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ــن  ــيقها ب ــم تنس ــي يت ــراءات الت ــة اإلج ــهم حزم تس
الــدول املختلفــة وتتضمــن التعــاون الــدويل، وتعزيــز 
والعقوبــات  التطبيــق،  وزيــادة  الرضائــب،  إدارة 
ــروع  ــر امل ــار غ ــل االجت ــددة يف تقلي ــة املش الرسيع

ــغ1. ــات التب بمنتج

ــروع يف  ــر امل ــار غ ــل االجت ــدول يف تقلي ــت ال نجح
ــة  ــة قوي ــق جمموع ــال تطبي ــن خ ــغ م ــات التب منتج
ــادرات املتعــددة األطــراف. ومــع  ومتناغمــة مــن املب
ذلــك، مل يطبــق ســوى عــدد قليــل نســبيًا مــن الــدول 
اإلجــراءات الشــاملة، والتــي كان تأثرهــا عــى املــدى 
الطويــل غــر معــروف أو مــن الصعــب تقييمــه نظــرًا 
لتغــر صــور التهــرب من/جتنــب الرضائــب وحتوهلــا 

تبعــًا لإلجــراءات التــي تســتهدف القضــاء عليهــا2.

أثبتــت املامرســات العمليــة يف الربازيــل واململكــة 
ــغ  املتحــدة أن السياســات املتبعــة ملواجهــة جتــارة التب
ــر  ــع غ ــض التصني ــى ختفي ــادرة ع ــة ق ــر املروع غ
ــو  ــار ونم ــن انتش ــد م ــغ واحل ــات التب ــروع ملنتج امل

ــة. ــر املروع ــجائر غ ــوق الس س

الربازيل: ختفيض نطاق التصنيع غري املرشوع
ملواجهــة نطــاق التصنيــع املحــي غــر املــروع، 
أصــدرت الربازيــل قوانــن تفــرض حصــول رشكات 
تصنيــع التبــغ عــى تراخيــص. وعــدم االمتثــال 
للقوانــن أو الفشــل يف دفــع الرضائــب قــد يــؤدي إىل 
ــع. وعــاوة عــى  ســحب الرتخيــص وإغــاق املصن
ــم  ــل للتحك ــام متكام ــتخدام نظ ــح اس ــك، أصب ذل
واملراقبــة يف إنتــاج الســجائر أمــرًا إلزاميــًا، وقــد 
ــت  ــمرب 2007. وقام ــذ ديس ــزام من ــذا اإلل رسى ه
وزارة املاليــة يف الربازيــل برتكيــب مراكــز آليــة إلنتــاج 
الســجائر يف كل خــط إنتــاج، وفرضــت الربازيــل 
ــب  ــة الرضائ ــي لدمغ ــام الرقم ــق النظ ــك تطبي كذل
املــزود بإمكانيــات تســتطيع حتديــد كل علبــة ســجائر 
عــى حــدة. وهــذا النــوع مــن الدمغــة يســتخدم حــرب 
غــر مرئــي يف طباعــة كــود فريــد خفــي حيتــوي عــى 
بيانــات كل عبــوة )التــي حتتــوي عــى 20 ســيجارة(.

ــامن  ــة ض ــم واملراقب ــام التحك ــن نظ ــرض م كان الغ
حتصيــل كل الرضائــب املســتحقة عــى الســجائر 
ــن  ــك، م ــة إىل ذل ــل. باإلضاف ــج يف الربازي ــي ُتنت الت
املمكــن يف ظــل النظــام اجلديــد التمييــز برسعــة بــن 

ــة  ــن صح ــق م ــة، والتحق ــة واملزيف ــجائر األصلي الس
دمغــات الرضائــب التــي تطبقهــا الــركات املصنعــة 
ــة  ــاج اآللي ــدادات اإلنت ــح ع ــوات، إذ تتي ــى العب ع
ــة يف  ــة للحكوم ــة التقني ــب عالي ــات الرضائ ــع دمغ م
ــا كل  ــي تصنعه ــجائر الت ــدد الس ــد ع ــل حتدي الربازي

ــة. ــة بدق رشك

تــم حتديــث نظــام التحكــم واملراقبــة يف 2011. 
ــز كل  واشــرتط قانــون فيــدرايل )برقــم 12402( متيي
ــر  ــرض التصدي ــل لغ ــج يف الربازي ــجائر ُتنت ــوة س عب
ــد  ــاج لتحدي ــوط اإلنت ــد يف خط ــف فري ــود تعري بك
منشــأ املنتجــات والتحكــم يف حركتهــا. ويتكــون كود 
ــز  ــن رم ــر م ــجائر التصدي ــى س ــق ع ــف املطب التعري
ــوات  ــة األبعــاد عــى العب ــة ثنائي عــى شــكل مصفوف
والكراتــن )بــدالً مــن الكــود غــر املرئــي املتبــع مــع 
ــكان  ــك، بإم ــة إىل ذل ــة(. وباإلضاف ــات املحلي املنتج
اجلهــات الرقابيــة والقانونيــة رؤيــة كــود رقمــي عــى 
ــي  ــود الرقم ــة الك ــراءة. ويف هناي ــاز ق ــوات بجه العب
تضــاف احلــروف BR التــي توضــح أن الســجائر 
ــى  ــط ع ــال راب ــن خ ــل. وم ــا يف الربازي ــم إنتاجه ت
اإلنرتنــت، تســتطيع اجلهــات الرقابيــة والقانونيــة 
ومــكان  تاريــخ  )مثــل  معلومــات  إىل  الوصــول 
التصنيــع والبلــد الوجهــة( لتتبــع العبــوة مــن خــال 

ــوة. ــي للعب ــود الرقم ــتخدام الك اس

تــم تطبيــق هــذه احلزمــة مــن اإلجــراءات يف الربازيــل 
يف عــام 2007 للتعامــل مــع مشــكلة التصنيــع املحــي 
ــة  ــذه احلزم ــت ه ــجائر، ونجح ــروع للس ــر امل غ
ــدف  ــن اهل ــرًا. ومل يك ــًا باه ــا نجاح ــق أهدافه يف حتقي
ــورة  ــأيت بص ــي ت ــجائر الت ــب الس ــد هتري ــا تقيي منه
أساســية مــن دولــة باراجــواي املجــاورة. كان تركيــب 
ــب  ــة الرضائ ــام دمغ ــجائر، ونظ ــاج الس ــدادات إنت ع
الرقمــي عــايل التقنيــة، وإصــدار تراخيــص لــركات 
تصنيــع التبــغ والســجائر جــزءًا مــن برنامــج شــامل 
ــم إعــداده بصــورة أساســية للتعامــل مــع التجــارة  ت
رشكات  متارســها  التــي  املروعــة  غــر  املحليــة 
ــوزارة  ــًا ل ــل. ووفق ــرة يف الربازي ــة صغ ــع حملي تصني
ــن  ــج ع ــذا الربنام ــذ ه ــر تنفي ــة، أثم ــة الربازيلي املالي
تقليــل اإلنتــاج غــر املــروع مــن رشكات التصنيــع 
الصغــرة مــن 19 مليــار ســيجارة يف 2007 إىل 4 

ــام 3.2013  ــيجارة يف ع ــارات س ملي



املرشوعة  غري  التجارة  تقليل  املتحدة:  اململكة 
القانون،  تطبيق  عىل  القدرة  تعزيز  خالل  من 
ورفع قيمة الغرامات، وفرض قوانني بشأن مجع 

املعلومات ومنظومة التوريد4
ــورة  ــة بص ــر املروع ــجائر غ ــارة الس ــرت جت انت
كبــرة يف اململكــة املتحــدة يف عــام 2000، حيــث 
قــدر ســلطات اجلــامرك الربيطانيــة حجــم ســوق 
ــايل  ــن إمج ــو 21% م ــة بنح ــر املروع ــجائر غ الس
ــة  ــت حكوم ــه، أعلن ــام نفس ــوق. ويف الع ــم الس حج
ــة  ــراءات امُلصمم ــن اإلج ــة م ــدة حزم ــة املتح اململك
للحــد مــن التجــارة غــر املروعــة، وشــملت هــذه 
موظــف   1000 مــن  أكثــر  تشــغيل  اإلجــراءات 
ــن  ــن املحقق ــد م ــن املزي ــامرك، وتعي ــايف يف اجل إض
ــب  ــات، وتركي ــع املعلوم ــي مج ــن وموظف املتخصص
املزيــد مــن أجهــزة الفحــص بأشــعة إكــس، وتشــديد 
ــرة  ــة كب ــات، ومحل ــة الغرام ــع قيم ــات ورف العقوب

ــام. ــي الع للوع

االســرتاتيجية  هــذه  تعزيــز  تــم   ،2006 عــام  يف 
بتريعــات إلحــكام الســيطرة عــى منظومــة التوريد، 
حيــث فرضــت عــى الــركات املصنعــة عدم تســهيل 
التهريــب حيــث تصــل الغرامــات إىل 5 مايــن جنيــه 
إســرتليني إذا أخفقــت رشكات الســجائر يف االمتثــال 

هلــذه التريعــات.

ويف عــام 2008 و2011، بــدأت إدارة اإليــرادات 
املتحــدة  اململكــة  يف  احلــدود  ووكالــة  واجلــامرك 
التبــغ  هتريــب  مــن  للحــد  اســرتاتيجية  تطبيــق 

ــادة  ــملت: زي ــام ش ــام بينه ــراءات في ــيق اإلج وتنس
ــم  ــي ت ــة الت ــات اجلنائي ــات والتحقيق ــادر املعلوم مص
ــل  ــن أج ــبة 20% م ــغ بنس ــش التب ــى غ ــا ع تنفيذه
مقاضــاة املتورطــن يف التهريــب عــى كل املســتويات؛ 
التكنولوجيــا  إمكانيــات  وبــدء تطويــر وحتديــث 
واملعلومــات والرصــد، وماحقــة إيــرادات اجلرائــم، 
واســتخدام صاحيــات وإمكانيــات جديــدة للتقييــم، 
ــواردات  ــتويات ال ــن مس ــى م ــد األدن ــل احل وتقلي
الشــخصية إىل 800 ســيجارة وكيلوجــرام مــن التبــغ 

ــد. ــوف بالي امللف

يمثــل التعــاون الــدويل عنــرًا حيويــًا يف اســرتاتيجية 
اململكــة املتحــدة. فوفقــًا لتقريــر أصدرتــه اهليئــة 
اإليــرادات  إدارة  تركيــز  بــدأ  للتدقيــق،  الوطنيــة 
واجلــامرك عــى مجــع املعلومــات مــن الــدول األخــرى 
ــن  ــًا م ــو 28 موظف ــاون نح ــث يتع ــامره، حي ــي ث جين
ــع  ــارج م ــن اخل ــات م ــع املعلوم ــن يف مج املتخصص
املعلومــات  وتبــادل  مجــع  يف  املســتضيفة  الــدول 
ــرب  ــك الته ــام يف ذل ــة ب ــطة اإلجرامي ــول األنش ح
مــن اجلــامرك. وتقديــر إدارة اإليــرادات واجلــامرك أن 
ــع  ــوا م ــات تعاون ــون املعلوم ــن جيمع ــا الذي موظفيه
الســلطات األجنبيــة يف الــدول األخــرى يف مصــادرة 
ــرادات  ــائر يف اإلي ــبب يف خس ــت ستتس ــع كان بضائ
قدرهــا مليــار دوالر أمريكــي بــن عامــي 2011 

و2013. 

تؤكــد املعلومــات مــن إدارة اإليــرادات واجلــامرك أن 
ــدة  ــة املتح ــة يف اململك ــر املروع ــجائر غ ــوق الس س
قــد تقلصــت مــن 21% يف عــام 2000 إىل 9% يف عــام 
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