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املصطلحات

غـري قانونيـة: يطلـق هذا الوصف عـىل املنتجات التـي تم حتويلهـا إىل االجتار غري 
املـرشوع، وذلك بمخالفـة الرشوط القانونية يف البلد املسـتهدف.

االجتـار غـري املـرشوع: يقصـد بـه أيـة ممارسـة أو أي ترصف حيظـره القانـون فيام 
يتعلـق باإلنتاج أو الشـحن أو االسـتالم أو احليازة أو التوزيـع أو البيع أو الرشاء، 

بـام يف ذلـك أي ممارسـة أو تـرصف بغرض تسـهيل هذه األنشـطة.

التهريـب: يقصـد بـه نـوع آخر مـن االجتـار غـري املـرشوع، ويشـري إىل املنتجات 
التـي يتـم تداوهلـا عـب احلـدود عـىل نحـو غـري قانـوين؛ حيـث تشـرتك هـذه 
املنتجـات يف سـمة رئيسـية هـي عبورهـا احلـدود بـن الـدول واملناطـق القانونية 

املختلفـة بصـورة غـري قانونيـة.

التصنيـع غـري املـرشوع: ويقصـد به نوع آخـر من التجـارة غري املرشوعة، ويشـري 
إىل تصنيـع وإنتـاج منتجـات التبـغ بخـالف القانـون. ومـن الصـور األخـرى 
للتصنيـع غـري القانـوين "إنتاج التبـغ الزائف" الـذي حتمل فيه املنتجـات املصنعة 
عالمـة جتاريـة دون موافقـة صاحـب أو مالـك هـذه العالمـة التجاريـة. ومـن 
املمكـن بيـع املنتجـات امُلصنعة بصورة غـري قانونية يف السـوق املحليـة أو هتريبها 

إىل سـوق أخـرى يف دولـة أو بلـد خمتلف.

اقتفـاء األثـر وحتديد املنشـأ: يقصـد به عمليـات املراقبـة املنهجيـة والتحديد التي 
تقـوم هبـا السـلطات املختصـة أو أي شـخص آخـر ينـوب عنهـا ملسـار احلركـة 

الـذي اختذتـه السـلع عـب سلسـلة التوريد.
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حجم االجتار غري املرشوع بالسجائر يف إقليم رشق املتوسط

غـري  السـجائر  جتـارة  قيـاس  يف  املنهجيـة  الصعوبـة  وراء  أسـباب  عـدة  هنـاك 
املرشوعـة. فهـذه التجـارة نشـاط غـري قانـوين، واملامرسـون هلـا مـن التجـار غري 
الرشعيـن ال يميلـون إىل تسـجيل أنشـطتهم وعملياهتـم. وألسـباب أمنية، ليس 
مـن اليسـري عـادًة مجـع املعلومـات والبيانـات عـن جتـارة التبـغ غـري املرشوعـة، 
حيـث تفضـل هيئـات تطبيـق القانـون عـادة التكتـم عـىل أنشـطتها وعملياهتـا. 
ومجيـع املناهـج والطـرق املسـتخدمة يف تقديـر التجارة غـري املرشوعة هلـا قيودها 
وعيوهبا، وليسـت كل الدراسـات ترشح منهجها أو تصف هـذه القيود بوضوح.
تفتقـر أغلـب الدول يف إقليم رشق املتوسـط إىل البيانات الشـفافة والعلنية بشـأن 
االجتـار غـري املـرشوع بالتبـغ، وهـي غـري متاحـة يف وثائـق التقارير التـي تقدمها 
دول اإلقليـم – باسـتثناء باكسـتان ومجهورية إيـران اإلسـالمية – بمقتىض اتفاقية 
منظمـة الصحـة العامليـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ. ورغـم عـدم توفر أي 
مسـوح رسـمية، تشـري التقديرات أن 17% يف األغلب من إمجايل سـوق السـجائر 
املحليـة يف باكسـتان غـري قانوين، ويشـمل ذلك املنتجـات املصنعة املحليـة املهربة 
والزائفـة والتي مل تدفع الرسـوم اجلمركية املسـتحقة. ومن واقع هـذه التقديرات، 
قـدر الباحثـون املسـتقلون حجـم السـجائر املهربـة بنسـبة 5% من إمجايل السـوق 
املحليـة )املصدر: املجلـس الفيدرايل لإليـرادات، 2012(. وتوصلت دراسـة يف 
اجلمهوريـة اإليرانيـة اإلسـالمية أجراهـا باحثـون بمركـز أبحاث مكافحـة التبغ 
والوقايـة منـه إىل أن 21% مـن إمجـايل السـجائر املوجـودة بالسـوق يف طهـران يف 

عـام 2009 غـري قانونية1.
وفقـًا لتقاريـر يورومونيتـور ارتفعـت احلصـة غـري املرشوعة من إمجايل اسـتهالك 
السـجائر يف تونـس مـن 12% عـام 2008 إىل 28% عـام 2013، ووصلـت إىل 
ذروهتـا عنـد 24% يف مـرص عـام 2012، وبلغـت أكثـر مـن 20% يف اإلمـارات 
العربيـة املتحـدة عـام 2.2013 وحيتمـل أن عوامـل عـدم االسـتقرار السـيايس 
والرصاعـات وانخفـاض مسـتوى األمـن عـىل احلـدود قد أسـهمت يف تسـهيل 

جتـارة التبـغ غـري املرشوعـة يف بعـض دول اإلقليم. 
جتمـع منظمـة اجلامرك العامليـة البيانات حـول املضبوطات املصـادرة من منتجات 
التبـغ حـول العـامل. ورغـم أن بيانـات بعـض الـدول غري متوفـرة، فـإن النصيب 
العاملـي مـن مضبوطـات السـجائر املصـادرة يف الرشق األوسـط يف عـام 2012 
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منخفـض نسـبيًا )أقـل من 1% مـن مضبوطـات السـجائر املصادرة عىل مسـتوى 
العـامل(3. ويمكـن تفسـري انخفـاض الرقـم اخلـاص بمنطقـة الـرشق األوسـط 
بانخفـاض مسـتوى السـجائر املصـادرة وانخفـاض مسـتوى اإلبـالغ عـن هذه 

املصـادرات ملنظمـة اجلـامرك العاملية.
الحظـت منظمـة اجلـامرك العامليـة يف منتجـات التبغ األخـرى زيـادة ملحوظة يف 
2013 يف الكميـات املصـادرة مـن تبـغ املضغ، التـي بلغـت 7997 كيلوجرام يف 
عـام 2012 مقارنـة بكميـة قدرهـا 844 37 كيلوجـرام يف عـام 2013، بزيـادة 
بلغـت مخسـة أضعاف، كام رصـدت املنظمـة زيـادة يف األرقام بـن عامي 2011 

و2012.
رصـدت املنظمة زيـادة ملحوظة يف حجـم املضبوطات املصادرة من تبغ الشيشـة 
)النارجيلـة(، ومـع ذلـك مل تنعكـس هـذه الزيادة عىل إمجـايل الكميـات املصادرة 
املضبوطـة  الصغـرية  الكميـات  2013( بسـبب  )056 75 كيلوجـرام يف عـام 

)كيلوجـرام أو أقـل(، وذلـك بخالف عـام 4.2012

تأثري القضاء عىل االجتار غري املرشوع بالتبغ 

تـؤدي إتاحـة السـجائر الرخيصـة غري املرشوعـة إىل ارتفـاع معدالت اسـتهالك 
التبـغ وحـاالت الوفيـات املبكـرة النامجـة عنها، لـذا فالقضـاء عىل هـذه التجارة 
غـري املرشوعـة أو حتجيمهـا يسـهم يف تقليـل االسـتهالك مـن خالل رفع السـعر 
وبالتـايل ختفيـض حـاالت الوفيـات املبكـرة. وسـينخفض االسـتهالك إذا تـم 
أغلـب  يف  املرشوعـة  غـري  السـجائر  ألن  املـرشوع  غـري  االجتـار  عـىل  القضـاء 
احلـاالت أرخص يف السـعر مـن مثيالهتا القانونيـة التي فرضت عليهـا الرضائب 
بالكامـل. ومـع تقلـص نطـاق االجتـار غـري املـرشوع، سـريتفع املتوسـط العـام 

لسـعر السـجائر، وبالتـايل سـتنخفض معـدالت االسـتهالك.
يـؤدي التبـغ غـري املـرشوع إىل تقويـض فعالية سياسـات الرضائـب، ويكبد دول 
العـامل خسـارة أكثـر مـن 40 مليـار دوالر مـن العائـدات املفقـودة عىل مسـتوى 
العـامل، كـام يسـهم يف توفر السـجائر الرخيصـة. وإذا تـم القضاء عىل جتـارة التبغ 
غـري املرشوعـة عىل مسـتوى العـامل، سـتجني احلكومات عـىل األقل دخـاًل قدره 
31 مليـار دوالر، وابتـداًء مـن 2030 ومـا بعـد ذلـك سـيتم إنقـاذ 160 ألـف 

إنسـان مـن املـوت املبكر5.
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دور رشكات التبغ يف االجتار غري املرشوع

تواتـرت األدلـة املوثقة عىل صور التدخـل املبارش وغري املبارش لـرشكات التبغ يف 
هتريب السـجائر وتسـتند هذه األدلـة عىل املسـتندات الداخلية6 لـرشكات التبغ، 
واعرتافاهتـا الشـخصية7 وأحـكام املحاكـم8. ووفقـًا لألبحاث التـي أجريت عىل 
املسـتندات الداخليـة، متتـد األدلة عـىل تواطـؤ رشكات التبغ يف هتريب السـجائر 
إىل لبنـان والـرشق األوسـط، حيـث اسـتفادت جتـارة التبـغ غـري املرشوعـة مـن 

ضعـف رقابـة الدولة واالضطرابات السياسـية املسـتمرة9. 
يف عـام 2000، اعـرتف نائـب رئيس الرشكـة البيطانيـة األمريكية للتبـغ قائاًل: 
"عندمـا ال ترغـب أي حكومـة يف التـرصف أو عندمـا تفشـل جهودهـا، فإننـا 
نتـرصف متامـًا بمقتـىض القانـون عـىل أسـاس أن منتجاتنـا وعالماتنـا التجاريـة 
سـتكون متاحة بجانب منتجات منافسـينا يف سـوق املنتجات الرشعية واملهربة".
بالتهـم  كنـدا  تبـغ يف  ثـالث رشكات  أقـرت   2010 وأبريـل   2008 يوليـو  يف 
املوجهـة إليهـا واعرتفـت "بمسـاعدة أشـخاص عىل بيـع أو حيازة منتجـات تبغ 
مصنعـة يف كنـدا مل يتـم تغليفها أو دمغهـا وفقًا لقانـون الرضائب املحليـة"، "بينام 
اعرتفـت رشكـة نورثـرين برانـدز إنرتناشـيونال املرتبطـة برشكة آر جـي رينولدز 

بتهمـة التآمـر وفقـًا للقانـون اجلنائي"10.
منـذ 2004، دفعت أربـع رشكات تبغ دولية كبى مالين الـدوالرات يف صورة 
غرامـات ومبالـغ مالية لتسـوية قضايا هتريب السـجائر يف أوروبا وكنـدا )االحتاد 
األورويب: رشكـة فيليـب موريـس إنرتناشـيونال ورشكـة اليابان الدوليـة للتبغ = 
1.4 مليـار دوالر،11 كنـدا: رشكـة إمبرييـال كندا للتبـغ ورشكـة روثامنز ورشكة 

بينسـون آند هيدجيـز ورشكة جـي يت آي ماكدونالـد = 1.7 مليار دوالر(.
وهنـاك قضية مسـتمرة يف االحتاد األورويب توجـه االهتام لرشكـة آر جي رينولدز 
بـإدارة خطـة دوليـة لغسـيل األمـوال مـع مجاعـات اجلريمـة املنظمـة التـي تقوم 

بتهريـب املخدرات والسـجائر12. 
للتبـغ  الدوليـة  اليابـان  تبـغ كـبى هـي  2012، ُوجهـت اهتامـات لرشكـة  يف 
بمامرسـة أنشـطة التهريـب يف الـرشق األوسـط بمقتـىض التحريـات الرسـمية 

الغـش13. ملكافحـة  األورويب  للمكتـب 
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وفقـًا لصحفيـي التحقيقـات يف مـرشوع الكتابـة الصحفية عـن اجلريمـة املنظمة 
والفسـاد، أثبتـت سـجالت اليابـان الدوليـة للتبـغ الداخليـة ما ييل:

"حـوادث اإلبـالغ كان يتـم اإلبالغ عنها شـهريًا تقريبًا خـالل عام 2009– •
2010، ولكـن املوظفـن السـابقن قالـوا إن الرشكـة مل تتخـذ أي إجـراء 
يف مناطـق الرشكـة األكثـر ربحيـة. واشـتبه املحققـون يف حتويـل عـرشات 
املاليـن من سـجائر اليابـان الدوليـة للتبغ إىل عمليـات التهريـب يف الفلبن 
وأفغانسـتان واألردن والعـراق وغريهـا، بمسـاعدة موزعي اليابـان الدولية 

أنفسـهم. للتبغ 
عندمـا تلقـى املحققون املعلومـات بتعامل 13 موظف أو مـوزع تابع لرشكة  •

اليابـان الدوليـة للتبـغ مـع املهربن بصـورة مبارشة، قـام نائب كبـري لرئيس 
اإللكرتونيـة  البيـد  لرسـائل  وفقـًا  وذلـك  التحقيقـات،  بعرقلـة  الرشكـة 

الداخلية. واملذكـرات 
دفـع مقاولـو رشكة اليابـان الدولية للتبغ للمسـؤولن يف العراق وكردسـتان  •

وإيـران للحصـول عـىل معلومـات عـن مسـارات التهريـب، وفقـًا لتقارير 
الرشكـة الداخليـة ومقابالهتا مـع املقاولن."14

ادعاءات رشكات التبغ

تزعـم رشكات التبـغ أن الرضائـب املرتفعـة هـي السـبب يف انتشـار التهريـب، 
ونجحـت يف بعـض األحيـان يف إقنـاع احلكومـات بعـدم زيـادة الرضائـب عـىل 
التبـغ ألهنـا تـؤدي إىل زيـادة نطـاق التهريـب. وكانـت حجـج رشكات التبغ أن 
املهربـن دائـاًم هُيربـون املنتجـات إىل الـدول التـي حيققـون فيهـا أكـب قـدر مـن 
األربـاح، وهـذه الـدول هـي التـي متثـل فيهـا الرضائـب نسـبة كبـرية مـن سـعر 
منتجـات التبـغ، حيـث يوجد هامـش كبري لتخفيض األسـعار )مـن خالل جتنب 
الرضائـب( وحتقيـق ربـح رغـم ذلـك. ويف الواقـع، يكثـر التهريـب بصفـة عامة 
يف الـدول التـي تنخفـض فيهـا أسـعار السـجائر )وبصفـة عامـة يف الـدول التـي 
تنخفـض فيهـا أيضـًا الرضائـب عـىل التبـغ( عن الـدول التـي ترتفع فيها أسـعار 

. ئر لسجا ا
رغـم أن نسـبة الرضائـب املرتفعـة تقـدم احلافـز األول للتهريب، تؤكـد البيانات 
أنـه ليـس العامل الوحيـد. فهناك عوامـل أخرى منها سـهولة العمـل وتكلفته يف 
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البلـد املسـتهدف، وتواطـؤ رشكات التبـغ، ومدى تنظيـم الشـبكات اإلجرامية، 
واحتامليـة الضبـط، والعقوبـة يف حالـة ثبـوت التهمة، ومسـتويات الفسـاد وغري 

ذلك15.
مـن املامرسـات التـي دأبـت رشكات التبـغ عـىل اتباعهـا اسـتخدام التجـارة غري 
املرشوعـة كحجة أساسـية ضد رفـع الرضائب وفـرض ترشيعات عـىل املنتجات 

يف إطـار محلـة عالقـات عامة مـع الرتكيز عـىل الرسـائل االسـرتاتيجية التالية:
إننا ال نتهاون مع هتريب السجائر، بل إننا ضحية له. •
السـجائر غـري القانونيـة حتتـوي عـىل العديـد مـن العنـارص السـامة وتـرض  •

بسـمعتنا.
الرضائب املرتفعة هي السبب الرئييس للتهريب. •
فـرض ترشيعـات عـىل املنتجـات مثـل التغليـف العـادي أو حظـر سـجائر  •

النعنـاع يـؤدي إىل زيـادة التجـارة غـري املرشوعـة.
إننـا عازمـون عـىل مكافحـة التجـارة غـري املرشوعـة وعـىل التعـاون مـع  •

الـدول. حكومـات 
مـن األفضـل ترمجـة العمـل املشـرتك بـن رشكات التبـغ واحلكومـات إىل  •

اتفاقيـات.
غـري  • التجـارة  نطـاق  ملعرفـة  واألبحـاث  الدراسـات  إجـراء  نمـول  إننـا 

املرشوعـة.
تزايـد وارتفـاع مسـتويات التهريب تبير قـوي ضد فرض رضائـب مرتفعة  •

أو ترشيعـات مقيدة عـىل املنتجات.
ينبغي أن يكون اقتفاء أثر املنتجات مسؤولية رشكات التبغ. •
خصيصـًا  • املصنعـة  والسـجائر  املزيفـة  السـجائر  هـو  احلقيقـي  اهلاجـس 

األصليـة. املنتجـات  هتريـب  وليـس  للتهريـب، 

التجـارة غـري املرشوعـة بتكليـف مـن  التقاريـر حـول مسـتويات  تتـم أغلـب 
مصنعـي السـجائر. وبـدأت تتواتـر األدلـة عـىل أن الـرشكات متيـل إىل املبالغـة 
وتعظيـم مشـكلة جتـارة السـجائر غـري املرشوعـة16. وهتـدف رشكات التبـغ من 
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اسـرتاتيجيتها يف تشـجيع االجتـار غـري املـرشوع إىل إحبـاط الترشيعـات، وتعزيز 
التعـاون مع احلكومـات، وتقديـم حلول مقاومـة للتهريب تظل حتت سـيطرهتا.

بروتوكول القضاء عىل االجتار غري املرشوع بمنتجات التبغ

تتطلـب جتـارة التبـغ غـري املرشوعـة بحكـم نطاقهـا العاملـي وطبيعتهـا املتعـددة 
األبعـاد تنسـيق اجلهـود العاملية وحتسـن التقنن الـدويل لتجـارة التبـغ القانونية.
كانـت قضيـة االجتار غري املـرشوع بمنتجات التبـغ موضوع املادة 15 مـن اتفاقية 
منظمـة الصحـة العامليـة اإلطارية بشـأن مكافحة التبـغ وبروتوكـول القضاء عىل 
االجتـار غـري املـرشوع بمنتجـات التبغ. فقـد أكـدت ديباجـة االتفاقيـة اإلطارية 
بشـأن مكافحـة التبـغ "رضورة العمـل التعـاوين مـن أجـل القضـاء عـىل مجيـع 
أشـكال االجتـار غـري املـرشوع بالسـجائر وسـائر منتجـات التبـغ، بـام يف ذلـك 
هتريبهـا وصنعهـا بشـكل غـري مـرشوع وتقليدهـا". كـام تناولـت املـادة 15 مـن 
االتفاقيـة اإلطاريـة االجتـار غري املـرشوع بمنتجـات التبـغ واشـرتطت يف الفقرة 
األوىل "القضـاء عـىل مجيـع أشـكال االجتار غـري املـرشوع بمنتجات التبـغ )...( 

باعتبـاره عنـرص أسـايس يف اسـرتاتيجية مكافحـة التبغ".
ـار غـري املـرشوع  جيـري التفـاوض عـىل اعتبـار بروتوكـول القضـاء عـىل االجتِّ
بمنتجـات التبـغ اتفاقيـة ُمكملـة التفاقيـة منظمة الصحـة العاملية اإلطارية بشـأن 
مكافحـة التبـغ. وسـيدخل البوتوكول الـذي تم إقـراره يف الدورة اخلامسـة من 
مؤمتـر األطـراف يف نوفمـب 2012 حيـز التنفيـذ يف اليوم التسـعن عقب تصديق 
40 طرفـًا عـىل البوتوكـول الـذي تكـون أحكامـه ملزمـة ألطرافه فقـط. وبعد 
ُمـي 22 شـهرًا، وقع 54 طرفـًا يف اتفاقية منظمة الصحـة العاملية اإلطارية )بام يف 
ذلـك 8 دول من إقليم رشق املتوسـط(، كـام صدقت أربع دول عـىل البوتوكول 
هـي )نيكاراجـوا وأوروجـواي واجلابـون ومنغوليـا(. ومتثـل التدابـري العمليـة 
التـي تسـتهدف ضبـط ومراقبـة سلسـلة التوريـد ومبـادرات التعـاون الـدويل بام 
يف ذلـك تبـادل املعلومـات والتعـاون يف جمـال حتريـات املخالفـات والتحقيقات 
"قلـب البوتوكـول". وحيتـوي البوتوكـول عـىل أحـكام وبنـود تفصيلية حول 
الرتاخيـص وحفـظ السـجالت واقتفـاء األثـر وتتبـع املنشـأ والتحقـق الواجب 
والتحكـم يف املناطـق احلـرة، وطرق السـداد التـي يمكن اقتفـاء أثرهـا والتعاون 

واملراقبة. الـدويل 
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مـن التدابـري الرئيسـية التي نـص عليهـا البوتوكول إنشـاء نظـام عاملـي القتفاء 
األثـر وحتديـد املنشـأ )املـادة 8( من أجل مسـاعدة األطـراف يف حتريـات االجتار 
غـري املـرشوع بمنتجـات التبـغ. ووفقـًا هلـذه املـادة، يشـرتط كل طـرف إضافـة 
عالمـات تعريـف مميـزة ومؤمنة وغـري قابلة لإلزالة مثـل الرمـوز أو الدمغات إىل 
كل علبـة وعبـوة وعبـوات السـجائر وأي أغلفـة خارجيـة هلا، وذلـك يف غضون 
مخـس سـنوات، وأن تضـاف هـذه العالمـات إىل منتجـات التبـغ األخـرى أو 

تشـكل جـزءًا منهـا يف غضـون عـرش سـنوات من بـدء نفـاذ هـذا البوتوكول.
وأوضحـت املـادة الثامنـة مـن البوتوكول بصـورة حمـددة رضورة جتنب إسـناد 
مهـام اقتفـاء األثـر وتتبـع املنشـأ لـرشكات التبـغ. كـام أكدت املـادة 12 عـىل أنه 
"ال تنفـذ دوائـر صنـع التبـغ االلتزامـات املحـددة ألي طـرف وال يتـم تفويضها 
يف هـذه االلتزامـات"، ونصـت املـادة 13 عـىل أن "كل طرف يضمن أن سـلطاته 
املختصـة التـي تشـارك يف نظـام اقتفـاء األثر وحتديـد املنشـأ ال تتعامل مـع دوائر 
صنـع التبـغ ومن يمثلـون مصالـح دوائر صناعـة التبـغ إال بالقدر الـرضوري يف 

أضيـق احلـدود الـذي يتيح تنفيـذ هذه املـادة".

الطريق للمستقبل 

أسـواق اجلريمـة املنظمـة العابرة للحـدود عامليـة النطـاق بطبيعتها، وهلـذا ينبغي 
أن تتكاتـف مجيـع دول العامل يف وضـع وتنفيذ االسـرتاتيجيات التـي تواجهها17. 
وتؤكـد دراسـات احلالـة حـول العـامل18 أن اجلمـع بـن إجـراءات مثـل التعاون 
الـدويل، والتدابري الترشيعيـة ملراقبة/مكافحة سلسـلة التوريد، وزيادة االسـتثامر 
يف تطبيـق القانـون واجلـزاءات الرادعـة يمكـن أن يثمـر عـن نتائـج إجيابيـة يف 
التعامـل مـع عمليـات التهريب واسـعة النطـاق. واخليـار الوحيد احلقيقـي أمام 
التعـاون الدويل هـو االتفاقية اإلطارية بشـأن مكافحـة التبغ وبرتوكوهلـا للقضاء 

عـىل االجتار غـري املـرشوع بمنتجـات التبغ. 
ومـع ذلـك، يفتقـر العديـد مـن األطـراف إىل اخلـبة يف األمـور التقنيـة يف بنـود 
وأحـكام بروتوكـول االجتار غري املـرشوع بمنتجات التبغ وحيتاجون إىل مسـاعدة 
تقنيـة. ولدعـم الدول األعضاء يف هـذا الصدد، اختذ مؤمتر األطراف السـادس يف 
أكتوبـر 2014 قـرارًا بتكويـن جلنة مـن اخلباء لتقديم املشـورة التقنيـة والقانونية 

حـول هذه األمـور لألطـراف عند احلاجـة إليها.
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يمثـل التصنيـع غـري املـرشوع أحـد املخـاوف األخـرى يف املنطقة التي تسـتخدم 
مكونـات رئيسـية مثـل التبغ اخلـام، وأوراق السـجائر، ومقبض الفلـرت الليفي يف 
تصنيـع السـجائر غـري القانونيـة. ورغم أن أسـيتات السـليولوز له اسـتخدامات 
صناعيـة عديـدة، لكـن املقبض الليفي يسـتخدم يف منتجـات قليلة للغايـة، فأكثر 
مـن 80% من إنتـاج العامل يسـتخدم يف تصنيع السـجائر. والـرشكات التي تصنع 
املقابـض الليفيـة للسـجائر قليلة للغاية عىل مسـتوى العامل، وسـبعة منهـا أعضاء 

يف الرابطـة العاملية ملصنعي األسـيتات19.
يف عـام 2014، أثـار رونالد ك. نوبل، األمن العام لإلنرتبول، مشـكلة "املقابض 
الليفيـة" والتصنيـع غـري القانـوين، وقـال إن املقابـض الليفيـة جيـري تصديرهـا 
بكميـات كبـرية ملصنعي السـجائر أعىل مـن متطلبات اإلنتاج القانوين. وبحسـب 
رونالـد نوبـل، ينبغي وضـع تدابري عديـدة ملنع وصـول املقابض الليفيـة ملصنعي 
فـرض  للحكومـات  املقرتحـة  التدابـري  القانونيـن. ومـن هـذه  السـجائر غـري 
عقوبـات جنائيـة مشـددة مـن اجلـزاءات املدنية عـىل املنتجـن الذيـن يبيعون عن 
علـم للمصنعـن الذين ينتجون السـجائر غـري القانونيـة أو الذين يغفلـون عمدًا 
وجهـات التوزيـع النهائيـة ملنتجاهتـم. وأعلـن نوبـل يف النهايـة أنـه جيـري تنفيذ 
بروتوكـوالت دوليـة بشـأن املنتجـات املرتبطـة بالتبـغ، ولكنه ناشـد احلكومات 

البـدء يف مراقبة سالسـل التوريـد اخلاصـة بمكونات السـجائر20.
خـالل مفاوضـات بروتوكول القضـاء عىل االجتار غـري املرشوع للتبغ، نوقشـت 
قضيـة املدخالت األساسـية بالتفصيل، وتـم االتفاق عىل أنه "بعد مخس سـنوات 
مـن بدء نفـاذ هذا البوتوكـول يضمن اجتـامع األطـراف يف دورته التاليـة إجراء 
البحـوث املسـندة بالبينـات للتحقـق مـن أن املدخالت الرئيسـية الالزمـة لصنع 
منتجـات التبـغ يمكـن التعرف عليهـا وإخضاعهـا آللية رقابـة فعالـة. وبناًء عىل 
هـذه البحـوث ينظـر اجتـامع األطـراف يف اإلجـراءات املناسـبة يف هـذا الصدد" 
)املـادة 6، البنـد رقـم 5(. عـىل األرجـح أن التدابـري ضـد التصنيع غـري القانوين 

سـتكون جزءًا مـن جدول أعـامل االجتـامع القادم.
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