سگریٹ کی اسمگلنگ پر PMI
کی فنڈ یافتہ رپورٹ میں
گہری خامیاں پائی گئیں

Issue Brief

پس منظر
اکاونٹنسی کی عالمی فرم  KPMGکی جانب سے جاری کردہ رپورٹس
پراجیکٹ سٹیال،
ٔ
کا ایک سلسلہ ہے ،جسے فلپ مورس انٹرنیشنل ( )PMIنے یہ کام دیا تھا۔ جون 2019
میں شائع ہونے والی پہلی رپورٹ نے یورپین یونین ( )EUمیں مجموعی طور پر سگریٹ
کی اسمگلنگ کے مسئلے کا احاطہ کیا۔ حالیہ ترین رپورٹ" ،پراجیکٹ سٹیال EU:میں
سگریٹ کی غیر قانونی تیاری "،نومبر  2019میں شائع کی گئی اور صرف غیر قانونی
سگریٹوں کی تیاری پر مرکوز ہے۔  PMIقصور واروں اور غیر قانونی تمباکو کی تجارت کی
ساخت کے حوالے سے اپنے پیغامات میں اس رپورٹ کا حوالہ دیتی ہے۔
 KPMGنے  PMIاور  EUکے درمیان غیر قانونی تجارت کے خالف ایک معاہدے کے بعد،
 2011میں  PMIکے لیے تمباکو کی غیر قانونی تجارے کے بارے میں رپورٹس بنانی شروع
کیں ،جس سے وہ قانونی اقدامات حل ہو گئے ،جو  EUنے  PMIکے خالف تمباکو کی غیر
قانونی تجارت کے نتیجے میں اٹھائے تھے۔
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سگریٹ کی اسمگلنگ پر  PMIکی فنڈ یافتہ رپورٹ میں گہری خامیاں پائی گئیں
( STOPمتباکو کی تنظیموں اور مصنوعات کو روکنا) کی جانب سے ایک جوابات

بنیادی نقص :یہ رپورٹی اہم ترین مسئلے کو نظر انداز کر
رہی ہیں ،تمباکو کی غیر قانونی تجارت میں صنعت کی
پیچیدگی۔
•ضبط ہونے والی مصنوعات کا عالمی ڈیٹا بتاتا ہے کہ غیر قانونی مارکیٹ
میں زیادہ تر سگریٹ (دو تہائی تک) تمباکو کی صنعت کی مصنوعات نظر
آتے ہیں اور اس حوالے سے بڑھتے ہوئے ثبوت مل رہے ہیں کہ یہ صنعت غیر
قانونی تجارت میں سہولت کاری کرنا جاری ہے۔
•پراجیکٹ سٹیال کی پہلی رپورٹ نے غیر قانونی مارکیٹ میں تمباکو کی
بین االقوامی کمپنی کی مصنوعہ کی موجودگی ظاہر کی ،مگر اسے درست
طریقے سے مخاطب کرنے کی بجائے رپورٹ نے ان اعداد و شمار کو ظاہر کرنے
کے لیے "غیر غیر قانو نی اور جعلی اشیاء" کی اصطالح استعمال کی۔
•پہلی رپورٹ اسے ایک بنیادی طور پر غیر قانونی (تمباکو کی صنعت کی
مصںوعہ) کے طور پر بیان کرتی ہے ،جس میں بہت کم جعلی اشیاء ہیں۔ اس
اصطالح کا استعمال تمباکو کی صنعت کو اپنی شمولیت سے چھپانے اور
دور کرنے کی ایک کوشش نظر آتا ہے۔
•دوسری رپورٹ نے "غیر قانونی اور جعلی اشیاء" کی تعریف تک نہیں کرتی
اور اس کی بجائے غیر قانونی وائیٹس (تمباکو کی چھوٹی کمپنیوں کے
سگریٹ ،جو اکثر قانونی طور پر بنائے جاتے ہیں ،مگر اس کے بعد سرحدوں
سے اسمگل کر کے غیر قانونی طور پر فروخت کیے جاتے ہیں) کے ماخذ پر توجہ
مرکوز کی۔ یہ ایک شعبہ ہے ،جو کم مسئلہ ہے اور اس میں  PMIپر کم ذمہ
داری آتی ہے۔

دیگر نقائص:
•یہ رپورٹ  PMIکی جانب سے فنڈ یافتہ ہے۔ یہ کام  PMIاور  KPMGکے
درمیان ایک نجی معاہدے کا نتیجہ ہے اور لہذا ،ایک کاروباری دستاویز ہے ،نہ
کہ ایک شفاف تحقیق۔ اس رپورٹ کو کسی پیر-ریویوڈ جریدے میں شائع
نہیں کی گئی ،لہذا اس کی کوئی علمی جانچ پڑتال نہیں ہوئی۔ تمباکو کی غیر
قانونی تجارت کے متعلق صنعت کی جانب سےفنڈ یافتہ ڈیٹا مشہور طور پر
ناقابل بھروسہ ہے اور اس پر اکیڈیمکس اور  NGOsنے بارہا تنقید کی ہے۔
•اس رپورٹ کا اعالن دستبرداری  KPMGپر سے ذمہ داری ہٹاتا ہے۔
اعالن دستبردار پڑھنے والوں کو بتاتا ہے کہ اس رپورٹ پر انحصار کرنے والے
لوگ اپنے خطرے پر ایسا کر رہے ہیں اور  KPMGکوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ
رپورٹ میں معتبریت اور اعتماد کے احساس میں کمی کرتا ہے۔
•یہ رپورٹ تمباکو کی غیر قانونی تجارت کے قصور واروں کے طور پر
جرائم کے منظم گروہوں کو پیش کرتی ہے۔ یہ غیر قانونی تجارت کے ایک
بنیادی (اور بڑے) حصے کے طور پر تمباکو کی صنعت سے دھیان ہٹانے کی
کوشش ہے۔
•اہم ڈیٹا جانچ پڑتال کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ ً
مثل ،قانون نافذ کرنے والے
اداروں کی جانب سے فیکٹری پر چھاپے کا ڈیٹا ،جسے  KPMGکے نتائج کی
بنیاد بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے ،تمباکو سازوں کو فراہم کیا گیا ہے مگر
عوامی طور پر دستیاب نہیں۔
•کچھ صورتوں میں کسی نتیجے کے لیے "ماہرین انٹرویو دہندگان" ہی واحد
حوالہ ہیں۔ ً
مثل ،اس دعوے کہ" ،اگرچہ چھاپوں کا حجم ابھی بھی نسبتًا
چھوٹا ہے ،مغربی یورپ میں غیر قانونی تیاری کا ایک بڑھتا ہوا رجحانا پایا جا
رہا ہے" کی بنیاد کے طور پر واحد ذریعہ ماہرین کے انٹرویو ہیں۔
تمباکو کی غیر قانونی تجارت پر آزادانہ تحقیق کی ضرورت ہے
تحقیق کے مطابق تمباکو کی صنعت بلیک مارکیٹ میں ایک کلیدی کردار ادا
کرتی ہے۔ اس کے باوجود ،یہ صنعت فنڈ فراہم کرنے والووں اور ڈیٹا کے ایک
نمایاں ماخذ کے طور پر اپنے مقام کو اسے چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔
 EUاور باقی دنیا میں تمباکو کی غیر قانونی تجارت کے اصل حاالت کے متعلق
درست معلومات کے لیے مزید آزادانہ ڈیٹا درکار ہے۔
غیر قانونی تجارت میں تمباکو کی صنعت کے کردار اور اس کے پیچھے کے مقاصد
کے بارے میں مزید پڑھیں۔
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