
التبغ خطري للغاية عىل صحة اإلنسان ومرض بشكل كبري 
باالقتصادات الوطنية.

يدخن ما يقرب من مليار شخص يف العامل كل يوم، ويعيش حوايل ٪80 

منهم يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل )LMICs(.1 ميوت أكرث من 

ستة ماليني شخص جراء تعاطي التبغ كل عام، والغالبية منهم يف سنواتهم 
األكرث إنتاجية )30-69 سنة(. 2

النظم الصحية املثقلة باألعباء يف جميع البلدان تعتني 
بالفعل بعدد ال يحىص من الناس الذين أصبحوا عاجزين 
بسبب الرسطان والسكتة الدماغية وانتفاخ الرئة وأمراض 
غري معدية )NCDs( أخرى ال تعد وال تحىص ناجمة عن 

التبغ.

األمراض الناجمة عن تعاطي التبغ تفرض تكاليف إنتاجية عالية عىل 

االقتصاد بسبب العامل املرىض والذين ميوتون مبكراً خالل سنوات عملهم. 

والفرص االقتصادية الضائعة يف البلدان النامية املزدحمة بالسكان تكون 

بالغة خاصة أن تعاطي التبغ مرتفع وينمو يف تلك املناطق.

 بينام يجتمع العامل معاً هذا العام لالتفاق عىل جدول أعامل ما بعد عام 2015 لتحقيق التنمية املستدامة، ال ميكن ألي

بلد تحمل آثار التبغ الصحية واالجتامعية واالقتصادية والبيئية

 التبغ: عائق
 أمام التنمية

املستدامة

إن القوة املوجهة لوباء التبغ هي صناعة غنية وقوية عابرة 

للحدود الوطنية. من عام 1970 إىل عام 2000، تضاعف استهالك 
السجائر ثالث مرات يف البلدان النامية بسبب اسرتاتيجيات الرشاء 

والتسويق العدوانية.3 تقلص عائدات صناعة التبغ الناتج املحيل اإلجاميل 

لكثري من البلدان. كانت أرباح مصنعي السجائر عىل مستوى العامل حوايل 

50 مليار دوالر يف عام 2012. 4 تستخدم الصناعة ثروتها يف معركة الحصول 
عىل حصة سوق يف العامل النامي.5

نعرف بالضبط كيفية معالجة آفة التبغ. لدينا حزمة من تدابري 
مكافحة التبغ القامئة عىل األدلة والتي تم التفاوض عليها دولياً 

وامللزمة قانوناً، وهي اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن 

مكافحة التبغ )FCTC(6 - أول معاهدة يف العامل مكرسة لتحسني الصحة 

العامة. حالياً 179 دولة واالتحاد األورويب أطراف يف FCTC. يسبب بطء 

وترية تنفيذ FCTC معاناة ال حد لها ويفرض صعوبات اقتصادية عىل 

الحكومات التي تواجه ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والفرص الضائعة 

لالستثامر يف التنمية املستدامة.

Chris Stowers/PANOS :التصوير الفوتوغرايف



 الحد من تعاطي التبغ
 رضوري لتحقيق كل

 هدف من أهداف التنمية
املستدامة

“ومن بني مقرتحات اإليرادات التي درستها، كانت 

الرضائب عىل التبغ ذات جاذبية خاصة ألنها تشجع 

املدخنني عىل اإلقالع عن التدخني وتثبط الناس عن 

بدء التدخني، فضاًل عن إنتاج عائدات كبرية.إانه فوز 

ثنايئ للصحة العاملية “.  

بيل غيتس، قمة مجموعة العرشين )G20(، فرنسا، 

2011

الهدف األول: القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان
إن تعاطي التبغ يف أعىل مستوياته بني الفقراء.7 األموال التي تنفق عىل التبغ ليست 

متاحة إلنفاقها عىل الرضوريات األساسية مثل الغذاء8 والتعليم9 والرعاية الصحية.10 

بالنسبة لتلك األرس التي تعيش عىل دخل منخفض للغاية، ميكن أن يكون ألصغر 

تحول يف مسار موارد رشاء التبغ تأثرياً كبرياً عىل الصحة والتغذية.7 يف أفقر األرس يف 
بعض البلدان يف أفريقيا، ينفق 15٪ من الدخل املتاح عىل التبغ.11

 الهدف الثاين: القضاء عىل الجوع، وتحقيق األمن الغذايئ،
وتحسني التغذية، وتعزيز الزراعة املستدامة

تحتل زراعة التبغ حوايل 3.8 مليون هكتار من األرايض الزراعية.2 ويُزرع حوايل 

90٪ من أوراق التبغ التجارية يف الجنوب العاملي،12 غالباً يف البلدان حيث ميثل 

نقص التغذية وعاملة األطفال مشاكل رئيسية. يف عام 2008 يف مالوي، وهي من 

أكرب البلدان إنتاجاً للتبغ مبعدل نقص تغذية يبلغ 27٪، أنتج كل هكتار من األرايض 

املخصصة لزراعة التبغ طناً واحداً من أوراق التبغ، بينام أنتج هكتار األرض املخصصة 

لزراعة البطاطس 14.6 طناً يف نفس العام.2 توفر العديد من املحاصيل األخرى، 

وتوليفات املحاصيل، والنظم الزراعية، واسرتاتيجيات سبل العيش فرصاً أفضل 
للمزارعني.12

 الهدف الثالث: ضامن حياة صحية وتعزيز العافية للجميع يف
كل األعامر

إن تعاطي التبغ هو املحرك الرئييس لوباء األمراض غري املعدية واملسبب األول ألمراض 

ميكن الوقاية منها والوفاة يف جميع أنحاء العامل، حيث يقتل أكرث من 6 مليون شخص 

سنوياً. والتعرض السلبي لدخان التبغ هو املسؤول عن ما ال يقل عن 600 ألف حالة 

وفاة سنويا2ً بني غري املدخنني. يقع ما يقرب من نصف هذه الوفيات بني النساء وأكرث 
من الربع بني األطفال دون سن الخامسة.2

 الهدف الرابع: ضامن جودة تعليم شاملة وعادلة وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع

يُحرم عامل التبغ األطفال دوماً من فرص مواصلة التعليم. يف فيتنام، أنفق املدخنون 

عىل التبغ 3.6 مرة أكرث مام أنفقوه عىل التعليم يف عام 2003. 19  يحرم العاملون يف 
التبغ من األطفال عادة فرصة الدراسة. 13

 الهدف الخامس: تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء
والفتيات

تشكل النساء حوايل 20٪ من املدخنني يف العامل، ويتم استهدافهن بال رحمة من قبل 
رشكات التبغ لزيادة اإلقبال عىل التدخني.14

 الهدف السادس: ضامن التوافر واإلدارة املستدامة للمياه
والرصف الصحي للجميع

زراعة التبغ يف LMICs تسبب رضراً بيئياً مبا يف ذلك تلوث املمرات املائية.2

G.M.B. Akash/PANOS :تصوير
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 كم طبقاً من األرز ميكنك رشاؤها
 بسعر علبة مارلبورو واحدة؟

حصة األرز = 28,21 جم من األرز، 

وزن ناشف، 2010

Source: Tobacco Atlas, 4th edition, tobaccoatlas.org

 الهدف السابع: ضامن الحصول عىل طاقة موثوق بها 
ومستدامة وحديثة بأسعار معقولة للجميع

ميكن لخفض التكاليف املرتبطة بوباء التبغ أن يولد األموال الستثامرها يف تطوير البنية 

التحتية للطاقة املتجددة.

 الهدف الثامن: تعزيز النمو االقتصادي والتوظيف الكامل
واملنتج والعمل الالئق الثابت والشامل واملستدام  للجميع

يهيمن عىل إنتاج السجائر العاملي عدد قليل من الرشكات العابرة للحدود الوطنية، 

والتي  تتدفق أرباحها بشكل كبري عىل عدد قليل من دول الشامل. تزيد تجارة التبغ 

من سوء اختالل التوازن التجاري يف LMICs، وتدمر رأس املال البرشي وتحول مسار 

املوارد إىل املنتج الذي يستنزف أموال الحكومات واألرس بشكل هائل.

 الهدف التاسع: بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل
واملستدام وتشجيع االبتكار

يستخدم الباحثون نباتات التبغ بصفتها مستضيفات لعمليات الهندسة الحيوية من 

أجل إنتاج األدوية الجديدة والبالستيك القابل للتحلل واملذيبات الصناعية.16 ويف اآلونة 

األخرية، تم استخدام هذه التقنيات لتطوير عقار زمياب )ZMapp( لعالج مرىض 
فريوس إيبوال.17

 الهدف العارش: الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفيام
بينها

بحلول عام 2030، من املتوقع أن يقتل تعاطي التبغ أكرث من 8 مليون شخص سنوياً، 

وأكرث من 80٪ من هذه الوفيات يف LMICs.2 الحد من تعاطي التبغ والتعرض له هو 
املفتاح لتقليص الفوارق االقتصادية والصحية.18

 الهدف الحادي عرش: جعل املدن واملستوطنات البرشية شاملة
وآمنة ومرنة ومستدامة

إن دخان التبغ هو مصدر رئييس لتلوث الهواء يف األماكن املغلقة.19 إن حظر التدخني 

يف أماكن العمل واألماكن العامة يغري املعايري االجتامعية الخاصة بتعاطي التبغ وينقذ 

األرواح.

الهدف الثاين عرش: ضامن أمناط استهالك وإنتاج مستدامة
إن زراعة التبغ كام يتم مامرستها يف LMICs يف الوقت الحارض ترتك الكثري من 

املزارعني ترتاكم عليهم الديون مبوجب عقود مع مشرتين عامليني ألوراق التبغ.12 توفر 

رشكات التبغ بشكل روتيني حوافز وقروض للمزارعني لبدء الزراعة، وغالباً ما تعتمد 
عىل توقعات مغرقة بالتفاؤل وغري واقعية لألسعار والعوائد.20

 الهدف الثالث عرش: اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة التغري
املناخي وآثاره

يف LMICs، تسبب زراعة التبغ إزالة الغابات. يتم قطع نحو 600 مليون شجرة كل 

عام إلفساح املجال ملحاصيل التبغ، ولحرقها أثناء عملية معالجة التبغ، ولبناء مخازن 
لهذه املعالجة.21،12

 الهدف الرابع عرش: الحفاظ عىل املحيطات والبحار واملوارد
البحرية واستخدامها بشكل مقبول من أجل التنمية املستدامة
تصنع مرشحات السجائر من أسيتات السليلوز، وهو نوع من البالستيك الذي ميكن 

أن يستغرق ما يصل إىل 12 عاماً ليتحلل. وجدت فاعلية التنظيف الساحيل الدويل 

لعام 2013 يف 92 دولة أن أعقاب السجائر تشكل 15٪ من إجاميل املخلفات التي تم 
جمعها، وكانت العنرص األكرث شيوعاً.22

 الهدف الخامس عرش: حامية واستعادة وتشجيع االستخدام
 املستدام للنظم اإليكولوجية األرضية، وإدارة الغابات عىل نحو

 مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف وعكس تدهور األرايض
ووقف فقدان التنوع البيولوجي

تسبب زراعة التبغ يف LMICs تدهوراً شديداً لألرض والرتبة ومجموعة من اضطرابات 
النظم البيئية األخرى.12

 الهدف السادس عرش: تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية
 املستدامة، وتوفري الوصول إىل العدالة للجميع، وبناء مؤسسات

فعالة ومسؤولة وشاملة عىل كافة املستويات
تنتهك صناعة التبغ النظم القانونية املحلية والدولية من أجل منع أو تأخري تدابري 

مكافحة التبغ، وغالباً ما ترفع قضايا بال أسس قانونية من أجل تحقيق جمود تنظيمي 
يشل حركة الحكومات ويحافظ عىل أسواقها.23

 الهدف السابع عرش: تقوية وسائل تنفيذ وتنشيط الرشاكة
العاملية من أجل التنمية املستدامة

يؤكد كل من منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

ونظام األمم املتحدة األوسع واملنظامت العاملية واإلقليمية األخرى عىل أهمية إعطاء 

األولوية ملكافحة التبغ يف إطار جدول أعامل التنمية.

الحصص

الفلبني     الهند      فيتنام  إندونيسيا    الصني    تايلند    بنغالديش كمبوديا

81 79

60

49
44

39

29
23



من الهام أن هذه األهداف الحالية املقرتحة يف إطار هدف التنمية املستدامة الصحي )الهدف الثالث( تقع ضمن اطار العمل النهايئ 

ملا بعد عام 2015:

إن تعزيز تنفيذ FCTC كجزء من تحقيق التنمية البرشية املستدامة سيوفر دعامً كبرياً للتنمية العاملية من خالل تقديم منافع 

رسيعة وقابلة للقياس الكمي من األرواح املنقذة وتكاليف الرعاية الصحية املخفضة، والعائد املستدام عىل االستثامر يف سكان عامل 

أكرث صحة وقدرة وإنتاجية .

حفزت FCTC البلدان يف جميع أنحاء العامل عىل تنفيذ التدابري 
القامئة عىل العلم للحد من تعاطي التبغ وتحسني النتائج 

الصحية:

أصبحت التحذيرات التصويرية عىل عبوات السجائر إلزامية اآلن يف 77 والية 

قضائية. يف باكستان والهند ونيبال وتايالند تغطي التحذيرات 85٪ من العبوات.

 · سنت 43 دولة سياسات حظر التدخني الكامل يف كافة أماكن العمل    
     واألماكن العامة.

 · سنت 29 دولة فرض حظر كامل عىل اإلعالن عن التبغ والرتويج
     له ورعايته.

 · نفذت 32 دولة الرضائب املفروضة عىل التبغ بنسبة 75٪ أو أكرث
     من سعر العالمات التجارية األكرث مبيعاً عىل نطاق واسع من السجائر.

وعىل الرغم من هذا التقدم، ال بد من بذل املزيد من الجهد لتحقيق األهداف 

العاملية للحد من الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري املعدية24 وتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة يف املستقبل.

وقد أبرزت عملية املعاهدة جهود صناعة التبغ الرشسة ملحاربة هذه التدابري 

.LMICs وبيع املزيد من منتجاتها القاتلة واملسببة لإلدمان، وخاصة يف

يف عام 2001، وقعت الرشكة الربيطانية إمربيال توباكو اتفاقاً مدته 25 عاما مع 

جمهورية الوس الدميقراطية الشعبية للحد من الرضائب عىل التبغ. بني عامي 

2002 و 2013، عانت حكومة الوس من خسائر يف اإليرادات بلغت 79.42 

مليون دوالر بسبب هذا العقد الجائر - كان ميكن استخدام هذه األموال يف 
التنمية الصحية واالجتامعية للدولة.34

يجب أن تكون الدول رشسة يف مكافحة وباء التبغ بنفس قدر 
رشاسة صناعة التبغ يف إدامته.

ومع ذلك، فإن مكافحة التبغ الوطنية وبرامج األمراض غري 
املعدية يف العديد من LMICs تعاين نقصاً جدياً يف الكوادر 

واملوارد.
إن املساعدة اإلمنائية ملكافحة التبغ ضئيلة حتى اآلن.26 حقق التمويل الخريي 

الكبري أثراً هاماً يف السنوات األخرية ولكن يجب بذل املزيد.27

يجب عىل جميع الدول االلتزام بتعزيز سياسات مكافحة التبغ واألمراض غري 

املعدية الوطنية، باإلضافة إىل إعادة توجيه انظمتها الصحية لرتكز عىل الوقاية 

من األمراض غري املعدية، خاصًة من خالل مكافحة التبغ. ومن الرضوري بشكل 

خاص أن تكثف الدول الجهود لزيادة الرضائب عىل التبغ، وهي االسرتاتيجية 

األكرث مبارشة وفعالية للحد من تعاطي التبغ وميكن أن توفر التمويل املحيل 
املستدام ملكافحة التبغ.28

الرضائب هي موضوع املادة رقم 6 من FCTC ومتت املوافقة عىل املبادئ 

التوجيهية ألفضل مامرسات التنفيذ من قبل جميع أطراف املعاهدة يف عام 

.2014

وتظهر تجارب البلدان أن الرضائب األعىل تزيد اإليرادات 
الحكومية، عىل الرغم من انخفاض االستهالك.

يقلل 10 ٪ زيادة يف أسعار السجائر الطلب عىل السجائر بحوايل 4٪ يف البلدان 

ذات الدخل املرتفع وبنحو 6٪ يف LMICs.29 إذا نتج عن زيادة الرضائب ارتفاع 

يف أسعار السجائر بنسبة 10٪ فقط، سينخفض عدد املدخنني يف العامل بنسبة 
30.)LMICs 42 مليون شخص )38 مليون يف

تجمع الحكومات نحو 145 مليار دوالر من عائدات الرضيبة غري املبارشة عىل 

التبغ سنوياً، ويزيد هذا إىل حوايل 300 مليار دوالر اذا أخذنا جميع الرضائب يف 
الحسبان.31

اذا تم تأسيسها بشكل مناسب، فإن للرضائب املفروضة عىل 
التبغ القدرة عىل دفع  نفقات مكافحة التبغ والعمل عىل 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى.

3.4 بحلول عام 2030، الحد من الوفيات املبكرة الناجمة 

عن األمراض غري املعدية )NCDs( مبقدار الثلث من خالل 

الوقاية والعالج، وتعزيز الصحة النفسية والعافية

3.أ تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يف 

جميع البلدان، حسب االقتضاء.

تحديد أولويات تنفيذ االتفاقية اإلطارية يف جميع البلدان أمر بالغ األهمية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

املساعدة املالية والتقنية ذات املغزى أمر رضوري للنجاح.
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