التبغ :عائق
أمام التنمية
املستدامة
التصوير الفوتوغرايفChris Stowers/PANOS :

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

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 ( )NCDsأخرى ال تعد وال تحىص ناجمة عن
التبغ.
األمراض الناجمة عن تعاطي التبغ تفرض تكاليف إنتاجية عالية عىل
االقتصاد بسبب العامل املرىض والذين ميوتون مبكرا ً خالل سنوات عملهم.
والفرص االقتصادية الضائعة يف البلدان النامية املزدحمة بالسكان تكون
بالغة خاصة أن تعاطي التبغ مرتفع وينمو يف تلك املناطق.

إن القوة املوجهة لوباء التبغ هي صناعة غنية وقوية عابرة
للحدود الوطنية .من عام  1970إىل عام  ،2000تضاعف 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
 50مليار دوالر يف عام  4 .2012تستخدم الصناعة ثروتها يف معركة الحصول
5
عىل حصة سوق يف العامل النامي.

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 ( - 6)FCTCأول معاهدة يف العامل مكرسة لتحسني الصحة

العامة .حالياً  179دولة واالتحاد األورويب أطراف يف  .FCTCيسبب بطء
وترية تنفيذ  FCTCمعاناة ال حد لها ويفرض صعوبات اقتصادية عىل
الحكومات التي تواجه ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والفرص الضائعة
لالستثامر يف التنمية املستدامة.

بينام يجتمع العامل معاً هذا العام لالتفاق عىل جدول أعامل ما بعد عام  2015لتحقيق التنمية املستدامة ،ال ميكن ألي
بلد تحمل آثار التبغ الصحية واالجتامعية واالقتصادية والبيئية

الحد من تعاطي التبغ
رضوري لتحقيق كل
هدف من أهداف التنمية
املستدامة
15

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  6مليون شخص
سنوياً .والتعرض السلبي لدخان التبغ هو املسؤول عن ما ال يقل عن  600ألف حالة
وفاة سنوياً 2بني غري املدخنني .يقع ما يقرب من نصف هذه الوفيات بني النساء وأكرث
2
من الربع بني األطفال دون سن الخامسة.

الهدف الرابع :ضامن جودة تعليم شاملة وعادلة وتعزيز فرص
التعلم مدى الحياة للجميع
تصويرG.M.B. Akash/PANOS :

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
10
متاحة إلنفاقها عىل الرضوريات األساسية مثل الغذاء 8والتعليم 9والرعاية الصحية.
بالنسبة لتلك األرس التي تعيش عىل دخل منخفض للغاية ،ميكن أن يكون ألصغر
تحول يف مسار موارد رشاء التبغ تأثريا ً كبريا ً عىل الصحة والتغذية 7.يف أفقر األرس يف
11
بعض البلدان يف أفريقيا ،ينفق  ٪15من الدخل املتاح عىل التبغ.

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

تحتل زراعة التبغ حوايل  3.8مليون هكتار من األرايض الزراعية 2.ويُزرع حوايل
 ٪90من أوراق التبغ التجارية يف الجنوب العاملي 12،غالباً يف البلدان حيث ميثل
نقص التغذية وعاملة األطفال مشاكل رئيسية .يف عام  2008يف مالوي ،وهي من
أكرب البلدان إنتاجاً للتبغ مبعدل نقص تغذية يبلغ  ،٪27أنتج كل هكتار من األرايض
املخصصة لزراعة التبغ طناً واحدا ً من أوراق التبغ ،بينام أنتج هكتار األرض املخصصة
لزراعة البطاطس  14.6طناً يف نفس العام 2.توفر العديد من املحاصيل األخرى،
وتوليفات املحاصيل ،والنظم الزراعية ،واسرتاتيجيات سبل العيش فرصاً أفضل
12
للمزارعني.

يُحرم عامل التبغ األطفال دوماً من فرص مواصلة التعليم .يف فيتنام ،أنفق املدخنون
عىل التبغ  3.6مرة أكرث مام أنفقوه عىل التعليم يف عام  19 .2003يحرم العاملون يف
13
التبغ من األطفال عادة فرصة الدراسة.

الهدف الخامس :تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء
والفتيات

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

الهدف السادس :ضامن التوافر واإلدارة املستدامة للمياه
والرصف الصحي للجميع
زراعة التبغ يف  LMICsتسبب رضرا ً بيئياً مبا يف ذلك تلوث املمرات املائية.
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“ومن بني مقرتحات اإليرادات التي درستها ،كانت
الرضائب عىل التبغ ذات جاذبية خاصة ألنها تشجع
املدخنني عىل اإلقالع عن التدخني وتثبط الناس عن
بدء التدخنيً ،
فضل عن إنتاج عائدات كبرية.إانه فوز
ثنايئ للصحة العاملية “.
بيل غيتس ،قمة مجموعة العرشين ( ،)G20فرنسا،
2011

كم طبقاً من األرز ميكنك رشاؤها
بسعر علبة مارلبورو واحدة؟

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.

حصة األرز =  28,21جم من األرز،
وزن ناشف2010 ،

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 ( )ZMappلعالج مرىض
17
فريوس إيبوال.

الهدف العارش :الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفيام
بينها

بحلول عام  ،2030من املتوقع أن يقتل تعاطي التبغ أكرث من  8مليون شخص سنوياً،
وأكرث من  ٪80من هذه الوفيات يف  2.LMICsالحد من تعاطي التبغ والتعرض له هو
18
املفتاح لتقليص الفوارق االقتصادية والصحية.

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

79

81

60

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  ،LMICsوتدمر رأس املال البرشي وتحول مسار
املوارد إىل املنتج الذي يستنزف أموال الحكومات واألرس بشكل هائل.

الحصص
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الفلبني الهند

فيتنام إندونيسيا الصني تايلند بنغالديش كمبوديا

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

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  12عاماً ليتحلل .وجدت فاعلية التنظيف الساحيل الدويل
لعام  2013يف  92دولة أن أعقاب السجائر تشكل  ٪15من إجاميل املخلفات التي تم
22
جمعها ،وكانت العنرص األكرث شيوعاً.

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  LMICsتدهورا ً شديدا ً لألرض والرتبة ومجموعة من اضطرابات
12
النظم البيئية األخرى.

الهدف السادس عرش :تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة للتنمية
املستدامة ،وتوفري الوصول إىل العدالة للجميع ،وبناء مؤسسات
فعالة ومسؤولة وشاملة عىل كافة املستويات

إن زراعة التبغ كام يتم مامرستها يف  LMICsيف الوقت الحارض ترتك الكثري من
املزارعني ترتاكم عليهم الديون مبوجب عقود مع مشرتين عامليني ألوراق التبغ .توفر
رشكات التبغ بشكل روتيني حوافز وقروض للمزارعني لبدء الزراعة ،وغالباً ما تعتمد
20
عىل توقعات مغرقة بالتفاؤل وغري واقعية لألسعار والعوائد.

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
23
يشل حركة الحكومات ويحافظ عىل أسواقها.

الهدف الثالث عرش :اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة التغري
املناخي وآثاره

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

12

يف  ،LMICsتسبب زراعة التبغ إزالة الغابات .يتم قطع نحو  600مليون شجرة كل
عام إلفساح املجال ملحاصيل التبغ ،ولحرقها أثناء عملية معالجة التبغ ،ولبناء مخازن
21،12
لهذه املعالجة.

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.

إن تعزيز تنفيذ  FCTCكجزء 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  FCTCالبلدان 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  77والية
قضائية .يف باكستان والهند ونيبال وتايالند تغطي التحذيرات  ٪85من العبوات.
· سنت  43دولة سياسات حظر التدخني الكامل يف كافة أماكن العمل
واألماكن العامة.
· سنت  29دولة فرض حظر كامل عىل اإلعالن عن التبغ والرتويج
له ورعايته.
· نفذت  32دولة الرضائب املفروضة عىل التبغ بنسبة  ٪75أو 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 املعدية 24وتحقيق
أهداف التنمية املستدامة يف املستقبل.
وقد أبرزت عملية املعاهدة جهود صناعة التبغ الرشسة ملحاربة هذه التدابري
وبيع املزيد من منتجاتها القاتلة واملسببة لإلدمان ،وخاصة يف .LMICs
يف عام  ،2001وقعت الرشكة الربيطانية إمربيال توباكو اتفاقاً مدته  25عاما مع
جمهورية الوس الدميقراطية الشعبية للحد من الرضائب عىل التبغ .بني عامي
 2002و  ،2013عانت حكومة الوس من خسائر يف اإليرادات بلغت 79.42
مليون دوالر بسبب هذا العقد الجائر  -كان ميكن استخدام هذه األموال يف
34
التنمية الصحية واالجتامعية للدولة.

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  LMICsتعاين نقصاً جدياً يف الكوادر
واملوارد.

إن املساعدة اإلمنائية ملكافحة التبغ ضئيلة حتى اآلن 26.حقق التمويل الخريي
27
الكبري أثرا ً هاماً يف السنوات األخرية ولكن يجب بذل املزيد.
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 ،خاص ًة 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
28
املستدام ملكافحة التبغ.
الرضائب هي موضوع املادة رقم  6من  FCTCومتت 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  ٪ 10زيادة يف أسعار السجائر الطلب عىل السجائر بحوايل  ٪4يف البلدان
ذات الدخل املرتفع وبنحو  ٪6يف  29.LMICsإذا نتج عن زيادة الرضائب ارتفاع
يف أسعار السجائر بنسبة  ٪10فقط ،سينخفض عدد املدخنني يف العامل بنسبة
30
 42مليون شخص ( 38مليون يف .)LMICs
تجمع الحكومات نحو  145مليار دوالر من عائدات الرضيبة غري املبارشة عىل
التبغ سنوياً ،ويزيد هذا إىل حوايل  300مليار دوالر اذا أخذنا جميع الرضائب يف
31
الحسبان.

اذا تم تأسيسها بشكل مناسب ،فإن للرضائب املفروضة عىل
التبغ القدرة عىل دفع نفقات مكافحة التبغ والعمل عىل
تحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى.

من الهام أن هذه األهداف الحالية املقرتحة يف إطار هدف التنمية املستدامة الصحي (الهدف الثالث) تقع ضمن اطار العمل النهايئ
ملا بعد عام :2015
 3.4بحلول عام  ،2030الحد من الوفيات املبكرة الناجمة
عن األمراض غري املعدية ( )NCDsمبقدار الثلث من خالل
الوقاية والعالج ،وتعزيز الصحة النفسية والعافية

.3أ 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.

املراجع
1.

World Health Organization. Global Status
Report on Non-Communicable Diseases.
Geneva: WHO; 2011.
2. Ericksen M, Mackay J, Ross H. The
Tobacco Atlas. Fourth Ed. American Cancer
Society. Atlanta; 2012.
3. Guindon GE, Boisclair D. Past, current
and future trends in tobacco use. Health,
Nutrition and Population (HNP) Discussion
Paper. Economics of Tobacco Control
Paper No. 6. Washington, DC, World
Bank, 2003. Available from: http://www1.
worldbank.org/tobacco/publications.asp
4. Jha P, Peto R. Global effect of smoking, of
quitting and of taxing tobacco. The New
England Journal of Medicine. 2014; 370(1):
60-68.
5. Euromonitor International [database on the
Internet]. Cigarettes: Global. Euromonitor
International. c 2014.
6. WHO Framework Convention on Tobacco
Control. See: www.who.int/fctc.
7. World Health Organization. Systematic
review of the link between tobacco and
poverty. 2011. World Health Organization:
Geneva. Available from: http://www.who.
int/tobacco/publications/economics/syst_
rev_tobacco_poverty/en/
8. Shah S, Vaite S. Choosing tobacco over
food: daily struggles for existence among
the street children of Mumbai, India.
In: Efroymson D , FitzGerald S, editors.
Tobacco and poverty: observations from
India and Bangladesh. PATH Canada, 2002.
9. Kinh HV, Nguyen TL, Vu TBN, Nguyen TM,
Nguyen TTH. Burden of tobacco smoking
on households in Vietnam. Presented at
the Workshop New Evidence on Tobacco
Control Policies: South East Asia. August
5, 2003, Helsinki, Finland. Available from:
http://tobaccoevidence.net/pdf/sea_
activities/Kinh_Helsinki_Burden.pdf
10. Efroymson D, Ahmed S, Townsend J,
Alam SM, Dey AR, Saha R, et al. Hungry
for tobacco: An analysis of the economic
impact of tobacco consumption on the
poor in Bangladesh. Tobacco Control. 2001
September: 10(3): 212-7.
11. General Assembly of the United Nations.
Note by the Secretary-General transmitting
the report by the Director-General of the
World Health Organization on the global
status of non-communicable diseases,
with a particular focus on the development
challenges faced by developing countries,
A/65/362. 2010 September. Available from:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/65/362&Lang=E

12. Leppan W, Lecours N, Buckles D. (Editors).
Tobacco control and tobacco farming:
Separating myth from reality. International
Development Research Center. New York:
Anthem Press; 2014.
13. Le TT, Thang TD, Dihn B. Tobacco
over education: an examination of the
opportunity losses for smoking households.
2006. Poster presentation. The 13th World
Conference on Tobacco OR Health.
14. World Health Organization (WHO). Women
and tobacco. Bulletin of the World Health
Organization 2010; 88:563-563. doi:
10.2471/BLT.10.080747.
15. Open Working Group of the General
Assembly on Sustainable Development
Goals. Open Work Group proposal for
Sustainable Development Goals. See:
https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/1579SDGs%20
Proposal.pdf
16. New Healthy & Constructive Uses For
Tobacco Leaf, Campaign for Tobacco-Free
Kids, 2000.
17. Langreth R, Kitamura M. New method
sought to make ebola drug grown from
tobacco. Bloomberg Business. 2014
October 11. Available from: http://www.
bloomberg.com/news/articles/2014-10-10/
new-method-sought-to-make-ebola-druggrown-from-tobacco.
18. ASH Scotland. Tobacco and inequalities.
2011 March. Available from: http://
www.ashscotland.org.uk/media/3862/
Tobaccoandinequalities.pdf
19. Zhang JJ, Smith KR. Indoor air pollution:
a global health concern. British Medical
Bulletin. 2003 68 (1): 209-225. doi: 10.1093/
bmb/ldg029.
20. Ahsan A, Widodo P, Wiypnp N, Fadjri P,
Nuzul B. Socio-economic conditions of
tobacco framers and laborers in Indonesia:
A case study of three provinces of tobacco
main producers. 2008. .
21. Geist HJ, Chang K, Etges V, Abdallah
JM. Tobacco growers at the cross-roads:
Towards a comparison of diversification
and ecosystem impacts. Land Use Policy.
2009 October; 26(4): 1066-1079.
22. Ocean Conservancy. International Coastal
Cleanup 2013 Report.
23. Stumberg R. Safeguards for Tobacco
Control: Options for the TPPA. American
Journal of Law & Medicine, 39 (2013): 382441.

www.fctc.org

24. Kontis V, Mathers CD, Rehm J, Stevens GA,
Shield KD, Bonita R, et al. Contribution of
six risk factors to achieving the 25×25 noncommunicable disease mortality reduction
target: a modelling study. Lancet. 2014
August; 384(9941): 427-437.
25. Southeast Asia Tobacco Control
Alliance. Regional tobacco control
network urges for support to stop
Imperial Tobacco’s unfair tax deal with
Lao PDR. 2015 January 16. Available
from: http://seatca.org/dmdocuments/
SEATCA%20Press%20Release_
LaoUnfairContractPetition_16Jan2015_
Final.pdf
26. Nugent RA, Feigl AB. Where Have All the
Donors Gone? Scarce Donor Funding
for Non-Communicable Diseases. CGD
Working Paper 228. 2010. Washington,
D.C.: Center for Global Development.
Available from: http://www.cgdev.org/
content/publications/detail/1424546
27. Bloomberg Philanthropies. http://www.
bloomberg.org/program/public-health/
tobacco-control/ Bill and Melinda Gates
Foundation. http://www.gatesfoundation.
org/What-We-Do/Global-Policy/TobaccoControl
28. World Health Organization (WHO). WHO
Report on the global tobacco epidemic,
2008: The MPOWER package. Geneva:
2008. Available from: http://www.who.int/
tobacco/mpower/2008/en/
29. International Agency for Research on
Cancer. Effectiveness of Tax and Price
Policies for Tobacco Control. IARC
Handbooks of Cancer Prevention, Tobacco
Control. Vol.14. 2011. Available from: http://
www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/
prev/handbook14/index.php
30. World Health Organization. Building blocks
for tobacco control: A handbook. Geneva:
Tobacco Free Initiative; 2004. Available
from: www.who.int/tobacco/resources/
publications/general/HANDBOOK%20
Lowres%20with%20cover.pdf
31. World Health Organization (WHO). WHO
Report on the global tobacco epidemic,
2013: Enforcing bans on tobacco
advertising, promotion and sponsorship.
Geneva: 2013. Available from: http://www.
who.int/tobacco/global_report/2013/en/

2015  أذار.Parrilla Design Workshop قام بالتصميم والرسومات التوضيحية

