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ملحة عامة
اتفاقية  نفاذ  بدء  منذ  انقىض  الذي  العقد  خالل 
مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة 
التبغ (اتفاقية املنظمة اإلطارية)، وبعد ٧ سنوات 
ملساعدة   MPOWER برنامج  تنفيذ  بدء  من 
األطراف عىل الوفاء ببعض التزاماتها طبقاً التفاقية 
بشأن  مطرد  تقدم  حدث  اإلطارية،  املنظمة 
مكافحة التبغ عىل الصعيد العاملي. وحتى اليوم، 
ذ أكرث من نصف بلدان العامل، والتي تضم ٤٠٪  نَفَّ
من سكان العامل (٨‚٢ مليار شخص)، تدبرياً واحداً 
عىل األقل من تدابري برنامج MPOWER عىل أعىل 
الرصد  تدابري  استبعاد  (مع  اإلنجاز  من  مستوى 
منفصل).  نحو  عىل  تُقيَّم  التي  اإلعالم  ووسائل 
البلدان  عدد  زيادة  إىل  التقدم  هذا  أّدى  وقد 
املستفيدة إىل أكرث من الضعف وعدد املستفيدين 

إىل ما يقرب من الثالثة أمثال منذ عام ٢٠٠٧.

يف   R التدبري  وهو  التبغ،  عىل  الرضائب  وزيادة 
التقرير  هذا  تركيز  ومحل   MPOWER برنامج 
العاملي،  التبغ  وباء  عن  العاملية  الصحة  ملنظمة 

٢٠١٥، هو مجال يستحق اهتامماً خاصاً. وعىل 
إىل  التبغ  عىل  الرضائب  زيادة  أن  من  الرغم 
هو  بالتجزئة  البيع  مثن  من   ٪٧٥ تتجاوز  نسبة 
من أشد تدخالت مكافحة التبغ فّعالية وأكرثها 
مردودية (فتكاليف تنفيذه قليلة وهو يزيد من 
من  فقط  قليالً  عدداً  فإن  الحكومة)،  إيرادات 
مستوى  إىل  التبغ  عىل  الرضائب  رفع  البلدان 
أقل  هو  الرضائب  وفرض  املامرسات.  أفضل 
 ٪١٠ يعيش  حيث   – التنفيذ  من  حظاً  التدابري 
تفرض رضائب  بلدان  يف  العامل  من سكان  فقط 
عالية مبا فيه الكفاية عىل التبغ – كام أنه التدبري 
الذي شهد أقل قدر من التحسينات منذ بدأت 
املنظمة يف تقييم هذه البيانات. ومع ذلك، فقد 
رفع ١١ بلداً الرضائب إىل أكرث من ٧٥٪ من مثن 
بيع علبة السجائر بالتجزئة، وبذلك انضمت إىل 
البلدان االثنني والعرشين التي كانت قد فرضت 
أصالً رضائب عالية مامثلة يف عام ٢٠٠٨. بيد أن 
منخفضة  مازالت  التبغ  عىل  الرضائب  معدالت 

ال  بلداناً  مثة  أن  كام  عديدة،  بلدان  يف  للغاية 
تفرض أي رضائب إطالقاً عىل التبغ.

لربنامج  تدابري  عّدة  عديدة  بلدان  نفذت  وقد 
اإلنجاز.  من  مستوى  أعىل  عىل   MPOWER

وتستفيد ٤٩ بلداً إجامالً تضم نحو ٢٠٪ من سكان 
 MPOWER تدابري  أكرث من  أو  تدبريين  العامل من 
عىل أعىل مستوى من اإلنجاز، وبذلك يكون عدد 
بالكامل  منفذين  تدبريين  من  املستفيدين  الناس 
إىل  ازداد  قد  التبغ  مكافحة  تدابري  من  األقل  عىل 
ثالثة أمثاله منذ عام ٢٠٠٧ وبلغ ٤‚١ مليار شخص. 
وقامت سبعة بلدان، منها خمسة بلدان منخفضة 
الدخل ومتوسطة الدخل، بتنفيذ أربعة أو أكرث من 
اإلنجاز.  MPOWER عىل أعىل مستوى من  تدابري 
وستة من هذه البلدان (منها أربعة بلدان منخفضة 
من   ٪٤ من  أكرث  تضم  الدخل  ومتوسطة  الدخل 
شخص)  ٣٠٠ مليون  من  أكرث  أي   – العامل  سكان 
مل يتبق لها سوى خطوة واحدة عىل تنفيذ جميع 

تدابري MPOWER عىل أعىل مستوى من اإلنجاز.

حالة تنفيذ سياسات مختارة لمكافحة التبغ في العالم، ٢٠١٤
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تقرير منظمة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي، ٢٠١٥ – موجز 2

عىل مدى السنتني املاضيتني، حدث تقدم ملحوظ 
بشأن مكافحة التبغ. ومنذ التقرير السابق ملنظمة 
 ،٢٠١٣ العاملي،  التبغ  وباء  عن  العاملية  الصحة 
عدد  ازداد   ،٢٠١٢ عام  من  بيانات  تضمن  الذي 
عىل  واحد  تدبري  من  املستفيدين  العامل  سكان 
األقل من تدابري MPOWER عىل أعىل مستوى من 
اإلنجاز من ٣‚٢ مليار إىل ٨‚٢ مليار، وهي زيادة 
قدرها نصف مليار شخص (٧٪ من سكان العامل). 
عىل  واحداً  تدبرياً  تنفذ  التي  البلدان  عدد  وزاد 
مستوى  أعىل  عىل   MPOWER تدابري  من  األقل 
من   ،٢٠١٢ عام  منذ  بلداً   ١١ مبقدار  اإلنجاز  من 

٩٢ بلداً إىل ١٠٣ بلدان.

تنفيذ   MPOWER تدابري  من  تدبري  كل  وشهد 
بلدان جديدة ألفضل مامرسات مكافحة التبغ منذ 

عام ٢٠١٢.

سكانها  ■ مجموع  بلدان  خمسة  نفذت 
وجامايكا  (شييل  شخص  ١٨٧ مليون 
ومدغشقر واالتحاد الرويس وسورينام) قانوناً 
الدخان  من  الخالية  األماكن  بشأن  شامالً 
العمل  وأماكن  العامة  األماكن  كل  يغطي 

الداخلية.
نفذت ستة بلدان (األرجنتني وبلجيكا وبروين  ■

وهولندا)  واملكسيك  ومالطة  السالم  دار 
ولكن  التدخني.  عن  لإلقالع  مناسبة  خدمات 
بسبب خفض أحد البلدان الخدمات بعد عام 
٢٠١٢، كان املكسب الصايف فيام يتعلق بتوفري 
خمسة  هو  التدخني  عن  لإلقالع  املساعدة 

بلدان و١٧٣ مليون شخص.
نفذ اثنا عرش بلداً مجموع سكانها ٣٧٠ مليون  ■

وفيجي  وكوستاريكا  (بنغالديش  شخص 
وجزر  وساموا  والفلبني  وناميبيا  وجامايكا 
وتركامنستان  وتوباغو  وترينيداد  سليامن 

مصورة  تحذيرات  نام)  وفييت  وفانواتو 
واضحة عىل علب السجائر.

فرضت سبعة بلدان (كرييبايت ونيبال واالتحاد  ■
املتحدة  العربية  الرويس وسورينام واإلمارات 
كافة  عىل  كامالً  حظراً  واليمن)  وأوروغواي 
أنشطة اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته، 
التعرض لهذه األنشطة  الحامية من  يوفّر  مبا 

لـ٢٠٩ ماليني شخص إضافيني.
والبوسنة  ■ (بنغالديش  بلدان  سبعة  رفعت 

ونيوزيلندا  وكرييبايت  وكرواتيا  والهرسك 
السجائر  عىل  الرضائب  وسيشل)  ورومانيا 
(ولكن  التجزئة  سعر  من   ٪٧٥ من  أكرث  إىل 
الرضائب  بلدان  أربعة  إبقاء  عدم  بسبب 
عالية مبا فيه الكفاية بعد عام ٢٠١٢، وعدم 
املكسب  كان  للبيانات،  واحد  بلد  تقديم 
الصايف فيام يتعلق برفع الرضائب بلدين فقط 

و١٥٤ مليون شخص).

النتائج الرئيسية
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3 تقرير منظمة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي، ٢٠١٥ – موجز

الزيادة في نسبة سكان العالم المستفيدين من تنفيذ سياسات مختارة
لمكافحة التبغ منذ ٢٠١٢ إلى ٢٠١٤
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التقنية I يف التقرير الرئييس.

نسبة سكان العالم المستفيدين من تنفيذ سياسات مختارة 
في مجال مكافحة التبغ، ٢٠١٤

مالحظة: سياسات مكافحة التبغ املمثلة يف هذا الرسم البياين متثل أعىل مستويات اإلنجاز عىل املستوى الوطني. لالطالع عىل تعريفات أعىل الفئات يرجى الرجوع 
للمالحظة التقنية I يف التقرير الرئييس.
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لقد ساعد التقدم املحرز يف سبيل تطبيق اتفاقية 
مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة 
التبغ وتدابري MPOWER املتسقة عىل مدى العقد 
املايض يف حامية ٤٠٪ من سكان العامل من خالل 
تدبري واحد عىل األقل من تدابري MPOWER عىل 
البلدان  مواصلة  ومع  اإلنجاز.  من  مستوى  أعىل 
عملية اعتامد اسرتاتيجيات مكافحة التبغ الفّعالة 
وتنفيذها، مُيكنها أن تتطلع إىل اإللهام والتوجيه 
االرتقاء  يف  نجحت  التي  األخرى  البلدان  من 

بسياساتها إىل مستوى أفضل املامرسات.

التبغ،  عىل  الرضائب  زيادة  التقرير،  هذا  ويركِّز 
من  قدر  أقل  شهد  الذي   MPOWER تدبري  عىل 
كل  من  فقط  واحد  شخص  ويعيش  التقدم. 
الثالثة  البلدان  يف  العامل  سكان  من  أشخاص   ١٠
 ٪٧٥ عىل  تزيد  رضائب  تفرض  التي  والثالثني 
من سعر بيع السجائر بالتجزئة، مام يجعل هذا 
التنفيذ  من  حظاً   MPOWER تدابري  أقل  التدبري 
منذ  التحسني  من  قدر  أقل  شهد  الذي  والتدبري 

عام ٢٠٠٧. وتفتقر نسبة تتجاوز ٨٠٪ من البلدان 
إىل وجود رضيبة عىل السجائر عىل أعىل مستوى 
من اإلنجاز رغم البيّنات الواضحة عىل أن زيادة 
الرضائب إىل مستوى عاٍل مبا فيه الكفاية تدّخل 
فائق الفّعالية واملردودية؛ فهو يقلل من تعاطي 
لتنفيذه  نسبياً  القليل  الحكومات  ويُكلِّف  التبغ 

ويزيد إيرادات الحكومة، بقدر كبري أحياناً.

السياسية  اإلرادة  توليد  العسري  من  يكون  وقد 
املقاومة – مبا يف ذلك من  للتغلب عىل  الكافية 
دوائر صناعة التبغ – التي تعرتض زيادة الرضائب 
التبغ منذ عهد  التبغ. وتقاوم دوائر صناعة  عىل 
وهي  التبغ،  مكافحة  لتدابري  تعزيز  أي  بعيد 
أي  منع  محاولة  يف  الخصوص  وجه  عىل  نشطة 
نوع من الزيادة يف الرضائب التي تؤدي إىل زيادة 
حججاً  الدوائر  هذه  وتطرح  األسعار.  يف  فعلية 
الذي سينجم عن  االقتصادي  الرضر  بشأن  زائفة 
البيّنات.  تؤيده  ال  أمر  وهو  الرضائب،  زيادة 
ويذهب أحد الحجج عىل وجه الخصوص إىل أن 

زيادة الرضائب تؤدي إىل زيادة التهريب والتجارة 
غري املرشوعة، بيد أن البيّنات ال تدعم ذلك أيضاً. 
وبالنظر إىل أن رضائب التبغ تحظى عموماً بقبول 
الرضائب،  أنواع أخرى من  به  أفضل مام تحظى 
فمن املمكن حشد دعم جامهريي واسع النطاق، 
التبغ، والسيام إذا استُخدمت  حتى بني متعاطي 
األقل  عىل  الجديدة  الرضيبية  اإليرادات  بعض 
من  ذلك  وغري  الصحة  وتعزيز  التبغ  مكافحة  يف 

برامج الصحة العمومية.

بحامية  التزام  البلدان  جميع  عاتق  عىل  ويقع 
يف  األطراف  جميع  أعلنت  وقد  سكانها،  صحة 
دة بتنفيذ  اتفاقية املنظمة اإلطارية التزامات محدَّ
مهّمة  كوسيلة  التبغ  ملكافحة  قوية  سياسات 
خالل  كبري  تقدم  وحدث  الحامية.  هذه  لتوفري 
العقد املايض، بيد أنه يتعنّي علينا اآلن أن نكرر 
التبغ  ملكافحة  العاملية  جهودنا  مبواصلة  التزامنا 
من أجل توفري الحامية الكاملة لسكان العامل من 

وباء التبغ وأرضاره.

االستنتاج
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Monitor سياسات رصد تعاطي التبغ
والوقاية منه

Protectحامية الناس من دخان التبغ

Offerعرض املساعدة عىل
اإلقالع عن تعاطي التبغ

Warnالتحذير من مخاطر التبغ

Enforceفرض حظر عىل اإلعالن
عن التبغ والرتويج له ورعايته

Raiseزيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ

© منظمة الصحة العاملية ٢٠١٥

العاملية  الصحة  منظمة  ومنشورات  محفوظة.  الحقوق  جميع 
ميكن  أو   (www.who.int) اإللكرتوين املنظمة  موقع  يف  متاحة 
العاملية،  الصحة  منظمة  والنرش،  الطباعة  قسم  من  رشاؤها 
 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland
(هاتف رقم: ٣٢٦٤ ٧٩١ ٢٢ ٤١+؛ فاكس رقم: ٤٨٥٧ ٧٩١ ٢٢ ٤١+؛ 
وينبغي   .(bookorders@who.int) اإللكرتوين:  الربيد  عنوان 
املنظمة  منشورات  باستنساخ  إذن  عىل  الحصول  طلبات  إرسال 
إىل   – التجاري  غري  التوزيع  أو  البيع  ألغراض   – ترجمتها  أو 
اإللكرتوين املنظمة  موقع  طريق  عن  والنرش  الطباعة  قسم 
(http://www.who.int/about/licensing/copyright_

.form/en/index.html)

والحدود واألسامء والتسميات الواردة يف هذه املنشورة وطريقة 
الصحة  منظمة  رأي  عن  إطالقاً  ال تعرب  فيها،  املستخدمة  العرض 
العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة 
أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. ومتثل 
الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال  املنقوطة عىل  الخطوط 

يوجد حولها بعد اتفاق كامل.

كام أن ذكر رشكات أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن 
هذه الرشكات واملنتجات معتمدة أو موىص بها من قبل منظمة 
الصحة العاملية، تفضيالً لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. 
امللكية  املسجلة  املنتجات  أسامء  متيز  والسهو،  الخطأ  عدا  وفيام 

باألحرف املائلة.

املعقولة  االحتياطات  كل  العاملية  الصحة  منظمة  اتخذت  وقد 
ذلك  ومع  املنشورة.  هذه  يف  الواردة  املعلومات  من  للتحقق 
فإن املواد املنشورة توزع دون أي ضامن من أي نوع سواء أكان 
املسؤول عن  أم بشكل مفهوم ضمناً. والقارئ هو  بشكل رصيح 
تفسري واستعامل املواد املنشورة. ومنظمة الصحة العاملية ليست 

مسؤولة بأي حال عن األرضار التي ترتتب عىل استعاملها.

طبع يف سويرسا

الصور
© البنك الدويل

الصفحة ٢ – املصور: كورت كارمنارك
الصفحة ٤ – املصور: كورت كارمنارك

التصميم: استوديو إنفينيتو
املونتاج جان كلود فاتيري

طُبع يف خدمات إنتاج الوثائق مبنظمة الصحة العاملية يف جنيف، سويرسا

أصدرت منظمة الصحة العاملية
هذا التقرير عن

وباء التبغ العاملي، ٢٠١٥
بفضل التمويل الذي قدمته جمعية

بلومربغ ملحبي اإلنسانية
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تقرير منظمة الصحة العاملية عن وباء التبغ العاملي، ٢٠١٥
زيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ
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متعة الحياة بدون تبغ
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