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ـب تركيـز اليـوم العاملـي لالمتنـاع عـن تعاطـي التبـغ هـذا العام على وقـف االجتار غير املشروع بمنتجات
ينص ُّ
َ
التبـغ ،الـذي هيـدد منطقتنـا وصحـة شـعوبنا بالعديـد مـن األخطـار .ولـذا أهيـب بكافـة األطـراف املعنيـة لكي
تتكاتـف جهودهـا معـ ًا مـن أجـل القضـاء عىل االجتـار غير املشروع بمنتجـات التبغ.
إن منتجـات التبـغ غير املرشوعة تشـق طريقهـا من وإىل الـدول األعضـاء يف منظمة الصحـة العامليـة بإقليم رشق
املتوسـط ،حيـث جيـري هتريب السـجائر ،وتبـغ النارجيلة (الشيشـة) ،وتبـغ املضغة عرب حـدود هذه الـدول .ويف
كل عـام ،ختسر حكومـات العامل  45.5مليـار دوالر من اإليرادات بسـبب االجتار غري املشروع يف منتجات التبغ.
ويف بعـض الـدول ،يمثـل االجتـار غير املشروع مـا يصـل إىل نحـو نصف حجـم سـوق منتجـات التبـغ .ويمثل
انتشـار االجتـار غير املشروع خاصـة يف الـدول املنخفضة الدخـل واملتوسـطة الدخل خطـر ًا كبري ًا حيـدق بالعديد
مـن دول اإلقليـم .وينـذر هـذا النشـاط التجاري غير القانـوين بعواقب كارثيـة هتدد املكاسـب التـي أحرزناها يف
معركـة مكافحـة التبـغ؛ إذ يفيض انتشـار منتجـات التبـغ املهربة عىل نطاق واسـع إىل زيـادة تعاطي منتجـات التبغ
ومـن ثـم إصابة مسـتخدميها بالكثير من األمـراض اخلطرية.

ورغـم أن السـجائر هـي أكثـر منتجـات التبـغ غير القانونيـة انتشـار ًا وهتريب ًا ،لكنهـا ليسـت املنتج الوحيـد الذي
يتـم هتريبـه .فقـد زادت الكميـات املهربـة مـن تبـغ املضغـة التي تـم ضبطها مـن  8أطنـان يف عـام  2012إىل 38
طـن يف عـام  ،2013أمـا تبـغ النارجيلـة فقـد زادت الكميـات املهربة التي تـم ضبطها مـن  69طنـ ًا إىل  75طن ًا يف
الفترة نفسـها .وال ختضـع هـذه املنتجـات للرضائـب أو القوانين التنظيميـة ،كما ال حتمـل أي حتذيـرات صحية،
املوحـد .وهـذا جيعلها أرخص وبالتـايل متاحة عىل نطاق أوسـع،
وال تسـتويف رشوط الوسـم أو التغليـف العـادي َّ
خاصـة للشـباب والفقـراء ،ويـؤ ّدي ذلـك إىل إضعـاف تأثير سياسـات أو تدابير مكافحـة التبـغ التـي تتخذهـا
احلكومـات املختلفة.

ويشـكل اسـتخدام منتجـات التبـغ خطـر ًا بالغـ ًا على الصحـة العامـة .فنحـو  6ماليين شـخص يلقـون حتفهـم
والتعـرض لدخانـه .وتؤكـد إحصاءاتنا االرتفـاع الشـديد يف معدالت
كل عـام بسـبب االسـتخدام املبـارش للتبغ
ُّ
اسـتخدام التبـغ يف العديـد من دول إقليم رشق املتوسـط ،حيـث يتعاطى التبـغ  %36من املراهقين الذين تتفاوت
أعامرهـم بين  13و 15عامـ ًا و %32مـن األفـراد األكبر مـن  15عامـ ًا ،بـل إن معـدالت انتشـار اسـتخدام التبغ
تتخطـى يف بعـض الـدول أكثر مـن  %50بين الرجال.
ويمثـل تعاطـي التبـغ أيضـ ًا حتديـ ًا جسـي ًام يف العديـد مـن البلـدان هيـدد اجلهـود واملبـادرات اجلاريـة للوقايـة من
األمـراض غير السـارية التي ُت َعـد ،خاص ًة أمـراض القلب والسـكتة الدماغية وأمـراض الرسطان وأمـراض الرئة
املزمنـة والسـكّري ،السـبب الرئييس للوفـاة املبكرة يف دول إقليم رشق املتوسـط فهي مسـؤولة عـن أكثر من %57
بالتعـرض لعوامل اخلطر الشـائعة بام يف ذلك اسـتخدام
مـن إمجـايل الوفيـات .ويرتبـط ثلثا حـاالت الوفاة املبكـرة
ُّ
التبغ.

وحلسـن احلـظ هنـاك حـل لـكل مشـكلة .وحـل هـذه املشـكلة هـو برتوكـول القضـاء عىل االجتـار غير املرشوع
يف منتجـات التبـغ ،وهـو أول بروتوكـول يف إطـار اتفاقيـة منظمـة الصحـة العاملية اإلطارية بشـأن مكافحـة التبغ،
التـي ُت َعـد أول اتفاقيـة يف العـامل على اإلطالق تُعنـى بالصحـة العامة .وسـيثمر القضـاء عىل االجتار غير املرشوع
بمنتجـات التبـغ عـن انخفاض االسـتهالك وختفيـض معـدالت الوفاة املبكـرة وزيـادة إيـرادات احلكومات.

وإذا نجحنـا يف القضـاء على االجتـار غير املرشوع بمنتجـات التبغ ،سـتجني احلكومات حـول العـامل  31.3مليار
دوالر كل عـام .وابتـدا ًء مـن  2030وما يليه ،سـيتم إنقاذ  164ألف شـخص مـن الوفاة املبكّرة كل عـام ،أغلبهم
مـن السـكان يف الدول املتوسـطة الدخل واملنخفضـة الدخل.
ِ
وصبـور يتمتـع بالنفوذ
ولكـن مـن الـذي يقـف وراء االجتـار غير املشروع بمنتجـات التبـغ؟ إنـه خصـم عنيـد َ
وشـبكة قويـة مـن العالقـات الوطيـدة مـع الشركاء واملتعاونين :أال وهـو رشكات التبـغ .ومنـذ  ،2004دفعت
أربعـة مـن كبرى رشكات التبغ مليـارات الدوالرات لتسـديد غرامات تسـوية قضايـا هتريب السـجائر يف أوروبا
وكندا.
تسـعى رشكات التبـغ الختطـاف بروتوكـول االتفاقيـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ مـن خلال التواصـل مع
الـدول ملناقشـة حلـول لالجتـار غير املشروع وع ْقـد االجتامعـات الوطنيـة واإلقليميـة يف هـذا الصدد.
فسيـان بروتوكول القضـاء عىل االجتار
لكـن الطريـق ملواجهـة حتديـات االجتار غري املشروع واضح ال َلبـس فيهَ .
غير املشروع بمنتجـات التبـغ يتطلـب تضافر اجلهـود الدوليـة للتحكـم يف سلسـلة التوريـد ،ومن ثـم فإنه يضع
هذه املسـؤولية عىل عاتـق حكومـات دول العامل.
أوجه النـداء لـدول اإلقليـم لالنضمام إىل بروتوكـول القضاء عىل
يف اليـوم العاملـي لالمتنـاع عـن تعاطـي التبـغِّ ،
االجتـار غري املشروع بمنتجـات التبـغ وااللتـزام بأحكامـه وبنوده.

