اللجنة اإلقليمية لشـرق المتوسط
الدورة الحادية والستون
البند ( 3ج) من جدول األعمال

EM/RC61/INF.DOC.2

ش م/ل

إ /16وثيقة إعالمية 2
آب/أغسطس 2162

تقرير مرحلي حول مبادرة التحرر من التبغ
المقدمة
 .1يركز هذا التقرير على زيادة الضرائب املفروضة على منتجات التبغ ،متشياً مع موضوع اليوم العاملي لالمتناع عن
ت أهنا من
التبغ لعام  .4112وهذه السياسة ،اليت أعلنت الدول األعضاء عن التزامات و
اضحة جتاهها ،ثَبَ َ
1
أجنع التدابري وأعالها مردوداً لقاء التكلفة يف احلد من طلب املستهلكني على التبغ .
 .4تعرتف املادة  6من االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ بأمهية هذه السياسة ،وتدعو
احلكومات إىل تنفيذ السياسات الضريبية والسعرية للمسامهة يف بلوغ الغايات الصحية الرامية إىل احلد من
استهالك التبغ .ومع اعتماد مجعية الصحة العاملية لالتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة
التبغ يف عام  4112وتصديق البلدان عليها الحقاً على املستوى الوطين ،قطعت الدول األعضاء على نفسها
التزاماً واضحاً بتنفيذ هذه السياسات الضريبية والسعرية .ومت تعزيز هذا االلتزام مع اعتماد برنامج السياسات
الست  MPOWERيف عام ( 4112رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية منه؛ ومحاية الناس من دخان التبغ؛
وتقدمي املساعدة لإلقالع عن تعاطيه؛ والتحذير من أخطار تعاطي التبغ؛ وإنفاذ احلظر على اإلعالن عن
التبغ ،أو الرتويج له أو رعاية شركاته لألنشطة؛ وزيادة الضرائب على التبغ) ،ومن هذه السياسات الست رفع
الضرائب املفروضة على التبغ كإجراء رئيسي للحد من الطلب على التبغ .وتضمن اإلعالن السياسي الصادر
عن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها
التزام الدول األعضاء "باإلسراع يف تنفيذ أحكام االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ،
مع التسليم بأن "التدابري السعرية والضريبية متثل وسيلة فعالة وهامة للتقليل من استهالك التبغ".
 .2هناك جمموعة متزايدة من البينات العاملية على أن فرض الضرائب الباهظة على التبغ هو أهم فرصة
للحكومات الوطنية يف مجيع أحناء العامل لدحر األمراض غري السارية 2.وأشار التقرير اخلاص بالصحة يف العامل
 4111إىل أن زيادة الضرائب غري املباشرة على التبغ بنسبة  ٪01من شأنه أن يولد إيرادات تزيد عن 1.2
مليار دوالر يف  44بلداً من البلدان املنففضة الدخل .وإذا جرى ختصيص هذه اإليرادات للصحة ،فإن
اإلنفاق احلكومي على الصحة يف هذه البلدان ميكن أن يزداد بنسبة تصل إىل  .٪01وتشري التوقعات احلديثة
ملنظمة الصحة العاملية إىل أن زيادة الضرائب املفروضة على التبغ ،حىت ترتفع أسعار التبغ بنسبة  ،٪11من

 1دليل منظمة الصحة العالمية التقني إلدارة ضرائب التبغ ،جنيف ،منظمة الصحة العالمية؛ .0202
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The Lancet Commission on Investing in Health (2013). Global Health 2035: A world converging within a generation,
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شأنه أن يقلل استهالك التبغ بنسبة  ٪2يف البلدان ذات الدخل املرتفع ،وحوايل  ٪0يف البلدان املنففضة
3
واملتوسطة الدخل.
حرز في إقليم شرق المتوسط
التقدم ُ
الم َ

حتليل الوضع
 .2مت تقدمي التقرير األخري حول فرض الضرائب على منتجات التبغ إىل اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورهتا
الثامنة واخلمسني عام  ،4111وقد مت منذ ذلك احلني إحراز بعض التقدم ،ولكن يف عدد حمدود من البلدان ،يف
املوصى هبا.
حني ال تزال هناك ثغرات هامة يف تنفيذ اإلجراءات َ
 .0يأيت اإلقليم يف املرتبة الثانية بني أقاليم منظمة الصحة العاملية اليت ينففض فيها متوسط أسعار السجائر إىل
أدىن مستوياهتا (الشكل .)1
80%
73.16%

4.66

5.00

4.49

4.50

70%
55.92%

60%
50%
40%

50.27%

48.06%

1.77

1.92

39.91%

3.00
2.50
2.00
1.50

1.17

20%
10%

2.63

2.58

1.62

30%

53.21%

3.50

0.80

0.59

0.70

1.00
0.50
-

0%
إقليم غرب المحيط
الهادي

إقليم جنوب شرق آسيا

إجمالي الحصة الضريبية ()%

اإلقليم األوروبي

إقليم شرق المتوسط

الضريبة غير المباشرة ،تعادل القوة الشرائية

إقليم األمريكتين

اإلقليم األفريقي

المبلغ (تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي)

3.13

4.00

سعر التجزئة ،تعادل القوة الشرائية

املصدر :تقرير منظمة الصحة العاملية حول وباء التبغ العاملي  .4112جنيف ،منظمة الصحة العاملية؛

4112

الشكل .6 .متوسط السعر المرجح للعالمة التجارية للسجائر األكثر مبيعا ،والضريبة غير المباشرة على
كل علبة سجائر ،ومجموع حصة الضرائب بحسب إقليم منظمة الصحة العالمية2162 ،
 .6هناك تباين كبري يف معدل األسعار والضرائب بني البلدان ،مما يعكس عدم وجود تنسيق بني السياسات على
املستوى اإلقليمي .فهناك  11بلدان ال تفرض أي ضريبة غري مباشرة ،ولكنها تطبق رسوم استرياد على
منتجات التبغ ،واليت يتوقع إلغاؤها تدرجيياً مبوجب االتفاقيات التجارية الثنائية الدولية املوقعة مع البلدان
األخرى.
 .7وال ختضع كل منتجات التبغ لضريبة متساوية .وهذا الوضع حيفز املستهلكني على التحول من منتج إىل آخر
بسبب االختالفات يف األسعار (الشكل .)4
3

International Agency for Research on Cancer. IARC Handbooks of Cancer prevention. Volume 14. Effectiveness of
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املصدر :تقرير منظمة الصحة العاملية حول وباء التبغ العاملي  .4112جنيف ،منظمة الصحة العاملية.4112 ،
الشكل .2 .الحصة اإلجمالية للضرائب والضرائب غير المباشرة في سعر علبة السجائر للعالمة التجارية
األكثر مبيعا2162 ،
 .2ويبني تقرير منظمة الصحة العاملية حول وباء التبغ العاملي  4112أن املغرب ،وباكستان ،واألرض الفلسطينية
احملتلة ،واجلمهورية العربية السورية قد زادت الضرائب غري املباشرة املفروضة على التبغ منذ عام  .4111وقد
أدخلَت جيبويت ضريبة القيمة املضافة على السجائر ألول مرة .ولكن يف ليبيا اخنفض إمجايل معدل الضرائب
املفروضة على التبغ بشكل كبري نتيجة إللغاء الضرائب غري املباشرة املفروضة على منتجات التبغ يف عام
.4111
 .9وظلت الضرائب املفروضة على منتجات التبغ على حاهلا دون تغيري يف مثانية بلدان (أفغانستان ،والبحرين،
والكويت ،ولبنان ،وعمان ،وقطر ،واململكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة) .وزادت الضرائب يف
مخسة بلدان (مصر ،والصومال ،والسودان ،وتونس ،واليمن).
 .11وتطبق مصر ،واألردن ،واألرض الفلسطينية احملتلة ،والسودان ،وتونس مستويات ضرائب تقارب  ٪71أو
أكثر  ،وذلك متشيا مع توصيات برنامج السياسات الست .MPOWER
 .11وتواصل صناعة التبغ ما تقوم به من إجراءات لتقويض اجلهود اليت تبذهلا احلكومات لزيادة الضرائب املفروضة
على منتجات التبغ وأسعار هذه املنتجات ،حجة أن هذه اجلهود سوف ختفض اإليرادات وتزيد التهريب ،وقد
ثبت أن هذه حجة مضللة.
 .14تقدم التجربة األخرية يف األردن مثاالً لتدخل صناعة التبغ يف سياسات الضرائب واألسعار .ففي عام ،4112
خفضت صناعة التبغ أسعار منتجاهتا يف السوق للمرة األوىل يف اإلقليم ،حجة أن التجارة غري املشروعة
كانت مرتفعة جداً ،وبالتايل أغرقت السوق بسجائر رخيصة .وكان هدف صناعة التبغ هو الضغط على
3
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احلكومة كي ال تزيد الضرائب ،بل ختفضها .وحتت قيادة وزارة الصحة وبدعم من منظمة الصحة العاملية ،مت
بنجاح اختاذ إجراءات متعددة القطاعات لتعويض خفض أسعار التبغ عن طريق زيادة عنصر حمدد من عناصر
النظام املفتلط للضريبة غري املباشرة.
 .12ومن املتوقع أن تواصل صناعة التبغ جهودها لتقويض زيادة سعر منتجات التبغ والضرائب املفروضة عليها يف
اإلقليم.

جهود منظمة الصحة العالمية
 .12خالل األعوام  ،4112-4112زادت منظمة الصحة العاملية دعمها للبلدان يف جمال تسعري منتجات التبغ
وفرض الضرائب عليها وتقدمي املساعدة التقنية من خالل الكثري من األنشطة ،مبا يف ذلك دعم التعاون
الناجح بني وزارات الصحة ووزارات املالية.
عامي  4112و  ،4112عملت منظمة الصحة العاملية مع البحرين ،ومصر ،ومجهورية إيران اإلسالمية،
 .10فبَني َ
واألردن ،والكويت ،وليبيا ،وعمان ،وباكستان ،وقطر ،واليمن .وقد أ ْرسلَت بعثات قطرية ملصر ،ومجهورية
إيران اإلسالمية ،واألردن ،ولبنان ،وباكستان .باإلضافة إىل ذلك ،مت إجراء تدريب وطين يف نفس البلدان
ملعاجلة كل من فرض الضرائب على منتجات التبغ وهتريبها.
 .16وبالشراكة مع جملس التعاون اخلليجي عق َدت ثالثة اجتماعات دون إقليمية ملناقشة فرض الضرائب مع
الرتكيز بشكل خاص على الوضع يف دول جملس التعاون اخلليجي .وعق َد اجتماع إقليمي واحد مبشاركة مجيع
البلدان يف اإلقليم ملناقشة املادة  6والوثيقة املتعلقة هبا ملتؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة
العاملية بشأن مكافحة التبغ.
أصدر املكتب اإلقليمي عدداً من صحائف احلقائق والوثائق التوجيهية وأتاحتها لدعم البلدان يف وضع
 .17و َ
سياسة فعالة للضرائب املفروضة على التبغ .ويتواصل تقدمي الدعم لألنشطة املعنية بفرض الضرائب على
منتجات التبغ حىت تكون جزءاً ال يتجزأ من اخلطط التعاونية بني منظمة الصحة العاملية والبلدان يف اإلقليم.
التحديات والخطوات المستقبلية
 .12يواجه اإلقليم حتديات رئيسية يف ما يتعلق بالضرائب على منتجات التبغ ،وهي :اخنفاض ،أو انعدام،
الضرائب املفروضة على التبغ يف بعض البلدان ،واالستعاضة عنها بالرسوم اجلمركية؛ واستفدام نظم ضريبية
َع َفا عليها الزمن وال تعاجل قواعد السوق املتغرية؛ وعدم التنسيق يف فرض أسعار على منتجات التبغ املفتلفة.
 .19وتعتمد اسرتاتيجيات التصدي هلذه التحديات على اهليكل احلايل للضرائب على التبغ يف البلدان.
 .41وبالنسبة للبلدان اليت هبا معدالت شديدة االخنفاض للضرائب املفروضة على التبغ ،هناك حاجة ملحة
لالنتقال إىل نظم ضريبية أعلى تستند إىل أفضل املمارسات الدولية وإىل توصيات منظمة الصحة العاملية يف
هذا الصدد .وينبغي أن تعتمد البلدان يف نفس الوقت آليات متعددة القطاعات للتصدي إلجراءات صناعة
التبغ.
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 .41وبالنسبة للبلدان اليت هبا مستويات ضرائب جيدة ،من املهم اعتماد التدابري اإلدارية اليت تكفل استمرار نفس
مستويات األسعار واالسرتاتيجيات اليت ال تسمح للتغيريات االقتصادية األوسع نطاقا ،مثل التغريات يف
صد ومراقبة السوق.
معدالت التضفم ،بالتأثري سلباً على زيادة الضرائب .وينبغي للبلدان أيضا االستمرار يف َر ْ
إن وجود حصة ضريبية عالية هو أمر على نفس القدر من األمهية مثل ضمان ارتفاع أسعار منتجات التبغ مع
تزايدها مبرور الوقت .فعلى سبيل املثال ،متتلك مصر واألردن حصة عالية من الضرائب يف أسعار منتجات
التبغ ،إال أن أسعار هذه املنتجات أقل من متوسط األسعار يف البلدان ذات مستويات الدخل املماثلة على
الصعيد العاملي.
املستحسن هلا،
 .44وبالنسبة للبلدان اليت تطبق الرسوم اجلمركية بدال من الضرائب غري املباشرة على التبغ ،فمن
َ
وبقوة ،تطبيق نظام للضرائب غري املباشرة على منتجات التبغ وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العاملية يف هذا
الصدد .والنموذجان املوثقان للضرائب غري املباشرة على منتجات التبغ اللذان توصي هبما منظمة الصحة
العاملية مها :فرض ضرائب حمددة على كمية معينة من التبغ ،مثل الضريبة املدفوعة لكل علبة أو كرتونة من
السجائر؛ وضرائب القيمة املضافة ،وهي نسبة مئوية مفروضة على القيمة ،وتفرض على النحو املثايل على
سعر التجزئة.
 .42وهناك تدابري حتتاج مجيع البلدان إىل النظر فيها.
• إجراء البحوث الوطنية بشأن النظم الضريبية القائمة وتوسيع نطاقها ،وأثرها على استهالك التبغ .وهناك حاجة
إلتاحة بيانات السوق بشأن منتجات التبغ ،وبناء القدرات الوطنية الالزمة إلجراء البحوث الالزمة.
• تقليل الفروق الضريبية بني منتجات التبغ من خالل تطبيق معدالت ضريبية مماثلة على مجيع منتجات التبغ.
• مكافحة االجتار غري املشروع عن طريق التصديق على بروتوكول اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن
مكافحة التبغ للقضاء على االجتار غري املشروع يف منتجات التبغ وتشجيع سياسات تسعري منسقة على
املستوى اإلقليمي.
• االعتماد على الضرائب غري املباشرة لتأمني حتقيق اإليرادات ،وخاصة بالنسبة للربامج الصحية ،وزيادة الضرائب
بصفة دورية.
• اعتماد آلية من شأهنا تعديل معدالت الضريبة تلقائياً بالنسبة ملعدالت التضفم (وذلك للبلدان اليت تطبق
ضرائب غري مباشرة) من أجل احلفاظ على أسعار منتجات التبغ أو زيادهتا.
 .42إن زيادة الضرائب املفروضة على التبغ وأسعار منتجاته سياسة تتطلب قيادة من وزارة الصحة والتعاون
بشراكة قوية مع وزارة املالية .وجيب مراجعة السياسات الضريبية بالتوازي مع االلتزامات الوطنية األخرى
مبوجب االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ .وال ميكن حتقيق النجاح يف مكافحة
َ
التبغ إال إذا ن ف َذت ،على حنو شامل ،مجيع تدابري مكافحة َع ْرض التبغ والطلب عليه.
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