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مكافحة التبغ تعزز التنمية المستدامة
 في أيلول/ سبتمبر 2015، اعتمدت البلدان في األمم 
وتركز   .2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  المتحدة 
بجميع  الفقر  على  القضاء  على  المدى  البعيدة  الخطة 
أشكاله وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب. وتتألف هذه 
تكملها  المستدامة  للتنمية  هدفا   17 من  الجديدة  الخطة 
عمل  خطة  تضمنتها  فقد  التنفّيذ،  سُبل  أما  غاية.   69
الثالث  الدولي  المؤتمر  في  اعتمدت  التي  أبابا  أديس 
لتمويل التنمية في عام 2015، ونسخة مجددة ومعززة 
من الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة )الهدف 

17 من أهداف التنمية المستدامة(.               

في هذه األهداف  جيداً  انعكاساً  التبغ  وتنعكس مكافحة 
التنمية  أهداف  من   3 الهدف  في  وترد  والغايات. 
بأنماط  الجميع  تمّتع  "ضمان  وهو  أال   - المستدامة 
بوجه   - األعمار"  جميع  في  وبالرفاهية  عيش صحية 
خاص غايات محددة تتعلق بتخفيض الوفيات المبكرة 
الثلث  بمقدار  السارية  غير  األمراض  عن  الناجمة 
التفاقية  الحكومات  تنفيذ  وتعزيز   ،)3-4 )الغاية 
التبغ  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العالمية  الصحة  منظمة 

)الغاية -3أ(. 

وُتشدد خطة عمل أديس أبابا على أهمية مكافحة التبغ 
في إدرار إيرادات من أجل تحقّيق خطة عام 2030. 
وتنص على وجه الخصوص على أن "التدابير السعرية 
وسيلًة  تشّكل  أن  يمكن  التبغ  على  المطبقة  والضريبية 
فعالًة ومهمًة للتقليل من استهالك التبغ وتقليص تكاليف 
من  اإليرادات  يدّر  رافداً  تمثل  كما  الصحية،  الرعاية 

أجل تمويل التنمية في العديد من البلدان." 
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كيف ُيشّكل تعاطي التبغ تحدياً أمام 
التنمية المستدامة؟

واجتماعية  صحية  عواقب  التبغ  تعاطي  على  تترتب 
أمام  رئيسياً  عائقاً  ويمثل  مدّمرة.  واقتصادية  وبيئية 
الصحة،  يؤثر على  ما  المستدامة، وهو  التنمية  تحقّيق 
والفقر، والجوع العالمي، والتعليم، والنمو االقتصادي، 
والمساواة بين الجنسين، والبيئة، والتمويل، والحوكمة. 

فكل عام، ُيتوفى أكثر من 7 مليون شخص بسبب تعاطي 
التبغ )1(، مع وقوع أكثر من 80% من الوفيات في 

البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل )2(. 

ويضع تعاطي التبغ أيضاً عبئاً اقتصادياً ثقيالً على عاتق 
العالم؛ إذ تقدر تكلفة التدخين وحدها بمبلغ 1.4 تريليون 
دوالر أمريكي، أو 1.8% من الناتج المحلي اإلجمالي 

العالمي )3(. 

يؤدي التبغ إلى وفاة الناس وفاًة مبكرًة. ففي المتوسط، يفقد 
متعاطي التبغ 15 عاماً من عمرهم )4(. وسوف يموت عدد 
يصل إلى نصف مجموع متعاطي التبغ ألسباب مرتبطة به 
)5(. وتشمل الخسائر الصحية الناجمة عن تعاطي التبغ ما 

يلي )5(:

بالتدخين  المرتبطة  السنوية  الرعاية الصحية  تكاليف  وُتقّدر 
على الصعيد العالمي بمبلغ 422 مليار دوالر أمريكي، أي 
وهذا   .)3( لكل شخص  أمريكياً  دوالراً   56.34 ُيعادل  ما 
جميع  في  الصحة  على  اإلنفاق  إجمالي  من   %5.7 يمثل 

أنحاء العالم )3(. 

مثل  مباشرة  تكاليف غير  كذلك  التبغ  تعاطي  وتترتب على 
وتصل  المبكرة،  والوفاة  المرض  بسبب  اإلنتاجية  فقدان 

قيمتها إلى 1.01 تريليون دوالر أمريكي سنوياً )6(.
 

الصعيد  على  للتدخين  اإلجمالية  السنوية  التكلفة  وتعادل 
العالمي ما يلي:

على  ُينَفق  الذي  المبلغ  أضعاف   10  •
المساعدات في جميع أنحاء العالم )7(.

على  الحكومي  اإلنفاق  إجمالي  من   %40  •
التعليم في عام 2012 )8( 

كل الناتج المحلي اإلجمالي لكندا تقريباً، علماً   •
بأنها عاشر أغنى بلد في العالم )9(.

12% من مجموع وفيات البالغين 
في جميع أنحاء العالم

14% من مجموع الوفيات 
الناجمة عن األمراض غير 

السارية، ومنها أمراض 
القلب والسرطان والسكري 

وأمراض الرئة

يقع نحو 5% من مجموع الوفيات على 
الصعيد العالمي بسبب األمراض السارية، بما 
في ذلك 7% من الوفيات الناجمة عن السل، 

و12% من الوفيات الناجمة عن التهابات 
الجهاز التنفسي السفلي

أثر التبغ على الصحة واالزدهار االقتصادي

2 3



أثر التبغ على الفئات الضعيفة كالنساء واألطفال
تنشط دوائر صناعة التبغ في استهداف النساء من خالل ربط 
تعاطي التبغ بحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، والتألق، 
والمؤانسة، والنجاح، وامِتشاق القوام )10(. وتستخدم دوائر 
الصناعة مختلف االستراتيجيات لتعزيز المقبولية االجتماعية 
وتصميمها  المنتجات  تطوير  ومنها  النساء،  بين  للتدخين 
واإلعالن عنها والمشاركة في برامج المسؤولية االجتماعية، 

واستغالل تأثير وسائل اإلعالم الشعبية. 

مواد  استخدام  على  غالباً  وإنتاجه  التبغ  زراعة  وتنطوي 
النساء  ومنهم  العمال،  يعرض صحة  مما  خطرة،  كيميائية 
في  العمال  بين  النساء  نسبة  وتصل  للخطر.  واألطفال، 
مزارع التبغ إلى 7 من كل 10 عمال )11(، وُيسَتغل نحو 
1.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 14 سنة وما دونها 
في زراعة التبغ في البلدان الرئيسية االثني عشر التي تزرع 

التبغ )12(.

األطفال،  عمالة  على  كبيراً  اعتماداً  التبغ  صناعة  وتعتمد 
وتؤدي إلى تسّرب العديد من األطفال من المدارس. وفيما 

يلي عدد من الوقائع الرئيسية:

التبغ  تزرع  التي  األسر  أطفال  من   %63  •
يتعرضون لعمالة األطفال )13( 

التبغ  تزرع  التي  األسر  أطفال  من   %32  •
يعملون في بيئات عمل خطرة )13( 

24% من األطفال يستخدمون مواد كيميائية   •
خطرة )13( 

تزرع  التي  األسر  أطفال  من   %10-14  •
التبغ يتسربون من المدارس بسبب العمل في 

حقول التبغ )10(.

ويتعّرض نحو نصف أطفال العالم والنساء في سن اإلنجاب 
ما  يقتل  الذي   )14( المباشر  غير  للتدخين  منتظماً  تعرضاً 

يقرب من 000 900 شخص كل عام )1(.

أثر التبغ على الفقر والجوع
وهو سبب  الفقراء،  بين  رئيسي  بشكل  التبغ  تعاطي  يتركز 
والفقراء.  األغنياء  بين  الصحية  التفاوتات  أسباب  من  هام 
العديد  الفوارق بسبب محدودية فرص حصول  وتتفاقم هذه 
الصحية. ويستنفذ  الرعاية  على  األفقر حاالً  من األشخاص 
ُيمكن  التي  المعيشية  األسر  التبغ موارد  اإلنفاق على  أيضاً 
الغذاء  مثل  األخرى،  األساسية  االحتياجات  على  إنفاقها 
تعاطي  عن  الناجمة  األمراض  وتساهم  والمأوى.  والتعليم 
واألسر على  األفراد  إنفاق  زيادة  الفقر من خالل  في  التبغ 

الرعاية الصحية. 

وتستخدم زراعة التبغ أيضا أراض زراعية يمكن أن ُيزرع 
فيها الغذاء، وغالباً ما يكون ذلك في البلدان التي ُيعد انعدام 
الرئيسية. وفي  الشواغل  فيها من  الغذائي واإلنتاجية  األمن 
أكثر  ُيعاني  التبغ،  الرائدة في زراعة  االقتصادات  عدد من 

من 10% من الناس من نقص التغذية )10(.

وإضافًة إلى ذلك، لتعاطي التبغ أثر أكبر على الفئات السكانية 
التي تعاني من انعدام األمن الغذائي وانتشار نقص التغذية، 
وال سيما في جنوب شرق آسيا، حيث يرتفع استهالك التبغ 

 .)15(

زراعية  أراض  أيضا  التبغ  زراعة  وتستخدم 
يكون  ما  وغالباً  الغذاء،  فيها  ُيزرع  أن  يمكن 
الغذائي  انعدام األمن  ُيعد  التي  البلدان  ذلك في 
وفي  الرئيسية.  الشواغل  من  فيها  واإلنتاجية 
عدد من االقتصادات الرائدة في زراعة التبغ، 
نقص  من  الناس  من   %10 من  أكثر  ُيعاني 

التغذية )10(.
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أثر التبغ على البيئة
آثار  تتجاوز  عديدة  بأضرار  البيئة  التبغ  صناعة  تصيب 
دخان السجائر الذي ُينَفث في الهواء. واألثر الضار لصناعة 
التبغ على إزالة الغابات، وتغير المناخ، والقمامة، وحرائق 
والصحة  البيئة  ُيهدد  ما  وهو  ومتنامي،  هائل  أثر  الغابات 

العمومية على السواء.

ويترتب على زراعة التبغ استخدام مكثف لمبيدات اآلفات، 
أن  ويمكن   .)11( الكيماوية  واألسمدة  النمو،  ومنِظمات 
تفضي هذه اآلثار إلى مشاكل صحية بيئية، ال سيما في البلدان 
التنظيمية  المعايير  تتسم  التي  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة 
فيها بالتراخي. وتحتوي نفايات التبغ على أكثر من 7000 
بالسرطان.  مادة كيميائية سامة، منها مواد تصيب اإلنسان 
بآالف  البيئة  تلويث  في  أيضاً  التبغ  دخان  انبعاثات  وتساهم 
األطنان من المواد التي تصيب اإلنسان بالسرطان، والمواد 

السّمية، وغازات الدفيئة.

ُتفقد  حيث  الغابات.  إزالة  في  كذلك  التبغ  زراعة  وتساهم 
شجرة واحدة مقابل إنتاج كل 300 سيجارة )11(. وُيمكن 
أن تسهم إزالة الغابات على هذا النحو في تغير المناخ عن 
طريق إزالة األشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من 

الغالف الجوي )11(. 

وتتلوث البيئة من جراء القمامة الناتجة عن أعقاب السجائر. 
النفايات  مليون طن من   680 إلى  ما يصل  ُينَتج سنوياً  إذ 
الملقاة بسبب استهالك السجائر على الصعيد العالمي. وتشّكل 
ُتجمع  التي  المواد  السجائر 40-30% من مجموع  أعقاب 
الساحلية  المناطق  السنوية في  الدولية  التنظيف  في عمليات 
المرشحات  هذه  من  ُتستخلص  التي  والمواد  والحضرية. 

سامة لألحياء المائية )19-16(. 

وتساهم انبعاثات دخان التبغ أيضاً في 
تلويث البيئة بآالف األطنان من المواد التي 
تصيب اإلنسان بالسرطان، والمواد السّمية، 

وغازات الدفيئة.

وتحتوي نفايات التبغ على أكثر من 
7000 مادة كيميائية سامة، منها مواد 

تصيب اإلنسان بالسرطان. 

مكافحة التبغ: قوى دافعة 
للتنمية المستدامة

األمام.  إلى  المستدامة  التنمية  التبغ  مكافحة  تدفع  أن  ُيمكن 
التي  للتحديات  التكلفة  من حيث  وفعاالً  شامالً  إذ توفر حالً 
يفرضها التبغ، بدايًة بتعزيز الصحة واالزدهار االقتصادي 

إلى حماية الفئات الضعيفة والبيئة.

مكافحة  بشأن  اإلطارية  العالمية  الصحة  منظمة  واتفاقية   
التبغ هي أقوى أداة متاحة لمواجهة اآلثار السلبية للتبغ على 
التنمية. ويبلغ عدد أطراف االتفاقية اإلطارية نحو 179 بلداً 
إضافًة إلى االتحاد األوروبي، مما يدل على أن ثّمة التزامات 
وطنية بتنفيذ سياسات مكافحة التبغ، ومن ثم، إنقاذ األرواح 
هذه  أحكام  تنفيذ  يساعد  أن  أيضاً  ويمكن  التنمية.  وتعزيز 
المعاهدة، الملزمة قانوناً والمسندة بالبّينات، الحكومات على 
 %30 المتمثلة في تحقيق خفض نسبي قدره  الغاية  تحقيق 

في المعدل الحالي لتعاطي التبغ بحلول عام 2025 )20(.

كل  خفض  تخص  تدابير  على  اإلطارية  االتفاقية  وتنص 
وجه  فعلى  السواء.  على  التبغ  على  والعرض  الطلب  من 
الخصوص، تشّجع المادة 6 من االتفاقية على اتخاذ تدابير 
التبغ. ومن  الطلب على  تقليل  إلى  ترمي  سعرية وضريبية 
زيادة  إلى  تؤدي  التي  الضرائب  في  الزيادات  التدابير  تلك 
منتجات  مبيعات  وحظر  التبغ،  منتجات  مبيعات  أسعار  في 
التبغ المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية أو فرض قيود 

عليها. 

بشأن  اإلطارية  العالمية  الصحة  منظمة  اتفاقية  مع  وتماشياً 
السياسات  برنامج  تدابير  المنظمة  طرحت  التبغ،  مکافحة 
الست في عام 2008 - وهو مجموعة مؤلفة من ست تدابير 
فعالة من حيث التکلفة وعالية األثر تساعد البلدان علی الحد 

من الطلب علی التبغ. وتشمل هذه التدابير ما يلي: 
رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية؛  •

حماية الناس من التعرض لدخان التبغ؛  •
عرض المساعدة في اإلقالع عن التدخين ؛  •

التحذير من أخطار التبغ؛  •
فرض حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته؛  •

زيادة الضرائب المفروضة على التبغ.  •

وتضم  البلدان،  مجموع  نصف  من  أكثر  نفذ  اليوم،  وحتى 
نحو 40% من سكان العالم )2.8 مليار نسمة(، أحد تدابير 
البرنامج على األقل محققًة أعلى مستويات اإلنجاز )21(. 

تدابير  أكثر  التبغ وأسعاره من  أن زيادة ضرائب  ثبت  وقد 
مكافحة التبغ فعاليًة، لكنها أقل تدابير مكافحته استخداماً من 
بين التدابير التي يمكن للبلدان أن تستخدمها لمعالجة مختلف 

قضايا التنمية.
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وتمثل زيادة الضرائب المفروضة على التبغ عائداً "استثنائياً" 
المستدامة.  التنمية  أهداف  إطار  في  االستثمار  على   )22(
وتجمع الحكومات زهاء 270 مليار دوالر أمريكي في شكل 
عائدات بيع التبغ كل عام )22(. وهو ما يمكن أن يزيد بنسبة 
تربو على 50%، مما يحقق إيراداً إضافياً قدره 141 مليار 
الضرائب  زيادة  سوى  شيء  ال  من  وذلك  أمريكي،  دوالر 
المفروضة على السجائر بمقدار 0.80 دوالر لكل علبة )أي 
ما ُيعادل دوالراً دولياً واحداً( في جميع البلدان )5(. وسوف 
تؤدي زيادة إيرادات ضرائب التبغ إلى زيادة حشد الموارد 
لتلبية  البلدان  َتلَزم  التي  المالية  الفُسحة  يخلق  مما  المحلية، 

أولويات التنمية في إطار خطة عام 2030.

ويؤثر تعاطي التبغ على صحة الفقراء ودخلهم في العديد من 
البلدان. ولذلك، من الضروري أن تصل تدابير مكافحة التبغ 

إلى أكثر الفئات تضرراً. 

على  الضرائب  فرض  أن  يرى  شائع  خاطئ  تصور  وثمة 
التبغ تؤثر على الفئات الضعيفة أكثر من غيرهم. لكن الحقيقة 
على النقيض من ذلك تماماً.  فمن خالل زيادة األسعار، يحمي 

فرض الضرائب الفقراء من التعّرض لمنتج يقتلهم ويصيبهم 
أكثر  الضرائب  فرض  يشكل  الواقع،  وفي  باألمراض. 
الوسائل فعالية في تحفيز متعاطي التبغ الحاليين، ومعظمهم 
من الذكور، على اإلقالع عن تعاطيه. وهذا هو الحال خاصًة 
في  التبغ  األقل، ومتعاطي  الدخل  بالسكان ذوي  يتعلق  فيما 
البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل، حيث يعيش %75 
تؤدي  التدخين،  عن  الناس  كف  خالل  ومن  المدخنين.  من 
غير  التبغ  لدخان  التعرض  تقليل  إلى  أيضاً  التبغ  ضرائب 

المباشر بين غير المدخنين، ومنهم األطفال والنساء.

وبروتوكول  التبغ.  توريد  مكافحة  كذلك  هدفها  تدابير  وثمة 
القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ الملحق 
باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 
هو األداة الرئيسية في مجال السياسات التي ترمي إلى الحد 
من تعاطي التبغ وتخفيف عواقبه الصحية واالقتصادية. وثمة 
تدابير أخرى تتسم بالفعالية، مثل دعم البدائل القابلة للتطبيق 
في مجال إنتاج التبغ، وتقييد حصول األطفال والشباب على 
منتجاته، وخاصًة متى كانت في إطار استراتيجية شاملة للحد 

من تعاطي التبغ. 

ماذا ينبغي للبلدان أن تفعل؟
الغالبية العظمى من الناس في العالم غير مشمولة على نحو 
مالئم بأكثر التدخالت فعالية في مجال مكافحة التبغ. ومنها 
الضرائب على  نحو كاف من  فرض مستويات عالية على 
حظر  وفرض  التدخين،  لمنع  شاملة  سياسات  ورسم  التبغ، 
ودعم  إعالمية،  تدخالت  وتنفيذ  التبغ،  تسويق  على  كامل 

اإلقالع عن التدخين. 

ولذلك، ينبغي لجميع البلدان أن تتبع نهجاً تشارك فيه الحكومة 
بأكملها سعياً إلى ما يلي:

ضمان إدراج مكافحة التبغ في األطر والخطط والسياسات   •
المنِفذة ألهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني؛

اإلطارية  العالمية  الصحة  منظمة  الكامل التفاقية  التنفيذ   •
بشأن مكافحة التبغ؛ 

تشجيع جميع البلدان غير األطراف على اعتبار االتفاقية   •
الصعيد  على  التبغ  مكافحة  مجال  في  األساسي  الصك 

العالمي؛ 
تنفيذ تدابير برنامج السياسات الست على أعلى مستوى   •
بما يتماشى مع االتفاقية اإلطارية، ذلك أنها أكثر التدابير 
تأثيراً وفعالًة من حيث التكلفة في الحد من تعاطي التبغ؛

أكثر  بوصفها  التبغ  على  المفروضة  الضرائب  زيادة   •
األساليب فعاليًة من حيث التكلفة لخفض الطلب، وبوصفها 
آلية لزيادة حشد الموارد المحلية والتمويل المحلي لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة؛ 
ضمان الحوكمة الفعالة لعملية رسم السياسة الحكومية في   •
مجال مكافحة التبغ عن طريق إنشاء جدار ناري للحماية 

لدى دوائر صناعة التبغ؛
احتياجات  لتلبية  اإلنسان  محوره  تنموي  نهج  اعتماد   •
دعم  في  الناس  وتمكّين  التبغ  مكافحة  مجال  في  األفراد 

مكافحته؛
التبغ.  على  للتغلب  خطوات  اتخاذ  في  األفراد  مساعدة   •
ويمكن للناس أن تدعم السياسات والبرامج الحكومية في 
مجال مكافحة التبغ، بما في ذلك االمتثال لقوانين مكافحته. 
اإلقالع عن تعاطيه حمايًة  التبغ أيضاً  وينبغي لمتعاطي 
المحيطين  من  وغيرهم  أحبائهم  وكذلك صحة  لصحتهم 
بهم. وتساعد أيضاً هذه الخطوات، على تنوع مساراتها، 
في جعل المجتمعات والبلدان أقدر على الصمود وأكثر 

استدامة.
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