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وألن  للمهربني،  اجلاذبية  شديد  منتجًا  السجائر  متثل 
الرضائب تشكل نسبة كبرية من السعر، فإن التهرب من 
الرضائب عن طريق حتويل منتجات التبغ إىل السوق غري 
حيقق  للرضائب(  املبيعات  ختضع  ال  )حيث  املرشوعة 
السجائر  توفر  ويؤدي  للمهربني.  معترب  ربح  هامش 
ازدياد  وبالتايل  االستهالك  زيادة  إىل  الثمن  منخفضة 

خطر ارتفاع عدد الوفيات بسبب التبغ يف املستقبل. 
خطرًا  كوهنا  بجانب   – املرشوعة  غري  التبغ  جتارة  متثل 
تطبيق  عدم  عن  نامجة  مشكلة   – الصحة  عىل  كبريًا 
القوانني إذ يقوم عليها غالبًا جمموعات إجرامية منظمة 

متعددة اجلنسيات ومن بينها منظامت إرهابية1.
ــة  ــن دول ــة م ــري املرشوع ــارة غ ــم التج ــح حج يتأرج
ــن 1% إىل  ــة – م ــرات املتاح ــًا للتقدي ــرى – طبق ألخ
ــغ  ــغ. ويبل ــوق التب ــايل س ــن إمج ــوايل 40–50% م ح
إمجــايل العائــدات املفقــودة بســبب ذلــك حــوايل 
ــارة  ــار جت ــزداد انتش ــنويًا. وي ــار دوالر س 40.5 ملي
الدخــول  ذات  الــدول  يف  املرشوعــة  غــري  التبــغ 
املنخفضــة واملتوســطة أكثــر منهــا يف الــدول ذات 

ــة2. ــول املرتفع الدخ
ــة  ــري املرشوع ــارة غ ــك التج ــىل تل ــاء ع ــهم القض يس
أو تقليــل نطــاق انتشــارها يف الســيطرة عــىل اجلائحــة 
مــن خــالل رفــع أســعار املنتجــات يف تقليــل الوفيات 
املبكــرة وزيــادة عائــدات احلكومــات مــن الرضائــب. 
وإذا تــم القضــاء عــىل هــذه التجــارة غــري املرشوعــة 
ــار دوالر ســنويًا عــىل  ســربح احلكومــات 31.3 ملي
األقــل، كــام ســيتم جتنــب أكثــر مــن 164 ألــف حالــة 
وفــاة مبكــرة مــن عــام 2030 ومــا بعدهــا، معظمهــم 

يف الــدول ذات الدخــول املتوســطة واملنخفضــة2.
ــغ  ــات التب ــر منتج ــري أكث ــد كب ــجائر إىل ح ــل الس متث
ــة رشق  ــل منطق ــق مث ــض املناط ــن يف بع ــيوعًا، لك ش
ــري  ــارة غ ــرب التج ــيا تعت ــوب رشق آس ــط وجن املتوس
الرشعيــة يف التبــغ غــري القابــل للتدخــني وتبــغ 

ــة.  ــن األمهي ــل م ــدر مماث ــىل ق ــة ع الشيش
فئــة  يف  أنــه  العامليــة  اجلــامرك  منظمــة  الحظــت 
كبــرية يف  زيــادة  ثمــة  األخــرى  التبــغ  منتجــات 
ــام 2013،  ــغ ع ــغ املض ــن تب ــادرة م ــات املص الكمي
حيــث وصلــت الكميــة املصــادرة إىل 38 طنــًا مقارنــة 
ــة  ــت الكمي ــام 2012. وارتفع ــان يف الع ــة أطن بثامني

املصــادرة مــن تبــغ الشيشــة مــن 69 طنــًا عــام 2012 
إىل 75 طنــًا عــام 3.2013  

تفتقــر أغلــب دول منطقــة رشق املتوســط إىل البيانــات 
الشــفافة والعامــة حــول جتــارة التبــغ غــري املرشوعــة، 
وال تتوافــر يف وثائــق تقاريــر اتفاقيــة منظمــة الصحــة 
ــن دول  ــغ ع ــة التب ــأن مكافح ــة بش ــة اإلطاري العاملي
ــالمية  ــة اإلس ــتان واجلمهوري ــتثناء باكس ــة باس املنطق
ــمية يف  ــوح رس ــر مس ــدم تواف ــم ع ــة. ورغ اإليراني
باكســتان إال أن التقديــرات تشــري إىل أن حــوايل %17 
ــة  ــري مرشوع ــة غ ــجائر املحلي ــوق الس ــايل س ــن إمج م
ــة  ــة ومزيفــة ومنتجــات حملي وتشــمل منتجــات ُمهرب
التصنيــع غــري مدفوعــة اجلــامرك. )املصــدر: املجلــس 
قــدرت  وقــد   .)2012 لإليــرادات،  الفيــدرايل 
ــة  ــوايل 20% يف اجلمهوري ــة بح ــري املرشوع ــوق غ الس
اإلســالمية اإليرانيــة. وتوصلــت دراســة أجراهــا 
باحثــون بمركــز أبحــاث مكافحــة التبــغ والوقايــة منه 
إىل أن 21% مــن إمجــايل الســجائر املوجــودة بالســوق 

ــة4.   ــري مرشوع ــت غ ــام 2009 كان ــران ع يف طه
تشــري الدراســات التــي شــملت 16 دولــة إىل أن 
ميــاًل  أكثــر  ولفــرة طويلــة  الرشهــني  املدخنــني 
ــب  ــب الرضائ ــرب من/جتن ــامل الته ــراك يف أع لالش
ــاًل  ــل مي ــالع أق ــوون اإلق ــن ين ــون الذي ــام املدخن بين

ــك5.  لذل
يف بعــض الــدول يكــون املدخنــون صغــار الســن هــم 
ــران –  ــباب يف طه ــني. فالش ــي للمهرب ــدف الرئي اهل
عــىل ســبيل املثــال – كانــوا أكثــر إقبــاالً مــن الفئــات 
األكــرب يف العمــر عــىل تدخــني للســجائر املهربــة )30 
 ،%19.3 ســنة:   55–31  ،%24.5 أقــل:  أو  ســنة 
 أكثــر مــن 55 ســنة: 15.3%، القيمــة االحتامليــة

.4)0.023 = 
ــارة  ــة التج ــور زادت حص ــر يورومونيت ــًا لتقاري طبق
الســجائر  اســتهالك  إمجــايل  يف  املرشوعــة  غــري 
عــام   %28 إىل   2008 عــام   %12 مــن  تونــس  يف 
2013، ووصلــت إىل ذروهتــا عنــد 24% يف مــر 
ــارات  ــن 20% يف اإلم ــر م ــت أكث ــام 2012، وبلغ ع
ــل  ــل أن عوام ــام 6.2013 وحيتم ــدة ع ــة املتح العربي
عــدم االســتقرار الســيايس والراعــات وانخفــاض 
ــارة  ــهلت جت ــد س ــدود ق ــىل احل ــن ع ــتوى األم مس

ــة.  ــض دول املنطق ــة يف بع ــري املرشوع ــغ غ التب
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ق من املعلومات التي حتتوهيا هذه املنشورة. غري أن هذه املادة املنشورة جيري توزيعها دون أي ضامن  وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقُّ

من أي نوع، رصاحًة أو ضمنًا. ومن ثم تقع عىل القارئ وحده مسؤولية تفسري املادة واستخدامها. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عام يرتب 
عىل استخدامها من أرضار.
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