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 ر من التبغتقرير مرحلي حول مبادرة التحر  

 مقدمةال

عن  اليوم العاملي لالمتناع مع موضوعياً ، متش  على منتجات التبغاملفروضة  الضرائب على زيادة ز هذا التقريريرك  . 1
أهنا من ، ثَ َبَت التزامات واضحة جتاههاعن  الدول األعضاءأعلنت  اليت، السياسةهذه و  .4112عام ل التبغ

 .1لتبغاعلى املستهلكني  مردوداً لقاء التكلفة يف احلد من طلبعالها أجنع التدابري وأ

، وتدعو هذه السياسة أمهيةب بشأن مكافحة التبغ ملنظمة الصحة العاملية من االتفاقية اإلطارية 6 تعرتف املادة. 4
من  إىل احلد   بلوغ الغايات الصحية الرامية للمسامهة يف والسعرية السياسات الضريبية تنفيذإىل  احلكومات

حة فبشأن مكا ملنظمة الصحة العاملية التفاقية اإلطاريةلمجعية الصحة العاملية  مع اعتمادو  التبغ. استهالك
على نفسها  األعضاء الدولطعت ق املستوى الوطين، على الحقاً تصديق البلدان عليها و  4112يف عام التبغ 

برنامج السياسات  اعتماد مع هذا االلتزام ومت تعزيز .الضريبية والسعرية هذه السياساتبتنفيذ  التزامًا واضحاً 
رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية منه؛ ومحاية الناس من دخان التبغ؛ ) 4112يف عام  MPOWER  الست

وإنفاذ احلظر على اإلعالن عن  لإلقالع عن تعاطيه؛ والتحذير من أخطار تعاطي التبغ؛ وتقدمي املساعدة
 رفعمن هذه السياسات الست و  ،(التبغ، أو الرتويج له أو رعاية شركاته لألنشطة؛ وزيادة الضرائب على التبغ

الن السياسي الصادر اإلع نتضم  . و من الطلب على التبغ رئيسي للحد   كإجراء الضرائب املفروضة على التبغ
ومكافحتها  غري السارية بشأن الوقاية من األمراض املتحدة العامة لألمم للجمعية االجتماع الرفيع املستوى عن

، ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ االتفاقية اإلطاريةأحكام  اإلسراع يف تنفيذالدول األعضاء "ب التزام
 . التبغ" من استهالكتقليل لل هامةفعالة و يلة وسل متث  السعرية والضريبية التدابري " أنع التسليم بم

فرصة  أهم هو التبغعلى باهظة ال الضرائبفرض أن على  العاملية ناتالبي  جمموعة متزايدة من  هناك. 2
العامل  يف التقرير اخلاص بالصحة أشارو 2 غري السارية. األمراضدحر ل يف مجيع أحناء العامل للحكومات الوطنية

 1.2إيرادات تزيد عن  من شأنه أن يولد٪ 01بنسبة  على التبغ الضرائب غري املباشرة أن زيادةإىل  4111
، فإن للصحةص هذه اإليرادات جرى ختصي إذاو  نففضة الدخل.امل بلدًا من البلدان 44يف  مليار دوالر

احلديثة  عاتوتشري التوق  ٪. 01 بنسبة تصل إىلميكن أن يزداد  يف هذه البلدان اإلنفاق احلكومي على الصحة
من  ،٪11حىت ترتفع أسعار التبغ بنسبة  ،الضرائب املفروضة على التبغ أن زيادةإىل  نظمة الصحة العامليةمل

                                                      
 .0202دليل منظمة الصحة العالمية التقني إلدارة ضرائب التبغ، جنيف، منظمة الصحة العالمية؛   1

2 The Lancet Commission on Investing in Health (2013). Global Health 2035: A  world converging within a generation, 
Lancet. 2013; 382:1898–955. 
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 يف البلدان املنففضة٪ 0حوايل و  ذات الدخل املرتفع، يف البلدان٪ 2بنسبة التبغ  استهالك شأنه أن يقلل
 3 املتوسطة الدخل.و 

  الُمحَرز في إقليم شرق المتوسطم التقد  

  الوضع حتليل
 الضرائب على منتجات التبغ إىل اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورهتافرض . مت تقدمي التقرير األخري حول 2
، يف حمدود من البلدان يف عدد، ولكن ممنذ ذلك احلني إحراز بعض التقد  ، وقد مت 4111عام ثامنة واخلمسني ال

  ى هبا.املوصَ  يف تنفيذ اإلجراءات هامة ال تزال هناك ثغراتحني 

إىل  لسجائرأسعار ا متوسطبني أقاليم منظمة الصحة العاملية اليت ينففض فيها املرتبة الثانية يف اإلقليم  يأيت. 0
 (.1 )الشكلأدىن مستوياهتا 

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

غير المباشرة على  ضريبة الو  األكثر مبيعا،للسجائر  لعالمة التجاريةل المرجح سعرالمتوسط . 6. الشكل
 2162، حسب إقليم منظمة الصحة العالميةب حصة الضرائب ومجموع ،علبة سجائركل 

على  تنسيق بني السياسات عدم وجود، مما يعكس بني البلدان ائبالضر و  ل األسعاريف معد   تباين كبري هناك. 6
سترياد على رسوم ا تطبق ولكنهاغري مباشرة،  أي ضريبة بلدان ال تفرض 11فهناك  املستوى اإلقليمي.

مع البلدان  عةالدولية املوق   الثنائية تفاقيات التجاريةالمبوجب ا تدرجيياً إلغاؤها ع توق  ي   واليتمنتجات التبغ، 
 األخرى.

 منتج إىل آخر لتحول منعلى ا ملستهلكنيحيف ز ا هذا الوضعو  .لضريبة متساوية منتجات التبغ كلال ختضع  و . 7
 (.4 )الشكل األسعار بسبب االختالفات يف

                                                      
3 International Agency for Research on Cancer. IARC Handbooks of Cancer prevention. Volume 14. Effectiveness of 
Tax and Price Policies for Tobacco Control. Geneva: World Health Organization; 2011. 
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 .4112. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 4112املصدر: تقرير منظمة الصحة العاملية حول وباء التبغ العاملي 

 لعالمة التجاريةالسجائر ل سعر علبة فيوالضرائب غير المباشرة لضرائب لاإلجمالية  حصةال .2. الشكل
 2162، األكثر مبيعا  

واألرض الفلسطينية  ،وباكستان ،أن املغرب 4112حول وباء التبغ العاملي  تقرير منظمة الصحة العاملية يبنيو . 2
وقد  .4111منذ عام  التبغ علىغري املباشرة املفروضة ضرائب ال قد زادت السوريةاجلمهورية العربية و  ،احملتلة
الضرائب  لإمجايل معد  اخنفض  يف ليبياولكن  .ألول مرة على السجائر ضريبة القيمة املضافة جيبويت تأدخلَ 

يف عام  منتجات التبغ املفروضة علىغري املباشرة  الضرائبلغاء نتيجة إلكبري بشكل   املفروضة على التبغ
4111. 

 ،والبحرين ،)أفغانستان دون تغيري يف مثانية بلداناملفروضة على منتجات التبغ على حاهلا  الضرائب ظلتو . 9
يف وزادت الضرائب  .(العربية املتحدةواإلمارات  ،العربية السعوديةاململكة و  ،وقطر ،مانوع   ،ولبنان ،والكويت

 (.واليمن ،تونسو  ،والسودان ،والصومال ،بلدان )مصرمخسة 

أو ٪ 71تقارب  ضرائب مستوياتتونس و  ،السودانو  ،األرض الفلسطينية احملتلة، و األردن، و مصرق تطب  و . 11
 .MPOWER الستبرنامج السياسات  مع توصيات، وذلك متشيا  أكثر

املفروضة الضرائب  زيادةل احلكوماتاليت تبذهلا هود اجلتقويض إجراءات لما تقوم به من  صناعة التبغ تواصلو . 11
وقد  اإليرادات وتزيد التهريب، سوف ختف ض أن هذه اجلهود جةنتجات، حهذه املأسعار و على منتجات التبغ 

 أن هذه حجة مضللة.ثبت 

، 4112في عام األسعار. فسياسات الضرائب و يف  التبغتدخل صناعة مثااًل ل يف األردن األخرية تجربةال تقدم. 14
 غري املشروعة التجارة جة أناإلقليم، ح األوىل يف للمرة يف السوق منتجاهتا أسعارالتبغ  صناعةخف ضت 

لضغط على و االتبغ ه صناعة هدف كانو  رخيصة. أغرقت السوق بسجائر وبالتايل جداً، كانت مرتفعة
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، مت منظمة الصحة العامليةبدعم من و  وزارة الصحة حتت قيادة. و فضهاخت بل الضرائب،كي ال تزيد   احلكومة
عناصر  من حمددعنصر  عن طريق زيادة أسعار التبغ خفض لتعويض متعددة القطاعاتاختاذ إجراءات بنجاح 

 .غري املباشرة ضريبةاملفتلط للنظام ال

يف يها علاملفروضة والضرائب منتجات التبغ زيادة سعر  لتقويض جهودها التبغ ل صناعةأن تواص   عومن املتوق  . 12
 اإلقليم.

 جهود منظمة الصحة العالمية
 التبغمنتجات  تسعري جمال للبلدان يف دعمها منظمة الصحة العاملية زادت، 4112-4112األعوام  خالل. 12

التعاون  مبا يف ذلك دعم، من األنشطةكثري ال التقنية من خاللاملساعدة تقدمي و عليها  وفرض الضرائب
 .ووزارات املالية بني وزارات الصحة الناجح

 ،مجهورية إيران اإلسالميةو  ،ومصر ،البحرين منظمة الصحة العاملية مع عملت، 4112و  4112ي ني عامَ بَ ف. 10
َلت  واليمن. ،قطرو  ،وباكستان ،مانوع   ،وليبيا ،والكويت ،واألردن مجهورية صر، و مل طريةبعثات ق  وقد أ ْرس 

البلدان  يف نفس تدريب وطين مت إجراء باإلضافة إىل ذلك، وباكستان. واألردن، ولبنان، إيران اإلسالمية،
 .هاهتريبو على منتجات التبغ الضرائب من فرض  عاجلة كلمل

 مع الضرائبفرض ناقشة إقليمية مل دون ع ق َدت ثالثة اجتماعات التعاون اخلليجي جملس بالشراكة مع. و 16
مجيع  مبشاركة إقليمي واحد ع ق َد اجتماع. و دول جملس التعاون اخلليجي خاص على الوضع يفبشكل الرتكيز 
االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة  األطراف يفتؤمتر املتعلقة هبا ملثيقة والو  6املادة ناقشة يف اإلقليم مل البلدان

 .فحة التبغالعاملية بشأن مكا

 وضعيف  لدعم البلدانأتاحتها التوجيهية و  والوثائق احلقائقصحائف عددًا من  املكتب اإلقليمي رأصدَ و . 17
 فرض الضرائب علىاملعنية ب تقدمي الدعم لألنشطة ويتواصل. لضرائب املفروضة على التبغل فع الةة سياس

 .اإلقليم والبلدان يف بني منظمة الصحة العاملية التعاونية اخلطط جزءاً ال يتجزأ من تكونحىت  منتجات التبغ

 خطوات المستقبليةاليات و التحد  

اخنفاض، أو انعدام،  هي:و  ،منتجات التبغبالضرائب على  رئيسية يف ما يتعلق ياتحتد  يواجه اإلقليم  .12
ضريبية  مظ  ن   استفدام؛ و اجلمركيةالرسوم باالستعاضة عنها ، و يف بعض البلدان على التبغفروضة املضرائب ال
 . املفتلفة على منتجات التبغ أسعارالتنسيق يف فرض وعدم  املتغرية؛ قواعد السوق ال تعاجلو  ا عليها الزمنفَ عَ 

 يف البلدان. لتبغاحلايل للضرائب على ااهليكل  على ياتالتحد   ي هلذهلتصد  ا اسرتاتيجياتتعتمد و . 19

 ةحاجة ملح  لضرائب املفروضة على التبغ، هناك الت شديدة االخنفاض لمعد  اليت هبا  وبالنسبة للبلدان. 41
يف  توصيات منظمة الصحة العامليةإىل و  املمارسات الدولية أفضلتستند إىل  ضريبية أعلىم ظ  ن   لالنتقال إىل
صناعة جراءات إلي للتصد   متعددة القطاعات آليات الوقت يف نفس البلدان ينبغي أن تعتمد. و هذا الصدد

 التبغ.
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نفس  استمرار اليت تكفل التدابري اإلدارية املهم اعتماد، من جيدة ضرائب مستوياتاليت هبا  وبالنسبة للبلدان. 41
 مثل التغريات يف االقتصادية األوسع نطاقا، لتغيرياتل ال تسمح واالسرتاتيجيات اليت مستويات األسعار

 السوق. ومراقبة دصْ رَ االستمرار يف  أيضا ينبغي للبلدان. و الضرائب زيادةالتأثري سلباً على ، بمالت التضف  معد  
مع  منتجات التبغ أسعارارتفاع  ضمان من األمهية مثل نفس القدرأمر على  هو ضريبية عالية حصة وجودإن 

منتجات  يف أسعارعالية من الضرائب  حصة واألردن مصرمتتلك  على سبيل املثال،ف رور الوقت.مبتزايدها 
على  املماثلة مستويات الدخل البلدان ذات األسعار يف أقل من متوسطهذه املنتجات  ، إال أن أسعارالتبغ

 الصعيد العاملي.

 ،هلا نمن املستحسَ ف، التبغ علىغري املباشرة ضرائب ال بدال من الرسوم اجلمركية اليت تطبق وبالنسبة للبلدان. 44
يف هذا  توصيات منظمة الصحة العامليةوفقًا ل على منتجات التبغللضرائب غري املباشرة  نظامتطبيق وبقوة، 
منظمة الصحة ي هبما اللذان توص   على منتجات التبغغري املباشرة لضرائب ل. والنموذجان املوث قان الصدد
من  أو كرتونة لكل علبة ريبة املدفوعةالض، مثل التبغ كمية معينة من على حمددة ضرائبفرض  مها: العاملية

، وتفرض على النحو املثايل على قيمةال مفروضة علىمئوية ، وهي نسبة قيمة املضافةال وضرائب؛ السجائر
 .سعر التجزئة

 إىل النظر فيها. مجيع البلدان حتتاج هناك تدابريو . 42

 هناك حاجةو  التبغ. استهالك وأثرها علىتوسيع نطاقها، القائمة و  النظم الضريبية البحوث الوطنية بشأن إجراء• 
 .البحوث الالزمة جراءالالزمة إل القدرات الوطنية، وبناء منتجات التبغبشأن  إلتاحة بيانات السوق

 .منتجات التبغ مجيععلى  مماثلة معدالت ضريبية من خالل تطبيق منتجات التبغ بني الضريبية الفروق تقليل• 

بشأن  اإلطارية اتفاقية منظمة الصحة العامليةبروتوكول  التصديق على عن طريق االجتار غري املشروعمكافحة  •
على  قةمنس  تسعري  سياسات منتجات التبغ وتشجيع يفاالجتار غري املشروع  للقضاء علىمكافحة التبغ 

 املستوى اإلقليمي.

 الضرائب وزيادة، الصحيةربامج وخاصة بالنسبة لل اإليرادات،حتقيق  لتأمنيغري املباشرة  ضرائبال االعتماد على •
 .بصفة دورية

 اليت تطبق )وذلك للبلدانم الت التضف  عد  مل بالنسبةتلقائيًا  الت الضريبةمعد  تعديل  من شأهنا آلية اعتماد• 
 .هتاأو زيادأسعار منتجات التبغ  من أجل احلفاظ على( غري مباشرةضرائب 

تعاون وال وزارة الصحةمن  قيادة تتطلب سياسةه منتجات أسعارو  الضرائب املفروضة على التبغ زيادة. إن 42
 الوطنية األخرى مع االلتزامات بالتوازي السياسات الضريبية مراجعةوجيب  املالية. مع وزارة بشراكة قوية

مكافحة النجاح يف  ميكن حتقيقوال . ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ االتفاقية اإلطاريةب مبوجَ 
 .والطلب عليهالتبغ ض رْ عَ مكافحة  مجيع تدابري ، على حنو شامل،تذَ ف  إذا ن   إال  لتبغا


