
مكافحــة التبــغ مفيد للجميع، ولكنه أكــ�� فائدة للفقراء

ائب التبغ زيادة ��

منفعة للجميع"للصحة وا�قتصاد"

ائب، وترتفع أسعار السجائر،  حينما تزداد ال��
� يزداد احتمال إق�ع الفئات ا فقر عن التدخ��

عن ا غنياء.
(CBO 2012, IARC 2011, Gallet, C. and List, J.A., 2003, Chaloupka, F. and Warner, K. 2000)

يرادات  � الوقت نفسه إ� زيادة ا�
� الصحة العامة، وتؤدي �� ائب ع� منتجات التبغ استه�كه، وتساعد ع� تحس�� تقلل زيادة ال��

� تعود بالنفع ع� جميع السكان.
§̈ امج ذات ا ولوية ال � تمويل استثمارات وال¬»

� يمكن استخدامها ��
§̈ الحكومية ال

� أنحاء العالم. إذ  يوجد 
أسعار السجائر مازالت منخفضة جدا ��

ائب تُؤل¶ف أك¬³ من 75% من سعر  �̧ سوى 33 بلدا فقط تفرض 
 §̈ � الُمو¼ به ح «̈ ي

التجزئة لعلبة السجائر-وهو المستوى ال��
يكون له تأث¬� ع� استه�ك.

 

(منظمة الصحة العالمية، 2015)

أهداف التنمية المستدامة تدعو البلدان إ� 
خفض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض 

غ¬� معدية بنسبة 30% بحلول 2030.

� خطر الوفاة المبكرة 
� المائة من الزيادة ��

تسعون ��
ن ا شخاص  Çيمكن تفاديها إذا تمك �  سباب تتصل بالتدخ��

ق�ع  � أوائل مرحلة البلوغ من ا�
�� � الذين بدأوا التدخ��

 � ا إذا ما أقلعوا عن التدخ�� Çوأم . � عنه بحلول سن ا ربع��
� فإنهم يتفادون أك¬³ من نصف الزيادة  � سن الخمس��

��
� الخطر.

��
(Jha, P. and Peto. R. 2014)

 � الوقاية من الوفيات الناجمة عن تدخ��
التبغ=خفض الوفيات من أمراض غ¬� 

بنا من بلوغ أهداف  معدية مما يُقر¶
التنمية المستدامة.

 

� العالم ُمدخنون، 
�� � من البالغ��

� العالم 
�� � ويعيش نحو 80% من المدخن��

� بلدان منخفضة 
البالغ عددهم 1.3 مليار ��

ومتوسطة الدخل.

تغي�� 
ا�سته�ك

� بلدان العالم بواقع دور دو�� واحد ع� علبة السجائر 
ائب السجائر �� �̧ من شأن زيادة 

� تحوي 20 سيجارة أن يزيد متوسط سعر التجزئة للسجائر 42% (من 3.20 دور إ� 
§̈ ال

ائب التبغ 47% (من 402 مليار دور إ� 593 مليار دور).  �̧ 4.55 دور) ويرفع إيرادات 
 . وسيول¶د هذا إيرادات إضافية قدرها 190 مليار دور دو��

 

(Goodchild, M. Perucic, A.M., and Nargis, N., 2016)

%22

صابة بأمراض يمكن الوقاية منها والوفاة � العالم ل��
� سبب رئي�� �� التدخ��

� الفلب��

� سعر 
ة إ� تقدير أن زيادة قدرها %50 �� � اÏونة ا خ¬�

�� � � الص��
ذهبت دراسة أجريت ��

ائب  ستؤدي إ� كسب 231 مليون سنة من سنوات العمر، وخفض  التبغ من خ�ل ال��
 . �Ðتكاليف ا مراض المتصلة بالتبغ بمقدار 24 مليار دور أمري

(Verguet, S., Gauvreau, C.L., Mishra, M., et al, 2015)

%50

زيادة 10 أمثال يبة ع� السجائر: متوسط معدل ال��

زيادة 6 أمثال ائب التبغ الســنوية: �̧ إيرادات 

%30

2016 2012201320142015

مليار دور

انية وزارة الصحة الفلبينية � م¬�

 �
� سنويا �� يتسبÇب التدخ��
به  وفيات أك¬³ مما يُسب¶

يدز  وس ومرض ا�� ف��
والسل والم�ريا مجتمعًة. 

(منظمة الصحة العالمية 2008، منظمة الصحة العالمية 2015)

� توقف عن التدخ��
ر باقتصاد فهو يُســب¶ب الوفاة ويلحق ال��

� تفوق 1.4 تريليون  التكلفة اقتصادية الكلية للتدخ��
دور سنويا، أي ما يعادل 1.8% من إجما�� الناتج 

المح�� السنوي للعالم.  
 

 

(Goodchild M, Nargis N, Tursan d’Espaignet E., 2017)
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%28 نقصان   : � المعدل اليومي نتشــار التدخ��
(Krasovsky, K. 2017) 

%40 نقصان  مبيعات الســجائر:

دروس مهمة مستفادة:

أهداف  تطبيق 
و©يعة. ة  كب��

� العالم، 
وباء استخدام التبغ هو أشد المخاطر ع� الصحة العامة ��

 � � شخص سنويا- أك¬³ من خمسة م�ي�� فهو يقتل نحو ستة م�ي��
 � بسبب استخدام المبا³Û للتبغ، وأك¬³ من 600 ألف وفاة ب��

. ³Ûالذين يتعرضون لدخان التبغ غ¬� المبا � غ¬� المدخن��

 

(منظمة الصحة العالمية حقائق التبغ، 2016) 

ية ا مريكية، 2014) ³Õوزارة الصحة والخدمات الب)

(Webber, L., Andreeva, T.I., Sotomayor, R., Marquez, P.V., et al, 2017)

ة ســتجلب نحو 1.7% من إجما��  ونة ا خ¬� Ïا �
ائــب التبغ �� �̧ ر أن زيــادة  Çيُقــد

 .2016 �
� 2017 صعودا من %1.5 ��

 الناتــج المحــ�� ��
(Marquez, P.V., Gonima, A., 2016)

ائب التبغ 2017-2008 �̧ نتائج سياسة  أوكرانيا

       twitter.com/wbg_health

مجموعة البنك الدو»�

نامج العالمي لمكافحة التبغ ال¬»

www.worldbank.org/en/topic/health/brief/tobacco

أصبح عمل مجموعة البنك الدويل ملكافحة استخدام التبغ واقعا بدعم مؤسسة بيل 
وميليندا غيتس ومؤسسة بلومربغ بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية.

ائب التبغ. �̧ � بزيادة وتبسيط  � عام 2012، قامت الفلب��
��

كولومبيا

ائب التبغ  � بعض البلدان، تشكل زيادة ��
��

جزءا من إص�حات أوسع للمالية العامة

(Marquez, P.V., Gonima, A., Krasovsky, K. 2016)

 

(Hayrapetyan, S, Gyulumyan, G, 2017)

� 2016 إ� زيادة ا سعار ث�ثة أمثال 
ائب التبغ �� �̧ ستؤدي زيادة 

� 2017-2018 وسُتجَرى تعدي�ت سنوية لحساب التضخم وزيادة إلزامية 
��

يبة التبغ ستجلب  �̧ � السنوات التالية. وتش¬� التقديرات إ� أن 
معينة ��

̈§ عام 2022 وتساهم  إيرادات إضافية قدرها نحو 350 مليون دور ح
� النواتج الصحية.  � تحس��

�� 

. 

(وزارة الصحة، وزارة املالية، مجموعة البنك الدويل 2016)

البلدان  ترفع 
ائــب التبغ لكن.... �̧

•  � � الفلب��
�� � � البالغ�� � ب�� انخفضت نسبة المدخن��
 .2015 �

� 2008 إ� %23.3 ��
من %31 ��

• 

• 

(Kaiser, K, Bredenkamp, C., Iglesias, R. 2016)

(برلمان جمهورية بوتسوانا، 2013)

 190 مليار 
ائب �̧  دور دو�� مــن 

نتاج ا�  رسوم 

 دور دو�� واحد

استخدام التبغ يرتبط ارتباطا سببيا بأمراض تصيب كل أعضاء 
� يُضِعف إنتاجية العمال، ويُق�¶ حياتهم  الجسم تقريبا. فالتدخ��

المهنية بسبب ا مراض المزمنة والوفاة المبكرة.

ضافية البالغة  يرادات ا� يساهم التبغ بنحو 80% من ا�
يبة المفروضة ع�  � جلبها قانون ال��

§̈ 3.9 مليار دور ال
� ا عوام الث�ثة ا و� لتنفيذه. 

�� "Sin Tax" المواد الضارة

� تدفع الحكومة الوطنية أقساط 
§̈ ارتفع عدد ا Û ال

 �ãتأمينها الصحي من 5.2 مليون عضو أسا
 .2015 �

� 2012 إ� 15.3 مليون ��
��

1.3
مليار دور

1.9
مليار دور

2.1
مليار دور

2.64
مليار دور

ائب �̧ ر أن زيادة  Çبحلــول عــام 2035، يُقد
التبــغ قد تمنــع أك¬³ من 125 ألف حالة 

 ، � إصابــة جديدة بأمــراض متصلة بالتدخ��
ونحــو 30 ألف وفــاة مبكرة، وأك¬³ من 260

 ألف ســنة من ســنوات العمر الضائعة. 

مولدوفا

أرمينيابوتسوانا
يبة �̧ � عام 2014، فرضت الحكومة رسم تبغ نسبته 30% إ� جانب 

��
� إطار اتحاد الجمر�ä للجنوب ا فريقي 

قة �� Çقليمية الُمنس  إنتاج التبغ ا�
ايدة ستخدام  � ونسبتها 39% من أسعار التجزئة وذلك لمعالجة ا عباء الم¬§

ضافية  نشطة  يبة ا� التبغ. ويجري تخصيص حصيلة ا موال المتأتية من ال��
� ع� الوقاية من ا مراض غ¬� المعدية  ك¬� النهوض بالصحة العامة مع ال¬§

ومكافحتها.

ة 2017-2019 ستجلب ما يعادل  ائب التبغ للف¬§ �̧ ر أن زيادة  Çيُقد
ز هذا  1.5% من إجما�� الناتج المح�� صعودا من أقل من 1%. وسُيعز¶

� الوقت نفسه مخاطر ا مراض 
قدرات المالية العامة للحكومة ويُقل¶ص ��

غ¬� المعدية.

� 2016 للسنوات 
� ُفِرضت ��

§̈ ائب التبغ ال �̧ تش¬� التقديرات إ� أن زيادة 
ائب بنسبة 40% وتساعد ع� تقليص  يد إيرادات ال�� � 2017-2021 س¬§

� تساهم بنسبة %75 
§̈ مخاطر ا مراض غ¬� المعدية ال

ة، إذ إن  � أرمينيا. ويشكل استخدام التبغ مشكلة خط¬�
من كل الوفيات ��

� يوميا.  � هم من المدخن�� أك¬³ من 53% من الذكور البالغ��

يبة  اتيجيات ال�� ز إس¬§ Çك يجب أن ت¬§
ع� تحقيق مكاسب صحية أو، ثم 
ع� تحقيق مكاسب المالية العامة. 

� هذا ا�Ûاع إ� فرض زيادات 
�̈ ويع

ائب التبغ. �̧  �
ة �� كب¬�

ائب. �µال تزيادة  صا ُمخص¶
"مرنة".

تحالفات  بناء 
النطاق. واسعة 

 � الة الجمع ب�� Çاتيجيات الفع س¬§ ن ا� Çتتضم
ائب، وزيادات  ة لل�� زيادات أولية كب¬�
يبية متكررة بمرور الوقت لحساب  �̧

التضخم ترتفع مع نمو نصيب الفرد.

تجنيب مخصصات من حصيلة زيادة 
ائب ستخدامات مقبولة سياسيا قد  ال��
ي لزيادات  � كسب تأييد جماه¬�

يساعد ��
ائب. ال��

لمواجهة تأث¬� صناعة التبغ ينبغي 
ات  استخدام الشواهد العلمية والخ¬»

اكمة للبلدان وحشد جهود وزارات  الم¬§
ها من المؤسسات  المالية والصحة وغ¬�

الحكومية مع دعم من المنظمات الدولية 
� وضع سياسات ناجعة.

�� �
�æوالمجتمع المد


