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مقدمة
يُعد تعاطي التبغ السبب الرئييس يف العامل لألمراض التي ميكن الوقاية 

منها وحاالت الوفاة املبكرة. ويؤدي إدمان التبغ إىل حدوث حاالت 

وفاة وعجز كثرية بني الفقراء وغري املتعلمني حول العامل. بينام كانت 

جهود الصحة العامة املبذولة ناجحة يف تقليص عدد الوفيات بسبب 

تعاطي التبغ، يشري الفهم املتزايد لسلوكيات املستهلكني، خاصة 

الفقراء منهم، إىل وجود فرص لتحقيق نِسب انخفاض هائلة يف 

تعاطي التبغ عىل الصعيد العاملي.

يُلقي هذا املوجز نظرة عىل تأثري تعاطي التبغ وفرض رضائب عليه 

عىل الفقراء يف جميع أنحاء العامل. تستند النتائج الواردة يف هذا 

املوجز يف املقام األول إىل تقرير شامل أعده املعهد الوطني للرسطان 

)NCI( ومنظمة الصحة العاملية )WHO( عن اقتصاديات التبغ 

ومكافحته، ال سيام يف الرشائح الدنيا من البلدان متوسطة الدخل 

.)LMICs(

اآلثار العاملية لتعاطي التبغ
املدخنون الحاليون الذين تبلغ أعامرهم 15 سنة وأكرث ميثلون21 

باملائة تقريًبا من سكان العامل )حوايل 1.1 مليار شخص( - حوايل 35 

باملائة منهم من الذكور و6 باملائة من اإلناث. يعتربالتبغ مادة تسبب 

اإلدمان الشديد، والغالبية العظمي من متعاطي التبغ يدخنون يوميًا. 

وتشري التقديرات إىل أن 7 باملائة من الشباب الذين ترتاوح أعامرهم 

من 13 إىل 15 عاًما عىل مستوى العامل يدخنون السجائر، من بينهم 9 

باملائة من الفتيان و4.5 باملائة من الفتيات.

تشري التقديرات إىل أن تعاطي التبغ يتسبب يف %12 من جميع 

حاالت الوفاة بني األشخاص الذين تبلغ أعامرهم 30 عاًما وأكرث يف 

جميع أنحاء العامل. وهذا ميثل حوايل %14 من حاالت الوفاة الناجمة 

عن األمراض غري املعدية )مثل الرسطان واألمراض القلبية الوعائية 

وأمراض الرئة( و5 باملائة من حاالت الوفاة الناجمة عن األمراض 

املعدية )مثل داء السل وعدوى الجهاز التنفيس السفيل(.

آثار تعاطي التبغ عىل الفقراء
تعاطي التبغ يرتكّز بني الفقراء واملجموعات الضعيفة األخرى. تزداد 

احتاملية التدخني بني الفقراء واألشخاص األقل تعلياًم، يف معظم 

الدول، أكرث من نظرائهم األغنى واألفضل تعلياًم؛ األمر الذي من 

شأنه أن يُسهم يف فرض عبء ثقيل من املرض والوفاة بني الفقراء  

)الشكل1 (. ويفرس هذا التفاوت يف التدخني وجود نسبة كبرية من 

الفوارق الصحية االقتصادية واالجتامعية يف الكثري من البلدان.

تعاطي التبغ يف األرس الفقرية يُفاقم من حدة الفقر. يؤدي تعاطي 

التبغ إىل زيادة تكاليف الرعاية الصحية وتقليل الدخل والحد من 

اإلنتاجية. ويف الوقت ذاته، يبدداإلنفاق عىل منتجات التبغ موارد 

األرسة املحدودة التي كانت مخصصة لإلنفاق عىل االحتياجات 

األساسية كالغذاء واملأوى، فضالً عن الرعاية الصحية والتعليم. عىل 

سبيل املثال، أظهرت إحدى الدراسات التي أُجريت يف الصني أن األرس 

التي بها مستويات تدخني مرتفعة يقل إنفاقها عىل التعليم بنسبة 46 

باملائة عن العائالت التي ال تدخن التبغ.

العبء الصحي واالقتصادي العاملي لتعاطي التبغ هائل وتتحمله 

الرشائح الدنيا من البلدان متوسطة الدخل بشكل مطَّرد. يقيم 

بالفعل حوايل أربعة مدخنني من بني كل خمسة مدخنني حول 

العامل يف الرشائح الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وبينام تنخفض 

معدالت التدخني عىل الصعيد العاملي، فإن إجاميل عدد املدخنني 

حول العامل ال يقل بسبب النمو السكاين يف الكثري من الرشائح الدنيا 

من البلدان متوسطة الدخل. ومن املتوقع أن يرتفع عدد حاالت 

الوفاة بسبب التبغ من ستة ماليني إىل مثانية ماليني سنويًا بحلول عام 

2030، بزيادة تتجاوز 80 باملائة من هذه الوفيات يف الرشائح الدنيا 

من البلدان متوسطة الدخل.

التبغ والفقر
تعاطي التبغ يجعل الفقراء أكرث فقرًا، والزيادات الرضيبية ميكنها تغيري ذلك
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أثر أسعار التبغ والرضائب املفروضة عليه عىل 

الفقراء
نجاح سياسات مكافحة التبغ الشاملة. يشري البحث إىل أن سياسات 

وبرامج مكافحة التبغ تُسفر عن انخفاض نسب تعاطي التبغ بني 

جميع املجموعات السكانية.

وتتضمن سياسات مكافحة التبغ النموذجية تطبيق زيادات يف 

الرضائب واألسعار، والحظر الشامل ألنشطة تسويق صناعة التبغ، 

وملصقات التحذير الصحية املصورة، وسياسات منع التدخني، والربامج 

التي تحث املدخنني عىل اإلقالع عن التدخني.

ا رئيسًيا الستهالك السجائر،  سعر التجزئة للسجائر يعترب ُمحددِّ

وميكن أن يؤدي إجراء تغيريات يف سعر التجزئة إىل إحداث تغيري 

يف استهالكها. يرتبط استهالك التبغ ارتباطًا وثيًقا بالتغريات يف دخل 

املستهلك، فكلام كانت تكلفة املنتج يف املتناول، زادت احتاملية 

رشائه. وعىل الرغم من أن أسعار السجائر أصبحت أعىل نسبيًا يف 

البلدان املرتفعة الدخل، فإنها أصبحت أقل كثريًا يف الرشائح الدنيا من 

البلدان متوسطة الدخل. لقد أسهم هذا العامل يف انخفاض استهالك 

التبغ يف البلدان املرتفعة الدخل، وزيادة استهالكه يف الرشائح الدنيا 

من البلدان متوسطة الدخل عىل الجانب اآلخر. عىل سبيل املثال، 

يوضح الشكل 2 اتجاهات االستهالك والقدرة الرشائية يف بنغالديش.
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   بنغالديشالص الهند املكسيك الفلبروسيا االتحادية أوكرانيافيتنام

الشكل 1

انتشار تعاطي التبغ حالًيا بني البالغني حسب الرثوة

املصدر: مقتبس من املعهد الوطني للرسطان ومنظمة الصحة العاملية عام 2016

مالحظة: يُعرَّف البالغ عىل أنه من بلغ 15 عاًما وأكرث، بيانات من عام 2008 إىل 2010.
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الزيادات الكبرية يف الرضائب واألسعار تؤدي إىل نِسب انخفاض أكرب 

يف تعاطي التبغ بني الفقراء منه بني األغنياء. تشري مجموعة من 

األبحاث الشاملة واملتطورة إىل أن ارتفاع رضائب التبغ وأسعاره يؤدي 

إىل انخفاض نِسب تعاطي التبغ عن طريق حث املستهلكني الحاليني 

عىل اإلقالع عنه، ومنع الشباب من اإلقبال عىل تعاطي التبغ والحد من 

معدل تكرار االستهالك وشدته بني من مل يتوقفوا عن تعاطي التبغ. 

ويشري هذا البحث أيًضا إىل أن الفئات السكانية الضعيفة، ال سيام 

الشباب والسكان ذوي الدخل املنخفض، أكرث استجابة للزيادات يف 

الرضائب واألسعار من األفراد األكرب سًنا والسكان ذوي الدخل املرتفع.

تشري التقديرات املستخلصة من دراسة حديثة أجريت يف تركيا، عىل 

سبيل املثال، إىل أن زيادة رضيبية عىل السجائر بنسبة %25 لن تعمل 

فقط عىل الحد من التدخني بني الفئة األفقر بنسبة تتجاوز 35 باملائة 

بل ستساعد أيًضا يف الحد من مقدار الرضائب املفروضة عىل السجائر 

التي تدفعها املجموعة ذاتها بنسبة تتعدى 2 باملائة. )الشكل 3(.

زيادة أسعار السجائر ميكن أن تعود بالنفع عىل الفقراء عىل املدى 

البعيد. ستؤدي زيادة أسعار التبغ من خالل فرض رضائب أعىل إىل 

تأثري إيجايب فوري عىل الدخل املتاح للمدخنني الذين يقلعون عن 

التدخني. وعىل املدى البعيد، ستؤدي النفقات الطبية األقل وزيادة 

سنوات العمل من خالل انخفاض األمراض املتصلة بالتبغ إىل زيادة 

هذا التأثري اإليجايب. وتشري دراسة حديثة أجراها البنك الدويل عىل 

تشييل إىل أن االنخفاض يف النفقات الطبية ميثل املحفز األسايس 

للزيادة يف صايف الدخول عىل املدى البعيد نظرًا إىل االنخفاض يف 

املشكالت املرتبطة بتعاطي التبغ التي تستلزم عالجات مكلفة يف كثري 

من األحيان.
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الشكل 2

القدرة عىل الرشاء وتعاطي التبغ، بنغالديش، من عام 1997 إىل 2010

املصادر: يورومونيتور الدولية ووحدة االستخبارات االقتصادية والبنك الدويل
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زيادات الرضائب املفروضة عىل التبغ تؤدي إىل تقليل العبء الكبري 

الذي يفرضه تعاطي التبغ عىل الفقراء. يرتكّز تعاطي التبغ بني الفقراء 

واملجموعات الضعيفة األخرى، ويعترب تعاطي التبغ مسؤوالً عن نسبة 

كبرية من الفوارق الصحية بني األغنياء والفقراء. وتتزايد هذه الفوارق 

بسبب نقص الوصول إىل الرعاية الصحية، وتحول اإلنفاق األرسي من 

االحتياجات األساسية مثل الطعام واملأوى إىل تعاطي التبغ. عالوة 

عىل ذلك، يسهم تعاطي التبغ يف حدوث الفقر، حيث تؤدي األمراض 

التي يتسبب فيها التبغ إىل زيادة اإلنفاق عىل الرعاية الصحية 

وانخفاض الدخل.

هل ميكن أن يؤدي فرض رضائب عىل التبغ إىل 

إحداث فارق للفقراء؟
توصلت دراسات اقتصادية أجريت يف الكثري من أنحاء العامل إىل ثالث 

نتائج واضحة:

• يرتكز تعاطي التبغ وعواقبه بشكل متزايد يف الرشائح الدنيا من 

البلدان متوسطة الدخل، وداخل معظم البلدان، وبني السكان 

الفقراء يف معظم البلدان.

 

• يؤدي تعاطي التبغ يف األرس الفقرية إىل تفاقم الفقر من خالل زيادة 

تكاليف الرعاية الصحية وتقليص الدخل وتقليل اإلنتاجية؛ باإلضافة 

إىل تحويل موارد األرسة املحدودة عن االحتياجات األساسية 

واالستثامرات يف التغذية والتعليم، وهو ما يدخل األرس يف دائرة 

مفرغة من الفقر.

• ميكن أن تساعد سياسات مكافحة التبغ، وخاصة الزيادات الكبرية يف 

رضائب التبغ، يف كرس العالقة الدورية بني تعاطي التبغ والفقر من 

خالل تقليل تعاطي التبغ بني الفقراء، كام يف الشكل 4(.
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الشكل 3

من الذي يدفع ومن الذي يستفيد من زيادة الرضائب بنسبة %25 يف تركيا؟

 )Önder & Yürekli )2004 املصدر: مقتبس من 
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رضائب التبغ تتيح الفرصة لتخصيص اإليرادات 

الرضيبية خاصة للربامج الصحية التي تعود بالنفع 

عىل الفقراء.
عىل الرغم من أن رضائب التبغ توفر إيرادات كبرية، مل تستثمر 

الحكومات سوى مقدار ضئيل من هذه اإليرادات يف مكافحة التبغ أو 

يف برامج الصحة األخرى. فلقد قدرت منظمة الصحة العاملية يف عامي 

2013-2014، أنه قد نتج عن فرض رضائب عىل التبغ عامليًا حوايل 

269 مليار دوالر أمرييك كعوائد للحكومات، ولكن الحكومات مل 

تنفق سوى ما إجامله أقل منمليار دوالر أمرييك عىل مكافحة التبغ. 

وميكن أن يؤدي إنفاق إيرادات رضائب التبغ الجديدة

 

عىل الربامج التي تستهدف الفقراء إىل تحسني التأثريات التدريجية 

لزيادة الرضيبة. ففي الفلبني عىل سبيل املثال، تم تخصيص معظم 

إيرادات الرضائب الجديدة املحصلة من إصالحات »رضيبة املواد 

الضارة األساسية« بالبالد ألحد الربامج الوطنية للتأمني الصحي التي 

توسع الوصول إىل الرعاية الصحية للفلبينيني منخفيض الدخل.

االستنتاج
تبقى زيادة رضائب التبغ وأسعاره إجراًء أساسيًا لتقليل الطلب عىل 

التبغ. ويؤدي تخصيص جزء من إيرادات رضائب التبغ للمكافحة 

الشاملة للتبغ وبرامج تعزيز الصحة )عىل سبيل املثال، تخصيص 

األموال(، كام تفعل بعض الدول بالفعل، إىل زيادة تأثر الصحة العامة 

بارتفاع الرضائب املفروضة عىل التبغ.
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الشكل 4

الدائرة املفرغة لتعاطي التبغ والفقر

املصدر: املعهد الوطني للرسطان ومنظمة الصحة العاملية )2016(
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وميكن أن تسهم اسرتاتيجيات مكافحة التبغ األخرى، التي تشمل 

جهود تثقيف العامة، والتحذيرات الصحية املصورة، وحظر اإلعالنات، 

وتوفري خدمات إقالع عن التدخني مجانية أو منخفضة التكلفة، أيًضا 

يف تقليل تعاطي التبغ يف كل املجموعات االجتامعية االقتصادية.

وعادة ما متتد الفرتة الفاصلة بني بدء التدخني يف سن مبكرة واملرض 

الناجم أو املوت املبكر الذي غالبًا ما يكون يف منتصف العمر إىل 

عقدين أو أكرث. فالدول التي تتذيل أدىن املراتب يف االقتصاد العاملي، 

ومن ثم تكون عرضة لخطر املعاناة من رسعة ازدياد استهالك التبغ 

إىل جانب التنمية االقتصادية، ميكن أن يتوقع وصولها إىل ذروة 

تأثريات انتشار تعاطي التبغ بحلول منتصف القرن الحادي والعرشين 

تقريبًا. ومبا أن التنمية تؤدي إىل تحول الدول منخفضة الدخل 

تدريجيًا إىل دول متوسطة الدخل، فإن سكان هذه الدول األفقر 

سيكونوا أكرث عرضة النتشار تعاطي التبغ. وتقوم العديد من وكاالت 

التنمية القومية بدمج مكافحة التبغ بالفعل كإحدى اسرتاتيجيات 

التنمية.

يجعل تنفيذ إجراءات مكافحة التبغ الفّعالة من املمكن أن يصبح 

التبغ مشكلة صحية عامة صغرية بدالً من كونه حاليًا كارثة صحية 

عامة يف معظم البلدان. ولقد أدى تنفيذ اسرتاتيجيات قوية وشاملة 

ملكافحة التبغ إىل الحد من تعاطيه يف الكثري من البلدان عىل جميع 

مستويات الدخل. ال يحظى اإلدعاء الذي يقول بأن مكافحة التبغ 

سيكون لها تأثري اقتصادي عكيس بدليل يدعمه، ويف الحقيقة يُظهر 

البحث دامئًا أن تنفيذ تدابري فّعالة ملكافحة التبغ يكون مقبوالً عقالً 

من وجهة نظر الصحة العامة ووجهة النظر االقتصادية عىل حد سواء 

عىل جميع مستويات الدخل.

االستشهاد املقرتح
Chaloupka FJ وBlecher E. )التبغ والفقر: تعاطي التبغ يجعل الفقراء أكرث فقرًا، ميكن لزيادات رضيبة التبغ أن تغيري ذلك.موجز لسياسة 

برنامج توباكونوميكس. شيكاغو، إلينوي: برنامج توباكونوميكس، مركز السياسات املعنية بالصحة، معهد السياسات والبحوث الصحية، جامعة 
www.tobacconomics.org .2018 ،إلينوي يف شيكاغو

موجز السياسة هذا ممول من مؤسسة بلومبريغ فيالنرثوبيز.

نبذة عن برنامج توباكونوميكس
يعد برنامج توباكونوميكس مرشوًعا تعاونيًا لكبار الباحثني الذين عكفوا عىل دراسة اقتصاديات سياسات مكافحة التبغ ملا يقرب من 30 عاًما. 
يكرس الفريق جهوده ملساعدة الباحثني واملنارصين للقضايا وصّناع السياسات يف الوصول إىل أحدث األبحاث وأفضلها بشأن ما يصلح - وما ال 
يصلح - للحد من استهالك التبغ وتأثريه عىل اقتصادنا. ال يتبع برنامج توباكونوميكس، بصفته أحد برامج جامعة إلينوي بشيكاغو، أي رشكات 

.www.twitter.com/tobacconomics أو متابعتنا عىل تويرت www.tobacconomics.org منتجة للتبغ. ميكنك زيارة املوقع اإللكرتوين
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