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ملخص تنفيذي

يبيِّ هذا املؤرش العاملي، األول من 
نوعه، لتدخالت صناعة التبغ أن 
جهود الحكومات للتصدي لهذه 
التدخالت تحرز تقدًما بطيًئا ال 

يرقى إىل أي مستوى ُمرٍض.

ل صناعة التبغ يف مساعي مكافحة التبغ حول العام   طُُرق تدخُّ

يتسبب تعاطي التبغ يف وفاة أكرث من 8 مليون شخص سنويًا عىل 
مستوى العامل. وتتحمل صناعة التبغ مسؤولية تواتر هذه املشكلة 
الصحية العاملية؛ إذ تلجأ إىل اسرتاتيجيات إلبطاء وتقويض التدابري 

الرامية إىل مكافحة التبغ يف جميع أنحاء العامل بهدف تعزيز 
وحامية الربحية التي تدرها أعامل التبغ. وتفعل ذلك باللجوء 
إىل حيل متنوعة للتدخل يف جهود الحكومات لحامية الصحة 

العامة؛ بل يف واقع األمر أن الحكومات تبيَّنت أن تدخالت صناعة 
التبغ هي العائق األخطر أمام نجاحها يف اعتامد التدابري الصارمة 
ملكافحة التبغ. ومع ذلك، فإن الحكومات هي التي متلك وسائل 

التصدي لتدخالت صناعة التبغ.

تقيض املادة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن 
مكافحة التبغ )WHO FCTC(، تحت االلتزامات العامة مبا ييل: 

“تترصف األطراف، عند وضع وتنفيذ سياساتها يف مجال الصحة 
العمومية، فيام يتعلق مبكافحة التبغ، عىل نحو يكفل حامية هذه 
السياسات من املصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر 

صناعة التبغ، وفقا للقانون الوطني.” وأُقرَّت املبادئ التوجيهية 
لتمكني الحكومات من توفري الحامية لها من تدخالت صناعة التبغ 
بفضل مجموعة من التوصيات. وتُعترب املادة 5-3 الركيزة األساسية 

لالتفاقية، وليس التأكيد عىل أهميتها رضبًا من رضوب املغاالة. 

يبنيِّ هذا املؤرش العاملي، األول من نوعه، لتدخالت صناعة التبغ 
أن جهود الحكومات للتصدي لهذه التدخالت تحرز تقدًما بطيئًا 
ال يرقى إىل أي مستوى ُمرٍض. لذا يجب الدفع بهذه الجهود إىل 

مستويات عالية وعىل نطاق جميع البلدان، حيث تغيب الشفافية 
يف كثري منها فيام يتعلق بالتعامل مع صناعة التبغ. وتظل اإلدارات 

الحكومية غري الصحية عرضة الستهداف تدخالت صناعة التبغ التي 
تواصل الحصول عىل الحوافز التي تساعدها عىل ترصيف أعاملها. 

أما البلدان التي سجلت أداًء مرتفًعا وفق املؤرش، فإنها نجحت 
يف التغلب عىل تدخالت صناعة التبغ بتنفيذ التدابري التي توفر 

لها الحامية من هذه التدخالت. وهي نفس البلدان التي حققت 
إنجازات ملحوظة يف مكافحة التبغ. 

يغطي هذا املؤرش 33 بلًدا وال يعتمد إال عىل املعلومات املتداولة 
يف املجال العام حول تدخالت صناعة التبغ يف هذه البلدان، وما 

قامت به الحكومات من إجراءات للتصدي لحاالت التدخل يف 
الفرتة من يناير 2017 إىل ديسمرب 2018. ويقوم ترتيب الثالثة 
وثالثني بلًدا )الشكل 1( عىل أساس النقاط الكلية التي قدمتها 

جامعات املجتمع املدين يف تقاريرها القطرية التي أعدتها يف 
بلدانها. وكلام قلت النقاط انخفض املستوى الكيل للتدخالت؛ مام 

يبرش بأداء جيد للبلد املعني. 



0-9 10-19 80-8970-7960-6950-5940-4930-3920-29 90-100

Japan 88
Jordan 79

Bangladesh 77
Lebanon 75

Indonesia 75
Egypt 73
China 73

United States of America 72
South Africa 72

Tanzania 70
India 69

Lao PDR 68
Pakistan 66
Malaysia 62
Ukraine 61
Mexico 59

Vietnam 58
Turkey 58

Sri Lanka 58
Philippines 54

Myanmar 53
Korea (Republic of) 50

Cambodia 48
Canada 47

Thailand 43
Nepal 41

Uruguay 34
France 34
Brazil 34
Kenya 33

Iran 30
Uganda 29

United Kingdom 26

 الرتتيب الكيل للبلدان حسب مستوى
تدخالت صناعة التبغ

كلام قلت النقاط كان األداء أفضل



النتائج الرئيسية

نجح بلد واحد عىل األقل يف كل منطقة يف مقاومة . 1
تدخالت صناعة التبغ، يف حي استسلمت البلدان 

األخرى:

تدخالت الصناعة التي نجحت مقاومتها: كان أداء اململكة 	 
املتحدة، وإيران، وكينيا، والربازيل، وأوروغواي أداًء جيًدا يف 

مقاومة تدخالت صناعة التبغ، وذلك بفضل اعتامدها التدابري 
الوقائية التي تنص عليها املبادئ التوجيهية يف املادة 3-5، 
وتهدف إىل تيسري الشفافية وتجنب تعارض املصالح. ومل 
تتعاون هذه البلدان مع أنشطة صناعة التبغ ومل تؤيدها.

تدخالت الصناعة التي جرى االستسالم لها: من بني الثالثة 	 
وثالثني بلًدا، شهدت اليابان أعىل مستويات التدخل من 

صناعة التبغ، فكان أداؤها ضعيًفا يف تنفيذ املبادئ التوجيهية 
الواردة يف املادة 5-3 لحامية تدابريها للصحة العامة. كام جاء 

ترتيب األردن، وبنغالديش، ولبنان منخفًضا يف تنفيذ التدابري 
الالزمة لحامية حكوماتها.

سهَّل غياب الشفافية تدخالت صناعة التبغ:. 2

غياب الشفافية: من بني املشكالت القامئة يف العديد من 	 
البلدان غياب الشفافية يف التعامل مع صناعة التبغ، وعدم 

وجود إجراءات لتسجيل أشكال التفاعل معها؛ مام سهَّل عىل 
صناعة التبغ التأثري عىل السياسات، حيث تسمح لها بلدان 

عديدة بأن تقدم املساهامت السياسية.

حظر املساهامت السياسية: تُحظر املساهامت والهدايا 	 
مة من صناعة التبغ يف الربازيل، وكندا،  السياسية املقدَّ

وفرنسا، وإيران، وميامنار، وتركيا، واململكة املتحدة، وأوغندا، 
وأوروغواي. واملطلوب توفري الشفافية حول املساهامت 

السياسية يف كينيا والواليات األمريكية املتحدة. 

استهدفت صناعة التبغ اإلدارات غري الصحية:. 3

استعملت رشكات التبغ أنشطة املسؤولية االجتامعية 	 
للرشكات وحفالت تقديم الجوائز التي ال معنى لها للوصول 

إىل املسؤولني األقدم يف اإلدارات غري الصحية وكسب تأييدهم. 

تستهدف صناعة التبغ إدارات املالية والتجارة والتبادل 	 
التجاري عىل مستوى جميع البلدان؛ وهذه اإلدارات هي 

األكرث تأثرًا من تدخالت صناعة التبغ، السيام ما يتعلق 
بقرارات الرضائب عىل التبغ.

استفادت صناعة التبغ من االمتيازات الرضيبية: . 4

حوافز للصناعة: استفادت صناعة التبغ من الحوافز، مثل 	 
اإلعفاءات الرضيبية والجمركية عىل التبغ. إذ تسمح كل 

الدول، باستثناء رسيلنكا، ببيع السجائر املعفاة من الرضيبة 
الجمركية للمسافرين الدوليني. وسعت صناعة التبغ إىل 
الحصول عىل تأييد كبار املسؤولني لتصنيع منتجات تبغ 

جديدة يف لبنان وتركيا.

ال بد من االلتزام الحكومي الشامل )التزام كل إدارة . 5
من اإلدارات الحكومية( للتصدي لتدخالت صناعة 

التبغ وتعزيز سبل حامية تدابري مكافحة التبغ:

تجنب تعارض املصالح. يتعني عىل املسؤولني املتقاعدين 	 
بالحكومات أن يتجنبوا حاالت تعارض املصالح مع صناعة 
التبغ؛ فانضامم كبار املسؤولني األسبق لرشكات التبغ ميثل 

إحدى املشكالت يف بنغالديش، وباكستان، ورسيلنكا. أما يف 
الصني، واليابان، ولبنان، وفيتنام، فإن الدور الرتويجي لألنشطة 

التجارية للتبغ يتسبب عن دون قصد إىل تعارض مصالح 
األذرع الحكومية املعنية بالتبادل التجاري والتجارة مع وضع 

تدابري مكافحة التبغ، مبا يتامىش مع اتفاقية منظمة الصحة 
العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

مواجهة الطعون القانونية: تواجه أوغندا وكينيا طعونًا 	 
قضائية طويلة األمد من صناعة التبغ عىل ما تصدره من 

ترشيعات ملكافحة التبغ، تتضمن بنوًدا متشددة مستقاة من 
املادة 5-3. وتُستغل الطعون إلبطاء تنفيذ الترشيعات أو 

تقويضها. كام تلجأ صناعة التبغ إىل رفع الدعاوى القضائية 
للطعن عىل تدابري مكافحة التبغ األخرى يف الربازيل والهند. 

ومل ترتاجع هذه الحكومات أمام هذه الطعون القانونية.



التدابري الجزئية أقل فعالية، فتنشأ ثغرات ميكن أن تستغلها 	 
صناعة التبغ: تكون فعالية هذه التدابري الجزئية محدودة، 

مثل قواعد السلوك التي تقترص عىل اإلدارات الصحية. وتبنيِّ 
نتائج املؤرش أن تطبيق قواعد للسلوك عىل كل املسؤولني 

الحكوميني يحقق فعالية أكرث ألنه يقيم جداًرا واقيًا وميكِّنهم 
من بذل جهود مكافحة التبغ دون السامح لتدخل صناعة 

التبغ.  

ميكن اتخاذ اإلجراءات املحددة يف التوصيات الفرعية من املبادئ 
التوجيهية للامدة 5-3 إلقامة سياج يقي الحكومات وميكِّن املسؤولني 
من حامية سياسات الصحة العامة وتطويرها. لذا من الرضوري تنفيذ 

التوصيات يف مجملها لسد الثغرات التي ميكن أن تستغلها صناعة 
التبغ. كام يؤدي ضامن تعزيز الشفافية يف التعامل مع صناعة التبغ، 

وتطبيق قواعد السلوك عىل املسؤولني الحكوميني، إىل الحد من 
لت مناذج املامرسات القطرية الجيدة التي  تدخالت الصناعة. فقد ُسجِّ

توفر مجموعة من اإلجراءات ميكن أن تنتهجها الحكومات. 

التوصيات
متتلك الحكومات األدوات التي متكِّنها من إحباط تدخالت 

صناعة التبغ. ويتعي عليها رسعة اتخاذ ما يلزم من 
إجراءات وعمل ما ييل:

توعية جميع اإلدارات الحكومية بتدخالت صناعة التبغ: رضورة . 1
اتباع نهج شامل يغطي جميع القطاعات الحكومية ملكافحة 
تدخالت صناعة التبغ عىل نحو فعال. والتشديد عىل رضورة 

رفع مستوى الوعي بني العاملني يف القطاعات غري الصحية 
لاللتزام بحامية جهود مكافحة التبغ، بهدف منع تأثري صناعة 
التبغ يف تقويض عملية وضع السياسات أو إبطائها. وهذا مع 

رضورة تضمني الربملانيني وجميع املسؤولني بالحكومات املحلية 
يف جهود رفع مستوى الوعي. 

حرص التفاعل عىل حاالت الرضورة القصوى: حرص التفاعل . 2
مع صناعة التبغ عىل حاالت الرضورة القصوى سيحّد من فرص 

التدخالت؛ ومن أمثلة هذه الحاالت، أغراض الرقابة والتنظيم 
واإلرشاف. وسيمنع هذا اإلجراء أيًضا التفاعالت غري الرضورية، 

مثل حفالت توزيع الجوائز.

إقامة حاجز واٍق للمسؤولي الحكوميي: وضع قاعدة سلوك أو . 3
مبادئ توجيهية لجميع املسؤولني الحكوميني سيقيم حاجزًا مينع 

تدخالت صناعة التبغ من التأثري عىل املسؤولني املعنيني بوضع 
سياسات الصحة العامة. ولتعزيز فعالية هذه القاعدة، يجب 
تطبيقها عىل جميع قطاعات الحكومة، وعدم اقتصارها عىل 

اإلدارات الصحية أو وزارة الصحة.

ضامن تعزيز الشفافية: سيؤدي تعزيز الشفافية يف التعامل . 4
مع صناعة التبغ إىل التضييق عىل فرص تدخل الصناعة. لذا 
يجب تسجيل كل اجتامعات صناعة التبغ وما تخرج به من 

نتائج، وإتاحتها يف املجال العام. 

ى أنشطة “املسؤولية االجتامعية” . 5 عدم قبول ما يسمَّ
التي تقوم بها صناعة التبغ عىل أنها أنشطة عادية: ميكن 
ى أنشطة  أن يؤدي حظر صناعة التبغ من القيام مبا يسمَّ
املسؤولية االجتامعية إىل حامية كبار املسؤولني من تأييد 

هذه األنشطة الرتويجية. 

إلغاء الحوافز التي تتمتع بها صناعة التبغ: يجب أال تحصل . 6
صناعة التبغ عىل حوافز، أو مزايا، أو فوائد، إلدارة أعاملها.

طلب معلومات حول اإلنتاج والتسويق والعوائد من . 7
صناعة التبغ: يجب أن يُطلَب من صناعة التبغ تقديم 

معلومات حول اإلنتاج، وحصة السوق، والتسويق، 
والنفقات، والعوائد، وأي أنشطة أخرى، مبا فيها النفقات عىل 
البحوث واألعامل الخريية. ومن أفضل املامرسات فرض حظر 

تقديم املساهامت عىل صناعة التبغ، وتشمل املساهامت 
السياسية، والهدايا، واملشورة التقنية، واملنح الدراسية، 

والزيارات الدراسية.

طلب اإلفصاح: طلب االطالع عىل سجل جامعات الضغط . 8
والتأثري، والنفقات التي ترصفها صناعة التبغ عىل أنشطة 

تلك الجامعات. كام يجب أن يتضمن السجل ممثيل صناعة 
التبغ.

املؤرش العاملي لتدخالت صناعة التبغ، ماري أسونتا MARY ASSUNTA، املركز العاملي للحوكمة الرشيدة يف مجال مكافحة التبغ )GGTC( لعام 2019.

املؤرش العاملي لتدخالت صناعة التبغ هو مسح عاملي لرصد طرق حامية سياسات الصحة العامة من الجهود التخريبية لصناعة التبغ، وكيفية رد الحكومات عىل هذا التأثري. أطلق تحالف جنوب رشق 
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