
  
  

 
 

في   19-واستغالًال لجائحة كوفید 2019مؤشر عالمي جدید یُظھر ضغوًطا شدیدة من صناعة التبغ في عام  
 2020عام 

 
 دولة أن الحكومات ال تفعل ما یكفي لحمایة السیاسة من تأثیر الصناعة 57تكشف بیانات مستقاة من 

 
دولة أنھ خالل   57باألدلة التي جمعتھا مجموعات المجتمع المدني في یكشف بحث جدید مدعم   – )2020نوفمبر  17بانكوك، نیویورك (

، كثفت صناعة التبغ جھودھا للضغط على الحكومات من خالل وزارات المالیة والجمارك والتجارة. وقد مّكنھا ذلك من زیادة 2019عام 
 . 2020في عام  19-توسیع نفوذھا خالل أزمة كوفید

 
، وھي ھیئة رقابة  STOP، الذي أصدرتھ 2020 العالمي التبغ صناعة تدخل مؤشریوضح 

عالمیة على صناعة التبغ، كیف ضعفت بعض الحكومات أمام تأثیر الصناعة، بینما تصرف  
 بعضھا اآلخر لمنعھ. ظھرت أنماط توضح كیف: 

لمسؤولیة االجتماعیة للشركات إلى الوصول إلى المسؤولین أدت مبادرات ا •
 وخلقت تصوًرا خاطئًا عن شركات التبغ باعتبارھا جھات فاعلة مسؤولة؛ 

ُعرضت على المسؤولین العمومیین وظائف في صناعة التبغ والعكس، مما أدى  •
 إلى تضارب محتمل في المصالح؛ 

استغلت شركات التبغ االفتقار إلى الشفافیة والتنسیق بین الوكاالت الحكومیة من  •
 أجل الوصول. 

 
دولة، كانت وزارات المالیة والتجارة والزراعة  57استنادًا إلى تحلیل التقاریر الخاصة بـ 

والتنمیة والوكاالت غیر الصحیة األخرى األكثر عرضة للتأثیر، وذلك وفقًا لما صرحت بھ  
ورئیسة البحث والدعم  STOPلمؤلفة الرئیسیة للمؤشر، ماري أسونتا، الشریكة في ا

). من خالل تجنب GGTCالعالمي في المركز العالمي للحوكمة الرشیدة في مكافحة التبغ (
وزارات الصحة، حصلت شركات التبغ على إعفاءات ضریبیة وأثرت على قرارات 

مالیین شخص  8بیع المنتجات التي تقتل أكثر من  السیاسة التي ساعدتھا على االستمرار في
 كل عام. 

 
، سعت صناعة التبغ إلى تأمین استمرار وتوسیع اإلعفاءات الضریبیة وتخفیف سیاسات مكافحة التبغ، على الرغم  19-خالل جائحة كوفید

 من الحاجة المتزایدة للحكومات إلى تنفیذ تدابیر تحمي الصحة وتعزز تعافي االقتصاد. 
 

ك  قالت ماري أسونتا: "الرسالة الموجھة إلى الحكومات ھي: ال تقعوا في الفخ عندما یتعلق األمر بعروض الصناعة. ففیما یتعلق بالتبغ، ھنا
رر  دائًما شروط مرتبطة، وفي النھایة یتم دفع التكلفة بحیاة البشر". "بدًال من ذلك، یمكن للحكومات تحمیل شركات التبغ المسؤولیة عن الض

 لذي تسببھ، مما یوفر مكسبًا لالقتصاد والصحة وھو أمر مھم بشكل خاص أثناء جائحة فیروس كورونا".ا
 

 لیس ھناك حكومة منیعة ضد تدخل صناعة التبغ  
في حین أن شركات التبغ الكبرى تستھدف بقوة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع عدد السكان األكبر والقوانین األضعف، یُظھر  

المرتبة األسوأ بشكل عام بسبب الروابط   وزامبیا  وإندونیسیا الیابانالمؤشر أن الدول الغنیة ھي أیًضا عرضة لتدخل صناعة التبغ. تحتل 
المرتبة األفضل، حیث تراجعت المملكة  وفرنسا وأوغندا بروناي دار السالمالحكومة وصناعة التبغ. وھذا العام، احتلت العمیقة بین 

، بسبب الروابط بین صناعة التبغ ووزراء الحكومة 2019المتحدة إلى المرتبة الرابعة، بعد أن كانت الدولة األفضل تصنیفًا في تقریر عام 
 . 2019عة في مشاورتین حكومیتین خالل عام الحالیین ومشاركة الصنا

 
 یُفِصّل المؤشر عشرات الحاالت التي تخلت فیھا الحكومات عن حذرھا واستغلت صناعة التبغ ذلك:

 ، وھما أسوأ دولتین أداًء في إفریقیا، بتأخیر تشریعات مكافحة التبغ لسنوات بسبب تدخل التبغ.وزامبیا تنزانیاقامت  •

 الحكومات األفضل في األداء 
 بروناي دار السالم .1
 فرنسا  .2
 أوغندا .3

 
 الحكومات األسوأ في األداء 

 الیابان .1
 إندونیسیا  .2
 زامبیا .3
 

 الحكومات األكثر تحسنًا
 الباكستان  .1
 جنوب أفریقیا .2
 سریالنكا  .3

https://exposetobacco.org/global-index/


  
 . وكولومبیا وألمانیا بنغالدیشھ صناعة التبغ الجھود المبذولة لزیادة الضرائب على التبغ في قوض الضغط الذي تمارس •
 Philip Morris، وھي شركة فرعیة محلیة لشركة PT HM Sampoerna Tbk، وقعت شركة إندونیسیاوفي  •

International (PMI)) اتفاقیة مع الحكومة إلجراء أبحاث حول منتجات التبغ المسخن ،HTPs  ،التي تبیعھا الشركة (
بإنتاج منتجات التبغ المسخن بعد أن ھددت الشركة بسحب عملیات إنتاج التبغ   PMIسمحت الحكومة لشركة  كولومبیاوفي 

 من البالد.
معاملة ضریبیة تفضیلیة لمنتجات التبغ المسخن، حیث فرضت علیھا ضرائب أقل من  وألمانیا والیابان فرنساقدمت  •

 حین أنھ ال یوجد دلیل على أن ھذه المنتجات أكثر أمانًا من التدخین.السجائر، في 
دوالًرا أمریكیًا لرئیس الوزراء  35,450بمبلغ  British American Tobacco (BAT) ، تبرعت شركةباكستانفي  •

 من أجل صندوق لتمویل سد، قبل شھر واحد فقط من إعالن المیزانیة الحكومیة.
تحدث فیھا  BATفعالیة لشركة  المكسیكة زراعة التبغ، حضر أحد أعضاء مجلس الشیوخ في بناًء على طلب حاكم منطق •

 لصالح صناعة التبغ.
 ، تشارك صناعة التبغ في منظمة المعاییر التي تحدد معاییر منتجات التبغ. نیجیریافي  •
 

 اإلجراءات التي یمكن أن تتخذھا الحكومات لتحدید ومنع تدخل صناعة التبغ 
اعتماد تدابیر لحمایة المسؤولین العمومیین  تضارب المصالح.تجنب 

 من تأثیر الصناعة.
 منع مشاركة صناعة التبغ في السیاسة.

 
 

تجنب المعامالت غیر الضروریة مع 
 صناعة التبغ

والحرص على شفافیة االجتماعات التي   
 تحدث. 

إلغاء تطبیع ما یسمى بأنشطة المسؤولیة 
للشركات في الصناعة وتنفیذ  االجتماعیة 

تدابیر الشفافیة: جعل الصناعة تفصح عن  
أنشطة التسویق والضغط واألنشطة  

 الخیریة الخاصة بھا.

 إیقاف الفوائد والحوافز لصناعة التبغ.
 

 
 19-صناعة التبغ تستغل كوفید

للتسویق بقوة لمنتجات التبغ الجدیدة الضارة والمسببة لإلدمان  2019یشیر التقریر إلى اتجاه مزعج: وجدت صناعة التبغ طرقًا طوال عام  
، مستخدمة تبرعات غیر مكلفة نسبیًا للترویج لنفسھا  2020كحل لوباء التبغ الذي أوجدتھ الصناعة نفسھا. وتابعت ھذه االستراتیجیة في عام 

. تخفي مثل ھذه اإلیماءات العبء الھائل الذي یلقیھ استخدام التبغ على صحة الناس وكذلك 19-كوفید جائحةكشریك للحكومات التي تكافح 
 على النظم الصحیة في جمیع أنحاء العالم، وتوفر منبًرا لكسب تأیید التغییرات السیاسیة المستقبلیة. تتضمن األمثلة: 

 
) إلى المستشفیات العامة. كتبت وزارة PPEببنغالدیش معدات الحمایة الشخصیة ( BAT ، حیث قدمت شركةبنغالدیش •

أثناء   Japan Tobacco International (JTI)و  BATالصناعات إلى وكاالت مختلفة تطلب منھم التعاون مع شركتي 
 .  19-اإلغالق الناتج عن كوفید

في البالد  IQOSللمستشفیات. وأطلقت الشركة منتجھا جھاز بأجھزة تنفس اصطناعي  PMI، تبرعت شركة كوستا ریكافي  •
 ھذا العام.

لتر من المطھرات للوكاالت الحكومیة. تم إدراج التبغ على أنھ "منتج  300,000بكینیا بـ  BAT، حیث ساھمت شركة كینیا •
 أساسي" أثناء الجائحة. 

للتبغ بمعدات طبیة. على مدار العام الماضي، كان صانعو السیاسات  Philip Morris Fortuneالفلبین، حیث تبرعت شركة  •
 یتداولون بشأن إجازة منتجات التبغ المسخن.  

، التبرعات بالمطھرات PMI، وھي شركة محلیة تابعة لشركة PT HM Sampoerna Tbk، استخدمت شركة إندونیسیافي  •
التغطیة اإلعالمیة. طلبت الشركة أیًضا تغییرات في السیاسة، بما ومعدات الوقایة الشخصیة وغیرھا من السلع كفرص للتسویق و

 في ذلك مطالبة الحكومة المحلیة في بالي بالتراجع عن القیود المفروضة على إعالنات التبغ الخارجیة.
 
 

 معلومات عن مؤشر تدخل صناعة التبغ العالمي  

https://exposetobacco.org/covid-19-action-center/
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من  5.3ات لحمایة السیاسة من تأثیر صناعة التبغ، بما یتماشى مع المادة یستخدم المؤشر المعلومات المتاحة للعامة لتقییم جھود الحكوم

). تستند البیانات إلى الدرجات المقدمة من  FCTCمعاھدة عالمیة، وھي اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ (
 منظمات المجتمع المدني في البلدان المشاركة.  

 
 (مناھضة مؤسسات ومنتجات التبغ)  STOPمعلومات عن منظمة 

) ھیئة رقابیة عالمیة على قطاع صناعة التبغ تتمثل مھمتھا في الكشف عن استراتیجیات STOPتعد مناھضة مؤسسات ومنتجات التبغ (
نثروبیز، وھي شراكة مكونة من مجموعة تمویًال من قِبل بلومبیرغ فیال STOPصناعة التبغ وتكتیكاتھا التي تقّوض الصحة العامة. تتلقى 

السل لمكافحة الدولي االتحاد و التبغ مكافحة في الرشیدة للحوكمة العالمي  والمركز ،باث جامعة )GGTC(أبحاث مكافحة التبغ في 
 exposetobacco.org.. لمزید من المعلومات، قم بزیارة الحیویة واالستراتیجیات (االتحاد) الرئة وأمراض

 
 

 ### 
 
 

https://ggtc.world/
https://ggtc.world/
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