
 
 

تمباکو کمپنیوں کا تمباکو نوشی سے متعلقہ طبی   لٰہذا کی وجہ سے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، 19-کوِوڈ چونکہ
 نقصانات کے لیے احتساب کیا جانا چاہیے

 
 

(سڻاپنگ ڻوبیکو   STOPکی عالمی وباء پھیلتی جا رہی ہے،  ونا وائرس)کور( 19-کوِوڈ چونکہ – )2020جون،  8(نیو یارک، 
آرگنائزیشنز اینڈ پراڈکڻس)، تمباکو کی صنعت کے ایک عالمی نگران، نے درج ذیل بیان جاری کیا، جس میں حکومتوں اور سول 

گوں اور طبی نظاموں پر سوسائڻی پر زور دیا گیا ہے کہ وه تمباکو کمپنیوں کا اس بوجھ کے لیے احتساب کریں، جو انہوں نے لو
   ڈاال ہے:

 
کی عالمی وباء کو بدتر بنا دیا ہے۔ دہائیوں کی مسلسل مارکیڻنگ اور اپنی  19-"تمباکو کی کمپنیوں نے تقریبًا یقینی طور پر کوِوڈ

زہریلی، نشہ آور مصنوعات کی فروخت نے پوری دنیا میں الکھوں لوگوں کی صحت کو کمزور بنا دیا ہے۔ تمباکو سے متعلقہ 
 اوٴ ڈال دیا ہے۔ بیماریوں سے پیدا ہونے والے عالج کے اخراجات نے نگہداشت صحت کے نظاموں پر شدید دب

 
، مثًال پھیپھڑوں کی انفیکشنز کے زیاده خطرے پر ہوتے ہیںتحقیق ظاہر کرتی ہے کہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد عموًما 

اور منتقل نہ ہونی والی بیماریوں، مثًال دل اور  کو بھی کمزور کرتی ہے ی نظامدفاع جسم کے۔ تمباکو نوشی تپ دقاور  فلونمونیا، 
  ابتدائی مطالعہ جات بتاتے ہیںخون کی نالیوں کی بیماری، سانس کی دائمی بیماری اور کینسر کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ 

کہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد اور منتقل نہ ہونے والی بیماریوں کے حامل لوگ، جنہیں کورونا وائرس الحق ہوتا ہے، انہیں 
صرف زیشن کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائ ڑ سکتا ہے۔بیماری کے زیاده بڑھنے اور بدتر نتائج کا سامنا کرنا پ

سے اضافی تمباکو نوشی کرنے والے افراد کو کورونا وائرس کی زد میں ال سکتا ہے، کیونکہ ہاتھوں کے منہ  جسمانی عمل بھی
 رابطے اور ممکنہ طور پر آلوده اشیاء سے سامنے کا خطره بڑھ جاتا ہے۔ 

 
تمباکو نوشی کرنے والے الکھوں افراد تمباکو سے جڑی بیماریوں اور ممکنہ طور پر کورونا وائرس کے برے نتائج سے  اگرچہ 

ترک کرنے کو فروغ دینے کی کوششوں  کی فروخت کو روکنے اور اسے سسگریڻوں کی جانب سے رہے ہیں، تمباکو کمپنی لڑ
ممالک میں، تمباکو کمپنیوں نے کامیابی سے اپنی  جیسے  پاکستاناور  بنگلہ دیش۔ مثال کے طور پر ہےکو کمزور کرنا جاری 

مصنوعات بنانا اور فروخت کرنا جاری رکھنے کے لیے استثناء حاصل کر لیے ہیں۔ یہاں تک کہ فلپ مورس برازیل کی ملکیتی 
 ۔تیاری بھی بڑھا دی ہے اپنی مصنوعات کی فیکڻری نےایک 

 
کے ورلڈ ہیلتھ  2018کورونا وائرس کی عالمی وباء سے پہلے بھی، تمباکو پوری دنیا میں طبی نظاموں پر شدید بوجھ ڈالتا تھا۔ 

بلین تمباکو نوشی کی وجہ سے  462میں اندازه لگایا گیا کہ ایک سال میں طبی اخراجات میں سے $ مطالعےرگنائزیشن کے ایک آ
ے تنجائش بڑھا رہے ہیں اور تھے۔ اب جبکہ نگہداشت صحت کے نظام کورونا وائرس کے مریضوں میں بڑھتی ہوئی تعداد کے لی

کچھ حکومتیں اپنی معیشتوں کو دوباره کھولنے کی تیاری کر رہی ہیں، ناکافی عوامی طبی سہولیات اور انفراسڻرکچر کے لیے 
مزید فنڈنگ کی ضرورت ہو گی۔ غریب ممالک کے لیے بیماری کے بڑھنے کی بدتر پیشگوئی کی گئی ہے: مثال کے طور پر، 

 امریکہ کے مقابلے میں دو سو کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان میں فی کس طبی خرچبر کے مطابق دی اکانمسٹ کی خ
 

نڻیبلڻی انڻرنیشنل کے مطابق، پانچ بڑی  اس کے باوجود، تمباکو کمپنیاں غیر معمولی منافع جات حاصل کر رہی ہیں۔  کارپوریٹ اکاوٴ
 بلین منافع جات کمائے۔ 35$میں  2016بین االقوامی تمباکو کمپنیوں نے 

 ظاہر کی۔ بلین کی کل آمدنی 7.1$میں اکیلے   2019فلپ مورس انڻرنیشنل نے 
 

ی وباء ہماری نظر میں تمباکو کمپنیوں کو الزمی طور پر اس نقصان کے لیے ادائیگی کرنی ہو گی، جو تمباکو نوشی نے اس عالم 
جاری ہے، جبکہ دنیا کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے جتن کر رہی ہے۔ حکومتوں کے پاس تک اب  اور جوہے سے پہلے کیا 

 کئی انتخابات ہیں:
تمباکو پر ڻیکس تمباکو کے استعمال کو کم کرنے اور حکومتی آمدنی کو  کسائز ڻیکس بڑھائے جائیں:یتمباکو پر ا •

ثر ترین طریقوںبڑھانے کے  / ممالک میں، تمباکو کے ڻیکس کم رہتے ہیں اور  LMICsمیں سے ایک ہے۔ زیاده تر  موٴ
بلین پونڈ سے  9کی مد میں  کسائز ڻیکسزیتمباکو کی مصنوعات قابل استطاعت رہنا جاری ہیں۔ مثًال برطانیہ تمباکو پر ا

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/217624
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30789425
https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Effect%20of%20tobacco%20smoke%20on%20the%20immune%20system.&author=ML%20Sopori&author=NS%20Goud&author=AM%20Kaplan&author=Dean%20JH&author=Luster%20AE&author=Kimer%20M&publication_year=1994&journal=Immunotoxicology%20and%20Immunopharmacology&volume=&pages=413-432
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7083240/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
http://unb.com.bd/category/Bangladesh/20-anti-tobacco-organizations-demand-ban-on-tobacco-goods-manufacturing-sale/48962
https://www.brecorder.com/2020/04/06/586804/companies-begin-resumption-of-operations-in-pakistan/
https://theintercept.com/2020/04/06/coronavirus-philip-morris-cigarros/
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/27/1/58
https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-coronavirus-could-devastate-poor-countries
https://www.corporateaccountability.org/tobacco/about-our-tobacco-campaign/
https://www.marketwatch.com/investing/stock/pm/financials
https://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/21/index.html


 
کے لیے استعمال کر  یونیورسل ہیلتھ کیئر کے لیے فنڈ فراہم کرنےزیاده وصول کرتا ہے اور فلپائن تمباکو پر ڻیکس کو 

  رہا ہے۔
ایسی حکومتیں، جنہوں نے فریم ورک کنوینشن آن ڻوبیکو کنڻرول، ایک عالمی معاہده، کی تصدیق کی ہے، وه  اری:ذمہ د •

تمباکو کی کمپنیوں کو انتظامی، فوجداری اور مجرمانہ ذمہ داری کے قوانین/ طریقہ ہائے کار کے ذریعے ان کی خالف 
نگہداشت صحت کے اخراجات کی وصولی کی کوششیں را سکتی ہیں۔ ہورزیوں کے لیے معاشی طور پر ذمہ دار ڻھ

نگہداشت صحت کے نظاموں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے بے حد ضروری فنڈز جمع کر سکتی ہیں۔ برازیل کی 
حکومت قانونی کارروائی کی کوشش کرنے والی حالیہ ترین حکومتوں میں سے ہے؛ یہ تمباکو سے متعلقہ بیماریوں کے 

 ڻوبیکو پر مقدمہ کر رہی ہے۔ نریکفلپ مورس انڻرنیشنل اور برڻش امی معاوضے کے حوالے سے
نوشی چھوڑنے کی خدمات کے فنڈ فراہم کرنے کے لیے حکومتیں تمباکو  تمباکو کی فروخت کا خرچ بڑھایا جائے: •

میں درج ذیل شامل ہو سکتی  ایسی فیسوںزیشن کے مطابق لگا سکتی ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائتمباکو کی کمپنیوں پر فیسیں 
 ہیں:

o تمباکو کی تیاری کی فیسیں 
o  کرنے کے الئسنس کی فیسیںدرآمد 
o مصنوعات کی رجسڻریشن کی فیسیں 
o ڈسڻریبیوڻرز اور پروچون فروشوں کے لیے تمباکو کی فروخت کے الئسنس 
o تمباکو کی صنعت اور پرشون فروشوں پر عدم پابندی کی فیسوں کا اطالق، مثًال انتظامی معاشی جرمانے 
o  صنعت اور پرچون فروشوں پر ساالنہ فیسیں۔تمباکو کی نگرانی/کے کنڻرول کے لیے تمباکو کی 

تمباکو کمپنیاں کچھ ممالک میں ڻیکس کی کمی، استثناء اور  کے راستوں کو ختم کرنا: نکلنے ترجیحی سلوک اور بچ •
ڻن سے زائد تمباکو پیدا کرنے والے رجسڻر شده کسانوں کے  3,000ترجیح سلوک موصول کرتی ہیں۔ مثًال، کمبوڈیا نے 

 دیں۔ معاف کرڈیوڻیز کو برآمد ہونے والے تمباکو کے پتوں پر  لیے ویت نام
 

 ملوث رہا ہے۔ ںیاسڻنٹ[س]" م یوباء کے دوران "شرمناک پبلسڻ یعالم یک 19-ہے کہ وه کوِوڈ ایگ ایپر الزام لگا وںیتمباکو کمپن
۔ یہ  کو عطیات دیے ہیں خیراتی اداروںکی ہے اور  پانی کی پیشکشاور  ، ماسکززلیڻر وینڻیکو وزارتوں  یصحت کانہوں نے 

 عالمتی افعال ان کے پیدا کرده نقصان اور لوگوں اور حکومتوں سے نکالے گئے منافع کی نسبت ماند پڑ جاتے ہیں۔ 
 

کورونا وائرس کی عالمی وباء اور تمباکو کی بیماری کی انسانی قیمت شاید آخر کار ناقابل حساب ہو، مگر نگہداشت صحت، 
بہتر عوامی طبی سہولیات میں سرمایہ کاری کے اخراجات جلد ہی واضح طور پر توجہ کا مرکز بن جائیں معاشی بحالی اور 

ثر پالیسیوں کے ذریعے تمباکو نوشی چھوڑنے کو فروغ دینے کی طاقت ہے اور وه یقینًا تمباکو  گےل۔ حکومتوں کے پاس موٴ
 عالمی وباء سے پہلے اور اس کے دوران پہنچایا ہے۔" کمپنیوں سے اس نقصان کی وصولی کر سکتی ہیں، جو انہوں نے اس 

 
STOP  زیشنز اینڈ پراڈکڻس) کے متعلق(سڻاپنگ ڻوبیکو آرگنائ 
STOP  تمباکو کی صنعت کا ایک عالمی نگران ہے، جس کا مقصد تمباکو کی صنعت کی ایسی حکمت عملیوں اور چالوں کو

بلوم برگ فیلین تھروپیز کی جانب سے فنڈ یافتہ ہے اور  STOP سامنے النا ہے، جو عوامی صحت کو کمزور کرتی ہیں۔
، )GGTCو کنڻرول (دی گلوبل سنڻر فار ُگڈ گورننس ان ڻوبیکمیں واقع دی ڻوبیکو کنڻرول ریسرچ گروپ،  یونیورسڻی آف باتھ

بنی ہے۔ مزید  کے درمیان شراکت داری سے وائیڻل اسڻریڻجیز(یونین) اور اگینسٹ ڻیوبر کلوسز اینڈ لنگ ڈیزیز انڻرنیشنل یونین
 مالحظہ فرمائیں۔ exposetobacco.orgمعلومات کے لیے، 

https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/Philippines_Tax_Reform_Case_Study.pdf
https://www.cnbc.com/2020/02/06/reuters-america-brazil-gives-big-tobacco-companies-30-days-notice-in-smoking-lawsuit.html
https://www.who.int/fctc/Guidelines.pdf?ua=1
https://globaltobaccoindex.org/upload/assets/oUHau7eB7D60ZxF0Yza4kKD8uDC4dQjFnzFtEoVdoma2VqTmu7.pdf
https://www.thedailybeast.com/philip-morris-and-big-tobacco-are-donating-ventilators-for-coronavirus?ref=scroll
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/etonpropertiesofficial/photos/a.523964734438759/1501373193364570/?type=3&theater&data=02|01|kgarcia@vitalstrategies.org|6726d8d38bc94cb7c51608d7d0b93c9f|dcb8a8f481b349b79bc29cca6af0eebf|0|0|637207366332760373&sdata=n82jKJLqENP12v9F8iCFb4A2URp1fZ+Vj0lFLs9VsEg=&reserved=0
https://www.profit.ro/insider/companii/philip-morris-doneaza-1-milion-de-euro-pentru-crucea-rosie-19314767
http://www.bath.ac.uk/health/research/tobacco-control/
https://ggtc.world/
https://www.theunion.org/what-we-do/technical-assistance/tobacco-control
https://www.vitalstrategies.org/
https://exposetobacco.org/

