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 يف أثناء اجتياح كوفيد 19 الذي مل يسلم منه أي
 بلد، استغلت دوائر صناعة التبغ الجائحة لتعزيز

 أعاملها. ومل تفلت منها منطقة رشق املتوسط،
 شأنها يف ذلك شأن كل املناطق األخرى، حيث

 تعرضت لتدخالت دوائر صناعة التبغ التي
أضعفت سياسات الصحة العامة وأرضت بها

   يقوم املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط               عىل رصد حاالت
  تدخالت دوائر صناعة التبغ وتوثيقها ألكرث من عقدين من الزمان.

  والبلدان التي تناولها هذا التقرير متثل استمرارية هذه الجهود التي
 يحتاجها صانعو السياسات احتياًجا ماًسا التخاذ قرارات مستنرية

 بشأن تنفيذ املادة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية
 بشأن مكافحة التبغ

 سجلت مثاين دول من منطقة رشق املتوسط (مرص وإيران والعراق واألردن

 ولبنان وعامن وباكستان والسودان)، التي شاركت يف املؤرش العاملي

 لتدخالت صناعة التبغ (املؤرش)، سجلت أشكااًل مختلفة من التدخالت

 واستجابات الحكومات لها. وحصلت الحكومات عىل تربعات خريية وأيدتها

 من قطاع صناعة التبغ يف أثناء الجائحة، فسمحت باستمرار إنتاج التبغ

 (منتجات غري أساسية) يف أثناء الحظر املفروض بسبب الجائحة.  وجرى

 إقناع بعض الحكومات مبعاملة منتجات التبغ الجديدة معاملة أفضل، بل

 .واعرتفت بقطاع صناعة التبغ مبنحه الجوائز بصفته قطاًعا مثاليًا

وهذه الترصفات تخالف املادة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية

 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. 2فجميع البلدان التي شاركت يف االستقصاء 

 هي بلدان أطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن

 مكافحة التبغ؛ ومن ثم، فهي ملزمة بتنفيذ تدابري مكافحة التبغ، والحد

 من تعاطيه، وحامية سياساتها الصحية من التدخالت من املصالح التجارية
  واملصالح املستقرة األخرى.3
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 يستهدف قطاع صناعة التبغ منطقة رشق املتوسط، ساعيًا لتوسعة سوقه

 للسجائر ومنتجات التبغ الجديدة. وتتوسع رشكات التبغ العابرة للحدود

 الوطنية يف منطقة رشق املتوسط، من خالل املشاريع املشرتكة وعمليات

 االستحواذ (الجدول 1). فعيل سبيل املثال، استحوذت جابان توباكو

 إنرتناشونال         عىل رشكة حّجار لتصنيع السجائر السودانية4، ورشكة

 النخلة املرصية لتبغ الرنجيلة5؛ ويف وقت أقرب، مدت فرتة اتفاقها للتصنيع

 املشرتك مع رشكة الرشقية إيسرتن كومباين لثالث سنوات أخرى.6 وتعلو

 أصوات رشكات صناعة التبغ عرب مواقعها بالحديث عن املنطقة باعتبارها
  سوقًا ملنتجاتها وفرصة للتوسع.7, 8

 لحقت أيضا رشكات التبغ املحلية بركب التوسع يف املنطقة. وتعارًضا مع

 أهداف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تنامى

 إنتاج التبغ يف مرص وإيران. إذ أنتجت رشكة الرشقية اململوكة للحكومة يف

 مرص 94 مليار سيجارة يف 2021/2020 بزيادة مقدارها 10 مليار سيجارة

 مقارنًة بالفرتة 2020/2019. 10ويف عام 2020، باعت الرشكة 69 مليار

رت  سيجارة يف السوق املحيل، وهي زيادة مقدارها 8 مليار سيجارة، وصدَّ

الباقي إىل 12 بلًدا

 وزاد عدد مصانع التبغ يف إيران من 36 مصنًعا يف عام 2020 إىل 43 مصنًعا

 يف 2021، بزيادة يف إنتاج السجائر نسبتها %14 ليصل حجم اإلنتاج 28.7

رت إيران 275 مليون  مليار سيجارة يف النصف األول من عام 2021. 11وصدَّ

 سيجارة يف الستة أشهر األوىل من عام 2021، مقارنًة بحجم التصدير يف

العام الذي سبقه وكان مقداره 71 مليون سيجارة

الجدول )1(: رشكات التبغ الرئيسية العاملة يف مثانية بلدان يف منطقة رشق املتوسط9

 الرشكة الرشقية للدخان (رشكة مرصية مساهمة مرصية)، وفيليب موريس إنرتناشونال مرص (رشكة ذات

مسؤولية محدودة)، وبريتيش أمريكان توباكو

مرص

رشكة التبغ اإليرانية، وجابان توباكو إنرتناشونال، وبريتيش أمريكان توباكو  جمهورية إيران

اإلسالمية

العراق مارد العراقية، رشكة تبغ وسجائر مملوكة للدولة، وموزعون محليون للامركات العاملية

فيليب موريس لالستثامر (رشكة ذات مسؤولية محدودة)، وجابان توباكو إنرتناشونال، وبريتيش أمريكان توباكو األردن

حرص التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، وفيليب موريس إنرتناشونال، وجابان توباكو إنرتناشونال لبنان

 املوزعون املحليون: كيمجي رامداس (ماركات فيليب موريس إنرتناشونال)، وإينهانس عامن (ماركات بريتيش

أمريكان توباكو)، وركن السيجار والتوباكو

عامن

بريتيش أمريكان توباكو، وإمربيال براندز باكستان

السودان جابان توباكو إنرتنتشونال (حّجار للسجائر ومصنع التبغ)، وبريتيش أمريكان توباكو (رشكة النيل األزرق للسجائر

 يستعرض هذا املؤرش مثانية بلدان من منطقة رشق املتوسط، ويوثق

 مستوى التزام الحكومات بتنفيذ املبادئ التوجيهية للامدة 5-3، باستخدام

املعلومات املتوفرة يف الفرتة من يناير/كانون الثاين 2019 إىل مارس/

 آذار 2021. وأعد تحالف مكافحة التبغ يف جنوب رشق آسيا االستبيان

 الذي استخدمته البلدان يف إعداد تقاريرها، بناًء عىل التوصيات املحددة

 يف املبادئ التوجيهية للامدة 5-3. 12واملعلومات املستخدمة يف التقرير

 مستقاة مام هو متاح يف النطاق العام. ويغطي املؤرش سبعة مؤرشات

 وفق التوصيات الواردة يف املبادئ التوجيهية للامدة 5-3. وتصنَّف البلدان

 برتتيبها من أقل الدرجات إىل أعالها، حيث تشري الدرجات األقل إىل امتثال

 أفضل للمبادئ التوجيهية للامدة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية

 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ويسرتشد هذا املؤرش ملنطقة رشق املتوسط

 باملؤرش العاملي لتدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021

 يوضح الشكل (1) ترتيب البلدان، حيث تسجل إيران أقل الدرجات وأقل

 مستويات تدخل دوائر صناعة التبغ، مقارنًة مبا سجله األردن ولبنان من

درجات عالية ومستوى عاٍل من التدخل (جدول ملخص
.
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 الشكل )1(: مؤرش تدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021 –
ترتيب البلدان يف منطقة رشق املتوسط

إيران باكستان      عامن األردن             لبنان             العراق          السودان         مرص

كلام انخفضت الدرجة، كان الرتتيب أفضل
0-9 10-19 80-8970-7960-6950-5940-4930-3920-29 90-100



6 مؤرش تدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021 يف منطقة رشق املتوسط

النتائج الرئيسية

 ال تسمح إيران وال عامن وال 

 باكستان وال السودان أن تأخذ دوائر

 صناعة التبغ مقعًدا يف لجنتها املتعددة

 القطاعات
 التي تقرر بشأن سياسات التبغ، وال تقبل منه

املساعدة يف إعداد تدابري مكافحة التبغ

 حظرت إيران أنشطة املسؤولية 

  االجتامعية للرشكات املتعلقة بالتبغ. ي
 قبلت معظم البلدان األخرى هذه األنشطة التي

 ازدادت يف أثناء جائحة كوفيد 19. فقد قبلت

 مرص واألردن ولبنان وباكستان أنشطة املسؤولية

 االجتامعية لرشكات التبغ، التي استغلتها لتلميع

 صورتها، وكسب التأييد العام، وتيسري سبل الوصول

إىل كبار املسؤولني الحكوميني

 سمحت معظم البلدان مبواصلة 

 إنتاج منتجات التبغ وبيعها يف أثناء الحظر

 الذي فرضته الجائحة
 وصنَّف األردن بيعها عىل أنه من “األساسيات”.

 وقدمت رشكات التبغ ماركات تبغ جديدة يف أثناء

الجائحة

مل تقبل إيران وال عامن وال السودان 
املساعدة من قطاع صناعة التبغ، ومل تدخل معه يف

رشاكات

 لدى إيران سياسة لرفض أي شكل 

 من أشكال التربعات من
 قطاع صناعة التبغ. ويجري اآلن مراجعة مسودة

 الئحة تنفيذية بشأن املادة 5-3، وسُيعرض عىل

رئاسة الوزراء إلقراره

 قبلت مرص الدورة التدريبية التقنية

   التي قدمها قطاع صناعة التبغ
 للمسؤولني يف مصلحة الجامرك املرصية

 باإلسكندرية، وسمح لبنان لرشكات التبغ

 اململوكة للحكومة باتخاذ إجراءات اإلنفاذ

ملكافحة تهريب منتجات التبغ

 ليس لدى مرص وال العراق 

وال األردن وال لبنان وال

باكستان وال السودان 
 إجراء لإلفصاح عن سجالت التعامالت مع

 قطاع صناعة التبغ وممثليه. وال يوجد يف

 أٍي منها سياسة لرفض التربعات املقدمة من

القطاع

..

.

.
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“  يف كل مرة نتتبع حالة الركود يف أي جانب“

 من جوانب مكافحة التبغ يف البلدان يف

 منطقة رشق املتوسط، منفردة أو مجتمعة،

 نجد أن السبب وراء ذلك قطاع صناعة

 التبغ، أو موزعيه املحليني، أو من يعمل

 واجهة للقطاع من الجامعات واألفراد.

 ومن هنا تأيت األهمية البالغة للتنفيذ الجاد

 للامدة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة

 العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يف

  منطقتنا، وهذا ال بد أن يبدأ اآلن

 د. جواد اللوايت، كبري االستشاريني
الصحة، عامن وزارة  التبغ يف  مكافحة  دعوة  وناشط يف 
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 يف إيران وعامن وباكستان والسودان، ال يُسمح لقطاع صناعة التبغ الجلوس بني

 الجامعات املتعددة القطاعات التي تعد سياسات الصحة العامة، وال يُقبل منه

 املساعدة يف إعداد سياسات مكافحة التبغ. إذ يحظر القانون الوطني ملكافحة

 التبغ يف إيران ولوائحه أي دعم من مصنِّعي التبغ يف إعداد الربامج. ومن ثم، ال

يستطيع قطاع صناعة التبغ املشاركة يف إعداد السياسات

 

 يف حني وجد القطاع يف السودان سبياًل ينفذ به للمشاركة يف إعداد املعايري

 الخاصة مبنتجات التبغ. ولدى ثالثة ممثلني من رشكات التبغ مقعد يف خمس

 لجان بالهيئة السودانية للمواصفات واملقاييس. أما يف العراق، فإن الجهاز

 املركزي للتقييس والسيطرة النوعية يسمح ملمثيل رشكات السجائر املحلية

ورشكات استرياد التبغ بحضور االجتامعات املتعلقة بوضع معايري منتجات التبغ

 والرضيبة عىل استرياد السجائر يف العراق منخفضة؛ ومن ثم تبقى أسعار

 السجائر عند مستويات منخفضة، فهي من بني أرخص السجائر يف املنطقة.

 وأثار التأخري يف ترشيع قانون التبغ الجديد التساؤالت حول مدى نفوذ هذه

الرشكات عىل صانعي القرار

 وتنظر عدة وزارات وإداراتها يف األردن إىل قطاع صناعة التبغ نظرة إيجابية،

 باعتباره من القطاعات التي تسهم يف توليد الدخل للبالد. وطلبت وزارة

 الداخلية يف عام 2020 مراجعة وضع رخصة الشيشة وإمكانية نقلها من مكان

 إىل آخر. 14وكان لهذا تبعات أثرت سلبًا عىل عمل أمانة عامن الكربى والبلديات

 األخرى يف جهودها الساعية لتقييد قدرة حاميل رخص الشيشة عىل نقل البيع

إىل مناطق أخرى

 ومن املستجدات األخرى، عند صدور نظام التصنيف والرتخيص البيئي يف

 عام 2020، أُدرج قطاع صناعة التبغ عىل قامئة الفئات الثالثة (خطر محدود

 فقط) يف تصنيفه املتعلق باألثر البيئي.  وجاء هذا التصنيف املبالغ يف تفضيل

 القطاع  بعد الجائزة التي حصلت عليها جابان توباكو إنرتناشونال من وزارة

 البيئة، تقديرًا ملا بذلته من جهود لتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وأثرها

 البيئي.  وأعقاب السجائر هي املنتج األكرث توليًدا للنفايات،  وتشكل أكرب مصدر

 ملخلفات البالستيك يف العامل، حيث يلوث 4.5 ترليون عقب سيجارة بيئتنا
العاملية كل سنة.18

 وتبدو جهود مكافحة التبغ يف لبنان متوقفة، واللجنة املتعددة القطاعات التي

 تضع سياسات الصحة مل تعقد أي اجتامعات. وأُحرز تقدم بسيط منذ مترير

 قانون مكافحة التبغ يف عام 2011

 تدخالت دوائر

 صناعة التبغ يف

إعداد السياسات
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 يقوم قطاع صناعة التبغ بأنشطة املسؤولية االجتامعية للرشكات لتحسني

 الصورة املرضة املرتبطة بصناعته. وتويص املادة 5-3 بإلغاء التطبيع الذي

 تطبعت به هذه األنشطة ألن القطاع يستغلها لتبييض صورته، وكسب

 موافقة الرأي العام، وتحقيق مكاسب سياسية. كام تدعو املادة 13 إىل

 حظرها ألنها شكل من أشكال أنشطة الرعاية

 وحظرت إيران أنشطة املسؤولية االجتامعية املتعلقة بالتبغ، وطبقت

 الحكومة الحظر بعدم قبول أو تأييد أي تربعات خريية من قطاع صناعة
 التبغ.19

 يف أثناء جائحة كوفيد 19، استغل قطاع صناعة التبغ يف مرص واألردن

 ولبنان وباكستان أنشطة املسؤولية االجتامعية لكسب التأييد العام

 والتمكن من الوصول إىل كبار املسؤولني الحكوميني. فقد تربع القطاع

 يف األردن لصندوق همة وطن، تحت رعاية رئيس الوزراء، دعاًم لجهود

اإلغاثة ملكافحة جائحة كوفيد 19 20وسعيًا ملامرسة نفوذه عىل الحكومة

 ويف لبنان، زار العضو املنتدب لرشكة حرص التبغ والتنباك اللبنانية

 (الريجي) وزير الصحة، وناقشه يف إمكانية رشاء لقاح كوفيد 19 ملوظفيه
  وأرسهم، باعتباره جزًءا من برنامج املسؤولية االجتامعية للرشكة.21

 ويف العراق، وزعت وزارة التجارة سجائر ماركة سومر املصنعة محليًا مع
 املواد املقدمة يف حصص برنامج الطعام املجاين، كمساعدة لألرس الفقرية.22

 وعىل مدار العامني املاضيني يف عامن، كانت أنشطة املسؤولية االجتامعية

 للرشكات التي استهدفت القطاع العام تتعلق بأنشطة الرعاية التي

 يقدمها قطاع صناعة التبغ للمنتدى البيئي الوطني ومنح تربع ملستشفى
 رعاية متخصصة يف العاصمة.23

 أنشطة املسؤولية

 االجتامعية

 لرشكات التبغ

لتلميع صورتها
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10مؤرش تدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021 يف منطقة رشق املتوسط

 ال تقدم عامن أي حوافز لقطاع صناعة التبغ لتشغيل أعامله. فعىل سبيل

 املثال، يتعلق آخر ترشيع للتبغ بالرضيبة الجديدة عىل املنتجات “املرضة”

 التي ال متنح أي إعفاءات رضيبية عىل السلع التي تم رشاؤها قبل تاريخ
تنفيذ الترشيع.24

  

 وأصدر بنك السودان املركزي يف البداية منشوًرا يدرج مدخالت تصنيع

 التبغ والسجائر عىل قامئة املنتجات “الرضورية”؛ إال أن وزارة الصناعة
 والتجارة أعلنت بعدها نقض هذا القرار.25

 ويف باكستان، حيث مل تُفرض رسوم رضيبية فيدرالية عىل التبغ، أُلغيت

 الرضيبة املقدمة املفروضة عىل مزارعي التبغ؛ مام ساعد عىل زيادة
صادرات التبغ.26,27

 وعىل الرغم من جائحة كوفيد 19 يف مرص، فإن رشكة الرشقية للدخان

 اململوكة للحكومة مل تبطئ أو توقف إنتاجها من السجائر. وهو ما أدى

إىل زيادة عوائدها لتصل 3.954 مليار جنيه يف فرتة الثالثة أشهر بني يوليو/

 متوز وسبتمرب/أيلول 2020، مقارنًة بقيمة 3.71 مليار جنيه من العوائد يف
 نفس الفرتة من السنة املالية املاضية.28

           ودشنت بريتيش أمريكان توباكو إيجبت منتجها من التبغ املسخن

 يف الربع األول من عام 2021، من خالل إعالنه عىل أنه “معتمد من وزارة

 الصحة”. 29وأصبحت ماركة جلو اآلن متاحة عىل نطاق واسع، ومُتنح

 الطلبات عرب اإلنرتنت مع خدمات التوصيل املجاين. وحسبام تذكر بريتيش

 أمريكان توباكو، ُخصص للامركة 150 سفري و15 مرشفًا منترشون عىل
 مستوى القاهرة يف 11 مركز تجاري و100 محل للوازم البقالة األساسية.30

 وأسعار السجائر يف العراق رخيصة، فهي من بني أرخص األسعار يف

  املنطقة. إذ تباع علبة من 12 سيجارة بقيمة 2500 دينار عراقي فقط

(أقل من دوالرين

 ورحبت الحكومة األردنية باالستثامر الجديد من الحكومة اليمنية

 وبريتيش أمريكان توباكو، الواقع يف منطقة السوق الحرة إلنتاج منتجات

 التبغ.  وأيد هذا االستثامر املسؤولون من كلتا الحكومتني وكذا السفري

الربيطاين يف اليمن

 حصول قطاع

 صناعة التبغ عىل

 حوافز تعمل عىل

ازدهاره
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 اإلعفاء الجمريك للتبغ

  تسمح كل البلدان الثامنية للمسافرين الدوليني بإدخال كمية معينة من التبغ املعفي من الرسوم الجمركية إىل البالد (الجدول 2)، وهو ما يستفيد منه قطاع صناعة

 التبغ. ويسمح لبنان بكمية أكرب كثريًا من التبغ، مقارنًة بالبلدان األخرى. وتشجع فكرة التبغ املعفي من الرسوم الجمركية عىل رشاء كميات أكرب، وتعارض هدف

تقليل تعاطي التبغ الوارد يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  الجدول )2(: اإلعفاء الجمريك للمسافرين الدوليني32

200 مرص

200  جمهورية إيران

اإلسالمية

200 العراق

200 األردن

800 لبنان

400 عامن

200 باكستان

200 السودان

 وفًقا للمبادئ التوجيهية للامدة 5-3، تتم التعامالت غري الرضورية مع قطاع صناعة التبغ عندما يحرض املسؤولون الحكوميون الفعاليات االجتامعية التي يرعاها

سيجارة أو 25 سيجاًرا أو 200 جرام من التبغ

سيجارة أو 50 سيجاًرا أو 200 جرام من التبغ

سيجارة أو 25 سيجاًرا صغريًا (سيجاريللو) أو 10 سيجاًرا أو 250 جرام من التبغ

سيجارة أو 200 جرام من التبغ

سيجارة أو 50 سيجاًرا أو 100 سيجار صغري (سيجاريللو) أو 1 كيلوجرام من التبغ

سيجارة

سيجارة أو 50 سيجاًرا أو 500 جرام من التبغ

سيجارة أو 50 سيجاًرا أو 450 جرام من التبغ 

.
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 التعامالت غري

 الرضورية بني

 الحكومات

 وقطاع صناعة

التبغ

 القطاع، أو عندما تشكل الحكومة رشاكة معه

 ومل يتضح أي دليل عىل قبول الحكومات يف إيران وعامن والسودان

املساعدة من قطاع صناعة التبغ، أو دخولها معه يف رشاكة

 ويف باكستان، حصلت رشكة باكستان توباكو كومباين - وهي تابعة لربيتيش

 أمريكان توباكو - عىل تأييد من مكتب رئيس الوزراء يف أثناء مراسم

 افتتاحها، التي ظهرت يف صورة تعزز طموح رئيس الوزراء يف “جعل

 باكستان صديقة لألعامل”.  وجرى تدشني منتج بريتيش أمريكان توباكو

يف أثناء االحتفال “Velo الجديد “فيلو

 وقدم رئيس املالية يف مرص شهادة تقدير إىل فيليب موريس لسداد

 الرضائب يف وقتها، قائاًل: “تعكس شهادة التقدير هذه دور الوزارة يف

 االعرتاف بالرشكات التي تفي بواجبها الوطني بسداد الرضائب ويف الثناء

 عليها.” 34وأجرت فيليب موريس دورة تدريبية تقنية للموظفني واملسؤولني

 يف مصالح الجامرك املرصية يف اإلسكندرية وبورسعيد والقاهرة، ملكافحة
  تهريب السلع غري القانونية وتجارتها.35

 وقامت رشكة حرص التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) يف لبنان بإجراءاتها

 ملداهمة منتجات التبغ املهربة وإصدار املخالفات. 36وأعامل املصادرة

 تقوم بها عادًة السلطة التنظيمة، إال أن الرشكة “أشارت كذلك إىل

 السلطات املعنية” موضحة أن هناك عالقة تعاون وثيق بينها وبني السلطة

التنظيمية، يسمح لها بالقيام بجزء من عمل السلطة يف التنظيم واإلنفاذ

 حصلت جابان توباكو إنرتناشونال يف عام 2019 عىل جائزة من وزير البيئة

 يف األردن ألنشطتها املعنية بتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وأثرها

 البيئي.  ومنح جابان توباكو إنرتناشونال جائزة، وهو من التعامالت غري

الرضورية، ميكن أن يفتح الباب للتأثري عىل تنظيم صناعة التبغ

 ال يوجد يف أٍي من البلدان املشرتكة يف الدراسة االستقصائية إجراء يهدف

 إىل اإلفصاح عن االجتامعات/التعامالت مع قطاع صناعة التبغ ونرشها
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13مؤرش تدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021 يف منطقة رشق املتوسط

 يف النطاق العام، وذلك يف الحاالت التي تكون فيها هذه التعامالت يف

 حدود الرضورة القصوى ألغراض التنظيم. وال يوجد يف هذه البلدان سجل

 باملنظامت التابعة لقطاع صناعة التبغ وجامعات الضغط التي تعمل

 بالنيابة عنه

 ويف السودان، عىل الرغم من أن وزارة الصحة قد أفصحت يف السابق عن

 اجتامعاتها/تعامالتها مع قطاع صناعة التبغ، فإنها مل تفصح عن أي يشء

 منذ عام 2016. وهناك اتحاد مسجل لتجار التومباك (التبغ غري املخصص

 للتدخني) الذين يعقدون اجتامعات مع الحكومة باعتبار االتحاد منظمة

 تدافع عن تجارة التبغ وزراعته، وُعقدت اجتامعات مشرتكة بني االتحاد

 والحكومة. ولكن ال يوجد أي معلومات متاحة يف النطاق العام بشأن إجراء

هذه االجتامعات، أو االجتامعات مع رشكات التبغ العاملة يف السودان

 ولدى عدة بلدان رشكات تبغ مملوكة للدول؛ ولذلك، من املفروض أن

 يكون لديها سبل أفضل للوصول إىل املعلومات، إال أن املعلومات حول

 هذه الرشكات نادرة

 يتوىل املركز الوطني للتخطيط واإلرشاف عىل التبغ يف إيران - وهو يعمل 

 تحت مظلة وزارة الصناعة والتعدين والتجارة - مسؤولية اإلرشاف عىل

 تصنيع كل أشكال التبغ واستريادها وتصديرها وتوزيعها، وهو القناة

 الرسمية للتواصل بني قطاع صناعة التبغ والحكومة. لكن ال تتاح املعلومات

 حول نتائج االجتامعات يف النطاق العام. وهو ما يحدث أيًضا يف مرص،

 حيث ال تتاح يف النطاق العام معلومات حول أشكال التعامل والتعاون مع

 رشكة الرشقية للدخان اململوكة للدولة

 ويف لبنان، عقد العضو املنتدب للريجي اململوكة للحكومة اجتامًعا مع

 رئيس مجلس النواب، إال أن تفاصيل ذلك االجتامع مل يُفصح عنها يف

 النطاق العام. ومرر لبنان املرسوم رقم 6940 لتنفيذ القانون رقم 28

 بشأن حق الوصول إىل املعلومات. 38وهو يسمح للمدافعني عن جهود

 مكافحة التبغ بأن يطلبوا من الريجي اإلفصاح عن بياناتها املالية، ومحارض

 االجتامعات، ومذكرات التفاهم مع قطاع صناعة التبغ. وال أحد يعرف إىل

ذ هذا املرسوم. وباملثل، لدى أمانة عامن الكربى “قانون  أي درجة سينفَّ

 للوصول إىل املعلومات” الذي ميكن أن تستخدمه جامعات الدعوة
  ملكافحة التبغ من أجل طلب املعلومات.39

 تراجع الشفافية

واملحاسبة
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 تهيب املبادئ التوجيهية للامدة 5-3 باألطراف يف اتفاقية منظمة الصحة

 العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ أن تعامل رشكات التبغ اململوكة

 للدولة بنفس طريقة تعاملها مع أي رشكة أخرى من رشكات التبغ. ولدى

 مرص وإيران والعراق ولبنان رشكات تبغ مملوكة للدولة (الجدول 3)،

 وهو ما سيعرِّض الحكومات لتضارب املصالح عند تنفيذ اتفاقية منظمة

 الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ويف الوقت نفسه سيضمن

 لها املسؤولية املؤمتنة عليها فتستغلها لتيسري حامية القطاع ومنوه. وميكن

مواجهة تعارض املصالح بعدة طرق

 عىل الرغم من عدم شغل أي مسؤول حكومي منصب يف قطاع صناعة

 التبغ يف إيران، فإن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة تعنيِّ بعض املديرين

 يف مجلس إدارة رشكة التبغ اإليرانية. بيد أن كبار املسؤولني الحكوميني

 ليسوا جزًءا من مجلس إدارة الرشكة. وال يوجد أي سجالت بانضامم كبار

 املسؤولني الحكوميني السابقني لقطاع صناعة التبغ عند تقاعدهم، وال

يوجد مسؤولون حكوميون حاليون يشغلون مناصب يف رشكات التبغ

 وال تحظر مرص وال العراق  وال لبنان التربعات من قطاع صناعة التبغ، أو

 أي كيانات تعمل عىل تعزيز مصالحه، وال يوجد أي مطلب لإلفصاح عن

األموال

 وتقدم الحكومة العراقية الدعم الكامل ملصانع بغداد للتبغ التي تعمل

 تحت والية وزارة الصناعة واملعادن. وعىل الرغم من أن القطاع الخاص

 هو الذي يدير هذه املصانع، فإن الوزارة تؤيدها بتوليد فرص لالستثامر

 والرشاكة مع الرشكات الدولية. وتعزز هيئة االستثامر الوطنية التابعة
 للحكومة الفرص املتاحة لرشكات التبغ يف   قطاع الصناعة والتصنيع.45

 ورئيس مجلس اإلدارة السابق للهيئة العامة لسوق املال يف مرص، وعضو

 مجلس إدارة البنك املركزي، هو نائب رئيس مجلس إدارة فيليب موريس

 إنرتناشونال. وقد تََقلَّد عدة مناصب بارزة يف الهيئة العامة لالستثامر، وكان
املسؤول األول لصندوق أمرييك مرصي لتعزيز االستثامر يف مرص.46

  

الجدول )3(: رشكة مملوكة للدولة

 متتلك وزارة االستثامر %50.5 من رشكة

 الرشقية للدخان (رشكة مساهمة مرصية
مرص

رشكة إيران للتبغ
 

 جمهورية إيران

اإلسالمية

العراق الرشكة العامة للتبوغ والسكاير43

حرص التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي لبنان

 مواجهة املسؤولني

 العموميني مواقف

 تتعارض فيها

املصالح
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 تذكر املبادئ التوجيهية للامدة 5-3 تدابري مختلفة ميكن أن تتخذها

 الحكومات لحامية سياساتها الصحية من تدخالت دوائر صناعة التبغ.

 وهي تتضمن اعتامد مدونة لقواعد السلوك للمسؤولني العموميني، تصف

 معايري التعامالت مع قطاع صناعة التبغ، وتطلب منه أن يقدم بصورة

 دورية معلومات حول إنتاج التبغ ونفقات التسويق والعوائد وأنشطة

 الضغط واألعامل الخريية، وترفع مستوى الوعي بني العاملني يف إداراتها

 وبصورة منتظمة بشأن السياسات املتعلقة باملبادئ التوجيهية للامدة 3-5،

وال تسمح بالتربعات من قطاع صناعة التبغ

 ففي إيران، لدى الحكومة سياسة لعدم قبول أي شكل من أشكال التربعات

 من قطاع صناعة التبغ. كام تقوم إيران اآلن مبراجعة مسودة الئحة
  تنفيذية بشأن املادة 5-3، ستُعرض عىل رئاسة الوزراء إلقرارها.47

 وعىل الرغم من أن عامن لديها سياسة مامثلة لحظر قبول التربعات من

 قطاع صناعة التبغ، فإنها مقترصة عىل أعضاء اللجنة الوطنية املتعددة

 القطاعات املعنية مبكافحة التبغ، وال تُطبَّق عىل الحكومة بأكملها؛ وهو

 ما يرتك الباب مفتوًحا للقطاع لالتصال باملسؤولني العموميني يف اإلدارات

األخرى

 وال يوجد يف مرص وال العراق وال لبنان  وال السودان إجراء لإلفصاح عن

 سجالت التعامالت مع قطاع صناعة التبغ وممثليه (مثل جداول األعامل،

 والحارضون، ومحارض االجتامع، ونتائجها). كام ال يوجد يف أي ٍ منها سياسة

 لرفض التربعات من القطاع، مبا يف ذلك الدعوة للزيارات الدراسية املقدمة

إىل الحكومة وهيئاتها

  

 ومل تنتهج/تنفذ الحكومات مدونة لقواعد السلوك للمسؤولني العموميني،

 تصف املعايري الالزم توخيها عند التعامل مع قطاع صناعة التبغ. ومل تضع

 الحكومات برنامًجا للعاملني باإلدارات األخرى لرفع مستوى وعيهم بصورة

منتظمة بشأن املادة 3-5

 وأعدت باكستان خطة عمل وطنية بشأن تدخالت دوائر صناعة التبغ، إال
ذ بعد.48 أنها مل تُنفَّ

 قدرة الحكومات

 عىل حامية نفسها

 من تدخالت

دوائر التبغ
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بخصوص منوذج  عامن   لدى 
يف لألعضاء  املصالح”   “تعارض 

التبغ، ملكافحة  الوطنية   اللجنة 
بعدم رشاء الوزارة  إدارات   وتنبه 

املرتبطة الكيانات  من   األدوية 
كل وتنبه  التبغ،  صناعة   بقطاع 

قبول بعدم  الحكومية   الوحدات 
التبغ رشكات  من  واملنح  التربعات 



17مؤرش تدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021 يف منطقة رشق املتوسط

 أوضح هذا املؤرش أن البلدان تواجه تحديات خطرية، وتشهد

 تباطؤًا شديًدا يف تنفيذ املبادئ التوجيهية للامدة 5-3. فبعد

 مرور 12 سنة عىل إقرار املبادئ التوجيهية للامدة 5-3، تُظهر

 البلدان قصوًرا يف فهم مواطن قوتها، ويف استعامل املبادئ

التوجيهية أداًة لحامية سياساتها املعنية مبكافحة التبغ

 

 ويتتبع املؤرش مسار التقدم أو التدهور يف جهود البلدان

 لتنفيذ املبادئ التوجيهية للامدة 5-3. إذ تحسنت درجات

 لبنان وباكستان والسودان تحسًنا طفيًفا مقارنًة بالسنة

املاضية، يف حني تراجعت درجات مرص واألردن وإيران

 يعتمد هذا املؤرش عىل املعلومات املتاحة يف النطاق العام،

 والتفاصيل املقدمة فيه هي انعكاس ملا تم الوصول إليه من

 معلومات. وهذا يؤكد مسألة عدم تنفيذ املبادئ التوجيهية

 للامدة 5-3 التي تطلب من الحكومات أن تعلن عن تعامالتها

 مع قطاع صناعة التبغ، وتقدم املعلومات، وتنشئ سجالت

لألطراف التي متثل مصالحه

 

ت
صيا

الخالصة والتو

.

.

.



“  يسري مجتمع الصحة العامة وقطاع صناعة التبغ يف“
 مسارين متعارضني متام التعارض. إذ يسعى القطاع إىل
 تقويض جهود الحكومات يف مكافحة التبغ، باستخدام

 عدد من الحيل التي تروج منتجاته املختلفة لتعزيز
 إدمان النيكوتني. ويسلط هذا املؤرش الضوء عىل

 هذه املامرسات يف منطقة رشق املتوسط حيث تتسم
ذ  القواعد التنظيمية يف أحيان كثرية بالضعف، وال تُنفَّ
 بالدرجة الكافية، بل وتُقوَّض بسبب مصالح القطاع.

 ولكن املبادئ التوجيهية للامدة 5-3 تزود الحكومات
 باألدوات الكافية التي تعزز وضعها لحامية الناس،

 والسيام الشباب، وحامية السياسات الصحية من
 التدخالت الخبيثة لدوائر صناعة التبغ

الزعرتي د. غازي 
العاملية الصحة  ملنظمة  التابعة  التبغ  منتجات  تنظيم  دراسة  مجموعة   رئيس 

)WHO TobReg(
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التوصيات

ميكن أن تنتهج الحكومات التدابري التالية لضامن حامية أفضل لها ولسياسات مكافحة التبغ

 إلغاء تطبيع أنشطة املسؤولية 

 االجتامعية للرشكات فيام يتعلق بالتبغ، وحظر

 التربعات املقدمة يف إطار هذه األنشطة، كام

 تويص به املبادئ التوجيهية للامدة 5-3 واملادة

 13 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية

 بشأن مكافحة التبغ.  إذ إن قطاع صناعة التبغ

 يستغل أنشطة املسؤولية االجتامعية للرشكات

 لتطبيع أعامله، وكسب موافقة الناس، وضامن

معاملة تفضيلية من صانعي السياسات

 استبعاد قطاع صناعة التبغ من دائرة 

 أصحاب املصالح، بأي مستوى أو يف أي مرحلة،

 فيام يتعلق بإعداد السياسات الصحية. وإنهاء

 ما هو قائم من تعاون مع قطاع صناعة التبغ

 إلجراء برامج التدريب أو مبارشة أنشطة إنفاذ

القانون

 معالجة الحاالت التي تنطوي 

 عىل تعارض للمصالح، والعمل عىل ترابط

 السياسات، وااللتزام الكامل بتنفيذ اتفاقية

 منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة

 التبغ  لحامية الصحة العامة.  وإصدار سياسة

 معنية بتجنب أية معاملة تفضيلية لرشكات

التبغ اململوكة للدولة

 اتخاذ إجراء لإلفصاح عن سجالت كل 

التعامالت مع قطاع صناعة التبغ وممثليه

 إنشاء برامج توعية لإلدارات الحكومية

 بصورة أكرث انتظاًما، وتحديًدا حول املادة

3-5

 اتباع سياسة واضحة للحكومات 

 للتعامل مع قطاع صناعة التبغ، من شأنها

 ضامن الشفافية ومنع تعارض املصالح.

 وميكن أن يأخذ هذا شكل مدونة لقواعد

 السلوك لجميع املسؤولني الحكوميني، بهدف

 توجيه تعامالتهم مع قطاع صناعة التبغ،

 التي يجب أن تقترص فقط عىل ما تقتضيه

 الرضورة. والتوسع يف املدونة الحالية لقواعد

 السلوك ألعضاء لجنة مكافحة التبغ بهدف

تغطية الحكومة بأكملها وسد أي ثغرات

 تثقيف وتعليم كل العاملني بالفروع 

 الحكومية برضورة حامية سياسات الصحة

 العامة املعنية مبكافحة التبغ من املصالح

 التجارية واملصالح املستقرة األخرى لقطاع

صناعة التبغ

4

5

6

7
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السودان باكستان عامن لبنان األردن العراق إيران مرص املؤرشات

0 1 0 1 5 1 1 0  تقبل أو تدعم أو تؤيد الحكومة ما يعرضه قطاع صناعة التبغ عليها من املساعدة
والتعاون يف تنفيذ سياسات مكافحة التبغ )التوصية 1-3

0 1 3 4 5 1 1 3  تقبل أو تدعم أو تؤيد الحكومة الترشيعات التي يصيغها/يتعاون يف صياغتها قطاع
صناعة التبغ )التوصية 4-3

2 1 1 3 5 5 1 0 تسمح الحكومة لقطاع صناعة التبغ أن يجلس يف اللجنة املتعددة القطاعات/
املجموعة االستشارية التي تعد السياسات الصحية )التوصية 4-8( 1 إطالقا 5 نعم

1 1 1 1 1 1 1 1  تسمح الحكومة ملمثيل رشكات صناعة التبغ )مبا فيها الرشكات اململوكة للحكومة(
 أن يكونوا وفوًدا يف مؤمتر األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن

مكافحة التبغ، أو هيئات فرعية  فيه. التوصيتان )4-9 و3-8

3 4 5 9 16 8 4 4 املشاركة يف إعداد السياسات 

3 3 2 4 5 1 0 4 ى تربعات املسؤولية  تتلقى الحكومة التربعات من قطاع صناعة التبغ )مبا فيها ما يسمَّ
االجتامعية للرشكات( )التوصية 6-4(. وتؤيد و/أو تشكل الهيئات الحكومية/

 املسؤولون الحكوميون الرشاكات مع قطاع صناعة التبغ، و/أو تشارك يف أنشطة
املسؤولية االجتامعية للرشكات )التوصية 2-6

3 3 2 4 5 1 0 4 أنشطة املسؤولية االجتامعية لرشكات التبغ

0 3 1 4 5 3 4 3  تستجيب الحكومة لطلبات قطاع صناعة التبغ لتمديد وقت تنفيذ قانون مكافحة
التبغ أو تأجيله )التوصية 1-7

5 2 2 5 5 5 4 4  متنح الحكومة املميزات أو الحوافز أو اإلعفاءات أو الفوائد لقطاع صناعة التبغ
)التوصية 3-7

5 5 3 9 10 8 8 7 الفوائد التي يحققها قطاع صناعة التبغ

0 5 5 3 5 4 1 4  يجتمع مسؤولو الحكومة الرفيعو املستوى مع رشكات التبغ و/أو يعززون العالقات
 معها، مثل حضور الفعاليات االجتامعية والفعاليات التي ترعاها/تنظمها الرشكات.

)التوصية 1-2

0 2 0 4 5 0 1 0  تقبل الحكومة املساعدة من قطاع صناعة التبغ و/أو متنحه املساعدة بشأن اإلنفاذ
)التوصيتان 3-1 و3-4

0 0 2 0 5 5 2 4  تقبل أو تؤيد أو تدخل الحكومة يف رشاكات أو اتفاقات مع قطاع صناعة التبغ
)التوصية 1-3

0 7 7 7 15 9 4 8 أشكال التعامالت غري الرضورية

5 3 0 5 5 5 5 4  ال تفصح الحكومة يف املجال العام عن االجتامعات/التعامالت مع قطاع صناعة التبغ،
 حيث يجب أن تقترص هذه التعامالت عىل ما تقتضيه الرضورة ألغراض التنظيم.

)التوصية 2-2

5 4 5 4 3 5 5 5  تفرض الحكومة القواعد من أجل اإلفصاح أو تسجيل كيانات قطاع صناعة التبغ،
 واملؤسسات التابعة لها، واألفراد العاملني بالنيابة عنها، مبن فيهم القامئون عىل أنشطة

الضغط

10 7 5 9 8 10 10 9 الشفافية

5 5 0 5 5 5 1 5  ليس لدى الحكومة سياسة )سواء مكتوبة أو غري مكتوبة( لحظر التربعات من قطاع
 صناعة التبغ، أو أي كيان يعمل لتعزيز مصالحه، وهي التربعات املقدمة لألحزاب

 السياسية أو املرشحني أو الحمالت، وال يوجد لديها سياسة لطلب اإلفصاح عن هذه
التربعات )التوصية 11-4

جدول ملخص: مؤرش تدخالت دوائر صناعة التبغ لعام 2021 يف منطقة رشق املتوسط
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السودان باكستان عامن لبنان األردن العراق إيران مرص املؤرشات

0 4 5 2 2 1 1 4 يعمل كبار املسؤولني املتقاعدين يف قطاع صناعة التبغ )التوصية 4-4

0 1 4 4 5 1 1 0  يشغل املسؤولون الحكوميون الحاليون وأقاربهم مناصب يف رشكات التبغ، مبا يف ذلك
مناصب استشارية )التوصيات 4-5 و4-8 و10-4

5 10 9 11 12 7 3 9 تعارض املصالح 

5 3 5 5 3 5 1 5  لدى الحكومة إجراء لإلفصاح عن سجالت التعامالت مع قطاع صناعة التبغ وممثليه.
)التوصية 1-5

5 3 2 5 2 4 3 5  انتهجت أو نفذت الحكومة مدونة لقواعد السلوك للمسؤولني العموميني، تصف
 املعايري التي يجب أن يلتزموا بها عند التعامل مع قطاع صناعة التبغ )التوصية 2-4

5 1 5 3 2 4 2 3  تطلب الحكومة من قطاع صناعة التبغ أن يقدم بصورة دورية معلومات حول إنتاج
 التبغ وتصنيعه وحصة السوق ونفقات التسويق والعوائد وأي نشاط آخر، مبا فيه

أنشطة الضغط واألعامل الخريية والتربعات السياسية. )التوصية 2-5

5 1 2 5 3 3 3 5  لدى الحكومة برنامج/نظام/خطة لرفع مستوى الوعي بني العاملني يف إداراتها بشأن
 السياسات املتعلقة باملبادئ التوجيهية للامدة 5-3 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. )التوصيتان 1-1 و2-1

5 4 2 5 2 5 1 5  لدى الحكومة سياسة لحظر قبول كل أشكال التربعات من قطاع صناعة التبغ
 )النقدية وغريها(، مبا فيها العروض املقدمة للحكومة واملسؤولني وأقاربهم للمساعدة،

أو صياغة السياسات، أو دعاوى الزيارات الدراسية. )التوصية 4-3

25 12 16 23 12 21 10 23 تدابري وقائية 

51 48 47 72 78 64 39 64 الكيل املجموع 

EG-Egypt, IR-Islamic Rep of Iran, IQ-Iraq, JO-Jordan, LB-Lebanon, OM-Oman, PK-Pakistan, SD-Sudan
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