تجارة التبغ واإلبادة الجماعية في
الصومال ..والقارة اإلفريقية املخاطر
والتداعيات
يAمثل إنAتاج الAتبغ فAي الAقارة اإلفAريAقية الAسمراء ،مAصدرا ً مAن مAصادر
الAAدخAAل الAAقومAAي واملحAAلي ،وتAAتسع الAAدائAAرة االقAAتصاديAAة واالجAAتماعAAية
لAAتجارة الAAتبغ ،بAAحيث تAAشمل الAAعوائAAد املAAالAAية لAAها قAAطاعAAات عAAديAAدة مAAن
املAAجتمع اإلفAAريAAقي؛ فAAمن خAAالل زراعAAة وتAAصديAAر الAAتبغ ،يAAحصل الAAكثير
مAن املAزارعAني عAلى عAوائAد اقAتصاديAة مAغريAة ،كAما تجAد أسAواق الAعمالAة
مAAبتغاهAAا فAAي هAAذه الAAتجارة؛ حAAيث يAAعمل الAAكثير مAAن الشAAباب األفAAارقAAة
ال AAعاط AAلني ع AAن ال AAعمل ،ف AAي إن AAتاج وزراع AAة وص AAناع AAة ال AAتبغ م AAن خ AAالل
الش AAرك AAات م AAتعددة ال AAجنسيات ،األم AAر ال AAذي س AAاه AAم ب AAقوة ف AAي إف AAشال
ج AAهود امل AAجتمع ال AAدول AAي مل AAكاف AAحة ان AAتشار ال AAتبغ والح AAد م AAن أض AAراره،
وخ AAاص AAة ف AAي ال AAقارة اإلف AAري AAقية ب AAفعل ال AAتوج AAهات الج AAدي AAدة لش AAرك AAات
الAتبغ الAعاملAية ،والAتي كAثفت مAن تAواجAدهAا فAي الAداخAل اإلفAريAقي مAن
أجAل فAتح أسAواق جAديAدة لAها لAلتوسAيع مAن حAصتها فAي أسAواق الAدول
الAنامAية ،بAعد أن فAقدت هAذه الشAركAات الAكثير مAن الAزخAم الAعاملAي نAتيجة
تAAراجAAع مAAعدل الAAتدخAAني فAAي الAAدول املAAتقدمAAة ،مAAا أدى مجAAمالً إلAAى فشAAل
إف AAري AAقي ذري AAع ف AAي ال AAوف AAاء ب AAال AAتزام AAات وت AAبعات أول م AAعاه AAدة ع AAامل AAية
ل AAلصحة ،وامل AAتمثلة ف AAي االت AAفاق AAية اإلط AAاري AAة مل AAنظمة ال AAصحة ال AAعامل AAية
ملAAكافAAحة الAAتبغ) ،(FCTCوخAAاصAAة فAAي ظAAل إعAAراض الAAعديAAد مAAن الAAدول
اإلفAريAقية عAن الAتوقAيع عAلى هAذه املAعاهAدة ،نAتيجة مAا تAتطلبه مAكافAحة
إنAAتاج وزارعAAة وتAAصديAAر وتAAجارة الAAتبغ ،مAAن إجAAراءات صAAارمAAة وآلAAيات
مAAتطورة فAAي تAAطويAAر مAAجالAAى الAAصحة والAAتنمية ،بAAالAAتزامAAن مAAع تAAوافAAر
اإلرادة الAقويAة واالسAتعداد الجAدي لAفرض قAيود وضAرائAب عAلى أنشAطة
الAقطاع الAخاص ،وهAو مAا أصAبحت مAعه الAدول اإلفAريAقية مAرتAعا ً مAثالAياً
ألم AAراض وك AAوارث ال AAتبغ ال AAصحية وال AAبيئية ،ل AAيس ه AAذا فحس AAب ،ب AAل
أصAAبح اإلنAAسان اإلفAAريAAقي مسAAتهدف Aا ً مAAن قAAبل شAAركAAات الAAتبغ الAAعاملAAية،
وال AAتي ت AAبث س AAموم AAها م AAن خ AAالل ت AAدف AAقات ت AAجارة ال AAتبغ ع AAبر ط AAرق
ص AAناع AAية غ AAير مش AAروع AAة ،وم AAدم AAرة ب AAدرج AAات م AAضاع AAفة ت AAفوق امل AAعتاد

واملAألAوف فAي إضAرارهAا بAالAصحة الAعامAة ..وفAي هAذا الAتقريAر ،نAحاول
رصAد أهAم املAالمAح واألخAطار املAحيطة بAتجارة وإنAتاج وتAصديAر الAتبغ
ف AAي ال AAصوم AAال و ال AAقارة اإلف AAري AAقية ..ه AAذا ه AAو اإلج AAمال ،وال AAتفاص AAيل
تحملها السطور القادمة!!

التبغ بني النشأة واالنتشار
ت AAشير الج22 2ذور األول22 2ى ل22 2نشأة واك22 2تشاف ال22 2تبغ إل22 2ى ظ22 2هوره ف22 2ي ال22 2قارة
األم22ري22كية ،واك22تشاف22ه ع22لى ي22د ال22رح22ال22ة واملس22تكشف)ك22ريس22توف22ر ك22ول22وم22بس( ع22ام
1492م؛ ح22يث أط22لق ع22ليه األم22ري22كيون اس22م) (Tobaccoأي األن22بوب ،ث22م ان22تقل
ال22تبغ إل22ى ق22ارات ال22عال22م ب22عد ذل22ك ،ف22عرف22ته ال22قارة األورب22ية ب22اس22م )ن22يكوت22ني( نس22بة
إل 22ى ال 22سفير ال 22فرن 22سي ف 22ي ال 22برت 22غال)ج 22ني ن 22اي 22كوت  ،(Jean Nicotع 22ندم 22ا ق 22ام
ع 22ام 1559م ب 22إه 22داء ب 22ذور ال 22تبغ ب 22اع 22تباره 22ا ع 22الج2 2اً ،إل 22ى امل 22لكة)ك 22ات 22ري 22ن دي
م 22يدي 22سي( ،وم 22ن ث 22م ق 22ام 22ت ف 22رن 22سا ب 22زراع 22ته ،ث 22م شه 22د ال 22قرن 22ان ال 22سادس عش 22ر
وال22ساب22ع عش22ر ع22لى ي22د األس22بان وال22برت22غال22يني ،ان22تشار زراع22ة ال22تبغ أك22ثر ف22أك22ثر
ف22 2ي ق22 2ارت22 2ى آس22 2يا وأوروب22 2ا ،ث22 2م بح22 2لول ال22 2قرن العش22 2ري22 2ن ،ك22 2ان22 2ت زراع22 2ة ال22 2تبغ
وصناعته والتجارة فيه على أشدها في معظم دول العالم الحديث واملعاصر1
ومAنذ ال2نصف ال2ثان2ي م2ن ال2قرن العش2ري2ن وع2لى م2دار م2ا ي2قرب م2ن ث2الث2ة
ع2قود م2تواص2لة م2ن ال2زم2ان ،سج2لت م2ؤش2رات ت2طور اإلن2تاج ال2عامل2ي ل2لتبغ ال2خام،
ارت22فاع 2ا ً ك22بيرا ً وم22تنام22ياً؛ ف22في ال22فترة م22ن 1970وح22تى  ،1999ات22سعت ال22رق22عية
ال22زراع22ية ل22لتبغ ف22ي ال22عال22م م22ن  3.8م22ليون ه22كتار إل22ى  4.34م22ليون ه22كتار ،وف22ي
ال2وق2ت ال2ذي ان2خفضت ف2يه م2ساح2ة األراض2ي امل2زروع2ة ب2ال2تبغ ف2ي ال2دول امل2تقدم2ة
م 22ن  1.16م 22ليون ه 22كتار إل 22ى 0.660م 22ليون ه 22كتار ،سج 22لت امل 22ؤش 22رات ارت 22فاع 2اً
م2تزام2نا ً ف2ي زراع2ات ال2تبغ ل2دى ال2دول ال2نام2ية وع2لى رأس2ها ال2صني ،وتح2دي2دا ً م2ن
 2.64م 22ليون ه 22كتار إل 22ى  3.7م 22ليون ه 22كتار خ 22الل ال 22فترة امل 22شار إل 22يها س 22اب 22قاً؛
ح 22يث اس 22تحوذت ال 22صني ع 22لى م 22ا نس 22بته  %32م 22ن زراع 22ة ال 22تبغ ال 22عامل 22ية ،ت 22لتها
الهند بنحو  ،%11ثم البرازيل  ،%8وتركيا 2%7
 1انAAظر :الAAبداح،عAAبداهلل محAAمد ،األعAAباء والAAتكالAAيف والAAعواقAAب االقAAتصاديAAة لAAتجارة الAAتبغ فAAي املAAملكة
ال AAعرب AAية ال AAسعودي AAة ،م AAطبوع AAات ب AAرن AAام AAج م AAكاف AAحة ال AAتدخ AAني ،م AAكتبة امل AAلك فه AAد ال AAوط AAنية ،ال AAري AAاض
1428هـ2007/م ،ص ص  ، 57 ، 56م A A A A AتAA Aاح ع A A A A AلAA Aىhttps://ncys.ksu.edu.sa/sites/ :
 ) ،ncys.ksu.edu.sa/files/Smoking%205_5.pdfبتصرف(
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وكAانAت إن22تاج22ية امل22ساح22ات امل22زروع22ة ب22ال22تبغ خ22الل ال22عقود ال22ثالث22ة امل22شار
إل22يها ،ق22د سج22لت ه22ي األخ22رى ارت22فاع 2ا ً م22لحوظ 2ا ً ع22لى املس22توى ال22عامل22ي؛ ف22كان22ت
ال 22صني م 22ثالً ت 22قوم ب 22زراع 22ة  1.5إل 22ى  2.5م 22ليون ه 22كتار خ 22الل ال 22فترة م 22ن 1997
وح 22تى ال 22عام  ،2000وه 22ي ال 22فترة ال 22تي ارت 22فعت ف 22يها إن 22تاج 22ية ال 22هكتار ال 22وح 22د
ع 22امل 22يا ً م 22ن  1.3ط 22ن/ه 22ك إل 22ى ن 22حو  1.7ط 22ن/ه 22ك ،ف 22ي ح 22ني سج 22لت امل 22ساح 22ات
امل22زروع22ة ل22دى ال22دول امل22تقدم22ة إن22تاج22ية أع22لى م22ن ذل22ك ،وتح22دي22دا ً م22ن  1.8ط22ن/ه22ك
إل 22ى  2.2ط 22ن/ه 22ك ،ب 22ل إن إن 22تاج ال 22هكتار ال 22واح 22د ف 22ي م 22زارع ال 22تبغ ل 22زي 22مباب 22وي،
سجل  2.5طن للهكتار الواحد3
وعAلى مس2توى إن2تاج ال2سجائ2ر امل2صنعة ،ل2م ي2كن األم2ر ب2أق2ل ح2دة ون2مواً،
ف 22 2قد أن 22 2تجت دول ال 22 2عال 22 2م  3م 22 2ليون ط 22 2ن م 22 2ن ال 22 2سجائ 22 2ر ع 22 2ام  ،1970ث 22 2م زادت
اإلن 22تاج 22ية ل 22تبلغ  5.6م 22ليون ط 22ن ع 22ام  ،2000ب 22حيث ك 22ان 22ت ال 22دول ال 22نام 22ية ه 22ي
األك 22ثر إس 22هام 2ا ً وإن 22تاج 22ية؛ ف 22قد أن 22تجت ال 22صني  390أل 22ف ط 22ن زادت إل 22ى 1.7
م2ليون ط2ن م2ن ال2سجائ2ر خ2الل ال2فترة م2ن  1970وح2تى  ،1999ل2تتصدر ال2صني
اإلن 22 2تاج ال 22 2عامل 22 2ي ل 22 2لسجائ 22 2ر بنس 22 2بة  ،%30ث 22 2م االت 22 2حاد األوروب 22 2ي  ،%14ث 22 2م
ال22 2والي22 2ات املتح22 2دة  ،%12ث22 2م االت22 2حاد ال22 2سوف22 2ييتي  ،%8ع22 2لى أن إن22 2تاج ال22 2دول
ال 22نام 22ية م 22ن ال 22سجائ 22ر ق 22د ش ّ 2كل  %55م 22ن اإلن 22تاج ال 22عامل 22ي خ 22الل ع 22ام ،2000
م22 2 2نها  %80ك22 2 2ان م22 2 2صدره دول الش22 2 2رق األق22 2 2صى ،ف22 2 2ي ح22 2 2ني أن22 2 2تجت ال22 2 2دول
اإلف 22ري 22قية ع 22ام  1999م 22ا ي 22زي 22د ع 22لى  100أل 22ف ط 22ن ،ب 22ينما أن 22تجت دول الش 22رق
األدنى وعلى رأسها مصر وتركيا عام  2000ما يقرب من  250ألف طن4
ومؤخAرا ً ،ت22مخضت رح22لة ال22تبغ ال22تاري22خية وال22عامل22ية خ22الل ال22قرن ال22حادي
والعش2ري2ن ،ع2ن م2شكالت ص2حية وب2يئية واق2تصادي2ة م2عقدة ل2دى ال2غال2بية ال2عظمى
م 22ن ال 22دول ال 22نام 22ية ومح 22دودة ال 22دخ 22ل ،ب 22عد أن ت 22راج 22عت أس 22واق ال 22تبغ ف 22ي ال 22دول
امل2تقدم2ة ب2فعل ن2جاح الح2مالت ال2دول2ية واألم2مية امل2كثفة مل2كاف2حة ال2تدخ2ني؛ ح2يث ل2م
تج2د ش2رك2ات ال2تبغ ال2عامل2ية س2وى ال2دول ال2نام2ية ك2بدي2ل م2ناس2ب وم2ثال2ي الس2تعادة
أنش2طتها ال2تجاري2ة وت2عوي2ض خ2سائ2ره2ا ال2كبيرة ف2ي امل2جتمعات وال2دول امل2تقدم2ة،
ح 22تى" أن ال 22عبء ال 22عامل 22ي ال 22صحي واالق 22تصادي ل 22تعاط 22ي ال 22تبغ أص 22بح ضخ 22ماً
ل 22لغاي 22ة؛ ح 22يث ي 22زداد م 22ا تتح 22مله ال 22بلدان امل 22نخفضة وامل 22توس 22طة ال 22دخ 22ل م 22ن ه 22ذا
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ال 22عبء زي 22ادة مس 22تمرة؛ إذ ي 22عيش %80م 22ن امل 22دخ 22نني ف 22ي ه 22ذه ال 22بلدان ب 22ال 22فعل،
وف 22ي ح 22ني ي 22تراج 22ع م 22عدل ان 22تشار ال 22تدخ 22ني ع 22لى ال 22صعيد ال 22عامل 22ي ،ف 22إن ال 22عدد
اإلج22 2مال22 2ي ل22 2لمدخ22 2نني ف22 2ي ال22 2عال22 2م ال ي22 2تناق22 2ص ب22 2فعل ال22 2نمو ال22 2سكان22 2ي ،وه22 2ناك
اح2تماالت ك2بيرة ل2عدم ت2حقق ال2غاي2ة ال2عامل2ية امل2تمثلة ف2ي ت2حقيق ان2خفاض نس2بي
ف2ي ت2عاط2ي ال2تبغ بنس2بة  %30بح2لول ع2ام  ،2025ك2ما أن2ه م2ن امل2توق2ع أن ي2زي2د
ع2دد ال2وف2يات ال2ناج2مة ع2ن ت2عاط2ي ال2تبغ م2ن  6م2الي2ني وف2اة إل2ى ح2وال2ي  8م2الي2ني
وف22اة س22نوي2ا ً بح22لول ع22ام  ،2030م22ع وق22وع أك22ثر م22ن  %80م22ن ه22ذه ال22وف22يات ف22ي
البلدان املشار إليها"5

التبغ في القارة اإلفريقية
فAAي ال 22بداي 22ات األول 22ى ل 22ظهور ال 22تبغ ف 22ي ال 22عال 22م ،ل 22م ت 22كن ال 22قارة اإلف 22ري 22قية
ت22عان22ي وج22وده أو االت22جار ف22يه أو ح22تى زراع22ته ،ول22كن ب22مرور ال22وق22ت" دخ22ل ال22تبغ
إل 22ى أف 22ري 22قيا ع 22ن ط 22ري 22ق ال 22تجار األوروب 22يني ف 22ي ال 22قرن ال 22سادس عش 22ر ،ث 22م ن 22مت
زراع2ته ك2محصول ت2جاري ل2الس2تهالك األوروب2ي ،وف2ي ال2عقدي2ن األخ2يري2ن ازدادت
زراعة التبغ في أفريقيا كمحصول نقدي"6
وعAA Aند ال 22 2نظر إل 22 2ى م 22 2عدالت إن 22 2تاج ال 22 2تبغ ف 22 2ي ال 22 2قارة اإلف 22 2ري 22 2قية ،ف 22 2إن
امل 22ؤش 22رات ت 22ؤك 22د ع 22موم 22ية إن 22تاج 22ه ف 22ي ك 22ل دول ال 22قارة ،ل 22كن بنس 22ب م 22تفاوت 22ة ،م 22ع
أف2ضلية إن2تاج2ية ل2بعض ال2دول اإلف2ري2قية؛ ف2على س2بيل امل2ثال ت2حتل م2االوي امل2رت2بة
األول 22ى ف 22ي زراع 22ة وإن 22تاج ت 22بغ)ال 22بورل 22ي( ع 22امل 22يا ً وبنس 22بة ت 22صدي 22ر ت 22بلغ  %5م 22ن
إج 22مال 22ي ص 22ادرات 22ها ال 22خارج 22ية ،وف 22ي زي 22مباب 22وي ت 22شكل زراع 22ة ال 22تبغ م 22ا نس 22بته
 %31م 22ن ال 22صادرات ،ف 22ي ح 22ني تشه 22د زراع 22ة ال 22تبغ ت 22نام 22يا ً م 22لحوظ 2ا ً ف 22ي ب 22عض
ال22دول اإلف22ري22قية رغ22م ت22راج22ع نس22بة ال22صادرات؛ ف22في ت22نزان22يا ت22شكل زراع22ة ال22تبغ
نس 22بة  %3م 22ن ال 22صادرات ل 22كن النس 22بة ف 22ي ارت 22فاع ،وف 22ي زام 22بيا ت 22زده 22ر زراع 22ة
ال2تبغ ح2يث ت2شكل  %6.1م2ن ق2يمة ال2صادرات وه2ي نس2بة ق2اب2لة ل2لزي2ادة ،خ2اص2ة
 5انAAظر :مجAAموعAAة محAAرريAAن ،اقAAتصاديAAات الAAتبغ ومAAكافAAحة الAAتبغ ،مAAطبوعAAات املعهAAد الAAوطAAني لAAبحوث
الس AAرط AAان ف AAي ال AAوالي AAات املتح AAدة األم AAري AAكية ،دراس AAة رق AAم  ،21امل AAطبوع رق AAم  16-CA-8029Aمل AAعاه AAد
ال AAصحة ال AAوط AAنية ،بيثيس AAدا ،والي AAة م AAيري AAالن AAد :وزارة ال AAصحة والخ AAدم AAات اإلن AAسان AAية ف AAي ال AAوالي AAات
املA AتA AحAA A A A Aدة ،م A A A A AنA AظA Aم AAة ال A A A A AصA Aح AAة ال A A A A Aع AAامل A A A A Aي AAة  ،2016ص  ،15م A A A A Aت AAاح ع A A A A Aل AAىhttps:// :
c a n c e r c o n t r o l . c a n c e r. g o v / b r p / t c r b / m o n o g r a p h s / 2 1 / d o c s /
 ) ، m21_exec_sum_Arabic.pdfبتصرف يسير(
 6انAAظر :تAAقريAAر مAAنظمة االتAAحاد اإلفAAريAAقي تAAحت عAAنوان) أثAAر اسAAتخدام الAAتبغ عAAلى الAAصحة والAAتنمية
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م2ع رواج ب2عض أن2واع ال2تبغ ب2ني امل2زارع2ني م2ثل ت2بغ ب2ارل2ي وت2بغ ف2يرج2ينيا ،ك2ما أن
م 22وزم 22بيق أي 22ضا ً تشه 22د زراع 22ة ال 22تبغ ف 22يها ت 22طورا ً م 22لحوظ 2ا ً ح 22يث ان 22تقل امل 22زارع 22ون
ف 22يها م 22ن م 22رح 22لة ب 22يع ال 22تبغ ل 22لدول امل 22جاورة إل 22ى م 22رح 22لة ج 22دي 22دة ي 22بعون 22ه ف 22يها إل 22ى
شركات خاصة ووطنية تملك مصانع خاصة ملعالجة التبغ7
أمAا م2ن ح2يث م2عدالت اس2تهالك ال2تبغ ف2ي ال2قارة اإلف2ري2قية ،ف2إن امل2ؤش2رات
ال22عام22ة ت22ؤك22د ارت22فاع ه22ذه امل22عدالت ف22ي ش22رق ال22قارة ،م22قاب22ل ت22واض22عها ف22ي الج22زء
ال22غرب22ي م22نها ،وب22صفة ع22ام22ة ،نج22د أن ان22خفاض م22عدالت اس22تهالك وإن22تاج ال22تبغ
ف 22ي ال 22دول ذات ال 22دخ 22ل امل 22رت 22فع HMICsب 22فعل ن 22جاح الح 22مالت ال 22دول 22ية مل 22كاف 22حة
ال 22تبغ ،ك 22ان ل 22ه أك 22بر األث 22ر الس 22لبي ف 22ي ت 22ح ّول دف 22ة أض 22رار ال 22تبغ وم 22شكالت 22ه ف 22ي
ات22جاه ال22دول ال22نام22ية وذات ال22دخ22ل امل22نخفض  LMICsب22صفة ع22ام22ة ،ودول ال22قارة
اإلف22ري22قية ع22لى وج22ه ال22خصوص ،األم22ر ال22ذي ه 2يّأ ف22رص 2ا ً م22دم22رة الس22تهالك ال22تبغ
وإن22 2 2تاج22 2 2ه ف22 2 2ي ال22 2 2قارة اإلف22 2 2ري22 2 2قية؛ ف22 2 2قد ارت22 2 2فعت نس22 2 2بة اس22 2 2تهالك ال22 2 2تبغ ف22 2 2ي
إف2ري2قيا)خ2ارج ن2طاق ال2شمال اإلف2ري2قي( ل2تصل إل2ى  ،%3.2ووف2ق م2ا ت2شير إل2يه
م22 2 2 2عدالت ان22 2 2 2تشار ال22 2 2 2تبغ املس22 2 2 2تخلصة م22 2 2 2ن ت22 2 2 2قاري22 2 2 2ر االس22 2 2 2تقصاء ال22 2 2 2صحي
وال 22دي 22موغ 22راف 22ي ف 22يما ي 22قرب م 22ن  15دول 22ة إف 22ري 22قية ،ف 22إن م 22عدل ان 22تشار ال 22تبغ ب 22ني
ال2ذك2ور ي2تراوح ب2ني  %8داخ2ل ن2يجيري2ا إل2ى  %27داخ2ل م2دغ2شقر وف2ق ت2قدي2رات
سابقة8
وبAتأمAل واق22ع امل22عدالت امل22تداول22ة ب22شأن ان22تشار اس22تهالك ال22تبغ إف22ري22قياً،
وج22 2ب ال22 2تأك22 2يد ع22 2لى ص22 2عوب22 2ة ال22 2وص22 2ول إل22 2ى درج22 2ة ال22 2يقني ال22 2كام22 2ل ب22 2شأن ت22 2لك
امل 22عدالت؛ ب 22معنى أن امل 22عدالت ال 22حقيقية ال 22واق 22عية ه 22ي أس 22وأ ب 22كثير م 22ن امل 22تداول
ب22شأن ال22قارة؛ إذ أن22ه" ن22ظرا ً ل22نقص ال22بيان22ات ال22شام22لة واس22عة امل22حتوي ،ف22إن22ه م22ن
ال 22صعب ت 22عيني ت 22وج 22ه واض 22ح ل 22الس 22تهالك اإلف 22ري 22قي م 22ن ال 22تبغ ،ك 22ما أن األش 22كال
امل 22ختلفة ل 22لتبغ ب 22ما ف 22يها ال 22غليون وال 22تبغ ع 22دي 22م ال 22دخ 22ان واألوراق امل 22لفوف 22ة ،ي 22جعل
ال22بيان22ات أك22ثرا ً ت22عقيداً ،ف22بينما ي22تم ف22ي ال22غال22ب ت22قدي22ر م22عدالت ان22تشار ال22تبغ م22ن
خ2الل اس2تقصاءات ت2دخ2ني ال2سجائ2ر ،إال أن2ه م2ن امل2رج2ح أن ت2كون األرق2ام ت2قدي2راً
بخسا ً لحجم املشكلة"9
 7املصدر السابق نفسه ،ص ) 4بتصرف(
 8املصدر السابق نفسه) بتصرف(
 9املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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ورغAم االع2تبار ال2ساب2ق ،إال أن2ه ي2مكن ال2وق2وف ب2شكل إج2مال2ي ع2لى ب2عض
امل2ؤش2رات وال2حقائ2ق اإلق2ليمية ب2شأن أوض2اع ال2تبغ داخ2ل ال2قارة اإلف2ري2قية ،وع2لى
رأس ه22ذه ال22حقائ22ق وامل22ؤش22رات ،ت22راج22ع االه22تمام ال22رس22مي اإلف22ري22قي ب22مؤش22رات
اس22تهالك وإن22تاج وت22جارة ال22تبغ ف22ي ال22قارة ،ب22ال22تزام22ن م22ع ت22راج22ع م22شاب22ه وم22ماث22ل
ل22دى ال22غال22بية ال22عظمى م22ن ال22سكان األف22ارق22ة ،بس22بب ت22نوع األض22رار ال22تي ت22عان22ي
م2نها ال2قارة ب2شكل ع2ام ،وه2و م2ا ي2ؤدي إل2ى ض2عف ت2فعيل االت2فاق2ية ال2دول2ية ب2شأن
م22كاف22حة ال22تبغ  FCTCف22ي ال22قارة ال22سمراء؛ إذ" أن م22كاف22حة ال22تبغ ب22ني األف22ارق22ة
ظ22لت أول22وي22ة ص22حية دن22يا ح22يث ت22واج22ههم م22شكالت ص22حية أخ22رى" 10ووف22ق ه22ذه
ال22وض22عية ،ف22إن م22عدالت االس22تخدام اإلف22ري22قي ل22لتبغ ب22ني ال22ذك22ور واإلن22اث ،آخ22ذة
ف2ي االن2تشار؛ ف2في ج2نوب أف2ري2قيا وتح2دي2دا ً ف2ي ل2يسوت2و ت2بلغ نس2بة ه2ذه امل2عدالت
ب22ني ال22ذك22ور  %25.1ك22أع22لى نس22بة إف22ري22قية ،وب22ني اإلن22اث ت22حتل م22دغ22شقر نس22بة
 %6م2ن ه2ذه امل2عدالت ،ت2ليها ن2ام2يبيا بنس2بة  ،%5.9ث2م م2وزم2بيق بنس2بة ،5.65
ث22م روان22دا بنس22بة  ،%4.3ف22ي ح22ني ي22قدر ان22تشار ال22تدخ22ني ع22بر ال22قارة اإلف22ري22قية
ب22اس22تثناء ال22شمال اإلف22ري22قي ب22ني الش22رائ22ح ال22سنية  15س22نة ف22أك22ثر بنس22بة %18
م2قاب2ل  %21ف2ي الش2رق األوس2ط وش2مال أف2ري2قيا 11وف2ي ال2سنغال وص2لت نس2بة
امل2دخ2نني ف2ي امل2دن إل2ى  %80م2ن ال2رج2ال ال2بال2غني؛ ح2يث"ت2فيد آخ2ر إح2صائ2يات
ال 22وك 22ال 22ة ال 22وط 22نية ل 22إلح 22صاء وال 22دي 22مغراف 22يا ب 22ال 22سنغال)س 22نة  (2015أن ن 22صف
م 22ليون) (6%م 22ن ال 22بال 22غني ي 22تعاط 22ون م 22نتوج 22ات ال 22تبغ 11% ،م 22نهم م 22ن ال 22ذك 22ور،
و %1.2م 22 2 2ن اإلن 22 2 2اث ،ووف 22 2 2ق دراس 22 2 2ة أج 22 2 2راه 22 2 2ا)تج 22 2 2مع ال 22 2 2بحث االق 22 2 2تصادي
واالج2تماع2ي ب2ال2سنغال( ،ف2إن ال2تكلفة ال2سنوي2ة ص2حيا ً وم2ادي2ا ً ل2لتدخ2ني ف2ي ال2بالد
ت2قدر بــــــ 122م2ليار ف2رن2ك إف2ري2قي" ،12ب2ينما ف2ي ن2يجيري2ا وص2لت نس2بة ال2تدخ2ني
ب 22 2ني ط 22 2لبة ك 22 2لية ال 22 2طب إل 22 2ى  %72م 22 2ن مج 22 2موع ال 22 2طلبة و %22م 22 2ن مج 22 2موع
الطالبات ،وفق تقديرات سابقة13
 10املصدر السابق نفسه
 11املصدر السابق نفسه) بتصرف(
 12راجAAع :أبAAو الAAقاسAAم عAAبد الAAلطيف ،ضAAرائAAب وصAAور مAAفزعAAة تAAحارب الAAتدخAAني فAAي الAAسنغال ،تAAقريAAر
صAA A Aحيفة هسAA A AبريAA A Aس املAA A AغربAA A Aية اإللAA A AكترونAA A Aية  ،بAA A AتاريAA A Aخ  9غشAA A Aت  ،2018مAA A Aتاح عAA A Aلىhttps:// :
www.hespress.com/international/401546.html
 13انAAظر :الAAسوسAAي أحAAمد ،الAAقاتAAل املAAحترف ..الAAتدخAAني ،مAAنشورات  ،Call of HopeالAAطبعة األولAAى
 ،1992شتوتجارت ،أملانيا ،ص ص )62 ،61بتصرف يسير(
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صادرات التبغ بني إفريقيا والعالم
وفق ت2قدي2رات امل2ؤت2مر ال2عامل2ي ال2ساب2ع عش2ر ل2لصحة ب2شأن ال2تبغ ،وامل2نعقد
ف22 2ي ال22 2عاص22 2مة ك22 2يب ت22 2اون ب22 2جنوب أف22 2ري22 2قيا خ22 2الل م22 2ارس م22 2ن ال22 2عام امل22 2نقضي
 ،2018ف 22إن" ص 22ناع 22ة ال 22تبغ ب 22اع 22ت  5500م 22ليار س 22يجارة ف 22ي ع 22ام  2017إل 22ى
ن2حو م2ليار ش2خص ح2ول ال2عال2م ،وب2واق2ع م2ال2ي ي2قدر ب2نحو  700م2ليار دوالر ،ك2ما
أن م 22نظمة ال 22صحة ال 22عامل 22ية ت 22درج  700م 22ليون م 22دخ 22ن ف 22ي ج 22ميع أن 22حاء ال 22قارة
اإلف 22ري 22قية ،وال 22تي سج 22لت زي 22ادة ف 22ي اس 22تهالك ال 22تبغ ت 22قدر ب 22نحو  ٪52م 22نذ ع 22ام
14"1980
وعAند ال2نظر إل2ى أح2دث م2ؤش2رات ت2جارة ال2تبغ ال2عامل2ية م2ؤخ2راً ،نج2د ت2قدم2اً
واض 22حا ً لح 22رك 22ة ال 22صادرات اإلف 22ري 22قية م 22ن ال 22تبغ؛ ف 22على ال 22رغ 22م م 22ن ت 22رب 22ع ال 22صني
ع2امل2يا ً ع2لى م2نصة إن2تاج ال2تبغ ع2بر إن2تاج م2ا ي2صل إل2ى أرب2عة أض2عاف م2ا ي2نتجه
م 22ناف 22سوه 22ا ك 22ال 22برازي 22ل وال 22هند ،إال أن ح 22رك 22ة ت 22صدي 22ره 22ا مح 22دودة ل 22لغاي 22ة بس 22بب
االس22تهالك املح22لي ال22كبير ،األم22ر ال22ذي ت22لعب م22عه ال22دول اإلف22ري22قية امل22نتجة ل22لتبغ
دورا ً أس22اس22يا ً ف22ي إن22تاج وص22ناع22ة وت22صدي22ر ال22تبغ وم22نتجات22ه ب22ما ف22ي ذل22ك ال22حشو
والنكهات ،وبأسعار تنافسية إلى معظم دول العالم15
ويAتضح م2ن الج2دول ال2تال2ي ت2طور م2ؤش2رات ت2صدي2ر ال2تبغ اإلف2ري2قي وف2ق
ت22قدي22رات ال22فترة م22ن  2007وح22تى  2010م22قدرا ً ب22األل22ف دوالر األم22ري22كي ق22ياس 2اً
بصادرات بعض الدول املنتجة للتبغ عامليا ً16
ت
ص
ني
ف

الدولة

صادرات 2صادرات 2صادرات2
009
008
007

صادرات
2010

 14راجAAع :تAAيدروس أدهAAانAAوم ،اسAAتمرار الAAتعبئة ضAAد الAAتدخAAني فAAي جAAنوب أفAAريAAقيا بAAمشاركAAة أكAAثر مAAن
 100دولAة ضAمن املؤتAمر الAعاملAي لAلصحة ،مAوقAع الAدبAلومAاسAي الAتونAسي  ،بAتاريAخ  10مAارس ،2018
متاح على ، https://www.lediplomate.tn :مع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف يسير(
 15راجAAع تAAقريAAر مجAAموعAAة فAAالAAيس كAAومAAوديAAتيز للخAAدمAAات الAAتأمAAينية الAAعاملAAية بAAشأن إنAAتاج الAAتبغ فAAي
الAقارة اإلفAريAقية ،انجAلترا ،املAلخص الAتنفيذي أبAريAل  ،2012مAتاح عAلىhttp://vallis-group.com/ :
wp-content/uploads/2015/04/April-2012_Tobacco-Project-Executive) ، Summary_0.pdfبتصرف وترجمة(
 16عن املصدر السابق نفسه)بتصرف وترجمة(
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1

البرازيل

2.991.818 2.683.204 2.194.075

2.706.674

2

أمريكا

1.163.469 1.240.935 1.213.027

1.175.052

3

الهند

328.916

539.033

739.119

713.313

4

الصني

355.138

435.807

533.301

615.863

5

ماالوي

422.685

589.988

759.505

585.160

6

زيمبابوي

210.561

99.875

241.774

420.000

 16موزمبيق

50.503

193.041

179.337

142.635

17

تنزانيا

94.822

177.752

90.365

129.187

18

زامبيا

61.312

71.749

84.688

117.719

ويAAتضح م 22ن الج 22دول ال 22ساب 22ق ،ت 22قدم م 22رك 22ز م 22االوي إف 22ري 22قيا ً م 22ن ح 22يث
إن22تاج ال22تبغ وت22صدي22ره ،ب22ل إن امل22ؤش22رات األح22دث ،ت22ؤك22د أن22ها أك22بر م22نتجي ال22تبغ
ف2ي ال2عال2م ،وأن2ها ت2فوق2ت م2ؤخ2را ً ف2ي ه2ذا اإلن2تاج ع2لى ال2والي2ات املتح2دة األم2ري2كية،
ووف22ق ت22قدي22رات ال22عام  2010ت22نتج م22االوي  215أل22ف ط22ن م22تري م22ن ال22تبغ ب22قيمة
ص 22ادرات ت 22قدر بــ  585م 22ليون دوالر أم 22ري 22كي ،ف 22ي ح 22ني ت 22نتج زي 22مباب 22وي 130
أل2ف ط2ن م2تري م2ن ال2تبغ وب2قيمة ت2صدي2ري2ة ت2قدر بــ  420م2ليون دوالر أم2ري2كي،
ب22ينما ي22تنتج ت22نزان22يا  60أل22ف ط22ن م22تري م22ن ال22تبغ ،وب22قيمة ص22ادرات ت22بلغ 129
م 22ليون دوالر أم 22ري 22كي ،م 22قاب 22ل  34أل 22ف ط 22ن م 22تري م 22ن ال 22تبغ ت 22نتجها م 22وزم 22بيق،
وب 22قيمة ص 22ادرات  142م 22ليون دوالر أم 22ري 22كي ،أم 22ا زام 22بيا ف 22تنتج  27ال 22ف ط 22ن
م2تري م2ن ال2تبغ ،ب2قيمة ص2ادرات  117م2ليون دوالر أم2ري2كي ،وك2لها وف2ق ت2قدي2رات
العام 2010املشار إليه17
وخAAالصAAة ال 22قول ف 22ي وض 22عيات إن 22تاج وت 22صدي 22ر ال 22تبغ ف 22ي إف 22ري 22قيا ،أن
ال 22قارة مه 22ددة ح 22ال 22يا ً ب 22أخ 22طار م 22ضاع 22فة ن 22تيجة ال 22زي 22ادة ال 22كبيرة ف 22ي امل 22عروض
ال 22عامل 22ي م 22ن ال 22تبغ ،وخ 22اص 22ة م 22ع ت 22سارع الش 22رك 22ات ال 22عامل 22ية وال 22دول امل 22نتجة ل 22لتبغ
ن2حو اس2تغالل أي2ة ف2جوات ل2نقص اس2تهالك ال2تبغ ف2ي ال2قارة ،ل2تعوي2ض وس2د ه2ذه
ال22فجوات ،وم22ثال ذل22ك م22ا ح22دث ع22ندم22ا ت22راج22ع إن22تاج زي22مباب22وي م22ن ال22تبغ ،ح22يث
س 22ارع م 22نتجو ال 22تبغ إل 22ى إغ 22راق األس 22واق ف 22ي زي 22مباب 22وي خ 22صوص 2ا ً وف 22ي ال 22قارة
ع2موم2ا ً ب2منتجات2هم م2ن ال2تبغ ،وه2و م2ا أص2بحت م2عه ال2قارة اإلف2ري2قية ذات مخ2زون
 17املصدر السابق نفسه )بتصرف وترجمة(
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غ 22ير مس 22بوق م 22ن م 22نتجات ال 22تبغ املح 22لية واملس 22توردة ،األم 22ر ال 22ذي س 22اه 22م مج 22مالً
ف22ي ت22راج22ع األس22عار ب22ني املس22تهلكني ،وم22ن ث22م ب22ات ام22تالك ال22تبغ أم22را ً سه 2الً ب22ني
األف 22ارق 22ة ،م 22ما ي 22ساه 22م ف 22ي ت 22فاق 22م األزم 22ات ال 22صحية وت 22عري 22ض ال 22سكان األف 22ارق 22ة
ل2كاف2ة أن2ماط امل2ؤث2رات الس2لبية ال2ناج2مة ع2ن إن2تاج واس2تهالك وت2جارة ال2تبغ ،ب2حيث
أص 22بح مل 22نظوم 22ة ال 22تبغ ف 22ي إف 22ري 22قيا ،آث 22ار س 22لبية واض 22حة ع 22لى خ 22طط ال 22نهضة
والتنمية18

التبغ والتنمية اإلفريقية
تؤك AAد أوض 22اع ال 22قارة اإلف 22ري 22قية ف 22يما ي 22تعلق ب 22تجارة وإن 22تاج واس 22تهالك
ال2تبغ ،أن ان2تقال ن2فوذ ش2رك2ات ال2تبغ ال2عامل2ية م2ن دول ال2عال2م امل2تقدم ،إل2ى أع2ماق
الش22رائ22ح االج22تماع22ية ف22ي ال22دول ال22نام22ية ،ي22حول دون ت22حقيق ال22نجاح22ات امل22نشودة
للخ22طط ال22تنموي22ة ال22رس22مية ل22لدول اإلف22ري22قية ،وه22و م22ا ي22تضح م22ن ج22ملة االع22تبارات
التالية:
▪ بAالAنظر إل2ى اآلث2ار الس2لبية ال2تي يس2ببها إن2تاج واس2تهالك وت2جارة ال2تبغ،
ف2إن مج2مل األه2داف اإلن2مائ2ية ف2ي ال2قارة اإلف2ري2قية ت2صاب ب2التج2ميد وم2ن
ث 22م ال 22تالش 22ي؛ ف 22معظم ح 22االت ال 22وف 22اة ال 22ناج 22مة ع 22ن ال 22تدخ 22ني ف 22ي إف 22ري 22قيا
ت2صيب غ2ال2با ً األف2راد ال2قائ2مني ع2لى رع2اي2ة األس2رة واإلن2فاق ع2ليها ،ك2ما أن2ه
غ2ال2با ً م2ا ي2تم ت2وج2يه ج2زء ل2يس ب2ال2قليل م2ن ن2فقات األس2رة اإلف2ري2قية لش2راء
ال 22تبغ ،وه 22و م 22ا ي 22ترت 22ب ع 22ليه ع 22دم ال 22قدرة ع 22لى ت 22حقيق اله 22دف اإلن 22مائ 22ي
ال2خاص ب2ال2قضاء ع2لى ال2فقر امل2دق2ع وال2جوع ب2فعل ه2ذه اآلث2ار واألوض2اع،
وك2ذل2ك ب2فعل األض2رار ال2صحية ل2لتدخ2ني ،وال2تي ت2لتهم ن2فقات2ها ال2باه2ظة م2ا

 18املصدر السابق نفسه)بتصرف كبير وترجمة(
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وال22 2تعليمية19

ع22 2داه22 2ا م22 2ن ن22 2فقات أخ22 2رى ت22 2خص الخ22 2دم22 2ات االج22 2تماع22 2ية
واملعيشية20
▪ ت AAمثل األض22 2رار ال22 2ناج22 2مة ع22 2ن اس22 2تخدام ال22 2تبغ ،خ22 2سائ22 2ر م22 2زدوج22 2ة م22 2ن
ال22ناح22ية امل22ال22ية وال22صحية وال22تنموي22ة؛ فحس22ب ت22قدي22رات ال22بنك ال22دول22ي ،ف22إن
ق2يمة ال2عوائ2د امل2ال2ية الس2تهالك أل2ف ط2ن م2ن ال2تبغ ت2قدر ب2نحو  2.6م2ليون
دوالر أم2ري2كي ،ف2ي ح2ني أن ال2خسائ2ر االق2تصادي2ة ال2ناج2مة ع2ن اس2تهالك
ه2ذه األل2ف ط2ن م2ن ال2تبغ ت2قدر ب2حوال2ي  27م2ليون دوالر ،ووف2ق ال2تقدي2رات
ذات 22ها ،ف 22إن ك 22ل ح 22ال 22ة وف 22اة م 22بكرة بس 22بب ال 22تبغ ،ت 22قاب 22لها أع 22باء ع 22الج 22ية
ت 22عوي 22ضية ت 22قدر ب 22نحو  11م 22ليون دوالر ،إل 22ى ج 22ان 22ب  13.2م 22ليون دوالر
أخ 22رى م 22ن اإلن 22تاج 22ية امله 22دورة ،م 22ا ي 22عني مج 22مالً أن اس 22تهالك ط 22ن واح 22د
م 22ن ال 22تبغ ي 22كلف 24.200دوالر م 22ن ال 22خسائ 22ر االق 22تصادي 22ة امله 22درة ،وه 22و
رق 22م ك 22بير ب 22النس 22بة ل 22لتقدي 22رات ف 22ي ال 22دول م 22رت 22فعة ال 22دخ 22ل ،ف 22ما ب 22ال 22نا ب 22ه
بالنسبة للمجتمعات اإلفريقية النامية!!21
▪ بAالAنظر إل2ى اآلث2ار االج2تماع2ية واالق2تصادي2ة ل2لتبغ ،ف2إن ال2قارة اإلف2ري2قية،
ووف2ق ت2قدي2رات م2نظمة ال2صحة ال2عامل2ية ،ت2عان2ي م2ن ان2تشار األم2راض غ2ير
امل 22عدي 22ة ب 22حيث يتس 22بب ال 22تبغ ف 22ي نس 22بة  %3م 22ن ال 22وف 22يات إف 22ري 22قياً ،وم 22ن
ج22هة أخ22رى ،ت22وج22د م22ؤث22رات ع22لى ال22بيئة واألم22ن ال22غذائ22ي ن22اج22مة ع22ن ال22تبغ
ف 22ي إف 22ري 22قيا؛ ح 22يث ت 22ؤدي زراع 22ة ال 22تبغ إل 22ى اس 22تنزاف ال 22غاب 22ات وت 22ده 22ور
ال2ترب2ة بس2بب اس2تخدام األس2مدة وامل2بيدات وت2كرار تج2ري2ف األرض ،األم2ر
ال 22 2ذي ي 22 2ؤدي إل 22 2ى" خ 22 2فض ال 22 2قدرة االس 22 2تيعاب 22 2ية ل 22 2ألراض 22 2ي م 22 2ن أج 22 2ل
 19فAيما يAخص املؤثAرات السAلبية عAلى الAنواحAي الAتعليمية فAهي كAثيرة وخAطيرة بAني شAرائAح املAجتمع
اإلفAريAقي ،ولAكن تAكفي اإلشAارة هAنا إلAى أن سAهولAة الAحصول عAلى الAسيجارة بAني األطAفال األفAارقAة فAي
مAراحAل الAتعليم االبAتدائAي واإلعAدادي ،تؤدي إلAى كAوارث صAحية وتAعليمية غAير مسAبوقAة عAلى املAدى
الAAبعيد بAAني هAAذه الشAAرائAAح الAAسنية الAAصغيرة؛ إذ أنAAه :نAAظرا لAAرخAAص ثAAمن الAAسجائAAر فAAإن األطAAفال فAAي
املAرحAلة االبAتدائAية يشAترون الحAلوى وهAم فAي طAريAقهم إلAى املAدرسAة ،ولAكن عAندمAا يAصلون إلAى املAرحAلة
اإلعAAداديAAة يAAبدؤون بشAAراء الAAسجائAAر بAAدال مAAن الحAAلوى ودون أن يؤثAAر ذلAAك عAAلى مAAصروفAAهم) يAAراجAAع
تAقريAر الجAزيAرة نAت تAحت عAنوان :شAركAات الAتبغ تسAتهدف أفAريAقيا ،نAقالً عAن :لAوس أنجAلوس تAايAمز،
بتاريخ 19/12/2012متاح على ، https://www.aljazeera.net :مع البحث بالعنون املذكور(
 20انAظر :تAقريAر مAنظمة االتAحاد اإلفAريAقي تAحت عAنوان) أثAر اسAتخدام الAتبغ عAلى الAصحة والAتنمية
واالجتماعيةـ االقتصادية في أفريقيا( ،مصدر سابق ،ص ) 8بتصرف(
 21انAظر :الAبداح،عAبداهلل محAمد ،األعAباء والAتكالAيف والAعواقAب االقAتصاديAة لAتجارة الAتبغ فAي املAملكة
العربية السعودية ،مصدر سابق ،ص )151بتصرف(
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امل 22حاص 22يل ال 22غذائ 22ية ،وك 22ذل 22ك خ 22فض امل 22وارد ال 22ضروري 22ة األخ 22رى كح 22طب
ال22تدف22ئة ،إض22اف22ة إل22ى ت22أث22يرات ن22ظام22ية أع22مق م22ثل ت22آك22ل ال22ترب22ة وال22رواس22ب
النه22ري22ة واإلخ22الل ب22ال22نظام ال22بيئي وان22قراض ب22عض أن22واع ال22كائ22نات ال22حية
وت 22غير امل 22ناخ ،وت 22قدر م 22نظمة ال 22صحة ال 22عامل 22ية أن الخش 22ب ال 22الزم مل 22عال 22جة
ال2تبغ م2سئول ع2ن  %12م2ن إزال2ة ال2غاب2ات ف2ي ج2نوب أف2ري2قيا ً ع2لى س2بيل
امل 22ثال ،وف 22ي ت 22نزان 22يا ت 22خصص %15م 22ن األراض 22ي املمه 22دة وال 22صال 22حة
ل22لزراع22ة م22ن أج22ل زراع22ة ال22تبغ ،ب22ينما ف22ي م22االوي ت22ؤدي زراع22ة ال22تبغ إل22ى
ضعف التشجير وخسارة  %50من الغطاء النباتي"22
▪ يAترتAب ع22لى ان22تشار م22نظوم22ة ال22تبغ ف22ي إف22ري22قيا ،إض22رار ك22بير ب22الش22رائ22ح
ال22 2سكان22 2ية م22 2ن ال22 2ناح22 2ية ال22 2دي22 2موغ22 2راف22 2ية؛ ف22 2في ب22 2عض امل22 2ناط22 2ق ال22 2زراع22 2ية
ال2تقليدي2ة ب2ال2دول اإلف2ري2قية ،ت2حول م2ا ي2قرب م2ن  %20م2ن األراض2ي إل2ى
زراع 22 2ة ال 22 2تبغ ،ب 22 2حيث ف 22 2قدت ه 22 2ذه امل 22 2ناط 22 2ق ق 22 2درت 22 2ها ع 22 2لى ال 22 2حفاظ ع 22 2لى
ال2سكان ،م2ما أث2ر ع2لى إدارة امل2وارد وأدى إل2ى هج2رة امل2زارع2ني ال2تقليدي2ني
غ2ير م2زارع2ي ال2تبغ ،وم2ن ث2م االع2تماد ع2لى األط2فال ك2مزارع2ني ص2غار ع2لى
ح 22ساب ف 22رص 22هم ف 22ي ال 22تعليم ،األم 22ر ال 22ذي ي 22عني مج 22مالً إف 22ساد م 22نظوم 22ة
التنمية اإلفريقية لهذه املناطق على املديني املتوسط والبعيد23

التبغ ومنظومته في الصومال
ال ي AAمكن ب22 2أي22 2ة ح22 2ال م22 2ن األح22 2وال ،ف22 2صل ال22 2صوم22 2ال م22 2ن ح22 2يث ال22 2تأث22 2ر
ب2األض2رار الس2لبية ال2ناج2مة ع2ن م2نظوم2ة ال2تبغ ،ع2ن ب2اق2ي امل2ناط2ق اإلف2ري2قية؛ ف2ما
ي2نطبق ع2لى ع2موم ال2قارة اإلف2ري2قية م2ن آث2ار وأض2رار ال2تبغ ال2صحية واالج2تماع2ية
واالق2تصادي2ة ،ي2نطبق ك2ذل2ك ع2لى ال2صوم2ال ،ول2كن ي2توج2ب ع2لينا ف2ي إط2ار ال2كالم
ع2ن م2شكالت ال2تبغ وال2تدخ2ني ف2ي ال2صوم2ال ب2شكل خ2اص ،أن ن2لفت األن2ظار إل2ى
جملة املؤشرات التالية:
 oال يAAشغل إن 22تاج ال 22تبغ ف 22ي ال 22صوم 22ال س 22وى ج 22زء ص 22غير م 22ن م 22ساح 22ة
األراض22ي ال22زراع22ية؛ ح22يث ال ت22تعدى ه22ذه امل22ساح22ة امل22زروع22ة ب22ال22تبغ أك22ثر
م22 2ن  %0.01م22 2ن األراض22 2ي ،وخ22 2الل ع22 2ام  ،2014ك22 2ان ه22 2ناك أق22 2ل م22 2ن
 1000ط 22ن م 22تري م 22ن ال 22تبغ ال 22ذي ت 22م إن 22تاج 22ه ف 22ي ال 22بالد وف 22ق ت 22قدي 22رات
 22انAظر :تAقريAر مAنظمة االتAحاد اإلفAريAقي تAحت عAنوان) أثAر اسAتخدام الAتبغ عAلى الAصحة والAتنمية
واالجتماعيةـ االقتصادية في أفريقيا( ،مصدر سابق ،الصفحات )11 ،10 ، 8بتصرف(
 23املصدر السابق نفسه ،ص )11بتصرف(
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ال 22 2عام ذات 22 2ه ،وم 22 2ع ذل 22 2ك ت 22 2بلغ نس 22 2بة ال 22 2وف 22 2اة ال 22 2ناج 22 2مة ع 22 2ن ال 22 2تبغ ب 22 2ني
ال 22صوم 22ال 22يني ال 22ذك 22ور  ،%5.47م 22قاب 22ل  %2.2ل 22دى اإلن 22اث ،ح 22يث ي 22عمل
ال22 2تبغ ع22 2لى ق22 2تل  22م22 2ن ال22 2نساء أس22 2بوع22 2يا ً ف22 2ي ال22 2صوم22 2ال ،وذل22 2ك وف22 2ق
ت 22قدي 22رات ال 22عام  ،2016وب 22صفة ع 22ام 22ة ،ت 22ؤدي م 22نظوم 22ة ال 22تبغ اإلف 22ري 22قية
ع2ام2ة ،وال2صوم2ال2ية ع2لى وج2ه ال2خصوص ،إل2ى اإلض2رار ال2كام2ل ب2ال2نواح2ي
ال 22صحية ل 22إلن 22سان ال 22صوم 22ال 22ي وك 22ذل 22ك ب 22ال 22نواح 22ي ال 22بيئية واالق 22تصادي 22ة
ل2لصوم2ال ع2موم2اً؛ إذ ي2بلغ ض2حاي2ا ال2تبغ م2ن ال2صوم2ال2يني س2نوي2ا ً أك2ثر م2ن
 3800ح22ال22ة وف22اة ،وه22و ع22دد ق22اب22ل ل22لزي22ادة ،ف22ي ظ22ل إق22بال م22ا ي22قرب م22ن
 424000ص 22وم 22ال 22ي ب 22ال 22غ)15س 22نة ف 22ما ف 22وق( ،وأك 22ثر م 22ن  5000ط 22فل
صغير) من سن  10إلى  14سنة( ،على التدخني24
 oوف AAيما ي22 2خص نس22 2بة ال22 2تدخ22 2ني ال22 2يوم22 2ي ب22 2ني ال22 2صوم22 2ال22 2يني م22 2ن ال22 2ذك22 2ور
واإلن22اث وف22ق ت22قدي22رات ال22عام  ،2015ف22إن  %13.1م22ن رج22ال ال22صوم22ال
ي22 2دخ22 2نون ب22 2صفة ي22 2وم22 2ية ،وب22 2واق22 2ع  381400رج22 2ل ،م22 2قاب22 2ل  %1.6م22 2ن
اإلن 22اث ،وب 22واق 22ع  45000ام 22رأة م 22دخ 22نة ي 22وم 22ياً ،وه 22ذا ال 22عدد ،س 22واء م 22ن
ح 22يث ال 22ذك 22ور أو اإلن 22اث ،وإن ك 22ان ق 22ليالً ق 22ياس2 2ا ً ب 22امل 22توس 22ط ف 22ي ب 22لدان
إف 22 2ري 22 2قية أخ 22 2رى ،إال أن 22 2ه ي 22 2شكل ته 22 2دي 22 2دا ً ح 22 2قيقيا ً ل 22 2لصحة ال 22 2عام 22 2ة ب 22 2ني
ال2صوم2ال2يني م2ن ن2واح2ي ك2ثيرة ،وب2النس2بة لش2ري2حة األط2فال وال2صغار م2ن
امل2دخ2نني ي2وم2يا ً ب2ني س2ن  10إل2ى  14س2نة ف2ي ال2صوم2ال ،ف2إن2ه ي2دخ2ن م2ن
األوالد نس2بة  ،%0.61م2قاب2ل  %0.24م2ن ال2فتيات وب2واق2ع  1600ف2تاة،
وذل22ك وف22ق ت22قدي22رات ال22عام  ،2015وه22ي نس22بة أي22ضا ً ت22مثل ته22دي22دا ً ك22بيراً
للصحة العامة لهذه الشرائح السنية الصغيرة25
 oويسجAل اإلش2هار واإلع2الن ع2ن ال2تبغ درج2ات ع2ال2ية م2ن ال2تأث2ير والج2ذب
ب22ني ش22رائ22ح امل22جتمع اإلف22ري22قي ب22شكل ع22ام ،وال22صوم22ال22ي ب22شكل خ22اص،
وه2و م2ا ي2سهم ف2ي إدخ2ال ال2صوم2ال ش2يئا ً ف2شيئا ً إل2ى ح2يز ال2تأث2ر الش2دي2د
ب2ال2ظواه2ر الس2لبية ال2ناج2مة ع2ن م2نظوم2ة ال2تدخ2ني ف2ي إف2ري2قيا ،خ2اص2ة م2ع
س22 2طوة ال22 2دع22 2اي22 2ة ال22 2جاذب22 2ة ال22 2تي ت22 2نتهجها ش22 2رك22 2ات ال22 2تبغ ال22 2عام22 2لة ف22 2ي
 24راج AAع ق AAيم ال AAصوم AAال ال AAخاص AAة ب AAال AAتبغ ض AAمن ت AAقري AAر أط AAلس ال AAتدخ AAني ع AAلى ال AAراب AAطhttps:// :
، files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/pdf/somalia-country-facts-en.pdf
) بتصرف وترجمة(
 25املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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ال22 2 2صوم22 2 2ال وال22 2 2قارة اإلف22 2 2ري22 2 2قية؛ ح22 2 2يث إن" أص22 2 2حاب ش22 2 2رك22 2 2ات ال22 2 2تبغ
يس2تخدم2ون أك2ثر م2ن  90خ2بيرا ً ف2ي ش2ئون اإلش2هار واإلع2الن ،وي2عملون
ب 22اج 22تهاد ع 22لى نش 22ر ال 22تدخ 22ني ب 22وس 22ائ 22ل م 22تنوع 22ة ،وي 22عتمدون ع 22لى أح 22دث
ال2طرق ل2تثبيت ع2ادة ال2تدخ2ني ،ب2حيث أص2بح ت2وزي2ع ال2سجائ2ر ف2ي إف2ري2قيا
أوس22ع ان22تشارا ً م22ن أي س22لعة أخ22رى ،ف22تصل ال22سجائ22ر إل22ى أم22اك22ن ن22ائ22ية
ب2عيدة ال ي2مكن ال2وص2ول إل2يها إال ب2مشقة وص2عوب2ة ،م2شيا ً ع2لى األق2دام أو
ركوبا ً على ظهور الحمير والبغال والجمال"26

استثمار للموت واإلبادة في الصومال وإفريقيا
ومAع ش22يوع م22نطق االس22تثمار ال22رب22حي ف22ي ال22عال22م ،ب22ات22ت ح22ياة اإلن22سان
ب2شكل ع2ام ،وح2ياة اإلن2سان ف2ي ال2دول ال2نام2ية وال2فقيرة ب2شكل خ2اص ،ف2ي م2رم2ى
اس22تهداف رج22ال األع22مال ال22باح22ثني ع22ن ال22رب22ح ،ب22غض ال22نظر ع22ن م22دى الخ22طورة
ال2تي ي2مكن أن تس2ببها ط2رق ال2حصول ع2لى ه2ذا ال2رب2ح ب2النس2بة ل2صحة اإلن2سان
وح2يات2ه .وت2عد ش2رك2ات ال2تبغ املح2لية ف2ي إف2ري2قيا ،وال2عامل2ية ف2ي مج2مل دول ال2عال2م،
أن2موذج2ا ً م2ثال2يا ً له2ذا امل2نطق األع2مى؛" ف2مع ان2حسار م2عدالت ال2تدخ2ني ف2ي ال2غرب
وزي2ادة ال2ضرائ2ب ع2ليها ،وال2نجاح النس2بي للح2مالت ال2طبية ال2دع2ائ2ية ض2د م2خاط2ر
ال22تدخ22ني وال22تبغ ،غ22يرت الش22رك22ات امل22هيمنة ع22لى س22وق ال22تبغ س22ياس22ات22ها ،وب22دأت
ت 22تالع 22ب ب 22ثغرات ال 22قوان 22ني ف 22ي أوروب 22ا وأم 22ري 22كا ل 22تمري 22ر ب 22ضائ 22عها وال 22ترك 22يز ع 22لى
ب2لدان ال2عال2م ال2ثال2ث ال2فقيرة ،وال2تي ت2عان2ي م2ن ال2صراع2ات ال2داخ2لية ،به2دف ف2تح
أسواق جديدة والحصول على مستهلكني جدد"27
ومAن أب22رز ال22نماذج ال22صارخ22ة له22ذه ال22نوع22ية م22ن الش22رك22ات ،ت22أت22ي ش22رك22ات
ال 22تبغ م 22تعددة ال 22جنسيات ال 22عام 22لة ف 22ي ال 22قارة ال 22سمراء ،وال 22تي تس 22تهدف ال 22دول
وامل22جتمعات اإلف22ري22قية ال22غارق22ة ف22ي أزم22ات22ها االق22تصادي22ة وامل22عيشية ب22فعل س22نوات
االض 22طراب األه 22لي ال 22طوي 22لة ،لتس 22لط ع 22ليها أس 22واق م 22نتجات 22ها م 22ن ال 22تبغ ب 22طرق
مش 22روع 22ة أو غ 22ير مش 22روع 22ة ،وم 22ما ي 22ذك 22ر ف 22ي ه 22ذا اإلط 22ار ج 22ملة م 22ن امل 22ؤش 22رات

 26انظر :السوسي أحمد ،القاتل املحترف ..التدخني ،مصدر سابق ،أملانيا ،ص ) 54بتصرف يسير(
 27راجAع :مAصطفى شAلش ،تAجارة الAتبغ ..دبAلومAاسAية املAوت والAدخAان ،تAقريAر مAوقAع املAنصة بAتاريAخ
 12س A A A A AبA A A A AتA A A A AمA A A A Aب AA A A Aر  ،2017م A A A A Aت AA A A Aاح ع A A A A Aل AA A A Aىhttps://almanassa.com/ar/story/5672? :
_ga=2.36820448.1533892790.1555029383-1113208404.1555029383
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وال22وق22ائ22ع س22اق22ها أح22د امل22وظ22فني امل22فصول22ني م22ن إح22دى ه22ذه الش22رك22ات ع22لى ال22نحو
التالي:28
▪ ت AAقوم الش22 2رك22 2ات م22 2تعددة ال22 2جنسيات ،ت22 2حت إش22 2راف إح22 2دى الش22 2رك22 2ات
األم2ري2كية ال2رائ2دة ف2ي ص2ناع2ة وإن2تاج وت2روي2ج ال2تبغ ف2ي ال2قارة اإلف2ري2قية،
ب22ممارس22ة ال22كثير م22ن ال22ضغوط ع22لى م22ا ي22قرب م22ن عش22ر دول إف22ري22قية ،م22ن
أج 22ل م 22واف 22قة ه 22ذه ال 22دول ع 22لى ال 22تغاض 22ي ع 22ن ق 22وان 22ينها ال 22صارم 22ة ب 22شأن
ال 22تبغ وال 22تدخ 22ني ،وال 22تي ت 22عمل ع 22لى إن 22قاذ م 22الي 22ني األش 22خاص م 22ن امل 22وت
امل2حقق ،وك2ان م2ما ق2ام2ت ب2ه الش2رك2ة األم2ري2كية امل2شار إل2يها ب2ال2تعاون م2ع
ب22اق22ي ه22ذه الش22رك22ات ،رف22ع ع22دة ق22ضاي22ا ل22دى امل22حاك22م ل22لحيلول22ة دون ق22يام
ال22حكوم22تني األوغ22ندي22ة وال22كينية ب22تطبيق امل22عاي22ير ال22دول22ية للح22د م22ن ال22كوارث
ال2صحية امل2ترت2بة ع2لى ق2يام ت2لك الش2رك2ات ب2تعزي2ز ان2تشار واس2تهالك ال2تبغ
ب22ني الش22باب األف22ارق22ة ع22بر األس22واق امل22ختلفة ف22ي ه22ات22ني ال22دول22تني ،وه22و م22ا
ي 22عني ــ وف 22ق م 22ا ي 22ؤك 22ده امل 22صدر ـــ أن ش 22رك 22ات ال 22تبغ ال 22عامل 22ية ف 22ي ال 22قارة
اإلف 22ري 22قية ،ت 22فضل ال 22عمل ب 22عيدا ً ع 22ن ال 22قيود وال 22لوائ 22ح ال 22قان 22ون 22ية ال 22ضاب 22طة
لح 22رك 22ة إن 22تاج واس 22تهالك ال 22تبغ ،ك 22ما أن 22ها ت 22فضل ع 22دم االل 22تزام ب 22دف 22ع أي 22ة
ض 22 2رائ 22 2ب أو ج 22 2مارك مس 22 2تحقة ع 22 2لى م 22 2نتجات 22 2ها ،م 22 2كتفية ب 22 2دف 22 2ع ع 22 2موالت
ورش 22اوى خ 22اص 22ة للج 22ماع 22ات املس 22لحة ال 22قادرة ع 22لى ح 22ماي 22ة م 22وظ 22في ه 22ذه
الشركات وتأمني صفقات التبغ في عموم املناطق واملدن اإلفريقية.
▪ تAمثل ال22صوم22ال إح22دى األس22واق ذات ال22رب22حية ال22عال22ية ب22النس22بة للش22رك22ات
م 22تعددة ال 22جنسيات؛ ح 22يث ت 22قوم ه 22ذه الش 22رك 22ات ،وع 22لى رأس 22ها الش 22رك 22ة
األم22 2ري22 2كية األك22 2ثر ت22 2أث22 2يرا ً ف22 2ي س22 2وق ال22 2تبغ اإلف22 2ري22 2قي ــ وف22 2ق م22 2ا ت22 2نقله
امل22 2صادرـــ ب22 2اس22 2تدراج ال22 2صوم22 2ال22 2يني ن22 2حو اس22 2تهالك م22 2تنام ف22 2يما ي22 2خص
ال 22 2عالم 22 2ات ال 22 2تجاري 22 2ة ال 22 2عامل 22 2ية؛ وذل 22 2ك ع 22 2بر ق 22 2يام 22 2ها أوالً ب 22 2تغذي 22 2ة ال 22 2سوق
ال2صوم2ال2ية ب2عالم2ات ت2جاري2ة م2نخفضة ال2تكال2يف ،ث2م ال2قيام الح2قا ً ب2سحب
ه22ذه ال22عالم22ات وض22خ م22ارك22ات أع22لى رب22حية وع22وائ22د ،ب22ل إن الش22رك22ة ــ وف22ق
امل2صادر ذات2ها ــ ت2ملك م2ن ال2وس2ائ2ل امل2راوغ2ة م2ا تس2تطيع ب2ه ال2تحاي2ل ف2ي
وص 22ول م 22نتجات 22ها للمس 22تهلك ال 22صوم 22ال 22ي ،ح 22تى ع 22لى ال 22تيارات ال 22فكري 22ة

 28امل AAصدر ال AAسابق ن AAفسه ،وي AAراج AAع أي AAضا ً م AAوق AAع ص AAحيفة ال AAجاردي AAان ال AAبري AAطان AAية ع AAلى ال AAراب AAط:
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/18/british-american-tobacco ) ، cigarettes-africa-middle-eastبتصرف(
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امل22 2ناه22 2ضة الن22 2تشار ال22 2تدخ22 2ني ب22 2ني ال22 2صوم22 2ال22 2يني ،وم22 2ن ذل22 2ك أن الش22 2رك22 2ة
اس22 2تطاع22 2ت م22 2ثالً أواخ22 2ر ع22 2ام  2008وم22 2ا ب22 2عده22 2ا ،ال22 2تغلب ع22 2لى الح22 2ظر
امل2فروض م2ن ق2بل ج2ماع2ة الش2باب ع2لى ت2داول ال2تبغ وب2يعه ف2ي امل2دن ال2تي
ت 22حت س 22يطرت 22ها ،وذل 22ك ب 22أن ق 22ام 22ت الش 22رك 22ة ب 22توزي 22ع م 22نتجات 22ها م 22ن ال 22تبغ
داخ 22ل ع 22بوات م 22غلفة ب 22أك 22ياس س 22وداء س 22ات 22رة ب 22ال 22تعاون م 22ع مج 22موع 22ة م 22ن
ال 22تجار الس 22ري 22ني ف 22ي ت 22لك امل 22دن ،وه 22و م 22ا ف 22علته الش 22رك 22ة أي 22ضا ً ض 22من
إجراءات شبيهة في منطقة جنوب السودان.
▪ تAAملك الش 22رك 22ات م 22تعددة ال 22جنسيات ال 22عام 22لة ف 22ي ت 22سوي 22ق وإن 22تاج ال 22تبغ،
ب 22عض امل 22ناط 22ق الس 22ري 22ة ال 22نائ 22ية ف 22ي ال 22قارة اإلف 22ري 22قية ،وال 22تي ت 22مارس م 22ن
خ 22الل 22ها أنش 22طتها املش 22بوه 22ة ف 22ي ت 22روي 22ج امل 22وت ال 22بطيء ب 22ني األف 22ارق 22ة ع 22بر
اس2تهالك ال2تبغ وزراع2ته ،وم2ن ذل2ك م2ا أش2ارت إل2يه ب2عض ال2وث2ائ2ق امل2نشورة
ب 22أح 22د امل 22واق 22ع االس 22ترال 22ية ،29وال 22تي ي 22تأك 22د خ 22الل 22ها وج 22ود م 22ناط 22ق وق 22رى
س 22ري 22ة ل 22زراع 22ة وم 22عال 22جة أوراق ال 22تبغ ،ي 22تقاض 22ى ف 22يها امل 22زارع 22ون م 22الي 22ير
ال 22دوالرات م 22ن ق 22بل ش 22رك 22ات ال 22تبغ م 22تعددة ال 22جنسيات ،مل 22ضاع 22فة ال 22عمل
واإلن 22تاج ف 22ي ه 22ذا امل 22جال ،وم 22ن ذل 22ك م 22نطقة)أوزي( ال 22واق 22عة ف 22ي ال 22شمال
الش 22 2رق 22 2ي لج 22 2مهوري 22 2ة ال 22 2كون 22 2غو ال 22 2دي 22 2مقراط 22 2ية ،وال 22 2تي تح 22 2ظى ب 22 2أه 22 2مية
اس 22ترات 22يجية ل 22دى ش 22رك 22ة ال 22تبغ األم 22ري 22كية األك 22بر ،مل 22ا ت 22مثله م 22ن مخ 22زون
اس22ترات22يجي إلن22تاج وزراع22ة ال22تبغ وب22ث س22موم22ه ب22ني األف22ارق22ة م22قاب22ل أرب22اح
طائلة تجنيها هذه الشركة.

مركبات تبغ خارج املعايير
ولAAعله م 22ن امل 22قبول ع 22قالً وم 22نطقاً ،أن تجته 22د ش 22رك 22ات ال 22تبغ ال 22عامل 22ية ف 22ي
ات2باع م2عاي2ير للس2الم2ة ال2صحية ف2يما ي2تعلق ب2صناع2ة وإن2تاج وزراع2ة م2نتوج2ها م2ن
ه22ذا امل22حصول ،وف22ق م22نطلقات الح22د م22ن األض22رار ال22ناج22مة ع22ن ال22تدخ22ني ،وال22تي
وض2عتها امل2نظمات ال2دول2ية وع2لى رأس2ها م2نظمة ال2صحة ال2عامل2ية ،ع2لى األق2ل ل2حني
ت22حقيق ال22نجاح22ات امل22ثلى ف22ي الح22د م22ن ان22تشار ظ22اه22رة ال22تدخ22ني ع22لى املس22توى
املح22لي واإلق22ليمي وال22دول22ي م22ن وج22هة ن22ظر امل22نظمة ،ك22ما أن22ه م22ن امل22قبول ت22شجيع
ال 22بحث ع 22ن ب 22دائ 22ل ص 22حية ل 22لتدخ 22ني ،مل 22ساع 22دة امل 22دخ 22نني ع 22لى اس 22تبدال ال 22تدخ 22ني
 29يAA A AراجAA A Aع  ، Michael Gillard :مAA A AوقAA A Aع )نAA A AيومAA A AاتAA A Aيلدا( االسAA A AترالAA A Aي عAA A Aلى الAA A AرابAA A Aطhttps:// :
newmatilda.com/2017/08/02/exclusive-where-theres-smokes-theres-fire-andlots-of-illegal-cash/
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ال 22صحي ب 22نظيره ال 22ضار وامله 22ل وامل 22ميت ،ل 22كن ل 22يس م 22ن امل 22قبول ب 22كل ت 22أك 22يد أن
ت22نتقل ح22ياة البش22ر م22ن مس22توى ال22تعرض ل22ألض22رار ال22تقليدي22ة وامل22أل22وف22ة ل22لتبغ ،إل22ى
2س ّمية!! وه22و
مس22توى أع22لى م22ن األض22رار امل22رك22بة وامل22عقدة م22ن ح22يث الخ22طورة والُ 2
م2ا يح2دث ل2ألس2ف الش2دي2د ف2ي امل2رح2لة ال2راه2نة ع2لى أي2دي ش2رك2ات ال2تبغ ال2عامل2ية
وال 22دول 22ية ،وخ 22اص 22ة ف 22ي م 22جتمعات ال 22دول ال 22نام 22ية وال 22فقيرة ،وف 22ي م 22قدم 22تها دول
ال2قارة اإلف2ري2قية ال2سمراء!! وه2و م2ا ي2مكن ت2قدي2م األدل2ة وال2براه2ني ع2لى ح2دوث2ه م2ن
خالل اآلتي:
❖ حAA A Aمل أح22 2 2 2د ال22 2 2 2تقاري22 2 2 2ر امل22 2 2 2نسوب22 2 2 2ة إل22 2 2 2ى م22 2 2 2نظمة ال22 2 2 2عني ال22 2 2 2عموم22 2 2 2ية
ال 22سويس 22ري 22ة) 30(public eyeم 22علوم 22ات خ 22طيرة ب 22شأن م 22نتجات ال 22تبغ
ال22خاص22ة ب22الش22رك22ات ال22سويس22ري22ة داخ22ل ال22قارة اإلف22ري22قية؛ ح22يث ت22ضمنت
امل22علوم22ات ت22أك22يدا ً ع22لى أن ص22ناع22ات ال22تبغ امل22مثلة ف22ي ص22فقات ال22سجائ22ر
س 2ّ 2مية م 22ن
امل 22باع 22ة إل 22ى دول ال 22قارة اإلف 22ري 22قية ،ت 22حتوي ع 22لى م 22واد أك 22ثر ُ2 2
ن 22ظيرت 22ها امل 22رس 22لة ل 22الس 22تهالك ف 22ي ال 22دول األوروب 22ية ،وأن م 22نتجات ال 22تبغ
امل22 2رس22 2لة إل22 2ى األف22 2ارق22 2ة ت22 2فوق ف22 2ي ت22 2أث22 2يرات22 2ها الس22 2لبية م22 2ن ح22 2يث ال22 2قوة
وامل22ساع22دة ع22لى اإلدم22ان ،أي22ة م22نتجات م22شاب22هة ف22ي ال22سوق ال22سويس22ري22ة
أو ال 22فرن 22سية ع 22لى س 22بيل امل 22ثال ،م 22ا ي 22عني أن ش 22رك 22ات ال 22تبغ ال 22عمالق 22ة ال
ت 22بال 22ي ب 22شأن" ت 22صدي 22ر س 22جائ 22ر دون املس 22توى امل 22طلوب م 22ن ال 22جودة إل 22ى
ال22دول ال22نام22ية" ،31وأن ت22لك الش22رك22ات امل22صنعة ل22لسجائ22ر ،ت22حاول ج22اه22دة
إع 22اق 22ة ال 22توع 22ية ب 22امل 22ؤث 22رات ال 22قات 22لة ل 22لتبغ ب 22ني األف 22ارق 22ة م 22ن خ 22الل إخ 22فاء
ال22 2حقائ22 2ق وإظ22 2هار ال22 2سجائ22 2ر" ك22 2مواد ع22 2صري22 2ة م22 2ثيرة ك22 2ما ف22 2ي األف22 2الم
األم22ري22كية ،رغ22م نش22ر ت22قاري22ر ت22ورط ه22ذه ال22صناع22ة ف22ي ق22تل س22بعة م22الي22ني
شخص سنويا ً حول العالم بحسب منظمة الصحة العاملية"32

 30يAوجAد مAوقAع مAنظمة الAعني الAعمومAية الAسويسAريAة عAلى الAرابAطhttps://www.publiceye.ch/ :
en/
 31راجAAع :تAAقريAAر مAAوقAAع الجAAزيAAرة نAAقالً عAAن الAAصحافAAة الAAفرنAAسية تAAحت عAAنوان) إنAAهم يAAقتلون أفAAريAAقيا.ز
ال AA Aسجائ AA Aر األك AA Aثر س AA Aمية ت AA Aصدر ل AA Aلقارة ال AA Aسمراء( ،ب AA Aتاري AA Aخ  ،29/1/2019م AA Aتاح ع AA Aلىhttps:// :
 ،www.aljazeera.netمع البحث بالعنوان املذكور
 32املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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❖ فAي أح22د ح22وارات22ها ال22خاص22ة ،نش22رت م22ؤس22سة  swissinfo.chللخ22دم22ة
ال22دول22ية ل22هيئة اإلذاع22ة وال22تلفزي22ون ال22سويس22ري22ة ،33خ22الل شه22ر ف22براي22ر م22ن
ال22عام ال22حال22ي  ،2019م22ا ي22ؤك22د ت22ورط ش22رك22ات ال22تبغ م22تعددة ال22جنسيات
ب 22سويس 22را ،ف 22ي اإلض 22رار ب 22حياة األف 22ارق 22ة ع 22بر ص 22فقات ت 22بغ م 22ضاع 22فة
2س ِّمية؛ ف22في ح22واره22ا م22ع ) أم22ادو م22صطفى غ22اي( رئ22يس ج22معية ال22تبغ
الُ 2
ال2سنغال2ي ،ن2قلت امل2ؤس2سة ع2لى ل2سان2ه م2علوم2ات خ2طيرة ب2شأن م2ا أط2لق
ع 22ليه" االس 22ترات 22يجيات ال 22وح 22شية وامل 22ميتة للش 22رك 22ات م 22تعددة ال 22جنسيات
ال2قائ2مة ع2لى ص2ناع2ة ال2تبغ وامل2قيمة ف2ي س2ويس2را"34؛ ح2يث أف2اد م2ضمون
ال2حوار أن " س2ويس2را ه2ي ال2بلد ال2وح2يد ف2ي أوروب2ا ال2ذي ي2نتج ال2سجائ2ر
ف22ي)درج22تني ل22لسم( ب22حيث ي22تم ال22تمييز ـــ ب22امل22خال22فة ل22لقوان22ني األورب22ية ـــ
ب22ني س22جائ22ر ال22تصدي22ر وس22جائ22ر ال22سوق املح22لية ،وأن ب22ورك22ينا ف22اس22و ه22ي
ال22بلد ال22وح22يد ف22ي ال22قارة اإلف22ري22قية ال22ذي ي22متلك م22ختبرا ً لتح22ليل ال22سجائ22ر
املس2توردة ب2شكل م2نهجي ،وأن ص2ناع2ة ال2تبغ ــ وف2ق االزدواج2ية امل2منهجة
ل22دى ش22رك22ات ال22تبغ م22تعددة ال22جنسيات ت22جاه ال22قارة اإلف22ري22قية ـــ ت22رت22كب
إب22ادة ج22ماع22ية م22نظمة ب22ني األف22ارق22ة ،خ22اص22ة ف22ي ظ22ل ض22عف امل22جتمعات
اإلفريقية وافتقار سكانها للوسائل الالزمة للرعاية الطبية الضرورية"35

مستقبليات استهالك التبغ في إفريقيا
وفق امل2ؤش2رات ال2واردة ف2ي مج2مل ال2عرض ال2ساب2ق م2ن ه2ذا ال2تقري2ر ،ف2إن
املس22تقبل ال22قري22ب وامل22توس22ط ،يح22مل ال22كثير م22ن ال22توق22عات امل22خيفة وامل22قلقة ب22شأن
اس 22 2تهالك ال 22 2تبغ ف 22 2ي ال 22 2قارة اإلف 22 2ري 22 2قية ال 22 2سمراء؛ ح 22 2يث إن ال 22 2وض 22 2عية ال 22 2راه 22 2نة
الس2تهالك ال2تبغ ت2ؤش2ر ل2وج2ود م2ا ي2زي2د ع2لى  700م2ليون م2دخ2ن إف2ري2قي ،وي2توق2ع
أن ي2رت2فع ه2ذا ال2عدد بح2لول ع2ام  2030أي خ2الل ع2قد م2ن ال2زم2ان بنس2بة %40
ك2أك2بر نس2بة ي2مكن ت2وق2عها ع2لى املس2توى ال2دول2ي وال2عامل2ي ،وه2ي ت2وق2عات ق2د ت2كون
م2نطقية ج2داً ،ف2ي ظ2ل ال2وض2عية امل2شار إل2يها داخ2ل ال2قارة اإلف2ري2قية ب2شأن ال2تبغ
 33موقع املؤسسة باللغة العربية متاح على الرابطhttps://www.swissinfo.ch/ara :
 34راجAع ، Katy Romy :مAعايAير مAزدوجAة لAصناعAة الAسجائAر فAي سAويسAرا ..أمAادوا مAصطفى غAاي":
صAناعAة الAتبغ تAرتAكب إبAادة جAماعAية فAي أفAريAقيا" ،مAوقAع مؤسAسة  Swiss infoالAسويسAريAة ،بAتاريAخ
 19فAAبرايAAر  ،2019حAAوار مAAترجAAم ومAAعالAAج عAAن الAAلغة األملAAانAAية مAAن تAAرجAAمة ثAAائAAر الAAسعدي ،مAAتاح عAAلى:
 ، https://www.swissinfo.ch/araمع البحث بالعنوان املذكور
 35املصدر السابق نفسه) بتصرف(
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وإن 22تاج 22ه وزراع 22ته واس 22تهالك 22ه؛ فبحس 22ب م 22نظمة ال 22صحة ال 22عامل 22ية ،س 22يزداد ع 22دد
امل 22دخ 22نني األف 22ارق 22ة ف 22ي  17ب 22لدا ً إف 22ري 22قيا م 22ن أص 22ل  30بح 22لول  2025م 22قارن 22ة
ب22 2أع22 2داد س22 2اب22 2قة خ22 2الل  ،2010ب22 2حيث س22 2تشهد ب22 2عض ه22 2ذه ال22 2بلدان اإلف22 2ري22 2قية
زي22ادات غ22ير مس22بوق22ة ف22ي ع22دد املس22تهلكني ل22لتبغ ك22ال22كام22يرون وال22كون22غو ب22رازاف22يل
وس22يرال22ون ،م22ا ي22عني أن ي22صبح ال22نمو البش22ري ف22ي ال22قارة اإلف22ري22قية م22ن األط22فال
والش2باب إل2ى ج2ان2ب ت2عاظ2م ال2ثروات ف2ي ال2قارة ،ف2رص2ة م2وات2ية لش2رك2ات ال2تبغ ف2ي
ات 22جاه ت 22وس 22يع أس 22واق 22ها إلن 22تاج وزراع 22ة وت 22صدي 22ر ال 22تبغ ،ع 22بر ت 22دش 22ني أس 22واق
ن2اش2ئة ،وخ2اص2ة ف2ي امل2ناط2ق ال2تي ت2عان2ي ض2عفا ً ف2ي ال2ضواب2ط امل2تعلقة ب2مكاف2حة
تسويق التبغ كمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى36
وتAتعاظAم ال2نتائ2ج الس2لبية امل2توق2عة وال2ناج2مة ع2ن ان2تشار ال2تبغ وال2تدخ2ني
ف22ي ال22قارة اإلف22ري22قية ،خ22اص22ة ف22ي ظ22ل ال22قيم وامل22ؤش22رات املس22تقبلية ال22صادرة ع22ن
منظمة الصحة العاملية بشأن أضرار التبغ القادمة ،والتي تؤكد اآلتي:
▪ "فAAي ب 22عض ال 22بلدان ،وخ 22اص 22ة اإلف 22ري 22قية ،ي 22تم ع 22لى ن 22حو م 22تكرر ت 22شغيل
األط 22فال امل 22نتمني ألس 22ر ف 22قيرة ف 22ي زراع 22ة ال 22تبغ ك 22ي ي 22دروا ال 22دخ 22ل ع 22لى
أس 22 2ره 22 2م ،وه 22 2ؤالء األط 22 2فال ح 22 2االً ومس 22 2تقبالً ،م 22 2عرض 22 2ون ب 22 2وج 22 2ه خ 22 2اص
ل22إلص22اب22ة)ب22داء ال22تبغ األخ22ضر(ال22ذي يتس22بب ف22يه ال22نيكوت22ني ال22ذي ي22متصه
الجسم عن طريق الجلد أثناء مناولة أوراق التبغ الرطبة"37
▪ "نAظرا ً ل22لسنوات ال22عدي22دة ال22تي ت22فصل ب22ني ب22دء ال22ناس ف22ي ت22عاط22ي ال22تبغ
وب22ني ب22دء م22عان22ات22هم ال22صحية م22نه ،ف22إ ّن ال22عال22م ب22دأ يشه22د زي22ادة األم22راض
وال 22وف 22يات ذات ال 22صلة ب 22ال 22تبغ ،وال 22ذي تس 22بب ف 22ي  100م 22ليون وف 22اة ف 22ي
ال 22قرن العش 22ري 22ن ،وإذا اس 22تمرت االت 22جاه 22ات ال 22سائ 22دة ح 22ال 22يا ً فسيتس 22بب
ال22تبغ ف22ي ن22حو م22ليار وف22اة ف22ي ال22قرن ال22حادي والعش22ري22ن ،وخ22اص22ة إذا ل22م
ت22تم م22كاف22حة ال22وف22يات ذات ال22صلة ب22ال22تدخ22ني؛ ح22يث س22تزي22د ال22وف22يات إل22ى
 36راجAAع :عAAبد اإللAAه مAAجيد ،شAAركAAات الAAتبغ تسAAتخدم الAAبلطجة والAAترهAAيب فAAي أفAAريAAقيا ،تAAقريAAر مAAوقAAع
إيAA A A A Aالف ب A A A A AتAAاريAA A A A Aخ  12يAA A A A Aول A A A A AيAAو  ،2017م A A A A AتAAاح ع A A A A AلAAىhttps://elaph.com/Web/News/ :
 ، 2017/7/1157511.htmlنAقالً عAبر الAترجAمة والAصياغAة عAن تAقريAر مAطول لAلكاتAبة )سAارة بAوسAيلي(
ب AA A A Aصحيفة ال AA A A Aجاردي AA A A Aان ال AA A A Aبري AA A A Aطان AA A A Aية ب AA A A Aتاري AA A A Aخ  5ي AA A A Aول AA A A Aيو  ،2017م AA A A Aتاح ع AA A A Aلىhttps:// :
،www.theguardian.com/world/2017/jul/12/big-tobacco-dirty-war-africa-market
) بتصرف(
 37راج AAع م AAنظمة ال AAصحة ال AAعامل AAية ع AAلى ال AAراب AAطhttps://www.who.int/ar/news-room/fact- :
) sheets/detail/tobaccoبتصرف يسير(
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أك 22ثر م 22ن ث 22مان 22ية م 22الي 22ني وف 22اة بح 22لول ع 22ام  ،2030وسيح 22دث أك 22ثر م 22ن
 %80م2ن ت2لك ال2وف2يات ف2ي ال2بلدان امل2نخفضة ال2دخ2ل وال2بلدان امل2توس2طة
الدخل ،والتي تنتمي إليها معظم دول القارة اإلفريقية"38
▪ "فAي ظ22ل ض22عف ال22قوان22ني اإلف22ري22قية ال22ضاب22طة لح22ماي22ة غ22ير امل22دخ22نني م22ن
دخ22ان ال22تبغ غ22ير امل22باش22ر ،وال22ذي ي22مأل امل22طاع22م أو امل22كات22ب أو غ22يره22ا م22ن
األم22 2اك22 2ن امل22 2غلقة ح22 2يث يح22 2رق امل22 2دخ22 2نون م22 2نتجات ال22 2تبغ م22 2ن ال22 2سجائ22 2ر
وم 22نتجات ال 22بيدي واألراج 22يل ،ف 22سوف ي 22تعرض غ 22ير امل 22دخ 22نني ألك 22ثر م 22ن
 4000م 22ادة ك 22يميائ 22ية ،م 22نها  250م 22ادة ع 22لى األق 22ل م 22عروف ع 22نها أن 22ها
ض 22ارة و 50أخ 22رى م 22عروف ع 22نها أن 22ها تس 22بب الس 22رط 22ان ،وال ي 22وج 22د أي
مس 22توى م 22أم 22ون م 22ن دخ 22ان ال 22تبغ غ 22ير امل 22باش 22ر؛ إذ يتس2 2بّب ع 22امل 22يا ً ف 22ي
ح22دوث أك22ثر م22ن  600 000وف22اة م22بكرة س22نوي 2اً ،وف22ي ع22ام  ،2004ش22كل
األطفال  %28من الوفيات الناجمة عن دخان التبغ غير املباشر"39

حلول واجبة وضرورية
وفAي ظ22ل األخ22طار ال22صحية وامل22عيشية ال22شام22لة ال22تي ت22تعرض ل22ها ال22قارة
اإلف2ري2قية ب2صفة ع2ام2ة ،وال2صوم2ال ب2صفة خ2اص2ة ،ج2راء ان2تشار اس2تهالك ال2تبغ،
ف2إن2ه ي2توج2ب ع2لى امل2ؤس2سات اإلف2ري2قية امل2عنية ،ات2خاذ ك2اف2ة اإلج2راءات وال2تداب2ير
ال2الزم2ة إلن2قاذ م2الي2ني األرواح م2ن امل2وت واله2الك ع2لى أي2دي ش2رك2ات ال2تبغ م2تعددة
ال22جنسيات ف22ي ال22قارة ال22سمراء ،وه22و م22ا ال ي22مكن ت22حقيقه إال م22ن خ22الل مج22موع22ة
من الخطوات الجادة والحاسمة على النحو التالي:
 oاإلسAAراع ف 22ي ت 22وق 22يع ال 22دول اإلف 22ري 22قية ال 22تي ل 22م ت 22وق 22ع ب 22عد ع 22لى ات 22فاق 22ية
م 22نظمة ال 22صحة ال 22عامل 22ية اإلط 22اري 22ة ب 22شأن م 22كاف 22حة ال 22تبغ ،وه 22ي االت 22فاق 22ية
ال 22تي ي 22وج 22د ب 22ها ح 22ال 22يا ً  181ط 22رف2 2ا ً ت 22غطي أك 22ثر م 22ن  %90م 22ن س 22كان
ال 22عال 22م ،وال 22تي ت 22عد واح 22دة م 22ن أك 22ثر امل 22عاه 22دات إي 22جاب 22ية ع 22لى ال 22صحة
اإلن2سان2ية؛ ح2يث اع2تمدت ع2لى ن2طاق واس2ع وغ2ير مس2بوق ف2ي ت2اري2خ األم2م
املتحدة40
 38املصدر السابق نفسه) بتصرف يسير(
 39املصدر نفسه) بتصرف(
 40راجAع كAل مAا يAخص هAذه االتAفاقAية عAبر مAوقAعها الAخاص عAلى الAرابAطhttps://www.who.int/ :
fctc/ar/
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 oاالسAAتفادة امل22بدئ22ية م22ن ب22رن22ام22ج) (MPOWERامل22تضمن ف22ي االت22فاق22ية
اإلط22اري22ة األم22مية مل22كاف22حة ال22تبغ ،ح22تى ل22غير األع22ضاء ف22ي االت22فاق22ية ،وه22و
ع 22 2بارة ع 22 2ن مج 22 2موع 22 2ة م 22 2ن  6إج 22 2راءات للح 22 2د م 22 2ن ال 22 2تبغ ،وال 22 2تي ي 22 2مكن
اس2تخدام2ها ل2لوف2اء ب2االل2تزام2ات ال2خاص2ة ب2امل2عاه2دة ،وه2ذه اإلج2راءات ه2ي:
رص2د اس2تخدام ال2تبغ وس2ياس2ات ال2وق2اي2ة ،ح2ماي2ة ال2ناس م2ن دخ2ان ال2تبغ،
ت22قدي22م امل22ساع22دة ل22إلق22الع ع22ن اس22تخدام ال22تبغ ،التح22ذي22ر م22ن أخ22طار ال22تبغ،
إن 22فاذ ح 22ظر اإلع 22الن ع 22ن ال 22تبغ وال 22تروي 22ج ل 22ه ورع 22اي 22ته ،زي 22ادة ال 22ضرائ 22ب
املفروضة على منتجات التبغ41
 oاالقAAتداء اإلج22رائ22ي وال22تطبيقي ب22ال22تجارب ال22ناج22حة ف22ي م22كاف22حة أض22رار
ال2تبغ وال2تدخ2ني ال2عامل2ية ،ع2بر ت2تبع الخ2طوات امل2عتمدة ف2ي ه2ذا ال2شأن ل2دى
ال 22دول األع 22ضاء ف 22ي االت 22فاق 22ية اإلط 22اري 22ة مل 22كاف 22حة ال 22تبغ ،وم 22ن أه 22م ه 22ذه
الخ 22طوات ال 22تي ح 22ققت ن 22جاح 22ات ك 22بيرة ف 22ي الح 22د م 22ن أض 22رار ال 22تدخ 22ني:
ق 22يام اس 22ترال 22يا وب 22ري 22طان 22يا وف 22رن 22سا وأي 22رل 22ندا ب 22إرغ 22ام ش 22رك 22ات ال 22تبغ ع 22لى
ت2سوي2ق م2نتجات2ها ع2بر أغ2لفة م2وح2دة ،وق2يام ف2رن2سا وال2نمسا ب2ات2خاذ ت2داب2ير
اح 22ترازي 22ة لح 22ماي 22ة األم 22اك 22ن ال 22عام 22ة م 22ن أض 22رار ال 22تدخ 22ني؛ ف 22أق 22ر ال 22برمل 22ان
ال2فرن2سي م2نع ال2تدخ2ني داخ2ل ال2سيارات ف2ي ح2ال وج2ود ق2اص2ري2ن داخ2لها،
وق 22ررت ال 22نمسا م 22نع ال 22تدخ 22ني ف 22ي امل 22قاه 22ي وامل 22طاع 22م م 22نذ  ،2018وف 22ي
ال 22 2برت 22 2غال ت 22 2م ن 22 2فس ال 22 2شيء ب 22 2ما ف 22 2ي ذل 22 2ك ح 22 2ظر س 22 2جائ 22 2ر ال 22 2نيكوت 22 2ني
اإلل2كترون2ية ،وف2ي ال2والي2ات املتح2دة األم2ري2كية ،ت2تجه ال2قوان2ني إل2ى رف2ع س2ن
ال 22 2تدخ 22 2ني م 22 2ن  18و 19إل 22 2ى  21س 22 2نة وه 22 2و م 22 2ا ف 22 2علته ب 22 2عض ال 22 2والي 22 2ات
األم 22ري 22كية ف 22علياً ،إل 22ى آخ 22ر ه 22ذه ال 22جهود ال 22ناج 22حة وال 22بارزة ف 22ي م 22جال
مكافحة التبغ والتدخني42
 oدعAA Aم وت 22 2شجيع امل 22 2ؤس 22 2سات والج 22 2معيات األه 22 2لية اإلف 22 2ري 22 2قية ،واألج 22 2نبية
ال2خاص2ة ال2عام2لة ف2ي م2جال م2كاف2حة ان2تشار ال2تبغ وال2تدخ2ني داخ2ل ال2قارة
اإلف22ري22قية ،وااله22تداء ب22تطبيقات22ها ال22ناج22حة ،وال22تعاون م22عها ف22ي م22جال ن22قل
 41انAظر :تAقريAر مAنظمة االتAحاد اإلفAريAقي تAحت عAنوان) أثAر اسAتخدام الAتبغ عAلى الAصحة والAتنمية
واالجتماعيةـ االقتصادية في أفريقيا( ،ص ) 13بتصرف يسير(
 42لAالسAتفاضAة أكAثر فAي تAفاصAيل هAذه الAجهود ،يAراجAع  :مAروة األسAدي ،عAالAم خAال مAن الAتبغ :واقAع
قAريAب أم حAلم بAعيد ،تAقريAر شAبكة الAنبأ املAعلومAاتAية  ،الAعراق ،بAتاريAخ  13شAباط/فAبرايAر  ،2019مAتاح
على) ، https://annabaa.org/arabic/health/18259 :بتصرف(
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ال 22خبرات وس 22ن ال 22قوان 22ني والتش 22ري 22عات ،وف 22ي ه 22ذا اإلط 22ار ت 22أت 22ي ال 22جهود
ال 22ناه 22ضة مل 22كاف 22حة ال 22تبغ ف 22ي ال 22سنغال ف 22ي امل 22قدم 22ة؛ ح 22يث ت 22قوم ال 22حكوم 22ة
ه22ناك ب22إل22زام ش22رك22ات ال22تبغ ب22وض22ع ص22ور وع22بارات ص22ادم22ة وم22فزع22ة تح22ذر
م22ن ال22تدخ22ني ع22لى ع22لب ال22سجائ22ر ،ع22لى أن ت22شغل ه22ذه ال22صور  %70م22ن
ح22 2يز ال22 2علبة ل22 2تبدو ب22 2ارزة للمس22 2تهلكني ،ب22 2اإلض22 2اف22 2ة ل22 2قيام ال22 2سنغال ب22 2رف22 2ع
ال2ضرائ2ب امل2فروض2ة ع2لى ال2تبغ م2ن  %45إل2ى  ،%65وه2و م2ا ج2اء ب2ثمار
إي 22 2جاب 22 2ية وص 22 2حية ب 22 2ني ال 22 2سنغال 22 2يني 43وب 22 2اإلض 22 2اف 22 2ة ل 22 2جهود ال 22 2عدي 22 2د م 22 2ن
الج2معيات اإلف2ري2قية ال2عام2لة ف2ي م2كاف2حة ال2تدخ2ني ،م2ثل ج2معية) أك2ون2طا(
أو) أف22ري22قيا ض22د ال22تدخ22ني( ال22بورك22يناب22ية ،ف22إن ه22ناك ال22عدي22د م22ن امل22بادرات
وامل22 2ؤس22 2سات األج22 2نبية امله22 2تمة ب22 2مكاف22 2حة ال22 2تبغ وال22 2تدخ22 2ني ب22 2صفة ع22 2ام22 2ة،
وداخ2ل ال2قارة اإلف2ري2قية ع2لى وج2ه ال2خصوص ،وم2ن ه2ذه امل2ؤس2سات)املعه2د
ال 22عامل 22ي ل 22إلق 22الع ع 22ن ال 22تبغ( ف 22ي ك 22لية ج 22ون 22ز ه 22وب 22كنز ب 22لوم 22برج ل 22لصحة
ال22 2عام22 2ة ،وال22 2ذي ي22 2مكن ل22 2ألف22 2راد وامل22 2ؤس22 2سات وال22 2حكوم22 2ات ال22 2تعاون م22 2عه
واالستفادة بما يقدمه من خبرات في هذا اإلطار44
 oالAAعمل ال 22جاد ع 22لى ت 22ذل 22يل ال 22عقبات وامل 22عوق 22ات ال 22تي ت 22حول دون ت 22حقيق
ن 22تائ 22ج إي 22جاب 22ية ف 22ي م 22كاف 22حة إن 22تاج وزراع 22ة واس 22تهالك ال 22تبغ؛ إذ" ال ي 22زال
ه22ناك ع22وائ22ق ك22ال22عراق22يل امل22ال22ية م22ثل ال22فائ22دة االق22تصادي22ة ل22إلن22تاج وارت22فاع
ت2كلفة ب2رام2ج اإلق2الع ع2ن ال2تدخ2ني ال2تي أح2بطت ب2عض ال2جهود ،ك2ما ي2مثل
ال2فقر وان2خفاض ال2دخ2ل ك2ذل2ك ع2قبات ف2ي س2بيل وص2ول ب2رام2ج اإلق2الع ع2ن
ال2تدخ2ني ،ت2حول دون ال2تعرف ع2لى أض2رار ال2تدخ2ني ،وال2تي ال ت2صل ح2تى
ل 22صان 22عي ال 22سياس 22ات ،ف 22ي ن 22فس ال 22وق 22ت ي 22مكن أن ي 22شكل س 22لوك وم 22عرف 22ة
م22قدم22ي ال22رع22اي22ة ال22صحية ــ خ22اص22ة امل22دخ22نني م22نهم ــ ج22نبا ً إل22ى ج22نب م22ع

 43راجAAع :أبAAو الAAقاسAAم عAAبد الAAلطيف ،ضAAرائAAب وصAAور مAAفزعAAة تAAحارب الAAتدخAAني فAAي الAAسنغال ،مAAصدر
سAابق) بAتصرف( ،وتجAدر اإلشAارة هAنا إلAى أن الAتعليمات الAصادرة عAن مAنظمة الAصحة الAعاملAية ضAمن
االتAAفاقAAية اإلطAAاريAAة ملAAكافAAحة الAAتبغ ،وكAAذلAAك الAAتوجAAيهات الAAخاصAAة بAAاملجAAموعAAة االقAAتصاديAAة لAAدول غAAرب
إفAريAقيا /سAيديAاو ،تAقضي بAضرورة أن تAمثل الAضريAبة نسAبة  %70مAن قAيمة مAنتوجAات الAتبغ) يAراجAع
املصدر ذاته(
 44راج AA Aع ت AA Aفاص AA Aيل أك AA Aثر ع AA Aن ه AA Aذا املعه AA Aد م AA Aن خ AA Aالل م AA Aوق AA Aعه ال AA Aخاص ع AA Aلى ال AA Aراب AA Aطhttps:// :
www.globaltobaccocontrol.org/ar/home
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ت2أث2ير ص2ان2عي ال2سياس2ات وال2سياس2يني ،ع2ائ2قا ً أم2ام ال2نجاح ف2ي م2كاف2حة
التبغ ،وكلها أمور يجب االجتهاد الجاد والكامل في حلها وتفكيكها"45
 oوب AAاإلض AAاف AAة إل 22 2ى ك 22 2ل م 22 2ا س 22 2بق ،ف 22 2إن ه 22 2ناك م 22 2ن اإلج 22 2راءات األخ 22 2رى
امل 22ساع 22دة ،م 22ا ي 22مكن م 22ن خ 22الل 22ه ت 22حقيق ن 22تائ 22ج إي 22جاب 22ية م 22زدوج 22ة امل 22نفعة
ب22شأن م22كاف22حة ال22تبغ م22ن ج22هة ،ودع22م االق22تصاد ال22وط22ني املح22لي م22ن ج22هة
أخ 22رى؛ وم 22ن ذل 22ك م 22ثالً :ال 22عمل ع 22لى إص 22الح م 22نظوم 22ة األراض 22ي ال 22زراع 22ية
م22 2ن خ22 2الل س22 2ن ق22 2وان22 2ني وتش22 2ري22 2عات ت22 2لزم ب22 2زراع22 2ة امل22 2حاص22 2يل ال22 2غذائ22 2ية
األس22اس22ية ،وت22فرض ض22رائ22ب ب22اه22ظة ع22لى األراض22ي امل22زروع22ة ب22ال22تبغ ،وه22و
م2ا س2يسهم ف2ي دع2م األم2ن ال2غذائ2ي ل2لدول اإلف2ري2قية م2ن ج2هة ،ويح2د م2ن
زراع22ة ال22تبغ م22ن ج22هة أخ22رى ،ك22ما أن االل22تزام ب22فرض ال22حصة ال22ضري22بية
ال22 2دول22 2ية ع22 2لى م22 2نتجي ال22 2تبغ ،س22 2يساه22 2م ف22 2ي ت22 2كبيد الش22 2رك22 2ات م22 2تعددة
ال 22جنسيات أم 22واالً ط 22ائ 22لة ل 22صال 22ح امل 22وازن 22ة ال 22عام 22ة ل 22لدول اإلف 22ري 22قية ،وف 22ي
ن 22فس ال 22وق 22ت ،س 22يعزز األم 22ن ال 22صحي ل 22لمواط 22ن اإلف 22ري 22قي ع 22بر ال 22تضييق
امل2تنام2ي ع2لى ه2ذه الش2رك2ات ال2تي تس2تهدف اإلض2رار ب2ال2صحة ال2عام2ة ب2ني
األف2ارق2ة ،ف2ي ح2ني س2يعمل ت2كات2ف امل2ؤس2سات اإلف2ري2قية ال2عام2لة ف2ي م2جال
م2كاف2حة ال2تبغ ،ع2لى ت2عظيم ال2دع2م ال2بيني اإلي2جاب2ي ب2ني ال2دول اإلف2ري2قية،
ل 22يس ف 22ي إط 22ار م 22كاف 22حة ال 22تبغ ف 22قط ،وإن 22ما ف 22ي رف 22ع ال 22وع 22ي اإلف 22ري 22قي
بأهمية التحرر من مسببات األمراض املختلفة األخرى بخالف التبغ.

استنتاجات
ومAن خ2الل مج2مل ال2عرض ال2ساب2ق ،ي2مكن له2ذا ال2تقري2ر امل2طول ،أن ي2رص2د
االستنتاجات املهمة التالية:
▪ بAرامAج م22كاف22حة ال22تدخ22ني ت22حقق ن22جاح 2ا ً غ22ير مس22بوق ف22ي ال22دول امل22تقدم22ة
وامل 22رت 22فعة ال 22دخ 22ل ،ب 22ينما تفش 22ل ه 22ذه ال 22برام 22ج ف 22ي ال 22دول ال 22نام 22ية وع 22لى
رأس 22ها دول ال 22قارة اإلف 22ري 22قية ،ب 22فعل ان 22تقال ن 22فوذ وأس 22واق ش 22رك 22ات ال 22تبغ
م22تعددة ال22جنسيات إل22ى ع22مق ال22قارة اإلف22ري22قية ،وع22بر وس22ائ22ل وط22رق غ22ير
مش22 2روع22 2ة ،ب22 2ال22 2تزام22 2ن م22 2ع ض22 2عف آل22 2يات امل22 2واج22 2هة له22 2ذه الش22 2رك22 2ات ل22 2دى
ال22حكوم22ات اإلف22ري22قية ،ف22ي ظ22ل وع22ي م22ذب22ذب ب22أض22رار ال22تدخ22ني وأخ22طاره

 45انAظر :تAقريAر مAنظمة االتAحاد اإلفAريAقي تAحت عAنوان) أثAر اسAتخدام الAتبغ عAلى الAصحة والAتنمية
واالجتماعيةـ االقتصادية في أفريقيا( ،مصدر سابق ،ص ) 19بتصرف يسير(
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▪

▪

▪

▪

ال 22صحية وال 22بيئية وال 22تنموي 22ة ،وع 22دم ان 22ضمام ال 22كثير م 22ن ال 22دول اإلف 22ري 22قية
لالتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ.
الAA Aتبغ ال22 2 2قادم إل22 2 2ى ال22 2 2قارة اإلف22 2 2ري22 2 2قية م22 2 2ن خ22 2 2الل الش22 2 2رك22 2 2ات م22 2 2تعددة
ال2جنسيات ال2عام2لة ف2ي إن2تاج2ه وزراع2ته وت2صدي2ره ،وال2تي م2قره2ا س2ويس2را،
2س ّمية واإلدم2ان ،وه2و غ2ير م2طاب2ق مل2عاي2ير
ي2حتوي ع2لى درج2ات ع2ال2ية م2ن ال ُ
ج22ودة ص22ناع22ة ال22تبغ ال22تي ي22تم اع22تماده22ا ف22ي ص22ادرات ال22تبغ امل22وج22هة إل22ى
ال22دول امل22تقدم22ة ،م22ا ي22عني أن ش22رك22ات ال22تبغ ال22عامل22ية ت22رت22كب ج22ري22مة إب22ادة
جماعية بطيئة عبر التدخني السام بني املجتمعات والشعوب اإلفريقية.
مAAاالوي ،زي 22مباب 22وي ،م 22وزم 22بيق ،ت 22نزان 22يا ،زام 22بيا ،ه 22ي ال 22دول األب 22رز ف 22ي
إن22تاج وزراع22ة ال22تبغ إف22ري22قياً ،م22ع أف22ضلية ك22بيرة وم22طلقة ل22ألول22ى م22ن ح22يث
اإلن 22تاج وال 22تصدي 22ر ،وش 22رق ال 22قارة اإلف 22ري 22قية ،أك 22ثر اس 22تهالك2 2ا ً ل 22لتبغ م 22ن
غ 22 2رب 22 2ها ،ونس 22 2بة اس 22 2تهالك ال 22 2تبغ ف 22 2ي إف 22 2ري 22 2قيا)خ 22 2ارج ن 22 2طاق ال 22 2شمال
اإلف22ري22قي( وص22لت إل22ى  %3.2ف22يما ي22قرب م22ن  15دول22ة إف22ري22قية ،وي22وج22د
ف2ي أن2حاء ال2قارة ال2سمراء  700م2ليون م2دخ2ن ب2زي2ادة ف2ي اس2تهالك ال2تبغ
تقدر بنحو  ٪52قياسا ً بعدد املدخنني عام .1980
مؤثAرات ال22تبغ ع22لى ال22نواح22ي ال22صحية واالق22تصادي22ة وال22بيئية ف22ي ال22دول
اإلف 22ري 22قية ،ك 22ارث 22ية ،وه 22ي س 22بب ف 22ي فش 22ل خ 22طط ال 22تنمية االج 22تماع 22ية ف 22ي
ال22قارة ،وإج22ماالً يتس22بب ال22تبغ ف22ي نس22بة  %3م22ن ال22وف22يات إف22ري22قياً ،وت22عد
األخ 22شاب ال 22الزم 22ة مل 22عال 22جة ال 22تبغ ف 22ي ال 22قارة امل 22ذك 22ورة ،م 22سئول 22ة ع 22ن إزال 22ة
ال22 2غاب22 2ات ،وض22 2عف ال22 2تشجير وخ22 2سارة  %50م22 2ن ال22 2غطاء ال22 2نبات22 2ي ف22 2ي
ب2عض ال2دول ،ك2ما يس2بب ان2تشار زراع2ة ال2تبغ ف2ي ت2قليص امل2ناط2ق اآله2لة
ب 22 2ال 22 2سكان ،وزي 22 2ادة م 22 2عدالت ع 22 2مال 22 2ة األط 22 2فال وإص 22 2اب 22 2تهم ب 22 2داء ال 22 2تبغ
األخ 22ضروتس 22رب 22هم م 22ن ال 22تعليم ،وتح 22مل مس 22تقبليات ال 22تبغ ف 22ي إف 22ري 22قيا
م22ؤش22رات س22لبية م22ن ح22يث ازدي22اد ع22دد امل22دخ22نني ب22شكل غ22ير مس22بوق ف22ي
أكثر من  17بلدا ً إفريقيا.
تAAمثل ال 22صوم 22ال أح 22د األس 22واق ذات ال 22رب 22حية ال 22عال 22ية ب 22النس 22بة لش 22رك 22ات
ال 22تبغ م 22تعددة ال 22جنسيات ،ب 22حيث ي 22ؤدي ان 22تشار ال 22تبغ ه 22ناك إل 22ى نس 22بة
وف22اة ب22ني ال22ذك22ور ت22بلغ  ،%5.47م22قاب22ل  %2.2ل22دى اإلن22اث ،وي22عمل ال22تبغ
ع2لى ق2تل  22م2ن ال2نساء أس2بوع2يا ً ف2ي ال2صوم2ال ،وي2بلغ ض2حاي2ا ال2تبغ م2ن
ال22صوم22ال22يني س22نوي2ا ً أك22ثر م22ن  3800ح22ال22ة وف22اة ،وه22و ع22دد ق22اب22ل ل22لزي22ادة،
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ف2ي ظ2ل إق2بال م2ا ي2قرب م2ن  424000ص2وم2ال2ي ب2ال2غ ،وأك2ثر م2ن  5آالف
طفل صغير على التدخني.

توصيات أخيرة
وفي الختام ،نوصي عاجالً باآلتي:
▪ االسAتجابAة ال22فوري22ة م22ن ق22بل ج22ميع ال22دول اإلف22ري22قية ب22ال اس22تثناء ل22لنداء
امل 22وج 22ه م 22ن الج 22معية ال 22سنغال 22ية مل 22كاف 22حة ال 22تبغ ،ب 22ضرورة ق 22يام ك 22ل دول 22ة
إف2ري2قية ب2ات2خاذ ال2تداب2ير ال2الزم2ة إلج2راء ال2كشف وال2تدق2يق وامل2راق2بة ب2شأن
ال22ترك22يب ال22كيميائ22ي ل22لسجائ22ر املس22توردة م22ن ق22بل الش22رك22ات ال22سويس22ري22ة
م22 2تعددة ال22 2جنسيات ل22 2لتأك22 2د م22 2ن م22 2طاب22 2قة ه22 2ذا ال22 2ترك22 2يب مل22 2عاي22 2ير ال22 2جودة
الخاصة بصناعة مكونات التبغ والسجائر املتعارف عليها دوليا ً.
▪ املAبادرة ال22فوري22ة م22ن ق22بل ك22اف22ة ال22دول اإلف22ري22قية ل22لتعاط22ي اإلي22جاب22ي م22ع
ات2فاق2ية م2نظمة ال2صحة ال2عامل2ية اإلط2اري2ة مل2كاف2حة ال2تبغ ،ع2بر ال2توق2يع ع2لى
ه 22ذه االت 22فاق 22ية وال 22عمل ب 22موج 22بها وب 22موج 22ب ك 22اف 22ة ال 22برام 22ج ال 22تاب 22عة ل 22ها،
وال 22 2تعاون ال 22 2فاع 22 2ل م 22 2ع ك 22 2اف 22 2ة امل 22 2ؤس 22 2سات والج 22 2معيات األه 22 2لية املح 22 2لية
واإلقليمية واألجنبية العاملة في مجال مكافحة التبغ والتدخني.

الهوامش واإلحاالت
(1

(2
(3
(4
(5

(6

انAAظر :الAAبداح،عAAبداهلل محAAمد ،األعAAباء والAAتكالAAيف والAAعواقAAب االقAAتصاديAAة
لAAتجارة الAAتبغ فAAي املAAملكة الAAعربAAية الAAسعوديAAة ،مAAطبوعAAات بAAرنAAامAAج مAAكافAAحة
الAتدخAني ،مAكتبة املAلك فهAد الAوطAنية ،الAريAاض 1428هـ2007/م ،ص ص ، 56
 ، 57مAAتاح عAAلىhttps://ncys.ksu.edu.sa/sites/ncys.ksu.edu.sa/ :
 ) ،files/Smoking%205_5.pdfبتصرف(
املصدر السابق نفسه ،ص ص  )58 ، 57بتصرف(
املصدر السابق نفسه ،ص )58بتصرف(
املصدر السابق نفسه ،ص ص ) 60 ، 59بتصرف(
انAظر :مجAموعAة محAرريAن ،اقAتصاديAات الAتبغ ومAكافAحة الAتبغ ،مAطبوعAات
املعهAد الAوطAني لAبحوث السAرطAان فAي الAواليAات املتحAدة األمAريAكية ،دراسAة رقAم
 ،21املAطبوع رقAم  16-CA-8029AملAعاهAد الAصحة الAوطAنية ،بيثيسAدا ،واليAة
مAيريAالنAد :وزارة الAصحة والخAدمAات اإلنAسانAية فAي الAواليAات املتحAدة ،مAنظمة
ال A A A A Aص A AحAA Aة ال A A A A AعAA Aامل A A A A AيAA Aة  ،2016ص  ،15م A A A A AتAA Aاح ع A A A A AلAA Aىhttps:// :
cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/21/docs/
 ) ، m21_exec_sum_Arabic.pdfبتصرف يسير(
انAظر :تAقريAر مAنظمة االتAحاد اإلفAريAقي تAحت عAنوان) أثAر اسAتخدام الAتبغ
عAلى الAصحة والAتنمية واالجAتماعAيةـ االقAتصاديAة فAي أفAريAقيا( ،ص ،1مAتاح
ع AA A Aلى ال AA A Aراب AA A Aطhttp://www.carmma.org/sites/default/files/PDF- :
) ، uploads/Tobacco_Report_ARABIC.pdfبتصرف يسير(
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(7
(8
(9
(10
(11
(12

(13

(14

(15

(16
(17
(18
(19

(20

(21

املصدر السابق نفسه ،ص ) 4بتصرف(
املصدر السابق نفسه) بتصرف(
املصدر السابق نفسه)بتصرف(
املصدر السابق نفسه
املصدر السابق نفسه) بتصرف(
راجAع :أبAو الAقاسAم عAبد الAلطيف ،ضAرائAب وصAور مAفزعAة تAحارب الAتدخAني
فAAي الAAسنغال ،تAAقريAAر صAAحيفة هسAAبريAAس املAAغربAAية اإللAAكترونAAية  ،بAAتاريAAخ 9
غ A A AشAA A A A Aت  ،2018م A A A A AتAA A Aاح ع A A A A AلAA A Aىhttps://www.hespress.com/ :
international/401546.html
انAAظر :الAAسوسAAي أحAAمد ،الAAقاتAAل املAAحترف ..الAAتدخAAني ،مAAنشورات Call of
 ،HopeالAطبعة األولAى  ،1992شAتوتAجارت ،أملAانAيا ،ص ص )62 ،61بAتصرف
يسير(
راج AAع :ت AAيدروس أده AAان AAوم ،اس AAتمرار ال AAتعبئة ض AAد ال AAتدخ AAني ف AAي ج AAنوب
أفAAريAAقيا بAAمشاركAAة أكAAثر مAAن  100دولAAة ضAAمن املؤتAAمر الAAعاملAAي لAAلصحة ،مAAوقAAع
الAAدبAAلومAAاسAAي الAAتونAAسي  ،بAAتاريAAخ  10مAAارس  ،2018مAAتاح عAAلىhttps:// :
 ، www.lediplomate.tnمع البحث بالعنوان املذكور)بتصرف يسير(
راجAAع تAAقريAAر مجAAموعAAة فAAالAAيس كAAومAAوديAAتيز للخAAدمAAات الAAتأمAAينية الAAعاملAAية
بAAشأن إنAAتاج الAAتبغ فAAي الAAقارة اإلفAAريAAقية ،انجAAلترا ،املAAلخص الAAتنفيذي أبAAريAAل
 ،2012م AAتاح ع AAلىhttp://vallis-group.com/wp-content/uploads/ :
 2 0 1 5 / 0 4 / A p r i l - 2 0 1 2 _ To b a c c o - P r o j e c t - E x e c u t i v e) ، Summary_0.pdfبتصرف وترجمة(
عن املصدر السابق نفسه)بتصرف وترجمة(
املصدر السابق نفسه )بتصرف وترجمة(
املصدر السابق نفسه)بتصرف كبير وترجمة(
ف AAيما ي AAخص املؤث AAرات الس AAلبية ع AAلى ال AAنواح AAي ال AAتعليمية ف AAهي ك AAثيرة
وخAAطيرة بAAني شAAرائAAح املAAجتمع اإلفAAريAAقي ،ولAAكن تAAكفي اإلشAAارة هAAنا إلAAى أن
سAAهولAAة الAAحصول عAAلى الAAسيجارة بAAني األطAAفال األفAAارقAAة فAAي مAAراحAAل الAAتعليم
االب AAتدائ AAي واإلع AAدادي ،تؤدي إل AAى ك AAوارث ص AAحية وت AAعليمية غ AAير مس AAبوق AAة
عAلى املAدى الAبعيد بAني هAذه الشAرائAح الAسنية الAصغيرة؛ إذ أنAه :نAظرا لAرخAص
ثAمن الAسجائAر فAإن األطAفال فAي املAرحAلة االبAتدائAية يشAترون الحAلوى وهAم فAي
طAAريAAقهم إلAAى املAAدرسAAة ،ولAAكن عAAندمAAا يAAصلون إلAAى املAAرحAAلة اإلعAAداديAAة يAAبدؤون
بشAراء الAسجائAر بAدال مAن الحAلوى ودون أن يؤثAر ذلAك عAلى مAصروفAهم) يAراجAع
تAقريAر الجAزيAرة نAت تAحت عAنوان :شAركAات الAتبغ تسAتهدف أفAريAقيا ،نAقالً عAن:
لAA A Aوس أنجAA A Aلوس تAA A AايAA A Aمز ،بAA A AتاريAA A Aخ 19/12/2012مAA A Aتاح عAA A Aلىhttps:// :
 ، www.aljazeera.netمع البحث بالعنون املذكور(
انAظر :تAقريAر مAنظمة االتAحاد اإلفAريAقي تAحت عAنوان) أثAر اسAتخدام الAتبغ
ع AAلى ال AAصحة وال AAتنمية واالج AAتماع AAيةـ االق AAتصادي AAة ف AAي أف AAري AAقيا( ،م AAصدر
سابق ،ص ) 8بتصرف(
انAAظر :الAAبداح،عAAبداهلل محAAمد ،األعAAباء والAAتكالAAيف والAAعواقAAب االقAAتصاديAAة
لAA A Aتجارة الAA A Aتبغ فAA A Aي املAA A Aملكة الAA A AعربAA A Aية الAA A AسعوديAA A Aة ،مAA A Aصدر سAA A Aابق ،ص
)151بتصرف(
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(34

(35
(36

انAظر :تAقريAر مAنظمة االتAحاد اإلفAريAقي تAحت عAنوان) أثAر اسAتخدام الAتبغ
ع AAلى ال AAصحة وال AAتنمية واالج AAتماع AAيةـ االق AAتصادي AAة ف AAي أف AAري AAقيا( ،م AAصدر
سابق ،الصفحات )11 ،10 ، 8بتصرف(
املصدر السابق نفسه ،ص )11بتصرف(
راجAAع قAAيم الAAصومAAال الAAخاصAAة بAAالAAتبغ ضAAمن تAAقريAAر أطAAلس الAAتدخAAني عAAلى
الAAرابAAطhttps://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/pdf/ :
 ) ، somalia-country-facts-en.pdfبتصرف وترجمة(
املصدر السابق نفسه)بتصرف(
انAظر :الAسوسAي أحAمد ،الAقاتAل املAحترف ..الAتدخAني ،مAصدر سAابق ،أملAانAيا،
ص ) 54بتصرف يسير(
راجAع :مAصطفى شAلش ،تAجارة الAتبغ ..دبAلومAاسAية املAوت والAدخAان ،تAقريAر
مAA A A AوقAA A A Aع املAA A A Aنصة بAA A A AتاريAA A A Aخ  12سAA A A Aبتمبر  ،2017مAA A A Aتاح عAA A A Aلىhttps:// :
? a l m a n a s s a . c o m / a r / s t o r y / 5 6 7 2
_ga=2.36820448.1533892790.1555029383-1113208404.15550
29383
ً
امل AA Aصدر ال AA Aسابق ن AA Aفسه ،وي AA Aراج AA Aع أي AA Aضا م AA Aوق AA Aع ص AA Aحيفة ال AA Aجاردي AA Aان
ال AA Aبري AA Aطان AA Aية ع AA Aلى ال AA Aراب AA Aطhttps://www.theguardian.com/world/ :
2017/aug/18/british-american-tobacco-cigarettes-africa ) ، middle-eastبتصرف(
يAراجAع  ، Michael Gillard :مAوقAع )نAيومAاتAيلدا( االسAترالAي عAلى الAرابAط:
https://newmatilda.com/2017/08/02/exclusive-where-theressmokes-theres-fire-and-lots-of-illegal-cash/
يAوجAد مAوقAع مAنظمة الAعني الAعمومAية الAسويسAريAة عAلى الAرابAطhttps:// :
www.publiceye.ch/en/
راجAA Aع :تAA AقريAA Aر مAA AوقAA Aع الجAA AزيAA Aرة نAA Aقالً عAA Aن الAA AصحافAA Aة الAA AفرنAA Aسية تAA Aحت
ع AA Aنوان) إن AA Aهم ي AA Aقتلون أف AA Aري AA Aقيا.ز ال AA Aسجائ AA Aر األك AA Aثر س AA Aمية ت AA Aصدر ل AA Aلقارة
ال A A A A AسA A Aم AA Aراء( ،ب A A A A Aت AA AاريAA A A A Aخ  ،29/1/2019م A A A A Aت AA Aاح ع A A A A Aل AA Aىhttps:// :
 ،www.aljazeera.netمع البحث بالعنوان املذكور
املصدر السابق نفسه)بتصرف(
مAA A AوقAA A Aع املؤسAA A Aسة بAA A AالAA A Aلغة الAA A AعربAA A Aية مAA A Aتاح عAA A Aلى الAA A AرابAA A Aطhttps:// :
www.swissinfo.ch/ara
راجAع ، Katy Romy :مAعايAير مAزدوجAة لAصناعAة الAسجائAر فAي سAويسAرا..
أمAAادوا مAAصطفى غAAاي ":صAAناعAAة الAAتبغ تAAرتAAكب إبAAادة جAAماعAAية فAAي أفAAريAAقيا"،
مAوقAع مؤسAسة  Swiss infoالAسويسAريAة ،بAتاريAخ  19فAبرايAر  ،2019حAوار
مAAترجAAم ومAAعالAAج عAAن الAAلغة األملAAانAAية مAAن تAAرجAAمة ثAAائAAر الAAسعدي ،مAAتاح عAAلى:
 ، https://www.swissinfo.ch/araمع البحث بالعنوان املذكور
املصدر السابق نفسه) بتصرف(
راجAAع :عAAبد اإللAAه مAAجيد ،شAAركAAات الAAتبغ تسAAتخدم الAAبلطجة والAAترهAAيب فAAي
أفAريAقيا ،تAقريAر مAوقAع إيAالف بAتاريAخ  12يAولAيو  ،2017مAتاح عAلىhttps:// :
 ، elaph.com/Web/News/2017/7/1157511.htmlنAA Aقالً عAA Aبر الAA AترجAA Aمة
والAAصياغAAة عAAن تAAقريAAر مAAطول لAAلكاتAAبة )سAAارة بAAوسAAيلي( بAAصحيفة الAAجارديAAان
ال A A A A AبAري A A A A AطAان A A A A AيAة ب A A A A AتAاريAA A A A Aخ  5يAA A A A Aول A A A A AيAو  ،2017م A A A A AتAاح ع A A A A AلAىhttps:// :
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(37
(38
(39
(40
(41

(42

(43

(44
(45

www.theguardian.com/world/2017/jul/12/big-tobacco-dirty )،war-africa-marketبتصرف(
راجAع مAنظمة الAصحة الAعاملAية عAلى الAرابAطhttps://www.who.int/ar/ :
) news-room/fact-sheets/detail/tobaccoبتصرف يسير(
املصدر السابق نفسه) بتصرف يسير(
املصدر نفسه) بتصرف(
راجAAع كAAل مAAا يAAخص هAAذه االتAAفاقAAية عAAبر مAAوقAAعها الAAخاص عAAلى الAAرابAAط:
https://www.who.int/fctc/ar/
انAظر :تAقريAر مAنظمة االتAحاد اإلفAريAقي تAحت عAنوان) أثAر اسAتخدام الAتبغ
ع AAلى ال AAصحة وال AAتنمية واالج AAتماع AAيةـ االق AAتصادي AAة ف AAي أف AAري AAقيا( ،ص 13
)بتصرف يسير(
لAالسAتفاضAة أكAثر فAي تAفاصAيل هAذه الAجهود ،يAراجAع  :مAروة األسAدي ،عAالAم
خAAال مAAن الAAتبغ :واقAAع قAAريAAب أم حAAلم بAAعيد ،تAAقريAAر شAAبكة الAAنبأ املAAعلومAAاتAAية ،
ال AA A A Aعراق ،ب AA A A Aتاري AA A A Aخ  13ش AA A A Aباط/ف AA A A Aبراي AA A A Aر  ،2019م AA A A Aتاح ع AA A A Aلىhttps:// :
) ، annabaa.org/arabic/health/18259بتصرف(
راجAع :أبAو الAقاسAم عAبد الAلطيف ،ضAرائAب وصAور مAفزعAة تAحارب الAتدخAني
ف AA Aي ال AA Aسنغال ،م AA Aصدر س AA Aابق) ب AA Aتصرف( ،وتج AA Aدر اإلش AA Aارة ه AA Aنا إل AA Aى أن
الAAتعليمات الAAصادرة عAAن مAAنظمة الAAصحة الAAعاملAAية ضAAمن االتAAفاقAAية اإلطAAاريAAة
ملAAكافAAحة الAAتبغ ،وكAAذلAAك الAAتوجAAيهات الAAخاصAAة بAAاملجAAموعAAة االقAAتصاديAAة لAAدول
غAرب إفAريAقيا /سAيديAاو ،تAقضي بAضرورة أن تAمثل الAضريAبة نسAبة  %70مAن
قيمة منتوجات التبغ) يراجع املصدر ذاته(
راجAع تAفاصAيل أكAثر عAن هAذا املعهAد مAن خAالل مAوقAعه الAخاص عAلى الAرابAط:
https://www.globaltobaccocontrol.org/ar/home
انAظر :تAقريAر مAنظمة االتAحاد اإلفAريAقي تAحت عAنوان) أثAر اسAتخدام الAتبغ
ع AAلى ال AAصحة وال AAتنمية واالج AAتماع AAيةـ االق AAتصادي AAة ف AAي أف AAري AAقيا( ،م AAصدر
سابق ،ص ) 19بتصرف يسير(
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