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أساسية  نقاط 

االقتصاد. 	 عىل  عبئاً  السارية  غري  األمراض  تعترب 

معا. 	 آن  يف  العمومية  بالصحة  تنهض  وأن  للحكومة،  ضخمة  إضافية  إيرادات  تُدر  أن  الرضيبية  للسياسات  ميكن 

االقتصادية.  	 الزاوية  من  صائب  أمر  السارية  غري  األمراض  من  الوقاية 

الكحول  	 استهالك  من  والتقليل  التبغ  تعاطي  عن  اإلقالع  إىل  الناس  دفع  يف  جداً  فعالة  والرضيبية  السعرية  التدابري 

الصحية. غري  واملرشوبات  األغذية  وكذلك 

أصح. 	 منتجات  واستهالك  أصح  سلوكيات  لتشجيع  بفعالية  والرضيبية  السعرية  التدابري  استخدام  ميكن 

املالية، والرضائب، واإليرادات أن تكون متنبهة للخرافات  	 بارزاً: وعىل وزارات  التجارية تحدياً  يشكل تدخل الرشكات 

الرشكات. هذه  تنرشها  التي 

والسعرية. 	 الرضيبية  السياسات  آثار  ملعرفة  متينة  بيانات  جمع  واإليرادات  والرضائب،  املالية،  وزارات  عىل 

http://www.paprika-annecy.com
http://www.paprika-annecy.com


2

1. تعترب األمراض غري السارية عبئاً عىل االقتصاد 

والنمو 	  اإلنتاجية  القدرة  تقليل  إىل  السارية  غري  األمراض  تؤدي 

االقتصادي، سواء عرب الخسائر الالحقة بالقوة العاملة نتيجة العلل 

والوفيات املبكرة أو من خالل خفض إداء العامل املعتلني الذين 

يواصلون القيام بوظائفهم. ويف ظل سيناريو ’العمل كاملعتاد‘ فإن 

الخسائر االقتصادية التجميعية للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 

الناجمة عن األمراض غري السارية األربعة الرئيسية ستتجاوز حسب 

أمرييك بني عامي 2011 و2025،  تريليونات دوالر   7 التقديرات 

وهو ما يعادل نسبة تقرب من 4 يف املائة من الناتج السنوي لهذه 

  1 البلدان عام 2010.

تسفر الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري السارية عن خسارة 	 

يف الدخل لألرس، واملجتمعات املحلية، والبلدان. وقد زادت معدالت 

الوفيات الناجمة عن األمراض غري السارية عىل مستوى العامل ويف 

كل إقليم منذ عام 2.2000 ويتطلب األمر عمالً عاجال.

تشكل التكاليف الصحية املتعلقة باألمراض غري السارية عبئاً باهظاً 	 

السنوية  التكلفة  فإن  للتقديرات  ووفقاً  الوطنية.  امليزانيات  عىل 

املبارشة ملرض السكري يف العامل تزيد عن 827 مليار دوالر أمرييك.3 

2. ميكن للسياسات الرضيبية أن تُدر إيرادات إضافية 

ضخمة للحكومة، وأن تنهض بالصحة العمومية يف آن 

معا

تفرض كل البلدان تقريباً رضائب عىل منتجات التبغ بصورة من 	 

الصور. عىل أن تطبيق هذه الرضائب ال يُنفذ بشكل كاف. وتعترب 

التبغ  منتجات  أسعار  لزيادة  الرئيسية  الوسيلة  التبغ  بيع  رسوم 

زيادة  األخرى.4 وستؤدي  الخدمات  أو  السلع  أسعار  إىل  بالنسبة 

 WHO, WEF (2011). “From burden to “best buys”: reducing the economic impact  1
 “.of NCDs in LMICs 

http://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf?ua=1
منظمة الصحة العاملية (2014). »تقرير الحالة العاملي عن األمراض غري السارية«.  2

[http://apps.who.int/iris/bitstream/106659789241564854/1/148114/_eng.pdf?ua=1]
منظمة الصحة العاملية (2016). »التقرير العاملي عن مرض السكري«.  3

[http://apps.who.int/iris/bitstream/106659789241565257/1/204871/_eng.pdf]
املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 6 من اتفاقية املنظمة اإلطارية: التدابري السعرية والرضيبية الرامية   4

إىل الحد من الطلب عىل التبغ.
[http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/Guidelines_article_6.pdf]

رسوم بيع السجائر مبقدار 0.75 دوالر أمرييك للعلبة الواحدة إىل 

إدرار إيرادات إضافية بقيمة 141 مليار دوالر أمرييك عىل املستوى 

العاملي.5 ويدعو املعيار الذي تويص به منظمة الصحة العاملية إىل 

أن تشكل رسوم بيع التبغ نسبة ال تقل عن 70 يف املائة من سعر 

التجزئة ملنتجات التبغ.

 Goodchild, M, Perucic, A, and Nargis, N (2016). “Modelling the impact of  5
 raising tobacco taxes on public health and finance.” Bull World Health Organ,

.94: 250–257

عىل  والرفاهية  الصحة  بشأن   3 املستدامة  التنمية  هدف  يشتمل 

ومكافحتها.  السارية  غري  األمراض  من  بالوقاية  تتعلق  غايات 

عىل  مشرتكة  مكاسب  تحقيق  إىل  الغايات  هذه  إنجاز  وسيؤدي 

املتعددة  العالقة  إىل  بالنظر  وذلك   ،2030 عام  خطة  امتداد 

عدم  وأشكال  والفقر،  السارية،  غري  األمراض  بني  االتجاهات 

األخرى. والغايات  واألهداف  املساواة، 

يجب  ولماذا  السارية  غ�ي  االأمراض  ما هي 
معاً؟ تعمل  أن  الحكومية  القطاعات  عىل 

هناك أربعة أمراض غري سارية رئيسية هي: األمراض القلبية الوعائية 

(التي تتضمن مرض القلب والسكتات الدماغية)، والرسطانات، ومرض 

السكري، واملرض التنفيس املزمن.

ويقيض 38 مليون شخص نحبهم كل سنة بسبب األمراض غري السارية، 

مبا يف ذلك 16 مليون شخص ميوتون بصورة مبكرة (قبل سن السبعني). 

وتحدث نسبة تزيد عن 80 يف املائة من الوفيات املبكرة الناجمة عن 

األمراض غري السارية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وترجع 

رئيسية هي  سلوكية  عوامل خطر  أربعة  إىل  املبكرة  الوفيات  معظم 

تعاطي التبغ، وتعاطي الكحول عىل نحو ضار، والخمول البدين، والنظام 

الغذايئ غري الصحي.

ويتحدد مدى تعرض السكان إىل عوامل الخطر السلوكية هذه عموماً 

والرضائب،  والعمل،  التجارة،  قطاعات  يف  املعتمدة  السياسات  بفعل 

والتخطيط الحرضي، والتعليم، والقطاعات األخرى »غري املتعلقة بالصحة«. 

الناجمة عن األمراض غري  ويعني ذلك أن الوفيات املبكرة واإلعاقات 

السياسات  بتامسك  النهوض  بعيد عرب  تفاديها إىل حد  السارية ميكن 

عىل امتداد القطاعات.

وبالنظر إىل الفوائد االجتامعية، واالقتصادية، والبيئية املتأتية من العناية 

بأمر األمراض غري السارية فإن من املمكن تحديد اسرتاتيجيات ونُهج 

املنخرطة. تحقق مكاسب مشرتكة لكل القطاعات 

يبية  ال�ض بالسياسات  المتعلق  القسم  مع 

اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف متوز/يوليو 2015 خطة عمل 

أديس أبابا، وهي الوثيقة الختامية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية.

األمراض غري  الذي تشكله  الجسيم  العبء  الختامية  الوثيقة  وتالحظ 

السارية عاملياً وتدرك »أن التدابري السعرية والرضيبية املطبقة عىل التبغ 

ميكن أن تشكل، يف إطار اسرتاتيجية شاملة للوقاية واملراقبة، وسيلة فعالة 

ومهمة للتقليل من استهالك التبغ وتقليص تكاليف الرعاية الصحية، كام 

متثل رافداً يدّر اإليرادات من أجل متويل التنمية يف العديد من البلدان«.4 

http://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf?ua=1
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تفرض معظم البلدان بالفعل رضائب عىل الكحول بشكل ما. عىل أن 	 
هذه البلدان تتخىل عن مليارات الدوالرات من اإليرادات إلحجامها 

عن فرض معدالت أعىل من الرضائب عىل الكحول.6

ميكن أن يدر فرض رضائب عىل األغذية غري الصحية واملرشوبات 	 
املحالة بالسكر باملثل إيرادات إضافية كبرية. 

يف عام 2012 بلغ عدد الوفيات التي ُعزيت إىل أسباب بيئية 12.6 	 
مليون وفاة عىل املستوى العاملي، منها 8.2 مليون وفاة ترجع إىل 
أمراض غري سارية ناجمة عن تلوث الهواء.7 وميكن لتدابري إلغاء 
من  الرسوم  استيفاء  وتطبيق خطط  األحفوري،  الوقود  إعانات 
عىل  وفرض رضائب  الحرضية،  الطرق  الطرق/تسعري  مستخدمي 

العربات العاملة بالوقود واملحركات جميعاً أن تُدر اإليرادات.

ومبقدور اإليرادات املحصلة من هذه الرضائب أن تعزز االعتامدات املالية 
العامة املخصصة للصحة والتعليم؛ وأن تحقق التغطية الصحية الشاملة؛ 
وأن تكفل توافر األغذية الصحية ومياه الرشب املأمونة يف املدارس؛ وأن 
تزيد برامج تعزيز الصحة، وأن متوَّل التعليم االبتدايئ والثانوي. وعىل سبيل 
املثال فإن الفلبني تستخدم اإليرادات املحصلة بفضل قانونها اإلصالحي البارز 
املتعلق بـ »رضائب بيع السلع الضارة« لتمويل التغطية الصحية الشاملة 

والنهوض بالرعاية الصحية.

3. الوقاية من األمراض غري السارية أمر صائب من الزاوية 

االقتصادية

تفوق  السارية  األمراض غري  تدابري بشأن  اتخاذ  اإلحجام عن  تكاليف  إن 
كثرياً مقادير االستثامرات الالزمة لتفادي هذه التكاليف وضامن مجتمعات 

صحية ومنتجة. 

تخرس بربادوس كل سنة ما يقدر بنحو 2.6 يف املائة من ناتجها 	 
املحيل اإلجاميل بسبب خسائر القدرة اإلنتاجية وتكاليف الرعاية 
الصحية املتعلقة مبرض السكري واملرض القلبي الوعايئ وحدهام.8 

وفقاً لدراسة للبنك الدويل عام 2011 فإن األمراض املزمنة أدت إىل خفض 	 
إمدادات اليد العاملة يف مرص بنسبة تقرب من الُخمس. ونتيجة لذلك 
فإن الناتج املحيل اإلجاميل يقل بنسبة 12 يف املائة عن مستواه املمكن.9

 Stenberg, K, et al. (2010). “Responding to the challenge of resource :انظر  6
 mobilization – mechanisms for raising additional domestic resources for health.”

.World Health Report. Background Paper 13. Geneva: WHO
منظمة الصحة العاملية. 2016 »عزو 12.6 مليون حالة وفاة كل سنة إىل البيئة غري الصحية   7

حسب التقديرات«.
[http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/

deaths-attributable-to-unhealthy-environments/en/]
 “.Nation news (2016). “Barbados losing GDP to NCDs  8 

http://www.nationnews.com/nationnews/news/81654/barbados-losing-gdp-ncds
 Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference .313/A/RES/69  9
 on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda). Resolution Adopted

by the General Assembly on 27 July 2015. http://www.un.org/en/ga/search/view_
313/doc.asp?symbol=A/RES/69

خلصت دراسة يف ناميبيا ألكرث من 7 000 عامل بني عامي 2009 	 
و2010 إىل أن السبب األعظم للتغيب عن العمل يرجع إىل ارتفاع 

غلوكوز الدم ومرض السكري.10 

 Guariguata, L, et al. (2012). “Diabetes, HIV and other health determinants  10
 associated with absenteeism among formal sector workers in Namibia.” BMC

.44-Public Health, 12:44
 WHO, WEF (2011). “From burden to “best buys”: reducing the economic impact  11

 “.of NCDs in LMICs
http://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf?ua=1  

االستثمار11 عائد  حقائق 
غ�ي  لالأمراض  االقتصادية  العواقب   :1 الحقيقة 

فادحة السارية 

يف ظل سيناريو ’العمل كاملعتاد‘ فإن الخسائر االقتصادية  	
الناجمة  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  للبلدان  التجميعية 
عن األمراض غري السارية األربعة الرئيسية ستتجاوز حسب 
 2011 عامي  بني  أمرييك  دوالر  تريليونات   7 التقديرات 
املائة من  4 يف  يعادل نسبة تقرب من  و2025، وهو ما 

 .2010 عام  البلدان  لهذه  السنوي  الناتج 

غ�ي  االأمراض  من  الوقاية  نطاق  توسيع  تكاليف   :2 الحقيقة 
عبئها. مع  بالمقارنة  جداً  منخفضة  ومكافحتها  السارية 

تقدر تكاليف اإلجراءات السكانية للحد من تعاطي التبغ  	
الغذايئ  النظام  وكذلك  ضار،  نحو  عىل  الكحول  وتعاطي 
غري الصحي، والخمول البدين، بنحو ملياري دوالر أمرييك 
أي  الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة  الدول  لجميع  سنوياً 

الواحد؛ للشخص  أمرييك  دوالر   0.40 أقل من 

الخاصة  	 السارية  غري  األمراض  تدخالت  تكلفة  تصل 
مليار   11.4 إىل  املردودية  حيث  من  واألفضل  باألفراد 
واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  لكل  سنوياً  أمرييك  دوالر 
دوالر   1 من  أقل  بني  يرتاوح  سنوي  (استثامر  الدخل 
الدخل إىل  البلدان املنخفضة  الواحد يف  أمرييك للشخص 
الرشيحة  بلدان  يف  الواحد  للشخص  أمريكية  دوالرات   3

املتوسط). الدخل  من  العليا 

الوقاية  نطاق  توسيع  من  ي 
المتأ�ت العائد   :3 الحقيقة 

هائل. والعالج 

من الزاوية االقتصادية فإن العوائد ستصل إىل العديد من  	
اإلضايف. وعىل سبيل  الناتج  الدوالرات من  املليارات من 
املثال فإن الحد من معدالت الوفيات الناجمة عن مرض 
يف   10 بنسبة  الدماغية  والسكتات  االحتشايئ  القلب 
البلدان  يف  االقتصادية  الخسائر  إىل خفض  سيؤدي  املائة 
مليار   25 بنحو  يقدر  مببلغ  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة 
دوالر أمرييك سنوياً، وهو ما يزيد مبعدل ثالثة أضعاف عن 
االستثامر الالزم لإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه املنافع؛

عىل  	 ستكون  االستثامر  عوائد  فإن  الصحية  الزاوية  من 
املبكرة. الوفيات  من  املاليني  من  العديد  تجنب  شكل 

http://www.nationnews.com/nationnews/news/81654/barbados-losing-gdp-ncds
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
http://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf?ua=1
http://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf?ua=1
http://www.who.int/nmh/publications/best_buys_summary.pdf?ua=1
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4. التدابري السعرية والرضيبية فعالة جداً يف دفع الناس 

إىل اإلقالع عن تعاطي التبغ والتقليل من استهالك 

الكحول وكذلك األغذية واملرشوبات غري الصحية

فرضت العديد من البلدان رضائب بشكل حاذق لتثبيط استهالك املنتجات 
الضارة بالصحة، مع تحقيق إيرادات مهمة حكومية يف الوقت ذاته. 

زادت الصني، عام 2015، معدل رضيبة مبيعات الجملة املفروضة 	 
عىل السجائر من 5 إىل 11 يف املائة. وبعد عام واحد انخفضت 
مبيعات السجائر بنسبة 3.3 يف املائة. وحققت الرضيبة إيرادات 
إضافية بقيمة 70 مليار يوان (11 مليار دوالر أمرييك) للحكومة 
املركزية خالل سنة واحدة.12 وَجنت الفلبني مبلغ 3.9 مليار دوالر 
أمرييك من اإليرادات اإلضافية يف السنوات الثالث األوىل من تطبيق 
القسم األعظم من هذا  الضارة، وجاء  السلع  بيع  قانون رضائب 

املبلغ من الرضائب املفروضة عىل التبغ.13

بيزو 	   1 بقيمة  منتجات  رضيبة   2013 عام  املكسيك  طبقت   
عىل كل لرت من املرشوبات املحالة بالسكر، مام أدى إىل انخفاض 
بنسبة 12 يف املائة يف االستهالك بحلول نهاية عام 2014، بل وإىل 
نسبة انخفاض أشد (17 يف املائة) يف صفوف األرس ذات الدخل 
من  أمرييك  دوالر  مليار   1.3 مبلغ  الرضيبة  املنخفض.14  ودرَّت 

اإليرادات للحكومة املكسيكية خالل عام 2014.

املنتجات 	  عىل  رضيبة  بتطبيق   2011 عام  هنغاريا  رشعت   
الغذائية املحتوية عىل مستويات غري صحية من السكر، وامللح، 
واملقوِّمات األخرى. وانخفض استهالك األغذية غري الصحية بشكل 
كبري، وقامت نسبة 40 يف املائة من مصنِّعي األغذية بخفض (28 يف 
املائة) أو إزالة (12 يف املائة) املقوِّمات غري الصحية يف منتجاتهم. 
ودرَّت الرضيبة يف سنواتها األربع األوىل مبلغ 219 مليون دوالر 

أمرييك لصالح اإلنفاق عىل الصحة العمومية.15

وتعترب السياسات الرضيبية املنارصة للصحة رخيصة نسبياً من حيث التنفيذ، 
املثال فإن  وأكرث مردودية من االنتظار حتى تطور األمراض. وعىل سبيل 
الرضائب املفروضة عىل التبغ كفوءة من الزاوية االقتصادية وذات تكلفة تنفيذ 
زهيدة. ووفقاً لتقديرات دراسة حديثة فإن تكلفة تنفيذ وإدارة الزيادات 
يف الرضائب املفروضة عىل التبغ تبلغ 0.05 دوالر أمرييك لكل شخص يف 
السنة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، بحيث تحتل املرتبة الدنيا 
يف قامئة كل سياسات مكافحة التبغ من حيث التكلفة.16 وصنَّف املحللون 

املستقلون الزيادات يف الرضائب املفروضة عىل التبغ عىل أنها تدخُّل ذو 

“.WHO (2016). “Tobacco tax increase results in decreased tobacco consumption  12
http://www.wpro.who.int/china/mediacentre/releases/201620160510//en/

 WHO. “Earmarking revenues for health: a finance perspective on the Phillipine  13
 “.Sintax Reform 

http://www.who.int/health_financing/topics/public-financial-management/D2-S4-
JPaul-earmarking.pdf

 Colchero, MA, et al. (2016). “Beverage purchases from stores in Mexico under the  14
.excise tax on sugar sweetened beverages: observational studies.” BMJ, 352: h6704

 WHO. “Public health product tax in Hungary: An example of successful  15
 intersectoral action using a fiscal tool to promote healthier food choices and raise

 “.revenue for public health
 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004287095//Good-practice-

brief-public-health-product-tax-in-hungary.pdf
 WHO (2011). “Scaling up action against noncommunicable diseases: how much  16

 “?will it cost
 http://www.who.int/nmh/publications/cost_of_inaction/en/

قيمة »هائلة«، مع توافر بيِّنات متينة تشري إىل أن الفوائد تزيد بنسبة 15 
مرة عىل تكاليف التنفيذ.17

5. ميكن استخدام التدابري السعرية والرضيبية بفعالية 

لتشجيع سلوكيات أصح واستهالك منتجات أصح

عىل البلدان أن تقيِّم وتنظر يف أمر اتخاذ ما ييل:

تنفيذ تدابري رضيبية لتشجيع استهالك األغذية واملرشوبات الصحية 	 

الفاكهة والخرضوات، وخفض رسوم  (مثل دعم مبيعات وبائعي 

استرياد األسامك الطازجة)؛

فرض رسوم بيع املصنِّعني عىل منتجي األغذية املجهزة، لتشجيع 	 

والسكر،  امللح،  من  أقل  محتوى  ذات  ومرشوبات  أغذية  إنتاج 

والدهون. وميكن ملثل هذا التغيري يف الرتكيبة أن يخلِّف أثراً واسعاً 
عىل الصحة العمومية؛18

كوسيلة 	  األصح  املنتجات  نحو  تدريجياً  السعرية  القيود  تحويل 

حيادية من حيث العائدات لتحسني الصحة. ويف الوقت الراهن 

فإن العديد من البلدان تدعم أو تفرض قيود سعرية عىل منتجات 

يجعل  مام  املكرر،  والدقيق  النخيل،  وزيت  وامللح،  السكر،  مثل 
أسعار البدائل األصح أغىل.19

 Copenhagen Consensus (2015). “Preliminary Benefit-Cost Assessment for the 12th Session  17
 “.OWG Goals 

http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/owg12.cost-benefit-
assessment_0.pdf

 Pomeranz, JL (2013). “Taxing food and beverage products: a public health  18
 perspective and a new strategy for prevention.” University of Michigan Journal of

.(Law Reform, 46(3
استنتاجات من البعثات القطرية املشرتكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة الصحة   19

العاملية، 2016.

لن  بأنه  قوية  برسالة  للفقراء  املنارصة  الرضيبية  التدابري  تبعث 

األرباح  تجني  بأن  التبغ،  صناعة  مثل  املتنفذة،  للجامعات  يُسمح 

املجتمع. الفئات حرماناً يف  أشد  إىل  باالً  تلقي  أن  دون 

http://www.wpro.who.int/china/mediacentre/releases/2016/20160510/en/
http://www.who.int/health_financing/topics/public-financial-management/D2-S4-JPaul-earmarking.pdf
http://www.who.int/health_financing/topics/public-financial-management/D2-S4-JPaul-earmarking.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/287095/Good-practice-brief-public-health-product-tax-in-hungary.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/287095/Good-practice-brief-public-health-product-tax-in-hungary.pdf
http://www.who.int/nmh/publications/cost_of_inaction/en
http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/owg12.cost-benefit-assessment_0.pdf
http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/owg12.cost-benefit-assessment_0.pdf
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6. يشكل تدخل الرشكات التجارية تحدياً بارزاً: وعىل 

وزارات املالية، والرضائب، واإليرادات أن تكون 

متنبهة للخرافات التي تنرشها هذه الرشكات

التأثري  إىل  األحيان  غالب  يف  واألغذية  والكحول،  التبغ،  تسعى رشكات 
عىل الحكومات باستخدام عدد من الحجج الزائفة إلقناعها بعدم فرض 
الرضائب عىل املنتجات الضارة بالصحة.20 إذ إنها تحاجج، مثاًل، بأن مثل 
هذه الرضائب تنازلية وغري عادلة بالنسبة للفقراء الذين تقتطع الرضائب 
حصة أكرب من دخلهم. ويف الحقيقة فإن بيئات السياسات غري الخاضعة 
للتنظيم ليست منصفة للفقراء ألنها تسمح باستمرار األشكال الصارخة 
من عدم املساواة من حيث توزيع األمراض غري السارية وعوامل خطرها. 
ومعدالت األمراض أعىل بكثري يف صفوف املجموعات األشد فقراً واستبعادا. 
كام أن الظروف الصحية بني الفقراء ال تُكتشف وتُعالج عىل األرجح مام 

يزيد من أوجه عدم املساواة.

 Smith, K, et al. (2016). “Tobacco, alcohol and processed food industries –  20
 Why do public health practitioners view them so differently?” Front Public

.Health, 4:64

الضارة  المنتجات  عىل  المفروضة  ائب  ال�ض
تنازلية ليست  بالصحة 

األمراض  تلقي  العامل  أرجاء  مختلف  ففي  متاما.  العكس  عىل 

وتستهدف رشكات  الفقراء.  عاتق  عىل  األكرب  بعبئها  السارية  غري 

التبغ، والكحول، واألغذية البلدان األكرث فقراً والرشائح السكانية 

تجعل  بيئات  يف  أيضاً  األغلب  عىل  الفقراء  ويعيش  دخال.  األقل 

الصعب. الخيار  الصحي  الخيار  من 

الذين  الفقراء هم  أن  إذ  اإلنصاف.  تحقيق  إىل  الرضائب  وتؤدي 

والحد  الصحة،  مجاالت  يف  املتعددة  فوائدها  الغالب  يف  يجنون 

ذاته  الوقت  ويف  الفرص.  وإتاحة  التعليم،  وتوفري  الفقر،  من 

تعاطيهم  ينخفض  الذين  امليسورين،  باملتعاطني  املطاف  ينتهي 

األعظم  الجزء  تسديد  إىل  أقل،  بنسب  السعرية  الزيادات  نتيجة 

الرضيبية. الزيادات  من 

وميكن بعد ذلك إعادة استثامر إيرادات هذه الرضائب يف برامج 

التصاعدي. طابعها  من  يعزز  مام  الفقراء،  عىل  بالنفع  تعود 

التبغ صناعة  خرافات  تبديد 

التبغ ستؤدي  المفروضة عىل  ائب  ال�ض زيادات   :1 الخرافة 

سينخفض(. االستهالك  )الأن  يبية  ال�ض يرادات  االإ خفض  إىل 

ال: فإيرادات الرضائب تزيد يف الواقع (ألن االنخفاض يف املبيعات 

تجربة  برهنت  وكام  األسعار).  لزيادة  التناسبي  املعدل  من  أقل 

الفلبني والعديد من البلدان األخرى حول العامل فإن زيادة رضائب 

الحكومية. اإليرادات  ارتفاع  إىل  تؤدي  التبغ 

من  ستحد  التبغ  عىل  المفروضة  ائب  ال�ض  :2 الخرافة 

االقتصادي النشاط 

ال: فسيحل محل اإلنفاق عىل التبغ إنفاق عىل خدمات ومنتجات 

أخرى. استهالكية 

الفقراء  ض  المدخن�ي عىل  مالياً  عبئاً  ائب  ال�ض تخلق   :3 الخرافة 

التبغ. منتجات  عىل  دخلهم  من  أك�ب  حصة  ينفقون  الأنهم 

الزيادات  إزاء  حساسية  أشد  األدىن  الدخل  فذوي  متاما:  ليس 

أو  باإلقالع  االستهاليك  سلوكهم  بتحويل  وسيقومون  السعرية، 

الدخل  ذوي  املستهلكني  من  أكرث  التبغ  استهالك  مستوى  بخفض 

األعىل. وبالتايل فإن الرضائب األعىل ستساعد عىل الحد من إنفاقهم 

صحتهم. من  ذاته  الوقت  يف  وستحسن  التبغ  عىل  الشخيص 

المتعلقة  واالأسعار  ائب  ال�ض فوارق  تخلق   :4 الخرافة 

وع  الم�ش غ�ي  تجار  لالإ حافزاً  البلدان  ض  ب�ي والقائمة  بالتبغ 

التبغ بمنتجات 

االتجار  تشجع  أهمية  أكرث  أخرى  عوامل  فهناك  متاما:  ليس 

عايل  التزام  إىل  الحوكمة/االفتقار  ضعف  مثل  املرشوع،  غري 

والتواطؤ  والفساد،  والرضائب،  الجامرك  إدارة  وضعف  املستوى، 

السجائر. مصنعي  مع 

وبالتايل: ينبغي فرض زيادات الرضائب بالرتافق مع تدابري لتعزيز 

سوق  ورصد  الرضائب،  تطبيق  تبسيط  (مثل  الرضائب  إدارة 

منتجات التبغ، وتعزيز الجامرك والرشطة) للحد من حوافز التهرب 

إيرادات  كمصدر  التهريب  وتقليل  املصنِّعني  جانب  من  الرضيبي 

اإلجرامية. للمنظامت 



7. عىل وزارات املالية، والرضائب، واإليرادات جمع 

بيانات متينة ملعرفة آثار السياسات الرضيبية 

والسعرية 

يعترب رصد وتقييم السياسات الرضيبية أساسياً لتقدير أثرها عىل األسعار، 
مبا يتيح توجيه عمليات تنقيحها وتحسينها. كام أن ذلك ميكن أن يساعد 
عىل تقدير أثر هذه السياسات بطريقة مستقلة وتفنيد الحجج الشائعة 

للرشكات املستخدمة يف مجابهة تنفيذ هذه السياسات أو توسيعها. 

8. االستعداد لالنطالق 

عىل وزارات املالية، والرضائب، واإليرادات بادئ ذي بدء أن تقوم مبا ييل:

العمل مع وزارة الصحة عىل إعداد طلب استثامر معلل لتقدير 	 
غري  األمراض  من  للوقاية  عة  موسَّ تدابري  يف  االستثامر  عوائد 

السارية ومكافحتها.

لألمراض 	  الحكومة  استجابة  يف  أساسيني  بدور رشكاء  االضطالع 
السياسات  وضع  يف  كامل  بشكل  واالنخراط  السارية،  غري 

والخطط وتنفيذها؛

أجل 	  والرضيبية من  السعرية  للتدابري  مال سيايس  رأس  تكوين 
مجابهة األمراض غري السارية؛

العملية 	  يف  الرشكات  تدخل  من  للحامية  آليات  إرساء  ضامن 
الحكومية لوضع السياسات.
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للتداب�ي  السياسي  المال  رأس  تكوين 
مجابهة  أجل  من  يبية  وال�ض السعرية 

السارية غ�ي  االأمراض 

العام.  والرأي  املدين  املجتمع  بقوة  اإلطالق  عىل  االستهانة  عدم 

يرجع الفضل يف نجاح رضيبة املرشوبات السكرية يف املكسيك إىل 

واملنارصة  اإلعالمية،  واملنارصة  محرتمة،  خبرية  منظامت  مشاركة 

السياسية، وإعداد حمالت اسرتاتيجية، وانخراط املجتمعات املحلية. 

وينبغي تسخري غضب الرأي العام الجياش عىل مامرسات الرشكات.

تأطري املسألة. يتزايد دعم الجمهور العام عادة حينام تُنفق اإليرادات 

(اإلضافية) بشفافية وتُكرس لتعزيز الصحة أو اإلنفاق االجتامعي.

حني  يف  بالصحة.  املتعلقة  غري  القطاعات  ستستفيد  ملاذا  توضيح 

فإنها  الصحة  عىل  تؤثر  خطرها  وعوامل  السارية  غري  األمراض  أن 

قوة  وإرساء  االقتصادي،  النمو  تحقيق  نحو  التقدم  تعيق  كذلك 

أن  املرجح  ومن  التعليم.  وتوفري  الفقر،  من  والحد  متينة،  عمل 

من  دعامً  الفوائد  هذه  توضح  التي  الرضيبية  املقرتحات  تكتسب 

املصلحة. صاحبة  الجهات  من  العديد 

معرفته  إىل  واإليرادات  والرضائب،  املالية،  وزارات  تحتاج  الذي  ما  املُعدية):  (غري  السارية  غري  األمراض 
والرضائب املالية  لقطاع  إعالمي  موجز 
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