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تقييم الإجتار غري امل�شروع للتبغ
 فى جمهورية م�شرالعربية 

املقدمة:

فى  حتدث  وهى  عاملية.  مشكلة  املشروعة  غير  التبغ  جتارة  إن 
و  املشروع  غير  والبيع  النطاق  الواسع  التهريب  مثل  عدة  صور 
التزييف والتصنيع غير القانونى)1(. وتعد السجائراملصنعة أكثر 
املنتجات تهريباً. ففي عام 2009، ُقدر أن 11.6% من سوق جتارة 
 657 قيمته  ما  يعادل  وهذا  مشروع،  غير  كان  العاملي  السجائر 
العائدات.  من  دوالر  مليار   40.5 وفقدان  سنوياً  سيجارة  مليار 
ال��دول  على  األول��ى  بالدرجة  املشروع  غير  اإلجت��ار  ع��بء  ويقع 
يبلغ  املشروعة  السجائر غير  فإجمالى سوق  الدخل،  املنخفضة 
الدول  في   %16.8 ب�  مقارنة  الدخل  املرتفعة  ال��دول  في   %9.8
املنخفضة الدخل، مخالفا بذلك إدعاءات قطاع صناعة التبغ بأن 

املستوى العام للتهريب يعتمد على سعر السجائر)2(.

وال يقتصر التأثير الهائل لتجارة التبغ غير املشروعة على الصحة 
فحسب، بل يؤثر أيضاً على اقتصاديات اجملتمع. فاإلجتار غير 
املشروع يزيد من امكانية احلصول على منتجات التبغ ويجعلها 
سياسات  وي��ق��ّوض  التبغ  وب��اء  يؤجج  وبذلك  التكلفة،  ميسورة 
مكافحته. كما يدعم ممارسات الفساد، ومتويل اجلرائم املنظمة، 
واإلرهاب. إن التخلص أو احلد من اإلجتار غير املشروع ملنتجات 
التبغ سيقلل من االستهالك، وينقذ األرواح، ويزيد من عائدات 

الضرائب للحكومة. 

غير  اإلجت��ار  مع  للتعامل  القصوى  باألهمية  االعتراف  مت  وقد 
اإلطارية  اإلتفاقية  وذلك في  العاملي  النطاق  للتبغ على  املشروع 
هيئتها  أص��درت  والتي  العاملية،  الصحة  ملنظمة  التبغ  ملكافحة 
وهذا  التبغ.  مبنتجات  املشروع  غير  اإلجت��ار  بروتكول  اإلداري��ة 
البروتكول يتعامل مع سبل مجابهة اإلجتار غير املشروع مبنتجات 
الشاملة،  التبغ  مكافحة  لسياسات  الرئيسية  واجلوانب  التبغ، 
ويهدف إلى خلق التزامات إجبارية أكثر تفصياًل للحكومات من 
املشروع مبنتجات  غير  اإلجتار  تقويض  بهدف  األط��راف  جميع 
بشأن  قومية  لتدابير  دولية  توجيهات  يحدد  أنه  والسيما  التبغ. 
أمن سلسلة اإلمداد، واجلرائم وتعزيز تطبيق القانون، والتعاون 
بجميع  للتبغ  املشروع  غير  اإلجت��ار  تنامي  من  للتخلص  الدولي 

أنواعه. 

مربرات الدرا�سة:

ال تتوفر قياسات كمية ميكن االعتماد عليها حول حجم اإلجتار 
غير املشروع للتبغ والعوامل الكامنة وراءه في مصر. إال أنه هناك 
على  املشروعة  غير  التبغ  جتارة  أن  على  اآلراء  في  عام  اجماع 

وقد جرى تخطيط  بدرجة غير مقبولة.  كبيرة  القومى  املستوى 
لتجارة  املتنامي  باالجتاه  للشعور  الدراسة استجابة  وتنفيذ هذه 
تهديداً  يشكل  مما   ، القومى  املستوى  على  املشروعة  غير  التبغ 

خطيراً على الصحة العامة. 

تشكل مثل هذه املعلومات أداة جملابهة اإلجتار غير املشروع للتبغ 
بتعزيز  املطالبة  الى  إضافة  املطاف،  نهاية  في  عليه  والقضاء 
األبعاد القانونية للتعاون الصحي القومى. إن مصر، بصفتها أحد 
الصحة  ملنظمة  التبغ  ملكافحة  اإلطارية  اإلتفاقية  على  املوقعني 
العاملية ، ملتزمة بتنفيذ السياسات الشاملة ملكافحة التبغ مبا في 

ذلك التصدي لسلسلة اإلمداد.

وتقدم هذه الدراسة الرائدة تقديرات مباشرة حول حجم جتارة 
للمعلومات  املشروعة في مصر. وهناك حاجة ماسة  التبغ غير 
املستمدة من هذه الدراسة لتوجيه واضعي السياسات واجلهات 
للتنفيذ  التبغ  مكافحة  بتدابير  اخلاصة  باالستراتيجيات  املعنية 
ستساعد  كما  التبغ.  ملكافحة  اإلطارية  اإلتفاقية  لبنود  الكامل 
النتائج املستمدة من هذه الدراسة في تعزيز اجلهود الرامية إلى 

السيطرة على ومقاومة اإلجتار غير املشروع ملنتجات التبغ. 

 اأهداف الدرا�سة :

1- تقدير حجم اإلجتارغير املشروع للتبغ في مصر.

التبغ غير  أنواع، وماركات، وأسعار منتجات  2- حتديد مختلف 
املشروعة في مصر.

للتبغ في  العوامل الكامنة وراء اإلجتار غير املشروع  3- حتديد 
مصر.

غير  باإلجتار  املرتبطة  القومى  الدخل  في  اخلسائر  تقدير   -4
املشروع للتبغ في مصر. 

1 Framework Convention Alliance (2008): How big was the illicit tobacco 
trade problem in 2006? Fact sheets for INB1. Geneva, Framework Con-
vention Alliance, February 2008.

2 Joossens L, Merriman D, Ross H, Raw M: How eliminating the global il-
licit trade would increase tax revenues and save lives. Paris: International 
Union against Tuberculosis and Lung diseases, 2009.
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منهجية البحث :

ال يوجد على الصعيد العاملي منهجية موحدة معترف بها لتقييم 
حجم جتارة التبغ غير املشروعة ، وقد يتطلب األمر اللجوء إلى 
تصميم  جرى  وقد  دق��ة.  أكثر  ص��ورة  لتشكيل  متعددة  أساليب 
الدراسة مبدئياً لتقييم اإلجتار غير املشروع للتبغ في مصر. إال 
أن البيانات الرسمية املتاحة كانت بشأن السجائر املصنعة فقط. 

وقد مت تنفيذ الدراسة باستخدام طرق علمية مختلفة.

• تقييم حجم اإلجتار غير املشروع للسجائر في مصر:

1- الطريقة األولى : التقدير احلسابي للنسبة املئوية لإلجتار 
وتقدير  امل��ص��ري  ال��س��وق  ف��ي  بالسجائر  امل��ش��روع  غير 

اخلسائر في عائد ضرائب املبيعات.

2- الطريقة الثانية: املسح اخلاص باملدخنني

3- الطريقة الثالثة: مسح عبوات السجائر الفارغة

• املقابلة املتعمقة مع اخلبراء جلمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة

الطريقة األولى:
غير  اإلجتار  حلصة  املئوية  للنسبة  القومى  التقدير  إلى  تستند 
مبيعات  مبقارنة  وذل��ك  املصرية  السوق  في  للسجائر  املشروع 
بني  الفرق  االستهالك.  إجمالي  مع  احمللية  القانونية  السجائر 
يستخدم  الضرائب  املدفوعة  واملبيعات  االستهالك  إجمالي 
لتقدير كمية التبغ املهرب أو السجائر املهربة لسنة معينة ، وقد 

استخدمت املعادالت التالية )3(:

اإلجتار غير املشروع = إجمالي االستهالك - املبيعات القانونية

االستهالك = عدد املدخنني )في سنة معينة( X عدد السجائر/
السنة 

أضيف عامل رفع )20%( لتغطية نقص االبالغ 

عدد املدخنني )في سنة معينة( = معدل انتشار مدخني التبغ 
X إجمالي عدد السكان في عمر أكبر من أو يساوى 15 سنة 

)3( )CAPMAS(

باستخدام  )للسجائر(  املشروع  غير  السوق  حصة  حساب  مت 
املعادلة التالية: 

املرتبطة  ال��ع��ائ��دات  ف��ي  للخسائر  ت��ق��دي��رى  ح��س��اب  مت  وق��د 
التقديرية  احلصة  باستخدام  مصر  في  املشروع  باإلجتارغير 

للسوق غير املشروع وبيانات ضرائب مبيعات التبغ1.

الطريقة الثانية : املسح اخلاص باملدخنني
مت جمع البيانات ميدانياً عن طريق املقابلة وجها لوجه ل� 3275 
متّثل  التى  و  محافظات2  خمس  في  وذلك   )1 )الصورة  مدخناً 
مناطق مصراخملتلفة . وبلغ حجم العينة املبدئية 3250 مشاركاً 
محافظات  خمس  على  بالتساوي  توزيعها  هو  املستهدف  وكان 
لكل محافظة(، وتقسيمهم بالتساوي بني املناطق  )650 مشاركاً 
احلضرية والريفية او شبه احلضرية )325 مشاركاً لكل منها(. 
جمعها  مت  التي  االستبيان  الستمارات  النهائي  الرقم  بلغ  لكن 
في  رغبوا  إضافياً  25 مشاركاً  هناك  كان  حيث  استبياناً   3275

االنضمام الى الدراسة من مدينة بورسعيد.

اجلهاز  وفر  واإلحصاء.  العامة  للتعبئة  املركزى  اجلهاز   :CAPMAS  3

يساوى  أو  أكبر من  السكان فى عمر  بإجمالى عدد  البيانات اخلاصة 
15 سنة

‡GATS 2009/2010 : املسح العاملى إلستهالك التبغ بني البالغني 

إخطار  عوامل  إنتشار  ملعدل  املتدرج  املسح   :STEPwise 2011/2012‡

األمراض الغير سارية
املبيعات السنوية على السجائر احمللية املشروعة كما هى  4 إستخدم ضرائب 

مسجلة فى وزارة املالية 
5 احملافظات اخملتارة هى: القاهرة واإلسكندرية واملنوفية والفيوم وبورسعيد

حصة السوق غير املشروع =                                X 100 سنة
اإلجتار غير املشروع
إجمالى االستهالك
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أ                                       ب
الصورة 1 )أ، ب(. املقابالت مع املدخنني احلاليني أثناء املسح 

اخلاص باملدخنني

الطريقة الثالثة : مسح عبوات السجائر الفارغة
استند هذا املسح على جمع عبوات السجائر الفارغة من الشوارع 
من مختلف احملافظات اخملتارة. وقد استهدف جمع عينة قدرها 
5000 عبوة فارغة )1000 عبوة لكل محافظة(. إال أن العدد النهائي 

للعبوات الفارغة التي مت جمعها بلغ 4160 عبوة )الصورة 2(.

الصورة 2. منسق االتصال احلكومي يجمع عبوات السجائر 
الفارغة

املقابالت املتعمقة حول راأي اخلرباء:

املعنية  أجريت مقابالت متعمقة حول رأي اخلبراء من اجلهات 
)ممثلي وزارة الصحة والسكان في وحدة مكافحة التدخني، وزارة 
والتموين،  الداخلية  التجارة  وزارة  اجلمارك،  مصلحة  املالية، 
واالحت���اد ال��دول��ي للدرن وأم���راض ال��رئ��ة( ح��ول حجم اإلجت��ار 
هذه  وجود  وراء  الكامنة  األساسية  والعوامل  للتبغ  املشروع  غير 
وزارة  عن  ممثلني  إلى  الدعوة  وجهت  وقد  وتناميها.  الظاهرة 

الداخلية ولكنهم لم يتمكنوا من احلضور. 

النـتــــــــائــــــج:

1- حجم اإلجتار غير املشروع للتبغ في مصر
واخلسائر  امل��ش��روع  غير  ال��س��وق  حلصة  احل��س��اب��ي  التقدير 
السجائر  سوق  نصيب  أظهر  الضريبية:  العوائد  في  التقديرية 
غير املشروع اجتاهاً متزايداً خالل الفترة من 2009 حتى 2012. 
ففي عام 2012 بلغ النصيب التقديري للسوق غير املشروع ذروته 
 ،2009 ع��ام  في  ك��ان  بينما   .)1 )الشكل   %20.7 ب  ق��در  حيث 
النصيب التقديري للسوق غير املشروع حوالى 2% فقط )أي ما 
فترة  خالل  أن  إال  مشروعة(.  غير  سيجارة  مليار   1.56 يعادل 
الثالث سنوات التالية تزايد نصيب السوق غير املشروع تدريجياً 
على نحو كبير من %11.3 في عام 2010 )10.05 مليار سيجارة 
غير مشروعة(، إلى 18.6% في عام 2011 )17.6 مليار سيجارة 
غير مشروعة(، ليصل إلى 20.7% في 2012 أي ما يعادل 20.08 
مليار سيجارة غير مشروعة فى السوق املصرية. ولقد أظهرت 
التقديرات لعام 2013 إنخفاضاً طفيفاً فى حصة سوق السجائر 
سيجارة  مليار   19.1 يعادل  مبا   %19.3 لتكون  املشروعة  غير 
غير مشروعة )الشكل 2(. وقد لوحظ أن هذه الزيادة امللحوظة 
االستقرار  عدم  وحالة  املصرية  الثورة  مع  تزامنت  واملستمرة 
السياسي في البالد، حيث تزامنت هذه الفترة مع مشاكل كبرى 
والسيطرة  الضبط  إج��راءات  فى  وتراخي  الداخلي  األم��ن  في 

لوزارة الداخلية على السوق احمللي. 

الشكل 1. النسبة املئوية لنصيب سوق السجائر غير املشروع 
في عام 2012 
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الشكل 2. اجتاه حصة سوق السجائر غير املشروعة في مصر 
خالل الفترة 2009- 2013

الشكل 3.  املكاسب واخلسائراحلكومية لعوائد الضرائب على 
السجائر فى الفترة 2013-2010

باستخدام تقديرات نصيب سوق السجائر غير املشروعة، أمكن 
 2010 عام  ففي  املبيعات.  ضرائب  عوائد  في  اخلسائر  تقدير 
بلغت اخلسائر 847.3 مليون جنيه مصري و التى متثل %10.2 
خسارة فى العائدات، وازدادت إلى 2.5 مليار ما يقدر ب%15.7 
خسائر(،   %17.2(  2012 في  3.6مليار  ثم   ،2011 في  خسائر 
لتصل إلى 3.8 مليار جنيه مصري فى 2013 و التى متثل %16.2 

خسائر فى العوائد الضريبية )الشكل 3(.

املسح اخلاص باملدخنني
أج���ري امل��س��ح اخل���اص ب��امل��دخ��ن��ني ع��ل��ى 3275 م��ش��ارك��اً من 
احملافظات اخلمس اخملتارة عشوائيا. و قد وافق 2659 مشاركاً 
استجابة  مبعدل  بهم  اخلاصة  السجائر  اظهارعبوة  على  فقط 
81.2% )صورة 3(. ومن عبوات السجائر التي مت فحصها ، مت 
حتديد 568 عبوة غير مشروعة بنسبة 21.3% )الشكل 4(. ومع 
وضع فرضية أن من لم يوافقوا على اظهار علب سجائرهم هم 

ميثلون18.8% من املشاركني كانوا يحملون عبوات غير مشروعة 
مما يجعل نسبة تدخني تلك العبوات غير املشروعة عالية جدا 

تصل الى40.1%، و لكن هذه الفرضية ال ميكن تأكيدها.

الشكل 4. النسبة املئوية للعبوات غير املشروعة التي مت التعرف 
عليها أثناء املسح اخلاص باملدخنني

 

الصورة 3.  القائم باملقابلة امليدانية يفحص عبوة السجائر لدى 
املدخنني

 خصائص مدخني السجائر غير املشروعة
مدخني  خلصائص  املتعمق  التحليل  من  املزيد  إج��راء  مت  لقد 
عليهم.  للتعرف  ص��ورة  خلق  أجل  من  املشروعة  غير  السجائر 
وتبني أنه من بني جميع مدخني السجائر غير املشروعة التي مت 
حتديدهم في املسح اخلاص باملدخنني )العدد = 568(، أفادت 
أي  عاما،   24 سن  دون  التدخني  بدأت  أنها   )%78.7( الغالبية 
وهم طالب. وكان متوسط عمر البدء في التدخني بني مدخني 
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مستخدمى  من  نظرائهم  من  أصغر  املشروعة  غير  السجائر 
املاركات التجارية القانونية )19.68 ± 6.62 سنة مقابل 21.12 
بها أحصائياً  يعتد  النتيجة  التوالي(، )وهذه  ± 6.63 سنة على 

بدرجة عالية(. 

السجائر  مدخنو  إليه  وصل  دراسية  درجة  أعلى  استكشاف  مت 
غير املشروعة وتبني أن ما يقرب من 60% من مدخني السجائر 
غير املشروعة لم يصلوا إلى درجة التعليم اجلامعي )الشكل 5(. 
ووجد أن معظم املدخنني للسجائر غير املشروعة )57.8%( كانوا 
غير  السجائر  مستخدمي  معظم  وك��ان   .)6 )الشكل  متزوجني 
املشروعة من املدخنني يوميا )97.7%( مبتوسط استهالك علبة 
واحدة من السجائر يوميآ )19.56 ± 10.54 سيجارة / يوم(. 
وقد ذكرت النسبة الرئيسية من مدخنى السجائر غير املشروعة 
ومعظمهم   )%73.5( جنيه   1500 من  أقل  الشهري  دخلهم  أن 
واملوظفني  احلرف  ذوى  العمال  أومن  العمل،  عن  العاطلني  من 
بدرجة  إحصائياً  بها  يعتد  النتيجة  وتللك   )%72.3( احلكوميني 

عالية. )شكل 7 أ ، ب( .

العبوة غير املشروعة كان 5.2 ± 1.2  ووجد أن متوسط   سعر 
إلى 6.8 جنيه مصري. وكانت  يتراوح من 1.5  جنيه مصري و 
مارلبورو  هي  استخداما  األكثر  املشروعة  غير  التجارية  املاركة 
املشاركون  أظهرها  التي  ال��ع��ب��وات  جميع  م��ن   %13.4 ومتثل 
املستخدمون لعبوات السجائر غير املشروعة تليها ال ام )%10( 

ثم روزمان )%5.6(. 

الشكل 5.  توزيع مدخني السجائر غير املشروعة بحسب 
املستوى التعليمي

الشكل 6 .  توزيع مدخني السجائر غير املشروعة بحسب 
احلالة االجتماعية )متزوج وغير متزوج( 

الشكل ) 7- أ(. توزيع مدخني السجائر غير املشروعة بحسب 
مستوي الدخل الشهري

الشكل )7- ب(.  توزيع مدخني السجائر غير املشروعة ذوي 
الدخل األقل من 1500 جنيه مصري حسب املهنة

 مسح العبوات الفارغة
على  والتعرف  احملافظات  نفس  من  الفارغة  العبوات  جمع  مت 
العبوات غير املشروعة. ومن مجمل 4160 عبوة فارغة مت جمعها 
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من اخلمس محافظات، مت التعرف على 848 عبوة غير مشروعة 
وجدت  املشروعة  غير  العبوات  وهذه   .%20.4 يعادل  ما  وهذا 
محافظة  يليها   )%25( املنوفية  محافظة  في  األول��ى  بالدرجة 

األسكندرية )22.2%( )الشكل 8(.

الشكل 8. توزيع عبوات السجائر الفارغة غير املشروعة، 
بحسب احملافظات

املناق�سة املتعمقة مع اخلرباء:

املصدر  هو  واسع  نطاق  على  التهريب  فإن  اخلبراء،  لرأي  وفقاً 
الرئيسي لتجارة السجائر غير املشروعة يليه التزييف والتصنيع 
الدولة  تواجه  التى  الكبرى  التحديات  أهم  ومن  القانوني.  غير 
األكثر  وهي  »كليوباترا«  ماركة  احمللية  السجائر  وتزييف  تهريب 

شعبية.

مــن  امل�ستخل�ســة  والتو�سيــات  اال�ستنتاجــات 

الدرا�ســة لو�ســع ا�سرتاتيجيــة �ساملــة ملحاربــة 

االإجتــار غري امل�ســروع للتبــغ يف جمهوريــة م�سر 

العربية:

من  املشكلة،  وطبيعة  حجم  لقياس  صحيحة  وسائل  ب��دون   -1
الصعب على السلطات أن تضع وتقيم فاعلية استراتيجيات 
املكافحة. أثبتت املنهجيات البحثية املتنوعة املستخدمة في 
الدراسة احلالية جناحها كخطة تفصيلية ميكن أن تستفيد 
منها سائر البلدان في إعداد دراسات لقياس حجم ونوعية 
اإلجتار غير املشروع للتبغ. فقد أظهرت تلك الطرق البحثية 
غير  التبغ  جت��ارة  مشكلة  حلجم  للغاية  متقاربة  تقديرات 

 %20.4  ،%21.3  ،%20.7 بلغت  حيث  مصر؛  في  املشروع 
ومسح  باملدخنني،  اخل��اص  واملسح  احلسابية،  للتقديرات 

عبوات السجائر الفارغة على التوالى. 

في  كبيراً  أمنياً  حتدياً  للتبغ  املشروع  غير  اإلجت��ار  يشكل   -2
العديد من البلدان. وقد تصاعدت املشكلة مبصر منذ قيام 
منخفضاً  املستوى  ك��ان   2009 ع��ام  فقبل  املصرية.  الثورة 
املرحلة  مع  الزيادة  ذروة  وترافقت   .%3 يتخط  ولم  للغاية، 
السياسي، وضعف  االستقرار  بعدم  اتسمت  التي  االنتقالية 
احلالة األمنية، وقصور الرقابة على السوق احمللية واحلدود 
كافية  قوانني  وجود  املهم  من  كان  لذلك  املصرية.  واملوانئ 
عملها.  وأداء  لتطبيقها  املعنية  السلطات  وتعزيز  وفعالة 
وتشمل املتطلبات القانونية العقوبات املناسبة، والقضاء على 
منتجات التبغ غير املشروعة املتحفظ عليها، واملواد اخلام، 
ووسائل استعادة وتعويض اخلسائر في العائدات الضريبية 
سلسلة  ومراقبة  عليها،  املتحفظ  البضائع  تدمير  وتكاليف 
قوية  حماية  وإج����راءات  التصنيع،  تصاريح  مثل  اإلم���داد 

ألصحاب املاركات املشروعة.

غير  التبغ  جتارة  صور  أهم  هو  النطاق  الواسع  التهريب  إن   -3
ولتحسني  القانوني.  غير  والتصنيع  التزوير  يليه  املشروعة 
العائد من الضرائب على األمد الطويل، ينبغي على احلكومة 
مائية  باستخدام عالمات  الضريبي  النظام  ودعم  استكمال 
وتثبيتها  الرقمي  الترميز  أو  الورقي  الضريبي  اخلتم  مثل 
على كل عبوة مباعة مع الرصد املنتظم لها باستخدام طرق 
والتهريب.  الغش  ملنع  اخملتلفة،  الرقمية  الضرائبي  التحقق 
معلومات  احلكومة  لدى  سيكون  البسيطة،  الطريقة  وبهذه 
شفافية  وتوفر  ومسارها  املنتجة  السجائر  كم  حول  مؤمنة 
تامة حول كمية الضريبة التي يجب جمعها من كل مصنع أو 

مورد للتبغ. 

4- إن زيادة العائدات الضريبية املتوقعة نتيجة لزيادة الضرائب 
املفروضة على السجائر كان من املمكن أن يكون لها تأثيرا 
معدل  خفض  و  التبغ،  مكافحة  جهود  أكبرعلى  إيجابيا 
استهالك التبغ، وحتسني الصحة العامة إذا لم تكن ظاهرة 
األع��وام  في  موجودة  غير  املشروعة  غير  السجائر  جت��ارة 
القليلة السابقة. وبحسب بيانات وزارة املالية، يقدر أن خسائر 
اإلجتار غير املشروع للتبغ في مصر قد يصل إلى %25-20 
من عائد ضرائب البلد. هذه اخلسارة الهائلة في العائد كان 
من املمكن أن تضيف كثيرا للموازنة العامة حلكومة الدولة 
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املصرية وكان من املمكن أن توجه لدعم العديد من اجملاالت 
اخلاصة مبنظومة الرعاية الصحية القومية. 

5- التعامل مع الطلب على املنتج من خالل التوعية وإطالع العامة 
بتأثيرات اإلجتار غير املشروع للتبغ. و لقد اظهرت نتائج هذه 
الدراسة عن بعض سمات املدخنني للسجائر غير املشروعة 
مما  واالقتصادي.  التعليمي  املستوى  انخفاض  أهمها  ومن 
يؤكد على تأثير املعايير االجتماعية واالقتصادية للفرد التي 
هذه  استهالك  إلى  التعليم  في  حظاً  واألقل  بالفقراء  تدفع 
على  الطلب  وخلفض  املشروعة.  غير  الرخيصة  املنتجات 
هذه املنتجات ، يجب أن تستهدف جهود برامج مكافحة التبغ 
حمالت  دور  على  تركز  وأن  واحلساسة  الضعيفة  الفئات 
وسائل اإلعالم كأداة هامة للتوعية والتثقيف الصحى العام.

6- اإلجتار غير املشروع بالتبغ مشكلة متعددة اجلوانب. ويجب 
مواجهتها بأسلوب شامل يستند أساساً إلى التعاون والتكامل 
احلكومى املتعدد القطاعات املدعوم بااللتزام السياسي رفيع 
اإلجتار  مشكلة  حتديد  في  حتقق  الذي  والنجاح  املستوى. 
غير املشروع للتبغ في هذه الدراسة أكد على احلاجة امللحة 
الصحة،  وزارة  مثل  الرئيسيني  املعنيني  الشركاء  لتحديد 
ووزارة  اجلمارك،  و مصلحة  املالية  ووزارة  الداخلية  ووزارة 
والربط  العدل  ووزارة  املستهلك،  حماية  وسلطات  التموين، 
بينهم جميعاً في استراتيجية شاملة لضمان االلتزام بتحقيق 

أهداف موحدة. 


