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زيادة الضرائب على المنتجات التبغية : جموعة األميرآية للحد من التدخين في السراي الحكوميم

  ستنقذ أرواحًا وتغني مداخيل الدولة
 التدخين هو آفة العصر: ميقاتي

 
خلص فريق بحثي من الجامعة األميرآية في بيروت، بعد دراسة استمرت عامًا آامًال، إلى أن زيادة الضرائب 

وقد ُأعلنت هذه . على المنتجات التبغية ستؤدي إلى خفض نسبة المدخنين وستدّرعلى خزينة الدولة أرباحًا مهمة
بحث للحد من التدخين، التابعة لكلية العلوم النتيجة خالل لقاء تحاوري نظمته في السراي الحكومي مجموعة ال

وقد أقيم اللقاء برعاية رئيس مجلس الوزراء األستاذ نجيب ميقاتي، . الصحية في الجامعة األميرآية في بيروت
علي حسن الخليل الذي مثله مدير البرنامج    الذي مّثله وزير المال محمد الصفدي، ومشارآة وزير الصحة

وشارك أيضا رئيس الجامعة الدآتور بيتر دورمان الذي شّدد . ين الدآتور جورج سعادهالوطني لمكافحة التدخ
وحضر اللقاء عدد من األآاديميين . في سبيل مكافحة التدخين  على أهمية تعاون األآاديميا مع صناع السياسات

  .والبحاثة، منهم الدآتور ابمان نويهض، عميد آلية العلوم الصحية
 

جاد . ريما نقاش، د .وأشرف عليها آل من د، الدراسة المرآز الكندي لبحوث التنمية الدوليةهذا وقد مّول هذه 
   .نسرين سلطي، األعضاء في مجموعة البحث للحد من التدخين.شعبان، د

  
ثم عرض . وقد افُتتح اللقاء بكلمة ترحيب وتعريف لمنّسقة مجموعة البحث للحد من التدخين الدآتورة ريما نقاش

  .ائقي قصيرفيلم وث
  

أن التدخين هو آفة العصرلما ينتج عنه من بعد ذلك ألقى وزير المال محمد الصفدي آلمة الرئيس ميقاتي وفيها 
   للحد من هذه  الى تطوير استراتيجية وطنية شاملة   أضرار جّمة خاصة النتشاره بين الشباب، مما يبرز الحاجة

وقال إن االجراءات المادية والقانونية وبرامج التوعية . ة عنهااآلفة والقضاء عليها والحد من األمراض الناتج
  .استراتيجيا مكافحة التدخين   والتشجيع على التغلب على االدمان يجب أن تتضافر لتنجح

  
ريما نّقاش، األستاذة المساعدة في آلية العلوم الصحية، إن زيادة الضرائب على المنتجات . وخالل اللقاء قالت د

. أثبتت جدواها آسياسة فعالة لحماية الناشئة والحد من الوفيات واألمراض الناجمة عن التدخينالتبغية قد 
وأضافت أن دوًال مثل ترآيا نسبة المدخنين فيها أآبر منها في لبنان، قد اتخذت اجراءات ناجحة للحد من 

يكون مثاًال جديدًا ناجحُا على  وأضافت أن لبنان قادر أن. التدخين، منها زيادة الضرائب على المنتجات التبغية
 .لكن المطلوب دعٌم وتأييٌد قويين من القيادة السياسية، خاصة وزارتي الصحة والمال  آيفية مكافحة هذه اآلفة،

  



للمنتجات التبغية وهي أقل بكثير منها في    بالمئة من سعر التجزئة 50إلى  30وتشكل الضرائب حاليًا في لبنان 
ومعلوم إن سعر السجائر . بالمئة 80إلى  70إلى المرتفع، حيث الضرائب تشكل  بلدان الدخل المتوسط

في دول الدخل المتوسط الى المرتفع،  2.6للعلبة مقارنة مع    دوالر 1.6المستوردة في لبنان منخفض ويشكل 
  .دوالرات لدول الدخل المرتفع 5و
 

وقد أظهرت الدراسة أن هناك متسعًا آافيًا لزيادة سعرالمنتجات التبغية في لبنان آجزء من استراتيجية ضبط 
 2005وآان لبنان قد صادق على االتفاقية االطارية للحد من التدخين في شباط . التدخين لحماية أرواح اللبنانيين
 .منتجات التبغية آما تنص االتفاقيةتفرض زيادة ضرائب على ال  ولكن ال توجد بعد سياسة وطنية

  
جاد شعبان، األستاذ المساعد في العلوم االقتصادية في آلية الزراعة والعلوم الغذائية، إنه لتاريخه ال . د   وقال

وجدت الدراسة أن زيادة : "وأضاف. توجد في لبنان دراسة لتأثير زيادة الضرائب على المنتجات التبغية
السجائر المحلية الصنع أو المستوردة سيؤدي الى انخفاض االستهالك    ئة آمعدل علىبالم 140الضريبة بنسبة 

يعني أن سعر    وهذا. بالمئة للنارجيلة 26و   بالمئة للسجائر المستوردة 7بالمئة للسجائر المحلية و 92   بنسبة
 3.2(السجائر األجنبية  ليرة لعلبة 4750مقابل ) دوالر 0.8(ليرة لبنانية  1250علبة السجائر المحلية سيكون 

 .لتنباك النارجيلة) دوالر 2.6(ليرة  4000و) دوالر
 

مجمل   نسرين سلطي، األستاذة المساعدة في قسم العلوم االقتصادية في آلية اآلداب والعلوم، إن. وقالت د
  صرفت علىمليونا منها  512، وأن 2010مليون دوالرًا في العام  553بلغ   االنفاق على المنتجات التبغية

إن االسعار ترتفع أآثر من انخفاض االستهالك، مما يجعل التأثير    وقالت. ماليين علبة سجائر مستوردة 307
مليون دوالر لخزينة الدولة  127وأوضحت أن زيادة الضرائب ستشكل ربحًا بقيمة . على مدخول الدولة ايجابيًا

 .بالمئة عن الرقم الحالي 52بارتفاع مقداره 
  

شعبان إن جزءًا من مردود الزيادة الضريبية يمكن استعماله في برامج وطنية للحد من التدخين وحتى . وقال د
زيادة الضرائب على المنتجات التبغية ستنقذ أرواحًا : "وختم. ايقافه، لالفادة القصوى من هذه الزيادة الضريبية

  ."وتغني مداخيل الدولة
  

  .لمجتمع المدني واالعالم وصّناع السياسة ثم ُأعلنت توصيات اللقاءواختتم اللقاء بحوار مفتوح مع ممثلي ا
 
 

 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
هيئة تعليمية من والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم . آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

تقّدم الجامعة حاليًا ما يناهز مائة  . طالب وطالبة 8000أعضاء وجسمًا طالبيًا من حوالي  600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب

  .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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