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 شكر وتقدير
 
العمل الجاد ، وكبيرالر يكفتالتخطيط والقدرا ب نود أن نعترف 

 جميعفي و HealthBridgeبه الكثير من الناس في  قامالذي 
عدد آبير من المنظمات نشكر ، آما نود أن المنظمات الشريكة لنا

حكومية والوآاالت الحكومية والمنظمات األخرى ، غير ال
دون آل . واألفراد الذين شارآوا في الدراسات البحثية العشرة

هذا ما آان للقضايا التبغ والفقر ،  حماسهم وتفانيهم منهم ، ودون
 .ن يكون ممكناأعليها  قامتالكتاب وجميع البحوث التي 

 
 في وقت سابقعملوا آما نود أن نشكر جميع هؤالء الناس الذين  

فرت التي والمنشورة وغير المنشورة، ومن خالل التقارير
المذآورة  يةدباأل مراجعاتالعديد من العليه  بنياألساس الذي 

  .هنا
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 مقدمةال 1
 من هذا الكتاب هدفال 1.1 
مبادئ  ، حيث يحتوي علىالفقر بلتبغ ا دليل لعالقةالكتاب هذا  يعتبر  

أمثلة ملموسة عن آيفية استخدام المبادئ يقدم و. الدعوةتوجيهية لبحوث 
فريقية التوجيهية في المشاريع التي تنفذ في العديد من البلدان اآلسيوية واأل

 وةدعالكتب إلى الهدف يو. 2011و  2009ية بين عامي نودول أمريكا الالتي
قضايا الفقر والتبغ والباحثين الذين  خاطبونلذين يودعم امكافحة التبغ ل

يرغبون في االنخراط في مجال مكافحة التبغ عن طريق استكشاف التبغ 
 .والفقر

 
المبادئ  فيالبحث آيفية  عنت مختلف الدراسات في هذا الكتاب أبرزقد و 

، تياجات المحلية والظروف المحليةتكييفها مع االحو للدعمالتوجيهية 
وضح وقد  .تصميم البحوث وتنفيذها فيها باإلضافة إلى تقديم الطرق التي تم

تحديد القضايا الرئيسية في زراعة التبغ والفقر والتصدي لها  يةآيفالكتاب 
 .والنتائج المحققة ،الدعوةمن خالل البحوث من أجل 

 
 التبغ والفقر آقضية التنمية 2.1 

في مجال مكافحة التبغ الجهود ما زالت تبذل  اآبير اإحراز تقدم بالرغم من
وال على الصعيد الدولي ، بما في ذلك في البلدان ذات الدخل المنخفض، 

فهم في بشكل خاص  اإفتقار، آما نجد أن هناك قائمةكبيرة الفجوات زالت ال
. قضية من قضايا التنمية الهامة وصالتها في الحد من الفقرآافحة التبغ مك

 ة أن هناك عددا من الطرق التي تربط وقد أثبتت عدة دراسات دولية سابق
 :؛ على سبيل المثال التبغ والفقربين 

 
ويقلل من من تكاليف الرعاية الصحية، استهالك التبغ يزيد  

 على آسب الدخل المحتملسلبا  يؤثر، آما  اإلنتاجية نتيجة المرض
 .لألسرة ةالعام يةوالرفاه

هم بقية السكان، ولكن عند الفقراء عنمعدالت التدخين ترتفع  
ضائعة  أمواالفقد تمثل النفقات على التبغ . غالتبتكاليف  ونحمليت

 .آان يمكن أن تنفق على االحتياجات األساسية
ن آسب العيش بدال م العديد من مزارعي التبغ في الديون يقع 

وتستدعي . خطرةلبيئات عمل المزارعون ، بينما يتعرض الالئق
إلى األطفال  عدم ذهابأيضا زراعة التبغ ل عاليةالمتطلبات العمل 

  .الفقر فيمتتالية أجيال ضمان استمرار شبه المدرسة، وبالتالي 
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 اهينظر إلي من البلدانفي آثير ما زالت مكافحة التبغ  مع االعتراف بأنه و

 من قبل  2000 عام من ، أجريت إبتداءا "ةيالصح" من الناحيةفقط 
HealthBridge قدرت وقد . 1على التبغ والفقر وغيرها دراسات أولية

التبغ من قبل الفقراء يمكن نفقات آخرون أن و Efroymsonدراسة أجرتها 
مليون طفل من سوء  10.5ب استخدامها لشراء غذاء صحي آافي لتجن

أجريت بحوث ذات الصلة على اقتصاديات التبغ قد و. 2ي بنجالدشالتغذية ف
في الهند  هالكباإلنتاج واالست ين، فضال عن التبغ والفقر المتصل 3مفي فيتنا

لصحة س لمنظمة اوضعت هذه الدراسات البحثية األسوقد . 4بنجالديشو
تبغ ال"موضوع يوم التبغ التدخين من خالل لالمتناع عن  2004العالمية لعام 

اسات جديدة بين عامي ، وقدمت دفعة لتصميم وتنفيذ عشر در" والفقر
بتمويل من مبادرة بلومبرج العالمية للحد من استخدام التبغ  2011و  2009

)BI  ( من خالل منحة مقدمة من االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض
 .)The Union(الرئة 

 
لتبغ والفقر ، أو مختلفة من اب قضية مختلفة أو جوانمنها آل  تعالج وبينما

اقتربت من نفس المشكلة من زاوية مختلفة، سعت هذه الدراسات لتقديم 
مفهوم جديد لمكافحة التبغ آقضية الفقر لتسليط الضوء على اآلثار المحتملة 

الرفاهية لتصنيع التبغ واستخدامها في سوء التغذية لدى األطفال، والتعليم و
 .ة لألسرةاالقتصادي

 
لصالت التبغ الوعي  رفع مستوى كن عن طريقي نهاية المطاف، يمفو
 العالمية إدراج مكافحة التبغ في برامج التنميةهم في مساعدة آل من الفقرب

 على بينة من أهمية ال يهتمون بالجانب الصحي ذينوالوطنية وجعل الل
 . الفقر لتخفيف من وطأةل اقياسم وجود دراسة لمكافحة التبغ بوصفه

 
                                                 

منظمة الصحة العالمية ، : جنيف . حلقة مفرغة: غ والفقر التب. منظمة الصحة العالمية 1
2004. www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2004/en/wntd2004 

brochure_en.pdf 
2  Efroymson D, Ahmed S, Townsend J تحليل اآلثار : الجياع للتبغ . "وآخرون

 .10: 212-217 )2001(افحة التبغ مك" الديشجاالقتصادية للتبغ على الفقراء في بن
3  Hoang MA, Le TT, Tran T, Kinh HV, Efroymson D, FitzGerald S .
: هانوي . ةلألسر المدخنالبديلة خسائر الفرص عن دراسة : التبغ أآثر من التعليم "

HealthBridge  2005فيتنام عام 
4  Efroymson D, ed ."2002 :دآا . الديشجمالحظات من الهند وبن: التبغ والفقر 

HealthBridge 
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نأمل ثالث قارات، الالخاصة بكل بلد من األخيرة األدلة خالل تقديم هذه من 
إعطاء األولوية  معأهداف الحد من الفقر بوآاالت التنمية على في التأثير 

لمكافحة التبغ وتحفيز الحكومات في جميع أنحاء العالم للتصدي لمكافحة 
 .التبغ من خالل الخطط الوطنية للتخفيف من حدة الفقر

 
 وةبحوث من أجل الدع 3.1

ما ولبحث عن اشرح مفصل وبحوث الدعوة إرشادات تقدم : التبغ والفقر 
، باختصارو. هنا هاراتكرتم ي األبحاث التي لنمن  أخرى أنواع به عن ميزتي

لتوفير أدلة محددة على الحاجة لسياسة معينة البحث من أجل الدعوة يسعى 
 الاعمأأو لرأي العام لمية معينة حكو الاعمأأو إلظهار ، معين أو برنامج 

السياسة  علىلتأثير لهدف إلى تقديم أدلة يعبارة أخرى ، بو. لها مخطط
 . العامة

 
لتبغ يؤدي إلى تفاقم الفقر الذي يشير إلى أن االبحث ويمكن ان يكون استخدام 

 :  ا من حيثمهمأن يكون 
 التبغ؛ إثارة االهتمام والعمل داخل قطاع التنمية في مجال مكافحة 
فعالة لمكافحة مثبتة واتخاذ إجراءات التزام الحكومة باتخاذ زيادة  

 التبغ، و
 .للتغيير حافزآالفقر، بالتبغ  عالقةهم الدولي لالمساهمة في الف 

لط عليها الضوء في هذا المس دراساتالعشر استندت آل دراسة من قد و
، اتالحكوم اتسياسبتعلق مباشرة والمهادف الالكتاب على البحث السريع و
 .1آما هو مبين في الجدول رقم 

 
 بحثيةوالدراسات الالفقر لتبغ وعن املخص :  1لجدول ا

 الترآيز السياسيالبحوث و منظمةالالبلد و

 اتحاد  –االرجنتين 
 األرجنتينانتيتاباآيكا 

Argentina ‐ Unión 
Antitabáquica 

Argentina 

ى منتجات العالقة بين إنفاق األسر عل الباحثونحث ب
التبغ في األسر ذات الدخل المنخفض والموارد المتاحة 
لتلبية االحتياجات األساسية مثل الغذاء والخدمات 

الذي دور ال يعتبر. والصحة والتعليم والمرافق العامة
تحسين صحة ونوعية لسياسات مكافحة التبغ تلعبه 

 .األساسي ألنشطة الدعوة محورحياة السكان الفقراء ال
 ديش بنجال

WBB Trust  
الباحثون التأثيرات االجتماعية واالقتصادية قيم 

لزراعة التبغ ، وظروف عمل عمال صناعة التبغ، 
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العمل من أجل تحسين (
 )بنجالديش

وأثر شراء التبغ على المستهلكين إلثبات أن سياسات 
ما هو ليس فقط تعكس و يجب أن تخاطبمكافحة التبغ 

أيضا ظروف  بليئية ، من المخاوف الصحية والب أبعد
تم فحص إنتاج واستخدام التبغ وقد . معيشة أفقر الفقراء

يجب التصدي له  ذيالوعلى أنه السبب الجذري للفقر 
في تحسين حياة إذا رغبوا واضعي السياسات من قبل 
  .الفقراء

  البرازيل 
Aliança de 

Controle do 
Tabagismo 

(ACTbr) 

 صحابألالمتاحة  نقص المعلوماتلالباحثون تصدي 
وضع وتنفيذ سياسات لالمصلحة الرئيسيين المشارآين 

في البرازيل ، وال سيما البرنامج التبغ انتاج مكافحة 
زراعة من المناطق في الوطني لدعم تنويع انتاج التبغ 

على وتناولت . أجل التنمية الريفية المستدامة المتكاملة
، تجاربالوجه الخصوص دراسة المعتقدات و

نفذها يلعقبات التي تواجهها ، واالستراتيجيات التي وا
على إقتصاديا صغار المزارعين للحد من اعتمادهم 

خطط بديلة إيجاد التبغ من خالل تنويع المحاصيل و
طريقة استخدام أفضل فت شتآآما الكسب العيش ، 

المتعلقة  اتع القراراصنل لتوصيلهاهذه المعلومات ل
 .بمكافحة التبغ

الباحثين ( الكاميرون
مالي و، )ينالفردي

Association de 
Lutte contre le 

Tabac, l’Alcool, et 
les Stupéfiants 

(ALUTAS) and 
Senegal - 

Mouvement Anti-
Tabac du Sénégal 

(MAT 5 

 يمثل الباحثون في آل بلد إلى دراسة آيفيسعى 
 بديلة لإلنفاق علىفرصة اإلنفاق على التبغ 

على و. اسية ، وخاصة بين الفقراءاالحتياجات األس
صحراء ارتفاع معدالت التدخين في أن الرغم من 

عليه في مناطق  وزال أقل مما هيال  يةجنوبالأفريقيا 
معدالت الفقر في هذه البلدان  إال أنأخرى من العالم ، 

غير  بالفعلأن أآثر من نصف األسر حيث ، مرتفع 
مما األساسية ، اليومية  هاحياتنفقات على تحمل  ةقادر

إن . نفقات التبغ مساهما هاما في الفقرمن يجعل 
 على تأثير نفقاتفقط  تأنشطة الدعوة ليس اتتوجه

أيضا على  بلالجارية على حياة الفقراء ، التبغ 
 .مستقبلهم

 Acciónهندوراس 
para la Promoción 

de Ambientes 
Libres de Tabaco 

ي مزارع يعمل فيهاالتي الباحثون الظروف  فاستكش
 ونتعرضي، وال سيما المخاطر واألضرار التي  التبغ

، والتأثيرات تصوراتهم لتلك المخاطرولها ، 
وقد . البيئةعلى وصحتهم البيولوجية للمبيدات على 

                                                 
دراسات فرانكفونية افريقية آجزء من دراسة واحدة منسقة من قبل جمعية ثالث  أجريت  5

 في هذا التقريروتم عرضها  موجودة في تشادال Consammateurs  Droits desالدفاع 
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(APALTA)  الدعوة على الحاجة إلى إدماج مكافحة التبغ في رآزت
سياسات الحد من الفقر من أجل تحسين الظروف 

من للعاملين في صناعة التبغ ، الذين هم المعيشية 
خرى األ  هممهاراتو ميون في المقام األول ،األالفقراء 
 .قليلة

جمعية الصحة  -الهند 
في الهند الطوعية 

)VHAI( 

القضايا عالقتها بفي ظروف العمل والباحثون حقق 
زراعة باالجتماعية واالقتصادية والصحية المرتبطة 

 لعرض 6"اندوتال"أوراق ، و "البيدي"التبغ ، وإنتاج 
ز سالمة عزالتي تصناعة التبغ خرافة أسطورة 

 يتم آسياسة عامة لن و. التبغفي مجال وجدوى العمل 
. من الفقر هؤالء العمالخروج المدى القصير على 
أآثر لدخل لن األنشطة البديلة واستكشف الباحثوقد 

بديلة في إطار برنامج شامل للجميع، وسبل أمانا 
 .لعيش للعاملين في صناعة التبغتديمة لومس

مرآز  -اندونيسيا 
جامعة  للبحوث الصحية ،

   إندونيسيا

داخل العالقة بين تعاطي التبغ قام الباحثون بفحص 
تقديم للفقراء للطفل بين ااألسرة وبين الوضع الصحي 

الترآيز على  وتم. أدلة لدعم سياسات مكافحة التبغ
لطفل الناجم عن استهالك االسلبي على صحة تأثير ال

مكافحة التبغ ن التبغ لمواجهة إحجام الحكومة ع
عتقادها في الجوانب التجارية المربحة إلنتاج التبغ ال

 .وبيعه
 Instituto -المكسيك 

Nacional de Salud 
Pública (INSP( 

حلل الباحثون اآلثار المالية المترتبة على استهالك 
دخل المنخفض على على قدرة األسر ذات الوالتبغ 

وآان الترآيز في جهود . تحمل االحتياجات األساسية
التي يمكن من خاللها مكافحة التبغ  طرقعلى الدعوة 

 .الحد من الفقرواستراتيجيات أن تكمل سياسات 
 Comisión -بيرو 

Nacional 
Permanente de 

Lucha 
Antitabaquica 

أثيرها نفقات األسر على التبغ وت قام الباحثون بفحص
على قدرة األسر على تحمل تكاليف الحاجات 

بصفة خاصة اآلثار السلبية للتبغ درست األساسية، و
في بلد حيث ثلث و. على إنفاق األسر التي لديها أطفال

أفقر األسر أآبر عدد من تملك السكان فقراء، وحيث 
 بغمكافحة التالسياسات المالية التي تؤيد تساهم األبناء، 
الهدف  الذي يعتبرهداف اإلنمائية لأللفية، قيق األفي تح

 .سياسة الحكومةالمرآزي ل
 فيموجودة بالفعل المحددة الدلة األسعى الباحثون لفهم  –فيتنام 

                                                 
صغيرة  حزمفي ف السجائر المصنوعة يدويا ولكن لل" تاندو"ورقة  ستخدم في الهندت  6

 ."البيدي"تعرف باسم 
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HealthBridge وبالتالي تحديد  في فيتنام العالقة بين التبغ والفقر فيتنام ،
الفجوات البحثية الحالية من أجل تقييم التأثير الحقيقي 

. اسات مكافحة التبغ على العمالة الوطنية الشاملةلسي
وآان استطالع تنفيذ وتطبيق مجموعة من التدابير 

تحسين من أجل وسيلة ليس فقط يعتبر لمكافحة التبغ 
 .الصحة العامة ولكن أيضا لتخفيف حدة الفقر

 
 نظرة عامة على النتائج المحققة 1.4
الصلة بين التبغ  إلثبات أدلة جديدةجميع الحاالت  فيالباحثون  أوجد
، والمكسيك ، وبيرو ، وفيتنام  بنجالديشفي إندونيسيا واألرجنتين ، ووالفقر
 بديلةال فيلاتكالالباحثون  وضحوأ  الكاميرون ومالي والسنغال ،، و
 تحولواألساسية المنزل ضروريات  اإلستغناء عن حيث أنستخدام التبغ ال

تعيش  حيث األسر علىر اآلثا له تكون ،ستخدام التبغال اإليرادات الشحيحة
األطفال حرم وتبشكل أفضل ،  اتحمل إطعام أنفسه بدال من ئيفي فقر غذا

تم وقد . نفقات الرعاية الصحيةال تقدر على تحمل من فرص التعليم ، و
تسليط الضوء على نوعية رديئة للغاية من العمالة ذات الصلة بالتبغ من قبل 

 . البرازيل وهندوراس والهند وفيتنامو بنجالديشالباحثين في 
 
تساهم بشكل آبير في توليد  صناعة التبغمن أن دعاءات االعلى الرغم من و

الفقر  واقعيكذب فرص العمل والحد من الفقر في البلدان المنتجة للتبغ ، 
على ستغاللية وعمالة األطفال الدعاية االعمل الوظروف  ريوالخطيقيني ال

ديد من هذه البلدان أيضا السياسيون في العيستخدم ا بينمو. هذه الصناعة
 تمكنلجهود المبذولة لمكافحة التبغ ، الحجج المتعلقة بالتوظيف الحباط ا

ظروف عمل أفضل وب ةعاليبأجور وظائف  إيجادالباحثون من إثبات إمكانية 
في الواقع ، و. السلع والخدمات األخرى إلىاإلنفاق على التبغ  تحولاذا تم 

العمالة من أن تزيد عامة لمكافحة التبغ فيتنام ، يمكن ا أظهرت الدراسة آمو
 .الوطنية

 
مسألة التبغ والفقر من زاوية مختلفة الدراسة االندونيسية أيضا استكشفت وقد 

. ، وذلك بدراسة تأثير استخدام التبغ على الحالة الصحية المنزلية لألطفال
بين تدخين الوالدين وانتشار مالية احتود صلة سببية أثبت الباحثون وجوقد 

عند الوالدة ، بوزن منخفض ألطفال ، واألطفال الذين يولدون بين االعدوى 
ذات دراسات القيام بهذه النتائج في وتساهم . والهزال في مرحلة الطفولة

لآلثار الصحية الناجمة عن التدخين ودخان التبغ غير المباشر ،  أوسعنطاق 
 .وخاصة بين الفقراء
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 اتوعقد مؤتمر قوميةائج البحوث من خالل تقديم عروض تم تقاسم نتقد و

ها اجتماعات مع السياسيين ، ومن خالل نشرعمل وندوات وورش و ةدولي
 اتدراسالن أيضا نتائج تخدم الباحثواسآما  ،متناظرة دوليةفي مجالت 

: هي وعلى خمس رسائل رئيسية  مرتكزةالولدعوة متنوعة لمواد تطوير ل
على الحد من األسعار على فرض ضرائب أعلى على التبغ وساعد ت) 1(

العمل ) 3( ير سلبي على العمل العام ؛ تأثلمكافحة التبغ لن يكون ) 2(الفقر ، 
لبا على ساستخدام التبغ المنزلي يؤثر ) 4( ا،ميمستد الالتبغ ليس عمفي 

تتجه فقر أن استراتيجيات الحد من اليجب على ) 5(الحالة الصحية للطفل ، و
 .إنتاج التبغ واستخدامهالحد من  إلى

 
فقد  واضحة ، أنشطة الدعوة التي يقوم بها الباحثون تأثيرات بالفعلتعتبر 
اتخاذ تدابير  في بلدان عديدة) يكون بين السياسيينسمن و(ن والسياسي تبنى

بعد وعيهم ، وذلك  ضرائب وأسعار التبغمحددة لمكافحة التبغ ، مثل زيادة ال
وقد أدرجت نتائج البحوث في برامج المدارس . الفقر المتزايدبرتباط التبغ با

 . لممثلين السياسيين في المكسيكتين وآذلك في الدورات الصيفية لفي األرجن
 
نية وطأول قانون رقابة آ البالد فينتائج البحوث تم صياغة في فيتنام  و

دفاع عن دستورية قانون للفي بيرو نتائج الاستخدمت لمكافحة التبغ، بينما 
 .البالدالتبغ في على سيطرة ال
 

 اتالتبغ والفقر آليبحوث  تعتبر
هامة لدعم حمالت الدعوة 

والسياسات لتشديد القوانين 
يمكن لنتائج . لمكافحة التبغ

البحوث، وخصوصا عندما 
 تجذب بهاعرض بطريقة ت

اهتمام وسائل اإلعالم، أن تفعل 
الكثير لكسب اهتمام واضعي 
السياسات، وبالتالي تحفيزهم 

التي يمكن أيضا أن تلعب دورا هاما والتبغ للتحكم في نحو العمل اإليجابي 
 .في الحد من الفقر
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 التبغ والفقرإجراء بحوث لدعم  2
 نظرة عامة 2.1
مجموعة والفقر التبغ آل بحث من العشرة بحوث لدعم  ماستخد

فها ، بما في ذلك متنوعة من األساليب والمنهجيات لتحقيق أهدا
والبحوث الكمية  ، وتحليل البيانات الثانوية ، يةاالستعراضات األدب

مختلفة ، تليها المنهجيات الما يلي الخطوط العريضة للنهج وفيو. والنوعية
 .الفرق المختلفة  تقارب أعمال تفاصيل عن آيفية

 
  يةأدباستعراضات 

موجودة ما هي المعلومات ال يد أن نفهمبحثية ، من المفالدراسة القبل وضع 
. ةدراسعليها البالفعل بالنسبة لموضوع التبغ والفقر في البالد التي تجري 

، وغير المنشورةأسواء المنشورة  ،دراسة الكتابات الموجودةفهي عبارة عن 
األساسي  المحورالخطوة االولى في معظم المشاريع ، بل و صبحبحيث ت

 .للعمل في فيتنام
 

 ات الثانويةتحليل البيان
ن المفيد من مغالبا ما ، يكون ميم وإجراء دراسات بحثية جديدة بدال من تص

ويمكن . إعادة تحليل البيانات الموجودة بطريقة جديدةحيث الوقت والنفقات 
ية الوطنية االطالع على البيانات الموجودة في مثل هذه الدراسات االستقصائ

مجموعة واسعة من و آبيرة اتعينعادة لباحث لوفرتأو دون الوطنية التي 
البحوث والدراسات  ادر البيانات األخرى القائمةمصوتشمل . المعلومات
 .السابقة

 
 البحث النوعي والكمي

كون أداة قوية لشرح ييمكن أن ورقام األآما هو على البحث الكمي يستند 
لالستطالعات حول عدد يمكن جمع المعلومات و. الفقرمع التبغ بط آيفية ر

عمال التبغ في منطقة معينة ودخولهم ، والتكاليف األساسية للدخل ، نوع و
  .، الخت المعيشة اليومية لمستخدمي التبغ واستهالك التبغونفقا

 
 حيثستخدام البحث النوعي شرح أفضل نتائج البحوث الكمية الويمكن 

لتوضيح النتائج التي توصل إليها  تودراسات حاال ها إيجاد اقتباساتيمكن
 . البحث الكمي

 
قياسها بشكل آاف من خالل يمكن أن تعالج أيضا القضايا التي ال يمكن آما 
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عاملين في صناعة التبغ ال عدد منأن على سبيل المثال مناقشة  ،األرقام
ن البؤس الفعلي سوى القليل للتعبير ع ونفعلي الذين يعيشون في فقر مدقع الو

قصص  عن باعراأللسياسات البديلة يكون من فوائد ا، قد وبالمثل. لحياتهم
من الدخل في وارتفاع حاليا لمزارعي التبغ السابقين الذين لديهم حياة أسهل 

 .لخضرواتخالل زراعتهم ل
 

 النهج والمنهجيات 2.2
قبل ما يلي لمحة عامة عن النهج والمنهجيات المستخدمة من  بقدم

 .فرق البحث في آل من الدراسات العشرة
 

 األرجنتين
 حوث الكمية والنوعيةالب

إنفاق األسر على منتجات التبغ  العالقة بيناألرجنتينية  اتبحثت الدراس
مثل (واالحتياجات األساسية مثل الغذاء ، والتعليم ، والصحة والخدمات 

المناطق وجوي وتوآومان ، والتي هي في مقاطعات ج) المياه والكهرباء
ن مقابالت شخصية مع عينة أجرى الباحثووقد . األآثر فقرا في البالد

 59-18من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين  3246من مكونة عشوائية 
شمل و ،سان ميجيل وسان سلفادور دي خوخويسنة في مدن دي توآومان 

 هاستخدمو الذياالستبيان 
منظمة مع اللمقابلة التشخيصية ا

لمنظمة الصحة العالمية الدولية 
عاطي م تتقيي، وهو أمر مفيد ل

بين  المخدرات واالعتماد عليه
الشعوب من مختلف الجماعات 
. الثقافية والمستويات التعليمية

حول وشمل االستبيان أسئلة 
مثل الجنس والعمر والوضع العائلي ، (رافية جالمتغيرات االجتماعية والديم

 .، والنفقات على التبغ والكحول ، واألطعمة ، والخدمات) والدخل
األسر  ثم تم تصنيف ،جميع أفراد األسرةبجمع دخل  سرةاأل ر دخليقدتم تو
تبغ ال نفقات صنفتلم . خط الفقر الدخل وأخذ الخمس األول لتمثيلخماسية ب

ونفقات  خمسإلى رابع أول  وقد صنفت نفقات األسر من .آنفقات والكحول
صنفت النفقات األسبوعية على الطعام والنفقات و. الخمس الخامساألسر في 

بما في ذلك (الصحية  هرية للمياه والكهرباء ، والتعليم ، وتكاليف الرعايةالش
والخمس الثاني  الخمس األولى ،(الدخل من مجموعات  إلى ثالث) التأمين

قيمة  ةأبرزت الدراسة االرجنتينيوقد 
في  ينخصصتالتعاون بين تلك الم

مكافحة التبغ والذين يشارآون في 
لكي وضع سياسات التنمية االجتماعية 

 الحد من الفقر فعاال يكون
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 ).لى التواليوالخمس الخامس ع عإلى الراب
 

هل أنت " :تقييم مستوى استهالك السجائرمن أجل الباحثون المشارآين  سأل
تكاليف المنزلية ال صعوبةلتقييم " أبدالم تدخن خن سابق ، أو اآلن مدخن ، مد
تصل إلى نهاية الشهر مع الدخل الحالي هل : " ثم تم سؤالهم على المشارآين

 ب للغايةصع" ، منخمس نقاط من اإلجاباتمن مكون مقياس ب امتبوع ... "
 ". سهل للغاية" إلى "
 

المتغيرات االجتماعية من  ةجداول قيد مزدوجوقد قام الباحثون بعمل 
، والنفقات على  السابقالمدخن / المدخن غير / المدخن  ومنرافية جالديم

قاموا و ،قاموا بتطبيق اختبار مربع تشيمنتجات التبغ، حسب نوع الجنس، و
خدمات التبغ والكحول والمواد الغذائية النفقات على متوسط بحساب 

ة المئوية للنفقات الغذائية سبوالمنزلية حسب مستوى الدخل، وآذلك الن
الفعلي على التبغ  اإلنفاق المنزلية التي يمكن أن تشملالخدمات مستلزمات و

 .والكحول
 
البروتينات في شكل البيض (المواد الغذائية  آميةآما قاموا أيضا بحساب  

 .النفقات التبغ التوجه إلىالتي يمكن الحصول عليها مع  )والحليب
 

 بنجالديش
 ياألدبستعراض اال

 ةالنوعيالبحثية الدراسة بالغ إلبنجالديش في أجرى الباحثون أوال 
ادية لزراعة دبيات اآلثار االجتماعية واالقتصأل ااستعراض األولية ، ةوالكمي

على  التبغإلنفاق على ا، وتأثير  التبغفي  املةيدي العالتبغ ، وظروف األ
الفقر ،  جنب مع لفظجنبا إلى " التبغ"مصطلح  وقد استخدم. المستهلكين

حث في البتم المدخن، وو، والتدخين ، " البيدي"ووالعمالة ، والزراعة ، 
ذات  تحديد األدب Google في موقععبر اإلنترنت في بنجالديش العلمي 
 بنجالديشصحفية محددة للمقاالت  اتاستعرض خمس وقد انتج ذلك. الصلة

التقارير التي نشرتها تم تحميل المواد االلكترونية وو عبر اإلنترنت،
المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال التبغ في البالد من مواقعها على 

  .شبكة اإلنترنت
 

التشاور مع تم زار الباحثون المكتبات التابعة للمنظمات المحلية والدولية و
لحصول على ل بنجالدشفي مجال مكافحة التبغ في  ونعملي ينعلماء مستقل
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المدى آما استعرضوا الوثائق التشريعية لتقييم . متوفرة إلكترونياوثائق غير 
 ،قبل الحكومة البنجالديشية مسألة التبغ والفقر منالذي عولجت من خالله 

سياق بالوثائق ، وستة عشر مقاال وآتب ذات الصلة وتم جمع جميع 
 .كثير من السياقات اإلقليمية والدوليةالالبعض اآلخر قدم ، و بنجالديش

 
 البحوث الكمية والنوعية

  2009 شهري أغسطس وديسمبربين  يونبنجالديشالأجرى الباحثون 
،  ميريفوررانجبور ، آوشتيا ،(ست مقاطعات  فيمعا نوعية وآمية  اتدراس

الذين ثالث مجموعات من  وجهت إلىوت ،)ناتور وآوآس بازار ، وبندربان
" بيدي" ومستخدمي تينألولفي المنطقتين االبيدي عمال :  المعلوماتب يدلون

 . في المراآز االربعة التالية ، ومزارعي التبغ في جميع المقاطعات الست
 

مناطق التباين الجغرافي وإدراج آل من وقد تم اختيار مواقع البحث لضمان 
مصانع وشملت . الرئيسية" البيدي"مصانع ولقديمة والجديدة االتبغ المتزايدة 

 وأسواء في أماآن العمل جال والنساء ، واألطفال رمن ال العاملين" البيدي"
 يدخنونلوحظوا الذين  "البيدي" شمل مستخدميو. المنزل فيأو المصانع 

على جانب  ةالشاي المحليك آشاأفي 
 مزارعي التبغ مزارعي يشملو. الطريق

 وقد توجه. الماضي والحاضر والمستقبل
 حين إلى مبلغي المعلوماتالباحثون 
غرض لهم ال وا، وأوضح مآانوا وحده

 .منهم المشارآة واالدراسة ، وطلبمن 
 

من ت معمقة مع أربعة أجريت مقابالقدو
في حين عقدت  "البيدي"مشرفي مصنع 

عمال عشرون من مقابالت مع شبه ال
باستخدام آافة نهج  "البيدي"

. أعدها فريق البحثدلة األرافية وجاإلثنو
المتوقعة من إنتاج  والفوائدالمعلومات مبلغي استكشفت المقابالت تكاليف وقد 

آل ستة أشخاص  بين تينغير رسمي مناقشتينوعقدت بعد ذلك . "البيدي"
وقد . لتوضيح القضايا الناشئة عن المقابالت "البيدي"ممثلي عمال منها مع 

 ،ةحللمالبيانات التي تم الحصول عليها منظمة موضوعيا وآانت جميع 
المقابالت من خالل من قبل الباحثين  الحظة المباشرةاستكملت المو

 .والمناقشات
 

 يةدراسة بنجالديش تثبتأ
أن مكافحة التبغ ليست مجرد 

حة والبيئة ، ولكن الص بسبب
أيضا إزاء الظروف 
إذا و. المعيشية ألفقر الفقراء

حياة  نا نرغب في تحسينآ
الفقراء، ال بد من التصدي 
إلنتاج واستخدام التبغ على 
 أنه السبب الجذري للفقر
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عشرة مكون من  قامغل اقصيراستطالعا آميا فريق البحث أيضا وقد أدار 
 دخلهملتقييم حصيلة مستخدم  2590بين  من" البيدي" أسئلة لمستخدمي

 ،نفاق على السلع المنزلية اليومية، واإل "البيدي"اليومي ، ونفقات تدخين 
حيث أن  فقط  الذآورمن  "البيدي" مستخدميمع ت أجريت مقابالو

نجالديش في عدالت التدخين بين النساء مأن أظهرت قد الدراسات السابقة 
  .ضئيلة

 
  البرازيل
 ةيأدب اتاستعراض

ل اآماإعالم و من أجلنتائج أبحاثهم ون استعرض الباحثون البرازيلي
ة ذات الصلة لبرنامج السياسات العاموالكتب ، وتقاريرالحكومية الكتيبات 
وقد تم جمع المعلومات من الوثائق والتقارير المقدمة من الجمعيات . التنويع

، فضال عن والشبكات ، والحرآات االجتماعية المحلية والمنظمات المدنية ،
واستعرضت آذلك المجالت . منشورات صناعة التبغ ، مثل التقارير السنوية

البحوث والتقارير واألطروحات العلمية والمنشورات المتخصصة ، و
  .األآاديمية وأطروحات التصدي لبرنامج التنويع

 
اعدها النظرية تنويع قوالوشملت المعلومات التي تم جمعها حول برنامج 

اختيار المشاريع ، والمعلومات الخاصة بكل مشروع واألهداف ومنهجية 
ديات التي توصل ، واألسر والبلقام وطبيعة المشاريع التي تدعمهامثل األر(

االجتماعية النماذج و لمشروعالمحددة لهداف األإليها البرنامج ، و
األنشطة االنتاجية المتقدمة وتم التحقق من ). نتاجيةنظم اإلللواالقتصادية 

ضمن المشاريع التي يدعمها برنامج التنويع عن طريق فحص تفاصيل 
 Bolsaالسياسات العامة المختلفة ، مثل  Família,  Programa  para 

Aceleração  do  Crescimento  (PAC),  Programa  Nacional 
para  Fortalecimento da Agricultura  Familiar  (PRONAF), 
Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  (PAA),  and 
Programa  de  Desenvolvimento  Territorial  Rural 

Sustentável (PDTRS) من بين آخرين. 
 

 والنوعية البحوث الكمية
الجهود والمبادرات في  سينتج عنه تفتتبرنامج التنويع  نلتقييم ما إذا آا

يساهم بشكل أآبر في تحسين س، أو ما إذا آان مستوىمنخفض ال وتأثير
ات االجتماعية والبيئية والثقافية واالقتصادية من الزراعة التقليدية كيديناميال
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اسات العامة فيما السيمقارنة  حولليل البيانات اتحترآزت صغيرة الحجم ، 
وقد . أآبر زراعيةأنشطة إلى تهدف سياسات الزراعة الصغيرة التي بيتعلق 

في  ترابطام السلطة العامة فضال عن السعى الباحثون لقياس آفاءة والتز
 .إطار األهداف والمبادئ الواردة في برنامج التنويع نفسه

 
. لتبغ في جنوب البرازيللايد ة على مبادرات التنويع المتزورآزت الدراس

معمقة من اللمقابالت اوآانت الجهات المعنية الرئيسية التي تم تحديدها في 
ل ، حيث توجد منطقة وادي ريو باردو في والية ريو غراندي دو سو

آبر شرآات التبغ وصناعة التبغ حيث تمارس نفوذا أل المنشآت الصناعية
على المجتمعات المحلية ، وعلى و، آبيرا في القطاعات السياسية والعامة 

 .مزارعي التبغ
 

تعيين وآالء  العميقةوشملت هذه المقابالت 
ة الحكومية لتحديد وأصحاب المصلح

  قائمينال
، حيث أن  برنامج التنويع علىالرئيسيين 

تحليل  تشير إلى ممارسة رسم الخرائط 
نتائج تدخالت " تأثيرمصلحة ، وأهمية و"

 أصحابخمسة من تحديد وقد تم . البرنامج
متعمقة ، القابالت للمالمصلحة الرئيسيين 

 رآات االجتماعية التيوأربعة من الح
من في البرنامج ، وباحث واحد  أدخلت

راندي دو سول جالجامعة االتحادية في ريو 
الذي آان قد ساهم في تطوير المفاهيم 

 .لبرنامج التنويع
 

ري وزارات للتنمية الزراعية ، مع مديالمناقشات أيضا البحوث آما شملت 
، واالندماج ، والبيئة والصناعة ، وآذلك مع أصحاب الصحةوالزراعة ، و

المصلحة الرئيسيين اآلخرين المرتبطين مع برنامج التنويع والتكامل مع 
 .السياسات العامة األخرى

 
 الكاميرون ومالي والسنغال

 يةأدب اتاستعراض
سرعان ما  هم، ولكن أوليأدبي  استعراضالقيام بمالي في حاول الباحثون 

المشروع البرازيلي وقد رآز 
 ارالمزارعين الصغعلى 
والنساء ) عموما( اءوالضعف

 الذين) خصوصا(واألطفال 
وسوف . يعيشون في فقر

لتأثير لتستخدم نتائج الدراسة 
على صناع القرار لتنفيذ 
سياسات تنويع المحاصيل 
لتحسين ظروف المعيشة 
ونوعية الحياة بالنسبة 
 لصغار المزارعين
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أنه يوجد القليل جدا من المعلومات حول استخدام التبغ في البالد ،  واأدرآ
تم التعرف  هعلى الرغم من أنو. تربط التبغ بالفقرالتي معلومات الناهيك عن 

تناولت استخدام التبغ بين مجموعات سكانية معينة قد قليلة  مراجعاتعلى 
ستشفيات والعاملين في ، والطالب ، والمعلمين ، ومرضى الممثل الشباب (

لى عأو ،  إقليمياعن مدى انتشار تعاطي التبغ  ال توجد معلومات، ) المكتب
 .تعاطي التبغالنفقات التبغ ، أو عن آثار 

 
 واواجتمعالفقر أو / التبغ و ب في السنغال المنشورات المتعلقةراجع الباحثون 

وزارات ، والالمؤسسات والهيئات البحثية ، مع ممثلين من مختلف 
اقتصاديات الصحة والتجارة والشؤون المالية ، والبنك الدولي ومنظمة و

 ، الصحة العالمية
 Consortium pour la recherche économique et sociale و

(CRES) وجامعة داآار ، ومنظمات مكافحة التبغ للحصول على ،
 .دام التبغ في البالدالمعلومات الحالية حول استخ

 
 تحليل البيانات الثانوية

بيانات حول انتشار التدخين ومستويات الفي الكاميرون اجتذب الباحثون 
 Troisième) 2007األعمال وإحصاءات من عام  الفقر من رجال

Enquête Camerounaise auprès des Ménages   الفحص الثالث
  )الكاميرونيةالمنزلية  حياةلل ECAM3،  د الوطني بها المعه قامالتي

من األسر  محليةعينة ب ECAM3 تشارآوقد . لإلحصاء في الكاميرون
بيانات موثوق بها عن الفقر ، واألوضاع المعيشية لألسر ،  قدمتو

 .، واألدوات المنزلية من استهالك التبغ والنفقات لألسر ات المعيشيةواإلنفاق
 

 البحوث الكمية والنوعية
ا من مراجعة األدبيات من البيانات التي تم جمعهكاميرون في الاستكملت 

في آل من ) من المدخنين وغير المدخنين( شخص 1000 فحصخالل 
. التواليب مدينتي ياوندي ودواال ، العواصم السياسية واالقتصادية للبلد

، تم افتراض أن الخصائص  ECAM3بيانات ة مع يمقارنألغراض و
الحد  تم أخذوقد . 2010و  2007ل من عامي السكانية آانت مشابهة في آ

لكل فئة عمرية حسب  استطالع 30آل مدينة من في من العينة األدنى 
ئة العمرية في حسب الجنس والف ةتم أخذ العينات النهائية النسبي، آما الجنس 

قد اختار مستطلعي الرأي عشرة و. هيكل مجموع السكانآل مدينة لتقريب 
وخصصوا  يق الرئيسي في آل من المدن ،لطرمتقاطعة على اطرق 
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استطلعوا و واحدد ثمعشرة الفي آل من الطرق  ةنسبي اتعين من احصص
أجريت هذه قد و. األفراد حتى اآتمل العدد المطلوب من المقابالت آراء

م مشرف واحد كل منهل، من قبل فريقينالدراسات على مدى عشرة أيام 
 برنامج لبيانات التي تم جمعها فيتم إدخال او ،جامعي البياناتوأربعة 

CSPRO  تحليل مع ال، في حين تمSPSS. 
 

باماآو والبلديات من  منشخص  1000مجموعه  في ماليشملت الدراسة 
في باماآو في  300و  700(آوليكورو التي تحيط بالمدينة العاصمة 

استخدم الباحثون عينة عرضية من السكان على أساس ما آان و ،)آوليكورو
تغييرات  عدم وجودآان من المفترض ( 2008م روفا عن السكان في عامع

على هذا وقد تم ). 2010و  2008آبيرة في الترآيبة السكانية بين عامي 
اختيار المستجوبين حسب العمر  النحو

 ،هيكل السكان معبشكل متناسب والجنس 
تم اختيار العديد من الطرق بشكل عشوائي و

عدد من  في آل بلدية بالتناسب مع
. هناك الذين شملهم االستطالع األشخاص

وقد أجريت هذه الدراسات خالل فترة 
قبل خمس فرق من من عشرة أيام 

) لكل منهماشخصين ( مستطلعي الرأي
تم إدخال البيانات و ،برفقة ثالثة المشرفين
، في CSPRO برنامج التي تم جمعها في

 .SPSSتحليل مع الحين تم 
 

تم تنفيذ و ،يناستخدام استبيانين نوعيي السنغال فالبحوث عناصر شملت 
 ,Pikine)لقسم داآار  4/  11 أربعة عشرة ربعا االستبيانات في

Guédiawaye;    Sicap‐liberté,  HLM,  Parcelles  Assainies,  
Fass, Médina, Yoff, Keur Massar, Castor   and Plateau) .

 وسط المدينة ولكن أيضامنطقة ليشمل ليس فقط  ستطالعاال سمح هذاوقد 
 .داآاربالضواحي والمناطق المحيطة 

 
متاحة يمكن االعتماد سكانية معلومات قاعدة   توجدأنه الوقد وجد الباحثون 

األسر  أربابمن  250ين و ندخمالشباب المن  100عليها ، ورآزت على 
حول من قبلهم قرارات ال حبث تتخذاألسر  أربابتم اختيار و ،يننيدخمال
مقدار ما ينفق على السجائر  تمييز، في حين تم اختيار الشباب لات األسرة نفق

 700أفريقيا سوقا من تمثل 
لتبغ، ل تقريبامليون مستهلك 

نصفهم من الشباب الذين تقل 
. عاما 20أعمارهم عن 

ت هذه الدراسات األولى وآان
معالجة اآلثار من نوعها ل

من االقتصادية المحتملة 
استخدام التبغ في هذه البلدان 

 الثالثة
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وقد تناولت األسئلة الرئيسية . وآذلك معرفتهم باآلثار الضارة الستخدام التبغ
  :مسائل مثل  تطرحالتي 

 النفقات المنزلية األساسية 
 تنفق على السجائرالتي  منزليةنفقات الال 
 ى شراء الضروريات المنزليةعلالتبغ اإلنفاق على تأثير  
 الفئات االجتماعية االقتصاديةمن نفقات التبغ  
 لتدخين الشبابف المؤدية الظرو 
  .الصحيةالتدخين آثار معرفة  

 
 هندوراس

 البحوث الكمية والنوعية
ظروف العمل والصحة التي يعاني منها  دراسة على هندوراس  أجرى باحثو

بالغ إل،  Jamastrán, El Paraísoدي وامزارعو التبغ في مزرعة التبغ في 
. توصيات بشأن سبل تحسين الظروف المعيشية للناس الذين يعيشون في الواديال

٪ من مجموع المزارعين في المزرعة ،  27 من اختيارهم عشوائيا وقد تشكل
، من  ينمستأجرالعمال التبغ من  80وأجرى الباحثون مقابالت شبه منظمة مع 

جمع الباحثون من خالل المقابالت و). ٪ على التوالي 45٪ و  55(الذآور واإلناث 
معلومات حول مستويات المزارعين التعليمية ، وخصائص المساآن ، والخدمات 

راض المتوقعة ، واألم رواتبهمتفادتها من هذه الخدمات ، والعامة المتاحة لهم ، واس
 .ذات الصلةالتبغ أعمال رتبطة بالم وقعة، والمخاطر المت

 
 الهند

 يةأدب اتاستعراض
استعراض أدبيات التقارير المنشورة وغيرها من الوثائق ببدأ فريق الدراسة 

ذات الصلة لصناعة التبغ وعمال التبغ 
تي آانت المعلومات الند لتحديد في اله

 وتحديد نقاطموجودة في الوقت الراهن 
تم شملت الوثائق التي قد و. ثغراتال

المعلومات  محددة من تحاال هااستعرض
التي تم جمعها من خالل شرآاء الدولة 

VHAI  ، واإلحصاءات الرسمية ،
وتقارير وزارة العمل والتقارير الفنية 
والدراسات والبحوث والدراسات 

من خالل دراسة ظروف 
عمل مزارعي التبغ في 

دراسة تقاوم الهندوراس، 
دوائر صناعة التبغ التي 

حد تالتبغ أن وظائف بتدعي 
 من الفقر
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والمقاالت والكتب ، وقصاصات األخبار التي تم جمعها خالل الزيارات 
االنترنت ، الشخصية لكبار المسؤولين في الحكومة وآذلك من خالل شبكة 

 .ورصد وسائل اإلعالم
 
 لبحوث الكمية والنوعيةا

للمكونات الثالثة من قطاع  ةآميو ةنوعيدراسة الهنديون أجرى الباحثون 
، التاندو" زراعة التبغ ، وجمع أوراق ، وهيفي هذا البلد " البيدي"صناعة 

تناولت الدراسة هذه الفئات الثالث في سبع مقاطعات من و. "البيدي"لف و
 :أربع واليات 

 
 " التاندو"قطف و" البيدي"لف  -جهارخاند  
 ومزارعي التبغ" البيدي"لف   -بيهار  
 ومزارعي التبغ" البيدي"لف  –والية اوتار براديش  
 "التاندو"أوراق قطف  –مادهيا براديش  

 
مزارعي و،  "البيدي"دد آبير من عمال تم اختيار مواقع الدراسة مع عو

أجري القليل جدا من  حيث آان قد،  "التاندو" أوراقفي قاطأو / التبغ ، و 
دراسة قبل آل موقع الباحث الرئيسي  وقد تفقد. سابقااألولية التبغ بحوث 

 نوالمحققوقد قام . دراسة إلقامة عالقة مبدئية مع السكان المحليينالالبدء في 
جمع المعلومات على مستوى الدولة في  ين من آل موقع دراسوالميداني

 .المقاطعة ، ومستويات الكتلةو
 
من ثالث واليات  منفي خمس مناطق " البيدي"تم جمع معلومات عن و

 40 مقابالت معو، حالة 17 ، ودراسات رآزةمناقشات ممجموعة  17خالل 
طاء وس 6و " البيدي"من عمال 
،  "البيدي"نع امصمن أو وآالء 

" البيدي"استطالع عن  100و
آما . ئياعشوا متم اختياره المنزلي

تم تسجيل البيانات االجتماعية 
رافية من جصادية والديموواالقت

خالل المالحظات والدراسات 
االستقصائية على مستوى المجتمع 

هم الذين يهيمنون على النساء واألطفال وحيث أن . المحلي من سكان القرية
في و ةيهيكلفي المقابالت ال اتج النساء المشارآاأدرتم فقط فقد ، لبيديالف 

FGD. 

ثالث ك أن هناالهندية  اتدراسالأظهرت 
مستغلة  مجموعات مختلفة من عمال التبغ

تمتع بأي حقوق أو تال اقتصاديا حيث 
عيش في ظروف بائسة تامتيازات ، و

 أآثر من الفقر المدقع
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مزارعي التبغ من  200مقابالت مع ما يقرب من بعمل الفريق أيضا وقد قام 
 112مع  FGD 10 عقدوتم ة ، يهيكلغير الالة ويهيكلالمقابالت ال باستخدام

في ثالث مقاطعات في  حالة 20عن ، وأعدت دراسات مزارعي التبغ من 
 .واليتين

 
 25وأجرى " التاندو"قاطفي من  180 ظةمالحبثم قام الفريق على الفور 

المرآزة مع قاطفي مناقشات مجموعات من ال 4و  ة غير هيكليةمقابل
المقاولين المحليين و وآالء المع غير هيكلية لقاءات  10و "التاندو"

 . حالة دراسية 21 ةباكتقاموا بومسؤولي إدارة الغابات ، و
 

تهم في جمع لمراقب "التاندو"قاطفي  ي والية ماديا براديشفرافق الباحثون 
في اجتمع الفريق  و. الجمعفي موقع  هاوإيداع" التاندو"أوراق حزم 
مع عاطلين يجلسون معظم الوقت الذين آانوا " التاندو"قاطفي مع خاند جار

 .خالل موسم الرياح الموسميةبديل عمل عدم وجود 
 

 اندونيسيا
 تحليل البيانات الثانوية

آثير من الدراسات على حوث الصحية جامعة اندونيسيا للب أجرى مرآز
على الرغم من أن هذه الدراسات لم تدرس على وجه التحديد و. تغذية الطفل

قد تم جمع فلتبغ ، لاألسرة استهالك لطفل ول العالقة بين الوضع الصحي
ن واختار الباحثوقد . ةالبيانات عن آل من العوامل خالل الدراسات األصلي

ثانوي التحليل الضمن بيانات آافية إلبالغ تتدراسات ثالث مرآز في ال
 .للعالقة بين استخدام السجائر ، والفقر ، وصحة الطفل

 
باستخدام ألسرة ل مسح مستعرضيارها وآانت الدراسة األولى التي تم اخت

تم و. اندونيسيافي ة العالمية السريع في منطقة سوآابومي منظمة الصحمسح 
تناولت و. في سبع مقاطعاتعشوائي بشكل أسرة  720 منمجموعة  اختيار

على جميعها وأفرادها  المتصلةالمنزلية ة األصلية القضايا يسئلة الدراساأل
من منظور نفقات األسر الدراسة  بياناتتم إعادة النظر في ثم . حد سواء

 . على التبغ مقابل على السلع األساسية لتقييم األثر االقتصادي الستخدام التبغ
 
ل البيانات الثانوية على نسبة تحليفي على وجه الخصوص ظر الن قد ألقي و

دخل األسر التي تنفق على التبغ في مقابل غيرها من االحتياجات األساسية 
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ين ب اتفضال عن آيفية انفاق هذه المقارنمثل الغذاء ، والصحة ، والتعليم ، 
 .الدخل المرتفعةمختلف الفئات المنخفضة و

 
بشأن الحالة الصحية  2007 ة قاعدة لدراسة عامثانيالدراسة الآان اختيار و

 تم تمويله من قبل آانت قد أجريت لمشروع  التيولألطفال دون سن الخامسة 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

)GTZ .(أسرة في محافظات نوساتنغارا  6168مجموعه شملت الدراسة و
ت التي تم البياناوتم ترآيز ). NTB( وغرب نوسا تينجارا) NTT(تيمور 

على وزن الطفل والطول بالنسبة للعمر والوزن بالنسبة جمعها في البداية 
، وتكرار التهابات الجهاز  انخفاض الوزن عند الوالدةحالة ، وللطول 

. خين المنزليآما تضمنت بيانات عن التد. )ARI(  التنفسي الحادة
عاد أ PATHاستخدام تحليل وب
تحليل البيانات لتقييم العالقات حثون البا

المباشرة وغير المباشرة بين تدخين 
الوالدين ، وتغذية األطفال ، وانخفاض 

هابات الجهاز الوزن عند الوالدة ، والت
تحسب داللة ال تالتنفسي ، وآان

 .0.05> اعلى أنه اإحصائي
 
ات مسح المقارن التجاهالمجموعة الثالثة من البيانات من ال جمعتم و
  مرشدينديم الخدمات الصحية من قبل اللتقالمجتمع تصورات و

Puskesmas مشروع في  آخرونوSCHS سومطرة في جامبي ، و
 . 2007 في إندونيسيا ، فيالجنوبية ومقاطعات بابوا 

 
 3أسرة في  5986 علىمستعرضة ال ةاألصلي لدراسةا قد أجريت و

الدين ، تدخين الووال ، محافظات ، وتضمنت أسئلة حول قضايا صحة األطف
  . المنزلية ةلمعيشلوالوضع االقتصادي 

 
إلى  سنةل تتراوح أعمارهم بين التي لديها أطفا ةأسر 2378الترآيز على وب

لتهابات الجهاز ال المخاطر المتزايدة  عادالتحليل الم فحص،  سنوات 10
مقارنة مع  نونلدى األطفال الفقراء مع اآلباء الذين يدخ ARIالتنفسي الحادة 

تحديد ما إذا آان  فيأيضا آما سعى التحليل المعاد  ،األسر غير الفقيرة
التدخين يؤثر على صحة األطفال الفقراء إلى درجة أعلى من تلك األسر 

تم احتساب نسبة األرجحية الخام وتعديلها وقد . الحياةفي  ادآثر رغاأل
عمر بسبة األرجحية تعديل ن تمو. المتعدداللوجيستي باستخدام االنحدار 

قدمت الدراسة االندونيسية منظور 
بديل عن أثر استهالك التبغ في بلد 

أن التبغ هو احد فيه تعتقد الحكومة 
في  ةساهمم االسلع األآثر ربح

 الدخل الوطني
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واعتبرت العائالت في األخماس األولى . منزلي بتراصف خماسياألطفال و
مجموعات األسر الفقيرة بفصل تم احتساب نسبة األرجحية و. والثانية فقيرة

 ARIعلى الجهاز التنفسي اآلباء ن تدخيتم احتساب تأثير آما  ،غير فقيرةالو
 .لهم باستخدام حساب الكسر المنسوبألطفا

 
 أمريكا الالتينية 

  استعراض أدبيات عامة
التبغ والفقر  تناول موضوعبالمهتمين أمريكا الالتينية  تم دعوة باحثي

في  HealthBridgeلحضور ورشة عمل بناء القدرات التي نظمتها 
وقد طلب . المكسيك  في آانكون ، 40 رقم المؤتمر العالمي ألمراض الرئة

تحديد ل حضور ورشة العمل قبماني دول الذين يمثلون ثمن الباحثين 
لتبغ لقد تم بالفعل بالنسبة الذي العمل راض الكتابات الموجودة لتحديد واستع

 . ما زالت قائمةالتي هم ، فضال عن الفجوات دوالفقر في بال
 

وتأثيراته (استهالك التبغ التي تم التحقق فيها هي وآانت المواضيع الرئيسية 
على (واالنتاج ) ، والتغذية ، واالحتياجات األساسية على االقتصاد المنزلي

 ).عيش عامل التبغ بشكل خاصسبل 
 

استقراء من خاللها ية التي يمكن المصادر الثانووجد معظم الباحثين  وبينما
مثل المسوح الوطنية أو اإلقليمية التي تضمنت معلومات عن  البيانات

واالقتصادية ، ونوعية  معدالت انتشار التدخين ، والظروف االجتماعية
سات التي الدراآانت  ،الزراعية ، الخ واألعمال الحياة والعمل ، والفقر 

انتجت (فقط في البرازيل موجودة عالقة التبغ والفقر تناولت بشكل مباشر 
وبالتالي آان هناك فجوة  ،)ويل من مبادرة بلومبرج العالميةبتم منها ةحدوا

 .معلومات واضحة وآبيرةفي ال
 
 مكسيكلا

 تحليل البيانات الثانوية
يرة ، أجرى األسر الفق فياستهالك التبغ على  لتقييم األثر االقتصادي
على ثالثة مسوح خالل لبيانات الثانوية من ل تحليالالباحثون في المكسيك 

 :  ة فيممثل ، األسر
 

 2008-1994على الدخل واإلنفاق األسرية لمعيشية ل قوميالمسح ال
(Encuesta Nacional de  Ingresos y Gastos de  los Hogares) 
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للصحة  قوميجغرافيا ، والمسح الالمعهد الوطني لإلحصاء والمن قبل نفذت 
نفذت   (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 2006والتغذية 

الشامل للتبغ في المسح العالمي ني للصحة العامة ، ومن قبل المعهد الوط
المعهد الوطني  الذي تم أيضا إجرائه في، 2009في )   GATS(المكسيك 

وقد تم جمع معلومات إضافية عن أسعار السلع من الدراسات . للصحة العامة
المشتريات من قبل وآالة لمكسيك ، وااالستقصائية التي أجريت من قبل بنك 

 .7Diconsaمن االتحادية ، واالستهالآية 
 

لى عدد من المتغيرات التي تم رآز الباحثون على إعادة التحليل عوقد 
 :استخدامها في استطالعات سابقة ، بما في ذلك 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي 
 حجم األسرة 
 انتشار تعاطي التبغ 
 إنفاق األسرة على التبغ 
  الغذاء والرعاية (إنفاق األسرة على تلبية االحتياجات األساسية

 )الصحية والتعليم
 وذلك ) على سبيل المثال ، الحليب(دة تكلفة المواد األساسية المحد

 التبغعلى البديلة لإلنفاق  تكلفةاللحساب 
  
تم استخدام نفس المتغير في ي لم

،  ات السابقةستطالعآل من اال
حيث بينما آان نفس المتغير 
يستخدم في أآثر من استطالع 
آانت األسئلة المطروحة دائما 

على آان لذلك و. متطابقةغير 
الحذر في آيفية  توخيالباحثون 

على سبيل . استخدام البيانات
األسر يعود إنفاق و دخلعلى  قوميعلى الرغم من أن المسح الوالمثال ، 

لم  همفصلة للغاية على إجمالي الدخل ، وجد الباحثون أنمعلومات مب علينا
أخرى ستخدام المعلومات على الدخل من دراسات استقصائية يتمكنوا من ا

البيانات التي تم أن مباشرة هذا النوع من البيانات أو وا يجمع لمحيث أنهم 
 واستخدما ، فقدذلك بدال من و. للغاية ةمحدود تآاناإلحتواء عليها 

                                                 
 7    Diconsa لمجتمعاتلشرآة مملوآة للدولة توفر المنتجات األساسية مجانا أساسا هي 

 .المهمشة للغاية

مهمة على  ةالمكسيكيرآزت الدراسة 
،  يةتصال بين تعاطي التبغ والرفاهاال

سياسات مكافحة لوالطرق التي يمكن 
التي و ،الحد من الفقرمن خاللها التبغ 

 كملستينبغي أن ت
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ائل بدلبناء الة مثل مواد البناء لبناء المؤشرات االجتماعية واالقتصادي
 . ةمتغيرال
 

ة عيآيفية بناء المؤشرات االجتمافيه حدد الذي منشور الخدم وقد 
للمقارنة بين البيانات  تنآاآأساس ، و GATSواالقتصادية باستخدام 
الباحثون وقد قام . يلالتحلإعادة في متضمنة فقط الدراسات االستقصائية 

االختبارات اإلحصائية الختبار  واستخدماتحليل وصفي وأيضا بعمل 
 .الفرضيات الخاصة بهم

 
 بيرو

  يةأدب اتاستعراض
أوال ، فحص  :في ثالث خطوات يبيروال ياض األدبهذا االستعرتم إجراء و

مواقع المنظمات  ، وبحثوا في مختلفمؤشرات االجتماعية للفقرالباحثون ال
آانت الكلمات والجمل األساسية المستخدمة في و. مكتبات للمستنداتالأيضا و

المنزلية  الحصص، و ى، واالحتياجات التي لم تلبنوعية الحياة : البحث 
وقد . ت األساسية ، وتكلفة المنتجات ، والفقر ، ومحددات الفقرواالحتياجا

هذا البحث التقارير الحكومية الرسمية التقنية ، فضال عن المقاالت أصدر 
في المجالت والصحف االقتصادية ، والعروض التقديمية والتقارير الفنية 

 .8التي تنشرها المنظمات الخاصة
 

على الجوانب المختلفة إلنتاج األدبيات ية من مراجعة المرحلة الثانترآزت 
) 1( بــ متعلقةالمعلومات الدرس الباحثون وقد . واستهالك التبغ في بيرو

مثل الشباب (عامة الناس وفئات معينة من السكان  بينانتشار استخدام التبغ 
لفرد الواحد من ااستهالك ) 2(و، ) ن ، وطلبة المدارس الثانوية، والمهنيي

) 5(مكافحة التبغ ، والتشريعات الوطنية ل) 4(وسعر التبغ  )3(والتبغ ، 
وتم تفتيش المواقع والوثائق التي تم جمعها من . زراعة التبغ وتسويقه

                                                 
 La Encuesta Nacional de Hogares  ) :مواقع المنظمات التالية  البحث فيوقد تم  8

(National household survey);  Instituto Nacional de Estadística e 
Informática )المعهد الوطني لإلحصاء والمعلومات(;  Ministerio de Economía y 

Finanzas,)وزارة االقتصاد والمالية); Consorcio de Investigación Económica y 
Social, ( البحوث االجتماعية واالقتصادية اتحاد( ; Instituto Cuánto; Instituto 

Grade; Instituto Maximize; Universidad del Pacífico, (Pacific 
University); Ministerio de la Mujer )وزارة شؤون المرأة(; Presidencia del 

Consejo de Ministros (رئاسة مجلس الوزراء 
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 الحياةجمعية لجنة الوطنية للتنمية ووزارات الصحة والصناعة والمالية ، وال
ت الكلماوآانت آانت و. في بيرواالحتياطي المرآزي بنك الدون أدوية ، وب

تعاطي التبغ ، وإنتاج التبغ : هي والجمل األساسية المستخدمة في البحث 
التبغ والضرائب المفروضة على التبغ على وزراعة التبغ ، واإلنفاق 

. ت الناجمة عن تعاطي التبغوتسويق التبغ ، ومبيعات التبغ ، واالنعكاسا
الك التبغ الصلة من استهتم العثور على الكثير من المعلومات ذات  وبينما

اآلثار االقتصادية عن  القليل جداتم تناول ومكافحة التبغ ،  هعواقبووآثاره 
 .الناجمة عن تعاطي التبغ في البالد

 
وآانت الكلمات والجمل . أدبيات التبغ والفقرتناولت المرحلة الثالثة مراجعة و

م التبغ والفقر ، وأثر استخدا: هي األساسية المستخدمة في تفتيش الموقع 
ستهالك التبغ في الدخل المنخفض بين التبغ والفقر واعالقة الفقر والتبغ على 

األسر الفقيرة ، واإلنفاق على التبغ من قبل الفقراء ، والعواقب االقتصادية و
 . التبغ واالقتصاد القياسي واقتصادوالتبغ ، المترتبة على تعاطي التبغ 

 
 20تم العثور على ما بين وقد 
وآانت  ،ة دوليةوثيق 30 إلى

الدولية  المواقع اإللكترونية
 المستخدمة هيالرئيسية 

HealthBridge  والبنك ،
الدولي ومنظمة الصحة العالمية 

WHO ،وPAHO واالتحاد ، .
المعلومات المقدمة مباشرة من قبل على وتم التشاور أيضا 

HealthBridge . بيروبخاصة ولم يتم العثور على معلومات. 
 

مقابالت التي آتبها الدآتور عن طريق اليات احثون مراجعة األدباستكمل الب
،  CIET(، اليخاندرو راموس ) بيرو COLAT(آارلوس فارياس 

قضايا ، والسابق هو خبير في ) األرجنتين(، ومارتن روسادا ) وايجأورو
مكافحة في  نودوليخبراء في حين أن األخيرين هم في بيرو ، مكافحة التبغ 

سترشاد بها في مراجعة األدبيات الاالغرض من هذه المقابالت  وآان. التبغ
 .لمساعدة في تحديد وتصميم البحوث الالحقةاو
 

طي معلومات عن مدى انتشار تعاتقارير اإلحصائية المختلفة ال وبينما قدمت
آشفت عواقب تعاطي التبغ ، موضوع أخرى تناولت التبغ والفقر ، و
خاصة فيما يتعلق أجريت  قداك دراسات كن هنتلم  أنهمراجعة األدبيات 

فرصة ال يةبيروالأبرزت الدراسة قد و
كبيرة لنفقات التبغ في أوساط البديلة ال

في بلد حيث ثلث  الفقراء، ال سيما
األسر األآثر حيث السكان فقراء و

 األطفالمن  هافقرا يكون معظم
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 .في بيرو العالقة بين التبغ والفقرب
 

ء في بيرو بعمليات مسح المعهد الوطني لإلحصا على سبيل المثال ، قام
التي شملت بيرو وأسر على تكوين وهيكل النفقات بين  يةألسرللمعيشة ا

لم تتخذ  لكن مثل هذه االستطالعاتو. األسر أربابإنفاق التبغ عن طريق 
ميزانية األسرة داخل وخطوة أخرى إلظهار العالقة بين التبغ والنفقات 

بنفقات المرتبطة البديلة  التكاليف فرص لم تستكشف األسر الفقيرة ، آما أنها
 .التبغ من حيث التغذية والصحة والتعليم

 
 البحوث الكمية والنوعية

آمية  دراسة 2010 أغسطس وسبتمبربين شهري في بيرو أجرى الباحثون 
نوعية لتقييم النفقات المنزلية على التبغ ، وأثر هذه النفقات على الموارد / 

اإلنفاق على  يرتأثها على االحتياجات األساسية ، وتم إنفاقي نيمكن أآان التي 
من  تألف الجزء الكمي من الدراسةوقد . وأطفالهماألسر على السلبيلتبغ ا

في مواقع ) مدخنين أو غير مدخنين سواء(سر األ مسح على أرباب 200
ي ثالث مناطق حيث توجد هامشية فبوصفها مناطق حضرية الضواحي 
، ) مجاوب 100(ليما  مرآزي منطقة فيال السلفادور ف: من الفقر نسب آبيرة

ي مقاطعة سان هوامانغا ، ومدينة تارابوتو ففي مقاطعة مدينة اياآوتشو 
لمدن الثالث في جميع اضم الباحثين وقد ). لكل منهما مجاوب 50(مارتين 

تحديد االختالفات في لضمان  غير المدخنينالمدخنين و ننفس عدد األسر م
  .العالقة بين متغيرات الدراسة

 
) ألماألب أو ا(يساهم فيها رب األسرة تلك التي آ مدخنةتم تصنيف األسر ال

القل ك على افي دخل األسرة واستهال إيجابياأو عضو آخر في األسرة 
ستهلك يتلك التي ال آ األسر غير المدخنة آذلكصنفت آما يوميا ،  تينرسجا
حول المتغيرات  سؤال 40لدراسة من ا كونتتقد و. التبغ ئهاأعضا

هالك رافية ، وهيكل وتكوين النفقات المنزلية ، واستجاالجتماعية والديم
 .هحينقم تم تثالمسح التجريبي األولى في آل مدينة ، قد تم اختبار و. التبغ

 
 األسر أربابمن  24معمقة مع مقابالت النوعي للدراسة  عنصريتألف ال

 الستكمال المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل الدراسات
مالحظات المسجلة على شريط ، وأخذت وآانت المقابالت . االستقصائية
ين في آل من المدينت 6في ليما ، و ةمقابل 12وأجريت . لتحسين الفهم

رآزت سئلة من المسح الكمي ، األباإلضافة إلى متابعة و. األخريين
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على اآلراء والمواقف المتعلقة بإنتاج التبغ ، واستخدامها ،  المقابالت
 .والسيطرة عليها

 
 فيتنام

 يةأدب اتاستعراض 
باستخدام  ألدبياتالمفصلة لمراجعة العلى  الفيتنامية ترآزت الدراسة

وقد استخدمت . موقع جوجلبيانات قواعد ، وPubMedوميدالين، 
العبء و،  االقتصادمشترآة مع آلمات  "التبغ وفيتنام"مصطلحات البحث 

وقد فحص . الضريبي ، والتكلفة الصحية، وسياسات السيطرة ، أو الفقر
العالقة  )1(إلى للتأآد من أنها موجهة إما  المستخرجةمواد ال جميعالباحثون 

اإلنفاق ، أو بين استهالك التبغ ، و
الصحة أو اإلنتاج وتكاليف الرعاية 

صحية، واألسرة أو االقتصاد ال
، والنفقات المنزلية األساسية قوميال

أو الضرورية، وتدهور البيئة ، 
المعيشة ، أو معايير  ومستويات

األثر المحتمل ) 2(العمل أو 
لسياسات مكافحة التبغ على 

العمالة ذات الصلة، واالقتصاد ، أو استهالك التبغ، واإلنفاق، أو اإلنتاج و
د التي تم جمعها لتحديد جميع المواجرى استعراض مراجع قد و. الصحة

 .المراجعة النهائية اثنين وعشرين مقاالشملت و ،إضافيةمواد 
 
ال المباشر مع واالتصالمكتبة اليدوي من حث البباالنترنت قد استكمل بحث و

لتشريعية والحكومية ذات العالقة رات االمنشوقدمت ، حيث الباحثين والدعاة
حكومة فيتنام ودراسات القومي لمسح منشورات عن المكافحة التبغ، وب

المشاريع، والمقاالت والكتب والمنشورات على عن فيتنامية ، وتقارير 
على وجه التحديد ولكن التي وفرت فيتنام  تناوللم ت التياالنترنت مواقع 

 .لفقر على نطاق أوسعمعلومات سياقية عن التبغ وا
 
انتشار ) 1: (صنفت المنشورات التي تم جمعها ألغراض الدعوة موضوعيا  

العبء االقتصادي الناجم عن استخدام التبغ ) 2(التدخين والعبء الصحي، 
تأثير سياسات مكافحة التبغ ) 4(التأثير البيئي النتاج التبغ، ) 3(واإلنتاج ؛ 

 الفيتناميةالسياسات ) 6(ت عامة، و منشورا) 5(على استهالك التبغ ، 
 .والوثائق اإلحصائية

 

الفيتنامية الضوء على تلقي الدراسة 
حقيقة أن تنفيذ وتطبيق مجموعة من 
التدابير لمكافحة التبغ يمكن أن يثبت 

ليس فقط لتحسين الصحة العامة  نفعها
 تخفيف من حدة الفقرمن أجل الولكن 
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 أبحاث التبغ والفقر من نتائج  3
  الدعمدراسات أبحاث ل

خالل دراسات التبغ والفقر بمن القضايا الرئيسية المتصلة  ناول عددتتم 
ايا مترابطة ومتداخلة ، ال سيما أنها تؤثر العديد من هذه القضوتعتبر . عديدة

عدة مواضيع  بالرغم من ذلك ضمنيمكن تصنيفها  إال أنه، على الفقر
العشرة لتي تم الحصول عليها من النتائج اعن ص لخم يتم عرضو. رئيسية
آل دراسة في  عناالطالع على مزيد من التفاصيل  يمكنآما  أدناه، دراسات

. www.healthbridge.ca موقع  الفردية ، والتي تم تحميلها على تقاريرال
 Tobaccoجريدةوفيتنام في  بنجالديش فيالنتائج عن بحث نشر آما تم 

Control  9. 
 

تكلفة الفرصة البديلة ، واآلثار المالية على و، نفقات التبغ  1.3
 األسر ذات الدخل المنخفض

تحمله والذي  ونالذين ال تستطيع من الفقراءغ التب يعتبر معظم مستهلكي
أموالهم بدال من ذلك على المواد  تبكثير إذا أنفق لهميحتمل أن يكون أفضل 

على مال أقل إنفاق وحتى إذا تم . رها من االحتياجات األساسيةالغذائية أو غي
على االحتياجات  أآثر وننفقيأن المدخنين سوف ال يضمن فإن هذا  التبغ

مال أن  ابطبيعتهتعني أن األموال التي تنفق على التبغ فمع ذلك وية األساس
إثبات مثاليا فيه في الوقت الذي يعتبر . رىخاألحتياجات االلتلبية  وفرأقل مت

 لتزاماتأآثر على االتعتبر انفاقات على التبغ القليلة  اتأن تلك االنفاق
 .بذلك إمكانية القيام يعتبر أيضا غير مجديا عرضاألساسية ، 

 
والنفقات ، وتكلفة  ،ابط الرئيسية بين التبغ والفقر العديد من الروتعتبر 

مفيدة  ة على األسر ذات الدخل المنخفضالفرصة البديلة ، واآلثار المالي
 : من حيث للتأثير على مناقشة السياسات والتنمية في أي بلد

 

                                                 
Roy A, Efroymson D, Jones L, et al. “Gainfully Employed?    9 تحقيقا حول 

أوال نشرت    .Tobacco Control (2011) ”.الدشجلعيش في بنا لكسب يهالمعتمد عل "بيديال"
 ,2011doi:10.1136/tc.2011.043000; Efroymson Dيوليو   20 في على االنترنت

Pham THA, Jones L, et al. 
 Tobacco Control 20, no. 4 (2011): 296‐301."شواهد من فيتنام:التبغ والفقر"

doi:10.1136/tc.2010.039735. 2011مارس  31 في على االنترنتأوال رت نش 
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غذاء ، الفعلية على التبغ مقابل اإلنفاق على ال ةالشهريالنفقات  
مجموع النفقات إلى م ، والرعاية الصحية بالنسبة والسكن ، والتعلي

 .أو الدخل
 .األسرويف الفرصة البديلة لشراء التبغ لألفراد تكال 
 .قوميلة لشراء التبغ على الصعيد التكاليف الفرصة البدي 

 
نتائج المشاريع  معبتفصيل أآبر أدناه استكشاف آل من هذه النقاط وقد تم 
هذه الدراسات في حالة تعتبر  و. توضيحيةرسوم آ ةستخدمالمية البحث

تحدد األولى من نوعها ، و األرجنتين وبيرو على وجه الخصوص ، هي
  .حول هذا الموضوعلكثير من األبحاث المرحلة المقبلة بالتالي 

 
 آل فردنفقات  1.1.3

على اإلنفاق  التبغ مقابلآل فرد على  نفقاتبين  أبسط المستوياتيتم بمقارنة 
صورة عن آيفية توزيع دخل تكوين والتعليم والرعاية الصحية  الغذاء

التبغ بدال من االحتياجات األساسية  الدخل على يذهب معظم األسرة، وآيف
 .التي من شأنها أن تعود بالنفع على األسرة بأآملها

مقارنة أنماط اإلنفاق من الذآور  يهوطريقة أخرى لفحص النفقات توجد 
مقابل نفقات الفرد على ) وأنواع التبغ المشتراة(التبغ بإلناث المتصلة وا

 إذا موضحا خاصة ذلكيكون وف وس ،لسكن والصحة والتعليمالغذاء وا
يمكن وهل . مسؤولياتالوفيها واألدوار ع القرار اصننفقات األسر و تدرس

ة لدخل المئوي كبيرة في النسبالختالفات االأن ينظر إلى على سبيل المثال، 
مسؤولية باألسر التي تنفق على االحتياجات األساسية حيث ال تتمتع المرأة 

 األسرة آكل؟على أآبر لإلنفاق 
 

  األرجنتين
أآثر ) الخمس األول(لي دون مستوى الفقر آانت األسر ذات اإلنفاق الك 

بالغ عن صعوبة إلفي لتلك الموجودة في الخمس الخامس  احتماال بكثير من
األسر التي  توآان). ٪ 11.8٪ مقابل  33.4(رية تياجاتهم الشهتلبية اح

من األسر التي يرأسها ) ٪ 25.5(دخل في أدنى خمس تقريبا تعيلها نساء 
أن ن في المئة من األسر التي شملها المسح وذآرثالثقد و). ٪ 19.0(الذآور 

التبغ لى ع نفاقووجد الباحثون أن نسبة اإل. غعلى منتجات التبيتم إنفاق المال 
على  ةلغ إضافيامب ينفقونالرجال أن نوع الجنس، على الرغم من بختلف يلم 

 .الكحول أآثر من النساء
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ق الشهري على اجمالي نصيب الفرد من اإلنفابأن  العلمعلى الرغم من و
، مستويات الدخل عبر آل ) AR $ 40-51(جدا  امشابه التبغ والكحول

الدخل نسبة أآبر بكثير من متوسط كحول االنفاق على التبغ والمثل حيث ي
 2٪ مقابل  8(خل األدنى بالمقارنة مع أعلى دخل للمجموعة ذات الدبالنسبة 

مجموع اإلنفاق السنوي لألسرة الواحدة على تم احتساب متوسط وقد ). <٪ 
التبغ  مع، و AR$ 588 ات التبغ في جميع فئات الدخل ، على أنهمنتج

   .AR$ 1140 يلاحو،والكحول
 

/ بغ والخدمات الغذائية مقارنة بين اإلنفاق على الت:  2الجدول 
 األرجنتينفي األسرة 

 

 نوع النفقات
النفقات الشهرية على التبغ ، آنسبة مئوية متوسط 

 من النفقات المنزلية األخرى
 الدخل المرتفع الدخل المتوسط الدخل المنخفض

 ٪ 27 ٪ 31 ٪ 30 شراء المواد الغذائية
 ٪ 68 ٪ 80 ٪ 66 تكاليف الكهرباء
 ٪ 80 ٪ 145 ٪ 149 الرسوم المدرسية

 ٪ 191 ٪ 232 ٪ 193 تكاليف المياه
مدفوع  تأمين صحي

 مسبقا
297 ٪ 206 ٪ 135 ٪ 

 
نفقات التبغ في األسر ذات تمثل ،  2و مبين أعاله في الجدول رقم آما ه

من ثلث شراء المواد رب ما يق في المتوسط لدخل المنخفض مع المدخنين ا
وآان المبلغ الذي أنفق على التبغ . ثلثي تكاليف الكهرباءواألسبوعية الغذائية 

التأمين م المدرسية ، والمياه ، وأآثر من ضعف المبلغ الذي أنفق على الرسو
والعالي أيضا توسط ألسر ذات الدخل الميمكن لو. المدفوع مقدما الصحي

على  هاأموالتكن تنفق غذائية والخدمات إذا لم زيادة اإلنفاق على المواد ال
 .التبغ

 
 بنجالديش

من أفقر البلدان مليون نسمة  162،2يبلغ عدد سكانها تعتبر بنجالديش حيث 
ما يعيش ، ) BBS( بنجالديشفي مكتب اإلحصاء  وفقا لبياناتو. في العالم

لها دخاألسر الفقيرة تنفق عندما و. تحت خط الفقر يقرب من نصف السكان
ألساسية األخرى ، الضئيل على أشياء أخرى غير الغذاء والضروريات ا
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نطاق واسع بحيث ينفق جزء على استهالك التبغ  ويتم. سلبا حياتهمتتأثر 
ضمن بنجالديش المرتبة رقم ثمانية  تحتلو. آبير من دخل الناس على التبغ

ع أنحاء ٪ من المدخنين في جمي 60البلدان العشرة التي لديها أآثر من 
٪  43.3 يستهلك ، بنجالديشفي  للبالغينووفقا للمسح العالمي للتبغ . 10العالم

استهالك ويعتبر . في الوقت الحاضرالتبغ ) مليون نسمة 41.3(من البالغين 
استخدام التبغ هو ، و )٪ 28.7(من اإلناث ) ٪ 58(ذآور ال عندأعلى التبغ 

المناطق الحضرية ، وبين أآثر انتشارا في المناطق الريفية مقارنة ب
م يحظوا بالتعليم األشخاص ذوي المراتب االجتماعية واالقتصادية الذين ل

 .11الرسمي
 

 12باليدتلف سيجارة وهي ،  "البيدي"بنجالديش في معظم المدخنين يستهلك 
فقط ٪  25بــولكن ٪  75 المصنعةالسجائر  ، ويقدر استهالك ةفلترم وغير

نظرا الرتفاع مستوى و. لبيديهلك الباقي في ايستمن حجم التبغ، في حين 
تماما اه" البيدي"يحظى بين ذوي الدخل المنخفض ،  "البيدي"الفقر وشعبية 

" البيدي"تناول موضوع استهالك زال يومع ذلك ، ال . المدخنين بين خاصا
 .13ضعيفا في آل من بحوث التبغ واستراتيجيات مكافحة التبغ

 
 مضمونسابقة االستكشافات األولية للات الوقد شملت العديد من الدراس

قد استشهد و. بنجالديشفي استهالك التبغ في  االجتماعي واالقتصادي
Efroymson  تالذي سلط محليةاإلحصاءات الب 2001وآخرون في عام 

 24الدخل أقل من ( بنجالديشاألآثر فقرا في الضوء على حقيقة أن األسر

                                                 
. واجمالي الوفيات الناتجة عن التدخين اوفيات السرطان التي يمكن تجنبها عالميـ   .Jha,Pتحليل   10 

منظمة الصحة العالمية والمسح العالمي ). 2009سبتمبر ( 9. 2009مراجعات طبيعة السرطان ، عام 
 أي؛  ملفوفة يدويا جاهزة "البيدي"تباع . دآا:  2009. 2009الديش تقرير عام جبن:  للبالغينللتبغ 

بالورق  "البيدي"الديش جفي بنتلف . من قبل المستهلكين لفهايتم  الأنها مصنوعة باليد، وليس آلة ، و
علي عبد الرحمن :  أقل بكثير من السجائر المصنعة .بسعرسيجارة  25من مكونة وتباع في علب 

 لنيكوتينالتعطش ل: عبد الرحمن. وت
 2003 ،الديشجتحليل اقتصادي لمكافحة التبغ في بن

11  Efroymson, D., et al.,  تحليل اآلثار االقتصادية للتبغ على الفقراء في : متعطش للتبغ
 ,Nonnemaker, J. and M. Sur 217.11-212ص :  10. 2001مكافحة التبغ، . الديشجبن

:  65. 2007العلوم االجتماعية والطب، . الديشجبنيف رالتغذية في نتائج نفقات التبغ وصحة الطفل و
مع زيادة خطر سوء التغذية للتبغ  نيرتبط استخدام األبوي ,.Best, C.M., et al ;2526-2517ص 

 738-731ص :  27. 2007التغذية ، عام . الديشجلدى األطفال في بن
12  Howlader, S.R., et al.,  مسح لألسر : الديش جتبغ في بنستهالك الالانتشار األثر االقتصادي
 دآا ،،معهد اقتصاديات الصحة2003 في مختارة من المناطق الريفية والحضرية بالدفي 
 الشهية الى النيكوتين, علي عبد الرحمن   13
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 ألسرالتي لتلك عن  عندها الضعفدخين معدالت التتزيد ) ا في الشهردوالر
ت التي تحليل البياناوب). في الشهر دوالر 118أآثر من الدخل ( األغنى

آثار الفقر  تفاقمأن نفقات التبغ ب أوحي،  محليةجمعت من اإلحصاءات ال
دخل األسرة بعيدا عن الغذاء والملبس والمسكن والصحة مجرى ل وتحو

سعر  500ضيف أآثر من ييمكن أن  يرالفق قدروا أن المدخنوقد . والتعليم
 واقدرة، آما يوميالنفقات التبغ بائي للطفل أو طفلين في النظام الغذ حراري

نحو شراء المواد  أيضا أنه إذا أعيد توجيه األموال التي تنفق على التبغ
من حالة  127750من شأنه أن يوفر سعرات حرارية آافية لمنع الغذائية، 

، آما أن يمكن سنوات  5ى األطفال تحت سن لتغذية لدوفاة بسبب سوء ا
نظام  ديهممن سوء التغذية أن يكون ل يعانونالذين شخص  مليون 10،5لــ

 .14غذائي مالئم
 
في دراساتهم في وقت الحق و

العالقات بين أسعار  بخصوص
الحالة والوالدين  تدخينالتبغ و

آل  أشار ،لاطفالصحية لال
و  Surو Nonnemaker 15من

Best أن إلى أيضا  آخرونو
سلبا على  أثرقد استخدام التبغ 

وبالمثل . توزيع النفقات المنزلية
أن وآخرون  Howladerوجد ، 

 .16الشهري على التبغ االفئات دخال تنفق بقدر ربع دخله أقل
 

أظهرت البيانات اإلحصائية أن ة، حيث سابقالاسة الحالية النتائج الدر تعكس
من بين و. في المقام األول أصحاب الدخل المنخفض مه" البيدي" مستخدمي

 سائقيجية وعرب ٪ 29لمزارعين، و من ا٪  29المشارآين في الدراسة آان 
آما هو و. الباعة المتجولين% 10، وعمال اليومية% 14و الدراجات والكارة

ن في المجموعة ذات الدخل والمشارآ فقد أنفق 3موضح في الجدول رقم 
 ، أيالنفقات المنزلية على التبغ من اليومي و ممن دخلهسبة أعلى ناألدنى 

 .٪ على التوالي 10.7٪ و  9.9

                                                 
  .تحليل العواقب االقتصادية للتبغ عآل الفقرْا في بنغالديش. ايفريمسون من هنغاريا  14

علم االجتماع و ,ية~ات التبغ و صحة الطفل و النتائج الغذانفق,نوننيماآير ج و م سور   15
 2526-65:2517ص ,2007الطب 

 .دآا  2003هوالدير س ر انتشار و عالعواقب االقتصادية للتبغ في بنغالديش   16
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صحيفة المذآور في الوفقا لمستوى الدخل  البيدي اإلنفاق اليومي على:3الجدول 
 بنجالديشفي 

الدخل 
اليومي 

 )تاآا(

متوسط 
فاق اإلن

 اليومي على
 "البيدي"

٪ من الدخل 
ينفق اليومي 

على 
 "البيدي"

 "البيدي"
من  %ـآ

النفقات 
اليومية 
 المنزلية

٪ من 
 المشارآين

 

51 - 100 7،4 9،9 10،7 13،5 
101 - 150 7،9 6،4 8،9 26،6 
151 - 200 8،6 4،9 8،0 25،1 
201 - 250 7،7 3،4 5،5 16،2 
251 - 300 7،6 2،8 4،0 12،4 
300+ 7،1 2،3 3،4 6،2 

المتوسط 
 المرجح

7،9 5،3% 7،4% 100% 

 
الدخل اليومي متوسط بانخفاض " البيدي"نسبة اإلنفاق على  تنخفض

ومجموع النفقات المنزلية، آما تنفق المجموعة ذات الدخل المنخفض 
 0،12 -$ 0.11ينفق معظم المجيبين ". البيدي"مبالغ أعلى على سط والمتو

-237($ 3،75  -$ 3،45في اليوم الواحد أو ما يعادل ) تاآا 7،9-8،6($  
 ".البيدي"شهريا على ) تاآا 258

 
 اندونيسيا

شخص تحت خط  مليون 35ما يقرب من  2008في عام في اندونيسيا عاش 
يعانون من  ماليين طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات 4أآثر من والفقر 

 بين الفقراء غالبااالحتياجات األساسية  تلبية تكون ، و. التغذيةفي نقص 
نفقات ب فيما يختصأثبتت البحوث السابقة وقد . يالصعبة ، إن لم يكن مستح

الفقيرة في المنطقة الشمالية الفقيرة في جاآرتا أن النفقات الشهرية  األسر
 في المتوسط في الواقع والسجائر داخل األسر الفقيرة مرتفعة للغاية ، على 

تجاوزت  شهريا ، حيث) ادوالر 23.3(روبية ، أي ما يعادل  210000
 تأيدت الدراسة الحالية تلك النتائج ، وآشفوقد . لنفقات على الغذاءانسبة 
الفقيرة في سوآابومي فاق الشهري على السجائر لألسرة اإلنمتوسط أن  عن
نسبة  وهي تمثل أعلى) دوالر أمريكي 8.6(روبية أي ما يعادل  78800 هي

هذا أعلى آان ). ٪ من إجمالي إنفاق األسرة 13.4(من إجمالي اإلنفاق العام 
المدخنون  ينفقو .ألسرمن اإلنفاق على غيرها من االحتياجات األساسية ل
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د من اإلنفاق على لفرلعلى السجائر  ونهنفقيأآثر من سبعة أضعاف ما 
من كثير على التبغ بنسبة أعلى األسر الفقيرة تنفق  ، آماالرعاية الصحية
نسبة  تحت خط الفقرئك الذين يعيشون بين أولوقد بلغت . الصحة أو التعليم

، في حين أن نسبة اإلنفاق على  الصحةمن نسبة  19.2 اإلنفاق على التبغ 
  ).p >0.05(التعليم و 7.1التبغ بلغ 

 
مختلفا بشكل آبير بين الفئات الباحثون ما إذا آان هذا النمط وقد استكشف 

من ر وجدوا أن نسبة اإلنفاق على السجائو ،صادية المختلفةاالجتماعية واالقت
قر مجموعة آانت أعلى بين أفالرعاية الصحية والتعليم على فقات ننسبة ال

 بين أغنى مجموعة عليه مما آانت 
   .)٪ على التوالي 6٪ الى  10٪ و  16٪ إلى  19(
 
 مكسيكال
صادية أقل الفئات االجتماعية واالقت داخلفي المكسيك إن انتشار التدخين  

 قوميالمسح الوقد أشار . 17ت الدخل المرتفعأقل مما هو عليه بين الفئات ذا
 للبالغينلتبغ لالدراسة االستقصائية العالمية و 2006لعام  للصحة والتغذية

 11.5 بينيتراوح الدخل  سيإلى أن نسبة التدخين بين أدنى خم 2009عام ل
 . ٪ 23،1-19،2 هو٪، في حين أن أعلى خمس  15.8و ٪ 
 
يمثل ي العديد من البلدان األخرى، ث فرغم أن هذا يتعارض مع ما يحدو

                                                 
Sáenz de Miera‐Juárez B, Jiménez‐Ruíz JA, Reynales‐Shigematsu LM, 

Lazcano‐Ponce E, Hernández17 
    Ávila M. El consumo de tabaco en los hogares mexicanos, 1994‐

2005, Salud Pub Mex 2007; vol. 49, supl.     2: S263‐S269 Sáenz de Miera 
B, Jiménez‐Ruíz JA, Reynales‐Shigematsu LM. The Economics of 

Tobacco in Mexico, Cuernavaca 
 Instituto Nacional de Salud Pública, 2007. Vázquez LA, Sesma S, 

Hernández‐Ávila M. El consumo de tabaco en los hogares en México: 
resultados de la Encuesta de Ingresos y Gasto de los Hogares, 1984‐

2000. Salud Publica Mex 2002, Supl. 1(44): S76‐S81. Vázquez LA, Valdés 
R, Hernández‐Ávila M. Consumo de tabaco en hogares: Encuesta 

Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, México, 2002. En: Valdés R, 
Lazcano‐Ponce EC, Hernández‐Ávila M, eds. Primer informe sobre 

combate al tabaquismo. México ante el Convenio Marco para el Control del 
Tabaco, Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública, 2005: 115‐123 
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إجمالي جزءا آبيرا من ألسر ذات الدخل المنخفض اإلنفاق على التبغ في ا
 .نفقاتها

 توزيع النفقات المنزلية التي أخماس الدخل، وتحسبإلى  4الجدول  شيروي 
. على الدخل واإلنفاقلألسر قوميمن المسح ال 2008عام باستخدام بيانات 

٪ من األسر التي لديها أدنى وأعلى  20 احد وخمسةاألخماس ووتمثل 
خمس ال يمثل، في حين )نقدي وغير نقدي( من الدخل للفرد حاليانصيب 
ولم يتم التمييز بين األسر المدخنة . المجموعة ذات الدخل المتوسط الثالث

 . وغير المدخنة
 

 توزيع النفقات المنزلية بنسبة الخمس ، المكسيك:  4الجدول 

 أخماس دخل الفرد صروفاتنوع الم
 األغنى: 5 المتوسط: 3 األآثر فقرا:  1

 %3،6 %3،7 %4،6 سجائرال
 %28،3 %38،5 %47،4 الطعام والشراب
 %4،9 %5،0 %5،0 المالبس واألحذية

 %10،7 %10،7 %11،1 السكن
 %6،3 %5،0 %5،6 تنظيفال

 %3،3 %1،8 %1،7 الصحة
 %19،0 %16،7 %11،2 المواصالت

 %5،3 %6،4 %4،7 تعليمال
 %5،9 %2،7 %0،9 الترفيه

 %6،8 7،6 %6،5 العناية الشخصية
 %5،9 %1،8 %1،3 التنقالت

 
 من بيانات المسح أن أفقر المدخنين ينفقون في المتوسط الباحثون وقد حسب 

نحو ويعادل هذا المبلغ . على التبغ) 2010بأسعار عام (بيزو شهريا  175
٪ من إجمالي  4.6، ويمثل نحو تب الحد األدنى لألجورأيام من راثالثة 
 .الشهرية النفقات

 
 ، نسبيا على الغذاء أقلتنفق أمواال  مدخنةاألسر ال احثون أيضا أنووجد الب

غير باألسر مقارنة ) ٪ 6.7٪ مقابل  5.3(والتعليم ) ٪ 40.8٪ مقابل 35.9(
 .ةالمدخن
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 بيرو 
وقد . فقرحالة في  مليون 10،3 أو٪ من السكان  34.8بيرو ،  فييعيش 

الذين ٪ من السكان  18.4أن  وطنيةالوبائية ال اتدراسالأحدث وجدت 
وقد . السابقة ثالثينفي األيام ال ادخنوقد عاما  64و  12تراوح أعمارهم بين ت

خالية الحياة ال"اللجنة الوطنية للتنمية و خاللوطنية من الدراسات وجدت ال
 "المعلومات والتعليم للوقاية من تعاطي المخدراتمرآز "و "من المخدرات
وعلى . قتصاديةاالجتماعية واالمجموعات الأآثر شيوعا في  ان التدخين

هم في بيرو فإن الرجال خرى ذات الدخل المنخفض ، غرار البلدان األ
إنهم ف،  األسر ابربأعادة  أن الرجال هموحيث  .تدخيناألآثر عرضة لل

جزءا هاما من دخل األسرة الشهري على التبغ ، دخنون عندما يينفقون غالبا 
 .وذلك على حساب عائلة بأآملها ، وخصوصا األطفال

 
األسر التي شملها المسح وجود خالل ٪ في مناطق الدراسة من  60.5أفاد 

 400 إلىدوالر  S / 1100 Nuevos )200و  S / 551دخل شهري بين 
شهريا ،  فرددوالرا لل S / 257 دعنخط الفقر  حديديتم تو). دوالر أمريكي

الطعام واالحتياجات األساسية األخرى  توفيروهو الحد األدنى المطلوب ل
منزل والوقود واألثاث والرعاية إيجار الاألحذية ، ووالمالبس (للفرد 

 5 متوسط ولتلبية االحتياجات األساسية ل). الصحية، والنقل ، والتعليم ، الخ
ألن ، و S / 1285لحد األدنى لدخل األسرة تقريبا أفراد ، يجب أن يكون ا

أقل من  المستوىبالتالي يسقط في مجال إنتاج التبغ تعمل آثير من هذه األسر 
       .الحد األدنى

 
األسر المدخنة هناك بضعة اختالفات ملحوظة في توزيع النفقات بين آانت 

٪ من  97.5ولى في األولوية األ يمثلالطعام  على اعتبار أن، وغير المدخنة 
واعتبرت غيرها من النفقات ، مثل اإليجار ، . آال النوعين من األسر

ولكن ليس  ينوالخدمات ، والتعليم ، والترفيه ، والصحة ، والنقل مهم
ت التي يكون في الحاالفعلى الرغم من هذا ، و. ذات أولوية عالية مباعتباره

 علىالتبغ وليس  على مدخنةسر الاأل من قبل يتم انفاقه، آان  قليلفيها المال 
 .الغذاء

 
 5ما يصل الى  ستهلكالمدخنة تاألسر من ٪  91أن  اتوجدت الدراسوقد 
نسبة عائالت ذات الدخل المنخفض نحو وتستهلك ال، جائر في اليوم الواحدس

 أآثر ونندخيق أن أولئك الذين يكسبون أقل مع الحقائهذا يتماشى و. أعلى 
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 .18سية مباشرة على الدخلعكمع معدالت تدخين 
علب ال إلمكانية شراءوجذب المدخنين للتبغ لعلمهم بسعره المنخفض يتم و
على الرغم من حظر هذه المبيعات و). سيجارة 20أقل من ( منها صغيرةال

. بسبب سوء المتابعة والتنفيذيدخنون ، فإنهم ال يزالون  2010في نوفمبر 
 فنجد،  19أيضا بسعر منخفض ةفرتومالسجائر المهربة أن  في بيروونجد 
 .مباشر من حيث إمكانية الوصول إليها ، وخاصة بين الفقراءذلك التأثير 

 
المدخنين  أنآشفت المقابالت قد و

أنه  يرونذوي الدخل المنخفض 
واحدة ال سيجارةمن خالل شراء ال

 ةحقيقي نفقاتأي  واتجنبيمكن أن ي
ء آل عند شرا: "على السجائر 
فإنك ال تشعر دة سيجارة على ح

قال حوالي ثلث قد و". التكلفةب
يشترون السجائر المدخنين انهم 

 20فرط أما الثلثين اآلخرين فيشترون العلب التي تحتوي آل منها على 
 .أو أقل سيجارة 

 
ما يصل الذين تم عمل مقابالت معهم ) ٪ 48(المدخنين حوالي نصف أنفق  

 2دل اعي٪ ما  47 ينفق ينماآل يوم على السجائر، ب واحد "سول"إلى 
 هذا يعادل و ،في آل يوم "سول"

٪ من  6.2السجائر، أو النفقات الشهرية على متوسط من  S / 60حوالي 
ا في المسح نتائج مماثلة لتلك التي عثر عليهونجد أن ال. الدخل الشهري
فقرا األسر  ن منيت، والتي وجدت أن أآثر فئ2008 في عامالوطني لألسر 

. بالتوالي ي نفقاتها على التبغ٪ من إجمال 7.3٪ و  4.6 بنسبةتنفق 
على  همقانفأن إ هم مقابالت معمن الذين تمت ٪ فقط  6شعر وبصراحة، 

 وننفقال يانهم ٪  32 قالو،  "اعادي اانفاق"٪  62اعتبره و؛  ذو معنىالتبغ 
 .إال القليل من المال على التبغ

 

                                                 
 4.3 عدد في المتوسط وندخني S / 250 S / 550على سبيل المثال، أولئك الذين يكسبون من  18

 3.5 ون عدددخني S / 1100إلى  S / 551في اليوم ، في حين أن أولئك الذين يكسبون من سيجارة 
 سيجارة عدد في المتوسط وندخن، ي S / 1101لذين يكسبون أآثر من في اليوم ، وأولئك ا سيجارة

 في اليوم 3.2
 دوالرًا 0,07دوالر و السيجارة الواحدة   1.5علبة السجائر بسعر   19
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 فيتنام 
االجتماعية  الخصائص من  أنإلى يتنام في ف قوميةالمسوح ال تشير

توجد حيث  لمجموعات ذات الدخل األدنىا بين تبغال دخينتواالقتصادية 
قد التبغ أسعار جزئيا إلى حقيقة أن هذا يرجع و. 20أعلى معدالت التدخين

بذلك زادت و دخولال ت، بينما زاد2006-1995ة خالل الفترانخفضت فعال 
إلى حد آبير، ال سيما بالنسبة إلجمالية للتبغ ل التكاليف االقدرة على تحم

كبير في زيادة القدرة على تحمل التكاليف المدى ال 1ل الشكيوضح و. للفقراء
سعرها في متناول  على أن منتجات التبغ أصبحأدناه  المؤشر ويدل .التبغ 
 . الجميع

 
 1995-2005فيتنام،  –مدي القدرة على إنتاج التبغ : 1الشكل رقم 

 
 

 تكلفة الفرصة البديلة للتبغ 2.1.3
النفقات الفعلية على التبغ مقابل االحتياجات المنزلية األساسية بالبحث وراء 

 استنتاجواستقراء يكون األخرى ، بما في ذلك الغذاء ، والسكن ، والتعليم ، 
 . إلظهار ما ال يتم شراؤهأآثر قوة  اته المقارنهذ
 

طعام على الاإلنفاق على التبغ إلى اإلنفاق ه تم توجي ذا لوما وبعبارة أخرى ،
السعرات الحرارية  آميةذلك من خالل حسب ييمكن أن ؟ والسكن والتعليم

، فمثال ةعالية القيمة الغذائيالمن األرز أو السمك أو غيرها من المواد الغذائية 
األرز ، والفطائر ، أو غيرها من المواد آمية   يمكن للمرء أن يحسب

                                                 
20  Nguyen TM, Hoang VK, Nguyen TL لتدخين على من ااألعباء المالية  ،وآخرون

دراسة للبحوث بشأن مكافحة التبغ للفترة ( Med Prac Jour 2006;533:94e107األسر في فيتنام 
1999e2005- ( ؛Nguyen TL, Chapman S, Taylor R األثر االقتصادي  
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األموال التي تنفق على رورية التي يمكن شراؤها مع نفس آمية ضالغذائية ال
مقارنة الوقد تسمح . قيمة السعرات الحرارية في الطعام مع مضاعفةالتبغ ، 

التبغ نفقات المحتمل على لتأثير باوجبات بدال من الالسعرات الحرارية تقديم 
 .بسوء التغذية من قبل الفقراء والمرتبط

 
على (نفقات التبغ وتعليم األطفال رء إجراء مقارنات بين وبالمثل ، يمكن للم

سبيل المثال ، الرسوم المدرسية والكتب وغيرها من المواد ، والزي 
اإليجار ، وسعر إلضافة المرحاض ، (أو السكن ) المدرسي ، والنقل ، الخ

 ).الخ
 

  األرجنتين
ذية والصحة في برامج التغ 2007لعام  قوميةالدراسة االستقصائية التشير 

رقي األرجنتين ، التي تضم مواقع لدراسة إلى أنه في منطقة شمال ش
أشهر إلى  6أعمارهم بين ٪ من األطفال الذين تتراوح  75.7 أن لمشروع ،ا

أسر داخل  ونعيشيسنوات  5
األسر  من ٪ 40( 21فقيرة
  ةالمعدم

 خارجالمعدمين  من٪  35.7و
هذه ٪ من  45 أن، و) األسر

ذوي  أطفاالعلى األسر تحتوي 
غير ملباة الاالحتياجات األساسية 

)UBN ( بما في ذلك الصرف ،
أن الصحي والسكن والتعليم ، أو 

رب األسرة دون التعليم يكون 
% 10،6يتعرض وفقا لتدابير جمعية طب األطفال االرجنتيني  و. االبتدائي

أعراض بعض العجز الغذائي إلى  شهر 72إلى  6سن  بيناألطفال من 
أآثر ويعيش ). ٪ 1.4 ٪ والهزال 4.0تقزم  و٪ ، 5.2نخفاض الوزن في ا(

 في عن الذين يعيشون) ٪ 7.7(سر الفقيرة في األمن ضعف عدد األطفال 
 7 ، ونسبة التقزمآثر انخفاضا األاألوزان  حيث) ٪ 3.1(األسر غير الفقيرة 

مارهم أعاألطفال الذين تتراوح ويعاني ). ٪ 7.1٪ مقابل  1.1(مرات أعلى 
  .من فقر الدممنهم ٪  38.6 أيشهرا ،  23إلى  6بين 

 
أفقر واحدة من آ" توآومان" ينمختارالالموقعين يعتبر الباحثون بين 

                                                 
 يتم تعريف الفقر من حيث تكلفة سلة المواد الغذائية األساسية وعدد أفراد األسرة 21
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سان ميغيل "في عاصمة المحافظة يوجد حيث في البالد  11 ــالمقاطعات ال
. ملباةغير المن ذوي االحتياجات األساسية ٪  25أآثر من  "دي توآومان

ل ، فإن أعدادا آبيرة من الناس في محافظة خوخوي غير قادرين على وبالمث
 26.3 تلقىلدراسة ، تم مسحها بافي األسر التي و. تلبية احتياجاتهم األساسية

ر فقر ، وانتش سابقةيوما ال 90 ــفي فترة ال ء األساسياالغذ٪  على األقل 
 نم. ٪ 19.3وآان عاما،  49-10الدم بين النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 

 ٪ للرجال  38معدالت التدخين تقدر بنحو 
بديلة نفقات التبغ تمثل تكلفة آانت ، و22 2004٪ للنساء في عام  26.8و

 .آبيرة
 
أن  البديلة إلىصة حساب تكاليف الفريشير ،  5آما هو مبين في الجدول و

 )AR$ 588(نصيب الفرد من اإلنفاق السنوي على منتجات التبغ متوسط 
وقود منزل لألربعة أطفال ، أو  غذائيكفي لشراء البيض لتحسين الوضع الي

 .لمدة سبعة أشهر
 

) AR$ 588(الشهرية السجائر نفقات تكلفة الفرصة البديلة من :  5ل الجدو
 األرجنتينفي  داخل األسر األآثر فقرا

متوسط  سلع األساسيةال
 AR(السعر
$( 

التي الكمية 
 يمكن شراؤها 

$ 588 

افر الفرصة من خالل تو
 تحويل اإلنفاق

بيضات في اليوم  4البيض   1470 $ 0،40 البيض
 4وقاية : لمدة عام واحد 

 من سوء التغذية أطفال 
أآواب من الحليب يوميا  2 11 $ 3،50 لتر من الحليب 1

 عام واحدلمدة 
عبوة  لتر 10

 بنزين 
 للمنزلأشهر وقود  7 19 $ 22

 
على جميع أفراد األسرة، وبخاصة النساء بغ بالتالي اإلنفاق على التيؤثر 

خل األسر ان االنفاق على منتجات التبغ دانتائج الدراسة وأظهرت . واألطفال
لسد احتياجات  انسبة ال بأس به منها ذات الدخل المنخفض آافية لدفع بدال

) التعليم، الصحة ، الكهرباء ، الوقود(خدمات األساسية ع وسلمن األسرة 
باإلضافة إلى ذلك ، وجد الباحثون أن اإلنفاق على و. ع العجز الغذائيومن

                                                 
 SDERONAR اإلدمان ومكافحة االتجار بالمخدرات  أمانة التخطيط للوقاية من المخدرات 22

2004, 
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ستخدم لشراء يآان  ذيساهم في مضاعفة االنفاق القد المشروبات الكحولية 
االحتياجات  سدبدال من ،  األسرة مستوىود التي لم تفعل شيئا لتحسين البن

 .األساسية
 

 بنجالديش
 مليون نسمة 162،2السكان  عددمليون من أصل  56 بنجالدشفي يستهلك 

من و. أقل من السعرات الحرارية المطلوبة يومياسعر حراري وهو  2122
، وهذا لفقرل" النواة الصلبة"ت خط مليون نسمة يعيشون تح 27هؤالء ، بين 
وهناك . 23في اليوم الواحد سعر حراري 1805عني أنها تستهلك أقل من ي

سعر حراري إضافي لجعل  400 لهاتين المجموعتين إلى حواليالحاجة 
وتقدر . كافالمستوى ال حاليا علىاليومي اإلستهالك الغذائي  وضع

سنوات  5مليون طفل تحت سن  7.2 بنجالديشفي يوجد اليونيسف أنه 
الجماعات ذات الدخل تنفق وعالوة على ذلك ، . 24سوء التغذية يعانون من

غذية تقل األرخص واألعلى األطعمة  اأآثر من ميزانية طعامه ضالمنخف
مثل األرز بدال من الترآيز على 
األطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة ، 
والتي تعتبر أمرا بالغ الصعوبة 

فعلى سبيل المثال ، ". الكماليات"
ال ،  المحليةوفقا الحصاءات و

موعات ذات الدخل المجتأآل 
يمكن لذلك . البيضاألدنى أبدا 

تحسين لى المواد الغذائية بشكل آبير علاإلنفاق إلى نفقات التبغ تحول ل
ائية لألسرة من خالل جعل هذه األطعمة ذات القيمة الغذ غذائيالوضع ال

على إذا ما تم إنفاق مبلغ من المال و. جدا فقيرللالعالية بأسعار معقولة حتى 
 : فسوف يكون اآلتي،  "البيدي"بدال من اليومي الطعام ك ستهالا

 
الذين تحت سن الخامسة  طفلمليون  7،2 أن يتوفر لــيمكن   

 من الحليب يوميا ، أوواحد آوب يعانون من سوء التغذية 
يعانون من سوء التغذية الذين مليون طفل  5.3 يتوفر لــ يمكن أن  

 وآوب واحد من الحليب يوميا ، أو ةواحد بيضةبشدة 
يعانون من سوء التغذية الذين مليون نسمة  14.5 لــيمكن   

                                                 
 دآا:  2007. 2005نفقات عام للإلحصاء ، تقرير دخل األسرة ومسح لبنجالديش مكتب  23
. يعانون من سوء التغذية سنوات 5تحت مليون طفل  7،2إلحصاء ، بنجالديش لبنجالديش مكتب  24

2009 
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، وبالتالي الوصول  سعر حراري إضافي 400آثر من ك أستهالا
 إلى الحد األدنى من السعرات الحرارية ، أو

 .بيضة آل يومأآل مليون فرد  13،3لــ يمكن   
 

الذي  "البيدي"تاآا شهريا على  240تاآا يوميا أو نحو  7.9إنفاق بينما يتم 
 الفرص اليفكتإلى ينظر المرء أن من المهم يكون يبدو وآأنه مبلغ صغير ، 

أن  اءالغذ إلىاليومية " البيدي"نفقات  تحويلعن طريق ويمكن . البديلة
ربما يتم ألحد أفراد عائلته ،  سعر حراري 654المدخن بسهولة  يضيف

الغذاء  يةآم 7ويوضح الجدول . 6لجدول رقم آما هو موضح في ا هعيوزت
، الغذاء  إلى الشهرية" البيدي"نفقات عن طريق تحويل  ئهايمكن شراالتي 

آل نوع من المواد من فراد األ اعليهأن يحصل يمكن  التيوآمية الطاقة 
اليومية بنود اليمكن شراء جميع آيف في الجدول السابق ونرى أن . الغذائية

 .ذي يليهلجدول الفي اتقديم البدائل  ، آما نرى"البيدي"نفقات ب
 

 بنجالديش، ) تاآا 7.9("يديالب"نفقات شراؤها مع يمكن بديلة مواد :  6الجدول 
 التكلفة بند الغذاء

346.5 k.cal تاآا 2.5 من األرز 
34.3 k.cal تاآا 1.2 من العدس 
135 k.cal تاآا 1.2 من النفط 

30.2 k.cal تاآا 0.50 من الخضر الورقية 
 تاآا 2.5 )صغير( من الموز k.calتاآا  109

في " بيديال"تكلفة أي ما يعادل (التكلفة اإلجمالية 
 )واحداليوم ال

 تاآا 7.9

 
 بنجالديشلتبغ ، لالشهرية  نفقاتالقيمة السعرات الحرارية من :  7 لجدولا

 القيمة اإلجمالية للسعرات الحرارية الشهرية قيمة نفقات التبغ ء يعادلغذا
 K.cal 3460 بيضة 40

 K.cal 6860 آجم بقول 2
 K.cal 4355 من الحليب اآوب 26

 K.cal 32900 رزآجم أ 9.5
 K.cal 8455 آجم بطاطس 9.5
 K.cal 2725 آجم دجاج 2.5

 K.cal 27000 لتر زيت فول الصويا 3
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النفقات ويعني هذا أن . أآثر من دخلها على الغذاءاألسر الفقيرة تنفق 
وهذا يعني . احتياطيات اخرى مثل السكن والتعليم يعني ليس لديهالمنزلية األ
يمكن و. على قيد الحياة ال يبقيهمن الدخل ن أو تسريب مأي فقداببساطة أن 

ات الفرد القدرة على تلبية حاج أن توفرألموال التي تنفق على التبغ ل
 .وسوء التغذية، الطعام ، والجوع المزمن األساسية ، وال سيما 

 
 والسنغال، ومالي ، الكاميرون 
عدل الفقر حيث يبلغ م ،في الكاميرون أقل شيوعا بين الفقراء يعتبر التدخين 

تنفق ومع ذلك ، . متاحة لذلكتملك موارد قليلة  حيث أن الكاميرون٪  40
من الترآيز على بعض المنتجات الغذائية أآثر على السجائر  نةالمدخاألسر 

  .الهامة مثل الفواآه أو زيت الطهي
 

 63 مروعا ، حيث أن أفقر بلدان العالم التي هي منفي مالي  الوضعويعتبر 
ال ٪  69٪ من السكان ال يمكنهم الحصول على المياه الصالحة للشرب و 

من ثالثة وثالثين في المئة و ،يحصلون على خدمات الصرف الصحي
يشون تحت معدل أآثر من ثلثي السكان يعو ،السكان يعانون من سوء التغذية

حتياجات قدرة المرء على تحمل سلة االمن خالل  مثلتالفقر ، الذي ي
 .في اليوم الواحد للفرد الواحد FCFA 400اسية بتكلفة األس

 
فرنك  900و  250ما بين  على الرغم من أن سعر علبة السجائر في ماليو

أآثر من نصف المبلغ اليومي الالزم للحفاظ على ما يمثل أو بين  ،أفريقي 
٪ من  63(راء توجد أعلى معدالت التدخين بين الفق، الفرد من الفقر 

 30 وستخدام التبغ بين طالب المدارس همعدل اويكون  ،)هم فقراءالمدخنين 
٪. 
 
من اإلنفاق على القمح ، و  رث٪ أآ 10التبغ في مالي  علىإنفاق األسر يمثل و

أآثر من مرة  20٪ أآثر من الذرة ، و  70٪ أآثر من المنيهوت ، و  23
إنفاق  من يمكن بدالو). جميع األجزاء األساسية من الغذاء في مالي(البيض 

معدالت من ل لشراء الطعام ، وبالتالي تقل ستخدمن تا على التبغاألموال لك ت
 .سوء التغذية ووفيات الرضع ، ومعدل وفيات األطفال

 
ما  وثلث على التعليمما ينفق نصف على التبغ وبالمثل ، فإن الفقراء ينفقون 

 .ة ومستقبلهمحياتهم اليوميعلى آل هذه النفقات تؤثر ف، على الصحة ينفق
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نسبة الفقر تصل في العاصمة داآار ف. قابل للمقارنة في السنغاللوضع إن ا
من بين الذين شملتهم و. لألفرادبالنسبة ٪  32٪ بالنسبة لألسر ، و  25إلى 

من تغطية نفقات  نيتمكنو هم٪ من أرباب األسر أن 46الدراسة ، أشار 
٪ آانوا غير  28، بينما  "بشكل منتظم إلى حد ما"أسرهم المعيشية فقط 

ذين تم الغالبية من ال وبالرغم من ذلك فإن. نفقاتهم اليوميةقادرين على تحمل 
 .اإلستطالع معهم  آانوا يدخنون

 
أفريقي فرنك  30،000و  15،000بين ما  همانفاقوذآر ثلث المدخنين 
ة وجهت هذه النفقات لالحتياجات المنزلي آانت قد إذاو. شهريا على السجائر

 :بدال منها اآلتيشراء يمكن آان األساسية ، 
 

رام من اللحم أو جآيلو 7أو آج  6آل منها الغاز من جاجات ز 4 
 لترا من زيت الطبخ أو 15رام من السكر أو جآيلو 21

العالج ، جنبا إلى جنب مع  صحيمرآز في  ةاستشارة طبي 
  األدوية أوب
 دراسي بأآملهأقالم وحقيبة للطالب المدرسي للعام التر ودفا 

 
 اندونيسيا

يعة لفشلها في تزويد األطفال نقص المال آذر األسر الفقيرة غالبافي تستخدم 
و تقديم الطعام تعليم جيد ، والحصول على خدمات الرعاية الصحية ، أب

إلى النظر في المدخنون  في الوقت نفسه ال يميلو. ألفراد األسرةالمغذي 
ليهم في آل شيء ، على الرغم من التأثير نفقات السجائر باعتبارها عبئا ع

 .السلبي على األسرة بأآملها
 
أآبر من النفقات على قات األسر الفقيرة في السجائر وجد الباحثون أن نفقد و

المدخنين  نرة ماألسر الفقيفإن ونتيجة لذلك ، . األساسية األخرىاالحتياجات 
المقابالت األخيرة  تأظهرقد  و. حق األطفال في الرعاية الصحيةمن ص نقت

أنه في معظم ) بوجور(التي أجراها مرآز البحوث والتنمية للغذاء والتغذية 
من الزوج العائدات االضافية  آانت، فيها يدخنالعائالت التي آان الزوج 

من  لألسرةالشاملة المعيشة لشراء السجائر بدال من تحسين مستوى تستخدم 
ل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية ، مث(شراء االحتياجات المنزلية خالل 

   ).أو التعليم
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بيع من في قضية األب الذي يكسب دخال صغيرا  ينظروآمثال على ذلك ، 
 3000يكسب حيث  اللرملرافع باعتباره  اإضافي دخالالفول الرائب ، و

 3500 هتكلفبآل يوم علبة سجائر يستهلك هذا األب . آل آيسعن روبية 
بدال من آم من الطعام آان يمكنه شرائه . ارخيص اسعر يراهروبية ، وهو 

وآعكة ) ادوالر 0.11(روبية  1000بــشترى بيضة ييمكن أن آان ذلك؟ 
سعر حراري  80أن يحظى بــوآان يمكن لولده . روبية 250بــ فول الصويا
هذه هي . له غذائيتحسين الوضع الوويا صالفول من  تينآل آعكإضافي عن 

في  تؤثرآثير من األسر التي ال ترى أن نفقات السجائر  حالة شائعة في
 .مستوى معيشتهم

  
، ) أفقر المقاطعات في اندونيسياواحدة من (وبالمثل ، في نوساتنغارا بارات 

ت يساوي آان حيث 57000على التبغ روبية النفقات الشهرية آان متوسط 
أن ال من بدآان من الممكن و. م من البيضآج 7آجم من االرز أو  10

ية مغذية شراء مواد غذائأن يتم موال التي تنفق على التبغ األتستخدم 
نفقات األسر أن األموال التي تنفق على التبغ من أشار تحليل قد و. لألطفال
ما يوازي قيمة السعرات الحرارية بين شهر ساوي آانت تر الفقيرة قبل األس

 .ثالث سنوات من العمرلألطفال أقل من  ابروتينو ثالثة أشهر إلىواحد 
 

الحكومة االندونيسية لتحسين الرعاية االجتماعية األسر الفقيرة دعمت 
لألسف ، هذه ولكن  ،)Keluarga Harapanبرنامج (التحويالت النقدية ب

آشرط لتلقي التدخين  نعدرج متج التي تسعى للحد من الفقر لم البرام
 . األموال

 
٪ من األسر التي تتلقى  73باحثون ان وجد الخالل حملة تفتيش مفاجئة ، و
 هانفاق، مع متوسط  واحديوجد فيها على األقل مدخن نقدية المساعدات ال

انة اإلعمع متوسط و). ادوالر 12.7(روبية  114700 على التبغالشهري 
رفض ، ومع ) عشرون دوالرا(روبية  180000النقدية الشهرية التي قيمتها 

ي زيادات على الضرائب المفروضة على التبغ حتى ألالحكومة االندونيسية 
 قد تحول ، و" المخاوف السياسية واالقتصادية"على االقل بسبب  2020عام 

  .الى برنامج دعم التبغ "امج تخفيف حدة الفقربرن"
 
 كمكسيال

 18.2 الطعاممستوى الفقر في أن إلى في المكسيك تشير التقديرات الرسمية 
مليون  50.6(٪  47.4 ومستويات الفقر العام ،)ن نسمةمليو 19.5(٪ 
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فحص الذي ينفقه الفقراء على التبغ ، المال بعد احتساب مبلغ و. 25)نسمة
األموال التي  نشراؤه بدال من ذلك م يمكنقد آان ما  ونالباحثون المكسيكي

الفقراء في المكسيك  المدخنين فإنآما أشير أعاله ، و. أنفقت على هذا النحو
باستخدام و. بيزو شهريا على منتجات التبغ 175ال يقل عن  توسط مينفقون آ

لعدد من المواد الغذائية واالستهالآية في وآالة المشتريات تكلفة أقل متوسط 
أدناه  8الجدول  يشير، ) عار أدنىبأسشراء الفقراء لألغذية آما (االتحادية 

على  اقادرأن يكون دخن ممنزل الآان يمكن للالعناصر الغذائية المختلفة التي 
 .26اإلنفاق بنفس آميةبدال من التبغ،  ءهاشرا

 
داخل ) بيزو 175( الشهريةالسجائر لنفقات تكلفة الفرصة البديلة :  8ول الجد

 المكسيكفي األسر األآثر فقرا 

متوسط السعر  الرزمة الغذائية
 )للفرد(

يمكن التي آمية المواد 
 بيزو 175 بــشراؤها 

 16 10،70 ليب المبسترلتر من الح 1
 11 16،00 م من البيض األبيضجآ 1
 19 9.35 دقيق الذرةحزمة آجم من  1
 11 15،65 م من آيس الفاصوليا المنقطةجآ 1

 13 12،99 العدس   آيسرام ج 500
 19 9.40 معلبةرام من سمك التونة الج 170
 11 15،95 معلبرام من السردين الج 425

ثر ثراء من حيث األسر األآسر أقل على السجائر من أفقر األبينما تنفق 
ر بالنظو. ٪ من إجمالي إنفاقها 4أآثر من نفقات التبغ تمثل والقيمة المطلقة، 

مة لتلبية إلى الموارد الالزاإلفتقار بالفعل  نجدإلى أن هذه األسر الفقيرة 
ن زء صغير نسبيا مجمن الواضح أن أخذ حتى يكون واحتياجاتهم األساسية، 

موارد اليتنافس إنفاق ، ذلكجوهر في و. مثل عبئا آبيرايالمال يمكن أن 
. مع االحتياجات األساسية مثل الغذاء والرعاية الصحيةالمحدودة على التبغ 

موال التي األ نمغذية المختلفة ميمكن شراء آميات آبيرة من األطعمة الو
 .تنفق على السجائر

 
 

                                                 
25  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de DesarSocial. Evolución 

de la pobreza en México, México, DF: Conrollo eval, 2009   
لبيع المواد الغذائية المدعومة بأسعار أقل من ذلك بالنسبة خاصة في بعض الحاالت منافذ توجد   26

 للفقراء



HEALTHBRIDGE  45 
 

 بيرو
في أوساط الفقراء وخيمة لى االحتياجات األساسية عالتبغ نفقات تأثير يعتبر 

لديها األسر األآثر فقرا حيث أن فقراء ، ن أآثر من ثلث السكان خاصة أل، 
نفقات لذلك يكون بالتالي ل. معظم األطفال

كبير وخاصة على األطفال ، التأثير الالتبغ 
مما يساهم في سوء التغذية ونقص التعليم ، 

ى سبيل المثال ، عل. من بين أشياء أخرى
 احصصالمدخنة ٪ من األسر  30تلقى ي

التي هي مخصصة لألطفال الحليب من 
 .والمسنين

 
الذي ٪ من الدخل الشهري  6.2 يعادل
٪ من  41.6 المدخنون على التبغ هينفق

الشهري مع حساب المتوسط و. واحدةالعائلة الألفراد السلة الغذائية األساسية 
من السعرات  شراء مئاتما بدال من ذلك ن لعائلة ، يمك) S/60(على التبغ 
 ، حيث أنلبيض واألرز والخضار والحساءا، على سبيل المثال ، الحرارية
المواد من  الشراء عدد ةكون آافيتل التي تنفق على التبغ في الشهر األموا

 :، مثل  صحيةالالغذائية 
 

 من األرز جآل 30 
 لترا من الحليب 30 
 جاجرام من الدجآيلو 12 
 بيضة 225  
 حساء الخضرراما من مختلف أنواع جآيلو 13  
 رامات من السمك األآثر شيوعا التي يستهلكها الفقراءجآيلو 7،5  
 رام من اللحم أوجآيلو 3.5  
 راما من البطاطاجآيلو 30  

 
وجود التي تم عمل مقابالت معها ذآرت عشرة في المئة من األسر وقد 

عنها تحدث تم الالمشاآل التي مع نصف  حية مرتبطة بالتدخين ،مشكلة ص
أآثر من عام من ٪  20سابق ، و ٪ في الشهر ال 30في السنة السابقة و 

ويعتبر . S/100نفاق اإلضافي حتى في اإل هذه األمراض تتسببوقد . سبق
التطبيب على االنفاق يمثل عادة و. على الفرص الضائعة اواضح مثاالذلك 
  الذاتي
 .مواد الغذائية األساسية ألفراد عائلة واحدةال٪ من سلة  70نحو 
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٪ من المدخنين انهم لم يتمكنوا من النظر في  54قال على الرغم من هذا ، و
 ٪ 10توقفوا عن التدخين ، في حين قال  ماإذا  ذا آان يمكن أن يشتروهما

خرى ، على الرغم األنفقات الأموال لتغطية  بدونأنهم وجدوا أنفسهم بانتظام 
 . متاحة للسجائردائما األموال  لديهم من أن

 
آان هناك مناسبات عندما  أنتم استجوابهم ن م٪ م 4قال عالوة على ذلك ، و

 ولكن،  ية لهمدواأل إلى الطبيب أو شراء هملاطفألم يكن لديهم المال ألخذ 
٪ من  18، أشار  وفي الوقت نفسه. السجائر لشراءالمال عندهم آان 

طفالهم نقود لشراء الغذاء أليمتلكون الال  اأحيانأنهم إلى  منتظمينالمدخنين ال
 .شراء التبغل تمكنهم، على الرغم من 

 
 فيتنام

 ينأبرزت العديد من الدراسات التي تمت مراجعتها من قبل الباحثين الفيتنامي
قد و. ال سيما بين األسر الفقيرةلفرصة البديلة الستخدام التبغ ، تكاليف ا
حيث ، ساهم في عدم المساواة قد ام التبغ أن استخد اتالدراسإحدى وجدت 

في نهاية ينفقون ، والفقراء معدل انتشار استخدام التبغ أعلى بين الفقراء أن 
 حيث أنومع ذلك ، . ليومية على التبغالجزء األآبر من النفقات ا المطاف

لحساب تستخدم التبغ ،  جميع النفقات ، بما في ذلك تلك المفروضة على
إلى التقليل من المستويات الحقيقية استخدام التبغ يؤدي تويات الفقر ، مس
٪ من  1.5 سقطت، 27ةنفقات األسر الكلي عنبعد فصل إنفاق التبغ و. للفقر
في فئة فقراء الغذاء الغذائي  28معايير فوق خط الفقرفي تعيش التي ر األس

تياجات احالحد األدنى من دخلهم غير آاف لتلبية  ؤالء هم الذينوه(
لشراء  إذا تم استخدام المبلغ الذي أنفق على التبغو). السعرات الحرارية

من  فقراء الغذاء أن تخرجأسر ٪ من  11.2 لــالمواد الغذائية ، يمكن 
 29.الفقر

 
إلنفاق من اعلى األسر الفقيرة تقييم اآلثار االقتصادية بعدة دراسات قامت 

فيتنام في ستوى المعيشة م اتباستخدام بيانات من دراسعلى التبغ 
                                                 

يعمل  التبغ ال حيث أنومع ذلك ، . تضمين التبغوإجمالي إنفاق األسربيتم قياس الفقر في فيتنام  27
 زيد عدد الفقراءي يتم نزعه إدراجه ، فحين، فإنه ال ينبغي توى المعيشةمسعلى تحسين 

قيمة النفقات المنزلية الالزمة للتأآد من أن األسرة آويتم احتساب خط الفقر الغذائي في فيتنام،  28
 سعر حراري للشخص الواحد في اليوم الواحد 2100من المواد الغذائية لتوفير " سلة"شراء ها يمكن
29  Nguyen TM, Hoang VK, Nguyen TL األعباء المالية للتدخين على األسر في . وآخرون

 Med Prac Jour 2006;533:94-107.  فيتنام
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)VLSS .( تم تصنيف األسر إلى خمس مجموعات على أساس نصيب وقد
تم آما . بأقل النفقات واحد الفرد من النفقات المنزلية ، مع وجود خمس

مع تلك وتمثل أيضا فقراء ، بأنهم  2و  1في األخماس  ةعقاتعريف األسر الو
م احتساب نفقات التبغ عن توقد . فئة فقراء الغذاء 1الموجودة في خمس 

بالمقارنة مع مجموع ، ) جائر والنرجيلة ، ومضغ التبغالس(التبغ طريق نوع 
أنفقت ). الغذاء والصحة والتعليم واإليجار(نفقات األسر المعيشية واألساسية 

إنفاق ٪ من إجمالي  1.2حوالي ومضغ التبغ  شيشةاألسر التي تستخدم ال
 5.3 هلك السجائراألسر التي تستتنفق بينما  ، 30على التبغ والسجائراألسر 

على   أآثرماال األغنىاألسر وبينما تنفق . ٪ من إجمالي إنفاقها على التبغ
أعلى بين  من الدخل على التبغ أنفقتكون نسبة ما األسر الفقيرة ،  عنالتبغ 

ين ينفقون في الفقراء المدخنأن  التحليل أيضا أظهرقد و. األسر األآثر فقرا
 على التبغ ، نصيب الفردفقات من بين خمس وربع مجموع النمتوسط ال

تعادل قيمتها  سعر حراري 850حوالي  شراءآان يمكن بدال من ذلك والتي 
هذا آافيا لتوجيه يمكن أن يكون آان و. آل يومذلك  اشابهاألرز أو م الغذائية
سر من األ) 2خمس (أو خمسين ) 1خمس ( أفراد خمس واحد رفع لاإلنفاق 

 .غذائياآتفاء إلى أسر لديها  الفقيرة المدخنة
 

مع الفرد عند نفقات التبغ ،  4-1في األخماس  مدخنةبين األسر المن ترتفع 
غير األسر الانخفاض النفقات على السلع والخدمات األساسية بالمقارنة مع 

مرة  2.2أفقر األسر التي تستخدم التبغ  تنفقوهكذا . في الخمس نفسه ةمدخن
على الرعاية أآثر من  ةمر 1.6لسجائر من على التعليم و آثر على اا

أظهرت دراسة أخرى قد و. 9يتم تقديم هذه النسب في الجدول و. الصحية
 .31نتائج مماثلة

 
ة والتعليم حسب السجائر مقابل اإلنفاق على الصحعلى نسبة اإلنفاق :  9الجدول 

 فيتنامفي مجموعات الدخل 

 األخماس
ق على نسبة اإلنفا

السجائر مقابل نسبة 
 التعليم

اإلنفاق على نسبة 
السجائر مقابل الرعاية 

 الصحية
 1،6 0،9 عام

 1،6 2،2 1خمس 

                                                 
30  Nguyen TL, Chapman S, Taylor R  األثر االقتصادي لنفقات التبغ على األسر الفقيرة في

 Med Prac Jour 2006;533:88-93. فيتنام
31  Bales S, Hoang VK  ،في مستوى المعيشة باستخدام مسوحات عن ليل تجريبي للتدخين تح

 2003البنك الدولي ، : هانوي . فيتنام
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 1،4 1،1 2خمس 
 1،5 1،1 3خمس 
 1،4 0،8 4خمس 
 2،0 0،6 5خمس 

 
 اإلنفاق علىمع نفقات التبغ  تمت فيها مقارنة أخرى اتدراستوجد 

بين  والرعاية الصحية والغذائية عليم والمأوى االحتياجات األساسية مثل الت
نرى ،  10هو مبين في الجدول رقم  آماو. الحضريةاألسر األسر الريفية و

من األسر التي في المناطق الريفية أعلى من بغ نسبة االنفاق على التأن 
 .32األسر التي في المناطق الحضرية

  
 مفيتنااإلنفاق باألخماس في مقارنات :  10الجدول 

 ثقافة التبغ 
 /التبغ 

 رعاية ال
 الصحية

/ التبغ 
 الغذاء

 /التبغ 
إجمالي 
 اإلنفاق

 3،5 6،4 56،2 62،5 المجموع
 3،7 6،4 56،9 71،4 الريف
 2،9 6،1 53،8 42،3 الحضر

 5،3 7،8 97،1 150،7 الدخل القليل جدا
 4،6 7،3 87،0 108،2 الدخل القليل

 4،3 7،4 67 94،2 الدخل المتوسط
الدخل فوق 

 المتوسط
68،1 72،7 7،7 4،1 

 3،6 8،8 68،9 46،4 الدخل العالي
 

في خمس محافظات  استطالع مستعرض من خاللالتحقيق وقد تم 
عينة تكاليف الفرصة البديلة الستخدام التبغ عن طريق فحص بخصوص 
أسرة  680و أسرة مدخنة  478من مكونة  ماط اإلنفاق األسريأنتمثيلية من 
على التبغ والتغذية والمأوى والرعاية الصحية والتعليم  خنةغير مد

مع دراسات وباإلتفاق . 33والوصول إلى وسائل الراحة المنزلية األساسية
 طالب هذه األسر عنعلى تعليم  امزيدالتي ال تدخن أخرى ، أنفقت األسر 

                                                 
32    Hoang VK, Ross H, Levy D في على التبغ  موحدة ةعاليضرائب تأثير فرض . وآخرون

SYST 2006 -policy-http://www.healthبحوث السياسات الصحية . فيتنام
systems.com/content/4/1/6 

33  Hoang M, Thu L, Efroymson D , دراسة خسائر : التبغ أآثر من التعليم . وآخرون
 2004 آندا  PATH:هانوي . ةفرص لألسر المدخنال
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مرات  2.3فقيرة جدا آ مدخنة المصنفةقد أنفقت األسر الو. التي تدخناألسر 
نفقات التبغ  عن طريق إعادةويمكن . هاميذتالأآثر على التبغ من على تعليم 

فوق  مدخنة التي٪ من مجموع األسر ال 11.3 بنسبةنفقات الغذاء  أن تزيد
  .خط الفقر الغذائي

 
 قوميلفرصة البديلة على المستوى التكاليف ا 3.1.3
ؤثر وت، بل وأسرتهلتبغ الفرد المدخن لنفقات تكلفة الفرصة البديلة  تتجاوز

ويمكن . قوميالفقر على المستوى ال فيهم مباشرة استعلى بلدان بأآملها ، و
ين بدال من ذلك نفقها جميع المدخنيم المبلغ اإلجمالي لألموال التي استخدا

ماليين من البشر من فقر الغذاء ، وإرسال األطفال إلى المدارس ،  نقاذإل
في نفس و. دراجة ، أو بناء منازل أفضلوتوفير تكاليف النقل المنخفضة بال

على بديلة على الصعيد الوطني تكاليف تكلفة الفرصة التنشأ من الوقت ، 
، وبخاصة في مجال الرعاية الصحية لألمراض مرتبطة بالتبغ الحكومات 

في المتأتية من المساهمات " المنافع"المرتبطة بالتدخين وذلك على عكس 
 ).أخرى لائمن خالل الضرائب ووس(وطنية ت اللميزانيالصناعة التبغ 

 
من تكلفة الفرصة البديلة ،  األرجنتينفي النتائج  يمكن استخالص 
 360000وأسرة  90000حوالي من خالل الدراسة وقاية  يمكنو

، وذلك ببساطة عن طريق إعادة من سوء التغذية طفل آل عام 
ض يخفاكن يمو. تنفق حاليا على منتجات التبغ توجيه األموال التي

آافية إلحداث تحسن بالتالي لتكون االنفاق الحالي على منتجات التبغ 
شري إذا آانت موجهة بدال من آبير في نوعية الحياة ورأس المال الب

  .لى الحاجات األساسية في هذه المنازلإذلك 
 

باستخدام نتائج المسح  بنجالديشفي " البيدي"قد قدرت نفقات و 
 )تاآا 7.9( $0.11 اليومي " البيدي" اقمتوسط انف وآان. الكمي

تم  والذي الذآور "البيدي" مدخنيمليون من  10،1 في هضربتم ي
بالغين، مما لللتبغ لالدراسة االستقصائية العالمية من قبل  مرهيقدت

مليون دوالر  1.1حوالي  محليال "البيدي"يعطي مجموع نفقات 
٪ من الناتج  0.4مليون دوالر سنويا  401،5يمثل رقم و. يوميا 

بليون دوالر في  GDP ، 105،4من  2010 لعام المحلي اإلجمالي
على الرعاية  افعاضم 2،25 اقإنف ، آما يمثل الديشجبن

 39.3والرعاية االجتماعية لألسرة، على  ٪  36.2 و االجتماعية،
في الميزانية الوطنية، العجز  على٪  9.96وعلى التعليم ، ٪ 
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المبلغ ويعادل  ). ADP(لتنمية السنوي برنامج ا على٪  9.55و
البيض من مليار  4.85 بــ قدري ما "البيدي"الذي ينفق سنويا على 

 2،91طن من األرز أو  1،46 الدجاج أومليون من  291أو 
عن طريق ويمكن . الكاروعربات من ال 2،33أو  بقرمليون من ال
اطلين عن العمن د فرص عمل لماليين يإنفاق التبغ تولإعادة توجيه 
لهروب من فرصة اح لماليين من العائالت يتي، مما العمل حاليا

 .الفقر
 

 ةمر 21 لديهم استعدادمستخدمي السجائر أن  ، اندونيسيافي  نجدو 
في الرعاية الصحية للمرضى  ن خدماتعأآثر لدفع ثمن السجائر 

الرعاية الصحية  خدماتعن مرة  15وأآثر من  العيادات الخارجية
ى استعداد لدفع ثمن علوهذا يعني أن المدخنين . مقيمينلللمرضى ا
يشير و. دفع تكاليف الخدمات الصحية أآثر من استعدادهمالسجائر  

لسلعة ، وبعبارة أخرى ، إذا نظرنا إلى ا" قيمة"إلى دفع للستعداد اال
اق المال على السجائر من حقيقة أن المدخنين هم أآثر استعدادا النف

عدم  سوف نجد بالتاليية والخدمات التعليمية عاية الصحعلى الر
ومع ذلك . من قبل المدخنيناألساسية همية لتلك الخدمات األإعطاء 

عني زيادة في عدد الحاالت تاض المرتبطة بالتدخين مرفإن األ، 
ص يتخصعلى الحكومة يكون نتيجة لذلك ، و. التي تستدعي العالج

 .ة المجانية للفقراءالمزيد من األموال لخدمات الرعاية الصحي
 

 3على التبغ مقابل أفريقي فرنك مليار  11نفق سنويا ي ماليوفي  
إعادة ومن خالل . مليار على البيض 0.5مليار دوالر على األرز و

ط على الحد من فقذلك ساعد يالغذاء لن  إلىتوجيه نفقات التبغ 
ة الطلب على المنتجات الغذائيأيضا  بل سيزيدسوء التغذية ، 

 .لمزارعينعند اد زيادة فرص العمل يتوللتالي يمكن وبا
 

مليون بيزو على  5647 ينفقون المكسيكفي معا جميع المدخنين  
تنمية ٪ من برنامج  10ما يعادل حوالي السجائر سنويا ، أي 

للحد من برنامج الحكومة ( 2010لعام ية فرص اإلنسانالميزانية 
  ).الفقر 

 
 الدعوةبرامج من ن السكان آبيرة منسبة  في بيرو تستفيد 

دعم " (الشعبية المطاعم"و " آوب من الحليب"مثل  ةاالجتماعي
وفقا و". شهربال مرورال"من أجل ) راءالمواد الغذائية للفق
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المدخنين  أنالتي قدمتها شرآات صناعة التبغ للمعلومات 
سول سنويا على منتجات التبغ ، مليون  400 ينفقونالبيرويون 

. الفقراءمن ثلث السكان  آونر للغاية بالنظر إلى و مبلغ آبيوه
 : هذا المبلغاآلتي بشراء ويمكن بدال من ذلك 

 
 / Sمحسوبة على (أساسية تهالك اسمليون سلة  1.5حوالي  

 ).للشخص الواحد ، على الصعيد الوطني 257
محسوبة (السالل الغذائية األساسية من مليون  2.8أآثر من  

 ).احد ، على الصعيد الوطنيللشخص الو S / 144على 
من مليون  61 لــلبية االحتياجات األساسية يكفي لتما  

 ).شهريا S/.550(فقر البيرويين الذين يعيشون في 
 

 – 1998في عام في فيتنام عدد السجائر المستهلكة مجموع قدر ي 
تم حسابها بجمع عدد السجائر المنتجة محليا مع  مليار علبة 2،34

   .هربةالمعدد السجائر 
 

دوالر لكل  0.16في المتوسط تقريبي التجزئة السعر وعلى أساس 
مليون دوالر، حيث  435،6علبة ، آان مجموع النفقات المقدر 

مليون  1.6 آان يمكن لهذه األموال أن تستغل بدال منها في شراء
مليون شخص لمدة  10.6ي الطعام طن من األرز ، وهو ما يكف

  .المراآز الصحية البلدية 20000 تمويل، أو  34سنة واحدة
 

 زراعة وإنتاج التبغ 2.3
 ،ا آبيرة من الناس بأن أعدادة التبغ في آثير من األحيان صناعتدعي 

وبائعي  معظمهم من مزارعي التبغ وأسرهم ، ولكن أيضا العاملين والمنتجين
 لوقت نفسه ، فإن بعضفي ا. على التبغ في معيشتهميعتمدون  ،منتجات التبغ 

استخدام العمالة يتم  ،في البلدان ذات الدخل المنخفض  وخاصة، الحكومات 
 .ذات الصلة بالتبغ لتبرير عدم استعدادها التخاذ خطوات أقوى لمكافحة التبغ

 
الصلة بالتبغ ؟ هل حقا ذات الكثيفة ولكن ما هي الحقيقة حول نوعية العمالة 

م عائالتهم؟ يتدع من مهيمكنل منهيمكن العيش  اعمال التبغ أجر يتقاضى
لقي سوف نستكشاف هذه األنواع من األسئلة ال؟ ونعمليتحت أي ظروف و

                                                 
34  Nguyen TM, Hoang VK, Nguyen TL  في المدخنة ر األعباء الماليةعلى األس. وآخرون

 Med Prac Jour 2006; 533:94-107. فيتنام
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تقوم صناعة التبغ أن ضوءا مختلفا جدا على الفوائد االقتصادية التي تدعي 
 .هاتوفيرب
 

. هناك مجموعة من القضايا ذات الصلة إلنتاج التبغ تستحق االستكشاف
إنتاج بالتبغ والفقر ترتبط بشكل خاص  الرئيسية بين بعض الروابطوهناك 

 :التبغ ومفيدة للتأثير على سياسة ما يلي 
 

 .شروط التعاقد مع صناعة التبغ 
 .ظروف العمل 
لعمل العائلة في زراعة األطفال وتكاليف الفرصة البديلة عمالة  

 .التبغوإنتاج 
المواد األضرار المادية الناجمة عن التعامل مع التبغ األخضر أو  
 .كيميائية الزراعيةال
 .مدى ربحية زراعة التبغ 

 
المشاريع  نتائجصيل أآبر أدناه ، مع ابتف اهاستكشافآل من هذه النقاط تم 

 .الرسوم التوضيحيةفي  ةستخدمالمالبحثية 
 
 

 والعمالة التعاقد 1.2.3
أولئك الذين : تلف البلدان لمزارعي التبغ في مخ ينترئيسيتين تم تحديد فئ

يعمل عدد بينما و. عقودآخرون بدون هذه الصناعة و عشرة ممبا واتعاقد
بحيث يمكنهم من عمل بشكل طبيعي ، د المزارعين بموجب عقآبير من 
 مصغر حجما انفسهاألجد المزارعون نثمنا معقوال لمحاصيلهم ، تقاضي 
، حتى لو آان  تبغلا لصناعةعليهم معروض لقبول أي سعر  ينمضطر
 . عقد مباشر بموجب

 
 حيث، دون عقد الذين بالنسبة ألولئك الوضع أسوأ ون عاددة يكو

لعدم  سارة للمزارعين المتعاقدين ،خب النباتون أحيانا لبيع المزارعيضطر
من المرجح أن ، لألسفو. خريناآللمشترين مع اصلة مباشرة  وجود

من في حمالتها التسويقية على نجاح مجموعة تستشهد صناعة التبغ 
احهم بأر ليستغلوا، قدين على نطاق واسع من الباطنالمتعاالمزارعين 
 .سواء آانوا متعاقدين أم غير متعاقدين جميع مزارعي التبغ والتعاقد مع 
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 اأيضا في آثير من األحيان على استعداد لتقديم قروضبغ الت صناعيكون 
أساس أن بيبع المزارعون على زراعة التبغ ، عملية ل يسهتللمزارعين ل
تحدد أن الشرآة نفسها مثل هذه الصفقة ومع ذلك تعني . ك الشرآةلالنباتات لت

أحيانا إلى وهو الشيء الذي يؤدي ،  سعر النبات، وبالتالي  والجودةسعر ال
من المزارعين يجدون  العديدونجد أن . على المزارعين اقتصاديةخسارة 

قرض ن على مواصلة توريد التبغ إلى الشرآة حتى يتم سداد الوأنفسهم مجبر
 ".ال تنتهيمن الديون دوامة "فهي إذًا ، 
 

وقاطفي " البيدي"، وهم صناع خرى من إنتاج التبغ األجوانب العمال أما 
بموجب عقود  همعمل ، تكون احتمالية، على سبيل المثال  "التاندو"ورق 

 .وبالتالي يواجهون خطرا أآبر من االستغاللأقل بكثير رسمية 
 

 بنجالديش
رعي التبغ ، وصناع مزا بنجالديشفي متصل بالبيدي يشمل العمل ال

تحضير  وبما أن. رك في التوزيع والمبيعات، وتلك التي تشا "البيدي"
تات واألوراق ذات من جذور النبا "البيدي"في  هدمااستخيتم مسحوق التبغ 

زارعين على زراعة التبغ وحده عدد ال يذآر من الميقوم جودة منخفضة ، 
يعملون ذلك  "البيدي"لذين يعملون في بيع وتوزيع األشخاص ا بينمالبيدي ، ل

غالبية بالتالي  "البيدي" ةصناعتشمل . األخرى  العديد من السلعإلى جانب 
لإلحصاء عدد  بنجالدشمكتب وقد قدر. "باالبيدي"األعمال ذات الصلة 

توظيف  وندعي، في حين أن صناع التبغ  35عامل 266818 "البيدي" عمال
" البيدي" ت الصناعةحتى لو آانو. "البيدي"لصناعة ن شخص مليو 2.5

آل تشمل جميع أفراد عائلة 
 10 هذه الصناعةتقدر عامل ، 

مرات أآبر من التقديرات 
هذا التقدير بدو وي.  الرسمية

أن  حيثمبالغ فيه بدرجة آبيرة 
، مجموع عمالة جميع الصناعات

ذلك المنسوجات  بما في
 ، هوصناعة المالبس الجاهزة و

 .36عاململيون  6.9 فقط
 

                                                 
 BBS 2009: دآا . 2008بنجالديش عام في إحصائية الجيب . إلحصاءلبنجالديش مكتب  35

 BBS 2010: دآا . 2009تقرير عن رصد مسح العمالة عام . إلحصاءلبنجالديش مكتب   36
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وقد . في المناطق الريفية وشبه الحضرية بنجالديشفي " البيدي"تقع مصانع 
 و، ه أوال. قع هذه المصانعاموبحدد الباحثون ثالثة جوانب مهمة تتعلق 

للوائح الحكومية ، مثل قانون البيئة وقانون حقوق اإلنسان ، باااللتزام 
 تيح الفرصةوهذا ي. يفيةفي المناطق الر وقانون العمل من قبل السلطات

إخفاء النشاطات غير المشروعة مثل االستغالل الشديد ألصحاب المصانع 
،  اثاني. العمل ، وعمالة األطفال من حيث التعاقد واألجور ، وسوء ظروف

في أو " العمل عن بعد"ضلون تقديم أعمالهم بأنها أصحاب المصانع يفأن 
ريفية أسرة صغيرة والتي تدار من " منزليةالة صناعال"مفهوم آ ،" آوخ"

 . مجتمعيةشرآات من بشكل خاص أو 
 

صحاب المصانع أل، " العمل عن بعد"أو " الكوخ" التصنيف اهذ وقد سمح
االمتيازات المختلفة ، واالستمرار في تحقيق بدفع ضرائب أقل ، والتمتع 

دعم الصناعات الحكومة على تشترط التي قوانين ال نتيجة هائلة اأرباح
ثالثا ، تحديد مواقع المصانع في المناطق الريفية تتيح ألصحاب . المنزلية ،
لعمل دون لبشكل غير عادي منخفضة التكلفة عمالة ف يتوظفرصة المصانع 

يجري  الذيثل العقود والحد األدنى لألجور م ،ح العمل خوف من لوائ
اس إلى العمل الن محدودةلاعمل الفرص تدفع في المناطق الريفية ، و. تطبيقه

  .من هذه الحقيقةأصحاب المصانع  استفادة، و من األجور الحد األدنىب
 

القرب أن القادة الدينيين في بعض القرى الواقعة ب 37دراسة سابقةوقد وجدت 
حيث دم ارسال ابنائهم الى المدرسة ، ع ئهميقولون آلبا" البيدي"مصانع من 

أفضل طريقة  أن وأوضح القادة  .لغة الشيطان أنها تعلم اللغة اإلنجليزية ،
هو من المدرسة  همخروجاألطفال للخروج من المتاعب عند إلبقاء هؤالء 

 حضانةنوعا من بالتالي المصنع اعتبر ف ،"البيدي"الهم للعمل في مصنع إرس
منخفضة الجور األحتى لعمل ، وهكذا آانت ل ةفرصآونه لرضيع بدال من ل

ال قيمة وقت المرأة بما أن وبالمثل ، وجد الباحثون أنه . ةمقبولتعتبر للغاية 
،  للعمل منخفضة للغاية اأجورزوجاتهم الرجال سعداء لقبول يكون ، له

التي صعوبة العلى الرغم من  امكسب تعتبرا قليلة في اليوم تاآلدرجة أن حتى 
 . االمنزلية الخاصة به باءاألع تمامافي المرأة  تجدها

 
جميع إال أن ،  "البيدي"عمال في عملية صنع رئيسيتين من التشارك فئتين 

ر جذو ونجمعيأولئك الذين ، وهم من ناحية شفهيةبعقود متعاقدون العاملين 
ماساال ال، وإعداد منهاصغيرة ال رائحشالعمل لنبات التبغ وغيرها من المواد 

                                                 
37  Blanchet 2000يونيسف عام ال: دآا  -" بيديال" عمل األطفال في صناعة 
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بلف  امالذين يتقاضون مبالغ مقابل القيمن ناحية أخرى و ،)التبغمن خليط (
األرقام "عدد عتمد على ي ذيوال،  مصنععلى أساس عدد البيدي ال" البيدي"

ة المحددة بموجب تصريح رسمي من قبل مصنع رسميال" التسلسلية
 مرق 10000 على على سبيل المثال ، إذا آان العامل يحصل. "البيدي"
وقد تم . في اليوم الواحد "البيدي" 10000نتج يسلسل ، يجب عليه أن م

هي اليومية والمخصصة ألرقام التسلسلية لالحد األدنى والحد األقصى تحديد 
التي األربعة األسبوع أيام  من يومعلى التوالي ، لكل  14،000و  10000

 .فيها المصنعيعمل 
 

من خالل التحكم ف. األبعاد متعدد "البيدي"لتسلسلية في إنتاج دور األرقام اإن 
 يتم تحديدانع إنتاج البيدي في آل مصنع ، والسيطرة على مصفي األرقام ، 
العديد من يتلقى . سلفا من خالل توزيع األرقام التسلسلية اليوميعدد البيدي 

قاموا مصنع وفي السلسلية من آبائهم ، الذين عملوا ملكية األرقام التالعمال 
، آما  تهمهنف تغيير يمن الصعب على أي عامل ضعلذلك . رقاماألشراء ب

 مبدئيالستعادة استثماره الالتي لديه بيع األرقام التسلسلية عليه أوال انه يجب 
ال يستطيعون "البيدي"الذين يعملون في مناطق صناعة ، ومعظم الناس 

 .شراء األرقام
 

 ، حيثوسطاءوالمصانع بإحكام من قبل التوزيع األرقام التسلسلية يتم تنظيم 
حصول على األرقام التسلسلية من لول. وسطاء األرقام التسلسلية للعماليبيع ال

$  145،70على سبيل المثال يتطلب إيداع في رانجبور "البيدي"مصانع 
 يتمهذا النظام فبوضع  ،و مبلغ في متناول معظم الناس، وه) تاآا 10،000(

باإلضافة إلى و. حتما الضغط على العمال من خالل الحد من فرص عملهم
 أن يكون لديهصنع واحد في رانجبور ميمكن ألي عامل واحد في ال ذلك ، 

 . رقام التسلسلية في اليوم الواحدمن األ 10،000أآثر من 
 
 عمل يسمح للعامل لمدة أربعة أيام في األسبوع ، ال يعملالمصنع بما أن و

إشراك الوسطاء الذين يجب أن ويزيد . اأسبوعي "بيدي" 40000أآثر من 
 .كون لهم مطالباتعدم قدرة العمال في أن يلهم أوال دفع ي
 

على سبيل المثال فنفس الشكل في آل مكان ، الئحة األرقام التسلسلية ال تأخذ 
بدال من و. أي وسطاءوجود في بعض المصانع في مقاطعة آوشتيا لم يالحظ 

عن " غير قابلة لالستردادوديعة "تاآا  10000 بمبلغمصانع تطالب الذلك ، 
م التسلسلية بيع األرقا نظرياللعامل ويمكن . األرقام التسلسلية من 10000آل 

 إذا  رجحفي الواقع ، من الموتاآا ،  10000 استرداد الــلشخص آخر ، و
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اء األرقام لعثور على شخص ما لشروافي ترك المهنة أي عامل رغب 
باألمر السهل نظرا للفقر الحاد بين العمال و في  أنه لن يكون،  التسلسلية

الذي يمثله " العقد"و هذه الوديعةتستعبد نتيجة لذلك ، و. المنطقة بشكل عام
 .لعمالتقريبا ا

 
  البرازيل
ل ثاني أآبر منتج وأآبر مصدر ألوراق التبغ في البرازيانتاج التبغ  يتكون

عادلة ، غير من خالل ترتيبات تعاقدية 
دفع تسخرة ، وعمالة األطفال ، والتي و

لخطر في عمق لالسكان المعرضين 
ممارسة  ونرى في. ب االقتصاديةالمصاع

راعي التبغ ازمصنعي والسلطة من قبل 
دة من أشكاله واحوتعتبر . ملحوظا إستبدادا

 أوراق التبغ جودةرتبة م الخفس منهو 
لشراء نبات عندما يحين الوقت المناسب 

 .هذه الصناعة
 

زراعة لتوفير االئتمان للمزارعين ليعتبر 
، فضال  لشرآات التبغبين  شائعوالحصاد 

 يكون. ن يعيشون بين مواسم الحصادتحمل تكاليف نفقات المزارعين الذيعن 
لمزارعون باظ احتفاالللمزارعين للتبديل إلى التبغ ومضلال حافزا ذلك 
دقيقة نسبيا  بعمل توقعاتد ، مما يسمح للشرآات بموجب العق ونالقائم
لديون غ اإلجمالي ، قدر المبل 2005-2004في الفترة و. )واألرباح(نتاج لإل

واجه بعض وقد . م٪ من دخله 48لتبغ مبيعات ابمرتبطة الالمزارعين 
دخال ليس في نهاية المطاف  واأعلى من ذلك بكثير وتلق ونالمزارعين دي

تعبير الهو ، هذا " التبغمن التبغ  يتم دفع ديون"و. سداد ديونهم السنويةل آافيا
 ديونينهذه االستراتيجية المتستبقي و. بين مزارعي التبغ في البرازيل حاليال
 .في نهاية المطاف  ءومسي حصريعقد في إطار  ربما،  ينموردالآ
 

 هندوراس
ان آما هو الحال في العديد من البلدزراعة التبغ في هندوراس  إلىينظر 

وتترآز زراعة . األخرى المنتجة للتبغ على نطاق واسع آمشروع مربح
 Ocotepeque, Copán and Santa(البالد  فيغ في الدوائر الغربية التب
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Bárbara( أيضا يتم زراعة التبغ و .محليين٪ من المنتجين ال 70ث يوجد حي
  .Jamastrán, El Paraíso بكميات أصغر في وادي

 
وال قبل الشرآات الكبيرة على زراعة التبغ من  اإلشراففي هندوراس يتم 
اليوم بيتم تعيين العمال و .زراعة التبغ مشارآين فيصغلر مزارعين  يوجد

زراعة التبغ صناعة تعتبر في الواقع . ويتقاضون أجورا منخفضة للغاية
نظرا الرتفاع معدل  صغيرة الحجم نسبيا ، مع عدد قليل من الموظفين

 . السكان القادرين على العمل ٪ من 1نة ، وتمثل أقل من كيالم والتكنولوجيا 
 
هم من النساء لتبغ لذين يعملون آعمال ن نصف هؤالء الل ان أآثر ميققد و

 .أجورا أقل من العمال الذآور ينممن تتلق وحيداتأو األمهات ال
 

جزء  ينعمال التبغ اليومييعتبر 
رسمي ، غير المن االقتصاد 

 مهمشةالسكان الطبقة ويمثل 
تدني األجور ،  من حيثجدا 

صعبة الطويلة واليام األو
ل والظروف العمفي  خطيرةالو
عدد آان قد و. عيشية السيئةالم

قليل من المشارآين في الدراسة 
تلقى جميع وقد . اجتماعي أو برنامج مماثلمع أي نظام ضمان مندمجين 

 منأسبوع عملهم ويتكون . المشارآين في الدراسة اليومية أجورهم نقدا
في ثلث تدريبا رسميا تلقى ال، وي أيام في األسبوع 6 وثماني ساعات يوميا ،

 أنواع  دروسا عن بعض٪  1.35فقط تلقى ي، وهمعملمن م األول اليو
ن المنظمات العمالية هناك القليل موتوجد . المخاطر المرتبطة بعملهم

منضما إلى إلى البحوث  من المنتمين شارك واحد فقط وآان م ،والنقابات 
بموجبها يعمل الشروط التي  علىهناك رقابة  و ال يوجد. التعاونيةالجمعية 

 .ؤالء العماله
 

 الهند
قاطفي ، والمزارعين ، و "البيدي"عمال د عمال التبغ في الهن يشمل

لعاملين ار أجوفإن صناعة آثيفة العمالة  آونها  على الرغم منو. "التاندو"
ر جزء آبير من ويعتب. بين أدنى المعدالت في البالدفي صناعة التبغ هي 

ل بشكل ار العمااستأجيتم أنه بمعنى  ،" منظمغير الالقطاع "الصناعة من 
في آثير من األحيان بشكل تعسفي  تنظيم األجورعقد ، وغير رسمي وبدون 

HEALTHBRIDGE  58 
 

. غير ماهرة التدفق العمالة بسبب عدم توقف األجور منخفضة  تبقىو ،
. المصنعةالكثيرة الشرآات بعدد  مرتبطة غالبية األرباح وتظل لذلك 

من أصحاب المصانع تمكن  في ليالمنز" البيدي"إنتاج نظام ويتسبب أيضا 
لتملص من قوانين العمل التي تحدد شروط العمل والحد األدنى لألجور ، ا

 .واستحقاقات العمل األخرى
 

  munshisأيضا إليهم ويشار (أرباب العمل أو الوسطاء أن ومن المعروف 
الذين بدون عقود  يستغلون عمال المنازل) أو المقاولين sattedars وآالءو

أو أقل من دون المواد الخام الالزمة للبكرات بخالل تزويد العاملين من 
 الملفوفهؤالء الوسطاء عند جمع البيدي وال يجعل ، . وى المطلوبالمست

عدم المساومة خوفا من ال يتمكن عمال البيدي من و، لعجز لأي مخصصات 
عمال  حاوليبدال من ذلك ، و. ي المستقبلفعطاء فرصة اخرى للعمل إ
خام إضافية سواء عن طريق شراء مواد لتعويض عن هذا النقص ا منازل ال

بيدي  ، ليقومون بلفالسوق من وسطاء ، أو أو من الصاحب العمل ، أمن 
 .إضافي

 
من قبل وسطاء البيدي وهو االستغالل من آخر وثيق الصلة  اأسلوبيحدث 
أن م من وبالرغ. نوعية رديئةعلى أساس انه سطاء البيدي والرفض يعندما 

رديئة قد تنجم عن تدني نوعية المواد الخام المتوفرة في األصل ، النوعية ال
 مستوىالوسطاء البيدي إذا آانت ال ترقى إلى  هارفضيمع ذلك لكن و

في مسح أجراه مكتب و. المرفوضال يدفع األجر عن البيدي ف المطلوب،
بل المقاولين ٪ من العامالت من منازلهن المعينين من ق 50العمل ، أفاد 

فإن الوسطاء أو أصحاب العمل ال  ومع ذلك ،. الرفض من هذا القبيل
يتم أو بأسعار مخفضة في السوق  هبيع ونرفضإما يالبيدي ولكن  وندمري

إلى نقص  مثل هذا االستغالليؤدي احيانا . إعادتها إلى بكرات في شكل الخام
 .٪ 40-30 من) وبالتالي األجور(العمال في إنتاج 

 
أخذ بوسطاء ال يقومظر عن الخصومات بسبب الرفض ، بصرف النو

حيث امالت أسوأ ضحايا هذا االستغالل النساء العتعتبر . عموالت من العمال
يكون . يعملوا في مجال لف البيدي المنزلي ن مأنها تشكل الجزء األآبر م

أآثر  والعالقات رسميةغير الائم على قواعد االنتاج قالنظام الفي االستغالل 
عن طريق مقاولين أو أي نوع آخر من المفاوضات عندما تتم جميع  آثافة 

 .38الوسطاء

                                                 
أربع في دراسة : في الهند اليوم بيدي عمال ال: حتياجات االتلبية ) : 2003(مكتب العمل الدولي   38
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وقرية  Haidarganjأظهرت المعلومات التي تم جمعها من قبل الباحثين في 

من أسر  2200 ٪ من 81حوالي ان ناالندا في والية بيهار ومقاطعة ،  آاره
ويعتبر لف البيدي نشاطا . أساسية نةمهالقرى تعمل في مجال لف البيدي آ

تعمل بطريقة غير منظمة البيدي فتصنيع وحدات  أما. زلاالمنحصريا في 
آانت وقد . البيديأيدي أصحاب مصانع  تماما في ة تكونسيطرالتماما و

أصحاب  ي توقف عندهاالتوفقا للمشارآين في األبحاث ،  ، اهناك أوقات
مواد الخام للعاملين في منازلهم توفير العن مصانع فجأة ودون سابق إنذار ال

في مثل هذه األوقات ذآر االستطالع . رزقهمآسب  فرصةقطع بالتالي ، و
 ن وارتداءعلى الخروج من منازله ناجبربعض العائالت أن نساء الحرجة 

burkhas ) لكسب  نكرامتهبلتجارة ا، و) آامل للحفاظ على البردةغطاء
باي الحكومة وال تقوم . نأسرهإعالة من اجل الرزق عن طريق البغاء 

 .في هذا المجال البيديى أصحاب المصانع ية سيطرة علأل ةعملي ممارسة
 
بطريقة  البيديية جهارخاند مصانع في والتعمل بيهار ، آما هو الحال في و

 من خالل المقاولين  ال يخرج نطاق العمل في البيدي إالو ةمنظمغير 
عدد ويعلم . منازلهمام إلى العاملين في وزعون المواد الخالوسطاء الذين يو

،  لهة أو صاحب العمل الذين يعملون عن الشرآالبيدي قليل جدا من عمال 
الذين يلفون دفع يتم ايضا و. بالقرب من قراهم بيديحيث ال توجد مصانع 

 .اأسبوعي البيدي 
 

لمعظم العاملين في القطاع المنظم  ااجتماعي اضمانوقد قدمت حكومة الهند 
وشرآة التأمين ) EPFO(من خالل منظمة صندوق االدخار للموظفين 

الضمان إلى حد آبير لم تقدم مثل هذه التغطية  ومع ذلك ،. الدولة موظفيو
االجتماعي للعمال في القطاع غير المنظم ، بما في ذلك أولئك الذين يعملون 

يع قدر لتوسللعمال مفهوم صندوق رعاية تم تطوير لذلك و ،صناعة التبغفي 
هذه ل على وحصللم يتم اومع ذلك ، . هؤالء العمالاالجتماعية ل اتالمساعد

رت قد أظهو. البيديعمال مصانع لمن هذا القبيل جتماعية االمساعدات ال
أيا من  حيث ان اتنفيذه هذه لم يتمتدابير الرفاهية  أناألبحاث الميدانية 

بطاقات  يه من خاللعل التعرف آان يتم العاملين في أي من مواقع الدراسة
وجود عن حتى  علمون، فهم ال ي آعامل بيديرسميا  تم تسجيلهممن أو هوية 

 .مثل هذه الفوائد

                                                                                               
 جنيف. ILO واليات، منظمة العمل الدولية
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مزارعي التبغ في يواجه 

اوتار (ناطق جوندا الباسطي والم
بانتظام التحرش والغش  )براديش

تسويق  واالستغالل خالل عملية
في و. أوراق التبغ الخاصة بهم

لمزارعين المحليين مناقشات مع ا
، ) وآالء محليين( adatiyaو

اتضح أن شرآات التبغ قد 
ق من بعض المناط تاحتكر

خالل تعيين وآالء محليين 
 شأن آبير يذو ومزارعين

لشراء التبغ من المزارعين الصغار ، وترك هذا األخير مع عدم اللجوء إلى 
 . حةسوق مفتوالمساومة في 

 
فضال عن السعر ، وترك المزارعين النبات نوعية ويقوم الوآالء بتحديد 

 .الضعفاء
 

 التاندو في الهند ورقيعتبر ،  في ورقلف البيدي  بنجالديشفي بينما يتم 
التاندو اول  وآان نبات. و متاح على نطاق واسعوه هلففي سهل أأنسب ألنه 

قبلية الآمصدر للدخل للمجتمعات  نظرا ألهميته 1964مم عام يؤعنصر 
من خالل ثالثة  هاآلن جمعويتم . المحتملة لحكومة الوالية وااليرادات

مستوى القرية  الجمعية التعاونية األساسية على: في الدولة  ةمستويات تعاوني
نتاج إلمادهيا براديش اتحاد على مستوى المقاطعات ، و ، واالتحاد الجزئي

مونشي يعتبر فاد .على مستوى الدولة) MP MFP(الغابات الصغرى 
مونشي يتمم فاد و. على مستوى القريةالتاندو  ل عن إدارة جمع أوراقمسؤو

التفتيش حتفظ بسجل ألسر في القرية ، وياعلى معيشة مسح عملية ال
يتم إصالح آما  . اليومي واألسبوعيالسجل ، فضال عن دفتر تعليقاتالو

 .آل قرية في باتامجموعة تاندو 
 
احيانا في واقع يجبر  ، ةواضحالهذه المنظمة أن على الرغم من و

جهارخاند في  البيديعيين من مصنع التجار والوسطاء غير الشر
تنطوي  .الغابات منلهم التاندو  المجتمعات القبلية لجمع أوراق

لى الكثير من العمل الشاق وتحمل مخاطر آبيرة عتجارة هذه ال
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الفوائد االقتصادية للقبائل من تجلب سوى القليل جدا ال ولكنها 
في حين  ضخمة من هذا اأرباحن والتجار والمقاولويحقق . انفسه

فساد على هناك أيضا يوجد و. في الفقر جمع يعيشال يزال ال
والتعامل ) munshis(جميع المستويات ، بدءا من اختيار وآالء 

 .في المراآز الشرائية ممعه
 

وانتاج ة عن زراعة ظروف العمل واآلثار الضارة الناجم 2.2.3
  التبغ 

العمال لمجموعة من المواد الكيميائية الخطرة والمواد التبغ زراعة تعرض 
اعراض وثيق اآلثار الصحية السلبية تويشمل . السامة في التبغ األخضر

والتي تشمل الغثيان ، والتقيؤ والدوار ،  39خضرالتبغ االمرض حاالت 
في ضغط مصحوبة بتقلبات القد تكون هذه األعراض و. والضعف الشديد

البطن والصداع والقشعريرة  زيادة التشنج فيو ،لدم أو معدل ضربات القلبا
 .، واللعاب وصعوبة في التنفس شائعة أيضا، والعرق

 
على ف. ظروف صعبة للغايةلفي مصانع التبغ العمال العمل يعرض بالمثل 

والهند ساعات  بنجالديشفي  البيديالعمال في مصانع يقضي سبيل المثال ، 
الهواء  ونتنفسويالمتكررة ،  هممهامداء ألضيقة  أماآنفي  ينطويلة جالس

                                                 
39  McKnight RH Spiller HA " تقرير الصحة ". األطفال والمراهقين عندداء التبغ األخضر

 5 - 602) :6( 120 )2005ديسمبر  -نوفمبر ( العامة

 وهو. وال يملك أرضا عاما 55 من العمرسينغ يبلغ رامفال  : دراسة حالة
فدان لزراعة التبغ والباقي  0.3وذلك باستخدام أرض مؤجرة فدان  0،65زرع ي

وفقا و. مالك األرض أو صاحبها بعلمالتبغ  وهو يقوم بزراعة. لحقول األرز والقمح
أو صاحبها الحصول لشروط عقد اإليجار السائد في بلده ، فإنه يحق لمالك األرض 

أن على سينغ يجب . المنتجات جميع٪ من المحاصيل ، بما في ذلك آل  50على 
. لربحفقط بجني االمالك يقوم على زراعة التبغ ، في حين  ةتحمل المخاطر آاملي
سنوات الخمس األخيرة من زراعة التبغ ، والتي في ال تهتجربسينغ عن يروي و

الذين يزرعون التبغ بمساعدة العمال والمالك  لمزارعينلنخبة امربحة فقط ظلت 
 الذين ال يشارآون فعليا في زراعة التبغ
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الجهاز  سلبا علىهذه الظروف  وتنعكس. مع وجود غبار التبغ كثيفال
 .التنفسي وغيرها من اآلثار الصحية الجسدية

 
 بنجالديش

شكاوى ت آانو؛  فيهانظم التهوية  واوالحظمصانع البيدي الباحثون زار 
هم ما لفت وآان أ. الهزالغاية في هذه النظم ت حيث آان، صحيحةالعمال 
خالل المقابالت و. بهمالمحيطة المظلمة والسامة المناطق  هولباحثين انتباه ا

نظام ب مصممع لعمال ان المصناقال التي أجريت خارج مباني المصنع ، 
 الحي بخصوصشكاوى ولكن للحد من لحماية العمال ،  ال تهوية ضئيل

بحيث أو اثنين فقط   ت غرف لف البيدي على شباك واحدوقد احتو. الرائحة
 ، وذلكالهواء الطلق  تكون واجهتم تجاه المصنع من الداخل وليس تجاه

خصوصا من مسحوق  نشأتقوية التي الرائحة المنع الغبار و علىللمساعدة 
عند  قوي هناك انطباعا آخر ظهر ، ةغير الئقالباإلضافة إلى التهوية و. التبغ

غرفة التي جاءت من والقاسية مزعجة الرائحة وهو المصانع لادخول 
 ماساالالغرفة احد الباحثين أقل من بضع دقائق في غادر وقد . ماساالال

ماساال الغرفة آانت وقد . ساعاتمعه عدة استمر صداع بآخر خرج و ليتقيء
للسخرية ، واحدة من الغرف ، و

، لم ومع ذلك. القليلة المضاءة جيدا
ى العمال حماية آافية للجهاز ديكن ل

وجوههم فقط  ةتغطيالتنفسي ، غير 
 .رقيقالقماش من الطعة بق
 

يعتبر وضع الذين يقومون بلف 
البيدي في المنازل اسعد حاال بقليل 

التعرض المستمر وقد يسبب  .لوس لفترات طويلة في الوضع نفسهالج عن

ويعمل في ثوريا عاما  32 بيدي ويبلغ من العمرروبل ، عامل :  دراسة حالة
العمل الشاق في بيئة سامة ، وقد تسبب . ثماني سنواتمنذ البيدي آوشتيا في 

في تعرض باستمرار لغبار التبغ الو،  وضعالجلوس لفترات طويلة في نفس الو
سعال ، طويلة من اللسنوات عند روبل ، حيث عانى  مضاعفات صحية مختلفة

على الرغم من انه لم و. يشعر بأنه ضعيف جداآان آل ليلة و آان محموما فيو
 اآلن مدخنإال أنه ،  البيديالعمل في مصنع فيه يكن مدخنا خالل الوقت الذي بدأ 

 شره
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هاز التنفسي والجلد مضاعفات صحية مختلفة ، منها أمراض الجلغبار التبغ 
لم يجد و. ظهر ، والصداع ، وآالم عامة، وفقدان الشهية والخمول ، وآالم ال

 نوعألبالتحقيق في اآلثار الصحية من قبل قامت  قدالباحثون أي دراسات 
 .البيديخدمة في عملية صنع المواد الكيميائية المست

 البرازيل
. البحوث الدوليةتجارب البرازيل تعكس 

وراق أل د من المبيدات المستخدمةالعديف
. عمال التبغتضر بالتبغ شديدة السمية و

اشرين من التسمم الضحايا المبيكون و
معظمهم من األطفال والنساء بالمبيدات 

الذين وجميع الحوامل ، والمسنين ، 
المبيدات تسبب . في إنتاج التبغيشارآون 

، حيث  هاتفاقم وأعدد من األمراض 
إلى  باستمرارسرهم العمال وا عرضيت

وترتبط بعض . آمية آبيرة من المبيدات
المخاطر الصحية حصرا مع زراعة التبغ 
بسبب امتصاص النيكوتين عبر الجلد من 

 . أوراق التبغ
 

الدوار أو الصداع ،  على) GTS(مرض التبغ األخضر أعراض وتشمل 
تقلبات في صعوبة في التنفس ، ووالغثيان أو التقيؤ ، وتشنجات في البطن ، و

 .بضغط الدم أو معدل ضربات القل
 

 هندوراس
مجموعة آاملة بانتظام ل ونتعرضيعمال التبغ بانتظام ، وبالتالي اليستخدم 

من المواد الكيميائية بما في 
ذلك المبيدات وغيرها من 

على و. الكيماويات الزراعية
٪ من العمال  10 أن الرغم من

مباشرة  ونعملي ماعترفت بأنه
لحشرية ومبيدات بيدات امع الم

،  Mustangاألعشاب مثل 
،  Fusilade Permetrinaو

لهم وقائي شيء   ميقدلم يتم ت
وقائية أو استخدام أي أجهزة 
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 .مالبسهمبتبديل العمال فقط أقل من نصف قام و عملاثناء الأو مالبس واقية 
 

ل تشمظمة للمواد الكيميائية السامة ، باإلضافة إلى التعرض بصورة منت
الحرآات المتكررة ، األآثر شيوعا المرتبطة بزراعة التبغ المخاطر 
غير مريحة ، ال أوضاع الجسملمفاجئة في درجة الحرارة ، ووالتغيرات ا

٪ من أفراد العينة  14حوالي  أفادوقد . وتحمل األوزان الثقيلة ، والرطوبة
باشرة ض تتصل مامرأل تعرضوافي العمل أو قد بأنهم قد تعرضوا لحوادث 

لدفع تكاليف العالج الخاصة ي جميع الحاالت تقريبا فوقد اضطروا . العملب
، شكا أفراد العينة من مجموعة مرض الورقة الخضراء باإلضافة إلى و. بهم

في الجلد ،  آالم العضالت ، والصداع ، وتهيج االمراض المزمنة مثل
لمعدة واألمعاء والحمى واإلسهال والدوار ، والجهاز التنفسي واضطرابات ا

  .، والتعب المستمر
 

 الهند
على الرغم من المخاطر الصحية الناتجة عن العمل مع أوراق التبغ والغبار 

في  البيديعمال مازال التي تم تحديدها في الدراسات البحثية المختلفة ، 
،  عملهممواقع الدراسة الهندية يجهلون إلى حد آبير المخاطر الصحية ل جميع

شكا معظم قد و. الصحية سيئة للغاية تهمحال انهم يالحظون أن بالرغم من
الم اآل، والصداع ، و40المشارآين من االمراض المزمنة مثل آالم الظهر 

سل ، ومشاآل في الكبد ، وأمراض حاالت  سجلتعامة ، والموضعية أو ال
الذين يلفون في المئة من وآان أآثر من خمسين . الجهاز التنفسي والجلد

الغالبية العظمى من آان ض ، وامرمن اال يعانونفي جهارخاند  يالبيد
على  ونقادرال منهم هم قليلوآان ال. يعانون من أمراض متعددة شارآينالم

. الرعاية الصحية لعمالهاصناعة التبغ ال توفر . تحمل نفقات العالج الطبي
وغبار  األدخنة ، حيث تبقىمنازل صغيرة سيئة التهويةويتم لف البيدي داخل 

آما تصبح  ،على جميع أفراد األسرةسلبا في المنازل ، والتي تؤثر التبغ 
 قد الذينو. سامةوملوثة بيئة هذه الية والمياه المخزنة داخل المواد الغذائ

العالقة بين التبغ  ال يرون ة ،في هذه البيئلف البيدي عمل اعتادوا على 
 .وأمراضهم

 
ابط المباشرة بين عملهم ن للروغير مدرآيمزارعي التبغ آذلك يكون 

وقائية أجهزة أي تدابير وقائية أو  ونستخدميال  وا انهمذآرفقد . وصحتهم
في منازل لتخزين األوراق تستخدم غالبية  ال. أثناء إنتاج وتجهيز أوراق التبغ

                                                 
 التهاب الفقرات  40
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في التي ض عائالتهم للمواد الكيميائية تعرت، وبالتالي  مرافق التخزينغياب 
تنظيف  اثناءآميات آبيرة من التبغ المزارعون يستنشق ا آم ،أوراق التبغ

الربو وسرطان الحلق وداء ونجد أن أمراض . حزم التبغالغبار وضرب 
طفيفة ال األمراضأآثر شيوعا آما التهاب الفقار التبغ األخضر ، والسل ، و

 .مثل الصداع والغثيان وآالم الظهر
 

 20مسافة من يسد قاطفي التاندو 
يوميا في الغابة  لومترآي 25إلى 

يستغرق و. العميقة لجمع األوراق
ساعات يوميا  5حوالي الوقت 
لجمع ساعات  6 ومسافة اللتغطية 

-100 عمللمن األوراق ما يكفي 
هذه ويتطلب لعمل . ةحزم 120

 عاملساعات إضافية و 3الحزم 
لقضاء ساعة أخرى إضافي واحد 
ولذلك . في الودائعالحزم  لتخزين

ويواجه قاطفي . شاق وصارم عملبساعة  15 في مدة مجموعهتقوم ال، 
لدغات األفاعي ، ، وضربة شمس مثل المخاطر بشكل منتظم التاندو 

يضا األحذية أ مليس لديهر، آما من األشجا سقوطالوهجمات المضاربين ، و
من قبل الحكومة ، في ، على النحو المنصوص عليه أو المالبس المناسبة

تأمين وآان قد بدأ . ات طويلة للوصول إلى األدغاللمساف يسيرونحين 
نادرا ولكن للتصدي لهذه المخاطر في عمل تخطيط  1991الجماعة في عام 

 منبغ غير منظم ، وإنتاج التإن . الفوائد الموعودةهذه توفر لهم آانت ما 
بة لمطالبة بمزيد من ظروف العمل المناساالصعب للعاملين في صناعة التبغ 

ضئيلة أو معدومة  هم في التعليمفرص، آما أن الرعاية االجتماعية أو مزايا
والحاجة لجميع أفراد العائلة ، بمن فيهم األطفال  طويلةالعمل النظرا ساعات 
إلفتقار نظرا ل لفقرل خاضعينعمال التبغ  ظليو. في العمل ، إلى المشارآة

تشكل و. نوناحق لهم قات، والحقوق التي الى المرافق الصحية ، والمنافع 
على أساس  نمييزوي ،  لبيديالصناعة ا٪ من العاملين في  95-76 المرأة

 .اتالطبقوالجنس 
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 األسرةلعمالة البديلة الفرص تكلفة عمالة األطفال و 3.2.3

أن حيث اج منتجات التبغ ، مثل البيدي ، في إنتاألطفال  غالبا ما تستخدم
و أفي وقت قليل  املوعيو لبيدياكفاءة في انتاج ب تعمل ابعهم الصغيرةأص

وينطبق الشيء نفسه على . آثر آثافةاألأثناء فترات العمل بدون تكلفة 
عندما تكون هناك حاجة  ديهمالتي لفي مزارع التبغ لألسرة مساعدة األطفال 

 . 41ضافية خالل فترات الزراعة المكثفةإأيدي إلى 
 

هل وأقل تكلفة كون أسي، ة مكثفالفي زراعة التبغ واإلنتاج العمل فترات وفي 
لقيام بهذا العمل من توظيف اصطحاب أبنائهم من المدارس لألسر على ا

تكاليف العمالة األطفال ال تمثل ء في األسرة آأعضا( مساعد عارض
  ).المباشرة

 
العمالة في  المستخدمةتكلفة الفرصة البديلة  يؤخذ في اإلعتبارعندما و

 ،لتبغعة اازرفي حا مربذلك غالبا ال يكون التبغ، وانتاج راعة زلاألسرية 
                                                 

41 Naher, F and Chowdhury AMR .بحث سلسلة  معالجة معضلة التبغ: ينتج إ عدم إنتاج أو
 BRAC, 2002, شعبة البحث والتقييم، : دآا . 23الدراسات رقم 

منذ طفولتها تقطف التاندو سنة ،  Radhabai  ،52:  دراسة حالة
في صباح أحد . Radhabai سيء الحظ بالنسبة لــهذا العام  آانوقد . المبكرة
أنها ستحصل إلى الغابة بفكرة  الساعة الرابعة صباحا  وحدها قبل ذهبتاأليام 
ى ال تزال مظلمة عندما وصلت إلالدنيا وآانت ، على جمع أوراق الشجر أوال
. توازنها وسقطت في واد عميق Radhabaiفجأة فقدت و. جبليةالغابة ال

في سرير من الشجيرات ة تشابكوجدت نفسها م،  اوعيه ت وعندما استعاد
الذين سمع أخيرا صراخها طلبا للمساعدة بعض القرويين قد و. الشائكة

خطيرة  Radhabaiإصابة وآانت . إلى منزلها وهاحملفالحطب ،  ونجمعي
ليست سهلة آانت ولكن المرافق الطبية  اعالج وآان يستدعي اظهرهفي 

لتلقي البعيدة المنال من قريتها ، لذلك آان عليها أن تذهب إلى المستشفى 
 مثل آل(بوليصة تأمين  لديها على الرغم من أنه آانو. العالج واألدوية
اولت ح. ال جدوىب تآانإال أنها وزارة الغابات ،  مقدمة) قاطفي التاندو

 ملكنهو،  التي تكبدوهالحصول على تعويض عن المصاريف الطبية اعائلتها 
ستطيع توال من اإلصابة تعاني  Radhabai ال زالت .روبية واحدة واتلقيلم 

ع التاندو غير قادرة على الذهاب الى الغابة لجم وهي ،المشي بشكل صحيح
 عمل بدون ةاآلن عاطل هي حتىو
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أن أفراد حيث واضح لجميع أفراد األسرة في الواقع خدعة ، ال ويكون الربح
 .وقتهمقيمة تجاهل  بالرغم منمجانا  ونعملياألسرة 

 
 بنجالديش

الذين يحصلون والمسجلين الذآور هم عادة عمال المصنع أن على الرغم من 
في آثير من الحاالت ، الشخص غير قادر يكون البيدي ،  عملعلى عقود ل

أفراد العائلة احد  فيجندعقده بعلى الوفاء 
زوجات وغيرهم هكذا تساعد ال. للمساعدة

د لرجال لتلبية المواعياأفراد األسرة من 
نتيجة لذلك ، و. في العقدالنهائية المحددة 

بعض الرجال يعملون في  حظ أنيالبينما 
من  البيديمال غالبية عنرى المصانع ، 

" آمساعدين"ن ويعملالذين النساء واالطفال 
الدراسات السابقة ت حظقد و. بدون أجر

لف عمل في اء واألطفال النس مسألة اشتراك
أحيانا التعاقد ويتم . 42لقاء أجر زهيدالبيدي 

 نم ينتعاقدمال البيديزوجات عمال  تشكقد و. الجيران معمن الباطن 
إلى الذين يتم قل جورأ، من أجل دفع أ thosh عملل إهمال الواجبات المنزلية

المتعاقد لين يتم دفع الجيران أو غيرهم من العاموبينما . تعيينهم خارج العائلة
 أمر مفروغ على أنهأحد أفراد األسرة آلزوجة اعمل  يؤخذلعملهم ، معهم 
 .منه

 
 األطفالصاحب يوغالبا ما " المساعدة"أيضا األطفال من عادة ينتظر و

 دراسة سابقة الضوء على استغالل عملقد سلطت و. 43لمصانعإلى اآبائهم 
المشاآل "اآلباء  ديش ، حيث فرضفي بنجال البيدياألطفال في صناعة 

عن االقتصادية واالجتماعية على أطفالهم ، الذين أجبروا على التخلي 
نع مصاخالل هذه الدراسة أن العديد من الحظ الباحثون وقد .دراستهم للعمل
ال يوجد عمال يعملون : طفال أوقفوا عمل األ" ةمعلنالفتات  البيدي تعرض

أعداد آبيرة من األطفال الذين  بالرغم من رؤية،  سن الثامنة عشرة تحت
تحظر  الحكومة قوانينألن هذه الالفتات معلقة قد تكون و. يعملون في الداخل

                                                 
42  Blanchet T  دآا . البيديعمل األطفال في صناعة :UNICEF 2000; Roy A. A walk 

 Efroymson: في . تسليط الضوء على فرص العمل المرتبطة بالتبغ: لى الجانب المظلم المشي ع
D, Jones L, and FitzGerald S, eds .أوتاوا . قصص نجاح مكافحة التبغ من آسيا:  أحيانا نفوز

 HealthBridge 2010:103-110 Blanchet:  ، أونتاريو
43  Blanchet T 2000 
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أن هؤالء  مصنعالمشرفي ذآر خالل المقابالت و. األطفالمن عمالة 
يجبر هؤالء األطفال . آلبائهم العاملين" المساعدين"األطفال آانوا فقط 

لبيئة  التعرضدراستهم وعن على التخلي  ينغير مدفوعال" المساعدين"
 .سامة

 
 البرازيل

المخاطر الصحية من ن في حقول التبغ البرازيلي األطفال العاملييواجه 
والمبيدات الحشرية التي تستخدم  خالل التعرض لدخان التبغ والنيكوتين ،

 استخداماألسرة ، وحضانة ويشارك هؤالء األطفال في بناء . زراعةالخالل 
شتالت ونقل الشتالت على لل) مبيدات اآلفات واألسمدة(الكيماويات الزراعية 

من التبغ إزالة زهور (والخداع قطع األراضي ، وإزالة األعشاب الضارة 
، والفرز ،  نسيقالتو، والحصاد ، ) آبيرةاتات نبأوراق أعلى لضمان نمو 

ونموهم البدني والتحصيل  هذه األنشطة بصحة األطفالتضر . والكبس
 .العلمي ، مما يؤثر على التنمية االقتصادية للمجتمع

 
 الهند
استخدام عمالة ويتم  ،التبغأعمال ين في غالبية العاملالنساء واألطفال يشكل 

التي سر معظم األطفال في األ بدأو. على نطاق واسعاألطفال في أعمال التبغ 
أسر زراعة بين وتلعب األطفال دورا هاما . في سن السادسة تعمل في البيدي

يعملون ، و هافي رعاية شتالت التبغ والحصاد والمساعدة في عالجالتبغ 
إحصاءات عن األطفال  رغم عدم وجودو. ساعة آل يوم 13-12 من حوالي

. آباءهم وهم يعملونبرفقة معظم األطفال ، شوهد  التاندو قطف العاملين في
ما زال عمالة األطفال ،  إلىعلى الرغم من أن الحكومة تحظر رسميا و

 حيث انهمانهم ال يتلقون أي أجر ". ينغير مرئي"يعملون آعمال  األطفال
إلى المدرسة وليس لديهم وقت  ونذهبية ال عاد وهم. أسرهم" ونساعدي"

قوانين  منع تطبيقالبيدي تلصناعة  مةغير منظالطبيعة المنزلية ال إن. الفراغ
يقومون األطفال الذين يذهبون إلى المدرسة  أن وقد لوحظ. عمالة األطفال

الذين العمال من األميين والضعفاء إن . البيدي قبل وبعد ساعات الدراسة بلف
 .القدرة على تحسين أوضاعهم ليس لديهم

 
إلى تصنيع البيدي في ن الذآور والقرويتم توجيه ي ثالبينما على سبيل المو

معظم النساء واألطفال  يكونوالية بيهار ، في ،  Haiderganj قرية
. البيديدورا حاسما في صنع  ونلعبيوطين في عملية التدريب العملي متور

فإن ومع ذلك ، . لف البيديلنساء في من اجميع الفئات العمرية  تشارآقد و
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 30سنة و  25-19رية ٪ في الفئة العم 35ين من الشباب ، مع معظم العامل
 نعملالالئي سنة  65بعض النساء فوق و ،سنة 45-26العمرية  فئة٪ في ال

، لف البيدي في آل األسر تقريبا أطفال  جميعويشارك . في لف البيديأيضا 
 .السادسةبدءا من سن 

 
الية أوتار براديش من في فايز أباد بو البيديوبالمثل ، فإن معظم عمال 

في  مشارآتهمل ذآره المشارآونالسبب الذي و. ونمسلم النساء واألطفال
النساء  ة تحدد دورمسلمال في المجتمعات" البردة"نظام هو أن  عمل البيدي

يكون ديارهم ، وعندما  داخل
األزواج غير قادرين على 
آسب ما يكفي لتلبية 

تتولى احتياجات أسرهم ، 
لف البيدي حيث  عمليةاء النس

انه ال يوجد مصدر رزق 
يتم العمل في لف . للدخلآخر 
في مناطق أيضا  البيدي

، في الهند  مماثلةأخرى 
وآانوا في . من سن مبكرة جدا العملال في ااألطفمعظم األسر حيث تشرك 

من ذويهم  أيضا هذا العمل يشمل يرفضون االعتراف أنباديء األمر 
، والظروف الل المناقشات حول صحتهمخوولكن تدريجيا  ،حداثاأل

مخاوف بشأن تعليم أبنائهم ، تبين أن الاالقتصادية والرضا الوظيفي و
البيدي ، على الرغم من من العمل في  آبائهمفي أرباح  وناألطفال مساهم

 .في هذا العمل الشاق همأطفال غير راضين عن إشراكآون اآلباء 
 

عملية  حيث انهامسؤولية آبيرة ، غ التبالشابة من شتالت الرعاية تتطلب 
ما يقرب زراعة التبغ في أفراد  8-6عادة من وتعمل األسرة بكاملها ، . مكثفة
تخلق . اجيد اساعة يوميا في هذا المجال لضمان تحقيق عائد 13-12من 

على التعليم ، وبالتالي  احواجزطويلة في حقول التبغ عمل األطفال الساعات 
عمالة ، إال أن ية لتحسين الدخل وظروف المعيشة بلتدهور اآلفاق المستق

ة التبغ ، زراع فيجدا بين العائالت  اشائع اأمر ما زالتاألطفال حتى اآلن 
 .المعالجات فتراتوضا أثناء الحصاد ولكن أي التوليس فقط لرعاية الشت

 
لمزارعين التبغ ، وخاصة بالنسبة في المناطق الريفية في والية بيهار

ثقافة الى حد آبير تحكمها قرارات الزراعة ، ما زالت  ينلهامشير وااغالص
اتخاذ تكلفة في ونتيجة لذلك فشل المزارعون عادة . النظام االقطاعي السائد

HEALTHBRIDGE  70 
 

 إلىيعملون في حقولهم لذين ن اوالمزارعينظر  ، حيثتبارزراعة في االعال
 .جرأ واحدة فيعملون بدونأسرة في أعضاء  باعتبارهمبهم  خاصعمل أنه 

 
هم من النساء واألطفال ، ويتم جامعي التاندو نفسه ، فإن معظم  وفي الوقت

 يبدأ قطف التاندو فيو. من ابريل الى يونيو ارةرالح الشديد جمع في الموسمال
من أجل آم  25-20 من يسافرونحيث  ،صباحا الساعة الرابعة لغابات فيا

 الساعة الواحدة واليفي ح همزلامن يعودون الىو ملء آيسين من التاندو،
 حزم ،الفي صنع ) ال سيما النساء واألطفال(عائلة بأآملها ثم تبدأ ال ،مساء

 44"فادي"إلى بعد ذلك ثم ينتقلون مساء ،  السادسة والعمل حتى
ذلك يعمل ب. 45"مونشي الفاد"ودائع  وضع المخزون اليومي فيل

  ماعمووتعمل األسرة  ،ساعة آل يوم 15- 14 قاطفي التاندو من
 .واحداليوم الفي  ةحزم 150-100 من

 
 

                                                 
مثل السوق المفتوحة أو مستودع يقام مساء آل يوم خالل موسم جمع ،  الجمعمرآز هو فادي   44

التي تم جمعها خالل النهار ، ونشرها بشكل متساو على أرض اوراق التاندو ودع تحيث التاندو  أوراق
 مودعآل  تم إيداعها منل عدد الباقات التي يسجبت مونشيفادي  المقاوليقوم . وقعمال

 عميل الغقود  45

قرية  منعاما  11فتاة عمرها  Rukshana Praveen:  دراسة حالة
في آانت . من سوء التغذية يعانتمظهرها على أنها يدل . Haiderganjآاره 
آان صوتها . البيدي مع أقرانها في منزل مجاوربلف المقابلة مشغولة  اثناء

 فيخافتة ال تهاعن سبب نبر تبشكل صحيح وعندما سئلألن يسمع ضعيفا جدا 
آانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة اليومين الكالم ، قالت انها 

من البسكويت منذ اعطائي قطعتين والدتي سوى لم تتحمل : "الماضيين 
 500 في لف تيال بد لي من تلبية حصفعلى الرغم من الجوع ، و. الصباح

الحد من  همن شأنهذا أن حيث ال أستطيع أن أقول ال لهذا العمل و ، البيديمن 
 عائلتها مكونة من، قالت إن  ات أخرىردا على استفسارو ".آسب عائلتي 
مصدر دخل  أي ألسرةل ، وال يوجدبينهم إخوتها وأخواتها من تسعة أعضاء 

جميع أفراد العائلة ، ما عدا األخ األصغر معا يلف . لف البيديآخر غير 
  9، أو ما يقرب من روبية 85في اليوم الواحد ، وبالتالي آسب بيدي  1800
ووصفت أيضا أن أسرتها آثيرا ما . للشخص الواحد في اليوم الواحدية روب

ألطفال وقت فراغ للعب وال يكون ل ،في اليومآاملتين وجبتين تجهيز فشل في ت
وقف وف تتشعرت أن دراستها سو ،وغالبا ما يعانون من أمراض مختلفة، 

 آخر، ولكن ليس لديها خيار  لف البيديبسبب سنا األآبر  هامثل أخوات
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 فيتنام
أن إنتاج التبغ يولد  حجةمكافحة التبغ لمناقشة صناع التبغ ستخدم يآثيرا ما 

تقييم مدى صحة هذه ومن اجل ." القضاء على الفقر"لعمل وبالتالي ل افرص
 ، ولمالتبغ على المزارعين الفيتناميينأثر زراعة بحثت الدراسات  الحجة ، 

 .أي من الدراسات أن زراعة التبغ آانت مفيدة دتج
 

آل  جنوبيةال المنطقةوية شمالالمنطقة الوث أن زراعة التبغ في أثبتت البح
 مناطقلمزارعين مقابل السيطرة على التذآر لال  وائدفب تعودعلى حدة  منها

أعضاء معظم تعهد ، تقليل من تكاليف اليد العاملةللو 46.آمنطقة واحدة
تكلفة الفرصة البديلة العاملة في  تعندما اتخذ. األعمالفسهم باناألسرة 
دوالر في  2، بمعنى أن الدخل الذي لم تتقاضاه العائلة والمقدر بــ  االعتبار

الصافي الدخل السنوي صافي نرى أن  اليوم آمتوسط دخل العامل اليدوي ،
خفض  قد ،دوالر أمريكي  275دوائر صناعة التبغ  الذي آانت قد أعلنته

تحققت في ، بينما را أمريكيا في البلديات الجنوبيةدوال 32إلى بشكل ملحوظ 
-17ت ذآروفي نصف المناطق المشارآة ، . خسائر صافيةالبلدات الشمالية 

عن  ة التبغ قد أسفراالنخراط في زراع ٪ من األسر المشارآة ان 30
   .لهم امةالمستدالكريمة المعيشة بدال من توفير الى مديونين تحولهم 

 
٪ من  51وجدت الدراسة أيضا أن 

٪  39التبغ في الشمال و مزارعي 
 اهمضعدم ر واذآرقد في جنوب 

على الرغم من و. عن زراعة التبغ
الدخل جلب بعض تأن زراعة التبغ 

من  يستفاد من خاللهالألسر ، و
فقد سجلت الدراسات أراضيهم ، 

عدم استقرار أسعار التبغ بوضوح 
تحديد العلى القليلة ، والقدرة 
مع المشترين ، وطبيعة  والتفاوض

لبية الناجمة عن زراعة لهذا المحصول ، واآلثار الصحية الس ةالعمل المكثف
آأسباب نتيجة التكاليف المتزايدة التي أدرجت القليلة حقيقية الفوائد الوالتبغ ، 

 .العاملينارتياح لعدم 
 

                                                 
46  Hoang VM, Kim BG, Nguyen NB زراعة التبغ في المناطق الريفية في فيتنام . وآخرون
؛  2009الصحة العامة عام  BMC  . مكاسب اقتصادية مشكوك فيها ولكن مخاطر صحية واضحة: 
9 .2458/9/24-http://www.biomedcentral.com/1471 
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وأآثر آثافة  معتاد عليهتاج التبغ األطفال في إن آانت ممارسة استخداموقد 
العمل في بدأت معظم األطفال وقد . المحاصيل األخرى عنفي زراعة التبغ 

لم و. سنوات 6،  بدأ في وقت مبكر من العمر  هم، رغم أن بعضعاشرة سن ال
قبل أو  ونعمليالتبغ لعملهم ، بل  زرعالتي تدفع غالبية األطفال في األسر يتم 

وقد . خالل فترات الدراسة وأفي عطلة نهاية األسبوع ،  أوبعد المدرسة ، 
 .هعصي الخيزران لتجفيفعلى أوراق التبغ  انخرط معظم األطفال في لصق

وقد زاد من  ،٪ من إجمالي العمل في إنتاج التبغ 70-60ء أداء النسا مثلوي
 ،47القريةخارج أزواجهن خارج المنزل و عمل نتفاقم أعباء زراعة التبغ حي

 .المسؤولة عن إدارة زراعة التبغهي وحدها في هذه الحالة المرأة حت واصب
 

  انعدام الربحية 4.2.3
، بشكل التبغ وصناعة منتجات في زراعة الذين يعملون العاملين  جميع

في آسب  معظم مزارعي التبغويفشل . للغايةفقراء رسمي أو غير رسمي ، 
لمدخالت الزراعية الالزمة العيش الكريم ، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة ا

البيع بسبب  لزراعة التبغ ، والمطالب العمالية العالية ، وانخفاض سعر
في بعض الحاالت ، و. 48هذه الصناعةفي سعار أللالسيطرة االحتكارية 

 ينراسخ مإبقائهفي الفقر ، بل  انتشال الناس منفي عمالة التبغ ليس تخدم 
 .فيه
 

 بنجالديش
فبينما يحصل . جدا للمزارعين امربحلتبغ األمر يبدو صناعة اتجعل دعاية 
رى يمن األرز ، ) آلغ 40(لمون واحد تاآا فقط  800على المزارعون 

آمية تاآا لنفس  5300ن يتلقوانهم من مزارعين آخرين المزارعون سمع يو
فال عجب أنهم يعتقدون أن زراعة التبغ هو الطريق القصير إلى . العمل
 ال يالحظون آيفية حصولفرعين ذوي الدخل المنخفض ما المزاا. الثراء

من هذا وتعتبر الحصيلة الوحيدة . على مبالغ مرتفعةرعي التبغ بعض مزا
مع خلفية سياسية قوية المزارعين األغنياء من بعض فقط البحث هو أن 

و أقل لنفس تاآا أ 2000ن فقط ووآخر ،تاآا 5300  علىآامال يحصلون
أن في حين  العالية ر التبغاسعا اإلعالن فقط عن يتمو. الكمية من التبغ

                                                 
47    Ibid 
جرداء ، الحصاد الورقة ال .طفال من التبغتحرير األمصدر ممتاز ، انظر الحملة من أجل آ.     48

 .2001. تكاليف زراعة التبغ: الذهبي 
TCreport1.pdfhttp://www.tobaccofreekids.org/campaign/global/FC   انظر أيضا

الدورة الثانية لمؤتمر منظمة . "زراعة التبغمن اجل  ة مستدامةخيارات اقتصادي: عالمية اإلوثيقة ال"
 2007يوليو، 6 ،يونيو  30. بانكوك، تايالند. المعنية األطراف مؤتمر FCTCالصحة العالمية 
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في الوقت نفسه ،شرآات التبغ توفر . الصناعةعن في الدعاية غائبة حقيقة ال
مراحل العملية ، المدربين تدريبا جيدا لمساعدة المزارعين في جميع وآالء 

إلى ير البذور اسرمن صنع بدءا 
من يمكن و. معالجة أوراق التبغ

ساعدة التقنية ، توفير المخالل 
تختلف آثيرا عن الحال مع التي 
خرى ، أن يكون األمحاصيل ال

حافزا إضافيا للمزارعين ذلك 
الفقراء ، الذين ال يدرآون 
التكلفة الحقيقية لهذه المساعدة 

أما . حتى فوات األوان التقنية
 يتمقالمدخالت الكيماوية ،  عن
طرح ثم تتبغ المساعدة التقنية شرآات التقدم واالئتمان ، بها فورا ب همديزوت

بكل بساطة تكاليفها من المدفوعات التي تقدم للمزارعين عند شراء أوراق 
   .التبغ

 
. البيديعاله ، هناك فئتان رئيسيتان من عمال أ 3.2.1 آما لوحظ في القسمو
في  49)اتاآ 80($  1،17 يلاللعمال الذين يصنعون ماساال حوعادة دفع ي

ام في األسبوع ، ويدفع خمسة أيفي  ماساال الإعداد م عادة يت، واليوم الواحد
) تاآا 1600($  23،31أو  اأسبوعي) تاآا 400($  5،83ما يعادل للعامل 
في جزء منه ، على ،  ف البيديلمستوى األجور المدفوعة لويعتمد . شهريا

ن ما بي بيدي 1000لكل وتتراوح المبالغ المدفوعة . منطقة التي يعملون فيهاال
، thosh 50، وهذا يشمل إعداد ) تاآا 17($  0،24إلى ) تاآا 11($  0،16
الذين يلفون وبالتالي يكسب . لبيديتغليف واماساال ، وتعبئة وبالهم ئومل

 ، أو51في األسبوع) تاآا 952($  13،44ى إل) تاآا 440($  6،40البيدي 
 .شهرياآحد اقصى $  53،76

 
لتلبية  إال أربعة أيام في األسبوع تفتحعلى الرغم من أن المصانع ال و

في  البيديا تشارك أسرة العامل المتعاقد بأآملها في صنع غالبا م، حصتها 
. ، سبعة أيام في األسبوعساعة يوميا 15العمل إلى تصل مدة المنزل ، و

                                                 
 ]38[تاآا  68.64= دوالر  1 :استخدم خالل هذا البحث 2009أآتوبر  24 في سعر الصرف 49
50  Thosh  مسحوق التبغبومليئة  ملفوفة ةورقات أسطوانيعبارة عن 
األرقام  10،000(البيدي  1000من  حزم 10× $  0،16الحد األدنى للمبلغ على نحو يحسب   51

 بيدي 1000من  ةحزم 14× $  0،24يتم احتساب الحد األقصى للمبلغ آما وأيام ؛  4× ) التسلسلية
 أيام 4× ) األرقام التسلسليةمن  14000(
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. شهريا$  53.76 دخل األسرة بأسرهال الحد األقصىيكون وبالتالي ، فإن 
الحد على  ونحصولبحيث ي، $  25،60ر من ال تكسب أآث معظم األسر

ويكون . 10،000يومية من  احصص ونتلقيو رواتباألدنى من درجات ال
 البيديمعظم عمال  دخليتم  حيث امن حيث العائد المالي ، مهم ذلكأثر 

يعيشون تحت خط الفقر الدولي الذين  بنجالدش٪ من سكان  40 ضمن الــ
 .لواحددوالر في اليوم ا 1.25عند مستوى 

 
على األرقام العديد من العمال لعدم حصول ويزداد الوضع سوءا نظرا 
أن على الرغم من فوهكذا في رانجبور ، . التسلسلية من المصنع مباشرة

بيدي ،  1000آل نتاج إل) تاآا 21( 0.30مبلغ  وندفعيأصحاب المصانع 
 11( 0.16 غ المتبقي وقدرهالمبل ينرآات، ) تاآا 10($  0،14الوسطاء يأخذ 
سعر بيع يكون وفي الوقت نفسه ، . الذين يلفون البيدي قسم بين م) تاآا
 3،49 شرآةالوتتلقى ، ) تاآا 6( $0.08بيدي هو   25 منالمكونة حزمة ال

التي ٪ ،  4.6 على  فقطالعمال بيدي ويحصل  1000 آل عن) تاآا 240($ 
 .52عمال عدةبين  هاانقسامفي آثير من األحيان يتم 

                                                 
 تاآا 240 صافيلكل منهما ، تاآا  6 بيدي بمبلغ 25من  ة مكونةعلب 40، تباع 1000لكل البيدي   52

تاآا  240و ) مكافأة العامل(أحد عشر تاآا . تاآا 11 العامل يتلقى بيدي 1000آل نتاج ال. للشرآة
 ٪ 4.6) = إيرادات الشرآة(

البيدي  وقد عمل في مجالإيمان علي اآلن في السبعينات من العمر : دراسة حالة 
عمله من  ازهيد ايتلقى مبلغوهو وزوجته في آوخ صغير يعيش . لمدة أربعين عاما

وظيفته السابقة بعد حرب التحرير  رخسوبعد ان . على قيد الحياة في البيدي لكي يبقيه
البيدي  منه مزيدا من انتاجالشرآة  تأراد. ديللبي، عمل في مصنع  1971عام 

على مدى وآان يعمل . يضعف بصرهحيث آان  تحقيق ذلكلم يكن قادرا على ولكنه 
ان آل يوم عليه . ألحد العاملين المسجلين" يد العون" ــالسنوات العشر الماضية آ

 .)<$1(تاآا  60 مقابلها يكسبلبيدي  10000حزم ي
 

زوجته ظلت وقد . يومي للحفاظ عليه وعلى زوجتهالضئيل المبلغ ال ال يكفي هذا
. على العمل ةغير قادرآانت طريحة الفراش طوال السنوات العشرين الماضية ، و

عمل ب وهو ال يقدر على القيامعمره تقدم بسبب بفقدان اللياقة البدنية إيمان علي يشعر 
إال ،  البيديمصنع ي فعلى الرغم من أنه قضى أآثر من نصف حياته العملية و. آخر
التي ال يقدر فيها في األيام و. مادي له صاحب المصنع يرفض تقديم أي دعمان 

. خيار سوى التسول أو الذهاب إلى الفراش جائعااللديه  ال يكونالذهاب إلى العمل ، 
بعض قادرا على حفظ يكون كان آخر ل اتخذ لنفسه خط مهنةلو آان  مفكرايجد نفسه ف

 نااأآثر أم ةخوخالمال لكسب شي
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 دوراسهن

دوالرات  7، أي ما يعادل لمبيرا في اليوم  135حوالي عمال التبغ يكسب 
رغم بال، ) US $ 187(لمبيرا  3600من دخلهم الشهري ويقرب  ،أمريكية

الحد إن . ساعات إضافيةفي كسب المزيد من خالل العمل يبعض الأن من 
شارآون الم ذآرقد و. لمبيرا 5500 في هندوراسألجور لالقانوني األدنى 

معهد لوفقا لوحتى اآلن ، و. آخر للدخل مصدرلديهم أي ليس الدراسة أن  في
تي سلة السلع األساسية التتكلف هندوراس ، في  المسح والوطني لإلحصاء 

 يمكنال و. شهريالمبيرا  12000 ، والتعليمتشمل المواد الغذائية، والسكن
سوى ربع  واغطي انة للشرآات الكبير ينللعاملين في صناعة التبغ الكادح

آفاية رواتبهم وينعكس عدم . األجور اليوميةمن  سلة االحتياجات األساسية
الذي يعتمد بشكل  همفي نظام غذائو، 53الرديئةمنازلهم المستأجرة في نوعية 

الذي يسبب زيادة الوزن على الرغم على الكربوهيدرات ،  حصري تقريبا
 .من احتمال نقص التغذية

 
 الهند
ا الذين شارآوقاطفي التاندو مزارعي التبغ ، وو،  ذين يلفون البيديالالحظ 

على سبيل المثال ، من ( مسهم في تنميتهتفي الدراسة أن صناعة التبغ ال 
، وال ) حيث التدريب على المهارات أو التعليم أو النهوض االقتصادي

بغ األرباح الناتجة عن التتظل . نصيب من فوائد اإلنتاجيحصلون على اي 
مع أصحاب العمل في حين أن العمال ال يزالون يعيشون في فقر مدقع ، 

التي تعمل في لف العائالت ٪ فقط من  25أفاد وقد . أجورادنى وآسب 
حتى مع عمل ،  عمل في اليوم ساعة 12دوالر لكل  1آسب أآثر من  البيدي

دائرة ن األجور المحدد في هذه النسبة هي أقل بكثير م. جميع أفراد األسرة
من خمسة الى مكونة وغير آافية لدعم أسرة متوسطة  البيديالعمل لعمال 
على الرغم من أنهم يتقاضون أجورا على أساس أسبوعي و. ثمانية اشخاص

 يديرفض جزء من الببسبب وسطاء يتناقص غالبا األجر من قبل ال، 
يلة، هزمن قطف التاندو األجور المكتسبة وعلى نحو مماثل تعتبر . الملفوف

وأظهرت . ةاألساسيمن اإلحتياجات لبقاء الحد األدنى كفي بالكاد وت
ة حزم 100جمع  فيساعة  15عادة أآثر من  قضيأن األسر ت الحظاتالم

وحتى مع ذلك ، غالبا ما . دوالر أمريكي 1.20نحو  مقابل مبلغ من التاندو
ن عمل بحثا ع العملترك  من قاطفي التاندو آثيريضطر ير الدفع ويتم تأخ

                                                 
تحمل سلة السلع  ال يستطيعون فقط الحد األدنى من األجورأيضا الذين يتقاضون ين العمال اآلخر 53
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. أي جهد للعثور عليهم ونبذلال يوسطاء ال حيث أنأجورهم  يفقدونف، آخر
يعني ذلك و، محاصيلهم مباشرة من الحقول إلى الوسطاء مزارعي التبغ يبيع 

، ونادرا ما مباشر مع المشترين اتصال العدم وجود منافسة مفتوحة أو 
 .على أسعار عادلة لمنتجاتهم ونالمزارعيحصل 

 
 مقاطعةفي  Haidarganj Karah في قرية لذين يلفون البيدياح اأربتعتمد 

وفقا و. واحداليوم الفي  هلف الذي تمعلى عدد البيدي  )والية بيهار(ناالندا 
 1(روبية  50.00الرجال يكسب ألجور السائدة في هذه المنطقة ، لمعدالت ا

 روبية 45.00 النساء تكسبفي حين بيدي  1000 عن آل) دوالر أمريكي
م أآثر مهارة لهذا التمييز هو أن الرجال هشائع السبب ويكون ال. لنفس الكمية

  . ناثمقارنة مع نظرائهم من اإلتقانا ويعملون بتفوق وا
،  في لف البيديعدد قليل من الرجال  ةشارآمومن المفارقات ، بالطبع ، 

ق وجد فريقد و. دفع أدنى األجور في معظم الوقتمما يسمح لشرآات التبغ 
دوالر  1(روبية  50٪ فقط من األسر تكسب أآثر من  25البحث أن 

لذلك ، . جميع أفراد األسرةعمل ، حتى مع  من لف البيدييوميا ) يكيأمر
و شهريا ، أ )$ Rs.1500 ،  )30يتجاوز  الهذه األسر يكون مجموع دخل 

في  يوميال دخلاللغ مبكون مقدار وي. سنويا) $ 360( 18000. روبية
 5حجم األسرة من إعطاء متوسط (لكل فرد من أفراد األسرة سط المتو

 300 ، ودخل شهري)سنت أمريكي 25أقل من (روبية  10. فقط) اشخاص
 بكثير من هذا المبلغ حتى بعد قضاءغالبية األسر أقل  تتقاضى. فقط )$ 6(

 .في لف البيديام في األسبوع ، أي 7ساعات في اليوم ،  8أآثر من 
 
لوسطاء لرغم من أن اعلى او
في تسديد  يندقيقعادة  ونكوني

إال أنهم الدفعات للعمال ، 
بطرق البيدي  عمال ونضايقي

توريد آمية أقل من ثل م شتى
عما هو اندو والتبغ أوراق الت

، بيدي 1000 مطلوب للف
البيدي في وقت من ورفض بعض 

يكسب العمال الفقراء . التسليم
دخل اضافي بسبب هذه الطرق 

 .رفضهالذي تم فسهم عن طريق بيع البيدي ألن
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، بيدي 1000لكل /  Rs.23 خاندفي جاريتقاضى الذين يلفون البيدي و
في أنحاء البالد آلها ، وأقل جور أعلى األرجح أقل  رهذه األجوتعتبر و

. حكومة جهارخاندمن قبل  اجور المنصوص عليهلأللحد االدنى ابكثير من 
ل اعماالقمن بيف منازليعملون في المن النساء م معظمهوبما ان عمال البيدي 

أآثر من لف غير قادر على  نمعظمهويكون البيدي ،  أثناء عمل ةالمنزلي
. في غضون شهر Rs.500 على بالكاد نحصليبيدي في يوم واحد ، و 800

روبية في  500دخل الشهري أقل من  لديهممن عمال البيدي ٪  79حوالي 
وال يوجد احد . روبية شهريا 1000إلى  500بين ٪ يكسبون ما  21حين أن 
 .في الشهرروبية  1000أآثر من  يتقاضى 

 
. روبية 27 والية اوتار براديش فقطفي في فايز أباد ، يتقاضى عمال البيدي 

 اتقادر غيرمعظم النساء و. بيدي 1000لكل ) سنتا 75-60حوالي ( 35
ساعات  10-8مل لمدة بيدي على الرغم من الع 700-600أآثر من لف على 

قدم وقد . مشاآل صحيةبسبب بب واجباتهن المنزلية األخرى أو في اليوم بس
 إلى إدارة) RTI( "المعلومات الحق في تطبيق"ما يسمى فريق األبحاث 

ربما ليس من و. البيديكومية بشأن هيكل األجور الرسمية لعمال العمل الح
على الرغم من أن وعمل ، غير الرسمية للالالمستغرب في ضوء الطبيعة 

 1،40حوالي (روبية  60هو  البيديتحددها وزارة العمل لعمال األجور التي 
 .سوى نحو نصف هذا العددالعمال أن ال يكسب بيدي ،  1000لكل ) $
 
مناطق جوندا في الباسطي و ينر والهامشياغالبية مزارعي التبغ الصغ قام

 بزراعةخالل هذه الدراسة معهم مقابالت الذين تمت ) اوتار براديش(
،  ويقوم معظمهم. )فدان واحد <(على  واحد او اثنين  bighasالتبغ

 يضاالتبغ على األر بزراعةخدام أراضيهم الخاصة ، باإلضافة إلى است
-43(روبية  3،000-2،000ا سنوي اإيجارلها دفع يالمستأجرة ، والتي آانت 

 ). دوالر أمريكي 65
 

موسم الواحد ، في المن التبغ  ا أو قنطاريننطارق في المتوسطتنتج  وهي
، وهو مبلغ ال ) دوالر أمريكي 260(روبية  12000 والذي يجلب دخال

ن مزارعي التبغ على الرغم من أو. يكفي لتلبية احتياجات أسرهم األساسية
ضل من غيره من المحاصيل ، يدفع بشكل أسرع وأفالتبغ إلى أن  واأشارقد 

 جهدالكثير من الزراعة التبغ تتطلب . لعب القمارعن  زراعة التبغ فضلوا
تكلفة إنتاج التبغ إن . هاأرباحوعوائدها بمملة للغاية مقارنة هي مهنة و

ترك يصم القروض من إجمالي مبيعاتها ، مرتفعة جدا ، وعندما يتم خ
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اليف المدخالت ليس لديهم السيطرة على تكفهم  ،قليل جدا بعائدن والمزارع
 .بوجه عام والمخرجات

 
في والية المديونون  الذين يقومون بلف البيدي٪ من  75من  ما يقرب وذآر
وقد اتخذت معظم . معدالت مماثلة في محافظات أخرىال ، آما آانت ربيها
ن مصادر إما م لقروض للحصول على القوت اليومي العادي وشراؤها

سداد  درة علىوآانت الغالبية غير قا. سطاءالوو خاصة أو من أرباب العمل
مزارعي التبغ ،  وذآر. في فخ الديون تقعكانت فديونها في الوقت المحدد ، 

بانتظام  يجدون انفسهم العيش من زراعة المحصول ،بدال من آسب لقمة انه 
الذين تمت يعتمد ما يقرب من نصف المزارعين . محاصرين في الديون

 ،ول على قروضقرية للحصال على المرابين في) ٪ 45( معهم تمقابال
٪ على  10من مرتفع فائدة سعر  مقابلالمزارعين  إلىض والقر ههذ وتعطى

 مأنهحيث مستعبدين  عماال بعض المزارعين أيضاأصبح . أساس شهري
في حاالت عدم و. القروض مقابلأصول أخرى توضع آضمان  مليس لديه

ابي مستعبدين في بيت المرل امن للعمل آعوضطر المزارعيسداد القرض ، 
حصوال سيئا في م واتحمليأن  األغنى نيلمزارعوبينما يمكن ل. دون أجر

المهمشين للمزارعين بالنسبة هذا الحدث آارثة آاملة  يعتبربعض األحيان ، 
زراعة  تشكل بالتالي. جانبا ما يكفي للتعويض وضع مالالذين لم يتمكنوا من 

عدم امتالك األراضي  خطرا ليس فقط من الفقر المتزايد ولكن ايضا من التبغ
لى بيع أراضيهم لسداد القروض بين المزارعين الفقراء ، الذين يضطرون إ

 .لبقاء على قيد الحياة خالل تلف المحاصيللأو 
 

حيث أن  ،هي أيضا منخفضة للغايةمن قطف التاندو  األجور المكتسبةإن 
 100لكل ) دوالر أمريكي 1.20( روبية 55هو ورق باتا التاندو معدل 
معا تنفق وهكذا ، فإن األسرة . ةقور 50ربطة على تحتوي آل و،  ةحزم

 التاندو الذي من) ورقة 5،000( ةحزم 100ساعة لجمع نحو  15أآثر من 
في بعض . في اليوم الواحدروبية  55 عبارة عنفي النهاية مبلغا تافها يجلب 

ال يوجد  معدالت اقل من ذلك حيثتكون الالواليات مثل بيهار وجهارخاند ، 
إلى بيوت جامعي الوسطاء يأتي هنا ، . جراءات إيداع األوراقإلتنظيم 

غالبا ما يتم تأخير و. للذين يقومون بالقطف اتعسفي امبلغ وندفعيواألوراق 
 .وآيلالمن  هأموال القاطف سترديال ا أنمألوفويعتبر  سدادال
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 بديلةسبل عيش  3.3
االنفاق على التبغ لتلبية  تحويلمن واضحة الفائدة الباإلضافة إلى 
اسية ، هو احتمال أن تتولد فرص عمل بديلة لعمال التبغ االحتياجات األس

أن تنشأ على أبسط المستويات يمكن و. مثل هذا اإلنفاقالبديل لتوجيه ال نتيجة
فرص عمل جديدة لتوفير المنتجات والخدمات اإلضافية التي يمكن أن 

في الوقت . المال على التبغ وننفقيو آانوا ال لس الناأعدادا اآبر من  هاتحملت
،  في بعض البلدانبالفعل ذلك وقد تم ،  برامج المحاصيليمكن تنويع نفسه ، 

  على النحو المنشود؟ هعمليتم ولكن هل . مثل البرازيل ،
 

 بنجالديش
أن  صناع التبغيدعي . بنجالديشمشكلة خطيرة في تمثل البطالة ال تزال 

آما هو مبين وومع ذلك ، . آبيرة عمالةتولد  البيدينع غ وصزراعة التب
في و .يشةلمعلأجر بفشل في تزويد الناس تهذه العمالة غالبا ما فإن أعاله ، 

على  على الكفاف للتغلبعدة أفراد من العائلة وجود  تطلب، قد ي البيديحالة 
 .ألسرةا حفاظ علىطفال ، والتعليم لألحساب صحة أفراد األسرة ، و

 
أن الصناعة  إذا أخذنا بادعاءو

قد ضرائب التبغ  الزيادة في
سبب خسائر آبيرة بين عمال ت

 فين والباحثاستكشف التبغ ، 
عدد ،  ابنجالديش ، نظري

بديلة التي ع الوظائف الانواو
الناس  خفضيمكن أن تتولد اذا 

بدال من على البيدي  هممن نفقات
آما نوقش و. على السلع األخرى

  3.1.2في األقسام 

عاما من شيربور ، باسطي  36 ، جايانتى الل مزارع التبغ:  حالةدراسة 
المصدر يعتبر . بناء وابنتاناالعائلته من اثنين من تتكون ). اوتار براديش(

في السوق الذي لديه التبغ  يقوم ببيع. الوحيد لألسرة من الدخل هو زراعة التبغ
وقبل بضع سنوات . إلى عتبة منزله لشراء التبغ التجار وأحيانا يأتونالمفتوحة 
٪ من المرابين ، ولكن نظرا الى  10بفائدة $  1155بقيمة  اأخذ قرض

 عليه قد اصبحو. دوالرا أمريكيا 333المحاصيل السيئة واجه خسارة قدرها 
 المبلغ األساسي أو الفائدةمن سداد حتى اآلن يتمكن  م، آما انه ل ا آبيرةديون
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 عادلت بنجالديشفي نفق سنويا على البيدي تي تلغ الاالمبفإن ،  3.1.3و
طن من األرز ،  1460000ومليون دجاجة ،  291ومليار بيضة ،  4.85

لغ االمبو. رةادوالعربات من ال 2330000بقار ، أو من األ 2910000و
ة ، حيث في المناطق الريفي ي لبدء أآثر من مليون محل بقالة صغيركفتأيضا 
على  هممال اتن للتسوق إذا لم تكن إنفاقوالمستهلك هاتحملييمكن أن آان 
 .التبغ

 
 عتمد على درجةالبديل ياإلنفاق  آان يمكن ان تنشأ منإن عدد الوظائف التي 

ومع ذلك ، فإن إنتاج المواد الغذائية اإلضافية . على البيديتخفيض النفقات 
 زراعةوتوظيف المزيد من المزارعين إما يتطلب لتلبية الطلب المتزايد 

يمكن و. ينالناتج والدخل للمزارعين القائم أو زيادة غير سامة محاصيل
. عمل إضافية ةفرصمليون  2واحد إلى  تخلقأن محالت البقالة الجديدة ل

وبالتالي  شخصين على األقل ،ل فرص العملعربات الريكشو ر وفت، وبالمثل
عمالة لديها أيضا آل مصدر من مصادر ال. مليون وظيفة 2إنشاء أآثر من 

فرص عمل جديدة لتوريد تلك السلع والخدمات  تتولد، حيث األثر المضاعف 
  .الريكشو عربات ونجرللذين يللمزارعين ، ومحالت البقالة الصغيرة ، أو 

 
اذا آان ال يملك ، الريكشوعربة قاطرحقيقة أن الجدير بالذآر أيضا هو و
عربة ، وهذا ال٪ من دخله اليومي الستئجار  30يدفع نحو  عليه ان،  عربة ال

٪ التي يحتفظ بها  4.6في مقابل ، عمله٪ من  70 يحصل علىيعني انه 
عمل عدد ساعات العربات أيضا  يعمل قاطري. آما ذآر أعاله البيديعامل 

في ظروف أقل خطورة آيميائيا وفي األسبوع أقل أيام أقل يوميا ، وعدد 
غالبا ما وبالمثل ، و. يتقاضاه عمال البيدير مما على بكثيلكسب راتب أ

 في حين يعملالمواد الغذائية ،  انتاجهم من لبيعالمنافذ المزارعين يختار 
 . آاتبشكل مستقل عن سيطرة الشرمزارع الدجاج عمال 

منتجي المواد الغذائية لكون أعلى تعلى هذا النحو ، فإن حصة األرباح سوف 
األرجح أقل ضررا من تصنيع أو زراعة وف تكون على سوظروف العمل 

 بالتالي مصدرا هائال أن يكونلحد من استخدام التبغ لويمكن . التبغالبيدي أو 
في  اأعلى ، وهذا بدوره قد يعني أيضا تحسين اجورفرص عمل جديدة ول

زراعة في أو  البيدي الصحة والتغذية ألولئك الذين يعملون حاليا في عمل 
 .التبغ
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 البرازيل
لضارة الناجمة عن زراعة آلثار اعلى ى الرغم من أن هناك أدلة وفيرة عل

لحد من انتاج التبغ ااد استراتيجيات التنويع وتدابير اعتمال تزال التبغ ، 
تشتعل . البرازيل، بما في ذلك  تواجه عقبات آبيرة في العديد من البلدان

لوظائف الزراعية محتملة في االتخفيضات المخاوف الحكومة بشأن 
التبغ  ئدات التصدير بسبب مطالبات صناعوانخفاض عائدات الضرائب وعا

ممثلين عن مزارعي التبغ الذين يعارضون اعتماد سياسات مكافحة التبغ الو
 .والصحة العامة

 
البرازيلي لدعم تنويع االنتاج في مناطق زراعة التبغ  قوميوآان البرنامج ال

ويعتبر . FCTCسياسية خالل مفاوضات تصديق الضغوط لاستجابة ليعتبر 
في ست وزارات  بينجهد مشترك امج التنويع ، آما هو معروف ، برن

) MAPA( يراعالزاإلنتاج و،للتنمية الزراعية ) MDA( ، البرازيل
تنسق و. ، ومكتب الدولة ، والعالقات المؤسسية ، والمالية) MS(الصحة و،

الهدف ويكون . برنامج التنويعاألسرية لزراعة ل MDAلــ  لعامة األمانة ا
اإلرشاد الريفي ، بدعم تصميم وتنفيذ المشاريع المتعلقة من البرنامج هو 

. تنويع الزراعة القائمة على األسرةيات والتدريب ، والبحوث حول استراتيج
يتم الترآيز على التخفيف من حدة الفقر في المناطق الريفية ، واألمن و

أسبوعا في  52وأيام في األسبوع ، 7بيدي العمال يعمل :  لةدراسة حا
في اليوم ، العمل الفعلية  اتساع عدد م تحديدمن الصعب بالنسبة لهلكنه و. السنة

 الصحيح من تقديرالقد يكون و. تهماستطاع قدرت اوقأفي يعملون  مأنهحيث 
 8إلى  7من العربات ، في الوقت نفسه ،  ويعمل قاطري. ساعة يوميا 12-15
 البيدي يعملونعمال  معناه انوهذا . يوما في الشهر 25يوميا ، وعادة  اتساع
 لقاطريساعة في األسبوع  45حوالي بساعة في األسبوع مقارنة  84-105

تاآا ،  275في المتوسط  اتعربال قاطريالدخل اليومي ل ووجد ان .العربات
تاآا من  200على نحو من العمل البدني السبع ساعات ال هذهمن ويحصلون 

يتقاضى ومن ناحية أخرى ، . لم يملكوهااذا  الريكشوعربة  إيجاردخل بعد دفع ال
يحتفظ و بكثير،أطول  تهمديوم عمل لتاآا  136-63فقط حوالي عمال البيدي 

 بــ عربةال قاطر، في حين يحتفظ الذي يعمله٪ من سعر البيع البيدي  4.6بــفقط 
، فإنه قد سيءالوضع  أنآما و. ضعف 16يقرب من  ، أو ما ه٪ من أجر 72،7

 بيديعادة ثالثة عمال يتطلب األرقام ، ألنه  شير إليهيكون أسوأ بكثير مما ت
وهذا يعني أن األجور المنخفضة أصال تصبح أقل . ةواحدالللقيام بهذه المهمة 

 قاطركسب ، في حين أن لأنه يتطلب ثالثة اشخاص ل إلىعند النظر انخفاضا 
 عربة يكسب أجره آامالال
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، وتوليد الدخل ، والقيمة  مستدامةاإلنتاج ال، ونظم الغذائي والسيادة 
في الدول المنتجة للتبغ،  مشروع 60 البرنامج تم تنفيذ منذ إطالقو. المضافة

 .أسرة 30،000حوالي بلدية و 600 تفاداستو
 

أيضا الزراعة األسرية ، البرامج الفيدرالية األخرى العديد من عالجت آما 
، ) ATER(التقنية واإلرشاد الريفي  دةمثل السياسة الوطنية للمساع

األغذية اقتناء والسياسة الوطنية لسالمة األغذية والتغذية ، وبرنامج 
)PAA ( والبرنامج الوطني للتغذية المدرسية ،)PNAE ( والبرنامج

 ).PRONAF(الوطني لدعم الزراعة العائلية 
 

، وخصوصا يليالبرازفعالية برنامج التنويع آز الباحثون على تحليل روقد 
 لتنمية الريفيةالستراتيجية اعكس النهج الجديد يمن حيث ما إذا آان 

عمل على اآلثار ت العدة التي ةبرازيليالوزارات الوجدوا أن و. لمزارعي التبغ
سياسات محددة أو  اليس لديهإنتاج التبغ ب ةتعلقالممباشرة الأو غير المباشرة 

هناك قدر ضئيل من التنسيق  .FCTC وتنفيذ برامج أو أنشطة لمعالجة
وزارات الزراعة والعمل وال توجد لدي . الحقيقي بين القطاعات الحكومية

خارجية والعلم والتكنولوجيا واالتصاالت والتنمية والصناعة والتجارة ال
يمكن أن تعمل بالتعاون مع استراتيجية أو التي أنشطة  وأبرامج  وأسياسات 

فقط وزارة الصحة في وضع استراتيجيات  توقد شارآ. برنامج التنويعتلك 
أو للرد على حجج / التنويع من أجل تحسين نوعية الحياة لمزارعي التبغ ، و 

قومي ، سلبي أثر سيكون له  FCTC بأن الذي يقوم بهئر صناعة التبغ دوا
 .اواقتصادي ااجتماعي

 
نه تم وضع برنامج التنويع آرد ألو

أعضاء مجلس على سياسي 
ين يعارضون برازيلي الذالشيوخ ال
، فإنه ال FCTC اتفاقيةتصديق 

على أنه ذلك  يزال ينظر إلي
ين استجابة سياسية ألولئك الذ

. FCTCتنفيذ اتفاقية يعارضون 
ما دام هذا الرأي ال يزال قائما ، و

وطالما أن البرنامج لم يتلق اهتماما 
يا في إطار الحكومة االتحادية ، آاف

 .فعالةبالكاد وتكون كفي بالكاد ، تلها بالكاد ، وأعماب يتم اإلحساسسوف 
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على . ٪ 63بنسبة ة المزروعالتبغ أراضي مساحة  1990منذ عام زادت 
اتفاقية (بير مكافحة التبغ في البرازيل اعتمدت تداومدى الفترة نفسها ، 

) إعالنيةخالية من التدخين ، وفرض قيود الدول قوانين ال " FCTCتصديق 
لذا ، ليس . ٪ 33خفضت استهالك التبغ في البالد بنسبة دو على ما يبو، 

٪  87حوالي  حيث انتاج واستهالك التبغ في البرازيل ، هناك عالقة بين إن
التوسع الكبير في  إن، وبمعنى أصح . يتم تصديره التبغ المنتج مجموعمن 

 دعمبارتفاع األسعار الدولية ، ويكون مربوطا بإنتاج التبغ في البرازيل 
الكبيرة المتاحة بالقوة العاملة الحيازات الصغيرة جدا وب، والتبغصناعة 

        .، وال سيما في جنوب البرازيل )الفقراء(
 
التبغ  وننتجيية العظمى من المزارعين اآلن على الرغم من أن الغالبو
 لم يكونوا ،) بيع واالستهالك المنزليلل(ستخدم إلنتاج المواد الغذائية الم

 من امزيدوق المتكامل الجديد الذي يتطلب ن على التكيف مع نظام السقادري
مؤشرات ال ذاتمثل هذه المناطق الريفية تكون و. رأس المال مقدما

آما يكون  ،زراعة التبغفي التنمية البشرية عرضة للتوسع المنخفضة في 
د أنه ال يمكن البقاء على قيبالتبغ  صناعمناقشات لعرضة أيضا ن والمزارع

صغار يصبح  في هذه المناطق الصغيرة، وبالتالي  دون زراعة التبغالحياة 
 .آخر إنتاجالتحول إلى محصول آخر أو نظام  جدا لفكرة ينالمزارعين مقاوم

 
 نجد نقاط ضعف لكل اقتراحات، حتى اآلنتم إحراز بعض التقدم بينما 
عالية ، وإدارة لابدء ال، بما في ذلك تكاليف  ئل من خالل برنامج التنويعالبدا

واألنظمة الضريبية المعقدة  الموارد البشرية ، والمضاعفات اللوجستية
، وقلة األسواق ، وضعف  ، والمسائل المتعلقة بإصدار الشهادات

أظهرت نتائج هذا البحث ان برنامج وقد . سياسيالدعم المتابعة وال
تخاذ التنويع أمر جيد من الناحية النظرية ، لكن هناك حاجة إلى ا

اح لها بأن تصبح نموذجا إجراءات ملموسة ونتائج حقيقية للسم
لفهم االختالفات أيضا آما أنها ضرورية  ،FCTCلتنفيذ اتفاقية 

اإلقليمية ، والعمل مع السلطات المحلية والشرآاء والمؤسسات 
وهناك حاجة . منذ البدايةأي استراتيجية تم وضعها إتمام لضمان 

جديدة التي قد تتعارض عزيز سبل العيش الإلى النهج الحذر عند ت
 .المعتقدات الثقافيةونظم ال جذورمع 
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 الهند
 عن اهتمامهمهندية الدراسة الفي الذين شارآوا البيدي عمال عرب معظم أ

. صناعة التبغفي م الهزيلة ، والطابع االستغاللي جورهألفي سبل بديلة نظرا 
لديهم أي مهارات ليس ذلك ألن على القيام ب ينقادر وانوكيومع ذلك ، لم 

أصعب بكثير من ن أن زراعة التبغ ون المشارآويعتقد المزارعو. أخرى
 امحصوال مناسبا وال مربح إلى أن التبغ ليس واالمحاصيل األخرى ، وأشار

. لعماللرعين الذين ال يملكون أرضا ، أو لمزاال للصغار المزارعين و
لبدء في زراعة التبغ مستمرون في ا حتى اآلنالناس بالرغم من ذلك ما زال 

لتي تروجها ا بأنها مربحة من خالل المفاهيم استدراجه من اعتقادهمو
معظم  يحصلون علىالذين للمزارعين المرابين ونخبة  شرآات التبغ

إيجاد  علىآذلك  ونحريص ون من قاطفي التاندوآان المشارآوقد . األرباح
الذين يعملون في صناعة التبغ  ئكمعظم أولو. همرزقمصادر بديلة لكسب 

ارتفاع مستوى حيث أن  ،ك ببساطة ألن ليس لديهم خيار آخرذل ونفعلي
في العديد من  ممستوى المهارات يحول دون مشارآتهاألمية ، وتدني 

 .خيارات العيش األخرى
 
 
 
 
 
 
 

على الزراعة تمثل  ةالزراعي البرازيلي أن األسرة القائمالتعداد يكشف 
٪ من  24.3في البالد ، ولكن فقط  ين٪ من إجمالي عدد المزارع 84.4

واألسر  شخص 15.3 يقرب منما  ويساهم. تهاعازريتم مجموع األراضي 
٪ من  50هكتار بنسبة  100لكل الذين يتم توظيفهم القائمة على الزراعة 

إنتاج المواد الغذائية األساسية ، مثل الفول والمنيهوت ، والحليب والدواجن ، 
ويتضمن أيضا غالبية إنتاج التبغ توظيف ما يقرب  ،ولحم الخنزير ، وغيرها

العقد الماضي زيادة في  شهدومع ذلك ، في حين . أسرة 200000من 
تعمل في  التي عائالتالعدد خفض انمساحة األراضي المزروعة بالتبغ ، 

قيمة االقتصادية والحجم إنتاج أوراق التبغ ، انخفض مجال إنتاج التبغ ، و
التدهور االجتماعي زاد في الوقت نفسه ، و. مزارعي التبغعند إلنتاج التبغ 

 للتبغ باستمرارواالقتصادي والبيئي في المناطق المنتجة 
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 فيتنام
العالقة بين في ة األدلة القائمة للتحقيق الفيتنامي يةت األدبادرسستعرضت الا
تبغ والفقر في فيتنام وتقييم تأثير سياسات مكافحة التبغ على العمالة ال

خاصة بالنظر إلى أن  مهماهذا األمر واعتبر . المرتبطة باستهالك التبغ
بين واضعي السياسات حول ال تزال التي اهيم الخاطئة الشائعة المف

 ، ناعة التبغ في االقتصاد المحليال سيما حول دور ص ،غاقتصاديات التب
 .لتبغ القوية لمكافحة ال التي ال تزال تعوق اعتماد قانون

 
أن فرض ضرائب أعلى على التبغ ال يؤدي إلى االستعراض  وقد أشار
) 1: (سباب ما يلي ، حيث تشمل األرة إلى خسائر العمالة في فيتنامبالضرو

تحوالت اإلنفاق من التبغ إلى منتجات أخرى من شأنه أن يولد فرص عمل 
في قطاعات أخرى ، مثل الغذاء والملبس وغيرها من المنتجات جديدة 

العمالة الحالية في ال تعد ) 2(وربما لها تأثير إيجابي صاف ؛  االستهالآية ،
) 3(ضئيلة جدا من مجموع العمالة ، و سوى حصةالتبغ وصناعة زراعة 
عن أي أثر سلبي  واعوضأن يستويات الدخل لنمو السكاني وارتفاع ميمكن ل

 54.اإجماليالتبغ عمالة فرض ضرائب أعلى على لذي آان سيعوضه ا
 

                                                 
54  Guindon E, Nguyen TTH, Kinh HV فرض الضرائب على التبغ في فيتنام. وآخرون .

 2010رئة، االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض ال: باريس 

. درس في مدرسة القرية، تسنوات 8 عمرها فتاة Gulabu:  حالةدراسة 
فراد وعلى الرغم من أن أ 8 تتكون أسرتها من  . بيديوالدها عامل 

Gulabu في لفساعات في اليوم  4عمل لمدة ت هي الصغرى عليها أن 
ى ردا علو. خيوط القطنبالبيدي  تحزموتقطف التاندو اساسا  فهي ،البيدي
والدي ونحن فقراء ، " تقالتجاه العمل في مجال البيدي  Gulabu شعور

اآلن من آالم مبرحة في  بيدي وتعاني ةوالدتي عاملو،  عملليس صاحب 
فعليها أن تأخذ األدوية التي تتطلب المال ، وهذا هو المصدر  ،مفاصل ساقيها

إآمال حصة  قدرون وحدهم علىي ال ياوالد وطالما أن. الوحيد للدخل لدينا
في ". على القيام بهذه المهمة  ةجبرالبيدي يوميا ، أجد نفسي م 1500 لف

تريد أن تواصل فهي  ،الوقت نفسه قالت إنها تريد التحرر من هذه المهمة
دراستها واتخاذ بعض الوظائف خارج قريتها وتساعد أسرتها للهروب من 

 الفقر
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 أمثالهااسات شاملة لمكافحة التبغ وتنفيذ عمل سيمن العواقب المحتملة إن 
تصنيع التجهيز والالعمل في زراعة التبغ ، و ةسادرقد تم و. 55ةآبير تليس

ة التبغ ستخدم تحليل المدخالت والمخرجات لتحليل تأثير مكافحاوالتوزيع ، و
، قدمت شرآات صناعة التبغ حوالي  2000في عام و. على العمالة

هؤالء ، بين من . ٪ من مجموع العمالة 0.32فرصة عمل ، تمثل  122470
في زراعة التبغ ،  97600آان 

 ،في تصنيع التبغ 12400و
وقد تم تقييم . في التوزيع 12470و

سياسات آثار التكيف مع مجموعة 
ادة في نسبة الزي مثل(مكافحة التبغ 

قوية الضريبة ، وهي سياسة 
عالمية اإل تحمالوال، معروفة

، وحظر اإلعالن ،  متوسطةال
وإدخال التحذيرات الصحية القوية 

ى منتجات التبغ ، والحد من عل
على  VNSimsmoke باستخدام نموذج) لتبغإلى اوصول الشباب 

 ينتأثيرأساس  على مصمماافحة التبغ تنفيذ سياسات مكآان و. الحاسوب
في إنتاج التبغ واستهالآه ، وفرص العمل ،  تراجعال) 1: ( ينمختلف

آانت األموال التي إنفاق ) 2(م وجود تغيير في التكنولوجيا ، ووافتراض عد
مما يؤدي الى زيادة  على السلع األخرى و الخدمات ،، تنفق سابقا على التبغ 

ات مكافحة التبغ إلى سياسلي وقد تؤدي بالتا. إجماليا والعمالة االنتاج
خلق زيادة أآبر في العمالة تأن  اعمالة التبغ ولكن من شأنهانخفاض في 

لمخاوف من اآلثار السلبية لمكافحة التبغ يكون لعلى هذا النحو ، . اإلجمالية
بدال من ذلك ، يمكن لمكافحة و. على العمالة والناتج االقتصادي ال أساس لها

ل وسبل العيش البديلة لتلك التي تعمل اآلن في مجال التبغ زيادة فرص العم
 56.صناعة التبغ

                                                 
55     Nguyen TTH, Nguyen TM, Hoang AT تأثير تدابير مكافحة التبغ على . آخرون و

 SEATCA 2008: بانكوك . الناتج والعمالة في فيتنام
56 DH Tran  قرى  تغييرات في حياةPhong Lai  فيتنام . التبغ دورا حاسماال يلعب انتاج عندما    
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 وصحة الطفل استخدام التبغ المنزلي 4.3
استكشاف األثر لنفقات التبغ ، يمكن للمرء البديلة تكاليف الفرصة بتحليل 

وال . غذائيةعلى صحة األطفال وحالتهم الالفعلي الستخدام التبغ في المنازل 
تعاطي التبغ وصحة السياسات حول العالقات بين  نعيصاالدعوة لتزال 
ى المدى علاستخدام التبغ مثل جهدا هاما لتنمية الوعي حول تأثير تالطفل 
 .الطويل

 
 اندونيسيا

عدد  بينما زادندونيسية ، اإلأرباب األسر ٪ من الذآور  70تقريبا يدخن 
ن دالت التدخمعوتعتبر . بشكل سريع في السنوات األخيرة النساء المدخنات

٪  61٪ و  69(لحضر من سكان اأعلى بين القرويين في المناطق الريفية 
أعلى بين األشخاص ذوي المستويات المتدنية من التعليم و ،) على التوالي

، وأعلى ) ٪ على التوالي 50٪ و  72(عالي ستويات تعليم من الذين لديهم م
٪ على  61٪ و  68(ال افضل حاأل لناسخاص األآثر فقرا من تلك ابين األش
داخل منازلهم ، مما ظمى من هؤالء المدخنين غالبية العيدخن الو). التوالي

 .يعرض أطفالهم لآلثار الضارة للتدخين السلبي
 

تدخين أن . 57وآخرون Semba RD قبلدراسة سابقة من وقد لوحظ في 
 الهزهو أحد عوامل تقزم وويؤثر سلبا على حالة الطفل والتغذية األبوين 

                                                 
57  Semba RD األطفال بين األسر  عندزيادة سوء التغذية ب نتدخين األبوي يرتبط. 2006. وآخرون

 –7, )1(10:  العامة التغذية الصحية. الحضرية الفقيرة في اندونيسيا

 ،زراعة التبغ  فيتاريخ طويل  Phong Lai إن لبلدية:  حالةدراسة 
وقد تحولت الزراعة فيها  19القرن و أوائل أ 18أواخر القرن  ذربما من

آان التبغ المصدر الرئيسي لدخل أسر قد و. مؤخرا إلى محاصيل أخرى
Phong Lai  تطلب عمالة مكثفة ي انوجدت أن التبغ آهذه األسر ، ولكن

منتجات أعلى قيمة مثل بالتبغ  المزارعوناستبدل وقد  .غير مربحهو و
 نآ ئيالشابات اال وقد وجد أن. ، واألسماكالفول السوداني والفلفل الحار 

من الوقت لبدء أعمال تجارية مزيدا  ناآتسب قديعملن في زراعة التبغ 
تحسين سبل لن آانوا قادرين على السعي وصغيرة مربحة ، في حين أن آخر

عملهم في زراعة تبغ إلى لم تعد هناك حاجة حيث  ،في مكان آخر تهمعيشم
يزرع فيها التبغ تقليديا ، آان في المجتمعات التي  حتىفإن ،  عليهو. األسرة

 .مجزية أآثر إمكانيات لديهاكون يقد 
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نفقات  اتجاهوقع بسبب قد الدراسة أن سوء التغذية  قد رجحتو. األطفال
وأنه توجد  ،بة االنفاق على الغذاءاألسر نحو السجائر ، وبالتالي تقليل نس

يعتبر و. بين تدخين الوالدين وسوء التغذية في مرحلة الطفولةعالقة متبادلة 
فاض الوزن عند الوالدة نخالمعروفة ال ةعوامل الخطرالأحد تدخين الوالدين 

وشدة ومدة اإلصابة تكرار من خالل  على حالة الطفلالغذائي  هريثأوت
باألمراض المعدية الحادة وخصوصا عدوى الجهاز التنفسي العلوي 

)ARI .( عند التغذية حالة مع  امباشر ارتباطا ابدورهوترتبط العدوي
  .لطفلا

 
والحالة  وينتدخين األبلتأثير  آليات مختلفة ونندونيسين األواستكشف الباحث

من  غذائيالتحليل المتقدم لبيانات المسح الوقد وجد . ألطفالعند  غذائيةال
مقاطعة نوسا تنجارا تيمور عالقة غير مباشرة بين عادات التدخين اآلباء 

بشكل مباشر اآلباء يرتبط تدخين و. يعانون من سوء التغذيةالذين واألطفال 
سوء اشرة مع األطفال المصابين بمباإلصابة رتبط تمع عدوى الطفولة ، و

 فاضع ARI)   (1،3نتشار عدوى الجهاز التنفسي الحادوآان معدل ا. تغذية
آما هو مبين في و. غير المدخنيناآلباء  عن أطفالفي أطفال اآلباء المدخنين 

أن هناك عالقة تحليال لبيانات مسح السكان أثبت ، ) 4(والشكل ) 3(الشكل 
ين وانتشار األمراض بين األطفال ندخماآلباء الحالة لة إحصائية بين ذات دال

 .منخفضوزن بواألطفال الذين ولدوا ين ندخالمالوالدين حالة ، وآذلك بين 
 
آان أن التدخين عالقة مماثلة سببية بين التدخين والهزال ، حيث قد تبينت و
 Semba اشاربينما و. وهزال األبوينإصابة عدوى وبتبطا بشكل آبير مر

RD في تسبب يالطعام ونفقات في دى إلى انخفاض يؤأن التدخين  وآخرون
إلى الدراسة الحالية اشارت ،  على المدى الطويل المواد الغذائيةعدم آفاية 
 غذائيةمؤشرات الحالة الظهور  علىوالدين يمكن أن يؤثر أيضا أن تدخين ال

حادة في ث التهابات ، مثل نقص الوزن والهزال ، من خالل زيادة حدو
  .الجهاز التنفسي
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في الطفل في نوسا تينجارا الشرقية  تدخين الوالدين وتقزمتحليل مسار :  3الشكل 
 اندونيسيا

 
تتراوح أعمارهم  طفاالأاألسر عينات أربعين في المئة من إجمالي لدى آان 
ل آان معدو. مدخنين٪ من اآلباء من  65 آانبين هؤالء ،من ، و واتسن10
لثالثة السابقة في األشهر ا ARI ةر التهابات الجهاز التنفسي الحادانتشا

 37بنسبة  ARI ةانتشار التهابات الجهاز التنفسي الحادوآان . ٪ 38للمسح 
آان و. نومدخنالباء اآل٪ من  69 نهم، مفي مجموعة األسر الفقيرة  ٪

مجموعة  في ٪ 40بنسبة  ARIة انتشار التهابات الجهاز التنفسي الحاد
أظهر اختبار مربع وقد . مدخنين٪ من اآلباء  62 منهم، غير الفقيرة الاألسر 
 ةالتهابات الجهاز التنفسي الحاد لم ينتشر فيها ٪  5 أن معدل بوضوخآاي 
ARI  ومع ذلك ، آان معدل . فقيرةغير الاألسر الفقيرة والفئات آباء بين
ين ندخالمفي األسر مع اآلباء  ARI ةر التهابات الجهاز التنفسي الحادانتشا
أظهر اختبار مربع آاي قد و. ٪ 33 مع اآلباء الغير مدخنين٪ ، و 42

 -- CI : 1.0٪  95( 1.4ونسبة األرجحية  p  =0.064مع  اآبير ااختالف
والتهابات  ينندخمالاآلباء األرجحية المعدلة للعالقة بين  سبوتتنا). 2.0

٪ من  95قة مع فاصل الث 1.3لهم في أطفا ARI ةالجهاز التنفسي الحاد
المدخنين  األطفال الذين يعيشون مع اآلباءيكون لدى ي ، وبالتال. 1،1-1،6
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األطفال  مرة ARI  ،1.3 ةالتهابات الجهاز التنفسي الحادب لإلصابة عرضة
 .مدخنينلذين يعيشون مع آباء غير ا

 
تقييم األثر ليل لاتحال متعدد منفصلتراجعا لوجيستيا مشروع الأجرى فريق 

ى لد ARI ةالتهابات الجهاز التنفسي الحادوين ندخمآلباء العلى االمتفاوت 
آانت نسبة و. ةريقفغير األسر الفقيرة مقابل األطفال الذين يعيشون في أسر 

 ARI ةاللتهابات الجهاز التنفسي الحاداألسر الفقيرة  في عدلةلماألرجحية ا
. 2،3-1،3٪ من  95مع فاصل الثقة  1.7 نألطفال ذوي اآلباء المدخنيعند ا
مع فاصل الثقة  1.2 األسر غير الفقيرة في نسبة األرجحية المعدلة وآانت

  . 1،5-0،9٪ من  95
 

٪ من حاالت  41 يتبين أن منسوبتحويل نسبة األرجحية لكسروإذا تم 
تعود طفال في األسر الفقيرة لدى األ ARI ةالتنفسي الحاد التهابات الجهاز

ت ٪ من حاال 17 تعودفقيرة الغير ، في حين أن األسر  اآلباءتدخين  إلىإلى 
. المدخنين إلى اآلباءلدى األطفال  ARI ةالتهابات الجهاز التنفسي الحاد

 لحاالت التهابات الجهاز التنفسي الحادةالسنوي على أساس العدد اإلجمالي و
ARI التهابات  تحاالمن ماليين  9فريق الدراسة أن حوالي قدر ، المذآور

 .إلى اآلباء المدخنينتعود لدى األطفال آل عام  ARIالجهاز التنفسي الحادة 
 

نوسا شرق تدخين الوالدين واألطفال ناقصي الوزن في تحليل مسار :  4الشكل 
 اندونيسيافي تينجارا 
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 رسائل الدعوة الرئيسية 4
ة التي تنشأ من نتائج تحديد الرسائل الرئيسيهو الهدف من بحوث الدعوة  نإ

ون لذا ، ينبغي أن تك. التي يمكن أن تؤثر على تغيير السياساتوالبحوث 
 اتترتبط ارتباطا وثيقا بسياس ها أنترويجالرسائل الرئيسية التي يجري 
 تطوربالفيما يتعلق للجدار الذي يتم مواجهته محددة يجري تناولها وخاصة 

 .أو التنفيذ
. ةيسياسأهداف على أساس عشرة الالبحثية  تم تصميم آل من الدراسات

مختلف قضايا السياسة العامة التي تم تناولها من قبل المقطع التالي ويشير 
تشدد . الباحثين ورسائل الدعوة التي وضعت لمواجهة العقبات التي تواجهها

محددة التي يجري بغض النظر عن مسألة السياسة السائل الدعوة ، جميع ر
 .من الفقرزيد يالتبغ وانتاج أن استخدام  معالجتها ، على

 
تساعد على الحد من على التبغ مرتفعة وأسعلر ضرائب  1.4
 الفقر

أسعار التبغ أن بعض الحكومات  يهتوافق علالذي  همقولبالتبغ يجادل صناع 
الفقراء بارتفاع االسعار يضر حيث أن منخفضة يجب أن تبقى  والضرائب

بنجالديش مؤخرا في ن والمشرعرفض المثال ، على سبيل . في المقام األول
زيادة الضرائب على البيدي بسبب المخاوف من أن زيادة الضرائب ستضر 

أن األدلة الدولية  أشارتومع ذلك ، . يزيد من فقرهم ودون مبرر الفقراء 
في  تعتبرمنخفضة الضرائب والرادعا لتعاطي التبغ ؛ تعتبر ارتفاع االسعار 
 .ها تشجع الفقراء على استخدام التبغالواقع رجعية ألن

أوساط الفقراء ،  بينة الفرصة البديلة لنفقات التبغ حساب تكلف من خالل
والمكسيك ، وأفريقيا الفرنكوفونية ،  بنجالديشأظهر باحثون من األرجنتين و

أسعار ضرائب و من خالل ،وبيرو ، وفيتنام القدرة على تحمل منتجات التبغ 
لغذاء والسكن والرعاية لسرة أللأقل متوفر  مالعني يوهذا  منخفضة ،

 . الصحية والتعليم
 

ضريبية منخفضة السعر لزيادة القدرة على تحمل نفقات التبغ بين سياسات 
 في زيادة الفقرالمساهمة الفقراء جدا ، وبالتالي 
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، أظهر الباحثون األطعمة المغذية أو غيرها من  جميع الحاالتفي 
إلى  التبغ مناإلنفاق قد تحول الضروريات التي آان يمكن شراؤها إذا آان 

واألسعار عن طريق الحفاظ على الضرائب و. االحتياجات األساسية
ترجح المفروضة على التبغ ، وجعل التبغ بأسعار معقولة ، نخفضة الم

سوف اليومية  اتلبية نفقاتهالتي تكافح من أجل األسر الفقيرة أن الحكومات 
 .قيمةالموارد ال" تحرق"التبغ التي بسبب نفقات  58تفاقما تزداد

 
، رسائل  األرجنتين والكاميرون والهند ومالي والمكسيك وبيروفي رآزت 

وإمكانية على حقيقة أنه بسبب انخفاض الضرائب وأسعار التبغ  لدعوةا
الغذاء أآثر منها على التبغ  على نفقاتتحولت ال،  الفقراء الحصول على التبغ

 .، والصحة ، والتعليم

حول ، ال سيما شديد اللهجة  بنجالديش ، والسنغالآانت رسائل الدعوة في 
 .المنزلية وسوء التغذية في مرحلة الطفولةالتبغ نفقات  العالقة التي تربط بين

الرسالة أيضًا  األفريقية الفرانكوفونية و اندونيسيافي الدول 
تعالج حقيقة انه بين المدخنين فإن نفقات التدخين تمنعهم و بشكل 

 .ملحوظ من تأمين االحتياجات األساسية اليومية

                                                 
58     Parvez S. Lobby 2010 يونيو 6ديليستار. المخاطر الصحيةتجاهل : يساند قطاع البيدي 

details.php-http://www.thedailystar.net/newDesign/news؟nid=141516 

أسرة  90000حوالي لالغذاء ، يمكن  إلى النفقات علىتحويل نفقات التبغ  من خالل 
 طفل آل عام 360000 عنمنع سوء التغذية 

 ألسرةالعامة لنفقات التغطية في أآثر  صعوبةالتبغ  يستهلكيجد م 
 ن رفاهية عائالتهموحرق المدخني 
 نفقات التبغ ليس فقط على الحياة اليومية للفقراء ، ولكن أيضا على مستقبلهمتؤثر  
لتبغ خاصة في البيوت الفقيرة تنافس قدرة على االتي تنفق الموارد المحدودة إن  

 األسر على توفير احتياجاتهم األساسية من تغذية وصحة
الفقيرة ينفقون المال على التبغ ، على الرغم من أنهم ال المدخنين ٪ من بيوت  18 

 ميملكون ما يكفي من المال إلطعام أطفاله
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الضوء أيضا  نوفيتناميالن والباحثسلط ، ) 5(ين في الشكل آما هو مبو 

يدل على أن وجه بين تعاطي التبغ والفقر ، مما متعددة األالعالقات العلى 

تعزيز  في الوقت نفسه من نفقاتويقلل حد من الرفاهية ياإلنفاق على التبغ 
 ةمدخناألسر الغير أن ئل الدعوة في فيتنام البحوث رساأبرزت قد و. يةالرفاه

إن . المدخنةاألسر  عنهم ، والصحة ، والتغذية ائتعليم أبنتنفق مزيدا على 
فاقم يأفضل اقتصاديا من هم ارتفاع معدل انتشار التدخين بين الفقراء من بين 

اآلثار السلبية النخفاض الضرائب على التبغ واألسعار ويزيد من فقط من 
 .الفجوة بين االغنياء والفقراء

 
 
 
 

طفل دون سن الخامسة يموتون من سوء التغذية آل يوم ،  900حوالي  
بشكل أن تعمل نفاق على المواد الغذائية اإلإلى ل نفقات التبغ يتحوبيمكن و

وانقاذ حياتهم من خالل جعل  ، ألطفالا غذائي عندآبير على تحسين الوضع ال
 يقدر على تحملها األغذية ذات القيمة الغذائية العالية بأسعار معقولة حتى

 الفقيرة جدااألسر 
ق بين عني الفرأن ييمكن ألي إنفاق على التبغ في ظروف الفقر المدقع ،  

 .تماماعدم الحصول عليها وأالحياة الحصول على أساسيات 

أقل من دوالر بون ٪ من السكان يعيش 60معظم البلدان األفريقية ، حيث في  
أآثرمن عائدات سيجارة  20التي تحتوي على علبةالتكلفة تكون في اليوم،واحد 

 عمل مدة نصف يوم
 حياة أفضلفي ارتفاع نفقات التبغ حق أفراد األسرة اآلخرين يعيق  

 انتشالزيادة احتمال الغذاء  إلىإعادة توزيع نفقات التبغ من خالل يمكن 
 من براثن فقر الغذاءالمدخنة ٪ من مجموع األسر  11.3
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 فيتنام، التبغ والفقر رسائل دعوة :  5الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بوجه تأثير سلبي على العمالة  امكافحة التبغ لن يكون له 2.4
 عام

تأثير مباشر على  لهجانبا هاما من جدول أعمال التبغ والتنمية بالرغم من أن 
، يجب على الباحثين أيضا معالجة المخاوف من الخسائر إنتاج التبغقلة 

في آثير من ولين الحكوميين المسؤيعتقد .  حة التبغالناجمة عن العمل لمكاف
وقد يبالغ  ،ن الفقر من خالل توفير فرص العملم حدالبلدان أن إنتاج التبغ ي

على  همرزقيعتمد في عدد الناس الذين صناع التبغ في آثير من األحيان 
اتخاذ و البطالة بين السكانشبح  آما يخيف السياسيين،  انتاج التبغ واستخدامه

،  بنجالديشفي  وقد تحدت الدراسات. الجد مكافحة التبغ على محمل
حول اآلثار  ياتفيتنام ، وعلى وجه الخصوص ، الدعاوهندوراس ، و

، سواء من خالل  التبغ ستعود على العمالة من سيطرة صناعةالسلبية التي 
خلق فرص عمل األرقام في هذه الصناعة والتي تدل على إمكانية تحدي 

 .خدمات األخرىشراء سلع وإلى اء التبغ ن من شروالمدخنتحول جديدة إذا 
 

في ة دقعدم الهذه الصناعة من خالل إظهار  بنجالديشفي وقد قوم الباحثون 
 البيدي بــعدد عمال ) BBS(لإلحصاء  بنجالدشمكتب يقدرو. التوظيف

صنع مليون شخص في  2.5توظيف ناع التبغ صيدعي ، في حين  266818
ت في جميع الصناعاجالديشية لعمالة البنإجمالي افإن ومع ذلك ، . البيدي

تبغ 
منخفض نقص 

ميزانية
ضعف 
آفاءة

 الدخل
المنخفض

استهالك
غ الت

المرض و 
الفاة

ارتفاع 
تكلفة

ضعف 
ل ة الق

الفقر
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 صناعة المالبس الجاهزة ، ليست سوىوالتحويلية ، بما في ذلك المنسوجات 
وقد تنازع . هذه الصناعةأرقام  يوضح المبالغة في، وذلك مليون عامل  6،9

وأشاروا إلى لة في صناعة التبغ ، العماحول  هندوراسفي الباحثون بالمثل 
الذين  ينعمال اليوميمن المى من عمال التبغ في هذا البلد هم الغالبية العظ أن

 .ضعيفوظيفي  هموضع

أنه  إلشارة إلىاب لمجادالت أخرى تهمفرص بنجالديشفي الباحثون ثم أخذ 
إلى ن نفقات التبغ والمدخنوجه إذا أآثر قيمة إضافية وظائف يمكن توليد 

 .لنقللحصول على الغذاء ومشتريات أخرى أو إلى وسائل اا

مكافحة التبغ قد تقلل أنه في حين أن  يونالفيتناموبالمثل ، وجد الباحثون 
حيث يادة إجمالي فرص العمل ؤدي إلى زتسلكنها ، والتبغعمالة من نسبيا 
المزيد لع والخدمات األخرى التي ولدت السيكون قد تحول إلى اإلنفاق  أن

 .من فرص العمل

العمالة في ، تقدر تشمل جميع أفراد عائلة آل عامل صناعة التبغت حتى لو آان 
أن مبالغة آبيرة ويجب وهذه  ،مرات من التقديرات الرسمية 10ر ثبنجالديش أآ

 ينظر إليها بعين الشك
عمل في المناطق الفتقر إلى العمالة ، وبأن التبغ هو مصدر فرص تسمعنا أن بلدنا  

ومع ذلك ، نجحت زراعة التبغ في هذا البلد . حيث اآلالف من الفقراء يعيشون فيها
من قبل عدد فيها ي يجري العمل تميكانيكية عالية الذات  من قبل شرآات آبيرة

 ةلغ زهيدامب إال علىيحصلون ال الذين  ينمن عمال اليومية المستهلكصغير نسبيا 
 عملهممقابل 

 جديد متجر بقالة صغيرمليون  1،6 آمية األموال التي تنفق على البيدي آافية لبدءإن 
 إنفاقها م يتمألموال التي للويمكن . لمرضالتعرض لدون وبأآثر استدامة  دخال ليدر

 شغال الجديدة،هذه األلشراء سلع أن يتم استخدامها في ء على البيدي من قبل العمال
 لجر العربات ةفيوظمليون  4إلى  2نفس المبلغ من المال توليد بالمثل ليمكن آما 

 ، عناصملا نم ديازتم ددع قالغإ ىلإ يدؤت يتلا ةعانصلا ةلكيه ةداعإ
 يأ نم رثكأ غبتلا ةلامع ىلع ريثأت ىوقأ لعفلاب اهيدل امبر

 لبقتسملا يف ةعقوتم ةيبيرض تادايز
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 دامةعمالة مست تعمالة التبغ ليس 3.4
 

آما هو موضح و ،ن عدد العاملين في صناعة التبغأهم منوعية العمالة تعتبر 
والحد من  مستدامال األمنللعمال عمالة التبغ ال توفر أعاله،  3.2في القسم 

 بدال بل  الكريمة، الفقر أو سبل العيش
 

على األجور الضئيلة أو العائد المالي ، عمالة التبغ تنطوي من ذلك ، 
ن التي ال تمحى ، والديو

التعرض للمواد الكيميائية و
الخطرة وغيرها من ظروف 

داء التبغ العمل الخطرة ، و
 ، األخضر

واستخدام عمالة األطفال ، 
وغيرها من انتهاآات حقوق 

صناعة تتحدث و. اإلنسان
، وليس على الجوانب السلبية لما فقط عن الجوانب اإليجابية للعمل  التبغ
 . ةالعمال يهنطوي علت
 

يل وهندوراس والبراز بنجالديشفي البحوث والدراسات وقد أصدرت 
 التبغ العمالةعمالة عددا من رسائل الدعوة للطعن في صورة  والهند وفيتنام

" يد حقا من إنتاج التبغ؟من المستف: "هذا السؤال  تطرحعمالة جيدة ، وآ
واقع يختلف  لتشير إلى،  البيديراعة التبغ وإنتاج زهذه الرسائل خاطبت 

عدم  سلطوا الضوء علىقد و. ها صناعة التبغتروجالصورة التي آثيرا عن 
  .لعاملين في صناعة التبغا حرية

 
االقتصاد من خالل التأآيد  فيجزءا هاما  ورة التبغ باعتبارهلص توتصد

على التوصل ليسوا قادرين مطلقا عاملين في صناعة التبغ العلى حقيقة أن 
نه على حقيقة أ رسائلوقد رآزت أيضا ال. "مقبول" معيشةإلى مستوى 

التبغ وانتاج زراعة تعود أرباحا آبيرة ،  بالرغم من أن شرآات التبغ تدر
 .البيديتذآر للمزارعين ولعمال ال فائدة ب
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عمل ائل الدعوة الضوء أيضا على عبء رسسلطت في العديد من البلدان ، 
 .واألطفال التبغ على النساء 

 يؤثر سلبا على الحالة الصحية للطفل ستخدام التبغ المنزليا 4.4
رآزت العديد من ضافة إلى تكاليف الفرصة البديلة الستخدام التبغ ، باإل

على اآلثار المادية الضارة على األطفال من الدعوة ي إندونيسيا فالرسائل 
يعيش التي د بالالمقلقة ال سيما في  هذه اآلثار السلبية. لتبغاألبويين لتعاطي 

التوتر واإلذالل واالستالب ، والمديونية : لف البيدي ما يليزراعة التبغ وتمثل  
المزمنة ، واالستغالل ، والتعرض لإلصابة باألمراض والتسمم في ظروف عمل 

 غير إنسانية
ترتيبات العلى نطاق واسع من خالل  ةغير منظمتعتبر هيكلة إنتاج التبغ  
السكان تعرض دفع تغير عادلة والسخرة وتشغيل األطفال ، والتي التعاقدية ال

 الحرمان االقتصاديمن  أعمقلخطر 
نرى أن ه من الممكن لمزارعي التبغ تحقيق الثراء على نطاق واسع ، في حين أن 

طويلة في ظروف  اضعفاء يكدحون أيام ونهم عمال يومي التبغ غالبية عمال
يجبرون على الحياة في ظروف معيشية سيئة نظرا و،   ةعمل بائسة وغير منظم

 التي يتقاضونهامجرد  ةزهيداللغ اللمب
،  ، أي عمال البيديفي صناعة التبغ في الهند  ةثالثالالعاملين جميع فئات  
ال يتمتعون بأي واقتصاديا ،  ميتم استغاللهقاطفي التاندو مزارعي التبغ ، وو

 مدقعالفقر ال قمةفي وحقوق أو امتيازات للعمال ، ويعيشون في ظروف بائسة 
تكلفة  إلىالنظر بمزارعي التبغ ومزارعي التبغ وغير مقارنة مستوى دخل ب 
الحد األدنى  تعتبرالمنفعة الصافية لمزارعي التبغ نجد أن لعمل ، لفرصة البديلة ال
 أفضل األحوال، وأحيانا سلبية من

نسبة آبيرة من هذا وتتحمل المرأة ،  للغاية كثفمزراعة التبغ عمل يعتبر 
 بدون أجرعمال آتستغل األطفال بشكل منتظم آما  ،العبء 

األطفال ما زال األطفال في الهند ، عمل من على الرغم من أنه يحظر  
صناعة التبغ ، مع فقدان الفرص في " ينغير مرئي"يعملون آعمال 

عدم تغذية سليمة ، وعدم نمو طبيعي و وبدوناألجر ، بدون التعليمية ، و
 تنمية

 بلمحرومين من طفولة طبيعية ، إن أطفال عمالة التبغ هؤالء ليسوا فقط  
يصبحون نواة لدورة سهؤالء األطفال : في  من التقزمعادة أيضا يعانون 

 متكررة من الفقر النظامي
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حيث يعتبر من المدخنين والذآور  هاأسر٪ من أرباب  50أآثر من فيها 
 .عاديالتدخين في المنزل سلوك 

 
إنتاج  تخاطبيجب أن استراتيجيات الحد من الفقر  5.4

 التبغ واستخدام 
لم يتم حتى للسيطرة على التبغ ، مام العالمي المتزايد على الرغم من االهت

الخطط الوطنية للتخفيف من حدة  في والفقرقة بين التبغ العال اآلن معالجة
االعتقاد الشائع في آثير من البلدان أن إنتاج  يكونبدال من ذلك ، و. الفقر

التبغ يخفف من حدة الفقر من خالل توفير فرص العمل والمساهمة في الدخل 
. تبغعم سياسات مكافحة الهذا االعتقاد يعرقل رغبة صناع القرار لد. القومي

ساعد على تسليط تإعادة صياغة مكافحة التبغ آقضية الفقر فإن ، ومع ذلك
على التنمية االجتماعية التبغ ووانتاج الضوء على اآلثار الخطيرة لتعاطي 

بعض من رسائل تبحث . األسرة والصحة والتعليم يةواالقتصادية ورفاه
الوعي ألهمية إلى رفع مستوى  بحوث والدراساتالعشرة الدعوة الناشئة عن 

مكافحة إن . إدراج مكافحة التبغ في التنمية العالمية والوطنية والحد من الفقر
شجيع المنظمات غير الصحية ت تميلذلك التبغ ليست مجرد قضية صحية ، و

 .من حدة الفقر تخففكافحة التبغ بوصفها مسألة لدراسة م

 بما في ذلكبديلة لكسب العيش البرامج الالضوء على أهمية  تم تسليط
، حيث استراتيجيات التخفيف من حدة الفقر في العديد من الدراسات البحثية 

التحول من المهن غالبية العاملين في التبغ  رغبيفي آثير من الحاالت ، أن 
أآثر بديلة ، إلى مناطق  ال نهايةبذات الصلة بالتبغ ، والتي تبقيهم في فقر 

صناعة في  في الوقت الحاضرهم ويعمل معظم. وسيلة لكسب الرزقآأمنا 
وبالتالي  ، و فرص عمل أخرىالتبغ ببساطة ألنهم يفتقرون إلى مهارات أ

طريقة منسقة العمل معا ب إلىحاجة للحكومة والمجتمع المدني فإن هناك 

لدى  ARIاآلباء من خطر العدوى التنفسية الحادة عند عادات التدخين تزيد 
الترابط بين التدخين وسوء التغذية والتهابات الجهاز التنفسي ونرى أن . األطفال
 قيرةفغير ال عن األسرأآبر في األسر الفقيرة  ARIالحادة 

 رقفلاو سؤبلا نم ةغرفم ةقلح يف امود نوقلاع غبتلا لامع نإ
 غبتلا ةعانص يديأ ىلع نويدلاو
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نحو فرص بديلة أآثر أمنا وقابلة لحياة وسبل لتحول للمساعدة عمال التبغ 
 .أفضل عيش

 
سياسات يجب على ال: أشير إلى ضرورة التماسك عبر السياسات أخيرا 

التبغ من جهة ، ومكافحة التبغ من  ترويجن لمتناقضة في آثير من البلداال
ومات أن تتخذ خطوات على الحك ويجب. هاعزيمت تعيق منجهة أخرى أن 

 .لزراعة التبغ الدعوةالتبغ والمنح للبحوث التي تؤيد لوقف 

  

تشمل مبادرات وطنية تهدف إلى أن لقضاء على الفقر الوطنية لبرامج ال علىيجب 
مثل هذه على يجب أن تصمم آما  ،سبل بديلة أآثر أمنا للعاملين في صناعة التبغتوليد 

جيال القادمة أيضا ، األالفوائد إلى تمتد رؤية طويلة األجل حتى أن إيجاد البدائل مع 
 مهنتهم السابقةلعودة الى ا من خاللها عدمضمن والتي ت

في الحد من بالكثير سهم سوف تغ شاملة لمكافحة التبالبرامج الالمطاف ، فإن في نهاية 
 األلفية للتنمية UNالفقر وتحقيق أهداف 
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 نتائج تبادل البحوث 5

في تقرير بحثي  همتوثيق يوة أولى في تقاسم نتائج البحوث هخطال تعتبر
. آاملةالمراجع شامل يتضمن تفاصيل حول المنهجية ، والتحليل ، وقائمة 

نطاق البحوث التقاط  عندما يتمهذه التقارير طويلة ، ولكن ، تكون عادة و
وسوف يكون من . أدوات فعالة للدعوةالتي أجريت ، فإنها نادرا ما تكون 

تضمن بعض الخرائط والرسوم البيانية التي وجود تقارير قصيرة تالمفيد 
أو دراسات / بعض االقتباسات و  اتوضح نتائج الدراسة الرئيسية ، يرافقه

ما له صلة مباشرة بومرآزا  امختصر أن يكون ينبغي للتقريرو. تحاالعن 
اهتمام وسائل االعالم  تنالوالتي من شأنها أن لها المراد تفعيبمسألة السياسة 

وطنية أو الالمجالت  في ةريقصالنشر هذه التقارير وقد يساعد . والسياسيين
 .على ضمان وصولها إلى جمهور أوسعالمرموقة دولية 

 
مواد الدعوة تشمل رير المنشورة أو غير المنشورة ، باإلضافة إلى التقاو

أوراق المعلومات ، امها لعرض نتائج البحوث تخدالرئيسية التي يمكن اس
مثل (النشرات والمقاالت والنشرات مع رسائل الدعوة الرئيسية وواإلعالم 

الفتات وال، )قمصان ، والتقويمات ، أو ملصقاتالملصقات والكتيبات ، وال
 .وخطابات السياسيين والصحافة ، والعروض

 
 بطرقعشرة الألبحاث آل مجموعة من الدراسات واتم نشر نتائج قد و

في قارير البحثية الكاملة نشر التتم و. متنوعة
، وفي  www.healthbridge.ca)( الموقع

آثير من الحاالت ، أيضا على المواقع 
. منظمات البحوث ذات الصلةاإللكترونية ل

في  بنجالديش وفيتناموقد نشرت النتائج من 
نشر الباحثون و. 59آنترولتوباآو جريدة 
آتابا بعنوان السجائر ، والفقر  ونياإلندونيس

 .، والجيل المفقود
 

                                                 
59  Roy A, Efroymson D, Jones L ق عن اإلعتماد علىالعاملين بأجر؟ تحقي. "وآخرون 
 20نشرت على االنترنت أوال ). 2011(مكافحة التبغ . "العيش في بنجالديشلكسب سبل آبيدي ال
 doi:10.1136/tc.2011.043000; Efroymson D, Pham THA, Jones L 2011وليو ي

 ، 4رقم  ،20مكافحة التبغ ." شواهد من فيتنام: التبغ والفقر . "وآخرون
doi:10.1136/tc.2010.039735  :10.1136/tc.2010.039735  31نشر على االنترنت 

 2011األولى مارس 
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ليزية ج، غالبا باللغتين االن صحائفلشرآاء في مجال البحوث معظم ا وضع
صحائف من قبل اآلالف في االجتماعات المحلية الووزعت هذه  ،والمحلية

 .والدولية وورش العمل والندوات والمؤتمرات
 

باإلضافة إلى تقديم تمرات الدولية أدلى الباحثون عروضا في المؤوقد 
قدم باحثون من و. نتائجها في العشرات من الندوات والمؤتمرات المحلية ،

األولية في المؤتمر العالمي   منتائجه والهند واندونيسيا وفيتنام بنجالدش
. 2009في آانكون ، المكسيك في ديسمبر ) WLC(ألمراض الرئة  40رقم 
في مؤتمر آسيا  ةالنهائيالباحثون نتائج أبحاثهم س نف، قدم  2010في أآتوبر و

 . في سيدني ، أستراليا) APACT(والمحيط الهادئ بشأن التبغ أو الصحة 
 

 2010في سبتمبر  الكاميرون ومالي والسنغالمن عرضت نتائج البحث وقد 
 3ième Conférence internationale francophone surأثناء انعقاد 

le contrôle du tabac (CIFCOTIII)  قدم  بالمثل و. في نيامي، النيجر
لنتائج التي ا األرجنتين والبرازيل وهندوراس والمكسيك وبيرومن الباحثون 

بونتا ديل في  األربعةلألطراف  2010تمر نوفمبر مؤتوصلوا إليها خالل 
وضع خطط لمتابعة العروض في أمريكا الالتينية  تمو. استي ، أوروغواي

بشأن التبغ أو الصحة في بيرو  2011مؤتمر في حر الكاريبي ومنطقة الب
 .بشأن مكافحة التبغ أو الصحة في سنغافورة 2012والمؤتمر الدولي لعام 

 
افها المعهد نتائجهم في دورة الصيف التي استض ونالمكسيكيباحثون القدم و

د من جميع انحاء البال دولالآما حضر الدورة ممثلو  ،الوطني للصحة العامة
في نهاية المطاف  ونإبالغ أولئك الذين سيكون الشكل هذاقد ساعد ، و

اجرى باحثون من دول أخرى قد و. عن تنفيذ تدابير مكافحة التبغ ونمسؤول
   .نشر أنشطة مماثلة

 
النتائج التي توصلوا إليها اندونيسيا  الذين قيض الباحثين ، مثل بعوقد نشر 

معلومات  واأو قدم بحاثآتب األو ،ذاعيةامج التلفزيونية واإلمن خالل البر
ط يسلآما تم أيضا ت صحيفة، 100اآثر من مقاالت في الآتابة من خالل 

أخرى مثل تحالف منشورات منظمات  من خاللالضوء على نتائج البحوث 
 .االتفاقية اإلطارية
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 اآلثار األولية 6

ض نتائج آانت بع،  طويلة األجل إلى سياية تغييرالدعوة بينما تسعى 
 .بالفعل في فترة قصيرة من الزمن ةواضحاألبحاث العشرة 

 
بناء الوعي ونتائج البحوث في برنامج مكافحة التبغ ،  األرجنتينفي أدرجت 

القدرات التي يجري تنفيذها بين طالب الصف الثامن في المدارس في / 
 من قبل وزارة التربية والتعليم توقد أيد. جميع أنحاء محافظة خوخوي
محافظات إلى مكن توسيعها بحيث ي،  يللمقاطعة هذا المشروع المدرس

 .أخرى
 

في  عمال البيديأدرجت قضايا فقد  ،تأثير ذو شقين ال، آان  بنجالديشوفي 
نتائج ل دعاة مكافحة التبغتم استخدام و 2011عام القومية لميزانية المناقشة 
في الوقت و. لحشد التأييد لفرض ضرائب أعلى على التبغ WBBبحوث 

إلى ورئيس المجلس الوطني لإليرادات  يننفسه ، أشار بعض النواب الرئيسي
م معلومات أآثر تفصيال الباحثين تقدي وا مندعمهم لزيادة الضرائب وطلب

زيادات يذ تنفلذين يعملون لضمان نتائج أبحاثهم ، لتعزيز موقف أولئك ا عن
 .على التبغ الضريبية

 
ذآرة إعالمية سياسية لدعم لتطوير م المكسيكيةوث تم استخدام نتائج البح

في ديسمبر و. سياسات مكافحة التبغالقوية لجهود دعوة وزيرة الصحة 
 علىطفيفة الزيادة على ال، وافق وزير المالية والقروض العامة  2010

أظهرت التي ج البحوث نتائجزء من آالضرائب المفروضة على التبغ ، 
 .رالعالقة بين التبغ والفق

 
ستراتيجيات ال، دفعت نتائج البحوث السياسية لتشمل مرشحين  بيرووفي 

باإلضافة إلى ذلك ، و. مكافحة التبغ في جداول االنتخاب الخاصة بهم
نتائج في الجامعات الوطنية المرموقة استخدمت بعض آليات الحقوق 

تبغ دلة على العالقة بين الاأل  Amicus Curiaاألبحاث الخاصة بهم إلبالغ 
ة واحدة من الحجج الرئيسية التي ولدت من خالل دراسالتي توالفقر 

وقد القيت . في البالد قانون مكافحة التبغللدفاع عن دستورية  تستخدما
ائج المحاآم مؤخرا التحدي وأعلت من شأن القانون ، نقال عن واحدة من نت

 .آدليل على قوة القانون الحاليالبحوث 
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دلة األمثل قاعدة  هماستعراض أدبيات الباحثون نتائج، استخدم  فيتنام فيو
للضغط من أجل إدماج تدابير قوية جديدة في قانون مكافحة التبغ الوطنية 

 .التي يجري إعدادها حاليا
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 خاتمةال 7
 

هامة لدعم حمالت الدعوة لتشديد القوانين  اتالفقر آليالتبغ وبحوث تعتبر 
العديد من  عنقدم هذا الكتاب أمثلة ملموسة  دوق. لمكافحة التبغ والسياسات

 نتائجالالفقر والتبغ و أبحاثالقيام باستخدامها في الطرق التي يمكن 
، آما  سياسات مكافحة التبغ والقوانين المستخدمة في الدعوة إلى تحسين

خطوة تقديم األدلة الخاصة بكل بلد العام من خالل رفع الوعي السياسي يعتبر
وية لمكافحة الحكومات ووآاالت التنمية على إعطاء األول هامة في إقناع

 .حدة الفقرتخفيف من شأنها التبغ بوصفها مسألة 
 

نهج لتصميم وإجراء آ" مقاس واحد يناسب الجميع"بأنه ال يوجد الكتاب يقر 
بلد  فينتائج البحوث  قد ال يكونفي الوقت نفسه ، و. البحوث من أجل الدعوة

ن خالل توفير موومع ذلك ، . بلد آخر في بل للتطبيقأو غير قا ما مالئما
هداف السياسة ، نأمل ان يكون هذا األالمنهجيات و تفاصيل عن مجموعة

للراغبين  مفيد وملهم قد أثبت أنه ،له والمبادئ التوجيهية المصاحبة ، الكتاب 
 افي حين أن صناعة التبغ لديه. في مواصلة النظر في موضوع التبغ والفقر

،  ارد المالية الالزمة إلجراء الضغط المستمر ضد قوانين مكافحة التبغالمو
أن يكون أداة لبحث على نطاق صغير لوالسياسات واللوائح التنظيمية، يمكن 

من أجل الدعوة التي توفر األدلة الالزمة في نفس الوقت قوية وقليلة التكلفة 
حوث ، وخصوصا يمكن لنتائج البو. لمواجهة المطالبات في هذه الصناعة

اهتمام وسائل اإلعالم ، أن تفعل  تثير من خاللهاعرض بطريقة تعندما 
الكثير لكسب اهتمام واضعي السياسات ، وبالتالي تحفيزهم نحو العمل 

التي يمكن أيضا أن تلعب دورا هاما في الحد من التبغ للتحكم في اإليجابي 
    .الفقر

 


