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  بيروت مؤتمر صحفي   الجامعة األميرآية في   ُعقد في
 ،نانلب   إظهار الكلفة الحقيقية للتدخين في يهدف الى

 ر حشد آبير منمبنى آولدج هول بحضو   في وذلك 
  عاطف مجدالني واببينهم الن   المهتمين،الفعاليات و

نواب  وممثلحضر  آما  ووليد خوري وتمام سالم 
وقد قّدم  . قتصادواال ،الصحة و المالية ووزراء

المؤتمر نتائج دراسة معّمقة قام بها أستاذا االقتصاد 
العلوم    والباحثة في   جاد شعبان ونسرين سلطي،

مدير معهد    وقد تكّلم أوًال  . ناديا نعمانيالصحية 
رّحب بالحضور وأبرز دور    الذي   خوري   رامي للسياسات العامة والشؤون الدولية عصام فارس
ثم تكلم وآيل  .  بنانيينللجميع ايتناسب مع المصلحة الصحية ل   توجيه السياسات العامة بما   المعهد في

أهمية تزاوج األبحاث العلمية مع السياسات األآاديمية  أآد   مد دالل الذيالشؤون األآاديمية الدآتور أح
ثم تحدثت الدآتورة   . ونتائجها المقدمة الدراسة   يتجلى في   وهذا ما   المجتمع،   في   إلحداث تغيير إيجابي

ن التدخين قضى أ مشيرة الى الجامعة   التدخين فيثين المهتمين بمكافحة فريق الباحمنسقة    ريما نقاش،
القرن    على مليار نسمة في   يقضي   القرن العشرين وقد   جميع انحاء العالم في   على مئة مليون نسمة في

ومع ذلك فلبنان هو    بسبب التبغ حالة وفاة سنويًا 3500   يشهد   أن لبنان   ضافتأو  .  و العشرين   الحادي
تراآم القرائن     الرغم منبه ّنأ آما سلطت الضوء على  . نمجال مكافحة التدخي   ضعف الدول فيأحد أ

لم تصل    حول موضوع مكافحة التدخين فهي   وعلى الصعيد العالمي   العلمية على المستوى الوطني
  أن آلية الصحة العامة في شارت الىوأ .   لبنان   السياسات في   بشكل آاف إلى عامة الناس وصانعي

ظهرت التي أ لبنان   في "  الجو السائد لسياسات مكافحة التدخين "  راسة وصفية حولاألميرآية قامت بد 
على السياسات الفضلى     يكونوا على اطالع   إحدى نتائجها المقلقة أن بعض صناع القرار لم من خالل

الرسوم على الدعاية وزيادة شامل فرض حظر فعالية آضرورة و  مجال مكافحة التدخين   في
  في   إيمانا مّنا بدور البرلمان األساسي : " وأردفت الدآتورة نقاش  .الضرائب على منتجات التبغو
ن اآلعضاء البرلمان وقد زرنا حتى أإلى لقاء جميع    ا جهودنا للسعيفقد وجهن   توجيه السياسات، 

   .""منهم وسنواصل القيام بذلكبالمئة  عشرين 
  
 مبينًا هانتائجل الدراسة عرضين في هذه ايسئين الرحد الباحثيأ  بان،البروفسور جاد شع قدمبعد ذلك  

يشّكلن أعلى    أن نسبة المدخنين عالية وأن اللبنانيات   مؤآدًا   لآلثار االقتصادية الستهالك التبغ    أرقامًا
  . المنطقة   نسبة مدخنات في

  
 271.3نحو   يبلغ   صحاب المصلحة المباشرةمن المعامالت فيما بين أ   إلى أن الربح الصافي شارآما أ

يتكّبدون التكاليف    تحديد فئات أصحاب المصلحة الذين آد انه من الممكنأو  . سنويًا مليون دوالر
ويجنون األرباح من التدخين والمنفصلة عن تكاليف المعامالت المباشرة واألرباح المرتبطة ببيع 

  .وشراء السلع ذات الصلة بالتبغ 

  

 



من أمراض ذات    غير المباشرة تشمل التكاليف المرتبطة بالعالج الطبي   آثار التبغن أ شعبان حوضوأ
آما تشمل   . تتكبدها وزارة الصحة   والتي   غير المباشرين،   صلة بالتدخين لكل من المدخنين والمدخنين

يتكبدها أصحاب    ل والتيالعم   التكاليف تضاؤل اإلنتاجية من قبل المدخنين والمدخنين السابقين في
يتعّين    الشوارع والتي   وتكلفة البيئة من حيث زيادة خطر حرائق الغابات وازدياد النفايات في   العمل،
  .  والتكلفة اإلجمالية لالقتصاد الناشئة عن اإلنتاج الضائع بسبب الوفاة المبكرة للمدخنين   جمعها،

لندرة  وبحدها األدنى حول تكاليف التدخين نظرًا   دًاجاءت متحفظة ج تقديراتال ن هذهأوضح أو 
 هالطرق احتساب ونظرًا   حول التكاليف ذات الصلة بالتدخين،   البيانات المرتبطة بمصدر أساسي

  .  الحذرة لمعّدالت اإلصابة والفواتير الطبية المرتبطة بها
  

األثر  نوأ. سنويًا مليون دوالر   327   ن تبلغلبنا   في قتصادعلى اال أن الكلفة اإلجمالية للتدخين بّينآما 
 .السنة   مليون دوالر في  $55 4.  هو خسارة تبلغ   للتدخين على االقتصاد اللبناني   الصافي


