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  تقرير عن االعتماد على التبغإعداد 
   ١٤فيما يتعلق بالمادة (واإلقالع عنه 

  ))FCTC/COP2(14)القرار (من االتفاقية 
  

  
  
، (ICD-10) للتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشكالت المتعلقة بالصحة      إن المراجعة العاشرة      -١

ية، تصنف متالزمة االعتماد على التبغ ومتالزمة االمتناع عن تعاطي التبغ           الصادرة عن منظمة الصحة العالم    
على أنها اضطرابان من اضطرابات اإلدمان، ويجسدان حالة األشخاص الذين يتعاطون منتجات التبغ ويصعب              

ويتعين، من منظور الصحة العمومية، تحفيز من يتعاطون التبـغ فـي الوقـت              . عليهم اإلقالع عن هذه العادة    
الراهن على التوقف عن تعاطيه ومساعدتهم على ذلك حتى يتسنى، في غضون العقود القليلة المقبلة، الحد من                 

كما أن تشجيع البالغين الذين يتعاطون التبغ على ترك         . الوفيات وحاالت المراضة التي تعزى إلى تعاطي التبغ       
التبغ ألنهم سيرون أن دائرة تعاطي التبغ       هذه العادة سيساعد أيضاً على ردع األطفال عن الشروع في تعاطي            

والتوقف عن تعاطي التبغ له فوائـد فوريـة،    . أصبحت أضيق وأن تعاطي التبغ أصبح أقل قبوالً لدى المجتمع         
ومن شأن اإلقالع عن هذا التعاطي في منتصف العمر، قبل أن يتسبب في أمراض خطيرة، أن يقلل مخـاطر                   

  .الوفاة الناجمة عن التبغ
  
 الصادر عن مؤتمر األطراف والذي طلـب        FCTC/COP2(14) تم إعداد هذا التقرير طبقاً للقرار        وقد  -٢

من أمانة االتفاقية أن تقوم، بعد التشاور مع األطراف المهتمة وخصوصاً األطراف المهتمة بالمسألة، بإعـداد                
 من اتفاقيـة منظمـة الـصحة    ١٤تقرير أول عن االعتماد على التبغ واإلقالع عن تعاطيه، فيما يتعلق بالمادة       

  .العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وأن تقدم التقرير إلى مؤتمر األطراف في دورته الثالثة
  
وقد خضعت المسودة األولى لهذا التقرير الستعراض جماعي من قبل خبراء ينتمون إلى جميع أقاليم                 -٣

اصاً بإعداده، فضالً عن ممثلي منظمات غير حكومية لها         المنظمة، ومن ممثلي األطراف التي أبدت اهتماماً خ       
  . أثناء االستعراض الجماعيةولذلك فإن النص النهائي يجسد المساهمات المتلقا. خبرة في هذا المجال
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 من االتفاقيـة األسـاس المنطقـي واإلطـار          ١٤ويعرض هذا التقرير بالنسبة لمختلف أحكام المادة          -٤
ويتناول الفرع األول العناصر األساسية الضرورية لتنفيذ تـدابير العـالج           . التنفيذوالعناصر األساسية وحالة    

ويـستعرض  . الناجع من االعتماد على التبغ، مثل إعداد السياسات والمبادئ التوجيهية والبنية التحتية الداعمة            
ـ  ، مختلف البرامج والتدخالت التي تساعد على اإلقالع عن تعاطي التبغ          الثانيالفرع   ارات العـالج مـن      وخي

وفي هذا التقرير فرع آخر عـن إتاحـة         . االعتماد على التبغ، مع ذكر الظروف التي تضمن نجاح هذا العالج          
 االعتماد على التبغ، والسـيما ضـمان        منوتيسير التدخالت المساعدة على اإلقالع واألدوية الالزمة للعالج         

  . السكان احتياجاًإتاحتها للفئات االجتماعية واالقتصادية الدنيا وألشد
  
 وغيرها من المواد ذات الصلة في االتفاقية،        ١٤ويشمل هذا التقرير تحليالً لعالقات الترابط بين المادة           -٥

ويضرب هذا التقرير أيضاً أمثلـة      . وشرحاً لكيفية تنفيذ التدابير الالزمة لكل منها تنفيذاً متزامناً ويتسم بالتآزر          
  .ةعلى أثر هذه العالقات المترابط

  
ويلخص هذا التقرير في الختام تحديات وفرص العالج من االعتماد على التبـغ التـي قـد تعـرض                     -٦

ويشمل الملخص أيضاً عناصر أخرى قد يرغب كـل مـن   . ١٤ لدى تعزيز سياساتها بموجب المادة     لألطراف
 علـى   ١٤ذ المادة   الحكومات ومؤتمر األطراف في النظر فيها عند تخطيط البرامج الوطنية وعند تشجيع تنفي            

  .الصعيد الدولي
  

  وضع سياسات ومبادئ توجيهية لإلقالع عن تعاطي التبغ والعالج من االعتماد عليه
  
إدماج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ وخدمات إسداء        " من األطراف العمل على      ١٤طلبت المادة     -٧

ية والتعليميـة والخطـط واالسـتراتيجيات       المشورة بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية الصح         
تدابير فعالة لتشجيع   "كي يتخذ   " يضع كل طرف وينشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة        "، وأن   "الوطنية

  ".اإلقالع عن تعاطي التبغ وللعالج المالئم لالعتماد على التبغ
  

  األساس المنطقي واإلطار العام
  
ف االجتماعية المرتبطة بتعاطي التبغ ينبغي أن تشمل البرامج والخطط          للحد من األضرار ومن التكالي      -٨

. واالستراتيجيات الوطنية الصحية والتعليمية نصوصاً تتعلق بتشخيص االعتماد على التبـغ وبـالعالج منـه              
ة والتدخالت التي تنفذ على مستوى المجموعات السكانية، مثل التدابير التشريعية واإلدارية، هي تدخالت واسع             

 ولكن هذه التدخالت تقل فعاليتها نسبياً عنـدما         .النطاق لذا فإنها تصل إلى أعداد كبيرة من الناس وبتكلفة قليلة          
تنفذ على مستوى األفراد، وذلك من حيث اإلقالع عن تعاطي التبغ ومع ذلك يمكن أن تحد من معدل انتـشار                    

وبإمكان هذه التدابير أن تسهم في جعـل        . الناستعاطي التبغ واستهالكه اليومي ألنها تصل إلى عدد كبير من           
تعاطي التبغ يفقد الصورة االعتيادية التي اكتسبها، وبذلك تنشأ بيئة اجتماعية داعمة تفضي إلى تطبيق وتنفيـذ                 

وإن كان حفز ودعم من يتعاطون التبغ للتوقف عن تعاطيه أمـرين يـستتبعان              . تدخالت اإلقالع عن التعاطي   
  .غي أال يغيب عن البال أن تكاليف العالج من األمراض المرتبطة بالتبغ أكثر بكثيرتكاليف فورية، فينب

  
وبوضع مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة ومسندة بالبينات العلمية وأفضل الممارسات بشأن االعتمـاد               -٩

اطي التبغ وإقناع   على التبغ واإلقالع عن تعاطيه يمكن التأثير في تصميم االستراتيجيات الوطنية للعالج من تع             
ويجب أن توضع المبادئ التوجيهيـة      . الحكومات بإدماج هذا العالج ضمن االستراتيجيات العامة لمكافحة التبغ        

الوطنية بحيث تناسب االحتياجات المحلية وتراعي عدة عوامل مثل اختالفات نُظم الرعاية الـصحية ومـدى                
توافر الموارد الالزمة، والحالة العامة بيئات الثقافية، ومدى انتشار تعاطي التبغ في مختلف الشرائح السكانية وال

  .لسياسة مكافحة التبغ في البلد
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  العناصر األساسية
  

يعرض هذا الفرع العناصر األساسية الضرورية لتنفيذ تدابير فعالة للتشجيع على اإلقالع عن تعـاطي           -١٠
  .ت والمبادئ التوجيهية والبنية التحتية الداعمةالتبغ والعالج من االعتماد على التبغ، بما في ذلك السياسا

  
إدماج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن اإلقالع عـن تعـاطي                 •

 إن الـسياسات    .التبغ في البرامج الوطنية الصحية والتعليمية والخطط واالستراتيجيات الوطنيـة         
يها أفضل الممارسات في مجـال إسـداء المـشورة          والبرامج والتدابير واألساليب التي تراعى ف     

لإلقالع عن تعاطي التبغ والعالج من االعتماد على التبغ تشكل عناصر مهمة ألي استراتيجيات              
وينبغي أيضاً وحسب االقتضاء إدماج     . أو خطط عمل أو برامج وطنية شاملة ومتعددة القطاعات        

ية األوسع نطاقاً، مثـل مـا يتعلـق منهـا           التدخالت في االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطن     
بالرعاية الصحية األولية، أو الصحة العموميـة، أو تعزيـز الـصحة، ومكافحـة الكحوليـات                

وسوف تفضي بحوث اإلقالع عن تعاطي التبغ إلى تحديد أكثر التدخالت والبـرامج      . والمخدرات
بغي أن تشكل هذه البحـوث      ولذلك ين . فاعلية في ظل الظروف المحلية وحسب األولويات المحلية       

  .جزءاً من البرامج الوطنية
  
 إن المبادئ التوجيهية الوطنية المسندة بالبينات يمكن أن تصف محتوى           .إعداد المبادئ التوجيهية    •

الخطة الوطنية لإلقالع عن تعاطي التبغ والعالج من االعتماد على التبغ، وأن تـصف طريقـة                
والمؤسسات العامة، ومنظمات المهنيين الـصحية، ومقـدمي        وينبغي تشجيع الحكومات،    . تنفيذها

خدمات اإلقالع عن التعاطي، والمنظمات غير الحكومية، وحسب االقتضاء الشركات الخاصـة،            
  .على المشاركة في صياغة وتأييد وترويج هذه المبادئ التوجيهية

  
لى اإلقالع عن تعاطي التبغ      البد من توافر بنية تحتية وطنية للتشجيع ع        .إنشاء بنية تحتية داعمة     •

واألنسب للبلدان التي لديها بنية تحتية متطورة للرعاية الصحية أن تجعـل            . وتقديم العالج الناجع  
ومع ذلـك   ). األساسية(خدمات المساعدة على اإلقالع عن التعاطي ضمن الرعاية الطبية األولية           

إسداء المشورة بشأن اإلقالع عن     يمكن إشراك معظم قطاعات نظام الرعاية الصحية في البلد في           
تعاطي التبغ والعالج من االعتماد عليه، بما فيها مرافق الرعاية الثانويـة والثالثيـة والرعايـة                

، وعيادات أمراض   )مثل ما يخص مكافحة السل واأليدز والعدوى بفيروسه       (الصحية التخصصية   
وال بأس من جعل    . تنظيم األسرة الصدر واألمراض القلبية الوعائية والسكري، وخدمات التمنيع و       

تسجيل حاالت تعاطي التبغ إلزامياً كعالمة من العالمات الحياتية، وبذلك يصبح المهنيون ملزمين             
وينبغي أن يتم رسـمياً إشـراك الرابطـات         . بتدوين حاالت تعاطي التبغ ضمن سجالتهم الطبية      

لى مراحـل تـصميم البنيـة       المهنية، وغيرها من التجمعات ذات الصلة حسب االقتضاء، في أو         
  .التحتية الداعمة

  
 ينبغـي تـوفير التـدريب للمهنيـين         ).مقدمي الخدمات (وضع أو تعزيز برامج تدريب المهنيين         •

الصحيين، مثل األطباء والممرضين وأطباء األسنان والـصيادلة وممارسـي الطـب التقليـدي              
 االجتماعيين، كي يتمكنـوا مـن       والمدرسين والعاملين في المجتمع المحلي والمرشدين     ) الشعبي(

وينبغي دمج هذا التدريب في المقررات الدراسية لجميـع         . إعطاء العالج من االعتماد على التبغ     
وينبغي أن تراعي برامج هذا التدريب االعتبارات       . المهنيين الصحيين قبل التخرج وبعد التخرج     

  .بغالخاصة بالجنسين من حيث الدعم الالزم لإلقالع عن تعاطي الت
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  الحالة الراهنة وأفضل الممارسات
  

 تقريراً قدمتها األطراف عن فترة سنتين من تنفيذ اتفاقية منظمـة            ٧١ تقريراً من مجموع     ٣٩ورد في     -١١
 بين أن تشخيص وعالج حاالت االعتمـاد علـى التبـغ            ١الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تحليل      

 تقريراً منها بوجود برامج صممت ونُفـذت        ٤٢يمية الوطنية، في حين أفاد      مدرجان في البرامج الصحية والتعل    
فقـد  . وأثبتت المصادر اإلقليمية المتاحة وجود نسب متشابهة      . خصيصاً للتشجيع على اإلقالع عن تعاطي التبغ      

 اإلقليم  ٪ من الدول األعضاء التي تنتمي إلى ذلك       ٦٠أن   ٢٠٠٧٢التقرير األوروبي عن مكافحة التبغ      ذكر مثالً   
  .أفادت بأن العالج من االعتماد على التبغ يشكل جزءاً ال يتجزأ من برامجها الصحية الوطنية

  
وأفاد ما يقرب من نصف التقارير التي قدمتها األطراف عن فترة السنتين بوجود مبـادئ توجيهيـة                   -١٢

 االعتماد علـى    منعالج المالئم   مسندة بالبينات وأفضل الممارسات للتشجيع على اإلقالع عن تعاطي التبغ وال          
وكانت بعض المبادئ التوجيهية لإلقالع عن تعاطي التبغ، مثل تلك التي أعدتها أوروغواي فـي أوائـل            . التبغ
عـالج الـسلوكيات والعـالج بالمنتجـات        (، ال تقتصر على التوصية بالعالج المتعدد األسـاليب          ٢٠٠٨عام  

  .امي لحاالت التدخين في السجالت الطبيةبل تشترط أيضاً التسجيل اإللز) الصيدالنية
  

 أن من بين البلدان المستجيبة      ٢٠٠٨٣وجاء في تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي،             -١٣
فقط عن أن خدمات العالج من االعتماد على التبغ متاحة تمامـاً            ) ٪٥( بلدان   ٩ بلداً أبلغت    ١٧٣البالغ عددها   

لدان إنشاء شبكات خدمات تخصصية على نطاق كل منها إلسداء المشورة بشأن اإلقالع       وتم في بعض الب   . لديها
والمكـسيك  )  وحـدة  ١٠٠أكثـر مـن     (عن تعاطي التبغ والعالج من االعتماد عليه، ومنها مـثالً هنغاريـا             

فحـة  وتم في بعض البلدان، مثل الهند، إنشاء مراكز لإلقالع عن تعاطي التبغ داخل مراكز مكا              ). وحدة ١٤٠(
وفي بلدان أخـرى    . السرطان وأمراض القلب ومراكز العالج من اإلدمان أو داخل مرافق الرعاية المجتمعية           

مثل جمهورية إيران اإلسالمية، تقدم تدخالت المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ في إطار نظام الرعايـة                 
  .الصحية األولية والخدمات التخصصية

  
اء المشورة بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ فيتفاوت تفاوتاً شاسعاً في أنحاء العالم             أما التدريب على إسد     -١٤

، أن  ٢٠٠٧التقرير األوروبي عن مكافحة التبغ،      فقد تبين مثالً من     . وينبغي تحسين سبل توفيره ونطاق تغطيته     
ريب على تقنيات اإلقـالع      بلداً فقط التد   ١٩ دولة عضواً في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة يوفر          ٥٣من بين   

عن التدخين بوصفه جزءاً ال يتجزأ من المقرر الدراسي الطبي األساسي، وأن ما يقرب من نصف بلدان ذلـك                   
. أبلغ أن لديه على المستوى الوطني دورات عليا للتدريب على تقنيات اإلقالع عن التـدخين              )  بلداً ٢٥(اإلقليم  

 فـي  ٢٠٠٧ وعـام  ٢٠٠٥ بلداً بـين عـام       ٣١ن، الذي ُأجري في     وتبين من المسح العالمي للمهنيين الصحيي     
موقعاً أن معظم طلبة طب األسنان والطب والتمريض والصيدلة يعلمون جيداً أنهـم قـدوة يحتـذي بهـا                    ٨٠

 موقعاً  ٧٣وفي  . المجتمع، ومقتنعون بضرورة تدربهم على إسداء المشورة للمرضى بشأن اإلقالع عن التدخين           

                                                           
  : على العنوان التالي٢٠٠٨مايو / تم االطالع على تقارير األطراف في أيار    ١

 http://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/en/index.html. 
كوبنهـاغن،  . ٢٠٠٧عن مكافحة التبغ،    التقرير األوروبي   . المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية          ٢

  .٢٠٠٧منظمة الصحة العالمية، 
. مجموعة السياسات الست  . ٢٠٠٨تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي،         . منظمة الصحة العالمية      ٣

  /http://www.who.int/tobacco/mpower/en. ٢٠٠٨جنيف، منظمة الصحة العالمية، 
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٪ ٢٠٪ من الطلبة أنهم حصلوا على هذا التدريب بالفعل، لكن أقل من ٤٠ثمانين ذكر أقل من من هذه المواقع ال
  . موقعاً ذكروا أنهم تدربوا على ذلك٣٢من الطلبة في 

  
، حسب االقتضاء، لتقـديم     )الشعبي(ويمكن أن تنظر األطراف في االستعانة بممارسي الطب التقليدي            -١٥

فبوسع هؤالء المهنيين أن يؤثروا     . ن يتعاطون التبغ في المناطق الريفية     نصائح موجزة لتحسين التواصل مع م     
وقد نظرت جنوب أفريقيـا فـي       . تأثيراً كبيراً في المجتمعات المحلية قد يفضي إلى اإلقالع عن تعاطي التبغ           

  .تطبيق هذا األسلوب
  

  البرامج والمواقع
  

ذ برامج فعالة بهدف التشجيع على اإلقالع       تصميم وتنفي " على أن تعمل األطراف على       ١٤تنص المادة     -١٦
وتقر هذه المادة أيـضاً     . مع إيالء األولوية لمرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الصحي        " عن تعاطي التبغ  

 في توفير برامج    - مثل المؤسسات التعليمية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة          -بدور المواقع األخرى    
  .بغاإلقالع عن تعاطي الت

  
  األساس المنطقي واإلطار العام

  
تتوافر برامج وتدخالت فعالة مسندة بالبينات تساعد على اإلقالع عن تعـاطي التبـغ والعـالج مـن                 -١٧

 وهي برامج تـشجع مـن       ١،٢،٣ .االعتماد عليه، سواء على مستوى المجموعات السكانية أو مستوى األفراد         
ر العالج من االعتماد على التبغ، قبل أن يعانوا مـشاكل صـحية             يتعاطون التبغ على أن يلتمسوا في وقت مبك       

 وإن كانت التدخالت التي تستهدف األفراد من خالل الرعاية الصحية األولية أو الخدمات التخصـصية                .كبيرة
 إلى عدد من الناس أقل مما تصل إليه التدخالت التي تستهدف المجموعات السكانية،              - حسب كثافتها    -تصل  

. يتها أقوى بالنسبة إلى من يتعاطون التبغ ويعتمدون عليه اعتماداً شديداً، وهم معرضون لمخاطر أكبر              فإن فعال 
ولذلك فإن العالج الناجع أعلى مردودية من كثير من تدخالت الرعاية الصحية األخرى ويعد استثماراً ممتازاً                

 الرعاية الصحية الوطنيـة ممولـة       للخدمات الصحية حتى في البلدان المنخفضة الدخل، وخصوصاً إذا كانت         
ولبلوغ أقصى كفاءة ممكنة ينبغي تكييف التـدخالت مـع الظـروف المحليـة واألفـضليات                . تمويالً مركزياً 

  .واالحتياجات الفردية
  

الت خويمكن أيضاً إسداء المشورة وتقديم الدعم لإلقالع عن تعاطي التبغ بطريقة فعالة بواسـطة تـد                 -١٨
وتسمى أيـضاً   (وتشمل هذه التدخالت خطوط المساعدة الهاتفية       . اية الصحية العادية  أخرى خارج مواقع الرع   

وإرسال الرسائل والتواصـل عبـر المواقـع اإللكترونيـة          ") خطوط المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ      "
لرياضـة  ويمكن أيضاً تقديم الدعم التخصصي في أوساط المجتمعات المحلية، مثل أماكن ممارسـة ا    . التفاعلية

  .وهذه المواقع مهمة بصفة خاصة الستهداف الفئات السريعة التأثر. البدنية وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية

                                                           
تشخيص "و" خدمات إسداء المشورة بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ       "إلى كل من    ) ب(٢-١٤المادة  في حين أشارت        ١

فإن إسداء المشورة أو دعم السلوكيات السليمة، يعد جزءاً مقبوالً على نطاق واسع من عالج               " وعالج االعتماد على التبغ   
  .على التبغ العالج باألدوية باإلضافة إلى النصائحويشمل العالج بالبينات للتخلص من االعتماد . االعتماد على التبغ

٢    Cochrane Library Tobacco Reviews. http://www.cochrane.org/reviews/en/topics/94_reviews.html.  
التقريـر األوروبـي عـن مكافحـة التبـغ،      .     المكتب اإلقليمـي ألوروبـا التـابع لمنظمـة الـصحة العالميـة          ٣

٢٠٠٧. http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20070226_1  
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وباإلضافة إلى التدخالت التي تقدم من خالل قطاع الرعاية الصحية هناك تدخالت أخرى على مستوى   -١٩
تبغ، ومنها البرامج الترويجية والتثقيفية مثـل       المجموعات السكانية يمكن أن تشجع على اإلقالع عن تعاطي ال         

وبوسع الحمالت التي لها حـضور      . حمالت وسائل اإلعالم التي تبلغ رسائل خاصة باإلقالع عن تعاطي التبغ          
مثل الرسائل المناسبة من حيث ثقلها ومـدتها وتغيـر فحواهـا مـراراً              (قوي ومتواصل في وسائل اإلعالم      

لجمهور المتكررة والتي قد يتضمن بعضها تقديم حوافز خاصة، أن تقوي الدافع            ، أو حمالت توعية ا    )وتكراراً
  .لإلقالع عن تعاطي التبغ

  
ومن األمور الحاسـمة أن     . وللمهنيين الصحيين دور مهم وتأثير قوي في برامج اإلقالع عن التعاطي            -٢٠

بتعاطيهم التبغ يقوضون قيمة رسائل     ألنهم  ) ١: (يتجنب المهنيون الصحيون أنفسهم تعاطي التبغ لألسباب التالية       
ألن من المرجح أن األطباء الـذين       ) ٣(ألنهم قدوة تحتذى؛    ) ٢(الصحة العمومية بخصوص أخطار التعاطي؛      

ألن احتمـال   ) ٤(يتعاطون التبغ يقللون من قيمة المخاطر الكامنة في هذه العادة ويبخسون فوائد اإلقالع عنها؛               
مدخنين في نصح المرضى باإلقالع عن تعاطي التبغ أقل منه لدى األخصائيين            نجاح األخصائيين السريريين ال   

ولذلك ينبغي تنفيذ برامج محددة تشجع المهنيين الصحيين على اإلقالع عن تعـاطي             . السريريين غير المدخنين  
  .التبغ، حتى تتحسن مشاركتهم في تقديم الدعم الالزم ليقلع غيرهم عن التعاطي

  
  العناصر األساسية

  
إن العناصر المذكورة في هذا الفرع مشتقة من تدخالت مسندة بالبينات لإلقالع عن تعاطي التبغ، بما                  -٢١

في ذلك عالج االعتماد على التبغ، وكذلك من برامج تستهدف السكان لتهيئة وسط داعم لمن يريدون اإلقـالع                  
  .عن التعاطي
  
:  هناك نموذجان مشهوران همـا     .وتينيةإسداء المشورة الموجزة كجزء من الرعاية الصحية الر         •

اسأل عن تعاطي التبغ، وانصح المتعاطين باإلقالع عنه، وحدد مدى          " (الخطوات الخمس "نموذج  
اهتمامهم باإلقالع عن التعاطي، وساعدهم أو أحلهم إلى الدعم التخصـصي إن وجـد، واسـتعد                

انصح بإيجاز بـاإلقالع عنـه،      اسأل عن حالة التدخين، و    " (الخطوات الثالث "، ونموذج   )للمتابعة
  ).وقدم العالج الالزم لإلقالع عنه

  
 هذا الدعم يقدم وجهاً لوجه ويتواله مهني مدرب، إما مـع            . السلوكيات لتغييرتقديم الدعم المكثف      •

" عيـادات "فرد أو مع مجموعات، ويمكن تقديمه مع أدوية داعمة حسب االقتضاء من مرافق أو               
وفضالً عن هذا يمكن تقديم الدعم التخصصي في أي مكان آخر، مثل            . اإلقالع عن تعاطي التبغ   

وبإنشاء بضع عيادات نموذجية تقدم الدعم التخصصي يمكن جمـع البينـات عـن              . مكان العمل 
العالج الناجع، وتدريب مهنيي الرعاية الصحية، وإثارة المسائل األوسع نطاقاً بخصوص مكافحة            

  .التبغ
  
أن عدداً من المستحضرات الصيدالنية ومخططات العالج يساعد على اإلقالع  تبين .إتاحة األدوية  •

فقد أصبح العالج باالستعاضة عن النيكوتين متاحاً على شكل لـصقة أو علكـة أو               . عن التدخين 
رذاذ لألنف أو أقراص للمص أو حبوب توضع تحت اللسان أو نشوق، وذلك بجرعات ونكهـات         

نيكوتين في الجسم خالياً من مكونات التبغ األخرى فتقلـل بـذلك            وهذه المنتجات تدخل ال   . مختلفة
وهناك أدوية أخرى لإلقالع عن التدخين ال تحتوي النيكوتين ولكنها تقلـل            .  االمتناع آثاربعض  

ومـن  . هي أيضاً من حدة أعراض االمتناع وتزيد فرص االمتناع عن التدخين في األجل الطويل       
وهو ناهض جزئي لمـستقبالت     (، والفارينيكلين   )ضاد لالكتئاب وهو م (هذه األدوية البوبروبيون    

 كانت فائدة هذا الدواء األخير محـدودة أيـضاً          وإنحتى  (والنورتيبتيلين والكلونيدين   ) النيكوتين
وفي بعض البلدان يتاح دواء السايتيسين أيضاً، كدواء لإلقالع         ). بسبب كثرة حدوث آثاره الجانبية    
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.  المزيد من البحوث لتقييم مفعولـه      ولكن يلزم إجراء   على النيكوتين،    يحتوي عن تعاطي التبغ ال   
ويبدو أن التوليف بين مختلف سبل العالج باالستعاضة عن النيكوتين يزيد من معـدل اإلقـالع،                

وأصبح العالج متاحاً في بعض البلدان لمـساعدة  . وخصوصاً بين من يعتمدون على تعاطي التبغ  
  ").قلل ثم امتنع"مبدأ (هالكهم للتبغ تمهيداً لالمتناع عنه المدخنين على الحد من است

  
.  إن إسداء المشورة بالهاتف طريقة أخرى لدعم تغيير السلوكيات         .إنشاء خطوط المساعدة الهاتفية     •

وخطوط المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ يمكن أن تصبح واسـعة التغطيـة إذا كانـت                 
لخطوط من رد االتصال أو المبادرة باالتصال، ألنهـا عاليـة           واألفضل أن تتمكن هذه ا    . مجانية

ولذلك فإن الجمع في خطوط المساعدة الهاتفية بين إسداء المـشورة           . المردود من منظور السكان   
لإلقالع عن تعاطي التبغ وبين إتاحة العالج المجاني باالستعاضة عن النيكوتين لمستخدميها يزيد             

 المردودية بحمل عدد كبير من المدخنين على محاولة اإلقالع عن           عدد االتصاالت الهاتفية ويزيد   
  .تعاطي التبغ

  
 على نشوء وسائل    بينات بدأت تظهر    .توفير وسائل أخرى تفاعلية لدعم اإلقالع عن تعاطي التبغ          •

دعم جديدة مثل إرسال الرسائل النصية أو مواقع اإلنترنت التفاعلية وهذه التـدخالت التـي قـد                 
ام الشباب بصفة خاصة تبشر بالخير، ولعلها تصبح موضع بحوث في المستقبل، علماً تجتذب اهتم

  .بأنها لن تعود بالفائدة إال في البلدان التي يكثر فيها شراء الهاتف والحاسوب
  
 ينبغي أن يشمل أي     .توفير برامج نموذجية مسندة بالبينات، حيثما أمكن، لإلقالع عن تعاطي التبغ            •

 تدخين منتجات التبغ إسداء المشورة الموجزة بصفة روتينية من قبـل المهنيـين              برنامج لمكافحة 
الصحيين، وينبغي تكملة ذلك باألدوية وباإلحالة إلى الدعم التخصصي عنـد تـوافره وحـسب               

ويبدو أن األدوية في حالة من يتعاطون التبغ العديم الدخان ليست لها أي آثار جانبية               . الضرورة
ع ذلك ينبغي إجراء المزيد من البحوث عنها لتحديد أكثر البرامج فعالية لمـن              طويلة األجل، وم  

ويمكن تنفيذ البرامج في أماكن مختلفة، سواء من مرافق الرعايـة           . يتعاطون التبغ العديم الدخان   
وينبغي أن تراعي هذه التدخالت احتياجـات       . الصحية أو من خارجها، بما في ذلك أماكن العمل        

مثل القُصر والنساء ومرضى األيـدز والعـدوى بفيروسـه والـسل            (ة الضعيفة   الفئات السكاني 
والمصابين باألمراض التنفسية والمحرومين أو فئات المرتبة االجتماعيـة واالقتـصادية الـدنيا             

، وينبغي أن تتناول هذه التدخالت أيـضاً        )وبعض األقليات اإلثنية وسكان المناطق الريفية النائية      
وينبغي أن يؤخذ في االعتبار المردود النسبي لتكـاليف         . ين الذين يتعاطون التبغ   المهنيين الصحي 

هذه التدخالت عند تصميم البرامج التي يمكن إتاحتها بتكلفة معقولة، وخصوصاً في البلدان القليلة              
  .الموارد

  
  توجد حمالت مصممة للنشر في وسائل اإلعـالم لجعـل          .تنفيذ التدخالت التي تستهدف السكان      •

تعاطي التبغ يفقد الصورة االعتيادية التي اكتسبها مع التركيز على أهمية اإلقالع عنه واإلعـالن               
عن المساعدة المهنية، بما في ذلك األدوية المتاحة، وفي هذه الحمالت سند للراغبين في اإلقالع                

ت مسابقات  وربما أسفر . عن تعاطي التبغ، بشرط أن تكون حمالت مستدامة وممولة تمويالً كافياً          
عن معدالت إقالع أعلى مما تسفر عنه التدخالت المجتمعية األساسية،          " أقلع عن التعاطي واربح   "

ومن األمور التي تشجع من يتعـاطون التبـغ         .  كان تأثيرها على السكان أضعف نسبياً      وإنحتى  
ـ                 ة على اإلقالع عنه شن حمالت توعية للجمهور عبر وسائل اإلعالم التي تنـشر هـذه التوعي

بالمجان، وتنظيم التظاهرات المحلية التي يمكن أن تشجع من يتعاطون التبغ على اإلقـالع عـن                
تعاطيه، ومن بين هذه التظاهرات أنشطة اليوم العالمي لالمتناع عن التـدخين أو تنظـيم األيـام                 

  . الوطنية لالمتناع عن التدخين
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  الحالة الراهنة وأفضل الممارسات
  

 األطراف التي قدمت تقاريرها عن فترة السنتين من تنفيذ االتفاقية اإلطارية ذكر       طرفاً من  ٧١من بين     -٢٢
تقريـر  لكـن   . حوالى نصف هذه األطراف أن لديه برامج عالج في مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل             

ح هنـاك   بلداً ُأجري فيـه المـس  ١٧٣ أفاد بأن من بين  ٢٠٠٨منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي،        
ال يقدم إلى من يتعاطون التبغ أي مساعدة في شكل خدمات أساسية، مثل إسداء المـشورة أو                 ) ٪١٣(بلداً   ٢٢

  .العالج باألدوية
  

من ) ٪٥٥‚٧( دولة   ٢٩ في اإلقليم األوروبي التابع للمنظمة أن        ٢٠٠٦وتبين من مسح ُأجري في عام         -٢٣
م أفادت بأن لديها خطوطاً هاتفية للمساعدة على اإلقالع عـن           الدول األعضاء الثالث والخمسين في ذلك اإلقلي      

الـشبكة  "وتندرج جميع هذه الخطوط الوطنية للمساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ تحت مظلة    . تعاطي التبغ 
التي تحظى بدعم المفوضية األوروبية، وتقدم هـذه  " األوروبية لخطوط المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ  

ة أيضاً اإلرشادات التقنية والمساعدة الالزمة لتعزيز أداء خطوط المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ               الشبك
وتوجد شبكة مماثلة لمشغلي خطوط المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ فـي أمريكـا               . التابعة ألعضائها 

وأحياناً تقترن خطوط   ". ن تعاطي التبغ  كونسورتيوم أمريكا الشمالية لخطوط المساعدة على اإلقالع ع       "الشمالية  
المساعدة المجانية بسبل ابتكارية للتشجيع على اإلقالع عن تعاطي التبغ، مثل موقع مدونات اإلنترنـت التـابع         

ويمكن إدراج أرقام هواتف خطوط المساعدة علـى  . لخط المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ في نيوزيلندا       
ضمن التحذيرات الصحية على جميع أغلفة منتجات التبغ، مثلمـا فعلـت البرازيـل              اإلقالع عن تعاطي التبغ     

  .وجنوب أفريقيا
  

تقرير منظمة الصحة العالمية عـن      فقد جاء في    . وتتفاوت حالة هذه الخطوط في مختلف أنحاء العالم         -٢٤
عالم هي التي لـديها     ٪ من سكان ال   ٤٠يعيش فيها أقل من     ) ٪٢٥( بلداً فقط    ٤٤ أن   ٢٠٠٨وباء التبغ العالمي،    

من البلدان المستجيبة ال يستطيعون الحصول على العالج ) ٪٢٣( بلداً ٣٩خطوط المساعدة تلك، وأن الناس في 
التقرير األوروبي عن مكافحـة التبـغ،       لكن  . باالستعاضة عن النيكوتين حتى ولو كانوا يستطيعون دفع الثمن        

 بلداً، أي في جميع البلدان المستجيبة باستثناء        ٤٣ين متاحة في     بين أن المعالجة باالستعاضة عن النيكوت      ٢٠٠٧
  . بلدا٣٦ًبلد واحد فقط، وأن دواء البوبروبيون كان متاحاً في 

  
ويعد مكان العمل أفضل موقع لإلقالع عن التدخين، ألن معظم البالغين يقضون فيه ثُلث يومهم، وهذا                  -٢٥

. لخاصة باإلقالع عن تعاطي التبغ إلى أعداد كبيرة من المدخنين         هو الموقع الذي يمكن أن تصل فيه التدخالت ا        
ودلت البحوث على أن التدخالت في مكان العمل، وخصوصاً ما يرتبط منها بحظر التدخين حظراً تاماً، يمكن                 

وتوجد بينات قوية تدل علـى أن إسـداء         . أن تُسهم في تحسين الصحة العمومية بخفض معدل انتشار التدخين         
.  لألفراد يزيد احتمال اإلقالع عن تعاطي التبغ، وعلى أن إسداءها في مكان العمل يشكل وسيلة فعالة                المشورة

 بما في ذلك قيام -ويالحظ أن معظم الخبرة المكتسبة من برامج اإلقالع عن التدخين التي تنفذ في أماكن العمل 
أستراليا والنمسا وبلجيكـا وكنـدا      (متقدمة   مصدره بلدان    -األخصائيين بتقديم المساندة أو المشورة الجماعية       

وألمانيا وأيرلندا واليابان وهولندا وأسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية والواليـات               
  ).المتحدة األمريكية

  
ـ                  -٢٦ ذلك أما المعلومات المتوفرة عن برامج اإلقالع عن تعاطي التبغ في البلدان األخرى فهي قليلـة، ول

وقد . ستوضع في اإلصدار الثاني من استمارة التبليغ الخاصة باالتفاقية اإلطارية أسئلة محددة عن هذا الجانب              
بينت بعض المصادر أن باإلمكان اتباع أساليب جديدة لتنفيذ برامج اإلقالع عن تعاطي التبغ في مواقع مختلفة،                 

عادة اعتمادات مالية لدعم اإلقالع عن التدخين، مثلمـا         وأن مبادرات المستشفيات الخالية من دخان التبغ تشمل         
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التـي أعـدتها    " المدونة األوروبية للمستشفيات الخالية من دخان التبغ      "كما أن   . هي الحال في المملكة المتحدة    
 تطالب المستشفيات بأن تقدم الدعم الـالزم للمرضـى          "  للمستشفيات الخالية من دخان التبغ     الشبكة األوروبية "

وهذه الشبكة تنسق   . ظفين ليقلعوا عن التدخين، وبأن تواصل تقديم هذا الدعم للمرضى بعد خروجهم منها            والمو
  . دولة عضواً في االتحاد األوروبي٢٠ مستشفى في ١٣٠٠برامج اإلقالع في أكثر من 

  
 مـن   وال توجد سوى بينات محدودة تدل على نجاح تدخالت اإلقالع عن التدخين في المدارس بالرغم                -٢٧

وينبغي . تجربة عدة برامج فيها مثلما حدث في بعض أنحاء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية            
وكان من ضمن حملة مكافحة التدخين فـي     ". المدن الصحية "أن تكون مكافحة التبغ عنصراً مهماً في مبادرات         

اكز الصحة العمومية بعيادات لمكافحة التدخين      تزويد مر ) جمهورية كوريا (إطار مشروع مدينة سيول الصحية      
٪ من المدن المشاركة في برنامج منظمة الصحة العالمية للمدن          ٨٥وأنشأت  . وتقديم خدمات االستشارة بالهاتف   

كما أن السجون تتيح فرصة مهمة ونهجاً حـديثاً لتعزيـز           . األوروبية الصحية برامج لإلقالع عن تعاطي التبغ      
برة المكتسبة على نجاح برامج اإلقالع كلما كانت جزءاً من أنـشطة تعزيـز الـصحة                الصحة؛ وقد دلت الخ   

  .الشاملة، ال للمساجين وحدهم بل ولموظفي السجون أيضاً
  

وجربت عدة بلدان نشر رسائل خاصة باإلقالع عن تعاطي التبغ ضمن حمالت إعالمية؛ وقد لخصت                 -٢٨
حمالت اإلعالم لإلقالع عن التدخين فـي جميـع أنحـاء           "ن  المنظمة هذه التجارب في تقريرها الصادر بعنوا      

 ومما يشجع المدخنين على اإلقالع اقتران الرسـائل         ١)".٢٠٠١( توصيات من واقع الدروس المستفادة       -العالم
مثل اإلعالن عـن رقـم هـاتف        (التي توضح مخاطر التدخين بالرسائل التي تدعو إلى اإلقالع عن التدخين            

تـستعمل فـي    " كل سيجارة ضرر  "، وكانت المواد الخاصة بالحملة األسترالية المسماة        )عالمساعدة على اإلقال  
  . بلداً آخر٥٠أكثر من 

  
فـي جميـع الـدول      " ساعدونا على الحياة بدون تبـغ     "وتنفذ حالياً المفوضية األوروبية حملة بعنوان         -٢٩

يستطيع متعاطي التبغ الراغـب فـي   وفي إطار هذه الحملة .  دولة٢٧األعضاء في االتحاد األوروبي وعددها      
اإلقالع عنه أن يسجل نفسه في الموقع اإللكتروني لهذه الحملة وأن يشارك في جهود اإلقالع المبذولـة علـى                   

 على مـدى شـهرين       ومشجعة عامة   رسالة إلكترونية فيها نصائح مفيدة     ٢٥شبكة اإلنترنت بأن يحصل على      
  .ا سجل نفسهلإلقالع عن عادات التدخين التي ذكرها عندم

  
، كان قد بدأ العمل بمفهوم تقـديم حـوافز          ١٩٨٥وأثناء تنفيذ مشروع كاريليا الشمالية في فنلندا لعام           -٣٠

أقلـع  "وبعد ذلك أصبح مفهوم     . للمتعاطين الذين يقلعون عن تعاطي التبغ في إطار حملة تواصل واسعة النطاق           
 بلداً فـي عـام      ٨٤ شخص في    ٧٠٠ ٠٠٠مسابقة دولية تقام كل سنتين حتى شارك فيها         " ربحاعن التعاطي و  

وهذا النوع من المسابقات يمكن أن يسفر عن معدالت إقالع محلية وإقليمية أعلـى مـن المعـدالت                  . ٢٠٠٦
غ، وخصوصاً  المرجعية المسجلة في المجتمعات المحلية، وقد تثبت فاعليته في الترويج لإلقالع عن تعاطي التب             

  .في البلدان القليلة الموارد
  
  
  

                                                           
١    Schar EH, Gutierrez KK. Smoking cessation media campaigns from around the world. Recommendations from lessons 

learned. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe and Atlanta, Georgia, Centers for Disease Control and Prevention, 2001. 
              Tobacco dependence treatment in England. Document WHO/NMH/TFI/FTC/03.3. 

http://www.who.int/tobacco/research/cessation/en/best_practices_england.pdf 
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  الحصول بتكلفة ميسورة على العالج من االعتماد على التبغ
  

على أهمية الحصول بتكلفة ميسورة على العالج من االعتماد على التبغ، وهو            ) د(٢-١٤شددت المادة     -٣١
إعطـاء األدويـة ووسـائل      يشمل حسب االقتضاء المستحضرات الصيدالنية والمنتجات التي تُـستخدم فـي            

  .التشخيص
  

   المنطقي واإلطار العاماألساس
  

ينبغي أن يكون الحصول على العالج، بما فيه الخدمات واألدوية، حسب االقتضاء، سـهالً وبتكلفـة                  -٣٢
  .ميسورة لمتعاطي التبغ كي يتسنى تعميم االستفادة منه على نطاق واسع

  
ع إتاحة برامج اإلقالع عن التعاطي والمنتجات الصيدالنية        ويمكن ضمان الحصول على العالج بتوسي       -٣٣

وقد دلت الخبرة المكتسبة على أن تعزيز الحصول على األدوية بصفة           . الالزمة للعالج من االعتماد على التبغ     
خاصة، بتنويع أماكن الحصول عليها، والسماح باإلعالن عنها، وزيادة التشكيلة المتاحة منها، كلها أمور تزيد               

  .د محاوالت اإلقالع عن تعاطي التبغعد
  

ويمكن جعل الخدمات واألدوية ميسورة التكلفة عن طريق مجانية العالج أو خفـض تكاليفـه علـى                   -٣٤
فقد دلت مثالً عدة دراسات في الواليات المتحدة على أن التكلفة يمكن أن تعوق االستفادة مـن                 . متعاطي التبغ 

وحبذا لو أعيد النظر في أسعار األدوية لجعلها أكثر . عاضة عن النيكوتينبعض أنواع العالج مثل العالج باالست
كما أن العالج من االعتماد على التبغ يتطلب تمـويالً،          . يسراً فتسهم بقوة في تحقيق أغراض الصحة العمومية       

  .ولذلك يلزم إيجاد اآلليات التي تراعي االحتياجات والفرص المحلية
  

 بالمجان أو بتكاليف زهيدة     المتاحة واسع مردود تكاليف التدخالت واألدوية       ولم يدرس بعد على نطاق      -٣٥
 إلى جانب العالج باالستعاضة     ،وعلى الرغم من أن دعم تغيير السلوكيات      . والتي تقدمها نظم الرعاية الصحية    

عـم  عن النيكوتين يتيح أفضل فرصة لإلقالع عن التعاطي فإن إتاحة األدوية بدون وصفات طبيـة وبـدون د                 
وبتوسيع إتاحة العالج باالستعاضة عن النيكوتين يصبح هذا العالج أيسر لمن           . مازالت تؤتي مفعولها هي أيضاً    

 أن من الضروري    ١،٢وقد استنتج البنك الدولي   . يستطيعون شراءه، حتى وإن كان نطاق الدعم المكثف محدوداً        
مية بهذه األدوية في ضوء البينات الدالة على أن إجراء المزيد من البحوث المحلية بشأن مردودية التغطية العمو

  .توسيع نطاق الحصول عليها بواسطة تحرير إتاحتها من القيود يرجح أن يكون أعلى مردودية بكثير
  

  العناصر األساسية
  

  .يعنى هذا الفرع بالتدخالت الرامية إلى تعزيز إتاحة وتيسر التدخالت واألدوية الالزمة للعالج  -٣٦
  

 ينبغي تقديم المشورة الموجزة للمرضى، فـي جميـع          .نطاق الحصول على المشورة الموجزة    توسيع    •
وينبغي أيضاً تقديم الدعم التخصصي بالمجان وبعد       . أجزاء قطاع الرعاية الصحية، وبالمجان إذا أمكن      

  .ساعات العمل كلما سمحت الموارد بذلك

                                                           
١     World Bank. Curbing the epidemic. Governments and the economics of tobacco control. Washington DC, 1999. 

http://worldbank.org/tobacco.                                                                                                                                                            
٢     Novotny TE et al. Smoking cessation and nicotine replacement therapies. In: Tobacco control in developing countries. 

Washington DC, World Bank, 2000. http://www1.worldbank.org/tobacco/tcdc.asp.                                                                      
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 إن التمويل العمـومي لبـرامج       . على التبغ  تعزيز الحصول بتكلفة ميسورة على العالج من االعتماد         •
وبوسع أرباب العمـل أن يـسهموا فـي         . اإلقالع عن التعاطي يعزز الحصول على التدخالت الفعالة       

ويمكن تقديم األدوية بالمجان أو بتكاليف مخفضة لمـن         . برامج اإلقالع عن التدخين في أماكن العمل      
 إتاحة وسائل العالج، مثل االستعاضة عن النيكوتين،        يتعاطون التبغ ويحاولون اإلقالع عنه، كما يمكن      

  .بدون وصفات طبية أو في المحالت العامة بهدف تعزيز الحصول عليها
  
 ينبغـي أن يتـاح االتـصال بالمجـان          .تيسير إتاحة خطوط المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ          •

لتبغ، وذلك بتخـصيص رقـم هـاتف        بالخطوط الهاتفية التي تقدم المساعدة على اإلقالع عن تعاطي ا         
ومن شأن هـذه    . مجاني لالتصال بها ولتعزيز االتصال بها ينبغي أن تظل مفتوحة بعد ساعات العمل            

الخطوط أن تزيل التفاوتات في مجال الصحة ألنها في متناول الناس مهما بعدت أمـاكنهم، ويمكـن                 
  ). المشورة بلغات مختلفةمثل إسداء(تصميمها حسب احتياجات مختلف المجموعات السكانية 

  
 ينبغي  .تعزيز تغطية السكان بخدمات اإلقالع عن تعاطي التبغ إلتاحة فرص متساوية للفئات الضعيفة              •

توزيع الخدمات توزيعاً منصفاً حسب اإلمكان في جميع أنحاء القطر بحيث تصل إلى الفئات السكانية               
  .طق المحرومةالضعيفة والمناطق الريفية الناقصة الخدمات أو المنا

  
 ينبغي العثور في كل بلد علـى        .العثور على مصدر مستدام لتمويل تدخالت اإلقالع عن تعاطي التبغ           •

ومن المالئم إدراج خدمات    . آليات مالية مالئمة ومجدية لتمويل التدخالت مع مراعاة الظروف المحلية         
) العام أو الخاص  (ة التأمين الصحي    اإلقالع عن تعاطي التبغ والعالج من االعتماد على التبغ في تغطي          

وقد عمدت عدة بلدان إلى فرض ضرائب على منتجات التبغ واستخدام مبلغ محـدد              . على األشخاص 
 هذه الضرائب أو نسبة مئوية منها لتمويل برامج اإلقالع عن تعاطي التبغ أو لسداد تكـاليف                 ريعمن  

  .العالج من االعتماد على التبغ سداداً جزئياً أو كلياً
  

  الحالة الراهنة وأفضل الممارسات
  

 أن تقريراً من الواليات المتحدة      ٢٠٠٨تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي،         ورد في     -٣٧
األمريكية أفاد بأن ثالثة من كل أربعة أشخاص يتعاطون التبغ فيها ويدركون أخطار هذه العادة راغبون فـي                  

 التبغ يشكل إدماناً فإن متعاطين كثيرين يحتاجون إلى المساعدة للتوقف عن هذا             ولما كان تعاطي  . التوقف عنها 
وفي االتحاد األوروبي   .  وحدها اإلرادةلكن معظم المحاوالت تمت بدون مساعدة وباالعتماد على قوة          . التعاطي

وإن كانت نسبة   . ة٪ فقط من المدخنين هم الذين طلبوا المساعدة على إنجاح محاوالتهم األخير           ١٨مثالً نجد أن    
 شهراً على األقل بقوة إرادتها وحـدها        ١٢٪ من متعاطي التبغ بوسعها أن تمتنع عنه لمدة          ٣٪ و ١تتراوح بين   

وبما عاد بوقع هام على مستوى المجموعات السكانية، فإن معدالت النجاح في االمتناع عن تعاطي التبغ تكون                 
 يلتمس المساعدة للتوقف عن التدخين ألن معظـم متعـاطي   وبعض الناس ال. أعلى بكثير في حالة تقديم الدعم    

  التبغ في بلدان كثيرة ال يحصلون على الدعم الالزم لإلقالع عن التدخين، أو يحصلون عليه بمقدار طفيـف أو                   
  .ال يعرفون أن هذا الدعم موجود

  
 طرفـاً قـدموا     ٧١موع   طرفاً من مج   ٣٨وفي تقارير فترة السنتين عن تنفيذ االتفاقية اإلطارية، ذكر            -٣٨

تقاريرهم أنهم حسنوا الحصول على العالج من االعتماد على التبغ بتكاليف ميسورة، والسيما المستحـضرات               
 أن  ٢٠٠٨تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي،         وقد ورد في    . الصيدالنية الالزمة لهذا العالج   
هي التي تقدم أعلى مستوى من الدعم لإلقـالع عـن التعـاطي،              بلداً مبلغاً    ١٧٣تسعة بلدان فقط من مجموع      

وبجميع أنواع العالج، والدعم المالي الجزئي على األقل للتشجيع على االستفادة من خـدمات اإلقـالع عـن                  
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٪ من البلـدان    ٢٥وقد بين ذلك التقرير أيضاً أن الناس في ما يقرب من            . التعاطي وعالج االعتماد على التبغ    
. ال يستطيعون الحصول على العالج باالستعاضة عن النيكوتين حتى وإن كانوا مستعدين لدفع تكاليفهالمستجيبة 
 أن سبل العالج باالستعاضة عن النيكوتين متاحة بـدون          ٢٠٠٧التقرير األوروبي عن مكافحة التبغ،      وجاء في   

ت جزءاً من تكاليف هـذه      وأن ستة بلدان فقط من ذلك اإلقليم سدد       ) ٪٨١( دولة عضواً    ٤٢وصفات طبية في    
وعموماً كان هـذا الـسداد قاصـراً علـى الـشريحة            . المنتجات من اعتمادات نظم الرعاية الصحية الوطنية      
  . سنة٦٥االقتصادية واالجتماعية الدنيا ولمن تجاوز عمرهم 

  
تكلفة مخفضة ولجعل الخدمات واألدوية الالزمة لإلقالع عن تعاطي التبغ أيسر تكلفة، قد يلزم تقديمها ب      -٣٩

وقد أبلغ بعض األطراف في االتفاقية أنهم يسددون جميع تكاليف بعض المستحضرات الصيدالنية             . أو بالمجان 
 في  ٢٠٠٢وقد تدرجت البرازيل منذ عام      . أو جميع هذه المستحضرات الالزمة للعالج من االعتماد على التبغ         

أما صـربيا   ). ت والعالج بالمستحضرات الصيدالنية   عالج السلوكيا (تقديم خدمات مجانية لإلقالع عن التدخين       
فهي تقدم بالمجان العالج باالستعاضة عن النيكوتين والعالج بالبوبروبيون، وذلك من خالل برنامجها الـوطني    
لمكافحة التبغ، كما تقدم رومانيا هذه الخدمات من خالل الشبكة التي أنشأتها لتقديم خـدمات المـساعدة علـى                   

  .عاطياإلقالع عن الت
  

ومن األمثلة على الدول األطراف التي تقدم خدمة الخطوط الهاتفية المجانية للمساعدة على اإلقالع عن      -٤٠
تعاطي التبغ نجد البرازيل والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأوروغواي، وهذه الخطـوط              

  .ة المكالمة المحلية في عدد من البلدان األخرىالهاتفية منها ما هو بتكلفة مخفضة، ومنها ما هو بتكلف
  

واتخذت بعض البلدان مجموعة شاملة من التدابير لتيسير الحصول على العـالج باالستعاضـة عـن               -٤١
إتاحة بعض أشكال المنتجات للبيع في المحالت العامـة         : وتشمل تدابير المملكة المتحدة مثالً ما يلي      . النيكوتين

؛ وضمان عرض جميع المنتجات في الصيدليات وبيعها بدون وصـفات طبيـة؛             )ركتمثل أسواق السوبر ما   (
من خالل نظـام الرعايـة      ) حسب دخل الفرد  (وتقديم األدوية التي أثبتت نجاعتها بأسعار مخفضة أو بالمجان          

الصحية أو عيادات العالج التخصصية للمدخنين الذين يحاولون اإلقالع عن التدخين؛ وتخفـيض الـضرائب               
  .فروضة على منتجات االستعاضة عن النيكوتينالم
  

وضماناً لإلنصاف في تقديم التدخالت الفعالة لإلقالع عن التعاطي شرعت بعض البلدان فـي وضـع                  -٤٢
ففي كندا مثالً أصبحت التدخالت متاحة لتشجيع الحوامل وأسرهن على اإلقـالع            . برامج للمجموعات الضعيفة  

وأحياناً تعرض بالمجان خدمات المساعدة على اإلقالع،       . ثنائه وبعد الوضع  عن تعاطي التبغ قبل الحمل وفي أ      
هي واألدوية الالزمة، على المدخنين في الفئات االجتماعية واالقتصادية الدنيا، مثلما هي الحال فـي المملكـة                 

مع الفقيـرة،  وقد دلت البينات على أن العالج التخصصي في ذلك البلد أصبح في متناول شرائح المجت              . المتحدة
وتقدم أطراف أخرى خـدمات تخصـصية لألقليـات         . بما ساعد على الحد من التفاوت في الخدمات الصحية        

  .السكانية، مثلما هي الحال في نيوزيلندا
  

ويقتضي تنفيذ أي برنامج فعال وعالي المردود لإلقالع عن تعاطي التبغ مستوى مالئماً من االستثمار                 -٤٣
ومن األمثلة  . ا الدعم ضرباً من التحدي ألصحاب القرار بسبب تزاحم أولويات التمويل          وقد يصبح هذ  . المستدام

على آليات التمويل البديلة لدعم تدابير وبرامج اإلقالع عن التعاطي تخصيص نسبة مئوية من ضـرائب بيـع                  
س مـن تقـديم      بأ وال. ي رومانيا وصربيا وتايلند   وهذه هي الحالة مثالً ف    . منتجات التبغ والمشروبات الكحولية   

هبات خاصة لتمويل العالج باالستعاضة عن النيكوتين في العيادات المخصصة لإلقالع عن التدخين، مثلما هي               
  .الحال في قطر

  



FCTC/COP/3/10   

13 

   وغيرها من مواد االتفاقية١٤عالقات الترابط بين المادة 
  

 خفض استهالك إلىة  ثالث مواد أخرى أشارت بصفة مباشر١٤تضمنت االتفاقية باإلضافة إلى المادة       -٤٤
االلتزامـات  () ب(٢-٥المـادة   :  اإلقالع عن التعاطي أو العالج منه، وهي       وإلىالتبغ، وإلى إدمان النيكوتين،     

التي حثت األطراف على اتخاذ وتنفيذ التدابير الالزمة لخفض اسـتهالك التبـغ والحـد مـن إدمـان                    )العامة
 التي أشارت إلى توعية عامـة النـاس         )يب وتوعية الجمهور  التثقيف واالتصال والتدر  ( ١٢النيكوتين؛ والمادة   

التعاون في المجاالت العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات        ( ٢٢بفوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ؛ والمادة       
ا، حتى   التعاون الدولي وتبادل الخبرات التقنية والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجي         إلىالتي أشارت    )ذات الصلة 

يتسنى تحديد طرائق العالج الشامل من االعتماد على التبغ، وتشجيع البحوث الرامية إلى زيادة القـدرة علـى                  
  .تحمل تكاليف هذا العالج

  
وهناك عدة مواد أخرى في االتفاقية اإلطارية يؤدي تنفيذها إلى التشجيع على التوقف عـن تعـاطي                   -٤٥

  :التبغ، وهي
  

الحماية من  ( ٨ والمادة   )لسعرية والضريبية الرامية إلى الحد من الطلب على التبغ        التدابير ا ( ٦المادة    •
وقد تؤدي زيادة األسعار والسياسات الخاصة باألماكن الخالية من دخان التبغ           . )التعرض لدخان التبغ  

  .إلى تشجيع متعاطي التبغ على الحد من استهالكهم للتبغ أو التوقف عن تعاطيه
  
ألن الـوعي   . )تنظيم الكشف عن منتجات التبغ    ( ١٠ والمادة   )يم محتويات منتجات التبغ   تنظ( ٩المادة    •

بمحتويات منتجات التبغ أو الكشف عن مكونات التبغ ودخان التبغ السامة يشجع على التوقـف عـن                 
  .تعاطيه

  
 من المرجح أن يكون في وضع تحذيرات مصورة وأكثـر         . )تغليف وتوسيم منتجات التبغ   ( ١١المادة    •

  .بروزاً تشجيع على التوقف عن تعاطي التبغ
  
من شأن التقليل من اإلعالن عن التبغ وتسويقه        . )اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته     ( ١٣المادة    •

  .يشجع على التوقف عن تعاطيهأن 
  
زاء المعلومات المنتظمة عن المواقـف المتخـذة إ       . )البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات   ( ٢٠المادة    •

التوقف عن التعاطي والسلوكيات المفضية إلى التوقف يمكن أن تستعمل لوضـع بـرامج وخطـط                
  .واستراتيجيات مالئمة الحتياجات البلدان

  
، مثـل   ١٤تبادل المعلومات عن األنشطة المشمولة بالمـادة        . )التبليغ وتبادل المعلومات  ( ٢١المادة    •

  .ناصر مهمة لتصميم البرامج واالستراتيجيات الناجعةالممارسات المتقدمة وعوائق التنفيذ، تشكل ع
  
وبدأت تظهر بينات على التآزر المحتمل بين التدابير األوسع نطاقاً لمكافحة التبغ وبين التدخالت التي                 -٤٦

 فعند تنفيذ القوانين الخاصة باألماكن الخالية من دخان التبغ مثالً         . تساعد متعاطي التبغ على اإلقالع عن تعاطيه      
يزداد االتصال بالخطوط الهاتفية التي تساعد على اإلقالع عن تعاطي التبغ، ويزداد اللجوء             ) ٨بموجب المادة   (

  . األدوية لإلقالع عن تعاطي التبغإلى
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األبرز، والسيما التحذيرات المصورة، تـشجع      ) ١١المادة(وهناك بينات على أن التحذيرات الصحية         -٤٧
حذيرات المصورة على أغلفة التبغ في البرازيل قال ثلثا المدخنين إن رغبتهم فـي              فبعد وضع الت  . على اإلقالع 

ويمكن أيضاً استخدام التحذيرات الصحية للتشجيع على اإلقالع بتـضمينها          . اإلقالع نشأت من تلك التحذيرات    
  . أرقام هواتف المساعدة على اإلقالع أو العناوين اإللكترونية للمواقع التي تدعم اإلقالع

  
وتبين من نموذج محاكاة ألثر سياسات مكافحة التبغ على الحد من معدل انتشار التـدخين أن زيـادة                    -٤٨

. كانا سبباً في أكبر تخفيض لمعدل انتشار التدخين في تايلند         ) ١٣المادة  (وحظر اإلعالن   ) ٦المادة  (الضرائب  
كن أن يقلل استهالك التبغ، في حـين أن         وهناك أيضاً بينات تدل على أن الحظر الشامل لإلعالن عن التبغ يم           
  .تقييد الترويج للتبغ لم يؤت سوى أثر طفيف أو لم يسفر عن أي أثر

  
وتبين من استعراض منهجي أجري مؤخراً لتدخالت مكافحة التبغ على مستوى السكان ومدى تـأثير                 -٤٩

). ٦المـادة  (ر منتجـات التبـغ   هذه التدخالت على اإلقالع عن تعاطي التبغ أن أقوى أثر نجم عن زيادة أسعا     
والحظ من أعدوا هذا االستعراض أن المدخنين الذين يعيشون في وسط أسر محرومة كانوا األكثـر اعتمـاداً                  
على النيكوتين، واستنتجوا من ذلك أن التدابير السعرية ينبغي أن تقترن بتقديم الدعم الالزم لإلقالع عن تعاطي                 

  .التبغ في األسر المنخفضة الدخل
  

والنجاح في جهود اإلقالع عن التدخين قد يزيد بدوره من تنفيذ سياسات مكافحة التبغ بزيادة مـستوى                   -٥٠
ودلت البحوث علـى أن     . الدعم العمومي والسياسي للتدابير المنصوص عليها في السياسات كما يزيد مقبوليتها          

) ٦المـادة   ( مثل زيـادة الـضرائب       -ةالمدخنين السابقين يؤيدون التدخالت التي تستهدف المجموعات السكاني       
 أكثر مما يؤيـدها المـدخنون       -)١٢المادة  (وتثقيف الجمهور   ) ٨المادة  (وحظر التدخين في األماكن العمومية      

  .الحاليون
  

وينبغي إبالغ الجمهور وأصحاب القرار إبالغاً واضحاً باألساس العلمي لتدخالت اإلقالع عن تعاطي               -٥١
ماد عليه، وأفضل الممارسات ومدى كفاءتها ومردوديتها وذلك وفقاً لما أوصت به المادة التبغ والعالج من االعت

  .وقد يساعد هذا المسلك على تفادي االنطباع بأن اإلقالع عن التعاطي أصعب مما هو في الواقع. ١٢
  

بـادرات  ويعد التخطيط االستراتيجي لتحسين التنسيق بين العالج من االعتماد على التبـغ وبـين الم                -٥٢
  .األخرى عنصراً مهماً يسهم في النجاح العام للسياسات والبرامج الوطنية

  
  التحديات والفرص

  
بناء على المعلومات المتاحة والبينات المأخوذة من المراجع العلمية واألمثلة على أفضل الممارسـات                -٥٣

ع عن تعاطي التبغ والعالج مـن        يلخص هذا الفرع التحديات والفرص التي تكتنف اإلقال        ،في الدول األطراف  
  .١٤االعتماد على التبغ، والتي ستمر بها األطراف وهي تعزز سياساتها بموجب المادة 

  
  إدماج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ في البرامج والخطط واالستراتيجيات الوطنية

  
وتقديم النصائح لإلقالع   كثير من أصحاب القرار ال يدركون أن تشخيص االعتماد على التبغ وعالجه               -٥٤

عن تعاطي التبغ أمور ستتسم بأقصى كفاءة إذا كانت جزءاً من البرامج والخطط واالسـتراتيجيات الوطنيـة                 
لمكافحة التبغ، بدالً من اعتبارها أنشطة طبية منعزلة أو أنشطة محصورة فـي مـسؤولية وزارات الـصحة                  

امج الشاملة لمكافحة التبغ ليس باألمر الهين في جميع         ومع ذلك فإن إدماج التشخيص والعالج في البر       . وحدها
وينبغي تحليل الخبرات المكتسبة    . الظروف، ولذلك فالبد من االستعانة بالبينات والنهوج واألمثلة لهذا الغرض         

  .وتبادل نتائجها فيما بين األطراف
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  المبادئ التوجيهية
  

شاملة ومتكاملة ومسندة بالبينات العلمية وأفضل      قليل من البلدان هو الذي وضع وعمم مبادئ توجيهية            -٥٥
ومع ذلك فإن المبادئ التوجيهية التي يعدها أو يؤديها أصحاب المصلحة المعنيون تـساعد علـى                . الممارسات

إقناع الحكومات بدمج نصائح اإلقالع عن تعاطي التبغ والعالج من االعتماد عليه في االسـتراتيجية الوطنيـة                 
  .لمكافحة التبغ

  
  دريب المهنيين الصحيينت
  

جزء قليل فقط من المهنيين الصحيين هو الذي تدرب على تدخالت اإلقالع عن تعاطي التبغ وعلـى                   -٥٦
وال يوجد وصف لهيكل ومحتوى أكثر المقررات التدريبية وبرامج         . العالج من االعتماد عليه قبل التأهل للعمل      

ود في مختلف أنحاء العالم يساعد على مواءمة وتعزيز المناهج          ولذلك فإن تنسيق الجه   . التدريب القياسية فاعلية  
  .التدريبية للمهنيين الصحيين، فتتحسن بذلك التدخالت الوطنية الفعالة لإلقالع عن تعاطي التبغ

  
  إتاحة األدوية

  
إن األدوية متاحة في عدة بلدان ولكن استعمالها مازال قليالً مع أنها تحـسن معـدالت النجـاح فـي                     -٥٧
وتستفحل المشكلة في غياب أي معلومات عن فاعلية ومأمونيـة األدويـة            . اوالت اإلقالع عن تعاطي التبغ    مح

وقد تعزى محدودية إتاحة األدويـة فـي بعـض          . لعالج الجمهور والمهنيين الصحيين من االعتماد على التبغ       
ولـذلك ينبغـي أن     . دة لتسعيرها  التنظيمية المفروضة على بيعها وترويجها أو إلى نظم محد         ودالبلدان إلى القي  

يشمل تدريب المهنيين الصحيين الدراية بأحدث المنجزات في مجال العالج من االعتماد على التبـغ، وبـذلك                 
  .يتسنى لهم تقديم معلومات دقيقة إلى مرضاهم عن الخدمات واألدوية المتاحة

  
  خطوط المساعدة الهاتفية

  
لدان تشغل هذه الوسيلة العالية المردود لتقديم النـصائح التـي           ال يوجد في العالم أجمع سوى أربعة ب         -٥٨

ولعل مرد ذلك نقص الوعي بفاعلية هذه الخطوط وبالممارسات الدوليـة     . تساعد على اإلقالع عن تعاطي التبغ     
الجيدة في هذا المجال، بالرغم من أن االتصال بهذه الخطوط في متناول معظم السكان والسيما المجموعـات                 

ولذلك فإن جمع وتحليل وتعميم الخبـرة       . ة التي ما كان لها أن تحصل على النصائح بأي وسيلة أخرى           السكاني
 إنشاء خطوط مماثلة أو تعزيز القائم منها في البلدان التي لـم             إلىالمكتسبة في هذا المجال يساعد على الدعوة        

  .تستغل بالمرة هذه الوسيلة أو التي لم تستغلها بالكامل
  

  ع عن التعاطي في مواقع معينةبرامج اإلقال
  

ال توجد سوى بينات وأمثلة قليلة على برامج اإلقالع عن التعاطي المصممة لمواقع معينة، وخصوصاً                 -٥٩
وهناك اعتراف محدود بدور المواقع التي تقضي فيهـا         . في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل      

أو التي يـزداد    ) مثل أماكن العمل والمرافق التعليمية    ( من حياتها اليومية     مجموعات سكانية كبيرة جزءاً كبيراً    
ومع ذلك تم توثيـق المبـادرات       . في تشجيع اإلقالع عن تعاطي التبغ     ) مثل أماكن ممارسة الرياضة   (ارتيادها  

ت الناجحة في أماكن العمل والسجون، ألن برامج اإلقالع عن التعاطي في هذه األماكن تصل إلـى مجموعـا                 
  .سكانية ما كانت لتصل إليها بهذه السهولة
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  سداد تكاليف خدمات وأدوية اإلقالع عن التعاطي
  

بلدان قليلة هي التي تقدم خدمات مجانية لإلقالع عن التعاطي، وبلدان أقل هي التي تسدد قيمة أدويـة                    -٦٠
ال والسـيما مـن قبـل الفئـات         العالج من االعتماد على التبغ، األمر الذي يحد من اإلقبال على العالج الفع            

االجتماعية واالقتصادية الدنيا، بما يحول دون استفادتها بهذه الخدمات واألدوية وقد يكون مـن أفلحـوا فـي                  
مثل زيادة الضرائب   (اإلقالع عن التعاطي أكثر تأييداً من غيرهم لتدخالت مكافحة التبغ التي تستهدف السكان              

ويتطلب األمر مزيداً مـن البحـوث عـن المردوديـة           ).  من دخان التبغ   والسياسات الخاصة باألماكن الخالية   
  .االقتصادية للسياسات التي تقدم فيها األدوية مجاناً أو بتكاليف مخفضة لمتعاطي التبغ

  
  الفرق بين التدخالت التي تستهدف المجموعات السكانية والتدخالت التي تستهدف األفراد

  
تدخالت التي تستهدف المجموعات السكانية والتـدخالت التـي تـستهدف           كثيراً ما ال تنفذ بالتآزر ال       -٦١

وتوخياً لتحقيق أقصى فائدة من نوعي التدخالت ينبغي تنفيذهما على التوازي، وذلك بإدراجهما مـثالً               . األفراد
ـ       . في البرنامج الوطني لمكافحة التبغ     ل وقد تصعب سبل مواءمة اإلجراءات المختلفة في حينها وتـوفير التموي

لكن الخبرة المكتسبة دلت على أن البرنامج الوطني كلما   . الوافي لها وضمان االلتزام السياسي المستدام بتنفيذها      
وهذا يعني ضرورة تنفيذ البرامج المتاحة على نطـاق         . ىكان أشمل كان وقعه على تحسين صحة السكان أقو        

  .ستهدف المجموعات السكانيةواسع لإلقالع عن التعاطي بالتزامن مع تنفيذ التدخالت التي ت
  

  التبادل الدولي للخبرات
  

 من البلدان المتقدمة، في حـين أن        ىإن معظم البينات الدالة على العالج من االعتماد على التبغ مستق            -٦٢
. ٪ من الوفيات بسبب تعاطي التبغ في القرن الحادي والعشرين يتوقع أن يحدث في البلدان المنخفضة الدخل٨٠

ألخيرة تستفيد من تحسين تدفق المعلومات والخبرات المكتسبة، فليس لديها آليات فعالة            اهذه البلدان   وإن كانت   
لهذا الغرض، مع أن تبادل المعلومات يسهل إجراء وتعميم البحوث في البلدان التي تعوزها الموارد عن أفضل                 

لمعلومات بتعزيـز اسـتمارة التبليـغ    ويمكن تحسين تبادل ا. ممارسات اإلقالع عن تعاطي التبغ العديم الدخان  
، وتحليـل   ١٤الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يتعلق بتنفيـذ المـادة                

بما في ذلـك     ،وقد يسفر نقل المعارف ميدانياً    . المعلومات الواردة عليها تحليالً شامالً وتعميمها على األطراف       
يع رائدة ومبادئ توجيهية مسندة بالبينات، عن إتاحة فرص دولية مجربة أمام البلدان             من بحوث ميدانية ومشار   

  .األطراف في االتفاقية اإلطارية، التي تعوزها الخبرة في هذا المجالالنامية 
  

  االستنتاجات
  

ألن نـصف مـن يتعـاطون التبـغ         . إن عبء تعاطي التبغ هائل من الزاويتين البشرية واالقتصادية          -٦٣
وربع الوفيات التي تعزى إلى التبغ تحدث مبكراً لمن هم في أوسط            . وتون في خاتمة المطاف بسبب إدمانه     سيم

ولـو ظلـت    .  سنة من عمرهم   ٢٥ سنة و  ٢٠وتضيع عليهم ما يتراوح بين      )  سنة ٦٩ سنة إلى    ٣٥من  (العمر  
. ي النصف األول من هذا القرن مليون وفاة بسببه ف٤٥٠األنماط الفعلية لتعاطي التبغ على ما هي عليه فلنتوقع 

ولن تنخفض الوفيات والمراضة التي تعزى إلى التبغ انخفاضاً كبيراً على مدى العقود القليلة المقبلة إال بتشجيع                 
  .متعاطي التبغ على التوقف عن تعاطيه وتقديم المساعدة إليهم لإلقالع عن التعاطي
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ت عالية المردود للمساعدة على اإلقالع عن تعاطي        وتبين من مجموعة كبيرة من البينات وجود تدخال         -٦٤
التبغ والعالج من االعتماد على التبغ، وينبغي لذلك أن تشكل هذه التدخالت جزءاً ال يتجزأ من البرامج الشاملة                  

  . من االتفاقية اإلطارية١٤ على النحو الموصى به في المادة ١لمكافحة التبغ
  

لمواد األخرى من االتفاقية تدعم اإلقالع عن تعاطي التبغ ألنهـا تهيـئ            كما أن التدابير المذكورة في ا       -٦٥
وبزيادة الدعم الذي يقـدم     . البيئة المساندة لتنفيذ سياسات اإلقالع عن التعاطي وإنشاء البنية التحتية الضرورية          

اسات مكافحة  لمساعدة متعاطي التبغ على اإلقالع عن تعاطيه ونجاح العالج من االعتماد على التبغ تكتسب سي              
وبالتالي فإن تنفيذ تدابير اإلقالع عـن التعـاطي   . التبغ دفعة قوية ألن مستوى تأييد وقبول المجتمع لها سيزداد        

بالتزامن مع تنفيذ التدخالت التي تستهدف المجموعات السكانية، على النحو المنصوص عليه فـي االتفاقيـة،                
  .ما يحقق أقصى فائدةسيضمن التآزر بين تلك التدابير وهذه التدخالت ب

  
وقد تبين من البيانات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات أن أهم التحديات والفرص على المـستوى                 -٦٦

الدولي ستظهر في مجاالت مثل إدماج برامج اإلقالع عن تعاطي التبغ في البرامج والخطط واالسـتراتيجيات                
يات الوطنية لمكافحة التبغ؛ وإعـداد وتعمـيم المبـادئ          الصحية الوطنية أو في البرامج والخطط واالستراتيج      

على اإلقالع عن تعاطي التبغ والعالج من االعتماد عليه؛ على المساعدة التوجيهية؛ وتدريب المهنيين الصحيين   
وتوفير وإتاحة تدخالت عالية المردود، مثل األدوية وخطوط المساعدة الهاتفية؛ وسداد تكاليف خدمات وأدوية              

 عن التعاطي والدعم لمتعاطي التبغ في الفئات االجتماعية واالقتصادية الدنيا والفئات األكثـر عرضـة                اإلقالع
والبد من إنشاء بنية تحتية وطنية يسهل استخدامها للعـالج مـن            . لمخاطر اإلدمان؛ وإتاحة الخدمات والعالج    

  .االعتماد على التبغ وتشمل أوسع تغطية ممكنة للسكان
  

جيهات المتفق عليها دولياً بشأن حالة التحديات والفرص القائمة أمام اإلقالع عن تعاطي             وستشكل التو   -٦٧
 مـن   ١٤التبغ والعالج من االعتماد على التبغ خطوة قيمة إلى األمام علـى سـبيل تعزيـز تنفيـذ المـادة                     

ـ                      االتفاقية وء اإلطارية على نطاق العالم، وهذا ما قد يرغب مـؤتمر األطـراف فـي النظـر فيـه فـي ض
  .FCTC/COP2(14) القرار

  
  
  

=     =     =  
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