
 
 
 
 

توص�ات منظمة الصحة العالم�ة �شأن تدابیر الوقا�ة 
  والمكافحة

 المتعلقة بتعاطي الت�غ والتعرض للدخان غیر الم�اشر أثناء الحمل
 النسخة الموجزة

 
أصـــــــــــــــــدرت منظمــــة الصــــــــــــــحــــة العــــالم�ــــة  

مجموعة "توص�ات �شأن تدابیر الوقا�ة  2013 عام
والمكــافحــة المتعلقــة بتعــاطي الت�غ والتعرض للــدخــان 
غیر الم�اشــــــــــــر أثناء الحمل". وتركز هذه النســــــــــــخة 
الموجزة من الوث�قـــــة الكـــــاملـــــة على التوصــــــــــــــ�ـــــات 
والمالحظات الســــــــــــــ�اق�ة المصــــــــــــــاح�ة، وكذلك على 
�عض التـــــــدابیر الواجـــــــب اتخـــــــاذهـــــــا لتنفیـــــــذ تلـــــــك 

ت. وقامت م�ادرة التحرر من الت�غ التا�عة التوصـــــــ�ا
إلدارة الوقا�ة من األمراض غیر الســار�ة في منظمة 
الصـــــــــــــحة العالم�ة بوضـــــــــــــع هذه الم�ادئ التوجیه�ة 
�ـــالتعـــاون مع عـــدد كبیر من الوكـــاالت والمنظمـــات 
الـدول�ـة العـاملـة في میدان مكافحة الت�غ والصــــــــــــــحة 

لتقني عم ااإلنجـــاب�ـــة. وتوافر التمو�ـــل التكمیلي والـــد
لهـذا المشــــــــــــــروع من الحكومة األمر�ك�ة عبر مراكز 

المعهـــد الوطني مكـــافحـــة األمراض والوقـــا�ـــة منهـــا و 
ل�حوث الســـــــــــرطان في الوال�ات المتحدة. وتشـــــــــــترط 
طر�قة وضـــع الم�ادئ التوجیه�ة في منظمة الصـــحة 
العـالم�ـة إجراء اســــــــــــــتعراض منتظم للبیِّنـات، وتقدیر 

نز�هة صـــــــــادرة عن شـــــــــفاف لمدى جودتها، وقرارات 
لجنــة لوضــــــــــــــع الم�ــادئ التوجیه�ــة مؤلفــة من خبراء 
ینتمون إلى االختصـــــــــاصـــــــــات المعن�ة وٕالى مختلف 
األقــال�م في العــالم. و�مكن االطالع على وصــــــــــــــف 
مســــــــــــــهـــب لقـــاعـــدة البیِّنـــات (�مـــا في ذلـــك المراجع) 
وتقی�مها، والطر�قة المت�عة، وقائمة بجم�ع من شارك 

هذه التوصـــ�ات في  من أفراد ومؤســـســـات في وضـــع
ـــاحـــة على  ـــة المت ـــادئ التوجیه� ـــة للم� الوث�قـــة الكـــامل

 العنوان 
  التالي:

http://www.who.int/tobacco/publicatio
ns/pregnancy/guidelinestobaccosmok

posure/en/eex 

 مقدمـة
إن الت�غ هو المنتج المشـــــــــــــروع الوحید الذي �قتل نســـــــــــــ�ة  

عال�ة من مســـــتهلك�ه إذا ما اســـــُتخدم على النحو الذي تقصـــــده 
المصــنِّعة. ووفقًا لتقدیرات منظمة الصــحة العالم�ة فإن الجهات 

تعاطي الت�غ مسـؤول حال�ًا عن نحو ستة مالیین حالة وفاة كل 
عـام، أي وفـاة واحـدة كل ســـــــــــــت ثواٍن. وما لم یتم اتخاذ تدابیر 
صـــــــــــــارمــة للحــد من و�ـاء الت�غ فـإن من المنتظر أن یرتفع هــذا 

 .2030�حلول عام  الرقم ل�صل إلى ثمان�ة مالیین وفاة سنو�اً 
 
وتأتي منتجات الت�غ في أشـــــــــــــكال داخنة وعد�مة الدخان،  

وقد تبین أن كال هذین النوعین �ســـبب األذى للحوامل واألجنة. 
وتشـــــمل األشـــــكال الداخنة شـــــتى أنواع الســـــجائر (المصـــــنَّعة أو 
الملفوفــة یــدو�ــًا)، والســـــــــــــیجــار، والغلیون، والنرجیلــة (المعروفــة 

و الشـــــ�شـــــة أو األرغیلة) إلى جانب الكثیر أ�ضـــــًا �اســـــم الحقة أ
من األشـــــكال األخرى. ورغم أن الســـــجائر، والســـــ�ما المصـــــنَّعة 
منها، هي الشــــكل الرئ�ســــي لمنتجات الت�غ الداخنة عالم�ًا، فإن 
هنـاك أشـــــــــــــكــاًال أخرى من هـذه المنتجـات شـــــــــــــائعــة في �عض 

 دالبلـدان. أمـا الت�غ العـد�م الـدخـان فهو منتج ت�غي ال ُ�حَرق عنـ
ه، أو مضغه (تغم�سه)، أو التغرغر �ه،  تعاط�ه. إذ �مكن مصـُّ
أو وضـــــعه على اللثة أو األســـــنان، في حین ُتســـــتنشـــــق خالئط 

 الت�غ الناعم عبر األنف.
 
و�تألف الدخان غیر الم�اشــــــر من الدخان الذي ُ�طلق من  

الذروة المحترقة للســـــــــــــیجارة (أو منتجات الت�غ الداخنة األخرى) 
و�سمى الدخان الجانبي) ومن الدخان الذي ینفثه بین النشقات (

 المدخن (الدخان الرئ�سي المزفور).
 

أضـــــــرار تعاطي الت�غ والتعرض للدخان غیر 
 الم�اشر أثناء الحمل

ُیخلِّف التعرض لــدخــان الت�غ أثرًا ســـــــــــــلب�ــًا في كــل مراحــل  
اإلنجاب ال�شـري. و�لحق تدخین الت�غ الضـرر بخصو�ة الذكور 
واإلناث على حد ســـــــــواء. و�ز�د تعاطي الت�غ، �ما في ذلك منه 
العد�م الدخان، أثناء الحمل من خطر وقوع عواقب خطیرة مثل 

مخـــاض ال�ـــاكر. اإلجهـــاض، واإلمالص، والحمـــل الُمنَتبـــذ، وال
نات أثناء الحمل احتماالت أن  وترتفع في صــفوف أطفال المدخِّ
ج، ومن ذوي الوزن المنخفض، ومن المصـــابین  �كونوا من الخدَّ
�ــالعیوب الوالد�ــة مثــل الشـــــــــــــفـــة المشـــــــــــــقوقــة. كمـــا أن أطفـــال 
المتعرِّضــــات للدخان غیر الم�اشــــر أثناء الحمل �عانون بنســــب 

غرام). وقد  2500دة (أقل من عـال�ة من نقص الوزن عند الوال
تؤدي الوالدة المبتســــــــرة وانخفاض الوزن عند الوالدة إلى عواقب 
تستمر العمر �طوله، حیث إن هؤالء األطفال أكثر عرضة من 
غیرهم لإلصــــــــــــا�ة �األمراض المزمنة في الكبر. كما أن أطفال 

ـــدخین خالل الحمـــل و/ أو �عـــده  األمهـــات اللواتي تعـــاطین الت
رًا أكبر في فقـــــد ح�ـــــاتهم نتیجـــــة متالزمـــــة موت یواجهون خط

 الرض�ع الفجائي.

http://www.who.int/tobacco/publications/pregnancy/guidelinestobaccosmokeexposure/en/
http://www.who.int/tobacco/publications/pregnancy/guidelinestobaccosmokeexposure/en/
http://www.who.int/tobacco/publications/pregnancy/guidelinestobaccosmokeexposure/en/


 

 النسخة الموجزة

 : الم�ادئ الشاملة1اإلطار 
إن إطالع كل حامل على أضـــــــــرار تعاطي  

الت�غ بجم�ع أشـــــــكاله، وما یلحقه التعرض للدخان 
غیر الم�ــــاشـــــــــــــر من أذى هو حق من حقوقهــــا 

 األساس�ة.

كــل حــامــل �حق التمتع ببیئــة خــال�ــة وتتمتع  
من الـــدخـــان في المنزل، ومقر العمـــل، واألمـــاكن 

 العامة.

و�ن�غي أن تكون كــل التــدخالت الرام�ــة إلى  
الوقـــا�ـــة من تعـــاطي الت�غ ومن التعرض للـــدخـــان 

 غیر الم�اشر أثناء الحمل:
متمحورة حول المرأة ومراع�ـــة لالعت�ـــارات  ■

 الخاصة �الجنسین؛
   ثقاف�ة ومقبولة اجتماع�ًا؛مناس�ة  ■
ذة على نحو ال أثر ف�ـــــــه إلطالق  ■ منفـــــــَّ

 األحكام أو إلصاق الوصمات.

وعلى المراكز الصـــــــح�ة، والمســـــــتشـــــــف�ات،  
والع�ــادات أن "ُتطبق مــا �عظ �ــه العـــاملون فیهـــا" 
من خالل توفیر مرافق للرعـا�ـة الصـــــــــــــح�ـة خال�ة 
من الت�غ، وأن �كون موفرو خـــــدمـــــات الرعـــــا�ـــــة 

"قــــدوة لغیرهم من حیــــث التحرر من الصـــــــــــــح�ـــة 
 الت�غ".

و�ســـــفر اإلنفاق األســـــري على منتجات الت�غ إلى  
خفض األموال المتاحة لها لإلنفاق على الضــــرور�ات 
األســـــــاســـــــ�ة، مثل الغذاء، والنقل، والســـــــكن، والرعا�ة 
الصـــــــــــــح�ـة، ممـا یز�ـد �التالي من خطر الحصـــــــــــــائل 

 وأطفالهن.الصح�ة الضارة على الحوامل 
 

 الحمل كفرصة لإلقالع عن الت�غ
 
�عتبر الحمــل "لحظــة للتعلم"، ووقتــًا لالســـــــــــــتعــداد  

للطفل الجدید وللتركیز على صـــــــــحة األم. كما أنه قد 
�كون برهــة موات�ــة للزوجین وللقــاطنین معهم لإلقالع 

 عن التدخین.
 
من الحوامل  ٪80ووفقًا للتقدیرات تجري نســــــــــــ�ة  

األقــل قبــل الوالدة مع العــاملین اتصــــــــــــــاًال واحــدًا على 
الصــــــــحیین المهرة (األط�اء، الممرضــــــــات، القا�الت) 
كما �حضـــــــــــر األزواج غال�ًا مثل هذه االتصـــــــــــاالت. 

ملیون والدة على  137نحو  2010وشـــــــــــــهــــد عــــام 
مســــــــتوى العالم، وعلى هذا فإن ذلك �شــــــــكل فرصــــــــة 
رائعـــة لتحـــدیـــد ومعـــالجـــة أمر تعـــاطي الت�غ والتعرض 

ملیون  100�ــاشـــــــــــــر لــدى أكثر من للــدخــان غیر الم
حامل. وهي فرصـــــة أ�ضـــــًا إلشـــــراك األزواج م�اشـــــرة 
وٕافهامهم ضــــــــرورة حما�ة الطفل من أضــــــــرار تعاطي 
الت�غ والتعرض للدخان غیر الم�اشــر، ولحض النســاء 

ًا یزلن نســــــــــــب� على اإلقالع عن تعاطي الت�غ وهن ما
شــــا�ات ومفعمات �الصــــحة، وٕا�ضــــاح أنه كلما كانت 

قالع أ�كر زادت المنافع الصـــــــــــــح�ة المتأت�ة عمل�ة اإل
 عنها.

 
 الم�ادئ الشاملة

 
ین�غي أن یخضــــــــــع اســــــــــتخدام هذه التوصــــــــــ�ات  

للم�ادئ الشــــاملة التال�ة المســــتندة إلى حقوق اإلنســــان 
والمعـاییر األخالق�ـة المعروضـــــــــــــة في اتفـاق�ة منظمة 
الصـــــــــــــحـة العـالم�ـة اإلطـار�ة �شـــــــــــــأن مكافحة الت�غ، 

على جم�ع أشـــــــــكال التمییز ضـــــــــد اتفاق�ة القضـــــــــاء و 
�رنامج عمل المؤتمر الدولي للســـكان والتنم�ة ، و المرأة

 ).1اإلطار  (انظر
 



 
 
 

 الـتـوص�ات
 تقییم تعاطي التبغ والتعرض للدخان غیر المباشر أثناء الحمل

 

الرعا�ة الصح�ة أن �سألوا كل الحوامل عن مسألة تعاطیهن للت�غ (سا�قًا وحال�ًا) وتعرضهن للدخان غیر الم�اشر وذلك في أ�كر وقت على موفري 
 ممكن من الحمل وفي كل ز�ارة من ز�ارات الرعا�ة الصح�ة قبل الوالدة

 مالحظات:
 الدخان.�شمل تعاطي الت�غ كل أشكال التدخین وتعاطي الت�غ العد�م  ■
یتضـــــــــــمن التعرض للدخان غیر الم�اشـــــــــــر التعرض للدخان الناجم عن منتجات الت�غ القابلة لالحتراق في المنزل، ومقر العمل، واألماكن  ■

 العامة.
 الشركاء وأفراد األسرة المع�ش�ة اآلخر�ن. ین�غي أ�ضًا تقی�م حالة تعاطي الت�غ (الداخن والعد�م الدخان) في صفوف األزواج/ ■
ستفهام على موفري الرعا�ة الصح�ة أن �سألوا كل الحوامل، أثناء الز�ارة األولى قبل الوالدة، عن تعاطیهن للت�غ (سا�قًا وحال�ًا). و�ن�غي اال ■

من الحوامل اللواتي ســــــــــــــبق لهن تعاطي الت�غ عن وضــــــــــــــعهن الحالي إزاء هذا األمر في كل ز�ارة من الز�ارات قبل الوالدة. كما أن على 
الرعا�ة الصــــــــح�ة أن �ســــــــألوا الحوامل عن تعرضــــــــهن للدخان غیر الم�اشــــــــر في الز�ارة األولى قبل الوالدة، وعند حدوث أي تغیر  موفري 

 �النس�ة للسكن أو العمل وحینما یتم الشروع في تدخل یتعلق بهذا التعرض.
 وقبل االنطالق في عمل�ة للتقی�م ضمن الع�ادات ین�غي الق�ام �ما یلي: ■

مواد التدر�ب�ة والمرجع�ة لألط�اء الســـــــر�ر�ین وغیرهم من العاملین في الرعا�ة الصـــــــح�ة لتمكینهم من إجراء تقی�م فعال توفیر ال )1(
 ُتطلق ف�ه األحكام �شأن تعاطي الت�غ؛  ال

ط�ات للت�غ اتدر�ب األط�اء السر�ر�ین وغیرهم من العاملین في الرعا�ة الصح�ة على إحالة الحوامل اللواتي یتم تحدیدهن كمتع )2(
 معرضات للدخان غیر الم�اشر، أو الق�ام بتدخل �شأنهن. (سا�قًا وحال�ًا) أو

 التدخالت النفس�ة االجتماع�ة لإلقالع عن تعاطي الت�غ أثناء الحمل

على موفري الرعایة الص����حیة أن یعرض����وا توفیر المش����ورة والتدخالت النفس����یة االجتماعیة بش����كل روتیني على كل الحوامل، س����واء منھن 
 .المتعاطیات الحالیات للتبغ أو المقلعات عنھ منذ فترة وجیزة

 مالحظات:
تشـــــتمل التدخالت النفســـــ�ة االجتماع�ة على الدعم الســـــلوكي الذي قد یتضـــــمن واحدًا أو أكثر مما یلي: تقد�م المشـــــاورة، والتوع�ة الصـــــح�ة،  ■

 .ودعم األقران أو الدعم االجتماعيوالحوافز، 
الحال�ات أو الســــــــــا�قات للت�غ في أقرب وقت ممكن من بدء  ین�غي أن ُتعرض التدخالت النفســــــــــ�ة االجتماع�ة على الحوامل من المتعاط�ات ■

 الحمل.
تســـــتند التوصــــــ�ة المتعلقة �المقِلعات منذ فترة وجیزة عن الت�غ إلى الدراســـــات المتصــــــلة �المجموعات الســــــكان�ة من غیر الحوامل. و�مكن أن  ■

ي فترة ما غ قبل الحمل وأقلعن أو توقفن طوع�ًا عن تعاطي الت�غ فتشمل فئة المقِلعات منذ فترة وجیزة عن التدخین النساء اللواتي تعاطین الت�
 قبل الحمل أو في المرحلة األول�ة منه، قبل الز�ارة األولى لهن السا�قة للوالدة.

عب التعم�م صثمة بیِّنات ناشئة في �عض البلدان على أن استعمال الحوافز المال�ة قد �كون أكثر فعال�ة من التدخالت األخرى. إال أن من ال ■
 �شأن الفعال�ة الُمبلغ عنها في صفوف السكان عمومًا حیث إن البیِّنات قلیلة وُمستقاة من مجموعات سكان�ة صغیرة.

 قد یتطلب متعاطو الت�غ ذوو المستو�ات العال�ة جدًا من االعتماد تدخالت كث�فة للغا�ة. ■
 الوزن نتیجة اإلقالع عن التدخین.على التدخالت أن ُتعنى �شواغل الحوامل المتصلة بز�ادة  ■
 ومعالجة ذلك. ین�غي أن تقر التدخالت �أثر حالة تدخین شركاء الح�اة ومواقفهم إزاء تعاطي الت�غ أو اإلقالع عنه ■
ذا تعذر إ مع اإلقرار �أنه ل�س هناك من مســـــــــــــتوى آمن لتعاطي الت�غ، فإن هناك بیِّنات على �عض الفوائد المتأت�ة من التخفیف من التدخین ■

 اإلقالع عنه.
دام ختتعلق كل البیِّنات المتوافرة تقر��ًا عن التدخالت �مدخني الســــــجائر المصــــــنَّعة، إال أن البیِّنات الناشــــــئة تشــــــیر إلى أن من الممكن اســـــــت ■

ناك بیِّنات وما إلى ذلك). وه اســـتراتیج�ات نفســـ�ة اجتماع�ة مماثلة على متعاطي األشـــكال األخرى من الت�غ (الت�غ العد�م الدخان، والنرجیلة،
 محدودة على أن التوقف عن تعاطي أشكال الت�غ العد�م الدخان واألشكال األخرى من الت�غ قد �ساعد في تحسین �عض الحصائل الوالد�ة.

 وبالنظر إلى مردودیة ھذه التدخالت فإن من المفروض أال تشكل التكالیف البرامجیة عائقاً أمام التنفیذ الفوري. ■



 

 عن تعاطي الت�غ أثناء الحملاستخدام المعالجة الدوائ�ة لإلقالع 

 لمساندة اإلقالع عن الت�غ أثناء الحمل. (NRT)الج االستعاضة عن الن�كوتین تعذر على اللجنة اتخاذ توص�ة �شأن استخدام أو عدم استخدام ع
 البو�رو�یون أو الفار�ن�كلین لدعم اإلقالع عن تعاطي الت�غ أثناء الحمل.ال توصي اللجنة �استخدام 

المؤثرة على العوامل العالج�ة الصیدالن�ة لإلقالع توصي اللجنة بإجراء المز�د من ال�حوث في صفوف الحوامل �شأن المأمون�ة، والنجاعة، والعوامل 
 عن تعاطي الت�غ.

 الحمایة من الدخان غیر المباشر أثناء الحمل (األماكن العامة الخالیة من الدخان)

 على كل مرافق الرعا�ة الصح�ة أن تكون خال�ة من الدخان لحما�ة صحة كل الموظفین، والمرضى، والزائر�ن، �ما في ذلك الحوامل.
 .واألماكن العامة خال�ة من الدخان لحما�ة الجم�ع �ما في ذلك الحواملین�غي أن تكون كل مقار العمل 

  مالحظة:
 ین�غي توفیر خدمات اإلقالع لموظفي المرافق الصح�ة المتعاطین للت�غ. ■

 الحمایة من الدخان غیر المباشر أثناء الحمل (المنازل الخالیة من الدخان)
 

لم�اشــــر اعلى موفري الرعا�ة الصــــح�ة تزو�د الحوامل، وأزواجهم، و�ق�ة أفراد األســــرة المع�شــــ�ة �المشــــورة والمعلومات عن مخاطر التعرض للدخان غیر 
 وكذلك استراتیج�ات الحد من هذا الدخان في المنزل.

ن اموفري الرعا�ة الصــــح�ة االنخراط م�اشــــرة، حیثما أمكن، مع األزواج و�ق�ة أفراد األســــرة المع�شــــ�ة الطالعهم على مخاطر تعرض الحوامل للدخعلى 
 غیر الم�اشر ولتعز�ز الحد من التعرض وتوفیر الدعم لإلقالع عن التدخین.

 مالحظات:
 ین�غي أن �كون الهدف الشامل للتدخل هو استئصال التعرض للدخان غیر الم�اشر في المنزل. ■
 �مكن أن تساعد الجهود المبذولة للحد من التعرض للدخان غیر الم�اشر أ�ضًا في تقلیل التعاطي النشط للت�غ في صفوف الحوامل. ■

 مالحظات:
 غلم تخُلص �حوث البینات عن اكتشاف بیِّنات ممتازة عن استخدام العالج الصیدالني �البو�رو�یون أو الفار�ن�كلین لإلقالع عن تعاطي الت� ■

 أثناء الحمل.

ن�كلین) �ال تتوافر في الوقت الحالي بیِّنات كاف�ة للبت ف�ما إذا كان العالج الصیدالني (عالج االستعاضة عن الن�كوتین، والبو�رو�یون، والفار  ■
 ناجعًا أم ال عند استخدامه في اإلقالع عن التدخین أثناء الحمل.

كلین) لعالج الصیدالني (عالج االستعاضة عن الن�كوتین، والبو�رو�یون، والفار�ن�ال تتوافر في الوقت الحالي بیِّنات كاف�ة للبت ف�ما إذا كان ا ■
 مأمونًا أم ال عند استخدامه في اإلقالع عن التدخین أثناء الحمل.

لن�كوتین او�النظر إلى األضرار الجس�مة المعروفة الناجمة عن تدخین الت�غ أثناء الحمل والفوائد المشهورة الستخدام عالج االستعاضة عن  ■
والمستخلصة من الدراسات في صفوف الجمهور العام، فإن من المسلَّم �ه أن مختلف الم�ادئ التوجیه�ة الوطن�ة قد أوصت �استعمال هذا 

 .العالج أثناء الحمل في ظل إشراف طبي



 

توص�ات منظمة الصحة العالم�ة �شأن تدابیر الوقا�ة 
  والمكافحة

 المتعلقة بتعاطي التبغ والتعرض للدخان غیر المباشر أثناء الحمل

 
 من الذي وضع هذه الم�ادئ التوجیه�ة

 
�غ�ة وضـــــــــــــع هذه الم�ادئ التوجیه�ة فقد شـــــــــــــكلت منظمة  

الصــحة العالم�ة لجانًا لواضــعي الم�ادئ التوجیه�ة ومســتعرضــیها 
من ذوي الخبرة في م�ـــادین الصــــــــــــــحــة اإلنجـــاب�ـــة، واإلقالع عن 
التدخین، وســـــ�اســـــات مكافحة الت�غ، وحقوق اإلنســـــان، والمنتمین 

 كة التي قدمتإلى جم�ع أقال�م المنظمة. وشــــملت الجهات الشــــر�
الــدعم التقني المنظمــات الوطن�ــة والــدول�ــة المهتمــة والخبیرة بهــذه 

مكــافحــة األمراض والوقــا�ــة منهــا مراكز المســــــــــــــألــة، �مــا في ذلــك 
 المعهد الوطني ل�حوث الســـــرطان التا�عالتا�عة للوال�ات المتحدة و 

للوال�ات المتحدة، والصـــــــــــلیب األحمر الدولي، وصــــــــــــندوق األمم 
ان، وصــندوق الطوارئ التا�ع لمنظمة األمم المتحدة المتحدة للســك

للطفولة (الیون�ســــــــــــیف). وشــــــــــــارك المســــــــــــتخدمون الفعلیون لهذه 
الم�ــادئ، أي المهنیون الصــــــــــــــحیون، وأبنــاء المجتمعــات المحل�ــة 
المتأثرة �التوصــــ�ات، �ما في ذلك خبیر في الصــــحة األهل�ة، في 

 لجان الص�اغة واالستعراض على حد سواء.
 

 خدم هذه الم�ادئ التوجیه�ة؟من س�ست
 
تم إعداد التوص�ات الواردة في هذه الم�ادئ التوجیه�ة  

 من: لكل

المهنیون الصــــــــــــــحیون القائمون على رعا�ة الحوامل في  •
المرافق الصـــــــــــح�ة مثل الممارســـــــــــون الطبیون العامون، 
وأط�ـاء األســــــــــــــرة، وأط�ـاء التولیــد، واألط�ــاء، والقــا�الت، 

 العاملین في الرعا�ة الصح�ة.والممرضات، وغیرهم من 

القـا�الت التقلیـد�ات والعاملون الصــــــــــــــحیون المجتمعیون  •
 الذین یوفرون الرعا�ة قبل الوالدة للحوامل في منازلهن.

واضـــــــعو ســـــــ�اســـــــات الصـــــــحة العموم�ة، ومدیرو برامج  •
 الرعا�ة الصح�ة، ومدیرو المرافق الصح�ة.

 
 ك�ف�ة استخدام هذه الم�ادئ التوجیه�ة

 
تكون هـذه التوصــــــــــــــ�ـات أكثر فعـال�ة حینما توفر النظم  �مكن أن

الصــــــــــــــح�ــة بیئــة موات�ــة لمكــافحــة الت�غ بین العــاملین في مجــال 
الرعا�ة الصـــح�ة. و�شـــمل ذلك جعل المرافق الصـــح�ة خال�ة من 
الت�غ، وتقــــد�م خــــدمــــات اإلقالع عن التــــدخین لموفري الرعــــا�ــــة 

لتدر�ب�ة مواد االصـــح�ة الذین یتعاطون الت�غ، وتوفیر األنشــــطة وال
المخصــــــصــــــة للمســــــتو�ات المت�اینة من موفري الرعا�ة الصــــــح�ة 
(األط�اء، والعاملون الصــــــــــــــحیون على المســــــــــــــتوى المتوســــــــــــــط، 
والعاملون الصــــــــــــحیون المجتمعیون ومن العامة على المســــــــــــتوى 
األول)، وتعدیل أشــــكال الرعا�ة الصــــح�ة قبل الوالدة أو صــــكوك 

 ل خانة أو حیزًا لتســـجیلالتســـجیل األخرى للنظام الصـــحي لتشـــم
مالحظات موفري الرعا�ة الصح�ة لتوثیق تعاطي الت�غ والتعرض 

 للدخان غیر الم�اشر وتدو�ن التدابیر المتخذة بهذا الصدد.

 
 :الطرق المخصصة لتطبیق هذه الم�ادئ التوجیه�ة

 
 موفرو الرعا�ة الصح�ة

 اسأل، واسأل، واسأل من جدید ■
اســـــــــــــــأل المرأة عن تعــاطیهــا للت�غ ومــا إذا كــانــت  -

معرضــــــــــــــة للــدخــان في المنزل أو العمــل عنــد كــل 
 حملها.ز�ارة أثناء 

اســـــــــــــــأل أزواج الحوامــل مــا إذا كــانوا یــدخنون في  -
 المنزل.

اشـــــــــــرح للمرأة، ولزوجها، حیثما أمكن، أســـــــــــ�اب علِّم:  ■
إلحــاق تــدخین الت�غ والــدخــان غیر الم�ــاشــــــــــــــر األذى 

 �الجنین.
ل: ■ ن مـا إذا كـانت الحامل تتعاطي الت�غ و/ ســـــــــجـِّ  دوِّ

 تتعرض للدخان غیر الم�اشر في سجلها الطبي. أو
وفِّر المشـــــــورة، والمواد والمســـــــاِعدات التثق�ف�ة،  اعَمل: ■

 واإلحالة �غ�ة:
 مساعدة الحوامل على اإلقالع -
مســـــــــــــاعدة األزواج على ضـــــــــــــمان منزل خال من  -

 الدخان
 

 مدیرو الخدمات الصح�ة

ـــــــدخین درِّب:  ■ ـــــــب على اإلقالع عن الت ـــــــدر� ر الـت وفـِّ
لألط�اء، والقا�الت، والممرضات، والعاملین الصحیین 

 اآلخر�ن.
سـ�اسات حظر التدخین في مرافق الرعا�ة  طبِّق مكِّن: ■

د العاملین �الدعم المتعلق �اإلقالع عن  الصــــح�ة، وزوِّ
 التدخین.

وفِّر ما هو مناســـــــــب من بروتوكوالت، وأدوات، ادعم:  ■
ومواد ومسـاِعدات تعل�م�ة لمساعدة الحوامل وأزواجهن 

 .على اإلقالع عن التدخین
ع�ـادات للرعـا�ـة قبـل الوالدة موات�ة لألزواج  وفِّر روِّج: ■

ر المواد المرجع�ة ألفراد األسرة من المدخنین  .وطوِّ
 

 واضعو الس�اسات

قم بوضــع، وســن، وٕانفاذ تشــر�عات تحظر التدخین في  ■
 األماكن العامة.

ر الموارد لضــــمان خلو كل المرافق الصـــــح�ة من  ■ طوِّ
 الدخان.

لمعـالجـة أمر تعـاطي الت�غ أثنـاء كرِّس الموارد الالزمـة  ■
 الحمل.

 



 

 أولو�ات ال�حث
 
تم تحدید فجوات مهمة في ال�حث والمعارف یلزم معالجتها  

اة  بـــإجراء ال�حوث األول�ـــة وتقـــد�م الـــدعم إلجراء التجـــارب المعشــــــــــــــــَّ
المضــــــــــبوطة على التدخالت الخاصــــــــــة �فترة الحمل ومرحلة ما �عد 

ولم ُیجرى ســـــــــوى عدد قلیل جدًا من الدراســـــــــات في البلدان . الوالدة
ًال عن ذلك تندر الدراسات التي وفض. المنخفضـة والمتوسطة الدخل

ــة المتعلقــة �ــاألنمــاط األخرى لتعــاطي الت�غ  تتنــاول التــدخالت الفعــال
المــــدخن والت�غ عــــد�م الــــدخــــان أثنــــاء الحمــــل والتي ترمي إلى خلو 

 .المنازل من دخان الت�غ من أجل النساء الحوامل

تحدید تعاطي الت�غ والتعرض لدخان الت�غ غیر الم�اشــــر 
 أثناء الحمل

 
یلزم إجراء �حوث التنفیـذ التي تتنــاول الطرق الفعـالـة لتقی�م  

 تعاطي الت�غ مع التركیز على العناصر الرئ�س�ة التال�ة:

ك�ف�ة تحدید تعاطي النســـــــــــاء الحوامل للت�غ وتعرضـــــــــــهن  ■
ــــــل؟  ــــــاشــــــــــــــر على النحو األمث ــــــدخــــــان الت�غ غیر الم� ل

ُتطرح األســــــــــــــئلـة، وما هي األســــــــــــــئلة التي ین�غي  (كیف
ومن الذي ین�غي أن تطرح عل�ه األسئلة، وك�ف�ة طرحها، 
 التوثیق.)

التقی�م الــذاتي في مقــابــل التحقق �ــالوســـــــــــــــائــل الك�م�ــائ�ــة  ■
 الحیو�ة.

كیف ُیجرى التقی�م الموضــــــــــــــوعي لتعـــــاطي الت�غ عـــــد�م  ■
 الدخان والتعرض لدخان الت�غ من جانب النساء الحوامل؟

لحیو�ة ائ�ة اهل التحقق من تعاطي الت�غ �الوســــائل الك�م� ■
یؤثر على معــــــدالت الحــــــد من التــــــدخین واإلقالع عن 

 التدخین أثناء الحمل؟

الوســـائل الدق�قة والعال�ة المردود للتحقق من تعاطي الت�غ  ■
 عد�م الدخان �الوسائل الك�م�ائ�ة الحیو�ة.

الق�م الفاصــــلة للتحقق من االمتناع عن التدخین المالئمة  ■
 للحمل تحدیدًا.

العـــــال�ـــــة المردود لتقی�م تعـــــاطي الت�غ والتعرض الطرق  ■
 لدخان الت�غ.

التدخالت النفســـــ�ة االجتماع�ة لإلقالع عن تعاطي الت�غ 
 أثناء الحمل

یلزم إجراء الدراســــات الخاصــــة �الكفاءة والفعال�ة و�حوث التنفیذ 
ختلف یتعلق �م في البلدان المنخفضــــــة والمتوســــــطة الدخل ف�ما

 االجتماع�ة مثل التدخالت التال�ة:التدخالت النفس�ة 
التدخل الســـــر�ع �اســـــتخدام المراحل الخمســـــة: اســـــأل  ■

 .وق�ِّم وانصح وساعد ورتب
 
 

تزو�ــد المرأة الحــامــل �ــالتعل�قــات حول الحــالــة الصــــــــــــــح�ــة  ■
للجنین أو ق�اس المنتجات الثانو�ة للواصـــــمات البیولوج�ة 

 لتدخین الت�غ.
 إجراء المقا�الت التحفیز�ة. ■
ـــة (إدارة الطوارئ) للتشــــــــــــــج�ع على  ■ تقـــد�م الحوافز المـــال�

 اإلقالع عن التدخین.
التــــدخالت الفعــــالــــة للوقــــا�ــــة من االنتكــــاس في المرحلــــة  ■

ـــة  ـــة مـــا �عـــد الوالدة في حـــال األخیرة من الحمـــل أو مرحل
النســــــاء الالتي �قلعن عن التدخین من تلقاء أنفســــــهن في 

 بدا�ة الحمل.
التـــدخالت النفســــــــــــــ�ـــة االجتمـــاع�ـــة المحـــددة تقی�م فعــال�ـــة  ■

الخــاصـــــــــــــــة �مختلف أنواع منتجــات الت�غ المســــــــــــــتخــدمــة 
ومختلف أنواع مقدمي الرعا�ة الصح�ة الذین یتولون تنفیذ 

 التدخالت.

التدخالت الصــــــیدالن�ة لإلقالع عن تعاطي الت�غ أثناء 
 الحمل

دراسة العوامل التي تحسن االلتزام بتعاطي المستحضرات  ■
 ن�ة العالج�ة أو تعوقه.الصیدال

اســــــــــــــتعراض آثـــار اســــــــــــــتخـــدام العالج ببـــدائـــل الن�كوتین  ■
(خصائص المأمون�ة والفعال�ة) في حالة النساء الحوامل، 
والســــــــ�ما في المملكة المتحدة حیث توجد مجموعة أتراب�ة 
لهــا تــار�خ في اســــــــــــــتخــدام العالج ببــدائــل الن�كوتین أثنــاء 

 الحمل.
بین اســـــــتخدام الجرعات الصـــــــغیرة الدراســـــــات التي تقارن  ■

والجرعــــات الكبیرة من العالج ببــــدائــــل الن�كوتین لإلقالع 
 عن التدخین أثناء الحمل.

التجارب التي تتناول ما �فضـــــــــــله الز�ائن (اخت�ار الز�ائن  ■
 لنوع العالج ببدائل الن�كوتین).

ترصــــــد االســــــتخدام الحالي للمســــــتحضــــــرات الصــــــیدالن�ة  ■
(مع التركیز على تحـــدیـــد مـــا إذا  العالج�ـــة أثنـــاء الحمـــل

كانت النسـاء �سـتخدمن هذه المستحضرات عندما یوصي 
بها أو �صـــفها مقدمو الرعا�ة الصـــح�ة، وعندما ال یتلقین 

 هذه النصائح).
اســـتخدام المســـتحضـــرات الصـــیدالن�ة العالج�ة من جانب  ■

النســــــــاء الحوامل ذات المســــــــتو�ات المرتفعة من االعتماد 
 على الن�كوتین.

الحمـا�ـة من دخان الت�غ غیر الم�اشـــــــــر أثناء الحمل 
 (خلو األماكن العامة من دخان الت�غ)

تقی�م أثر الس�اسات الخاصة �األماكن العامة الخال�ة من  ■
دخان الت�غ على إقالع النساء الحوامل عن تعاطي الت�غ 

 وتعرضهن لدخان الت�غ غیر الم�اشر وحصائل الحمل.



 

تقی�م امتثال الجماهیر للتشـــــــــــر�عات الخاصـــــــــــة �حظر دخان  ■
الت�غ والسـ�ما في البلدان المنخفضـة والمتوسطة الدخل، عند 

الت�غ غیر الم�اشــــــــــــــر  طر�ق دراســــــــــــــة تعرض األفراد لدخان
ي التحقق �الوســـــــائل الك�م�ائ�ة الحیو�ة) ف (�التقی�م الذاتي أو

 األماكن العامة وأماكن العمل وفي المنزل.
تقی�م أثر التشـر�عات الخاصة �حظر دخان الت�غ على معدل  ■

انتشــــــــــــــار المنــازل الخــال�ــة من دخــان الت�غ أو المنــازل الــذي 
 ُ�حظر فیها التدخین.

 
دخــان الت�غ غیر الم�ــاشـــــــــر أثنــاء الحمــل  الحمــا�ــة من

 المنازل من دخان الت�غ) (خلو
أفضـــل الطرق لمخاط�ة عشـــراء النســـاء الحوامل وغیرهم من  ■

أفراد األســــرة وٕاشــــراكهم في الحد من تعاطي الت�غ من جانب 
أفراد األســـــــــرة والحد بذا من تعرض النســـــــــاء الحوامل لدخان 

 الت�غ غیر الم�اشر في المنزل.
الطرق للتحقق �الوســــائل الك�م�ائ�ة الحیو�ة من الحد  أفضــــل ■

من تعرض النســــــــــــــاء الحوامـل لـدخان الت�غ غیر الم�اشــــــــــــــر 
 وٕاقالع عشرائهن عن التدخین.

تحدید وسـائل زهیدة التكلفة و�سـ�طة االسـتخدام لرصد نوع�ة  ■
الهواء ومدى فعالیتها كأداة للتدخل من أجل التشــــــــــج�ع على 

 ازل.الحد من التدخین في المن
تحـدید مســــــــــــــتوى كثافة التدخالت الالزم لفعالیتها في الوقا�ة  ■

 من التعرض لدخان الت�غ غیر الم�اشر في المنازل.
ك�ف�ة إذكاء وعي مقدمي الرعا�ة الصــــــــــــــح�ة �شــــــــــــــأن أهم�ة  ■

الفحص لتحري تعرض النســــــــــــــاء الحوامـل لـدخان الت�غ غیر 
 الم�اشر.

 التقی�م
 

 لتقی�م أثر هذه الم�ادئ التوجیه�ة*ق�اس النجاح: مؤشرات مختارة 
 

 المستوى العالمي
 

عــــدد البلــــدان التي توثِّق �صــــــــــــــورة اعت�ــــاد�ــــة تعــــاطي الت�غ  ■
والتعرض للـدخان غیر الم�اشــــــــــــــر في اســــــــــــــتمارات ع�ادات 

 قبل الوالدة لدیها ما
توافر المواد المرجع�ة �اللغات المحل�ة حسب البلدان ومرافق  ■

 الرعا�ة الصح�ة
ل توص�اتها استنادًا عدد الم� ■ ادئ التوجیه�ة الوطن�ة التي تعدِّ

 إلى ال�حوث �شأن هذه المسألة
عدد االخت�ارات الســـــر�ر�ة العشـــــوائ�ة الممولة والمنفَّذة �شـــــأن  ■

 هذه المسألة
عدد المنشــــــورات �شــــــأن اســــــتخدام العالج الصــــــیدالني أثناء  ■

 الحمل

 المستوى القطري 

�ین على تقی�م تعاطينســــــــ�ة موفري الرعا�ة الصــــــــح�ة  ■  المدرَّ
 الت�غ والتعرض للدخان غیر الم�اشر

مرات  تحدید وتیرة تعاطي الت�غ في صــــــــفوف الحوامل (عدد ■
 الزمن التعاطي في الیوم/ األسبوع) على مدى

نســـ�ة اســــتمارات ع�ادات ما قبل الوالدة المشــــتملة على حیز  ■
لتوثیق تعـــــاطي الت�غ والتعرض للـــــدخـــــان غیر الم�ـــــاشــــــــــــــر 

 والتدابیر المتخذة
النســـــــــ�ة المئو�ة للنســـــــــاء المق�َّمات ف�ما یتعلق بتعاطي الت�غ  ■

والتعرض للدخان غیر الم�اشـــــــــــر أثناء ز�ارات الع�ادات قبل 
 الوالدة على فترات مناس�ة

نســــــــــــ�ة الحوامل (المتعاط�ات للت�غ) اللواتي ُ�قلعن عن الت�غ  ■
 �عد تقد�م المشورة لهن للق�ام بذلك

حوامل اللواتي تم تحدید أنهن یتعرضــــــــــــــن للدخان نســــــــــــــ�ـة ال ■
 الم�اشر غیر

نســــــــ�ة الحوامل (المعرضــــــــات للدخان غیر الم�اشــــــــر) ممن  ■
توفرت لهن المشــــــورة اللواتي ُیبلغن عن انخفاض تعرضــــــهن 

 للدخان غیر الم�اشر
عدد الدورات التدر�ب�ة التي نظمها موفرو الرعا�ة الصــــــــــح�ة  ■

 �شأن تنفیذ التدخالت
البروتوكوالت والمســـــــــــاِعدات الوظ�ف�ة �اللغات المحل�ة توافر  ■

 في مرافق ع�ادات ما قبل الوالدة
توافر التشــــــــــــــر�عــات الخــاصـــــــــــــــة �ــالتحرر من الــدخــان على  ■

 المستو�ات الوطن�ة ودون الوطن�ة والمحل�ة
 معدالت االمتثال الملحوظ لتشر�عات التحرر من الدخان ■
خان (العامة منها نســــــــــــ�ة المرافق الصــــــــــــح�ة الخال�ة من الد ■

 والخاصة)
معدالت انتشـــــــــــار تعاطي الت�غ واإلقالع عنه في صــــــــــــفوف  ■

 العاملین في المرافق الصح�ة
 
 

العالم�ة �شأن تدابیر الوقا�ة توص�ات منظمة الصحة 
  والمكافحة

 المتعلقة بتعاطي التبغ والتعرض للدخان غیر المباشر أثناء الحمل



 

 2014العالم�ة  الصحة منظمة ©

قســــــــم الط�اعة  من علیها الحصــــــــول ، كما �مكن(www.who.int)تتوافر مطبوعات منظمة الصــــــــحة العالم�ة في الموقع اإللكتروني للمنظمة . محفوظة الحقوق  جم�ع
 +؛41 22 791 4857: رقم فاكس +؛41 22 791 3264: رقم هاتف( Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland 20 العالم�ة الصــحة منظمة والنشــر،
 . )bookorders@who.int :اإللكتروني البر�د عنوان
قســم  إلى -جاري ت غیر توز�عاً  لتوز�عها أو لب�عها كان ذلك ســواء - العالم�ة الصــحة منظمة منشــورات ترجمة أو �اســتنســاخ اإلذن على الحصــول طل�ات توج�ه ین�غي
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للحص�������ول على مزی��د من المعلوم��ات 
 یرجى االتصال بالعنوان التالي:

Prevention of Noncommunicable 
Diseases 
Tobacco Free Initiative  
World Health Organization 
20 Avenue Appia, 1211 Geneva 
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E-mail: tfi@who.int 
Web site : www.who.int\tfi 
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