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31 أيار/مايو: اليوم 
العاملي لالمتناع عن التبغ

قائمة بآثار التبغ عىل حياة البرش
إن وباء التبغ يقتل ما يقرب من 6 � ماليني إنسان كل عام، ومنهم:

أكثر من 5 - ماليني ممن يتعاطون التبغ أو سبق هلم تعاطيه من َقْبل
أكثر من 000 600 - من غري املدخنني ولكنهم تعرضوا للدخان 

السلبي.

حيتل تعاطي التبغ املرتبة الثانية، بعد ارتفاع ضغط الدم، بني العوامل  � 

املسامهة يف وباء األمراض غري السارية، مثل النوبة القلبية والسكتة 
الدماغية والرسطان والُنفاخ الرئوي. واألمراض السارية مسؤولة 

عن 63% من الوفيات.
املدخنون أكثر عرضة من غريهم لبعض األمراض السارية مثل السل  � 

وااللتهاب الرئوي.
ينفرد التبغ عن غريه بأنه املنَتج الوحيد الذي يقتل عددًا كبريًا من  � 

الناس. فقد قتل مئة مليون شخص خالل القرن العرشين. وما مل 
نتخذ إجراءات حاسمة، فسيقتل ما يقرب من مليار شخص يف القرن 

احلادي والعرشين. وقد كان من املمكن تفادي مجيع الوفيات.

لدينا الوسائل التي تكبح التبغ
إن أقوى وسيلة نمتلكها ملكافحة التبغ هي اتفاقية منظمة الصحة العاملية 
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي حتمي الناس محاية فّعالة من الكثري 

من أرضار التبغ.

إن اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ هي الرد 
العاملي عىل وباء التبغ، فهي تلزم األطراف الذين وقعوا عليها باختاذ 
ض له، إضافة إىل  تدابري متزايدة ضد استهالك التبغ وتسويقه والتعرُّ

تدابري أخرى كثرية.

واحلل يكمن يف التنفيذ الكامل التفاقية منظمة الصحة العاملية 
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.

ضًا لألرضار الفقراء هم األكثر تعرُّ
يزداد تعاطي التبغ ازديادًا رسيعًا يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 
املتوسطة الدخل، ويعود ذلك إىل التزايد املستمر يف عدد السكان، وإىل 

استهداف تلك البلدان من ِقَبل رشكات صناعة التبغ. وبحلول عام 
2030 سيكون 80% من جممل الوفيات التي تعود إىل التبغ يف العامل يف هذه 

البلدان.

إن التكاليف املتعلقة بالتبغ ضخمة، فمعظم الوفيات املرتبطة به ستحدث 
بني البالغني، وهم يف سن العمل واإلنتاج، أما من يفلح يف النجاة من 

املوت منهم فسيعاين من إعاقة طويلة األمد، ويف البلدان املنخفضة الدخل 
والبلدان املتوسطة الدخل يكون الضامن الصحي قلياًل أو غائبًا متامًا، 
وتقع التكاليف املرتتبة عىل الرعاية الصحية عىل عاتق اأُلرس بكاملها 

تقريبًا، وسيساهم األثر االقتصادي للوفاة الباكرة واإلعاقة وفقدان 
اإلنتاجية يف زيادة عبء الفقر، وإعاقة التنمية الوطنية، وزيادة اهلوة 

املتمثلة يف انعدام العدالة الصحية. وينطبق ذلك أكثر ما ينطبق عىل البلدان 
املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، والتي تكون فيها املوارد 

املتاحة ملكافحة التبغ شحيحة يف غالب األحيان، لذا فإن مكافحة التبغ ال 
تقترص عىل كوهنا إحدى األولويات يف الصحة العمومية، بل هي قضية 

تنموية رئيسية.

احلل الشامل: اتفاقية منظمة الصحة العاملية 
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

إن اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ هي 
أول اتفاقية دولية أعدت بإرشاف ورعاية منظمة الصحة العاملية يف 

إطار الصحة العمومية، وتقدم أسلوبًا شاماًل خلفض العبء الصحي 
واالقتصادي الذي يسببه التبغ.

وُتَعدُّ هذه االتفاقية من املعامل الرئيسية عىل طريق الصحة العاملية. وقد 
أعدت استجابة للسامت العاملية لوباء التبغ، وُتَعدُّ من أكثر االتفاقيات يف 

تاريخ األمم املتحدة قبواًل، فقد صادقت عليها مجعية الصحة العاملية يف 
شهر أيار/مايو 2003 ودخلت حيز التنفيذ بعد فرتة ال تزيد عىل سنتني 

 بعد ذلك، أي يف 27 شباط/فرباير 2005، ويبلغ عدد األطراف فيها
أكثر من 170 طرفًا من بني الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية 

والبالغ عددهم 193 بلدًا.

وُيَعدُّ مؤمتر األطراف بمثابة اهليئة احلاكمة أو الرئاسية يف املعاهدة، ويتلّقى 
الدعم من أمانة االتفاقية، وجيتمع مؤمتر األطراف بانتظام ملراجعة تنفيذ 

هذه االتفاقية وتعزيزها، وقد َعَقَد مؤمتر األطراف آخر اجتامعاته يف 
أورغواي يف ترشين الثاين/نوفمرب 2010.

وقدياًم، كان كل بلٍد حياول مكافحة وباء التبغ يف معزل عن غريه، وقد 
جعلت َعْومَلة الوباء من هذه اجلهود هباًء منثورًا، فالطرق التقليدية خلفض 

تعاطي التبغ مثل التدخالت الفردية التي يقوم هبا املهنيون الصحيون، ال 
تقارن قوهتا بام لدى رشكات صناعة التبغ من قوة، ومن حيث البحوث 

املتعددة البلدان، واملوارد اهلائلة والتعزيز الفّعال لتعاطي التبغ.

إن مشكلة عاملية يف الصحة العمومية تتطلب استجابة عاملية، ومتثل اتفاقية 
منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ أسلوبًا جديدًا من 

أساليب التعاون الصحي الدويل، إذ تستخدم إطارًا قانونيًا عامليًا ملجاهبة 
وباء عاملي.

وتتضمن اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تدابري 
رئيسية متصلة باحلد من الطلب عىل التبغ وتدابري رئيسية متعلقة باحلد من 

 عرض التبغ.
وهي تؤكد عىل حق مجيع الناس بالتمتع بأرفع مستوى صحي ممكن، وهي 

تكبح مجاح وقدرات الرشكات الصانعة للتبغ عىل التأثري عىل السياسات 
الصحية التي صممت حلامية الناس من التبغ. وهي تدعو إىل تعاون دويل 
قوي حلامية األجيال احلالية واملستقبلية من العواقب املدمرة عىل الصعيد 

الصحي واالجتامعي والبيئي واالقتصادي لتعاطي التبغ وللتعرض 
للدخان السلبي.

ليس لدى املجتمع الدويل سوى فرص قليلة جدًا حلامية سكان العامل 
من أحد األسباب التي تسبِّب قدرًا كبريًا من األمراض واملوت 

املبكر. إذ إن مكافحة التبغ ستكون بال جدال أعظم هذه الفرص، 
ر اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  وستوفِّ

هذه الفرصة.
الدكتورة مارغريت تشان
املديرة العامة
منظمة الصحة العاملية



اتفاقية حتظى بالشعبية الواسعة والقبول الرسيع

وهناك املزيد مما يمكن حتقيقه
إن ما تدعو احلاجة إليه اآلن هو التنفيذ الكامل لالتفاقية من ِقَبل األطراف فيها. 

فال يكفي أن تصبح دولة ما طرفًا يف االتفاقية، بل عليها أن تصدر اللوائح 
والترشيعات الالزمة، ثم عليها بعد ذلك أن تفرض تنفيذها.

ة من تقارير التنفيذ، حتقيق إنجازات هامة،  وتشري اخلربات املتوافرة حاليًا، واملستمدَّ
يات ضخمة وفجوات يف املوارد. ولكن ما ينبغي عمله يزيد  إىل جانب مواجهة حتدِّ

عىل ذلك أيضًا.

إن اليوم العاملي لالمتناع عن التبغ يلقي الضوء عىل األمهية احلاسمة لضامن التنفيذ 
الكامل التفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ يف مجيع البلدان، 

م يف مكافحة التبغ للوصول إىل  ي ما عليه إلحراز التقدُّ وعىل كل طرف أن يؤدِّ
املستوى التايل، وذلك من خالل الدعوة إىل وضع االتفاقية بكاملها موضع التنفيذ.

احلد من الطلب عىل التبغ
إن التدابري الرئيسية املتصلة باحلد من الطلب عىل التبغ يف اتفاقية منظمة 

الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تغطي املواد 6-14؛ وتتصّدى لـ:

التدابري السعرية والرضيبية الرامية إىل احلد من الطلب عىل التبغ � 

التدابري غري السعرية الرامية إىل احلد من الطلب عىل التبغ، وتتضمن: � 

ض لدخان التبغ احلامية من التعرُّ - 
تنظيم حمتويات منتجات التبغ - 

تنظيم الكشف عن منتجات التبغ - 
تغليف وتوسيم منتجات التبغ  - 

التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية اجلمهور - 
اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته  - 

التدابري الرامية إىل احلد من الطلب فيام يتعلق باالعتامد عىل التبغ  - 
واإلقالع عنه

احلد من عرض التبغ
إن التدابري الرئيسية املتعلقة باحلد من عرض التبغ ضمن اتفاقية منظمة الصحة 

ى لـ: العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تغطي املواد 15–17 التي تتصدَّ

االجتار غري املرشوع بمنتجات التبغ � 

املبيعات التي تستهدف القرصَّ واملبيعات بواسطة القرصَّ  � 

تقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات اجلدوى االقتصادية � 

جماالت أخرى
تغطي اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ جماالت 

أخرى هامة:

املسؤولية: محاية سياسات الصحة العمومية يف ما يتعلق بمكافحة التبغ من  � 

التضارب يف املصالح التجارية واالستثامرية األخرى يف صناعة التبغ )البند 
19 والبند 5.3(

) التعاون الدويل ونقل املعلومات والرتتيبات املؤسسية )البنود 26-20 �

التقدم نحو املستوى التايل: تعزيز التنفيذ الكامل 
التفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة 

التبغ
م ملحوظ يف هذه االتفاقية: ق تقدُّ لقد حتقَّ

فاهليئتان الرئيسيتان يف االتفاقية، ومها مؤمتر األطراف واألمانة الدائمة  � 

لالتفاقية، قد تم تأسيسهام، ومها اآلن يامرسان وظائفهام ممارسًة كاملة
لقد متت املصادقة عىل دالئل إرشادية حول تنفيذ االتفاقية، تغطي أكثر من  � 

عرشة بنود، وبعضها يف مرحلة متقدمة من اإلعداد
يتواصل التفاوض حول بروتوكول يستهدف التخلص من االجتار غري  � 

املرشوع بمنتجات التبغ
تم تأسيس نظام لإلبالغ ورفع التقارير لالتفاقية عىل نحٍو جيد، وقد تم  � 

ع أن تتلقاها أطراف االتفاقية  ي ما يزيد عىل 80% من التقارير التي يتوقَّ تلقِّ
وأن خيضعوها للتحليل

تقديم الدعم لألطراف للوفاء بااللتزامات التي جيري تنفيذها من خالل  � 

استعامهلم لبعض األدوات واآلليات، مثل توزيع الدالئل اإلرشادية، 
وتقديم املساعدة التقنية والقانونية، وإجراء تقييم لالحتياجات، والتدريب، 

وتسهيل نقل اخلربات ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الوصول إىل املوارد 
املتوافرة عىل الصعيد الدويل

لقد أصبحت الغالبية املطلقة من الدول األعضاء أطرافًا يف االتفاقية، كام  � 

حظيت هذه االتفاقية باالعتامد لدى العديد من املنظامت الدولية ليكونوا 
ى إىل توسيع نطاق التعاون الدويل والتقني مراقبني يف مؤمتر األطراف، مما أدَّ
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الفرص لتحقيق أكرب اآلثار املمكنة يف هذا القرن إذا عملنا عىل جعل كل يوم 
يمر بنا يومًا عامليًا لالمتناع عن التبغ وملكافحته.
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الدعوة إىل العمل: لنضع اتفاقية منظمة الصحة 
العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ موضع التنفيذ

ه إىل احلكومات الطلب املوجَّ

ت  احلكومات األطراف يف االتفاقية: الوفاء بجميع االلتزامات التي نصَّ � 

عليها االتفاقية، وإصدار الترشيعات الالزمة، ثم وضعها موضع التنفيذ
احلكومات غري األطراف يف االتفاقية: وضع األولويات الصحية للناس  � 

يف املكان املالئم هلا باالنتساب إىل األطراف يف االتفاقية
ه إىل املجتمع املدين واملنظامت غري احلكومية الطلب املوجَّ

الدعوة بقوة للتنفيذ الكامل التفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن  � 

مكافحة التبغ
ه إىل عامة الناس الطلب املوجَّ

م الدعم الكامل والفوري اللتزاماهتا التي  الطلب من حكوماهتم أن تقدِّ � 

ت عليها االتفاقية نصَّ
إذا مل تكن حكوماهتم قد أصبحت طرفًا من األطراف يف االتفاقية، فعليهم  � 

حشد الدعم لعامة الناس والطلب من حكوماهتم التصديق عىل االتفاقية
ه إىل منظمة الصحة العاملية ومؤمتر األطراف والرشكاء  الطلب املوجَّ

الدوليِّـني

تقديم الدعم الكامل للبلدان يف تنفيذها لالتفاقية � 

إدراك أن االتفاقية هي األداة الرئيسية يف مكافحة وباء األمراض غري  � 

السارية
يًا هائاًل أمام الصحة العمومية والتنمية، إال أن  إن وباء التبغ يفرض حتدِّ

اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تعمل عىل ختفيف 
وطأة الوباء بعد أن أصبحت األدوات األخرى ضئيلة الفّعالية؛ وذلك إذا 

عمل األطراف بجٍد ودأب لتنفيذها عىل الوجه األكمل. وسيكون لدينا أكرب 
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