


اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ ... تنقذ الأرواح

مقدمة

ُتَعدُّ اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ اأول معاهدة مت التفاو�ض عليها حتت رعاية منظمة ال�صحة 

العاملية بال�صتناد اإىل د�صتور املنظمة. وقد �صادقت عليها جمعية ال�صحة العاملية يف 21 اأيار/مايو 2003 لتدخل حيز 

التنفيذ يف 27 �صباط/فرباير 2005. وُتَعدُّ هذه التفاقية من اأكرث التفاقيات التي حظيت بالقبول يف تاريخ الأمم املتحدة، 

فقد بلغ عدد الأطراف فيها 127 طرفًا من جميع اأنحاء العامل، ومنهم 19 بلدًا من بلدان اإقليم �رشق املتو�صط؛ ومل ين�صم 

كلُّ من املغرب وال�صومال اإىل الأطراف يف هذه التفاقية.

ت اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ ملواجهة �صمات العوملة لوباء التبغ، فهي اتفاقية  وقد اأُِعدَّ

ل التفاقية معلمًا وا�صحًا لتعزيز ال�صحة  ع باأرفع م�صتوى من ال�صحة. ومتثِّ دت على حق النا�ض بالتمتُّ نات اأكَّ ُم�ْصَندة بالبيِّ

م اأبعادًا قانونية جديدة للتعاون ال�صحي الدويل. وميكن تق�صيم التدابري التقنية املت�صلة مبكافحة التبغ التي  العمومية، وتقدِّ

مت امل�صادقة عليها يف التفاقية اإىل تدابري مت�صلة باحلد من الطلب على التبغ، وتدابري متعلقة باحلد من عر�ض التبغ.

من  واحلماية  ال�صعرية،  والتدابري غري  وال�رشيبية،  ال�صعرية  التدابري  تت�صمن  التبغ،  على  الطلب  من  احلد  •فتدابري  	
وتو�صيم  وتغليف  التبغ،  منتجات  عن  الك�صف  وتنظيم  التبغ،  منتجات  حمتويات  وتنظيم  التبغ،  لدخان  �ض 

ُّ
التعر

منتجات التبغ، والتثقيف والت�صال والتدريب وتوعية اجلمهور، والإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته، وتدابري 

تتعلق بالعتماد على التبغ والإقالع عنه.

ن الجتار غري امل�رشوع مبنتجات التبغ، وحظر املبيعات التي ت�صتهدف الق�رشرّ  •اأما تدابري احلد من عر�ض التبغ فتت�صمَّ 	
، وتقدمي الدعم لالأن�صطة البديلة ذات اجلدوى القت�صادية. واملبيعات بوا�صطة الق�رشرّ

وهناك تدابري اأخرى تتعلق بحماية البيئة، وامل�صوؤولية، والتعاون العلمي والتقني، ونقل املعلومات، والرتتيبات املوؤ�ص�صية 

واملوارد املالية، وت�صوية النزاعات، وو�صع التفاقية واأحكام ختامية.

اآثار اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ على ال�شعيد الإقليمي

لقد اأثَّرت اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ على اإقليم �رشق املتو�صط من خالل:

•تقوية الإطار القانوين ملكافحة التبغ وخلق الت�رشيعات و�صمان تنفيذها وتوا�صل تطويرها. 	
•تقوية ال�رشاكة مع املنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي ت�صاهم يف مكافحة التبغ. 	

•زيادة اللتزام ال�صيا�صي يف مكافحة التبغ على ال�صعيد الإقليمي والوطني. 	
•ك�صف الأن�صطة والأ�صاليب املاكرة التي تتبعها �رشكات �صناعة التبغ.  	

ويتوا�صل تطوير التفاقية من خالل القرارات التي اتخذها موؤمتر الأطراف الذي ا�صتكمل عقد اأربع دورات له حتى الآن؛ 

وقد عملت الهيئات الداعمة التي اأ�ص�صها موؤمتر الأطراف على اإعداد دلئل اإر�صادية تتعلق بكل البنود؛ وبعد ا�صتكمالها 

للمواد  وهي  العتماد  على  بالإجماع  اإر�صادية  دلئل  وقد حظيت خم�صة  دوراته.  الأطراف خالل  موؤمتر  عليها  �صادق 

5.3، 8، 11، 12، 13، 14. كما مت اعتماد الدلئل الإر�صادية اجلزئية للمادتني 9 و10. وتعمل جمموعات من اخلرباء يف 
دات للدلئل الإر�صادية لتنفيذ املادة 6 )التدابري ال�صعرية وال�رشيبية الرامية اإىل احلد من  الوقت احلا�رش على اإعداد م�صورّ

الطلب على التبغ( واملادة 17 )تقدمي الدعم لالأن�صطة البديلة ذات اجلدوى القت�صادية( واملادة 18 )حماية البيئة و�صحة 

الأفراد(.

ونظرًا لوجوب تنفيذ جميع املواد والدلئل الإر�صادية على ال�صعيد الوطني للوفاء باللتزامات التي تفر�صها التفاقية، 

نات ت�صتهدف تقدمي امل�صاعدة لالأطراف للوفاء بالتزاماتهم دون الإ�رشار باحلقوق  فاإن الدلئل الإر�صادية الـُم�ْصَندة بالبيِّ

الد�صتورية اأو القانونية لها.

نحو تنفيذ ناجح لالتفاقية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ

من اأجل حتقيق النتائج املتوقعة لكل ال�صيا�صات التي تو�صي بها اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�صاأن مكافحة 

اأهداف  ذات  وطنية  عمل  واإعداد خطة  القطاعات،  دة  متعدِّ اآلية  اإن�صاء  البلدان  على  ينبغي  الدويل،  ال�صعيد  على  التبغ 

وا�صحة وممكنة التحقيق، وربط تنفيذ الأن�صطة بجدول زمني، واإن�صاء نظام فعال للمراقبة، واإن�صاء اآلية داخلية لالرتقاء 

بالعمل ت�صمح بالتحول ال�صهل.

لالإ�صتبيان:

مبادرة التحرر من التبغ

منظمة ال�صحة العاملية

املكتب الإقليمى ل�رشق املتو�صط
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م�شتمرون على الطريق



كما تدعو احلاجة اإىل الت�رشيعات على ال�صعيد الوطني من اأجل تقوية تنفيذ التفاقية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ. 

لأقوى  يكون  لن  والتنفيذ  المتثال  فبدون  اآخر،  �صيء  تنفيذها  وفر�ض  لها  والمتثال  �صيء  التبغ  مكافحة  فت�رشيعات 

الت�رشيعات اأي اأثر يف تخفيف وطاأة املخاطر ال�صحية. و�صيقل جناح تنفيذ التفاقية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ يف غياب 

�صيا�صات قوية ملراقبة �صناعة التبغ على ال�صعيد الوطني اأو غياب اآليات للتعاون الدويل. اإن نفوذ ال�رشكات ال�صانعة 

للتبغ باعتبارها ال�صبب الرئي�صي من اأ�صباب وباء التبغ ينبغي اأن ُيَجاَبه من خالل التنفيذ احلازم للدلئل الإر�صادية للمادة 

.5.3

اليوم العاملي لالمتناع عن التبغ 2011

لقد اختارت منظمة ال�صحة العاملية �صعار “اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ” لليوم العاملي 

د الأطراف  لالمتناع عن التبغ لعام 2011، وذلك لإلقاء ال�صوء على اأهمية التفاقية، وللتاأكيد على اللتزامات التي تعهَّ

بالوفاء بها، ولتعزيز الدور الأ�صا�صي ملوؤمتر الأطراف وملنظمة ال�صحة العاملية يف تقدمي الدعم للبلدان. و�صت�صاعد الر�صالة 

بها  التي يبعثها اليوم العاملي لالمتناع عن التبغ على اإنقاذ املزيد من الأرواح وعلى احلد من فداحة الأ�رشار التي ي�صبِّ

لتعزيز  الوطني  ال�صعيد  على  الحتياجات  وعلى  املختلفة،  الإر�صادية  الدلئل  على  ال�صوء  �صيلقي  كما  التبغ،  تعاطي 

التفاقية.

اإن الر�شائل الرئي�شية لليوم العاملي لالمتناع عن التبغ هي:

ل الأطراف يف التفاقية بالتزامات اأخالقية لتنفيذ اتفاقية منظمة  •اإىل جانب اللتزامات القانونية، تتحمَّ 	
ال�صحة العاملية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ تنفيذًا كاماًل من اأجل اإنقاذ الأرواح.

•يجب ترجمة اللتزامات التي تفر�صها التفاقية ملكافحة التبغ فورًا اإىل حقائق على اأر�ض الواقع على  	
ال�صعيد الوطني من خالل خلق اآليات وطنية.

•ينبغي على املنظمات وعلى املوؤ�ص�صات وعلى املجتمع املدين اأن ي�صم قواه لدعم احلكومات يف تنفيذها  	
اًل. لتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ تنفيذًا فعَّ

لالإ�صتبيان:

مبادرة التحرر من التبغ

منظمة ال�صحة العاملية

املكتب الإقليمى ل�رشق املتو�صط

TFI@emro.who.int
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م�شتمرون على الطريق



زيادة ال�رضائب على منتجات التبغ

ملاذا ينبغي اأن ُتزاد ال�رضائب على التبغ؟

هل هو التزام قانوين؟

تن�ص املادة 6 من اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ على ما يلي:

“التدابري ال�شعرية وال�رضيبية و�شيلة فعالة وهامة يف خف�ص ا�شتهالك التبغ ... ي�شع كل طرف يف احل�شبان 
... ويعتمد ... �شيا�شات �رضيبية، وعند القت�شاء �شيا�شات �شعرية، على منتجات التبغ من �شاأنها الإ�شهام يف 

بلوغ الغايات ال�شحية الرامية اإىل احلّد من ا�شتهالك التبغ”.

اإن الو�شائل التي يلتزم جميع الأطراف بالتفاقية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ باتباعها هي تدابري مالية لإنقا�ص ا�شتهالك 

التبغ وفقًا ملا جاء يف التفاقية، ووفقًا لأف�شل املمار�شات الدولية. وعلى احلكومات اأن تزيد ال�رضائب املفرو�شة على 

التبغ وفق اأ�ش�ص نظامية، مع الأخذ باحل�شبان العتبارات القانونية، مثل التاأثري املتوقع لزيادة ال�رضائب على الت�شخم 

وعلى زيادة القوة ال�رضائية لدى امل�شتهلكني.

نات املتاحة؟ ماذا تقول لنا البيِّ

نات املرتاكمة على ال�شعيد الدويل اأو�شحت اأن ازديادًا يف ال�رضائب املفرو�شة على منتجات التبغ وفق اأ�ش�ص  اإن البيِّ

وي�شجع  التبغ،  تعاطي  عن  ال�شباب  يثني  املرتفع  فال�شعر  النا�ص،  من  كبرية  اأعداد  موت  تفادي  على  �شي�شاعد  نظامية 

البالغني املدخنني على الإقالع عن التدخني، ويوؤدي ذلك اإىل نق�ص ملحوظ يف الوفيات ويف العبء ال�شحي الناجم عن 

تعاطي التبغ.

على اأي �شيء تفر�ص ال�رضائب؟

ينبغي زيادة ال�رضائب على جميع منتجات التبغ دون ا�شتثناء. فالتبغ ُي�شتهلك باأ�شكال خمتلفة، منها ال�شجائر والأ�شكال 

وال�شنو�ص. وقد تكون هذه  والبديز  وامل�شغ، وال�شتن�شاق  الرنجيلة،  اأو  وال�شي�شة  يدويًا،  التي حت�رض  واللفافات  اخلام، 

املنتجات خا�شعة ل�رضائب قليلة، اأو دون اأي �رضائب على الإطالق. فاإذا ما زادت ال�رضائب على ال�شجائر فقط، فاإن 

متعاطي التبغ �شيتحولون اإىل تعاطي �شكل اآخر منه، مما يوجب زيادة ال�رضائب على كافة اأ�شكال التبغ.

ما مقدار ال�رضائب؟

اإن زيادة �شعر منتجات التبغ مبقدار 70% من خالل ازدياد ال�رضائب يوؤدي لتفادي ربع الوفيات املتعلقة بالتدخني يف 

جميع اأرجاء العامل.

كما اأن زيادة ال�رضائب املفرو�شة على التبغ مبقدار 10% توؤدي اإىل نق�ص ا�شتهالك التبغ مبقدار 4% يف البلدان املرتفعة 

الدخل ومبقدار 8% يف البلدان املنخف�شة الدخل ويف البلدان املتو�شطة الدخل، واإىل زيادة العائدات من ال�رضائب على 

نات الدولية املتاحة، وعلى كل بلد اأن يقوم بالبحوث  التبغ مبقدار 7%. وتعترب هذه الأرقام تقريبية فقط وت�شتند على البيِّ

اخلا�شة به قبل التعرف على الن�شبة املئوية الفعلية لزيادة ال�رضائب ومنوذج ال�رضائب بدقة.

ما هو منط ال�رضائب التي ينبغي اأن تفر�ص؟

يو�شى بنمطني من ال�رضائب التي تطبق على منتجات التبغ:

•�رضائب خا�شة تفر�ص على كمية من التبغ، مثل ال�رضائب التي تدفع على كل علبة اأو عبوة اأو حاوية من  	
ال�شجائر.

•�رضائب على القيمة حت�شب كن�شبة مئوية من ال�شعر باجلملة اأو بالتجزئة. 	

ويف بع�ص البلدان ميكن فر�ص النمطني من ال�رضائب معًا.

وميكن احل�شول على توقعات بدقة اأكرب للعوائد من ال�رضائب اخلا�شة، ويكون من ال�شعب على �رضكات التبغ التاأثري 

رغم  الأ�شعار  على  املحافظة  على  فت�شاعد  القيمة  على  ال�رضائب  اأما  بالتجزئة،  تباع  التي  التبغ  منتجات  اأ�شعار  على 

الت�شخم.

وينبغي اأن تكون البنية العامة لل�رضائب املفرو�شة ب�شيطة و�شهلة التطبيق يف البلدان. وينبغي حت�شيل ال�رضائب املقتطعة 

العوائد  الية جتميع  فعَّ بالتجزئة. فذلك يزيد من  يبيع  الذي  املوزع  ال�شانعة ولي�ص على م�شتوى  ال�رضكة  على م�شتوى 

املوّحدة مركزيًا وتقليل اأعباء حفظ ال�شجالت لدى اأ�شحاب املحالت ال�شغرية.

لالإ�شتبيان:

مبادرة التحرر من التبغ

منظمة ال�شحة العاملية

املكتب الإقليمى ل�رضق املتو�شط
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اإن منتجات التبغ، �شاأنها �شاأن املنتجات الأخرى، تخ�شع لر�شوم ال�شترياد ولل�رضائب املحلية، ويف حني اأن �رضائب 

ال�شترياد تخ�شع لتفاقيات دولية اأو ثنائية اجلانب بني الدول، فاإن ال�رضائب املحلية وال�رضائب التي ت�شاف اإىل القيمة 

توؤدي اإىل اكت�شاب ح�شة اأكرب من �شعر منتجات التبغ يف الكثري من البلدان.

�رضائب التبغ يف الإقليم

هناك 19 بلدًا من بلدان اإقليم �رضق املتو�شط طرف من اأطراف التفاقية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ، اإل اأن لدى هذه 

البلدان اأقل متو�شط لالأ�شعار باملقارنة مع بلدان الأقاليم الأخرى للمنظمة.

لوجود  ونظرًا  باجلملة،  للبيع  ال�شائعة  الأ�شعار  من   %40 ويعادل  الأقل  هو  ال�رضيبي  للواقع  الو�شطي  املعدل  اأن  كما 

اختالف يف بنى ال�رضائب، فاإن هناك اختالفًا يف اأ�شعار ال�شجائر وح�ش�ص ال�رضائب من ال�شعر الكلي بني بلٍد واآخر. 

اإذ ل يطبق ما يقرب من ن�شف البلدان ال�رضائب املحلية على منتجات التبغ، وتكتفي تلك البلدان بدًل من ذلك بتطبيق 

لتعزيز  فر�شة  وهناك  ن�شبيًا.  منخف�شة  الباقية  البلدان  يف  الواقعة  املقتطعة  ال�رضائب  اأن  كما  فقط.  اجلمركية  التعرفة 

العوائد واأحيانًا لتحقيق مكا�شب �شحية من خالل زيادة ال�رضائب.

فر�ص  نظام  لتغيري  البحوث،  من  م�شتمدة  نات  بيِّ على  ت�شتند  بتدابري  موؤخرًا  التفاقية  يف  اإقليميان  طرفان  اأخذ  وقد 

التي ترتبت على هذه  ال�شحية  الآثار  اإن  العوائد.  اإىل زيادة ملحوظة يف  اأدى ذلك  ال�رضائب ولزيادة ال�رضائب، وقد 

اخلطوة قيد التوثيق.

كيف تنفذ زيادة ال�رضائب؟

يجب اتخاذ اخلطوات التالية قبل زيادة ال�رضائب املفرو�شة.

ف على ال�شلطات الوطنية امل�شوؤولة عن مكافحة التبغ وعن الق�شايا املالية، مثل وزارة املالية ووزارة التجارة.
ُّ
•التعر 	

•اإن�شاء فريق عمل اأو فريق درا�شة من الأطراف املعنية. 	
•اإدراج خرباء يف ال�رضائب املحلية والقت�شاديات لقرتاح النظام ال�رضيبي املالئم الذي يفيد البلد ويتما�شى مع  	

القوانني الوطنية.

•الرتتيب للتدريب واإجراء البحوث من اأجل جمع املعطيات الوطنية. 	

 ميكن ا�ستخدام املعطيات الوطنية

من اأجل:

اإقناع من يتخذ القرار وال�شلطات الوطنية ذات ال�شلة 	•
حتديد اخلطوات التالية 	•

التعرف على املقدار الدقيق للزيادة املطلوبة على ال�شعيد الوطني 	•

التهريب، ول�شمان زيادة  التدابري مثل  •اإ�رضاك اجلهات الوطنية ل�شمان قوة الأعمال املتخذة يف ما يتعلق ببع�ص  	
العوائد واإنقا�ص ال�شتهالك نتيجة لتدابري زيادة ال�رضائب.

تنفيذ التدابري ملكافحة التهريب من خالل:

حفظ ال�شجالت 	•
حت�شني اإجراءات الأمن وال�شالمة على احلدود 	•

اإن�شاء جلنة من ممثلي الهيئات املالية واجلمركية والهيئات الأخرى ذات العالقة بال�رضائب وجمعها وتنفيذها،  	•
لتجتمع اجتماعات نظامية وتتبادل املعلومات فيما بينها

ل�شق ل�شاقة على كل عبوة تر�شل للبيع بالتجزئة 	•
الإلزام بالتحذيرات ال�شحية امل�شورة باللغات الوطنية من اأجل اإنقا�ص احلوافز لدى التجارة غري امل�رضوعة 	•
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•اتخاذ القرار حول بنية ب�شيطة وفعالة لل�رضائب بحيث ي�شهل على متخذي القرارات فهمها والدفاع عنها. 	
•اإطالع و�شائل الإعالم عن الأفكار لكت�شاب الدعم منها. 	

•اإجراء عمل ب�شيط للتعرف على القادة ال�شيا�شيني بغية احل�شول على الدعم من الأ�شخا�ص الرئي�شيني يف البلد. 	
•اقرتاح خطة حول ا�شتخدام العائدات التي مت حت�شيلها حديثًا، مثل تخ�شي�ص ن�شبة منها لدعم ال�شحة من خالل  	
ال�شمان ال�شحي. وقد مت تنفيذ ذلك من قبل يف الإقليم يف العديد من البلدان، ومنها م�رض، حيث اأخذت 10 قرو�ص 

من كل عبوة تبغ لدعم ال�شمان ال�شحي للطالب.

•�شمان التاأهب والدعم ال�شيا�شي وال�شحي للحلفاء املنا�رضين يف الربملان. 	

تدعي �رضكات �شناعة التبغ اأن زيادة ال�رضائب توؤدي اإىل زيادة التهريب

وهذا غري �سحيح

 فالتهريب ل يتعلق بزيادة ال�رضائب بل بعدم ال�شيطرة على احلدود و�شعف اإجراءات املكافحة. اإن اإجراءات

 فر�ص القانون والمتثال له هي التي ينبغي اأن تتبع اإذا كان املطلوب مكافحة التهريب، ولي�ص خف�ص

ال�رضائب على التبغ.

لالإ�شتبيان:

مبادرة التحرر من التبغ

منظمة ال�شحة العاملية

املكتب الإقليمى ل�رضق املتو�شط

TFI@emro.who.int
www.emro.who.int/tfi/tfi.htm

م�ستمرون على الطريق



الأماكن العمومية اخلالية من التبغ

ملاذا ينبغي اإن�شاء اأماكن عمومية خالية من التبغ؟

وفقًا ملا ن�شت عليه بو�شوح اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ، فاإن الأماكن العمومية اخلالية 

من التبغ ت�شتهدف حماية النا�ض من التعر�ض لدخان التبغ.

هل الأماكن العمومية اخلالية من التبغ التزام قانوين؟

نعم، اإنها التزام قانوين، فاملادة 8 من اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ تن�ض على:

الة يف املناطق اخلا�شعة لوليته الق�شائية الوطنية ح�شبما  يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز ب�شورة فعَّ   .2
ت�رشيعية  تدابري  وتنفيذ  اعتماد  الق�شائية،  الولية  م�شتويات  �شائر  وعلى  الوطنية  القوانني  حتددها 

وتنفيذية واإدارية و/اأو غريها من التدابري التي توفر احلماية من التعر�ض لدخان التبغ يف اأماكن العمل 

الداخلية وو�شائل النقل العام والأماكن العمومية الداخلية وح�شب القت�شاء يف الأماكن العمومية 

الأخرى.

وتقدم الدلئل الإر�شادية لتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ املزيد من التفا�شيل التي ت�شري 

اإىل احلدود واملتطلبات الالزمة حلماية املجتمع حماية كاملة من التعر�ض لدخان التبغ.

ما هي احلماية الكاملة من دخان التبغ؟

تن�ض الدلئل الإر�شادية حول اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ على:

الة لتوفري احلماية من التعر�ض لدخان التبغ، وفق ما ت�شمنته املادة 8 من اتفاقية منظمة  “اإن التدابري الفعَّ  

ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ تتطلب التخل�ض الكامل من التدخني ودخان التبغ يف اأي بيئة 

اأو مكان توخيًا خللق بيئة خالية من الدخان مئة باملئة، فلي�ض هناك م�شتوى اأدنى للتعر�ض لدخان التبغ”.

جميع  تكون  اأن  التبغ  من  اخلالية  العامة  بالأماكن  يق�شد 

اأماكن العمل الداخلية والأماكن العامة الداخلية خالية من 

دخان التبغ. ويوؤدي تخ�شي�ض م�شاحات داخلية للمدخني 

اإىل خرق هذه املعايري، وبالتايل اإىل عدم المتثال للدلئل 

ب�شاأن  الإطارية  العاملية  ال�شحة  منظمة  الإر�شادية لتفاقية 

لعدم  يوؤدي  للتدخني  م�شاحات  فاإن�شاء  التبغ.  مكافحة 

الأماكن  تكون  باأن  القانوين  للتزامهم  الأطراف  احرتام 

الداخلية خالية من دخان التبغ مئة باملئة. وينبغي األ ُي�شَمح 

بتخ�شي�ض م�شاحات للتدخني يف الأماكن الداخلية.

منظمة  اتفاقية  من   8 للمادة  الإر�شادية  الدلئل  وت�شري 

اإىل  التبغ بو�شوح  ب�شاأن مكافحة  العاملية الإطارية  ال�شحة 

ملوثات  من  التخل�ض  ت�شتطيع  لن  التهوية  نظم  اأف�شل  اأن 

الدخان، واأنها لن تكون فعالة يف احلماية من دخان التبغ.

هناك  كان  اإذا  التدخني،  م�شاحات  تخ�ش�ض  اأن  وينبغي 

بعيدًا  املباين،  خارج  املفتوحة  امل�شاحات  لها، يف  ا�شطرار 

الهواء  تلوث  ل  حتى  الدخان،  من  اخلالية  امل�شاحات  عن 

الداخلي، ولو تلويثًا عار�شًا وغري مق�شود.   

المتثال يف بلدان اإقليم �رشق املتو�شط

اأبلغ ال�شباب الذين �شاهموا يف امل�شح العاملي ل�شتهالك التبغ بني ال�شباب اأن هناك م�شتوى مرتفعًا للتعر�ض لدخان التبغ 

يف الأماكن العمومية )ال�شكل 1(.

التبغ،  لدخان  للتعر�ض  اآمن  م�شتوى  يوجد  ل 

ول ميكن حتقيق احلماية ال�شحية للعاملني وغري 

املدخنني اإل بتطبيق احلظر الكامل على التدخني 

يف جميع الأماكن املغلقة، ومنها مناطق تقدمي 

الطعام وال�رشاب وجميع الأبنية العائدة للقطاع 

العام وو�شائل النقل.

اإن التعر�ض لدخان التبغ يزيد خطر الأمرا�ض 

وخطر   %30-%25 مبقدار  التاجية  القلبية 

مبقدار  املدخنني  غري  لدى  الرئوي  ال�رشطان 

.%30-%20
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ال�شكل 1. الطالب من اأعمار 13-15 عامًا الذين اأبلغوا عن تعر�شهم لدخان التبغ يف الأماكن العمومية، امل�شح 

العاملي ل�شتهالك التبغ بني ال�شباب، اإقليم �رشق املتو�شط 2010

البالغني يف م�رش بوجود م�شتويات مرتفعة من  التبغ بني  العاملي ل�شتهالك  امل�شح  التي جمعت من  املعطيات  وتو�شح 

التعر�ض لدخان التبغ يف الأماكن العمومية، مبا فيها املرافق الطبية، رغم اأن هناك خطرًا كاماًل على ا�شتخدام التبغ يف 

الأماكن العمومية قد بداأ بتنفيذه يف عام 2007، وهو يحظر ا�شتخدام التبغ يف املرافق الطبية والتعليمية والأبنية احلكومية 

)ال�شكل 2(.

بني  التبغ  ل�شتهالك  العاملي  امل�شح  العمومية،  الأماكن  يف  التبغ  لدخان  املعر�شني  امل�رشيني  ن�شبة   .2 ال�شكل 

البالغني، م�رش، 2009

وتو�شح املعطيات املذكورة اأعاله اأنه رغم وجود الت�رشيعات التي حتظر ا�شتخدام التبغ يف الأماكن العمومية يف العديد 

من البلدان يف الإقليم، فاإن التحديات متوا�شلة.

•فاحلظر الكامل ي�شتثني عادًة املطاعم واملقاهي، كما اأن التنفيذ الكامل يقت�رش على عدد حمدود من البلدان. 	
•لتزال هناك م�شاحات خم�ش�شة للمدخنني، فقد اأدى عدم تقدمي عامة النا�ض الدعم لأ�شحاب القرار ال�شيا�شي اإىل  	
ت�شاهلهم. فاحلماية احلقيقية وال�شاملة من دخان التبغ ل ميكن حتقيقها يف الأماكن املخ�ش�شة ما مل تخلو مئة باملئة 

من الدخان.

•اإن اإنفاذ القوانني والمتثال لها يعاين من ال�شعف رغم وجود حظر تام، وتدعو احلاجة اإىل اآليات اأكرث �رشامة. 	
•قد ل تكون الوكالة امل�شوؤولة عن تنفيذ الت�رشيعات على امل�شتوى الوطني ملّمة بالت�رشيعات اإملامًا جيدًا، مما يوؤدي  	

اإىل خلق ت�شارب وتنازع يف امل�شالح بني الوكالت.

•اإن الر�شد والتقييم ل يكونان على الدوام جزءًا من الت�رشيع، رغم اأنهما مهمان من حيث قيا�ض اأثر تنفيذ الت�رشيع  	
على ال�شعيد الوطني.
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كيف تتم حماية الأماكن اخلالية من التبغ؟

ينبغي اأن تكون الت�رشيعات:

نات الختيارية. 	 �شارمة ولكن مرنة، حتدد وتغطي جميع الأماكن العمومية املمكنة، ب�شبب عدم جناح املدوَّ
	 حتظى باعتماد احلكومة للحظر الكامل للتدخني يف الأماكن العمومية دون تخ�شي�ض مل�شاحات للتدخني.

	 �شاملة ووا�شحة يف ما يتعلق بالغرامات التي تفر�ض على املخالفني.
الة لفر�ض تنفيذها. 	 تت�شمن �شيا�شات فعَّ

باملئة،  مئة  الدخان  من  تخلو  بيئة  اإىل  الو�شول  ل�شمان  خطوة  خطوة  التدرج  اأ�شلوب  على  يعتمد  منوذج  	 ذات 
ويجب التخل�ض من امل�شاحات املخ�ش�شة للمدخنني �شمن مدة �شنة، ويجب اتخاذ التدابري لتو�شيح ذلك �شمن 

الت�رشيعات.

 

 ينبغي اأن يكون قانون تخ�شي�ض اأماكن

خالية من التدخني:

يحظى بدعم النا�ض ذا �شياغة جيدة

 ي�شتمل على اأدوات

الة تنفيذ فعَّ

 يغطي جوانب الر�شد

والتقييم

وينبغي على احلكومة اأن:

	 تت�شارك مع عامة النا�ض منذ البدء بالعملية لتحظى بدعمهم للح�شول على مناطق خالية من التدخني.
	 تثقف النا�ض واملجتمعات يف جتارة الأعمال حول اأخطار دخان التبغ.

نات الطبية لتثقيف النا�ض. 	 تت�شارك مع الأو�شاط الأكادميية واملجموعات املجتمعية لتقدمي البيِّ
	 ت�شتخدم و�شائل الإعالم قبل التنفيذ الفعلي للقوانني توخيًا لزيادة م�شتوى الوعي وتثقيف النا�ض.

وينبغي اأن تكون جميع الأماكن العمومية:

	 تعر�ض عالمات منع التدخني، وال�شكاوى املبا�رشة منه اإن اأمكن.

التنفيذ والمتثال للقوانني

 

ال للقوانني. •ينبغي مراقبة المتثال للقوانني من ِقَبل احلكومة واملجموعات املجتمعية ل�شمان التنفيذ الفعَّ 	
•ينبغي اأن يت�شمن القانون اآليات مدجمة فيه ت�شمن مرونته من حيث اإدخال تدابري تنفيذية جيدة واإدراج  	
اأماكن عمومية جديدة �شمن احلظر. وميكن حتقيق احلظر بتفوي�ض ال�شلطات اإىل الوزير املعني امل�شوؤول 

لإ�شدار قرارات ومرا�شيم وزارية كل عام.

•بعد بدء تنفيذ القوانني، ينبغي على احلكومة تقدمي الدعم القوي للقوانني من خالل اإنفاذها بحزم و�رشامة  	
حتى حتقق م�شتوى رفيعًا من المتثال.
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رة على عبوات التبغ التحذيرات ال�صحية امل�صوَّ

رة على علب منتجات التبغ؟ ملاذا ينبغي و�صع التحذيرات ال�صحية امل�صوَّ

هل هو التزامًا قانونيًا؟ 

نعم، اإذ اإن اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ تن�ص يف املادة 11 على:

“يتخذ كل طرف ويطّبق يف غ�شون ثالث �شنوات بعد بدء نفاذ هذه التفاقية بالن�شبة له، وفقًا لقانونه 
الة، ل�شمان ما يلي: الوطني، تدابري فعَّ

عدم الرتويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتو�شيمه، لأي منتج من منتجات التبغ باأي و�شيلة كاذبة  ((( أ
اأو  اأو اأخطاره  اآثاره ال�شحية  اأو  اأو قد تعطي انطباعًا خاطئًا عن خ�شائ�شه  اأو خادعة  اأو م�شللة 

انبعاثاته ........................؛

والتو�شيم  التغليف  اأ�شكال  اأي �شكل من  التبغ، ويحمل  اأو عبوة من منتجات  اأن حتمل كل علبة  ((( أ
ر�شائل  حتمل  اأن  ويجوز  ال�شارة،  التبغ  اآثار  ت�شف  �شحية  حتذيرات  املنتجات  لهذه  اخلارجيني 

منا�شبة اأخرى ........................”.

وقد ن�شت املادة 11 والدلئل الإر�شادية حول املادة 11 التي �شادق عليها موؤمتر الأطراف على موا�شفات التحذيرات 

ال�شحية وعلى تغليف وتو�شيم منتجات التبغ.

رة على َمْن يتعاطى التبغ اأثر التحذيرات ال�صحية امل�صوَّ

تزيد التحذيرات ال�شحية على عبوات التبغ من معارف املدخنني باملخاطر التي ترافق تعاطي التبغ بجميع اأ�شكاله. وقد 

اأداة ذات  اآثار الأمرا�ص واملعارف املرفقة لتعاطي التبغ باأنها  اأثبت اإدخال ال�شور �شمن التحذيرات ال�شحية لتو�شيح 

فعالية كبرية لزيادة معارف املدخنني والتاأثري على مواقفهم باملقارنة مع التحذيرات الن�شية ال�رصفة. اإن اجلمع بني الن�ص 

وال�شور يف التحذيرات ال�شحية اأثبت جناحه يف تو�شيل الر�شالة اإىل املجموعات التي جتهل القراءة، ففي العديد من 

البلدان مثل اأ�شرتاليا وبلجيكا والربازيل وكندا وتايلند وبلدان اأخرى اأظهرت اخلربات اأن التحذيرات امل�شورة القوية 

ذوي  الأ�شخا�ص  من  غريهم  ولدى  ال�شباب،  املدخنني  لدى  للمعلومات  الهامة  امل�شادر  من  كانت  التبغ  عبوات  على 

يتعاطى  من  اأطفال  ول�شيَّما  الأطفال،  اإىل  الر�شائل  نقل  اأي�شًا يف  فعالة  ال�شور  اأن  كما  املتدين.  التعليمي  التح�شيل 

التدخني، وهم اأنف�شهم الأكرث عر�شة للبدء بتعاطي التدخني. وكما ن�شت عليه الدلئل الإر�شادية لتفاقية منظمة ال�شحة 

العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ: 

“لقد بيَّنت اخلربات اأن التحذيرات امل�شورة اإذا ما قورنت بالتحذيرات ال�شحية التي تقت�رص على الن�شو�ص، فاإنها:

•اأكرث جلبًا لالنتباه؛ 	
•ي�شنفها املدخنون باأنها الأكرث فّعالية؛ 	

•احتمال اأن تبقى �شاحلة مع مرور الزمان اأكرب؛ 	
•تو�شيل ر�شائل حول املخاطر ال�شحية لتعاطي التبغ ب�شكل اأف�شل؛ 	

•تفتح املزيد من الأفكار حول املخاطر ال�شحية لتعاطي التبغ ولالإقالع عنه؛ 	
•تزيد من الدوافع واملحفزات على الإقالع عن التدخني؛ 	

” • ترتافق مبحاولت اأكرث لالإقالع عن التدخني.	

ما هي علبة التبغ؟

ل ميكن فهم مدى اأهمية التحذيرات ال�شحية امل�شورة على علب التبغ بدون النظر اإىل الطرق التي تتبعها �رصكات �شناعة 

التبغ يف التغليف. فالعلبة بالن�شبة ل�رصكة �شناعة التبغ هي اأداة متنقلة لالإعالن، والر�شائل التي تر�شلها ال�رصكة عربها 

ت�شل اإىل كل مدخن، ول تعربرِّ عن ا�شم جتاري معني، ولكنها تعربرِّ عن منط حياة، وهو الأمر الأكرث اأهمية.

رة اأمرًا بالغ الأهمية، ول تقت�رص اأهميته  فاإذا اأخذنا باحل�شبان هذا الأمر، ي�شبح تنفيذ البلدان للتحذيرات ال�شحية امل�شوَّ

ى ذلك  على كونه جزءًا من اللتزامات املتعلقة باتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ، بل تتعدَّ

وتاأثرياته  ال�شحة  للتبغ على  املميتة  الآثار  وتو�شيح  للتبغ،  الكاذبة  اجلذابة  ال�شورة  من  للتخل�ص  ا�شرتاتيجية  لكونها 

رة  ال�شارة على اجلوانب الأخرى حلياة الإن�شان، مثل اأثرها على القت�شاديات الوطنية. اإن التحذيرات ال�شحية امل�شوَّ

هي اأكرث الأدوات فعالية لقاء التكاليف يف جمابهة الإعالنات عن التبغ، فبوا�شطتها ميكنك اأن ت�شتهدف املدخنني وغري 

املدخنني طيلة �شاعات اليوم، ويف جميع اأيام الأ�شبوع، يف اأي مكان وبوا�شطة علبة ال�شجائر نف�شها.
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رة يف الإقليم التحذيرات ال�صحية امل�صوَّ

ال�شجائر، فهي  رة على علب  التحذيرات ال�شحية امل�شوَّ لتنفيذ  اإقليم �رصق املتو�شط خططًا  بلدان  اإن لدى الكثري من 

تطّبق بالفعل يف كلٍّ من جيبوتي وم�رص وجمهورية اإيران الإ�شالمية والأردن وباك�شتان. اإل اأن حجم وموا�شفات هذه 

التحذيرات تختلف من بلٍد لآخر رغم اأنها تتمتع بالعنا�رص امل�شرتكة التالية:

•فجميع التحذيرات جتمع بني الن�شو�ص وال�شور. 	
من م�شاحة جانبي العلبة. • م�شاحة التحذيرات تختلف بني 30% و%50 	

•يتم تدوير التحذيرات. 	
•يتم ا�شتخدام الكثري من التحذيرات. 	

•جميع التحذيرات مكتوبة باللغات الوطنية. 	
•ل ت�شمح القوانني املتعلقة بالتغليف والتو�شيم با�شتخدام ر�شائل م�شّللة. 	

وقد لحظت جميع بلدان الإقليم التي ت�شتخدم التحذيرات ال�شحية امل�شورة بع�ص التحديات امل�شرتكة.

•فال توجد موا�شفات لإنتاج العلب التي ت�شتخدم يف الأ�شواق، وت�شتفيد �رصكات �شناعة التبغ من ذلك، ففي  	
بع�ص البلدان حاولت �رصكات �شناعة التبغ اأن تغري من احلجم النظامي للعبوة من اأجل التخفيف من تاأثري 

رة. التحذيرات ال�شحية امل�شوَّ

ل  املثال،  �شبيل  فعلى  البلدان،  التبغ يف جميع  منتجات  على جميع  رة  امل�شوَّ ال�شحية  التحذيرات  تطّبق  •ل  	
يطبق على منتجات التبغ يف ال�شي�شة نظام التحذيرات ال�شحية امل�شورة يف البلدان املذكورة اأعاله. ولبد من 

مواجهة هذا الأمر باآليات مبتكرة.

•اإن ا�شتخدام التحذيرات ال�شحية امل�شورة ل يلغي وجود حتذيرات تقت�رص على الن�شو�ص يف جميع البلدان. 	
رة غري وا�شح، ومل يدخل اأي بلد التغليف الب�شيط اخلايل من الإعالنات  •اإن م�شتقبل التحذيرات ال�شحية امل�شوَّ 	

بعد.

ذ التحذيرات ال�صحية امل�صورة؟ كيف ُتنفَّ

اإذا ما وافقت ال�شلطات الوطنية على تنفيذ التحذيرات ال�شحية امل�شورة، فاإن الكثري من اخلطوات ينبغي اأن تتخذ قبل 

و�شع تلك التحذيرات فعليًا على عبوات منتجات التبغ. ويو�شح ال�شكل 1 هذه اخلطوات.

ال�صكل 1. اخلطوات التي ينبغي اتخاذها لو�صع التحذيرات ال�صحية امل�صورة على علب منتجات التبغ

 يجب اختيار

 التحذيرات

 ال�شحية م�شبقًا، فما

 ينجح يف بلٍد ما قد

 ل ينجح بال�رصورة

 يف بلٍد اآخر )ال�شكل

.)2

 اإن اإعالم النا�ص

 وم�شاركتهم اأمر

 �رصوري لكي

 يتما�شى النا�ص مع

هذه الإجراءات.

 ينبغي تقدمي

 الدعم لالأن�شطة

 الإعالمية وللتوا�شل من

 اأجل تنفيذ التحذيرات

 ال�شحية امل�شورة عرب

 حمالت اإذاعية، وتوزيع

 املطويات الإعالمية

 يف خمتلف الأماكن

 مثل حمطات الوقود

 ووحدات الرعاية

ال�شحية الأولية.

ينبغي 

اإجراء اختبار 

تاٍل للتنفيذ 

قبل التحرك 

اإىل الأمام 

مع جمموعة 

جديدة من 

التحذيرات 

ال�شحة.

 وزارة ال�شحة ينبغي

 اأن تقود عملية تنفيذ

 التحذيرات ال�شحية

 امل�شورة من حيث

 اتخاذ القرارات حول

 جدول الأعمال الزمني

 للتنفيذ، والختبار

 ال�شابق والالحق للتنفيذ،

 والر�شائل التي ينبغي

ا�شتخدامها.
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واملعايري التقنية للتحذيرات ال�شحية امل�شورة تتمثل يف وجوب اأن تكون:

•تطبق على جميع عبوات منتجات التبغ بغ�ص النظر عن ال�شم التجاري اأو النمط. 	
•تو�شع على كل من الوجه الأمامي واخللفي، اأو على جميع اجلوانب الرئي�شية اإذا كان هناك اأكرث من جانبني لكل  	

عبوة اأو علبة.

•تعر�ص �شمن م�شاحة العر�ص الرئي�شية، وهي بوجه خا�ص امل�شاحة العليا ولي�شت ال�شفلى، لأنها تزيد من فر�ص  	
روؤية امل�شاحة الرئي�شية للعر�ص.

اأو  املكتوب  الن�ص  تلغي  العلبة فتحًا نظاميًا، وبطريقة ل  الدائم عند فتح  للتلف  تتعر�ص معها  •تعر�ص بطريقة ل  	
ال�شورة اخلا�شة بالتحذير ال�شحي.

تلك  من  ممكن  قدر  اأكرب  تغطية  وت�شتهدف  للعر�ص،  الرئي�شية  امل�شاحة  ن�شف  من  اأكرث  تغطي  بطريقة  •تعر�ص  	
امل�شاحة.

•اأن تكون رباعية الألوان ولي�شت بالأبي�ص والأ�شود بالن�شبة للر�شائل والتحذيرات ال�شحية امل�شورة وعنا�رصها. 	
ر، وذلك من خالل ن�رص العديد من التحذيرات ال�شحية والر�شائل التي تظهر بالتواقت مع بع�شها اأو لو�شع  •اأن تدوَّ 	

تاريخ ي�شري اإىل املوعد الذي �شتتغري بعده الر�شالة اأو التحذير ال�شحي.

•اأن تكون مو�شع اختيار الأطراف يف التفاقية، فهناك عدد من التحذيرات والر�شائل التي ينبغي اإظهارها وعر�شها  	
والتي اأ�شري اإليها بو�شوح و�رصاحة؛ وينبغي األ ترتك التحذيرات ال�شحية امل�شورة لختيار �رصكات �شناعة التبغ.

 ” • “لطيف	 “خفيف جدًا” اأو  اأو  “خفيف”  اأو  “منخف�ص القطران”  لة مثل  التعابري وامل�شطلحات امل�شلرِّ يجب جتنب 

اأو تكوينها بغر�ص الإ�شارة اإىل  اأرقام للمنتجات التجارية،  اأو “ممتاز” اأو “فائق اجلودة”. كما ينبغي جتنب اإعطاء 

لة وخادعة. الختالف يف مكوناتها، فكل هذه ال�شرتاتيجيات م�شلرِّ

•حتميل ال�رصكات ال�شانعة للتبغ تكاليف اإنتاج وو�شع التحذيرات ال�شحية امل�شّورة على علب التبغ. 	

ال�صكل 2. يجب اإيالء الهتمام باإ�صافة املزيد من الر�صائل والتحذيرات ال�صحية على جميع جوانب علب التبغ، 

وعلى الأوراق داخلها وخارجها

الأردن:

 اأ�شار ا�شتطالع �شعبي للراأي

 اأن ال�شورة كانت مفهومة

 لدى النا�ص، ولكن الر�شالة

غري وا�شحة.

الإمارات العربية املتحدة:

 اأ�شار ا�شتطالع �شعبي للراأي اأن ال�شورة

 كانت مفهومة ولكن كان من املمكن اأن

 تكون اأكرث تاأثريًا اإذا ما ر�شم �شخ�ص ما يف

خلفيتها وهو يدخن.

م�رص:

 اأ�شار ا�شتطالع �شعبي للراأي

 اأن ال�شورة مل تكن مفهومة

 لدى النا�ص، فقد ظن البع�ص

اأنها حذاء اأو راحة اليد.



التثقيف واالت�صال والتدريب يف مكافحة التبغ

ملاذا ينبغي اإجراء التثقيف واالت�صال والتدريب؟

هل هو التزام قانوين؟

نعم، اإْذ تن�ص املادة 12 من اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ على:

املتاحة،  با�شتخدام كل و�شائل الت�شال  التبغ،  بق�شايا مكافحة  توعية اجلمهور  “ي�شجع كل طرف ويعزز 
ح�شب القت�شاء، ولبلوغ هذه الغاية، يعمل كل طرف على اعتماد وتنفيذ تدابري ت�رشيعية واإدارية وغريها 

من التدابري الفّعالة من اأجل:

تو�شيع نطاق ال�شتفادة من برامج فّعالة و�شاملة للتثقيف ولتوعية اجلمهور؛ )اأ( 

�ص لدخانه؛
ُّ
توعية عامة النا�ص ب�شاأن املخاطر ال�شحية املحتملة املرتتبة على ا�شتهالك التبغ والتعر )ب( 

ح�شول النا�ص عامًة، طبقًا لأحكام القانون الطبي، على جمموعة وا�شعة من املعلومات حول �شناعة  )ج( 

التبغ.”

هكذا فاإن الن�ص وا�شح على اأن جميع الأطراف يف اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ ينبغي 

املعلومات  وتقدمي  النا�ص،  لدى عامة  الوعي  م�شتوى  لرفع  والتدريب  والت�شال  التثقيف  لتعزيز  معينة  تدابري  تتخذ  اأن 

�ص لدخان التبغ، ولإتاحة املعلومات جلمهور النا�ص حول دوائر �شناعة التبغ. 
ُّ
حول املخاطر ال�شحية لتعاطي التبغ وللتعر

ولو�شع  النا�ص  تتخذها احلكومات حلماية  التي  لالإجراءات ولال�شرتاتيجيات  الدعم  توفري  اإىل  الإجراءات  وتوؤدي هذه 

الأولويات يف ال�شحة العمومية فوق الهتمامات وامل�شالح الأخرى.

هل يجدي التثقيف ال�صحي واالت�صال والتدريب؟

نعم، اإنها جمدية. فالتثقيف والت�شال والتدريب تزيد من م�شتوى الوعي لدى النا�ص حول مكافحة التبغ. وتدعو احلاجة 

مع ذلك اإىل اأ�شلوب �شامل تتخذ فيه جمموعة من التدابري معًا، اإل اأن ذلك لي�ص هو املحدد الوحيد للنجاح؛ بل اإن هناك 

حمددات اأخرى:

نات •املمار�شات والأ�شاليب امل�شندة بالبيِّ 	
•الر�شائل وما تتمتع به من ا�شتمرارية ثقافية واجتماعية 	

ف على الحتياجات وطرق التنفيذ
ُّ
يها من اأجل التخطيط والتعر •الأ�شاليب املتعددة القطاعات التي يتم تبنِّ 	

•ا�شتخدام اأدوات ذات طيٍف وا�شع التنوع من اأجل تلبية الحتياجات املختلفة وتغطية اأكرب قدر ممكن من املجموعات  	
ال�شكانية.

اإن الت�رشيعات القوية هامة من اأجل مكافحة التبغ، ولكن ما ي�شارعها اأهمية هو التغريُّ يف وجهات النظر لدى النا�ص 

على ال�شعيد املحلي حول مكافحة التبغ. اإل اأن دور ال�رشكاء الآخرين والوكالت احلكومية واملجتمع املدين دور حيوي 

نات. يف برامج التثقيف والت�شال والتدريب امل�شند على البيِّ

الة يف اجلهود املبذولة ملكافحة التبغ ال�رشاكة الفعَّ

اإن وزارات ال�شحة يف معظم بلدان اإقليم �رشق املتو�شط هي الوكالت الرائدة على ال�شعيد الوطني يف جمال مكافحة 

التبغ، ومع ذلك فاإن دور ال�رشكاء الآخرين والوكالت احلكومية واملجتمع املدين دور بالغ الأهمية يف التثقيف ال�شحي 

والت�شال والتدريب ويف رفع م�شتوى الوعي لدى عامة النا�ص حول مكافحة التبغ.

اإن ال�رشاكة من ق�ش�ص النجاح البالغة الأهمية يف حمالت رفع م�شتوى الوعي ويف اجلهود التثقيفية التي تبذل على 

وزارة  من  اخلربات  ا�شتمداد  فاإن  املثال،  �شبيل  فعلى  املدين.  املجتمع  �شمن  اأم  احلكومة  �شمن  �شواء  الوطني،  ال�شعيد 

نات قد اأخذت  التثقيف ووزارة الإعالم ومن خدمات وخربات وكالت الإعالم العامة اأمر بالغ الأهمية ل�شمان اأن كل البيِّ

ف على الأن�شطة وتنفيذها.
ُّ
بالعتبار عند التخطيط والتعر
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ويعد املجتمع املدين �رشيك حموري يف رفع م�شتوى الوعي حول مكافحة التبغ. اإذ تن�ص الدلئل الإر�شادية لتفاقية 

منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ على: “اإن اإ�شهام املجتمع املدين له اأهمية حمورية يف اجلهود التي 

التخطيط  مراحل  جميع  يف  املدين  املجتمع  انخراط  ينبغي  لذا  والوطني”.  الدويل  ال�شعيد  على  التبغ  ملكافحة  تبذل 

ال�شلة  ذات  املدين  املجتمع  اإن جمموعات  والتدريب.  والت�شال  التثقيف  لربامج  والتقييم  والر�شد  والتنفيذ  والإعداد 

بدوائر �شناعة التبغ يجب اأن ت�شتثنى من هذه ال�رشاكات.  

يتطلب النجاح يف مكافحة التبغ اأ�شلوبًا �شاماًل ي�شمل التخطيط على ال�شعيد الوطني، فاتباع تدبري واحد لن 

يجدي، وينبغي تنفيذ التدابري املتعلقة بجانب الطلب اإىل جانب التدابري الأخرى ملكافحة التبغ، ولن يكون للتثقيف 

والت�شال قيمة كبرية دون ت�رشيعات قوية داعمة.

التثقيف واالت�صال والتدريب يف االإقليم

لدى معظم بلدان الإقليم خطة عمل منف�شلة تتناول التثقيف والت�شال والتدريب يف مكافحة التبغ وتعقد البلدان اأن�شطة 

يف هذه املجالت الثالث، ولكن يف معظم احلالت، ل توجد ا�شرتاتيجية �شاملة لتباعها، وتكون الأن�شطة موؤقتة ول تتبع 

اأ�شلوبًا متعدد القطاعات ملكافحة التبغ على ال�شعيد الوطني. وهناك اإمكانية كبرية لرفع م�شتوى الوعي حول مكافحة 

التبغ يف الكثري من البلدان من خالل التخطيط املالئم من اأجل التثقيف والت�شال والتدريب. وترّكز الكثري من الأن�شطة 

يف الوقت احلا�رش على اليوم العاملي لالمتناع عن التبغ باعتبارها اأن�شطة وطنية ملكافحة التدخني، وهي تفتقد التن�شيق 

و�شمان ال�شتمرار. فعند اإطالق حمالت وطنية لبد من اإجراء تقييم لها ب�شكل منتظم.

َبل  وقد مت تنفيذ حمالت ناجحة اإقليميًا ملكافحة التبغ، مثل حملة مكة واملدينة خاليتنان من التبغ. فقد اأطلقت احلملة من ِقِ

خادم احلرمني ال�رشيفني املغفور له امللك فهد بن عبد العزيز، وتوافر لها عدد من العنا�رش التي �شمنت لها النجاح:

•اآلية قوية للتن�شيق. 	
•اإ�شهام قوي للمجتمع املدين. 	

•تقييم منتظم. 	
•تنفيذ احلمالت من خالل: 	

	 جميع و�شائل الإعالم لرفع م�شتوى الوعي لدى النا�ص
	 ت�رشيعات ل�شبط املمار�شات على �شعيد املدينتني

ا�شتمرار  ل�شمان  التدريب  تلقوا  مقيمني  	 مراقبني 
املنجزات.

من ال�رشوري اإجراء اختبارات 

للموارد امل�شتخدمة يف احلملة 

الإعالمية من اأجل التقييم املنتظم 

لها.

اأن ترتكز على 

الدرو�ص امل�شتفادة

اأن ت�شتخدم و�شائل 

متنوعة

اأن ت�شتخدم ر�شائل 

ارة وهادفة دوَّ

اأن تكون بتواتر مرتفع 

وذات فرتة طويلة

اأن تكون مالئمة لأكرب 

جمموعة

يجب على حمالت الت�شال:
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كيف يتم تنفيذ الربامج الناجحة ملكافحة التبغ؟

تدور اأن�شطة التثقيف والت�شال وتوعية اجلمهور حول تغيري املعتقدات الجتماعية وخلق بيئة متكينية ملكافحة التبغ. ففي 

الكثري من بلدان اإقليم �رشق املتو�شط ليزال تعاطي التبغ يواجه بالت�شلُّح على نطاق وا�شع، وليزال النا�ص يرتددون يف 

الدفاع عن حقوقهم يف بيئة نظيفة.

ومن اأجل تنفيذ برامج مكافحة التبغ بنجاح، فالبد من توفري البنية التحتية املالئمة، ومن ال�رشوري:

•تاأ�شي�ص اآلية للتن�شيق 	
•التعرف على الوكالت امل�شوؤولة ودور احلكومات مقابل دور املجتمع املدين 	

•و�شع خطط عمل لتنفيذ التثقيف والتدريب والت�شال 	
نات •�شمان اأن الإجراءات التي تنفذ تتمتع بال�رشعية وبالرتكاز على البيِّ 	

•�شمان ال�شتمرار من خالل توفري املوارد الب�رشية واملالية الكافية 	
•توفري العتاد اللوج�شتي الفّعال لقاء التكاليف 	

•جمع املعطيات الوطنية بانتظام ومراجعة وتقييم مدى تنفيذ الأن�شطة  	
•تقدمي تدريب منتظم لالأطراف املوؤدية لأدوارها. 	

وينبغي تقدمي التدريب لكل النا�ص ذوي التاأثري الكبري والذين يعملون بات�شال وثيق مع املجتمع مثل:

•الأطباء والعاملني ال�شحيني 	
•العاملني املجتمعيني 	

•العاملني يف املجتمع املحلي 	
•العاملني يف الإعالم 	

•اأ�شحاب القرار ال�شيا�شي يف التثقيف 	
•القادة الدينيني 	

•العاملني يف الت�رشيع. 	
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حظر الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته

ملاذا ينبغي حظر الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته؟

هل هو التزام قانوين؟

نعم اإنه التزام قانوين. اإذ تن�ص املادة 13 من اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ علمًا:

تقر الأطراف باأن فر�ص حظر �ش��امل على الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته يحد من ا�شتهالك  1 .

التبغ.

يفر�ص كل طرف، وفقًا لد�ش��توره اأو مبادئه الد�ش��تورية، حظرًا �ش��اماًل على جميع اأ�ش��كال الإعالن  2 .

عن التبغ والرتويج له ورعايته، وي�ش��مل هذا، رهنًا بالإطار القانوين والو�ش��ائل التقنية املتاحة لذلك 

الطرف، فر�ص حظر �شامل على اأن�شطة الإعالن والرتويج والرعاية عرب احلدود والنا�شئة اأ�شاًل داخل 

اإقليمه. ويف هذا ال�ش��دد، يتخذ كل طرف، يف غ�ش��ون خم�ص �ش��نوات من بدء نفاذ التفاقية لذلك 

الط��رف، تدابري ت�رشيعية و/اأو تنفيذية و/اأو اإدارية مالئم��ة و/اأو تدابري اأخرى مالئمة، ويقوم بالتبليغ 

بناًء على ذلك.

وتقدم الدلئل الإر�ش��ادية لتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�ش��اأن مكافحة التبغ تف�شيالت حول حظر الإعالن 

ع��ن التب��غ والرتويج له ورعايته، وتقدم التوجيه��ات لالأطراف حول اإدخال وفر�ص حظر �ش��امل على الإعالن عن التبغ 

والرتويج له ورعايته.

ملاذا ينبغي فر�ض احلظر ال�شامل؟

ي�شتهدف احلظر ال�شامل على الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته �شمان تخفي�ص الأمرا�ص والوفيات املتعلقة بالتبغ، 

عن طريق اإنقا�ص ا�ش��تهالكه. وتن�ص الدلئل الإر�ش��ادية لتفاقية منظمة ال�ش��حة العالية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ 

الن�ص التايل:

ال على الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته:  “اإن معنى احلظر الفعَّ

�شامل وقابل للتطبيق على الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته، )اأ( 

يطبق على جميع اأ�شكال الت�شالت والتو�شيات والإجراءات التجارية، وجميع اأ�شكال امل�شاهمات  )ب( 

لأي حدث اأو ن�ش��اط اأو لفرد يهدف اأن، اأو باحتمال التاأثري على الرتويج ل�ش��تخدام التبغ على نحٍو 

مبا�رش اأو غري مبا�رش،

ي�شتمل على الإعالن عرب احلدود والرتويج والرعاية التي تن�شاأ اأو تدخل اأرا�شي الطرف، )ج( 

ي�شمل عرو�شًا ترويجية اأو ا�شتعرا�شًا ملنتجات التبغ يف نقاط البيع”. )د( 

ما هو الإعالن والرتويج والرعاية املبا�رشة وغري املبا�رشة للتبغ؟

ي�شمل الإعالن والرتويج والرعاية املبا�رشة للتبغ جميع اأ�شكال الأن�شطة الإعالنية والرتويجية �شواًء من خالل التليفزيون 

اأو الإذاعة اأو يف ال�شحف اأو املجالت اأو �شبكة الإنرتنت اأو اللوحات الإعالنية اأو الأك�شاك اأو املل�شقات على القطارات 

اأو مرتو الأنفاق اأو عن طريق الإعالن املبا�رش بالربيد. 

اإن الإعالن والرتويج والرعاية غري املبا�رشة للتبغ فت�شمل الطرق غري املبا�رشة للرتويج ملنتجات التبغ من خالل ا�شتخدام 

حظر ا�شتخدام الأ�شماء  وت�شمل  الكلمات والت�شاميم والأ�شوات وال�شور والألوان اخلا�شة مبنتج ما اأو املخططات، 

التجارية والعالمات التجارية وال�شعارات، واأ�شماء �رشكات ال�شناعة وال�شترياد وا�شتخدام منتجات غري معنية كو�شائل 

لختيار اأ�شماء ملنتجات التبغ، والتوزيع املجاين اأو توزيع البطاقات، واليان�شيب وتقدمي التخفي�شات ،والإعالنات املخفية 

مثل اإدخال العلبة يف منتج اآخر اأو تقدمي رعاية مالية حلدث ما، اأو اإدعاء امل�شوؤولية الجتماعية با�شم امل�شوؤولية الجتماعية 

امل�شرتكة وا�شتغالل نقاط البيع لرتويج منتجات التبغ.

هل ميكن ال�شماح لدوائر �شناعة التبغ بتقدمي الدعم “لأ�شباب خريية”؟

ل. فينبغي األ ي�ش��مح لدوائر �ش��ناعة التبغ بتقدمي الدعم لأ�ش��باب خريية، لأن ذلك ُيعدُّ �رشبًا من الدعاية غري املبا�رشة 

والرتويج والرعاية. وحتاول دوائر �شناعة التبغ ال�شتفادة من كل فر�شة �شانحة للرتويج لنف�شها على اأنها خريية، واأنها 

م�ش��وؤولة اجتماعيًا، واأنها ت�شاعد املجتمع بتقدمي اخلدمات مثل العيادات املتنقلة وتنفيذ اأن�شطة م�شادقة للبيئة. اأما هدفها 

الوحيد فهو الرتويج لنف�شها والرتويج غري املبا�رش ملنتجاتها.
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هل ميكن ال�شماح لدوائر �شناعة التبغ برعاية حمالت الوقاية من الدخان؟

ل. فاتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية قد م�شت بو�شوح �شديد على اأن حمالت دوائر �شناعة التبغ التثقيفية لعامة 

النا�ص ينبغي عدم ال�شماح لها لأنها تعترب �شمن الرتويج غري املبا�رش. فكيف ميكن الت�شليم لدوائر �شناعة التبغ اأن تقدم 

معلومات عن منتجاتها لتقنع النا�ص بالتوقف عن ا�شتخدام تلك املنتجات، فهذا الأمر يخالف املنطق بب�شاطة وو�شوح.

التعر�ض يف اإقليم �رشق املتو�شط

تو�ش��ح املعطيات امل�ش��تمدة من الدورات املتتالية للم�شح العاملي ل�شتهالك التبغ بني ال�شباب اأن عددًا كبريًا من ال�شباب 

قد تعر�شوا لإعالنات مبا�رشة وغري مبا�رشة عن التبغ، وترويجه ورعاية يف جميع بلدان الإقليم )ال�شكل 1(.

ال�شكل 1. الطالب )باأعمار من 13-15 عامًا( الذين اأبلغوا عن تعر�شهم لإعالنات مبا�رشة يف ال�شحف واملجالت، 

امل�شح العاملي ل�شتهالك التبغ بني ال�شباب

كما اأظهرت املعطيات امل�ش��تمدة من امل�ش��ح العاملي ل�شتهالك التبغ بني ال�شباب اأن ن�شبة مئوية هامة بني الأطفال ال�شغار 

يلب�ش��ون اأو يحملون اأ�شياًء عليها �شعارات جتارية لل�شجائر، وهو ما يعني اأن الدعاية والرتويج غري مبا�رش ملنتجات التبغ 

عايل امل�شتوى )ال�شكل 2(.

ال�ش��كل 2. الن�ش��بة املئوية لل�ش��باب الذين تعر�ش��وا لإعالنات مبا�رشة اأو غري مبا�رشة )يحمل اأ�شياء فيها �شعار 

جتاري(، امل�شح العاملي ل�شتهالك التبغ بني ال�شباب

فرغ��م وج��ود حظر على الإعالن عن منتجات التبغ والرتويج لها ورعايته��ا يف الكثري من البلدان، فاإن هناك الكثري من 

التحديات.
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الت�رشيعات يف الإقليم

اإن الت�رشيعات يف اإقليم �رشق املتو�شط:

•لي�شت �شاملة مئة باملئة 	
•ل تغطي: 	

	 جميع الأ�شكال املبا�رشة وغري املبا�رشة لالإعالن والرتويج والرعاية
	 احلظر يف و�ش��ائل الإعالم اجلديدة مثل القنوات الف�ش��ائية والر�ش��ائل الهاتفية والإنرتنت ومواقع التوا�ش��ل 

الجتماعي

	 نقاط بيع املواد
ملنتجاتها من خالل فجوات قانونية • تت�شمن تعاريف منهم قد ت�شمح لدوائر �شناعة التبغ بالرتويج “القانوين” 	

•�شعيفة يف ما يتعلق باآليات التنفيذ والعقوبات والغرامات 	
•غري مف�شلة تف�شياًل وا�شحًا حول م�شوؤولية الوكالة الدولية، مما ي�شبب اللتبا�ص والت�شارب يف امل�شالح بني خمتلف  	

الوكالت

•ل تت�ش��من دائمًا فقرات حول الر�ش��د والتقييم، وهما اأمران لهما اأهمية بالغة يف التاأثري على التنفيذ على ال�شعيد  	
الوطني.

دوائر �شناعة التبغ:

•جتد على الدوام طرقًا مبتكرة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة  	
للرتويج عن منتجاتها

•تنفذ اأن�ش��طة حت��ت مظل��ة امل�ش��وؤولية الجتماعية  	
امل�شرتكة، التي ي�شعب مقاومتها اأكرث من غريها

•ت�ش��وق منتجاتها مبا���رشة اأو بطرق غري مبا�رشة من  	
خ��الل الأفالم ال�ش��ينمائية وامل�رشحي��ات والرتفيه 

)الرتويج والدعاية العار�شة(، وهي م�شكلة عوي�شة 

يف اإقليم �رشق املتو�شط.

ذ احلظر ال�شامل؟ كيف ُينفَّ

ينبغي اأن حتظر الت�رشيعات حظرًا �شاماًل جميع اأ�شكال الإعالن عن التبغ وترويجه ورعايته ب�شكل مبا�رش اأو غري  1 .
مبا�رش، وي�شمل ذلك احلظر على الأن�شطة الجتماعية التي تنفذها دوائر �شناعة التبغ.

اآليات مدجمة �شمن القوانني ت�شمن مرونتها من حيث:  2 .
	 اإدخال تدابري جديدة للتنفيذ

	 اإدخال حظر جديد على الإعالنات من خالل مرا�شم وقوانني وزارية.
يجب اأن حتظر الت�رشيعات جميع اأ�شكال الدعاية املبا�رشة وغري املبا�رشة، ويف نقاط بيع املواد. اإذ ينبغي عدم عر�ص  3 .

منتجات التبغ اأو و�شعها يف مو�شع ي�شتهل روؤيتها فيه يف املحل.

الإعالن  اأ�شكال  من  باعتبارها  التبغ  منتجات  بيع  من  والأك�شاك  البيع  اآلت  على  احلكومات  حتظر  اأن  ينبغي  4 .
والرتويج.

ينبغي اأن تهتم احلكومات بالتغليف الب�شيط )مبا يتما�شى مع املادة 11. 5 من اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية 

ب�شاأن مكافحة التبغ(، نظرًا لأن عر�ص الأ�شماء التجارية للمنتجات هي اأحد طرق الإعالن عن التبغ وترويجه؛ وهذا 

يعني اأن تكون لعلبة التبغ لون معتدل باهت واأل يعر�ص عليها �شوى التحذيرات ال�شحية امل�شورة والتقنية.

ينبغي اأن حتظر الت�رشيعات ا�شتخدام امل�شاهمات من دوائر �شناعة التبغ يف اأ�شباب امل�شوؤولية الجتماعية، ويف  6 .
اأي اأ�شباب ذات عالقة بالإعالنات.

خالل الأفالم وامل�رشحيات والرتفيه. يجب اأن حتظر الت�رشيعات بو�شوح وبا�شتكمال تام الإعالنات “العار�شة” . 7

يجب اأن تغطي الت�رشيعات احلظر على الإعالنات عرب احلدود من خالل القنوات الف�شائية. 8 .
يجب اأن تت�شمن الت�رشيعات فر�ص غرامات وا�شحة على من يخالفها. 9 .

يجب اأن تت�شمن الت�رشيعات �شيا�شات فعالة لفر�شها، وعلى احلكومة اأن تعني �شلطة تتمتع بالكفاءة وال�شتقاللية  10 .
لتطبيق وفر�ص القوانني والتاأكد من توفري املوارد الب�رشية واملالية والقوة لها.

يجب اإ�رشاك جمموعات املجتمع املدين يف ر�شد تنفيذ القوانني والو�شول اإىل العدالة. 11 .
رفع م�شتوى وعي عامة النا�ص بالت�رشيعات حول الإعالن عن التبغ وترويجه ورعايته. وهو اأمر هام لك�شب دعم  12 .

النا�ص ولإبالغهم لطرق الإبالغ عن املخالفات.

ا�شتثمار  هي  الفريدة  الإقليمية  امل�شكالت  اإحدى  اإن 

ا�شتثمارًا �شخمًا يف الإعالن غري  التبغ  دوائر �شناعة 

املبا�رش عن منتجاتها من خالل الدراما العربية.

من  للتبغ  املختلفة  املنتجات  ا�شتخدام  ترويج  مت  فقد 

اأ�شبح  التبغ  فا�شتخدام  امل�شهورة  ال�شخ�شيات  خالل 

له وهج خا�ص لبد من توافره حتى ي�شمن ال�شخ�ص 

البدء با�شتخدامه وا�شتمراره على ذلك.

لالإ�شتبيان:

مبادرة التحرر من التبغ

منظمة ال�شحة العاملية

املكتب الإقليمى ل�رشق املتو�شط
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الإقالع عن التدخني

م خدمات معاجلة االعتماد على التبغ؟ ملاذا ُتقدَّ

هل ُيعدُّ دعم خدمات الإقالع عن التدخني على ال�صعيد الوطني التزامًا قانونيًا؟

نعم؛ اإن دعم خدمات الإقالع عن التدخني على ال�صعيد الوطني ُيعدُّ التزامًا قانونيًا اإذ تن�ص املادة 14 من اتفاقية منظمة 

ال�صحة العاملية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ على:

واأف�صل  العلمية  القرائن  على  قائمة  ومتكاملة،  و�صاملة  منا�صبة  توجيهية  مبادئ  وين�رش  “ي�صع كل طرف 
الة لت�صجيع الإقالع عن تعاطي التبغ  املمار�صات، مع مراعاة الظروف والأولويات الوطنية، ويتخذ تدابري فعَّ

وللعالج املالئم لالعتماد على التبغ”.

نات مرتاكمة على اأن خدمات الإقالع عن التبغ قد تكون اأداة فّعالة  �ص على العتماد ب�صدة، وهناك بيِّ
ِّ
اإن التبغ مادة حتر

جدًا يف معاجلة العتماد على التبغ. ومن هنا ينبغي اأن تكون خدمات الإقالع عن التدخني جزءًا ل يتجزاأ من تدخالت 

العاملية  ال�صحة  اتفاقية منظمة  تفر�صها  التي  القانونية  لاللتزامات  ا�صتنادًا  املحلي، وذلك  امل�صتوى  التبغ على  مكافحة 

الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ.

وقد حظيت الدلئل الإر�صادية حول تنفيذ املادة 14 من اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�صاأن مكافحة التبغ، 

وهي دلئل تدور حول تدابري خف�ص الطلب على التبغ املتعلقة بالعتماد على التبغ والإقالع عنه، مب�صادقة املوؤمتر الرابع 

لالأطراف. ول تقت�رش الدلئل الإر�صادية على كونها اأداة جيدة جدًا يف مكافحة العتماد على التبغ، بل اإنها تتجاوز ذلك 

اإىل كونها وثيقة عملية تو�صح للبلدان بالتدرج خطوة خطوة كيفية ا�صتخدام كل من التقييم وتاأ�صي�ص خدمات وطنية 

لالإقالع عن التبغ.

متويل معاجلة العتماد على التبغ

اإن معاجلة العتماد على التبغ باهظة التكاليف، لذا فاإن الدلئل الإر�صادية تقرتح على الأطراف اتباع املنهجيات التالية 

لتقدمي الدعم املايل خلدمات معاجلة العتماد على التبغ:

تخ�صي�ص ال�رشائب على التبغ. 11 .
فر�ص ر�صوم على �صناعة اأو ا�صترياد اأو الرتخي�ص للتبغ. 21 .

فر�ص ر�صوم على ت�صجيل منتجات التبغ. 31 .
فر�ص توافر ترخي�ص لبيع التبغ لدى املوزعني والبائعني بالتجزئة. 41 .

فر�ص ر�صوم عند عدم المتثال، مثل العقوبات املالية على دوائر �صناعة التبغ والبائعني بالتجزئة. 51 .

هل البلدان ملزمة بتقدمي خدمات معاجلة متماثلة لالإقالع عن التدخني؟

مع ازدياد الدعم ال�صيا�صي ملكافحة التبغ، وازدياد اخلطوات التي تتخذها احلكومات حلظر ا�صتخدام التبغ يف الأماكن 

عن  الإقالع  يف  املدخنني  رغبة  تزداد  والرعاية،  والرتويج  الإعالنات  اأ�صكال  جميع  وحظر  ال�رشائب،  وزيادة  العامة؛ 

التدخني. وي�صعب على كثري من املدخنني الإقالع عن التدخني لوحدهم، ولكنهم قد ي�صتفيدون من امل�صاعدة والدعم 

للتغلب على العتماد على التبغ. ونظرًا للقدرات املالية التي تختلف بني بلٍد واآخر، والنظم ال�صحية والأولويات التي 

تختلف بني بلٍد واآخر، فاإن البلدان غري ملزمة باعتماد نظام معني ملعاجلة العتماد على التبغ.

وخالل ت�صميم البلدان وبنائها ل�صرتاتيجيات الإقالع عن التبغ، ومعاجلة العتماد عليه، فاإن عليها اأن تاأخذ باحل�صبان 

بع�ص العوامل مثل اجلن�ص والثقافة والدين والعمر واحلالة التعليمية واحلالة الجتماعية، والإعاقة، واحتياجات املجموعات 

التي تعاين من معدلت مرتفعة لتعاطي التبغ.

معاجلة االعتماد على التبغ يف االإقليم

اإن �صبعة ُبْلدان يف الإقليم لي�ص لديها مرافق ملعاجلة العتماد على التبغ، بينما ميتلك 12 بلدًا عيادات لالإقالع عن  	•
التدخني، وذلك يف معظم مرافق الرعاية ال�صحية الأولية وامل�صت�صفيات وعيادات املهنيني ال�صحيني. ويف بلدين من 

هذه البلدان تقدم احلكومة الدعم الكامل لتكاليف اخلدمات.

22 بلدًا، تتوافر اخلدمات الهاتفية املجانية مل�صاعدة من يود الإقالع عن التدخني  ُبلدان الإقليم، وعددها  من بني  	•
مبناق�صته عند ات�صاله هاتفيًا، وذلك يف خم�صة بلدان.

لالإ�صتبيان:

مبادرة التحرر من التبغ

منظمة ال�صحة العاملية

املكتب الإقليمى ل�رشق املتو�صط
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وتباع م�صتح�رشات تعوي�ص النيكوتني )ل�صاقات اأو علكة اأو حبوب للم�ص اأو اأرذاذ اأو ا�صتن�صاق( قانونيًا يف 18  	•
بلدًا من بلدان الإقليم، وذلك يف ال�صيدليات وبدون و�صفة طبية. اإل اأن التاأمني ال�صحي يغطي تكاليف هذه املنتجات 

املعاجلة  اأ�صيفت  اأخرى. وقد  بلدان  ال�صحي يف ثالثة  التاأمني  تتلقى دعمًا جزئيًا من  بلدان، ولكنها  اأربعة  اإل يف 

مبعي�صات النيكوتني اإىل قائمة الأدوية الأ�صا�صية يف اأربعة بلدان.

كيف تنجح معاجلة االعتماد على التبغ؟

ميكن للتو�صيحات الت�صعة التالية اأن ت�صاعد يف �صمان جناح تقدمي املعاجلة لالعتماد على التبغ على ال�صعيد الوطني.

ينبغي توفري املعاجلة لالعتماد على التبغ على اأو�صع نطاق ممكن، واأن تكون مي�صورة التكاليف، واأن تت�صمن التثقيف  11 .
حول مدى توافر الختيارات لالإقالع عن التبغ.

يجب تكثيف املعاجلة لالعتماد على التبغ لتالئم الحتياجات الفردية ملن يتعاطى التبغ. 21 .
يجب على البلدان اتخاذ احلذر واحليطة حلماية عملية التخطيط والتنفيذ خلدمات الإقالع عن التدخني من التاأثر  31 .

بامل�صالح املت�صاربة ل�رشكات �صناعة الأدوية التي ت�صتهدف ترويج منتجاتها.

يجب على البلدان اأن تتعلم من الدرو�ص امل�صتفادة من البلدان الأخرى التي ت�صابهها اقت�صاديًا ويف الأو�صاع. 41 .
ينبغي اأن يعطى نظام الرعاية ال�صحية الدور املحوري يف املعاجلة لالعتماد على التبغ. 51 .

ينبغي ا�صتخدام املوارد والبنية التحتية املتوافرة لتقدمي اخلدمات. 61 .
ينبغي اأن يوؤدي العاملون ال�صحيون دورًا مركزيًا يف تعزيز الإقالع عن التبغ وتقدمي الدعم مل�صتخدمي التبغ الذين  71 .

يرغبون بالإقالع عنه.

ينبغي اأن يكون ت�صجيل ا�صتخدام التبغ يف املالحظات الطبية اإجباريًا. 81 .
�صيتطلب تعزيز اأو خلق بنية حتتية وطنية لتعزيز الإقالع عن التبغ ولتقدمي املعاجلة لالإقالع عنه كاًل من املوارد املالية  91 .

والتقنية؛ لذا يجب التعرف على امل�صادر التمويلية والبنية التحتية.

ال�سكل 1. مكونات نظام ناجح ملعاجلة االعتماد على التبغ

مكونات نظام ي�ساعد م�ستخدمي التبغ على االإقالع عنه:

خلق القدرات الالزمة لالإقالع عن التدخني ومعاجلة 

العتماد على التبغ عن طريق �صمان توافر الأدوية 

بالفعل واأنها مي�صورة التكاليف اأو جمانية للنا�ص، 

نات العلمية. واأن الختيارات متاحة وفق البيِّ

تاأ�صي�ص بنية حتتية اأ�صا�صية وخلق بيئة ت�صجع على 

حماولة الإقالع عن التدخني ب�صمان اإدراج الن�صائح 

حول الإقالع عن التدخني �صمن النظم املوجودة 

للرعاية ال�صحية، مع معاجلة الإقالع عن التدخني بني 

العاملني ال�صحيني وتاأ�صي�ص مكونات النظام.

نات التي ت�صفر  الهتمام بالبيِّ

عنها البحوث وا�صتخدام اأ�صاليب 

مبتكرة وا�صتخدام و�صائل 

الإعالم لتعزيز الإقالع عن 

التدخني.  

تاأ�صي�ص اأ�صاليب اأكرث تركيزًا 

على الأفراد لتقدمي معاجلات 

وخدمات تخ�ص�صية لالإقالع 

عن التبغ وتقدمي الدعم الطبي 

وال�صلوكي.

تاأ�صي�ص اأ�صلوب على ال�صعيد 

ال�صكاين يقدم امل�صاعدة 

للمت�صلني بالهاتف والن�صائح 

حول الإقالع عن التبغ، مع تنفيذ 

حمالت اإعالمية وا�صعة النطاق.

لالإ�صتبيان:

مبادرة التحرر من التبغ

منظمة ال�صحة العاملية
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ـــــــد الرت�صُّ

د؟ ملاذا يجرى الرت�صُّ

هل هو التزام قانوين؟

نعم، اإذ تن�ص املادة 20 من اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ على:

امل�شتويني  على  البحوث  برامج  وتن�شيق  الوطنية  البحوث  برامج  وتعزيز  و�شع  الأطراف  تتولىَّ  11 .
الإقليمي والدويل يف ميدان مكافحة التبغ.

�ص لدخانه واأمناطه 
ُّ
تقّيم الأطراف، ح�شب القت�شاء، برامج من اأجل مراقبة ا�شتهالك التبغ والتعر 21 .

والعوامل احلا�شمة فيه وعواقبه على امل�شتويات الوطنية والإقليمية والعاملية، ولبلوغ هذه الغاية، 

د  برت�شُّ اخلا�شة  والعاملية  والإقليمية  الوطنية  الربامج  يف  التبغ  مراقبة  برامج  الأطراف  تدمج 

ال�شحة، بحيث تكون البيانات قابلة للمقارنة والتحليل على امل�شتويني الإقليمي والدويل ح�شب 

القت�شاء.

وهكذا فاإن اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ تطلب ب�رصاحة وو�شوح اإل الأطراف تاأ�شي�ص نظم 

يات  د وطنية ودعم البحوث الوطنية الرامية لتقييم الحتياجات والأبعاد يف وباء التبغ؛ وعندها ميكن جمابهة التحدِّ تر�شُّ

التي يخلقها تعاطي التبغ بالعتماد على املعطيات الدقيقة، وميكن التعرف على التدخالت ال�رصورية وو�شع الأولويات 

يف ال�شيا�شات وفق ذلك.

د والبحوث الوطنية اأثر ُنُظم الرت�شُّ

د والبحوث الوطنية تغني اأ�شحاب القرار ال�شيا�شي يف احلكومة ويف املجتمع املدين باملعلومات حول كيفية  اإن نظم الرت�شُّ

عهم على تخ�شي�ص املوارد ملكافحة التبغ يف املواقع التي مت�ّص احلاجة اإليها  م يف بلدانهم وت�شجِّ اإعاقة وباء التبغ للتقدُّ

نات حول مدى جدوى ال�شيا�شات اأو عدم جدواها،  م البيِّ د والبحوث الوطنية تقدِّ وذات الفعالية الأكرب. اإن ُنُظم الرت�شُّ

ي احتياجات اأحد البلدان اأو احتياجات املجموعات امل�شتهدفة �شمن  وحول كيف ميكن تكييف ال�شيا�شات املختلفة لتلبِّ

د م�شداقية  �ص ملكافحة التبغ، بل يهدِّ د توافر التمويل املخ�شىَّ د والبحوث الوطنية يهدِّ ذلك البلد. اإن غياب نظم الرت�شُّ

الربامج الوطنية ملكافحة التبغ.

د �رصوري، وبدون التوزيع �شتفقد اأهميتها. اإن التوزيع اجليد للح�شائل والنتائج التي ت�شفر عنها البحوث والرت�شُّ

ما الذي ينبغي اأن يكون مو�صوع امل�صح والدرا�صة؟

د والبحوث معلومات �شاملة ونوعية حول وباء التبغ، وت�شمل على م�شوحات على  م النظم الوطنية للرت�شُّ ينبغي اأن تقدِّ

مدى انت�شار تعاطي التبغ وم�شتويات ا�شتهالكه مف�شلة ح�شب جمموعات العمر واجلن�ص والدخل وغريها من التق�شيمات 

الدميوغرافية الفرعية، على ال�شعيد املحلي وعلى �شعيد النواحي واملناطق. كما ينبغي تقييم فعالية برامج مكافحة التبغ 

املحلية والوطنية تقييمًا دقيقًا، ولبد لها من اأن جتمع املعطيات الوطنية حول:

•اقت�شاديات التبغ، واأثره على انت�شار التبغ، وم�شتويات التهريب وال�رصائب وكيف ميكن اأن توؤثر ال�رصائب على  	
ا�شتهالك التبغ؛

•تقييم ومراقبة تنفيذ ال�شيا�شات والقوانني؛ 	
•ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات واجلهود يف دوائر �شناعة التبغ لتقوي�ص مكافحة التبغ. 	

�شيانة النظم الوطنية للم�شح والبحوث

والقت�شاديني  ال�شحيني  املمار�شني  بني  التعاون  اإل  احلاجة  “تدعو  والبحوث  للم�شح  الوطنية  النظم  �شيانة  اأجل  من 

والوبائيني ومديري املعطيات واملوظفني احلكوميني والكثري غريهم. فالإدارة والتنظيم اجليدان �رصوريان، ويتطلبان متوياًل 

ثابتًا وم�شتمرًا”.

د التبغ النظام العاملي لرت�صُّ

يف عام 2000 مت اإدخال امل�شح العاملي ل�شتهالك التبغ بني ال�شباب، وذلك للمرة الأول يف اإقليم �رصق املتو�شط، وكان 

ذ ذلك امل�شح، ويف نهاية عام 2000، ُعقدت اأول حلقة عملية تدريبية اإقليمية حول تنفيذ امل�شح يف  الأردن اأول بلد ينفِّ

الرباط، املغرب و�شارك فيها ع�رصة بلدان.
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د التبغ الذي يتوا�شل تنفيذه  اإن امل�شح العاملي ل�شتهالك التبغ بني ال�شباب يعترب اليوم اأحد مكونات النظام العاملي لرت�شُّ

رئي�شية  ات�شحت حقائق  التبغ،  د  لرت�شُّ العاملي  النظام  تنفيذ  ومن خالل  الإقليم.  الأخرى �شمن  املكونات  اإل جانب 

متعددة:

•اإن تعاطي ال�شباب التبغ اآخذ يف التزايد. 	
•اأو�شحت املعطيات يف البلدان ميل متزايد لدى �شغار الفتيات لتعاطي التبغ. 	

•يف بع�ص البلدان كان م�شتوى ا�شتهالك التبغ لدى الن�شاء يعادل ما هو عليه لدى الرجال. 	
•يف بع�ص البلدان كان معدل انت�شار تعاطي التبغ لدى �شغار الفتيات يزيد عما هو عليه لدى البالغات. 	

•هناك اأمناط متعددة لتعاطي التبغ يف الإقليم، ويتزايد تعاطي منتجات التبغ غري ال�شجائر بني ال�شباب والفتيات. 	

اإن عقد م�شوحات منتظمة ي�شاهم يف التعريف بالفجوات �شمن تنفيذ 

الت�رصيعات ومواطن الخرتاق لنظم الرت�شد والتنفيذ املوجودة.

وتنفيذ  �شنوات،  ع�رص  ملدة  التبغ  د  لرت�شُّ العاملي  النظام  تنفيذ  ورغم 

التبغ، فاإنه  البلدان حول اقت�شاديات  البحوث املوؤقتة يف الكثري من 

ليزال هناك الكثري من الفجوات والتحديات.

فجوة  فهناك  للتحديث،  حتتاج  التبغ  تعاطي  حول  •فاملعطيات  	
كبرية يف هذا املجال، وهناك غياب خطري للمعلومات.

•تدعو احلاجة اإل قواعد معطيات وطنية حول اقت�شاديات التبغ،  	
املجال،  هذا  يف  كافية  معطيات  توجد  ول  غائبة،  فاملعلومات 

العاملية  ال�شحة  منظمة  اتفاقية  تو�شيات  ي�شعب  وبدونها 

الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ.

ى متويلها من اخلارج، وتدعو احلاجة  •اإن معظم نظم الرت�شد تتلقىَّ 	
لتاأ�شي�ص اآليات متويل وطنية ل�شيانة هذه النظم.

املجالت،  من  الكثري  الإقليم يف  مقارنة يف  معطيات  توجد  •ل  	
و�شي�شهل اتباع منهجية واحدة من جمع املعطيات املقارنة بني 

البلدان، وير�شف الطريق اإل اأ�شلوب مت�شق لل�شيا�شات.

رغم اأن لدى معظم البلدان معطيات 

حول التبغ، فاحلاجة لتزال قائمة 

ملقاي�شتها لكي ت�شمح باملقارنة 

بني البلدان و�شمن البلد الواحد 

وللرتكيز على الجتاهات اأكرث من 

تقديرات تتناول نقطة واحدة.

نات،  ت�شتند ال�شيا�شة اجليدة على البيِّ

نات ت�شتمد من البحوث ومن  والبيِّ

د  د، وقيمة البحوث والرت�شُّ الرت�شُّ

ع نتائجها. تزول اإذا مل توزىَّ
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حماية �صيا�صات مكافحة التبغ من تاأثري دوائر �صناعة التبغ

ملاذا ينبغي حماية �صيا�صات مكافحة التبغ؟

هل هو التزامًا قانونيًا؟

اأن  التبغ على  ب�شاأن مكافحة  العاملية الإطارية  اتفاقية منظمة ال�شحة  5.3 من  املادة  اإذ تن�ص  التزام قانوين.  نعم، فهي 

“تت�رصف الأطراف، عند و�شع وتنفيذ �شيا�شاتها يف جمال ال�شحة العمومية، يف ما يتعلق مبكافحة التبغ، على نحٍو يكفل 
حماية هذه ال�شيا�شات من امل�شالح التجارية، واأية م�شالح را�شخة لدوائر �شناعة التبغ، وفقًا للقانون الوطني”.

كيف ميكن لدوائر �شناعة التبغ اأن تقّو�ص اجلهود املبذولة ملكافحة التبغ؟

لقد توا�شل اأثر دوائر �شناعة التبغ يف اأدائها لدور الناقل ملر�ص تعاطي التبغ على مدى �شنوات طوال، فدوائر �شناعة 

التبغ ترّوج لتعاطي التبغ يف جميع املجموعات العمرية، ول�شيما ا�شتهداف ال�شباب والن�شاء باعتبار هاتني املجموعتني 

“�شوقًا خ�شبة” مل ُتطرق بعد، وذلك دون اإيالء اأي اعتبار للعواقب ال�شحية ال�شلبية لتعاطي التبغ.

ظ لأي  وتن�ص ديباجة اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ اأن على الأطراف يف التفاقية “التيقُّ

ب جهود املكافحة، و�رصورة التعرف على اأن�شطة دوائر �شناعة التبغ 
ّ
جهود تبذلها دوائر �شناعة التبغ لكي تقّو�ص اأو تخر

ذات الأثر ال�شلبي على جهود مكافحة التبغ”. ومن هنا اأ�شبح على الأطراف يف اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية 

ب�شاأن مكافحة التبغ التزام قانوين، اإذ ينبغي على الأطراف اتخاذ تدابري ت�شمن حماية �شيا�شات مكافحة التبغ من تاأثري 

دوائر �شناعة التبغ، �شواًء كانت تلك الدوائر من الحتكارات التي متلكها الدولة اأو متلكها �رصكات متعددة اجلن�شيات.

التبغ  التبغ ت�شتهدف مبجملها تقوي�ص اجلهود املبذولة يف مكافحة  اأن الدوائر يف �شناعة  اأثبتت منا�شبات عديدة  وقد 

بغية زيادة تعاطي التبغ. ويف عام 1993 قّدم اأحد اأع�شاء الربملان يف م�رص اقرتاحًا بفر�ص حظر كامل على الإعالن عن 

التبغ يف م�رص؛ وعندها عملت �رصكة فيليب موري�ص انطالقًا من مكاتبها يف الإمارات العربية املتحدة على اإنتاج دلئل 

اإر�شادية ا�شرتاتيجية وخطة عمل لتقوي�ص ذلك القرتاح، وت�شاركت مع ال�رصكة ال�رصقية للدخان يف م�رص، التي كانت 

اأن دوائر �شناعة التبغ تت�شابه يف ما  . وهكذا تبني اخلربات 
1
ت�شيطر على �شوق التبغ يف ذلك الوقت، بهدف منع احلظر

بينها على ال�شعيد العاملي يف غر�ص م�شرتك لها وهو تخريب اجلهود الرامية ملكافحة التبغ بغية �شمان ا�شتمرار جني 

الأرباح.

احلماية من املحاوالت التي ت�صتهدف تقوي�ض جهود مكافحة التبغ

التبغ  مكافحة  ب�شاأن  الإطارية  العاملية  ال�شحة  منظمة  اتفاقية  مع  تتوافق  وتنظيمات  و�شع خطط  الأطراف  على  ينبغي 

والدلئل الإر�شادية اخلا�شة بها من اأجل حماية �شيا�شات مكافحة التبغ من اأن تتقو�ص بتاأثري دوائر �شناعة التبغ، فذلك 

من �شاأنه توفري حماية اأف�شل لعامة النا�ص، ويقود بالتايل اإىل ا�شتخدام املوارد الوطنية على نحو اأف�شل. و�شيوؤدي تنفيذ 

اخلطوات التي اأو�شت اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية باتباعها وباتباع دلئلها الإر�شادية اإىل التكامل والكفاءة 

يف تدابري مكافحة التبغ ويف التخطيط لالإجراءات العامة ا�شتنادًا اإىل امل�شالح العمومية ولي�ص مل�شالح دوائر �شناعة 

التبغ.

وهناك اأربع حقائق رئي�شية وراء املادة 5.3 من اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ:

هناك ت�شارب اأ�شا�شي ي�شتحيل معه التوفيق بني م�شالح دوائر �شناعة التبغ و�شيا�شات ال�شحة العمومية. 11 .
ينبغي اأن تكون املحا�شبة وامل�شاءلة وال�شفافية هي املبادئ الرئي�شية عند التعامل مع دوائر �شناعة التبغ اأو العاملني  21 .

يف م�شاحلها.

ينبغي اأن يخ�شع عمل دوائر �شناعة التبغ اأو العاملني يف م�شاحلها للمحا�شبة اأو امل�شاءلة وال�شفافية. 31 .
41 يجب األ متنح دوائر �شناعة التبغ اأي حوافز لتاأ�شي�ص اأو اإدارة اأعمالها، لأن منتجاتها ت�رص ب�شحة الإن�شان..

االأن�صطة التي تقوم بها دوائر �صناعة التبغ يف اإقليم �رشق املتو�صط

ميكن تق�شيم الأن�شطة التي تقوم بها دوائر �شناعة التبغ يف اإقليم �رصق املتو�شط اإىل جمالني كبريين، املجال الأول قبل 

اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ، واملجال الثاين بعد اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية 

ب�شاأن مكافحة التبغ.

      “خطر فر�ص احلظر الكامل على الإعالن عن منتجات التبغ يف م�رص. دلئل اإر�شادية ا�شرتاتيجية وخطة عمل”. الإمارات العربية املتحدة، 
1

خدمات فيليب موري�ص، 1993.
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فقبل اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ كانت دوائر �شناعة التبغ ت�شتخدم التوا�شل العلني مع 

اأ�شحاب القرار ال�شيا�شي للتالعب بتدابري مكافحة التبغ على نحٍو مك�شوف، وكانت تعمل علنًا على تقوي�ص املحاولت 

لت دوائر  التي ت�شتهدف مكافحة التبغ، وكانت تتخذ اأن�شطة م�شوؤولة اجتماعيًا من اأجل احل�شول على الأرباح. لقد �شكَّ

�شناعة التبغ جمعية ال�رصق الأو�شط ل�شناعة التبغ بغية تعزيز م�شالح دوائر �شناعة التبغ والدفاع عنها وتر�شيخ عالقات 

قوية بني املوظفني فيها من جهة وكبار املوؤثرين يف املجتمع من جهة اأخرى؛ وقد اأظهرت وثائق دوائر �شناعة التبغ اأن 

لهم  املعلومات  لتقدمي  الأو�شط  ال�رصق  ال�شهرية يف  ال�شيا�شية  بال�شخ�شيات  قوائم  و�شعت  قد  التبغ  �شناعة  �رصكات 

وللدفاع عن م�شاحلهم؛ وت�شمل اأن�شطة دوائر �شناعة التبغ يف اإقليم �رصق املتو�شط على:

م اإىل الربملان امل�رصي. •العمل على بناء حتالفات ملجابهة اقرتاح احلظر التام على اإعالنات التبغ املقدَّ 	
. • جمابهة احلظر التام على اإعالنات التبغ يف م�رص عام 1993	

•التعامل مع جمعيات الإعالنات والإعالم. 	
مهاجمة  • تر�شيخ التوا�شل مع اأ�شحاب وكالت الإعالم والن�رص للتاأثري على منهج الكتابة العام للتوقف عن “	

�شناعة التبغ”.

اأما يف الفرتة التي تلت اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ فاإن دوائر �شناعة التبغ:

لك�شب الدعم الجتماعي وللتاأثري على املجتمع وعلى اأ�شحاب  • ا�شتخدمت “امل�شوؤولية الجتماعية امل�شرتكة” 	

القرار ال�شيا�شي يف تنفيذ بع�ص الأن�شطة مثل رعاية الفرق الريا�شية لكرة القدم.

الثالثة واملجموعات ذات  التبغ ب�شكل غري مبا�رص من خالل الأطراف  •اأ�شعفت الت�رصيعات اخلا�شة مبكافحة  	
امل�شالح.

مناطق  الت�رصيعات مثل ت�شميم  بع�ص  التبغ و�شجعت على اخرتاق  �شيا�شات مكافحة  التاأثري على  •حاولت  	
خا�شة باملدخنني.

•�شاركت يف التحالفات املتعددة القطاعات �شمن البنى احلكومية لال�شتفادة من الأولويات املختلفة للوكالت  	
احلكومية.

ت منظمة ال�شحة العاملية عدة تقارير تك�شف احلقيقة املختبئة خلف ما تقوم به دوائر �شناعة التبغ من اأن�شطة. وقد  وقد اأعدَّ

اأدى اإطالق هذه املطبوعات على اتخاذ احلكومات مواقف اأكرث �رصامة نحو دوائر �شناعة التبغ بعد ك�شف نواياهم احلقيقية. 

الدقيقة  املراقبة  اإىل  البلدان  تدعو  قرارات  على  اخلليجي  التعاون  وجمل�ص  العربية  الدول  جامعة  من  كل  �شادق  وقد 

لأن�شطة دوائر �شناعة التبغ على ال�شعيد الوطني. ومنذ تبني على اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة 

التبغ اأ�شبح 19 بلدًا من بلدان الإقليم اأطرافًا فيها. وجميع البلدان على اإطالع بتدخالت دوائر �شناعة التبغ وقد اتخذت 

بع�ص البلدان خطوات خمتلفة ملواجهة هذه املحاولت التي ا�شتهدفت تخريب جهود مكافحة التبغ. ولبد للبلدان من 

موا�شلة بذل اجلهود يف مراقبة دوائر �شناعة التبغ وملجابهة جهودها احلثيثة لتخريب اأن�شطة مكافحة التبغ.

كيف يتم حماية �صيا�صات مكافحة التبغ؟

التبغ يف  تاأثري دوائر �شناعة  التبغ من امل�شالح املت�شاربة ومن  تتلخ�ص الدلئل الإر�شادية حلماية �شيا�شات مكافحة 

النقاط التالية:

•زيادة الوعي لدى النا�ص حول الطبيعة ال�شارة وامل�شببة لالإدمان ملنتجات التبغ وحول تدخالت دوائر �شناعة التبغ  	
يف �شيا�شات مكافحة التبغ.

•تر�شيخ التدابري للحد من التفاعل املتبادل بني دوائر �شناعة التبغ، و�شمان ال�شفافية يف ذلك التفاعل املتبادل. 	
لة مع دوائر �شناعة التبغ. •رف�ص ال�رصاكات والتفاقيات غري امللزمة وغري املفعَّ 	

•رف�ص اإ�شهام دوائر �شناعة التبغ يف املبادرات التعليمية لعموم النا�ص ولل�شباب، ورف�ص املبادرات مهما كان نوعها  	
�شواًء كانت عالقتها مبا�رصة اأو غري مبا�رصة مع دوائر �شناعة التبغ.

•فر�ص احلظر على ا�شرتاك دوائر �شناعة التبغ يف �شياغة ال�شيا�شات الوطنية اأو �شيا�شات مكافحة التبغ. 	
•�شمان اتباع املوظفني احلكوميني والر�شميني ملدونة �شلوكية �شارمة، والتزامهم ال�شفافية خالل تعاملهم مع دوائر  	

�شناعة التبغ.

•�شمان األ يدرج ممثلو دوائر �شناعة التبغ �شمن الوفود الر�شمية يف الجتماعات التي تتعلق باتفاقية منظمة ال�شحة  	
العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ.

•الطلب من دوائر �شناعة التبغ وفق جدول دوري اأن تقدم املعلومات حول مبيعاتها وحول اأي م�شاهمات اأو اأن�شطة  	
اأخرى بطريقة �شفافية ودقيقة.

لالإ�شتبيان:

مبادرة التحرر من التبغ

منظمة ال�شحة العاملية

املكتب الإقليمى ل�رصق املتو�شط
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•تثبيط الأن�شطة التي تقوم بها دوائر �شناعة التبغ حتت مظلة امل�شوؤولية الجتماعية امل�شرتكة وو�شع �شوابط لها. 	
•عدم اإعطاء معاجلة تف�شيلية لالحتكارات التي متتلكها الدولة من �شناعة التبغ. 	

التبغ  �شناعة  دوائري  على  بالإ�رصاف  تتعلق  التي  ال�شيا�شات  من  التبغ  مبكافحة  املتعلقة  ال�شيا�شات  بني  •التفريق  	
واإدارتها.

ول ميكن اإحراز تقدم ناجح يف تنفيذ اتفاقية منظمة ال�شحة العاملية الإطارية ب�شاأن مكافحة التبغ دون و�شعها مو�شع 

التنفيذ بحزم، ودون مراقبة منتظمة، ودون تعاون مع البلدان الأخرى لال�شتفادة من اخلربات املكت�شبة لديهم.

 مراقبة تنفيذ الدلئل

 الإر�شادية والأن�شطة التي

تنفذها دوائر �شناعة التبغ.

 �شمان تفعيل اتفاقية منظمة

 ال�شحة العاملية الإطارية

 ب�شاأن مكافحة التبغ من

 خالل اإن�شاء اآليات للتنفيذ

واملتابعة وال�شفافية.

 التعاون مع البلدان الأخرى

 لتبادل اخلربات واأف�شل

املمار�شات.

لالإ�شتبيان:

مبادرة التحرر من التبغ

منظمة ال�شحة العاملية

املكتب الإقليمى ل�رصق املتو�شط

TFI@emro.who.int
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