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التبغ عىل الصعيد  أُحرز تقدم ملحوظ يف مكافحة 

 MPOWER برنامج  تنفيذ  بدأ  أن  بعد  العاملي 

اتفاقية  منذ عرش سنوات كأداة تساعد عىل تنفيذ 

منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

)االتفاقية اإلطارية(. وبدأ حوايل ثلثي البلدان )121 

األقل  عىل  واحد  تدبري  تنفيذ  اآلن   )194 أصل  من 

من تدابري MPOWER عىل أرفع مستوى اإلنجاز 

وسائل  يف  الحمالت  أو  الرصد  أنشطة  )باستبعاد 

هذه  وتضم  منفصالً(  تقييامً  تقيَّم  التي  اإلعالم 

البلدان 63٪ من سكان العامل.

وكان التقدم العام املحرز مطرداً ببلوغ زهاء 15 بلداً 

املامرسات  ألفضل  املقابل  اإلنجاز  مستوى  جديداً 

فيام يتصل بتدبري واحد أو أكرث كل عامني. ونتيجة 

لذلك، يشمل تدخل واحد عىل األقل من تدخالت 

املستوى  عىل  املامرسات  ألفضل  املمثلة  السياسات 

الوطني حوايل 4.7 مليار شخص يف الوقت الحارض 

إذ   2007 بعام  مقارنة  كبرية  زيادة  عن  ينم  مام 

مليار  مجموعه  ما  يحمي  بلداً  وأربعون  اثنا  كان 

شخص )15٪ من سكان العامل( عىل مستوى أفضل 

املامرسات ويبني اإلنجازات املمكن تحقيقها عندما 

ملكافحة  األولوية  املدين  واملجتمع  الحكومات  متنح 

التبغ.

حيوية  أهمية  يكتيس  أمر  التبغ  مكافحة  رصد 

ويستوجب العناية

يركز هذا التقرير السادس للمنظمة عن وباء التبغ 

الوقاية  وسياسات  التبغ  تعاطي  رصد  عىل  العاملي 

وهو مجال ال مُينح األولوية الكافية وال ميوَّل متويالً 

كافياً من جانب البلدان. ويعترب الرصد عنرصاً أساسياً 

من االتفاقية اإلطارية بوصفه أساس وضع سياسات 

البلدان  التبغ وتنفيذها إال أن عدد  فعالة ملكافحة 

أفضل  مستوى  عىل  للرصد  شاملة  بنظم  املزودة 

ثلث  نحو  عىل  اقترص   2016 عام  يف  املامرسات 

البلدان التي يبلغ مجموع سكانها 2.9 مليار شخص. 

ويستلزم بلوغ املستوى الشامل إجراء استقصاءات 

حديثة ومتثيلية ودورية يف صفوف البالغني والشباب.

وميثل ذلك الوضع تحسناً مقارنة بعام 2007 عندما 

عىل  التبغ  تعاطي  ترصد  التي  البلدان  عدد  كان 

املستويات املوىص بها يقترص عىل حوايل بلد واحد 

ترصد  التي  البلدان  عدد  أن  غري  بلدان  أربعة  كل 

تعاطي التبغ عىل أفضل املستويات انخفض من 77 

إىل 76 بلداً منذ عام 2014 مام يعزى أساساً إىل عدم 

تكرار االستقصاءات السابقة يف غضون فرتة الخمس 

البلدان  )من  بلداً   35 وهناك  بها.  املوىص  سنوات 

تتوفر  أساساً(  املتوسط  أو  املنخفض  الدخل  ذات 

فيه نظم ضعيفة لرصد تعاطي التبغ أو ال يُجري أي 

استقصاءات عىل اإلطالق.
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تنفيذ سياسة مختارة لمكافحة التبغ على األقل على أرفع مستوى اإلنجاز )2007-2016(طُبع يف سويرسا
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مجموع السكان: 7.4 مليارات شخص
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رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية

 حامية األشخاص من دخان التبغ

تقديم املساعدة لإلقالع عن تعاطي التبغ

تحذير األشخاص من مخاطر التبغ

إنفاذ حظر اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته

 رفع الرضائب املفروضة عىل التبغ
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انات غري معروفة أو 
بيانات غري حديثة أو 
بيانات غري حديثة وغري 
متثيلية 

بيانات حديثة ومتثيلية 
خاصة بالبالغني أو 
الشباب

بيانات حديثة ومتثيلية 
خاصة بالبالغني 
والشباب

بيانات حديثة ومتثيلية 
ودورية خاصة 
بالبالغني والشباب

بيانات غري 
مبلّغ عنها / غري 
مصنفة

سياسة غري 
موجودة أو 
سياسة ضعيفة

أدىن حد من 
السياسات 

سياسات معتدلة

سياسات كاملة

ملكافحة  املامرسات  أفضل  جديدة  بلدان  اعتمدت 

 MPOWER التبغ بالنسبة إىل كل تدبري من تدابري

)باستثناء رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية( منذ 

صدور التقرير األخري.

اعتمدت ستة بلدان )أفغانستان وكمبوديا  ■

الدميقراطية  الو  وجمهورية  والسلفادور 

الشعبية ورومانيا وأوغندا( مؤخراً قوانني 

التبغ  دخان  من  الخالية  باألماكن  خاصة 

الداخلية  العامة  األماكن  جميع  تشمل 

هو  واحد  بلد  )اعتمد  العمل.  وأماكن 

إمكانية  السعودية  العربية  اململكة 

مرافق  يف  للمدخنني  قاعات  تخصيص 

بالتايل  والطعام وخرج  املرشوبات  تقديم 

من فئة البلدان التي بلغت أرفع مستوى 

اإلنجاز مام يجعل صايف املكسب يساوي 

خمسة بلدان(.

وإستونيا  ■ )السلفادور  بلدان  ستة  ارتقت 

والسنغال(  ولكسمربغ  وجامايكا  والهند 

بفضل  املامرسات  أفضل  مستوى  إىل 

خدماتها لإلقالع عن تعاطي التبغ.

ما  ■ فيه  يقيم  بلداً  وثالثون  أربعة  اعتمد 

مجموعه مليارا شخص تحذيرات مصورة 

وشملت  التبغ  علب  عىل  الحجم  كبرية 

بلداً  البلدان بنغالديش والهند و23  هذه 

االتحاد  توجيه  أدمج  األورويب  االتحاد  يف 

يف  التحذيرية  البطاقات  بشأن  األورويب 

قوانينه الوطنية.

من  ■ مكونة  بلدان  سبعة  أساساً  فرضت 

واملتوسط  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان 

وقطر  ونيجرييا  والكويت  )أفغانستان 

وأوغندا(  والسنغال  مولدوفا  وجمهورية 

اإلعالن  أشكال  جميع  عىل  شامالً  حظراً 

عن التبغ والرتويج له ورعايته مبا يف ذلك 

يف مكان البيع.

والنمسا  ■ )األرجنتني  بلدان  ثالثة  رفعت 

ومالطة( مؤخراً قيمة الرضائب املفروضة 

من   ٪75 األقل  عىل  متثل  يك  التبغ  عىل 

من  الرغم  وعىل  بالتجزئة.  البيع  سعر 

عىل  بلدان  خمسة  تحافظ  مل  ذلك، 

مستويات الرضائب العالية املقابلة ألفضل 

الخسارة  صايف  جعل  مام  املامرسات 

الرضائب  فرض  حيث  من  بلدين  يساوي 

عىل املستويات العالية املناسبة.

الدخل  ذات  البلدان  يف  ملحوظ  تقدم  إحراز 

املنخفض واملتوسط

واملتوسط  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  تظل 

السنوات  غرار  عىل  ملحوظاً  تقدماً  تحرز 

السابقة. وقد بدأت 10 بلدان من هذه البلدان 

ملكافحة  شاملة  سياسة  سابقاً  لديها  تكن  مل 

تدابري  من  أكرث  أو  واحد  تدبري  تنفيذ  التبغ 

منذ  املامرسات  ألفضل  املقابلة   MPOWER

عام 2014.

ومع ذلك، سجل بلدان اثنان انخفاضاً يف تنفيذ 

التدابري من تنفيذ تدبري واحد يف عام 2014 إىل 

مام جعل   2016 عام  يف  تدبري  أي  تنفيذ  عدم 

صايف املكسب يساوي 1.6 مليار شخص مقيم 

واملتوسط  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف 

تدابري  من  األقل  عىل  واحد  بتدبري  ومشمول 

اإلنجاز.  مستوى  أرفع  عىل   MPOWER

يف  مقيم  شخص  مليارات   3.7 حوايل  فهناك 

أي  واملتوسط  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان 

هذه  يف  املقيمني  السكان  مجموع  من   ٪59

البلدان يستفيد اآلن من تنفيذ تدبري واحد عىل 

ألفضل  املقابلة   MPOWER تدابري  من  األقل 

أربعة  كل  واحد  شخص  عن  فضالً  املامرسات 

البلدان يستفيد اآلن  أشخاص مقيمني يف هذه 

 MPOWER من تنفيذ تدبري واحد من تدابري

عىل أرفع مستوى اإلنجاز للمرة األوىل.

تدبري  اعتامد  البلدان  بعض  عىل  يجب  مازال 

MPOWER واحد من تدابري

تتمتع كل البلدان بالقدرة عىل تنفيذ سياسات 

راسخة ملكافحة التبغ بهدف حامية سكانها من 

تعاطي التبغ والتعرض لدخان التبغ غري املبارش 

ومن املرض والعجز والوفاة نتيجة لذلك. وعىل 

الرغم من التقدم املطرد املحرز منذ عام 2007 

يف اعتامد سياسات شاملة ملكافحة التبغ، ينبغي 

تكثيف الجهود يف هذا الصدد. فهناك 57 بلداً 

مازال يجب عليه اعتامد تدبري واحد من تدابري 

)مبا  اإلنجاز  مستوى  أرفع  عىل   MPOWER

وسائل  يف  والحمالت  الرصد  أنشطة  ذلك  يف 

التقدم  اإلعالم(. وإضافة إىل ذلك، كانت وترية 

املحرز العتامد بعض تدابري MPOWER أبطأ 

سبيل  وعىل  أخرى.  تدابري  العتامد  وتريته  من 

شامل  حظر  فرض  تدابري  اعتامد  إن  املثال، 

ورعايته  له  والرتويج  التبغ  عن  اإلعالن  عىل 

إىل  التبغ  عىل  املفروضة  الرضائب  قيمة  ورفع 

مستويات عالية كافية هو أبطأ بكثري يف أغلبية 

البلدان.

مالحظة: متثل سياسات مكافحة التبغ التي يشملها هذا الرسم البياين أعىل مستويات اإلنجاز عىل الصعيد الوطني.

ينم عن  املامرسات 44٪ يف عام 2016 مام  أفضل  املشمولني بحملة إعالمية وطنية تفي بجميع معايري  العامل  *بلغت نسبة سكان 
انخفاض بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2014.

بدأ حوايل ثلثي البلدان اآلن تنفيذ تدبري واحد عىل األقل من تدابري MPOWER عىل 
أرفع مستوى اإلنجاز وتضم هذه البلدان 63٪ من سكان العامل.
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حالة تنفيذ سياسات مختارة لمكافحة التبغ في العالم، 2016
زيادة نسبة سكان العالم المستفيدين من تنفيذ سياسات مختارة لمكافحة التبغ، من عام 

2014 إلى عام 2016
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أُحرز تقدم ملحوظ يف تنفيذ االتفاقية اإلطارية منذ 

هذه  بعض  عىل  وتشهد   .2003 عام  يف  اعتامدها 

تعتمد  التي  العديدة  البلدان  املحققة  اإلنجازات 

املقابلة ألفضل املامرسات مام   MPOWER تدابري

فعال  نحو  عىل  التبغ  لوباء  التصدي  إمكانية  يبني 

أو  السكان  عدد  عن  النظر  برصف  األرواح  وإنقاذ 

مستوى الدخل.

راسخة  سياسات  اعتامد  يف  ملحوظ  تقدم  وأُحرز 

بني  وفيام  العامل  أقاليم  جميع  يف  التبغ  ملكافحة 

فرتة  خالل  الدخل  فئات  جميع  يف  تندرج  بلدان 

 MPOWER العرش سنوات منذ بدء تنفيذ برنامج

واستهالل رصد تقدمه. وهذه اإلنجازات املحققة 

إذ  لإلعجاب  مثرية  نسبياً  قصرية  زمنية  فرتة  يف 

يحصل اآلن حوايل ثلثي سكان العامل )4.7 مليارات 

شخص( عىل الحامية عن طريق تدبري واحد عىل 

أفضل  متثل  التي  التبغ  مكافحة  تدابري  من  األقل 

مليار   3.6 قدرها  زيادة  عن  ينم  مام  املامرسات 

عىل  الحاصلني  األشخاص  بعدد  مقارنة  شخص 

الحامية نفسها منذ 10 سنوات فقط. ومع ذلك، 

ما فتئ 2.7 مليار شخص ال يحصل عىل الحامية 

التبغ  لتعاطي  نتيجة  والوفاة  والعجز  املرض  من 

األرضار  ومن  املبارش  غري  التبغ  لدخان  والتعرض 

االقتصادية والبيئية واالجتامعية املرتبطة بذلك.

ويدعو التقدم املحرز حتى اآلن إىل التفاؤل. وقد 

أدى النجاح يف اعتامد تدابري MPOWER املقابلة 

ألفضل املامرسات إىل تسجيل انخفاض يف تعاطي 

التبغ ساهم يف إنقاذ أرواح ماليني األشخاص وادخار 

هائلة  إمكانية  وهناك  الدوالرات  مليارات  مئات 

أُحرز  أكرب من ذلك. وقد  لتحقيق حتى مكاسب 

ملكافحة  شاملة  سياسات  تنفيذ  يف  مطرد  تقدم 

التبغ غري أن هذا التقدم مل يكن كافياً أيضاً للقضاء 

عىل وباء التبغ. وعىل الرغم من انخفاض تعاطي 

التبغ يف بعض البلدان واألقاليم، فإن النمو السكاين 

يعني أن العدد املطلق ملتعاطي التبغ ال ينخفض 

بعد.

وقد التزمت جميع األطراف يف االتفاقية اإلطارية 

التبغ  ملكافحة  راسخة  سياسات  بتنفيذ  بالتحديد 

مهمة  كوسيلة  للرصد  فعالة  برامج  ذلك  يف  مبا 

شعوبها.  يف حامية صحة  املتمثل  بواجبها  للوفاء 

وحقق التقدم امللحوظ املحرز يف جميع مجاالت 

سياسات MPOWER عىل مدى السنوات العرش 

تريس  للقياس  وقابلة  حقيقية  مكاسب  املاضية 

أنه  إال  املستقبل  يف  التقدم  إلحراز  متينة  أُسساً 

اليزال من الرضوري تكثيف الجهود. ويظل هناك 

العامل يتعاطى منتجات  أكرث من مليار شخص يف 

التبغ وسيتواصل تسجيل أعداد هائلة من حاالت 

نعمل عىل  مل  ما  األخرى  واألرضار  والوفاة  املرض 

ترسيع مسار التقدم املبني يف هذا التقرير.

الصورة © منظمة الصحة العاملية

Andy Craggs :الصفحة 6 من النص اإلنكليزي - املصور

Estùdio infinito :التصميم

Studio FFFOG :التخطيط
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