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متعة الحياة بدون تبغ

تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي، 2009
إيجاد بيئات متحررة من التبغ
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الخاصة  الجديدة  التوجيهية  للمبادئ  أمكن، 
باالتفاقية اإلطارية. ولقد ُاعيد تحليل بيانات 
الفئات  هذه  مع  تتالءم  لكي  الماضية  السنة 
الجديدة، مما ييسر المقارنة بين سنتي 2007 
و2008. ويقدم التقرير أيضا نبذة عامة شاملة 
عن قاعدة البّينات التي تستند إليها وقاية الناس 
من أضرار دخان التبغ الالإرادي من خالل سن 
تركيزًا  التقرير  يركز  كما  وإنفاذها.  القوانين 
الخاصة  السياسات  تنفيذ  حالة  على  خاصًا 
باألماكن الخالية من دخان التبغ، مع بيانات 
تفصيلية تم جمعها ألول مرة في جميع أنحاء 
العالم، وذلك على الصعيد الوطني وفي كثير 
فيها واليات قضائية  التي تطبق  المناطق  من 
دون وطنية. وُاجريت كذلك تحليالت أخرى 
للقوانين الخاصة باألماكن الخالية من الدخان، 
مما يعزز فهم التقدم المحرز والتحديات التي 

سيشهدها هذا المجال في المستقبل.

إن تعاطي التبغ من األسباب الرئيسية للوفيات 
التي يمكن توقيها، وتشير التقديرات إلى أنه 
يودي بحياة ما ال يقل عن 5 ماليين شخص 
ويحدث  العالم.  أنحاء  جميع  في  سنويًا 
المنخفضة  البلدان  في  الوفيات  تلك  معظم 
الفارق  يتسع  أن  ويتوقع  الدخل.  والمتوسطة 
والبلدان  البلدان  هذه  بين  الوفيات  عدد  في 
القليلة المقبلة  المرتفعة الدخل خالل العقود 
ما لم نتخذ اإلجراءات التي تحول دون ذلك. 
وإذا ما استمرت االتجاهات الراهنة فسيرتفع 
بحياتهم  التبغ  يودي  الذين  األشخاص  عدد 
إلى 8 ماليين شخص سنويًا في العالم، وذلك 
بحلول عام 2030، وستحدث 80٪ من تلك 
الوفيات السابقة ألوانها في البلدان المنخفضة 
التبغ  يؤدي  أن  ويحتمل  الدخل.  والمتوسطة 
مليار شخص  إلى هالك  القرن  نهاية هذا  في 
الالزمة  فورًا اإلجراءات  لم تتخذ  ما  أكثر  أو 

للحيلولة دون ذلك. 
إن النجاح الذي شهدته اتفاقية منظمة الصحة 
والتي  التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العالمية 
تجاوز عدد األطراف فيها 160 طرفًا في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2009 تمثل 86٪ من سكان 
السياسية  اإلرادة  على  واضح  لدليل  العالم، 
العالمية في تعزيز نجاح مكافحة التبغ وتوسيع 

ومبادئها  اإلطارية  االتفاقية  وتشكل  نطاقها. 
التوجيهية األساس الذي تستند إليه البلدان في 
يتحول  ولكي  وإدارتها.  التبغ  مكافحة  تنفيذ 
في  المنظمة،  بدأت  واقعة،  حقيقة  إلى  ذلك 
التدابير  مجموعة  تطبيق  في  الماضية،  السنة 
الست".  السياسات  "برنامج  في  المندرجة 
والغرض من ذلك البرنامج هو مساعدة البلدان 
تتضمنها  التي  الفعالة  التدابير  تنفيذ  على 
الطلب  خفض  أجل  من  اإلطارية  االتفاقية 
على التبغ على الصعيد القطري. ومع مواصلة 
"برنامج  فإن  أعماله،  تنفيذ  األطراف  مؤتمر 
السياسات الست" يتيح للبلدان الحصول على 
يغطيها  التي  المجاالت  في  عملية  مساعدة 
والذي  اإلطارية،  االتفاقية  من  البرنامج  هذا 
يركز على التدابير المتصلة بالطلب على التبغ، 
أهمية  من  المنظمة  تقره  مما  بالرغم  وذلك 
التدابير المتصلة بجانب العرض والتزامها إزاء 

تلك التدابير التي تندرج في إطار االتفاقية.
لهذا  العالمية  الصحة  منظمة  تقرير  وف��ي 
تم تحديث كل  العالمي  التبغ  وباء  العام عن 
الستة طوال  التدابير  بتنفيذ  المتعلقة  البيانات 
في  جمعها  تم  بيانات  وإضافة   ،2008 عام 
مجاالت معينة أخرى. كما تم تحسين وضوح 
كلما  وتطويعها  المنجزة،  السياسات  فئات 

نبذة عامة
© منظمة الصحة العالمية 2009
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منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتمثل الخطوط المنقوطة 
على الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد حولها بعد اتفاق 

كامل.
كما أن ذكر شركات أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه 
الصحة  منظمة  قبل  من  بها  موصى  أو  معتمدة  والمنتجات  الشركات 
وفيما  ذكره.  يرد  ولم  يماثلها  مما  سواها  على  لها  تفضيال  العالمية، 
عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية باألحرف 
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طبع في سويسرا

حالة تنفيذ سياسات مختارة لمكافحة التبغ في العالم، 2008
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نسبة سكان العالم المستفيدين من تنفيذ سياسات مختارة في مجال مكافحة 
التبغ، 2008 التسويق  لممارسات  اآلن  إلى  معرضين 

التي تتبعها صناعات التبغ.
زي��ادة  مجال  في  التقدم  أيضًا  توقف  ■ 
الضرائب المفروضة على التبغ، إذ يعيش 
في  العالم  سكان  من   ٪95 يقارب  ما 
عن  الضرائب  تلك  نسبة  فيها  تقل  بلدان 

75٪ من سعر البيع بالتجزئة.
نقص  من  تعاني  التبغ  مكافحة  مازالت  ■ 
شديد في التمويل، فالدوالرات التي تجبى 
من الضرائب المفروضة على عوائد التبغ 
على صعيد العالم ككل تبلغ 173 ضعفًا 

من األموال المنفقة على مكافحة التبغ.

مليون   400 زهاء  أن  التقرير  يتضح من هذا 
مستفيد جديد انضموا إلى قائمة المستفيدين 
من سياسة مكافحة التبغ خالل عام 2008، 
بالرغم من ضخامة العمل الذي مازال يتعين 

إنجازه.
إن نسبة سكان العالم المشمولين بتنفيذ أي  ■ 
تدبير من تدابير خفض الطلب المندرجة 
في "برنامج السياسات الست" ال تتجاوز 

.٪10
تنفيذ  في  المحرز  التقدم  من  بالرغم  ■ 
من  الخالية  باألماكن  الخاصة  السياسات 
يركز  الذي  الموضوع  وهو  التبغ،  دخان 
عليه هذا التقرير، فإن معظم سكان العالم 
لم يستفيدوا إلى اآلن من تغطية الوقاية من 

مخاطر التعرض لدخان التبغ الالإرادي.
المستفيدين  عدد  ارتفع   ■ 2008 عام  في 
باألماكن  الخاصة  القانونية  التغطية  من 
الخالية من دخان التبغ بما يقارب 154 
مليون شخص من السكان - وهم يمثلون 

2.3٪ من سكان العالم، ويعيش جميعهم 
والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  تقريبًا 

الدخل.
الخاصة  السياسات  تطبيق  اآلن  يتزايد  ■ 
على  التبغ  دخان  من  الخالية  باألماكن 
 100 بين  فمن  الوطني.  دون  الصعيد 
من أكبر مدن العالم، أصبحت 22 مدينة 

خالية من دخان التبغ.
اليزال االمتثال للقوانين الخاصة باألماكن  ■ 
إن  إذ  محدودًا.  التبغ  دخان  من  الخالية 
شاملة  قوانين  تنفذ  التي  البلدان  سكان 
التبغ،  دخان  من  الخالية  األماكن  بشأن 
والتي ترتفع فيها أيضًا مستويات االمتثال 
من   ٪2 يتجاوزون  ال  القوانين،  لتلك 

مجموع سكان العالم.
اإلعالن  حظر  تنفيذ  في  التقدم  توقف  ■ 
التبغ  دوائ��ر  ورعاية  وترويجه  التبغ  عن 
للمناسبات الرياضية والفنية، وبالتالي فإن 
مازالوا  العالم  سكان  من   ٪90 من  أكثر 

النتائج الرئيسية
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الزيادة في نسبة سكان العالم المستفيدين من تنفيذ سياسات مختارة لمكافحة 
التبغ منذ 2007

 مالحظة:  يوضح المخطط التغير بنسبة 1٪ على األقل.
وال ترد بيانات عن الرصد في هذا المخطط بالنظر لعدم إمكانية مقارنة الرصد بين عامي 2007 و2008.
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ُطبع في فرنسا، مطبعة دانييل فوريت

التقدم  نطاق  توسيع  مواصلة  عن  توقفنا  وإّن 
التبغ  أن  يعني  المكافحة  جهود  وتكثيف 
كل  الناس  من  الماليين  إهالك  في  سيستمر 
توقيها،  يمكن  بأمراض  نتيجة إلصابتهم  سنة 
عالوة على تبديد ماليين الدوالرات سنويًا في 
وجوه إنفاق يمكن تجنبها في مجال الصحة 

العمومية وخسائر في اإلنتاجية.

وباستطاعة الحكومات والمجتمعات المدنية 
إنقاذ حياة ماليين األشخاص كل سنة بفضل 
اإلجراءات التي تتخذها لتنفيذ التدابير الرامية 

للحد من تعاطي التبغ.

بشأن  العالمية  الصحة  منظمة  اتفاقية  تشهد 
مكافحة التبغ على االلتزام باتخاذ إجراء حازم 
بحياة  يودي  الذي  العالمي،  التبغ  وباء  إزاء 
ماليين  إعاقة  في  ويتسبب  شخص  مليون 
آخرين كل سنة.  وقد قطع ما يزيد على 160 
طرفًا في االتفاقية اإلطارية، يمثلون 86٪ من 
بتنفيذ  قانونًا  ملزمة  تعهدات  العالم،  سكان 

سياسات فعالة لمكافحة التبغ.

ووسائل كبح جماح التبغ، خالفًا للعديد من 
المشكالت الرئيسية التي تتعرض لها الصحة 
بيسر:  تطبيقها  يمكن  وسائل  هي  العمومية، 
فالتدابير الخاصة بخفض الطلب التي تندرج 
سائر  وفي  الست"  السياسات  "برنامج  في 

االتفاقية  تتضمنها  التي  األخرى  السياسات 
الالزمة  األدوات  للبلدان  تتيح  اإلط��اري��ة 
ييسر  بما  تعاطيه  من  والحد  التبغ  لمكافحة 

إنقاذ حياة الكثيرين.

التقرير  النتائج التي يعرضها هذا  ويتضح من 
أصبح  أنه  بل  ممكن،  أمر  التقدم  إح��راز  أن 
بعض  حققت  ولقد  بالفعل.  واقعة  حقيقة 
شامل  وبشكل  بسرعة  التقدم  ذلك  البلدان 
به  تستهدي  كمثل  اتخاذها  أمكن  وربما   –
البلدان التي مازال يتعين عليها أن تبذل مزيدا 
من الجهود من أجل حماية سكانها من مضار 

استهالك التبغ.

الخالصة

اليزال هناك الكثير مما يجب فعله.
إذ أن نسبة سكان العالم المشمولين بتنفيذ أي تدبير من تدابير خفض الطلب على التبغ 

المندرجة في برنامج "السياسات الست" )MPOWER( ال تتجاوز ٪10.
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