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    املقدمة.1
، مبا ال يدع جماالً للشك أن تعاطي التبغ 2008 التقرير املتعلق مبكافحة التبغ يف العامل، الصادر يف عام أوضح

     .اليزال ميثل وباء عاملياً، وأنه بعيد عن نطاق السيطرة يف إقليم شرق املتوسط
: الست ملكافحة التبغ، وهي اتاتيجيتـروقد أورد هذا التقرير جمموعة من التوصيات تعرف باسم مضمومة االس

التحذير  العون لإلقالع عن تعاطي التبغ؛ تقدميرصد تعاطي التبغ والوقاية منه؛ احلماية من دخان التبغ؛  سياسات
  . الضرائب على التبغة للمناسبات؛ وزيادهويج له ورعاية منتجيتـرمن أخطار التبغ؛ حظر اإلعالن عن التبغ وال

جيات هي مضمومة تقنية، مىت نفِّذت بالكامل على الصعيد الوطين، تعزز تنفيذ تدابري تقليص اتيتـروهذه االس
  .الطلب على التبغ، اليت تنص عليها االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ

ات ويتضح من التقرير املتعلق مبكافحة التبغ يف العامل أن اإلقليم متخلف عن الركب يف ما يتعلق باعتماد سياس
ومن الواضح أن اإلقليم لديه اإلرادة السياسية ملكافحة التبغ، . تهاتيجيات الست ملكافحتـرتنفيذ االسملكافحة التبغ و

غري أن هذه اإلرادة السياسية مل .  دولة باإلقليم على االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ17وهو ما يتجلى يف تصديق 
ةجم بعد إىل إجراءات عملية ملموستـرت.  

   حتليل الوضع الراهن  .2
  سياسات رصد تعاطي التبغ والوقاية منه  1.2

، بالتعاون مع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، بإدخال النظام 2000قامت منظمة الصحة العاملية يف عام 
زيد من املسوحات،  ليشمل امله باستمرارعلماً بأن هذا النظام، الذي جيري تطوير.  التبغ مكافحةصدتـرالعاملي ل

  :يتألف حالياً من أربعة عناصر، هي

 املسح العاملي للشباب والتبغ •
 املسح العاملي لطالب املهن الصحية •
 املسح العاملي ملوظفي املدارس •
  املسح العاملي للبالغني والتبغ •

. يب يف مصر للبالغني والتبغ، والذي يجرى حالياً على سبيل التجرالعامليوأحدث هذه العناصر هو املسح 
تيسر استخدامه يواملأمول، حال إجناز هذا املسح، أن يقوم املكتب اإلقليمي بضم املواد األساسية للمسح يف شكل 

  .يف سائر البلدان لقاء تكلفة معقولة
فاملكتب اإلقليمي يعقد سنوياً . صد التبغ، فيجري تنفيذها مبعدل أقلتـرأما العناصر األخرى للنظام العاملي ل

 التبغ؛ إحدامها للتدريب واألخرى لتحليل املعطيات  مكافحةصدتـرتني عمليتني حول النظام العاملي لحلق
 املقبل على توسيع نطاق إجراء املسح العاملي للبالغني والتبغ، ماملكتب اإلقليمي يف العاوسوف يركز ). البيانات(

  ).1اجلدول ( مجيع بلدان اإلقليم وعلى إجناز اجلولة الثالثة للمسح العاملي للشباب والتبغ يف
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  إجراء املسح العاملي للشباب والتبغ يف بلدان اإلقليم.  1اجلدول 
  اجلولة الثالثة  اجلولة الثانية  اجلولة األوىل  البلد
  2007  2003  1999  األردن

  -  2009  2004  أفغانستان
  2009  2005  2002  اإلمارات العربية املتحدة

  -  2008  2003  باكستان
  -  -  2002  حرينالب

  -  2007  2001  تونس
  -  2007  2003  اجلماهريية العربية الليبية
  -  2007  2003  مجهورية إيران اإلسالمية

  -  2007  2002  اجلمهورية العربية السورية
  -  2009  2003  جيبويت

  2009  2005  2001  السودان
  -  2007  2004  الصومال

  -  2008  2006  العراق
  -  2007  2002  عمان
        طنيفلس

  -  2005  2000  قطاع غزة
  2009  2005  2000  الضفة الغربية

  -  2007  2004  قطر
  2009  2005  2001  الكويت

  -  2005  2001  لبنان
  2009  2005  2001  مصر

  2009  2006  2001  املغرب
  -  2007  2001  اململكة العربية السعودية

  -  2008  2003  اليمن

  
  
  
  
  
  
  
  

  ة بوضع اخللو من التبغ يف اإلقليمالتشريعات املتعلّق:  1الشكل 
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 محاية الناس من دخان التبغ  2.2

اعتمدت يف املؤمتر الثاين لألطراف يف االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ، الدالئل اإلرشادية للمادة الثامنة من 
 ويتزايد الطلب .خان التبغ واحلماية من التعرض القسري لد،االتفاقية، واملتعلقة باألماكن العامة اخلالية من التبغ

على الدعم التقين املطلوب لصياغة تشريعات يف هذا الصدد ووضع أدوات تنفيذية لتحقيق خلو األماكن العامة خلواً 
 غـان التبـري لدخـدان اإلقليم حلماية سكاا من التعرض القسـوختتلف السياسات اليت اعتمدا بل. تاماً من التبغ

  ).1الشكل (
يب لالستعانة به على ـاملكتب اإلقليمي، بالتعاون مع املعهد الدويل للصحة العمومية، بوضع كتيب تدريقام وقد 

نوفمرب دورة /وعقدت يف تشرين الثاين. ألماكن العامة اخلالية من التبغاالصعيد الوطين يف وضع السياسات املتعلقة ب
يب على الصعيد الوطين يف مصر، شاركت فيه ـتدريب جترييب، أعقبها ـب التدرييتدريبية إقليمية على أساس هذا الكت

علماً بأن التحدي الراهن يف هذا الصدد، يتمثل يف ما تتخذه شركات صناعة منتجات التبغ من . مخس حمافظات
ويتضح مما هو . إجراءات متزايدة للدفاع عن مصاحلها، بالضغط من أجل وضع سياسة لتعيني مناطق للتدخني

يأنـّهنات متوافر من البيزادت صعوبة تنفيذ سياسة إخالء األماكن العامة إخالء تاماً من   للتدخني،مناطقنت ـّ مىت ع
  .التدخني

 ن تعاطي التبغتقدمي العون لإلقالع ع  3.2

يالحظ أن عنصر اإلقالع عن تعاطي التبغ هو إحدى أضعف احللقات يف سلسلة مكافحة التبغ يف اإلقليم؛ إذ مل 
أما . خطوات إلدماج خدمات اإلقالع عن تعاطي التبغ يف النظام الصحي القائمباختاذ ن اثنني باإلقليم  سوى بلدييقم

يف سائر البلدان، فإن خدمات اإلقالع عن تعاطي التبغ إما هي قائمة يف القطاع اخلاص، وإما هي ارجتالية ال ختضع 
ال يقوم أي بلد من بلدان اإلقليم االثنتني علماً بأنه . لداً ب16وتتوافر معاجلة اإلقالع عن تعاطي التبغ يف . لنظام ثابت

  .والعشرين بتقدمي خدمات اإلقالع عن تعاطي التبغ باان
 التبغ، كل أربعة مدخنني ممن يدركون أخطارويشري التقرير املتعلق مبكافحة التبغ يف العامل إىل إن ثالثة من 

عية واملداواة ميكنهما أن يضاعفا فرص جناح املدخن الذي حياول وال خيفى أن التو. هيريدون اإلقالع عن تعاطي
ويف معظم احلاالت توجد بضعة تدابري عالجية أساسية ميكن أن تساعد . اإلقالع عن التدخني يف اإلقالع بالفعل عنه

بغ، كتدخل وقد حدد التقرير ثالثة تدابري خلدمات اإلقالع عن تعاطي الت. متعاطي التبغ على اإلقالع عن تعاطيه
  :ناجح ملكافحة تعاطي التبغ، وهي

 إدماج املشورة اخلاصة باإلقالع عن تعاطي التبغ يف خدمات الرعاية الصحية األولية •
 توفري خطوط جمانية يتيسر االتصال ا •
 إتاحة املعاجلة الدوائية املنخفضة الكلفة •

د من إجراء حتليل وتقيـيم شامل خلدمات اإلقالع عن والب. وال يتوافر أي من هذه التدابري الثالثة يف بلدان اإلقليم
  .تعاطي التبغ يف إقليم شرق املتوسط، من أجل الوفاء باملعايـري الدولية املوصي ا خلدمات اإلقالع
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    التحذير من أخطار التبغ4.2
ضـع  ، سوف يقـوم كـل مـن األردن ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية وجيبـويت ومـصر، بو                  2009حبلول أواسط عام    

وتعكـف البلـدان األعـضاء يف جملـس التعـاون اخلليجـي علـى تنقـيح           . حتذيرات صحية مصورة على علب الـسجائر      
ط يف القريب العاجل يف مجيع بلدان جملـس التعـاون اخلليجـي وضـع         تـرمواصفاا للتحذيرات، ومن املتوقع أن يش     
  .حتذيرات صحية مصورة على علب السجائر

ية للتحذيرات الصحية املصورة ميكن التحايل عليها من ِقبل شركات صناعة منتجات وهنالك ثالثة جوانب رئيس
  .؛ وشكل وتصميم عبوات التبغ؛ واستبعاد بعض العبواتاملستخدمةاللغة : التبغ، وهي

  بأنـه علمـاً  . ويف هذا السياق، ينبغي أن تؤخذ على حممل اجلد مواصفات إنتـاج عبـوات التبـغ، وتطبيقهـا حبـزم                  
ركات صناعة منتجـات التبـغ    حالياً مواصفات ألسلوب إنتاج هذه العبوات؛ وهذه هي الثغرة اليت تعمل ش  ال توجد 

ينظـر  وال ، وعبـوة مربعـة؛    الشكلفهذه الشركات تنتج حالياً عبوة رباعية اجلوانب، وعبوة مروحية      . الهلاعلى استغ 
م للتـشريعات املتعلقـة بالتحـذيرات الـصحية     الضرورة يف ما يتخذ من أسـاليب جديـدة، لـدى إعـداده        باملشرعون  

وينبغي إيالء االهتمام بعناية للغة املستخدمة؛ وينبغي لضباط االتـصال املعنيــِّني مبكافحـة التبـغ أن يعملـوا              . املصورة
كما ينبغي اغتنـام الفرصـة   . املشرعني من أجل تضمني نص التشريعات ما لديهم من خربة ميدانيةمع جنباً إىل جنب  

  .ضمن فيها التحذيرات الصحية املصورةصياغة وتغيـري التشريعات، حبيث تلنظر يف حتديث التشريعات لدى ل
  ويج له ورعاية منتجيه للمناسباتتـر اإلعالن عن التبغ والفرض حظر على  5.2

حظـراً شـامالً   ال تقوم سوى بضعة بلدان يف اإلقليم بفرض حظر تام على اإلعالن عن التبـغ، أي أـا ال تفـرض       
فثمانية من الدول األعضاء يف اإلقليم تطبق حظراً شـامالً، وهـي            . ويجتـركامالً يسري على مجيع فئات التسويق وال      

ــيمن     ــت وال ــسودان وقطــر والكوي ــويت وال ــران اإلســالمية وجيب ــة إي ــة املتحــدة ومجهوري ــارات العربي   األردن واإلم
التقرير املتعلق مبكافحة التبغ يف العامل، راجعـاً إىل عـدم الوضـوح          وقد يكون استبعاد سائر البلدان يف       ). 2الشكل  (

أما يف ما يتعلق بالتدابري األخرى ملكافحة التبغ،     .  اإلعالن عن التبغ، كاإلعالن غري املباشر      حظربشأن بعض عناصر    
 يف أسـاليب شـركات   يتعين القيام دورياً بتعديل أنواع احلظر الشامل املفروضة على التسويق، حبيث تشمل التجديد 

  .صناعة منتجات التبغ والتكنولوجيا اإلعالمية
اتيجيات الـست ملكافحـة   تـروقد وضع املكتب اإلقليمي تشريعات عامة ملكافحة التبغ تـتناول مجيع عناصر االس     

ت إىل وقـد أحيلـت تلـك التـشريعا    . التبغ وسائر عناصر مكافحة التبغ الواردة يف االتفاقية اإلطاريـة ملكافحـة التبـغ     
، لـصاحل بلـدان اإلقلـيم،     2009وينتظر أن يجـرى يف عـام        . البلدان كي تنظر فيها لدى صياغتها لتشريعاا اخلاصة       

تدريب على تنفيذ احلظر الكامل على اإلعالن عن منتجات التبغ، وتطبيق الدالئل اإلرشـادية الـيت تـتـضمنها املـادة                
ى أن احلظر التام على اإلعالن عن منتجـات التبـغ ميثـل أداة فعالـة جـداً          وال خيف . الثالثة عشرة من االتفاقية اإلطارية    

بعـد  % 16ملكافحة التبغ، إذ يتبين مما أُجري من دراسات يف هذا الصدد حتقيق خفض يف استهالك التبـغ يـصل إىل     
 واالقتـصادية يف  ةيـ  ميثـل أداة ذات تـأثري علـى مجيـع الفئـات االجتماع      وغين عن البيـان أن احلظـر      . يذ هذا احلظر  تنف

  .اتمع
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  زيادة الضرائب على التبغ  6.2
 الضريبة غري املباشـرة املنطويـة علـى مبلـغ       ، يف العادة  ،أشدها فعالية : هنالك أنواع عديدة من الضرائب على التبغ      

  .معين يفرض على كمية معينة من التبغ، مثل الضريبة املدفوعة عن كل علبة سجائر أو صندوق سجائر
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  الوضع فيما يتعلق بالسياسات اخلاصة حبظر اإلعالن عن التبغ يف اإلقليم  :2الشكل 

  

وال ينبغي اخللط بني الضريبة غري املباشرة وضريبة املبيعات أو ضريبة القيمة املضافة اليت تطبق على مجيع البـضائع،               
ة ملبلغ معين للـضريبة يفـرض علـى    حتديد احلكومعلماً بأن   . لتجاريةأو ضريبة الدخل املفروضة على مجيع الكيانات ا       

وينبغي أن تكون الضرائب غري املباشرة   . كل وحدة ملُنتج من منتجات التبغ، ميكن أن جينبها التالعب بسعر الضريبة           
ظـاً  قـدرة املـستهلك الـشرائية، حفا   ل على البلدان تطبيقها، ويتعين تعديلها بانتظام مراعاة للتضخم و         ويسهلبسيطة  

ِتج، وتوثيقها خبامت، بدالً الـمن وينبغي يف أفضل الظروف تطبيقها على مستوى . التبغ تعاطيعلى قدرا على تقليص
 واحلد ، باجلملة أو التجزئة، وتقليص العبء اإلداري على املشاريع التجارية الصغريةرضها على مستوى االجتار   من ف 

غي أن يطَبق على الـسجائر املـستوردة نفـس نـوع الـضريبة غـري املباشـرة              وينب –يب  ـقدر اإلمكان من التهرب الضري    
  .احملددة مببلغ معين

وينبغي للضرائب على منتجـات التبـغ   . وينبغي أن يتم على هذا املنوال فرض الضرائب على مجيع منتجات التبغ    
لسجائر، منعاً الستبدال اسـتهالكها  األرخص نسبياً أن تكون معادلة للمنتجات اليت تفرض عليها ضريبة أكرب، مثل ا 

علمـاً  . وينبغي، على سبيل املثال، أن تطبق الزيادة، يف هذا اإلقليم، على كل من السجائر والشيشة             . مبنتجات أخرى 
. بأن أسعار منتجات التبغ يف بلدان اإلقليم تقل عن مثيالا يف أجزاء أخرى من العامل، مما يزيد من إمكانيـة شـرائها      

. ر يف هذا السياق، أن األسعار مل تستخدم إطالقاً كأداة ملكافحة التبـغ يف بلـدان جملـس التعـاون اخلليجـي        ومما يذك 
  .متوسطات األسعار والضرائب املتعلقة ا يف اإلقليم) 3الشكل (ويبين 
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  2008منظمة الصحة العاملية، مضمومة االستـراتيجيات الست ملكافحة التبغ، : املصدر

  وسطات األسعار والضرائب املتعلقة ا يف اإلقليممت. 3الشكل 
  
  التوجهات املستقبلية. 3

مع مراعاة الدالئل اإلرشادية اجلديدة اليت اعتمدها مؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة اإلطاريـة، والتوصـيات املتعلقـة                   
 للتـشريعات الوطنيـة ملكافحـة    اتيجيات الست ملكافحة التبغ، يتعين على بلدان اإلقليم إجراء مراجعة شاملة تـرباالس

  . الق معينةينبغي لدى القيام بذلك، اجتناب مزو. التبغ، وحتديد الثغرات، والعمل يف ضوء ذلك على سدها
وينبغي للفنيـِّني واملشرعني املشاركة جنباً إىل جنب يف صياغة التشريعات لضمان معاجلة التفاصيل الفنية ملكافحة              

% 50ى سبيل املثال، فإنه يوصى لدى معاجلة موضوع التحذيرات الصحية املصورة، بتغطية وعل. التبغ معاجلة سليمة
علماً بأن إيالء االهتمام إىل تلك التفاصـيل يـؤدي إىل   . من اجلانبني الرئيسيـِّني % 50من إمجايل حجم العبوة، وليس      

  .بغ تقويضهاحتسني تنفيذ التدابري املشددة اليت ال ميكن لشركات صناعة منتجات الت
بعـض التـدابري املطلوبـة يف االتفاقيـة اإلطاريـة ملكافحـة التبـغ، واملوصـي ـا يف مـضمومة              هذا، مع العلـم بـأن       

 فـإن مع التحرك حنو تدابري أشد، و.  داعمة توفري بينات وطنية  تـتطلب  اتيجيات الست، مثل زيادة الضرائب،      تـراالس
  .سه، حىت يتسنى دعم العمل وفقاً للسياسات بـبينات فنيةاملهم إجراء دراسات مناسبة يف الوقت نفمن 

وحىت يف البلدان اليت توجد فيها تشريعات خاصة بالتبغ، فإن تلك التشريعات قد ال تكـون ظـاهرة بـسبب عـدم        
 باعـّومن ثـَم، فإن من الضروري لدى العمل على وضع تشريعات جديدة، ات. إنفاذها وعدم االمتثال االجتماعي هلا   

ج شامل حنو ضمان تنفيذها بالكامل، من خالل حتديد سلطة اإلنفاذ، وتدابري اإلنفـاذ، مـع مراعـاة إمكانيـة القيـام         
وميكن األخذ بنهج ختصيصي لتمويل مكافحـة       . بذلك على مراحل، وتقرير موعد ائي لإلنفاذ على الصعيد الوطين         

  .التبغ، وتنفيذ السياسة
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ع حترك البلدان حنو اختاذ تدابري أشد ملكافحة التبغ، تـتحرك أيضاً شركات صناعة     درك أنه م  وبعد، فالبد من أن ن    
 إجياد وضع يـؤدي إىل تثبـيط جهـود الـسلطات الوطنيـة لتطبيـق الـدالئل               حماولةًنتجات التبغ حنو محاية مصاحلها،      م

  .اتيجيات الستتـراإلرشادية لالتفاقية اإلطارية، وتوصيات االس

 األعضاء تقنياً يف تنفيـذ االتفاقيـة اإلطاريـة، واضـعاً يف             إلقليمي قصارى جهده لدعم دوله    تب ا وسوف يبذل املك  
 .اتيجيات الست، وتوفري ما يلزم من بينات إلدخال التعديالت الضروريةتـرحسبانه توصيات االس

 


