
رسالة

الدكتور عالء الدين العلوان
مدير منظمة الصحة العاملية

إلقليم رشق املتوسط
بمناسبة

اليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ 
31 أيار/مايو 2015
ينَصشبُّ تركيشز اليشوم العاملشي لالمتنشاع عشن تعاطشي التبشغ هشذا العام عشى وقشف االجتار غشر املشروع بمنتجات 
التبشغ، الشذي هيشدد منطقتنشا وصحشة ششعوبنا بالعديشد مشن األخطشار. ولشذا أهيشب بكافشة األطشراف املعنيشة لكي 

تتكاتشف جهودهشا معشًا مشن أجشل القضشاء عى االجتشار غشر املشروع بمنتجشات التبغ.

إن منتجشات التبشغ غشر املروعة تششق طريقهشا من وإىل الشدول األعضشاء يف منظمة الصحشة العامليشة بإقليم رشق 
املتوسشط، حيشث جيشري هتريب السشجائر، وتبشغ النارجيلة )الشيششة(، وتبشغ املضغة عرب حشدود هذه الشدول. ويف 
كل عشام، ختشر حكومشات العامل 45.5 مليشار دوالر من اإليرادات بسشبب االجتار غر املشروع يف منتجات التبغ. 
ويف بعشض الشدول، يمثشل االجتشار غشر املشروع مشا يصشل إىل نحشو نصف حجشم سشوق منتجشات التبشغ. ويمثل 
انتششار االجتشار غشر املشروع خاصشة يف الشدول املنخفضة الدخشل واملتوسشطة الدخل خطشرًا كبرًا حيشدق بالعديد 
مشن دول اإلقليشم. وينشذر هشذا النششاط التجاري غشر القانشوين بعواقب كارثيشة هتدد املكاسشب التشي أحرزناها يف 
معركشة مكافحشة التبشغ؛ إذ يفيض انتششار منتجشات التبشغ املهربة عى نطاق واسشع إىل زيشادة تعاطي منتجشات التبغ 

ومشن ثشم إصابة مسشتخدميها بالكثشر من األمشراض اخلطرة.

ورغشم أن السشجائر هشي أكثشر منتجشات التبشغ غشر القانونيشة انتششارًا وهتريبًا، لكنهشا ليسشت املنتج الوحيشد الذي 
يتشم هتريبشه. فقشد زادت الكميشات املهربشة مشن تبشغ املضغشة التي تشم ضبطها مشن 8 أطنشان يف عشام 2012 إىل 38 
طشن يف عشام 2013، أمشا تبشغ النارجيلشة فقشد زادت الكميشات املهربة التي تشم ضبطها مشن 69 طنشًا إىل 75 طنًا يف 
الفشرة نفسشها. وال ختضشع هشذه املنتجشات للرضائشب أو القوانشن التنظيميشة، كشا ال حتمشل أي حتذيشرات صحية، 
شد. وهشذا جيعلها أرخص وبالتشايل متاحة عى نطاق أوسشع،  وال تسشتويف رشوط الوسشم أو التغليشف العشادي املوحَّ
خاصشة للششباب والفقشراء، ويشؤّدي ذلشك إىل إضعشاف تأثشر سياسشات أو تدابشر مكافحشة التبشغ التشي تتخذهشا 

املختلفة. احلكومشات 

ويششكل اسشتخدام منتجشات التبشغ خطشرًا بالغشًا عشى الصحشة العامشة. فنحشو 6 ماليشن ششخص يلقشون حتفهشم 
ض لدخانشه. وتؤكشد إحصاءاتنا االرتفشاع الششديد يف معدالت  كل عشام بسشبب االسشتخدام املبشارش للتبغ والتعشرُّ
اسشتخدام التبشغ يف العديشد من دول إقليم رشق املتوسشط، حيشث يتعاطى التبشغ 36% من املراهقشن الذين تتفاوت 
أعارهشم بشن 13 و15 عامشًا و32% مشن األفشراد األكشرب مشن 15 عامشًا، بشل إن معشدالت انتششار اسشتخدام التبغ 

تتخطشى يف بعشض الشدول أكثر مشن 50% بشن الرجال.

ويمثشل تعاطشي التبشغ أيضشًا حتديشًا جسشيًا يف العديشد مشن البلشدان هيشدد اجلهشود واملبشادرات اجلاريشة للوقايشة من 
األمشراض غشر السشارية التي ُتَعشد، خاصًة أمشراض القلب والسشكتة الدماغية وأمشراض الرطان وأمشراض الرئة 
املزمنشة والسشّكري، السشبب الرئييس للوفشاة املبكرة يف دول إقليم رشق املتوسشط فهي مسشؤولة عشن أكثر من %57 
ض لعوامل اخلطر الششائعة با يف ذلك اسشتخدام  مشن إمجشايل الوفيشات. ويرتبشط ثلثا حشاالت الوفاة املبكشرة بالتعشرُّ

لتبغ. ا



وحلسشن احلشظ هنشاك حشل لشكل مششكلة. وحشل هشذه املششكلة هشو برتوكشول القضشاء عى االجتشار غشر املروع 
يف منتجشات التبشغ، وهشو أول بروتوكشول يف إطشار اتفاقيشة منظمشة الصحشة العاملية اإلطارية بششأن مكافحشة التبغ، 
التشي ُتَعشد أول اتفاقيشة يف العشامل عشى اإلطالق ُتعنشى بالصحشة العامة. وسشيثمر القضشاء عى االجتار غشر املروع 

بمنتجشات التبشغ عشن انخفاض االسشتهالك وختفيشض معشدالت الوفاة املبكشرة وزيشادة إيشرادات احلكومات.

وإذا نجحنشا يف القضشاء عشى االجتشار غشر املروع بمنتجشات التبغ، سشتجني احلكومات حشول العشامل 31.3 مليار 
دوالر كل عشام. وابتشداًء مشن 2030 وما يليه، سشيتم إنقاذ 164 ألف ششخص مشن الوفاة املبّكرة كل عشام، أغلبهم 

مشن السشكان يف الدول املتوسشطة الدخل واملنخفضشة الدخل.

ولكشن مشن الشذي يقشف وراء االجتشار غشر املشروع بمنتجشات التبشغ؟ إنشه ِخصشم عنيشد وَصبشور يتمتشع بالنفوذ 
وششبكة قويشة مشن العالقشات الوطيشدة مشع الشركاء واملتعاونشن: أال وهشو رشكات التبشغ. ومنشذ 2004، دفعت 
أربعشة مشن كشربى رشكات التبغ مليشارات الدوالرات لتسشديد غرامات تسشوية قضايشا هتريب السشجائر يف أوروبا 

وكندا.

تسشعى رشكات التبشغ الختطشاف بروتوكشول االتفاقيشة اإلطاريشة بششأن مكافحشة التبشغ مشن خشالل التواصشل مع 
الشدول ملناقششة حلشول لالجتشار غشر املشروع وعْقشد االجتاعشات الوطنيشة واإلقليميشة يف هشذا الصدد.

لكشن الطريشق ملواجهشة حتديشات االجتار غر املشروع واضح ال َلبشس فيه. فَريشان بروتوكول القضشاء عى االجتار 
غشر املشروع بمنتجشات التبشغ يتطلشب تضافر اجلهشود الدوليشة للتحكشم يف سلسشلة التوريشد، ومن ثشم فإنه يضع 

هذه املسشؤولية عى عاتشق حكومشات دول العامل.

ه النشداء لشدول اإلقليشم لالنضشام إىل بروتوكشول القضاء عى  يف اليشوم العاملشي لالمتنشاع عشن تعاطشي التبشغ، أوجِّ
االجتشار غر املشروع بمنتجشات التبشغ وااللتشزام بأحكامشه وبنوده.


