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مكافحة  مجال  يف  الُخطى  حثيث  تقدم  إحراز  يتواصل 
الست  السياسات  برنامج  اعتامد  منذ  بالعامل  التبغ 
ملساعدة  أداة  بوصفه   ٢٠٠٧ عام  يف   (MPOWER)
البلدان عىل تنفيذ التدابري الرامية إىل الحد من الطلب 
العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  يف  والواردة  التبغ  عىل 
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ (اتفاقية املنظمة اإلطارية). 
ويوجد اآلن ٥ مليارات شخص تقريباً – نسبتهم ٦٥٪ من 
األقل  عىل  واحد  بتدبري  املشمولني  من   – العامل  سكان 
يجري تنفيذه عىل أعىل مستوى من التدابري الواردة يف 
هذا  عددهم  تضاعف  وقد  الست.  السياسات  برنامج 
إىل أكرث من أربعة أمثال منذ عام ٢٠٠٧ الذي اقترصت 
فيه الحامية املوفرة مبوجب تدبري واحد عىل األقل من 
 – شخص  مليار  عىل  الربنامج  هذا  يف  الواردة  التدابري 
بلغت نسبتهم ١٥٪ من سكان العامل - (باستثناء حمالت 
الرصد أو وسائط اإلعالم الجامهريية التي تخضع لتقييم 

مستقل).

ومنذ صدور آخر تقرير للمنظمة عن وباء التبغ العاملي 
يف عام ٢٠١٧ قبل عامني، وُخطى التقدم املُحرز يف هذا 
املجال تشهد ثباتاً يف ١٥ بلداً مل تنتهج يف السابق سياسات 
بشأن اتباع أفضل املامرسات يف اتخاذ إجراءات رامية إىل 

بلوغ مستوى اتباع أفضل للمامرسات بشأن تطبيق تدبري 
الست،  السياسات  برنامج  يف  الواردة  التدابري  من  واحد 
ويف ٢١ بلداً آخر أضافت تدبرياً واحداً آخر إىل ذاك الذي 
يعني  ما  التنفيذ،  موضع  األقل  عىل  وضعته  قد  كانت 
تدبرياً  اعتمدت  التي  البلدان  من  إجامالً  بلداً   ٣٦ وجود 
املذكور  الربنامج  يف  الواردة  التدابري  من  أكرث  أو  واحداً 
بني  الواقعة  بالفرتة  مستوى  أعىل  عىل  تنفيذها  لغرض 

عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨.

اإلقالع عن التبغ يستلزم اهتماماً
الذي   – التبغ  عن  اإلقالع  مجال  يف  املساعدة  تقديم  إن 
ميثل محور تركيز تقرير املنظمة السابع هذا عن وباء التبغ 
اسرتاتيجية  أية  – هو مكون أسايس من مكونات  العاملي 
العاملية  الغايات  التبغ. ولن يتسنى بلوغ  معنية مبكافحة 
املحددة بشأن مكافحة تعاطي التبغ ما مل يقلع متعاطوه 
حالياً عنه، مّمن يفيد الكثريون منهم فعالً بأنهم يرغبون يف 
اإلقالع عنه. وسيزيد هؤالء بشكل كبري من فرص نجاحهم 
يف اإلقالع عنه مبساعدة التدخالت العالية املردودية التي 
املتعلق  التدبري  يف  املبني  النحو  عىل  السكان  عىل  تركز 

يف  والوارد  التبغ  عن  اإلقالع  مجال  يف  املساعدة  بتقديم 
برنامج السياسات الست.

تنفيذ  بلداً جديداً يف  الحظ، مل يرشع سوى ١٣  ولسوء 
 .٢٠٠٧ عام  منذ  التبغ  عن  اإلقالع  بشأن  شاملة  برامج 
ويوجد اآلن ٢٣ بلداً محمياً مبوجب هذا التدبري بعد أن 
زاد عددها من ١٠ بلدان يف عام ٢٠٠٧، عىل أن التقدم 
بالتدبري  السكان  تغطية  معدالت  يخص  فيام  املحرز 
عىل  التبغ  عن  اإلقالع  خدمات  وتُتاح  واعداً.  مازال 
سكان  لثلث  إيتائها  يف  املامرسات  أفضل  اتباع  مستوى 
العامل – أي بواقع ٢٫٤ مليار شخص يف ٢٣ بلداً – وهو ما 
ميثل زيادة يف عددهم قدرها ١٫٩ مليار شخص (٢٦٪ من 
سكان العامل) من املحميني بربامج شاملة معنية بتقديم 
الدعم يف مجال اإلقالع عن التبغ يتواصل تنفيذها منذ 
عام ٢٠٠٧، بحيث أصبحت اآلن هذه الربامج ثاين أكرث 
التدابري التي يجري تنفيذها فيام يتعلق مبعدالت تغطية 

السكان.

ملخص

تنفيذ سياسة مختارة لمكافحة التبغ على األقل على أرفع مستوى اإلنجاز (٢٠٠٧–٢٠١٨)
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ال توجد بيانات معروفة، 
أو بيانات حديثة، أو 
بيانات حديثة ومنوذجية 
عىل حد سواء

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 مصّنفة

ال يوجد سياسات 
أو سياسات ضعيفة

أدىن حد من
السياسات

سياسات معتدلة

سياسات كاملة

شهد كل واحد من التدابري الواردة يف برنامج السياسات 
مستوى  عىل  جديدة  بلدان  جانب  من  تنفيذه  الست 
صدور  منذ  تنفيذه  مجال  يف  املامرسات  أفضل  اتباع 

التقرير األخري، وذلك عىل النحو التايل:

اعتمدت مؤخراً سبعة بلدان ( أنتيغوا وبربودا وبنن  ■
وطاجيكستان)  ونيوي  وغيانا  وغامبيا  وبوروندي 
الدخان  من  متاماً  خالية  أماكن  إقامة  بشأن  قوانني 
تشمل جميع األماكن العامة املغلقة وأماكن العمل.

العربية  ■ واململكة  (تشيكيا  بلدان  أربعة  ارتقت 
السعودية وسلوفاكيا والسويد) إىل مستوى اتباع أفضل 
املامرسات يف مجال إيتاء خدمات اإلقالع عن التدخني، 
بلدان  ستة  نفسها  الزمنية  بالفرتة  هبطت  أنه  عىل 
أخرى من مستوى أعىل الفئات يف إيتائها مام أسفر عن 

خرسان بلدين اثنني من هذا املستوى بالكامل.

اعتمد أربعة عرش بلداً (بربادوس والكامريون وكرواتيا  ■
ولوكسمبورغ  وهندوراس  وغيانا  وجورجيا  وقربص 
وباكستان وسانت لوسيا واململكة العربية السعودية 
وسلوفينيا وأسبانيا وتيمور– لشتي) تحذيرات مصورة 
تغليفها  فيه  مبا  التبغ،  منتجات  عىل  الحجم  كبرية 

تغليفاً بسيطاً يف اململكة العربية السعودية.

وأذربيجان  ■ وبربودا  (أنتيغوا  بلدان  عرشة  فرضت 
الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  والكونغو  وبنن 
السعودية  العربية  واململكة  ونيوي  وغيانا  وغامبيا 
التبغ  عن  اإلعالن  عىل  شامالً  حظراً  وسلوفينيا) 

والرتويج له ورعايته، مبا شمل نقاط بيع منتجاته.

رفعت مؤخراً عرشة بلدان (أندورا وأسرتاليا والربازيل  ■
األسود  والجبل  وموريشيوس  ومرص  وكولومبيا 
ونيوزيلندا ومقدونيا الشاملية وتايلند) مبالغ الرضائب 
التي تُجبى عن منتجات التبغ لتصبح نسبتها بذلك مبا 
ال يقل عن ٧٥٪ من أسعار بيع تلك املنتجات بالتجزئة.

ويستفيد أكرث من نصف سكان العامل – ٣٫٩ مليار شخص 
الكبرية  املصورة  التحذيرات  من   – بلداً   ٩١ يف  يعيشون 
جميع  تبنّي  والتي  التبغ  منتجات  عىل  املثبتة  الحجم 
يف  الواردة  التدابري  بذلك  لتنفذ  بها،  املوىص  الخصائص 
برنامج السياسات الست من حيث رفع معدالت التغطية 
بني صفوف السكان وتغطية معظم البلدان عىل حد سواء. 
بقيام ١٠ بلدان  كام أن من األهمية مبكان اإلحاطة علامً 
أيضاً (أسرتاليا وفرنسا وهنغاريا وأيرلندا ونيوزيلندا والرنويج 
املتحدة  واململكة  وتايلند  السعودية  العربية  واململكة 
ترشيعات  باعتامد   ٢٠١٨ عام  نهاية  بحلول  وأوروغواي) 
وبإصدار  بسيطاً  تغليفاً  التبغ  منتجات  تغليف  تنص عىل 
تقدم يف  إحراز  عن  تنفيذها، فضالً  بتواريخ  لوائح مقرتنة 

اعتامد التغليف البسيط بتسعة بلدان أخرى عىل األقل.

إحراز تقدم كبير في البلدان المنخفضة 
الدخل وتلك المتوسطة الدخل

مليارات   ٥ عددهم  البالغ  السكان  بني  من  يوجد 
كاملة واحدة عىل  املحميني مبوجب سياسة  شخص من 
٣٫٩ مليار  الست  السياسات  برنامج  سياسات  من  األقل 

شخص منهم يعيشون يف بلدان منخفضة الدخل وأخرى 
نفذتا  اللتني  وتركيا  الربازيل  بأن  علامً  الدخل،  متوسطة 
حرصاً جميع السياسات الواردة يف هذا الربنامج عىل أعىل 
الدخل كالهام. ومثة نسبة  بلدان متوسطا  مستوى هام 
قدرها ٦١٪ إجامالً من السكان الذين يعيشون يف بلدان 
متوسطة الدخل من املحميني بسياسة كاملة واحدة عىل 
األقل من السياسات الواردة يف الربنامج املذكور، ونسبة 
عىل  بسياستني  املحميني  من   ٪٤٤ قدرها  منهم  أخرى 

األقل من تلك السياسات.

املنخفضة  البلدان  يف  كبري  تحسن   ٢٠٠٧ عام  منذ  وطرأ 
بلداً   ٣٤ أصل  من  حرصاً  بلدان  ثالثة  قيام  إبان  الدخل 
منتمياً إىل هذه الفئة من الدخل بتنفيذ سياسة واحدة من 
هذه السياسات، ولكن ينفذ اليوم نصف عدد هذه البلدان 
إجامالً (١٧ بلداً) سياسة واحدة عىل األقل من السياسات 
اتباع  مستوى  عىل  الست  السياسات  برنامج   يف  الواردة 
مثانية  اآلن  ويوجد  تنفيذها.  مجال  يف  املامرسات  أفضل 
بلدان منخفضة الدخل تنفذ سياسة واحدة عىل مستوى 
اتباع هذه املامرسات وخمسة بلدان أخرى تنفذ سياستني 
تنفذ ثالث  (تشاد ونيبال والسنغال)  بلدان  اثنتني وثالثة 
سياسات وبلد واحد (مدغشقر) ينفذ أربع سياسات منها. 
ومن املخيب لآلمال أنه ال يوجد من بني البلدان املنخفضة 
اتباع  مستوى  عىل  السياسات  هذه  ال تنفذ  التي  الدخل 
أفضل املامرسات يف مجال تنفيذها والبالغ عددها ١٧ بلداً 
يتواله  التبغ  ملكافحة  برنامجاً  تدير  بلدان  ثالثة  سوى 

خمسة موظفني عىل األقل من وزارة الصحة.

النتائج الرئيسية

حالة تنفيذ سياسات مختارة لمكافحة التبغ في العالم، ٢٠١٨
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بيئات خالية 
من الدخان

برامج اإلقالع عن 
تعاطي التبغ

التحذيرات 
الصحية

حظر االعالن للنرش ىف وسائل الرضائب والرسوم
اإلعالم

مالحظة: تُستبعد بوتان وبروين 
دار السالم من سياسة رفع 
الرضائب (R) ألن بيع السجائر 
محظور.

راجع املالحظة التقنية األوىل 
لالطالع عىل تعريف الفئات. 
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السياسات المنقوصة أو الجزئية تشّكل 
نقطة انطالق الستكمال تنفيذ سياسات 

برنامج السياسات الست
حظي كل واحد من التدابري الواردة يف برنامج السياسات 
يف  حتى  العامل  بلدان  معظم  يف  االهتامم  ببعض  الست 
اتباع  أفضل  مستويات  بعد  فيها  تبلغ  مل  التي  الحاالت 
البلدان  إىل  إضافًة  ويوجد  التنفيذ.  مجال  يف  املامرسات 
إقامة  بشأن  قوانني  تطبق  التي  بلداً   ٦٢ عددها  البالغ 
أماكن خالية متاماً من الدخان ٧٠ بلداً آخر تطبق قوانني 
حظر  فرض  يف  واملعتدلة  البسيطة  بني  رصامتها  ترتاوح 
عىل التدخني ببعض األماكن العامة وأماكن العمل وليس 
ساري  قانون  إلرساء  الالزم  األساس  بالتايل  لتشّكل  كلها، 
أن  أنه رغم  املستقبل. ويعني ذلك  بالكامل يف  املفعول 
الحظر املفروض جزئياً عىل التدخني ال يحمي حالياً فئات 
السكان بفعالية من أرضار دخان التبغ غري املبارش، فإنه 
عليه  حظر  لفرض  العام  الدعم  تنامي  ظل  يف  يلزم  لن 
معظم  يف  القانون  عىل  بسيطة  تعديالت  إدخال  سوى 
تلك البلدان، يف حني سيلزم اعتامد قانون جديد يف بعض 

البلدان األخرى.

ومع أنه ال يوجد إال ٢٣ بلداً تطبق سياسات تؤيد اإلقالع 
أفضل  اتباع  إطار  التنفيذ يف  التبغ وتستويف معايري  عن 
خدمات  تقدم  آخر  بلداً   ١١٦ هناك  فإن  املامرسات، 
باملرافق الصحية  تتكفل بتغطية تكاليفها كلياً أو جزئياً 
آخر تقدم خدمات ولكنها ال تتكفل بتغطية  بلداً  و٣٢ 
التي  البلدان  عدد  إجاميل  بذلك  ليصبح  تكاليفها، 
يستطيع فيها متعاطو التبغ من الراغبني يف اإلقالع عنه 

الحصول عىل الدعم مبستوى معني ١٧١ بلداً.

وإضافة إىل البلدان البالغ عددها ٩١ بلداً التي تشرتط 
الحجم  وكبرية  مصورة  قوية  صحية  تحذيرات  تثبيت 
تطبق  آخر  بلداً   ٦١ يوجد  فإنه  السجائر،  علب  عىل 
قوانني ترتاوح رصامتها بني البسيطة واملعتدلة يف ميدان 
املطالبة بتثبيت نوع معني من التحذيرات عىل عبوات 
هي  أهمية  األقل  التحذيرات  هذه  أن  ومع  التبغ. 
إطار  يف  املثبتة  التحذيرات  فعالية  بقدر  فعالة  ليست 
املبذولة  الجهود  تثبت  فإنها  املامرسات،  أفضل  اتباع 
التبغ،  تعاطي  مبخاطر  املستهلكني  إلبالغ  ما  حد  إىل 
بوسيلة  بلداً   ٦١ عددها  البالغ  البلدان  هذه  وتزويد 
عىل  باملستقبل  تثبيتها  تشرتط  التي  التحذيرات  تعزز 

يف  املامرسات  أفضل  اتباع  إطار  يف  التبغ  منتجات 
تثبيتها. اشرتاط 

وعالوة عىل البلدان البالغ عددها ٤٨ بلداً التي فرضت 
حظراً عىل اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته، فإنه 
هذا  يف  جزئياً  حظراً  تفرض  أخرى  بلدان   ١٠٣ يوجد 
املجال لتصبح بالتايل بعض أشكال اإلعالن عنه والرتويج 
مبدأ  إرساء  ومبجرد   – بالفعل  قانونية  غري  ورعايته  له 
إىل  به  لالرتقاء  نطاقه  توسيع  فإن  وقبوله،  الحظر 
يصبح  املامرسات  أفضل  اتباع  إطار  يف  فرضه  مستوى 

أمراً أيرس.

ومع أنه ال يوجد إال ٣٨ بلداً تفرض رضائب ترتفع نسبتها 
إىل ما مقداره ٧٥٪ من سعر بيع علبة السجائر بالتجزئة، 
فإن هناك ٦٢ بلداً آخر تفرض رضائب ترتاوح نسبتها بني 
تفرض  آخر  بلداً  و٦١  هذا  بيعها  من سعر  و٧٥٪   ٪٥٠
رضائب ترتاوح نسبتها بني ٢٥٪ و٥٠٪ من هذا السعر. 
وتتمتع هذه البلدان أساساً بوضع جيد ميكنها من زيادة 
الرضائب التي تفرضها عىل منتجات التبغ بعد أن تحصل 

هذه الرضائب عىل املزيد من الدعم عىل نطاق واسع.

مالحظة: تتوافق سياسات مكافحة التبغ املوضحة ههنا مع أعىل مستويات التنفيذ عىل الصعيد الوطني.

* يشري تعبري التغطية بوسائط اإلعالم الجامهريي إىل عام ٢٠١٠ وليس عام ٢٠٠٧. أما تعبري التغطية بالرضائب فيشري إىل عام ٢٠٠٨ عوضاً عن عام ٢٠٠٧.
# انخفض منذ عام ٢٠١٠ عدد السكان املشمولني بحمالت وسائط اإلعالم الجامهريي.

زيادة نسبة سكان العالم المستفيدين من تنفيذ سياسات مختارة لمكافحة التبغ، 
من عام ٢٠٠٧* إلى عام ٢٠١٨

امل
لع

ن ا
كا

 س
صة

ح

بيئات خالية 
من الدخان

الرصد برامج اإلقالع عن 
تعاطي التبغ

التحذيرات 
الصحية

حظر االعالن للنرش ىف الرضائب والرسوم
وسائل اإلعالم
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يتواصل إحراز تقدم كبري عىل الصعيد العاملي منذ اعتامد 
مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية 
وإن   .٢٠٠٣ عام  يف  اإلطارية)  املنظمة  (اتفاقية  التبغ 
االرتقاء بنجاح مبستوى تطبيق التدابري الواردة يف برنامج 
السياسات الست عىل مدى السنوات العرش املاضية إىل 
جانب  من  تطبيقها  يف  املامرسات  أفضل  اتباع  مستوى 
البلدان التي اعتمدتها بجميع أحجامها ومستويات دخلها 
إمنا هو دليل يثبت تكليل تنفيذ تدابري الحد من الطلب 
بالنجاح.  اإلطارية  املنظمة  اتفاقية  يف  الواردة  التبغ  عىل 
وضع  أجل  من  لعملها  مواصلتها  لدى  البلدان  ومبقدور 
ما  تجد  أن  وتنفيذها  التبغ  ملكافحة  فعالة  اسرتاتيجيات 
أخرى  بلدان  التي رضبتها  األمثلة  ذلك يف  يشجعها عىل 
يف هذا املضامر بعد اعتامدها بنجاح لسياسات مكافحته 

عىل مستوى اتباع أفضل املامرسات يف تطبيقها.

ومازالت التحديات املواجهة كبرية عىل مدى السنوات منذ 
وعوائق  نكسات  ومثة  الست.  السياسات  برنامج  تدشني 
وعقبات  التبغ  صناعة  دوائر  من  وتدخالت  متوقعة  غري 
تخطيها.  يتعني  صعوبات  وستظل  كانت  كأداء  سياسية 
ورغم هذه التحديات، يوجد اآلن ٥ مليارات شخص من 
املحميني مبوجب تدبري واحد عىل األقل من التدابري الواردة 
يف  املامرسات  أفضل  اتباع  إطار  يف  السياسات  برنامج  يف 
عدد  يف  شخص  مليار   ٣٫٩ قدرها  بزيادة  أي   – تنفيذها 
املحميني من التبغ عاّم كان عليه عددهم يف عام ٢٠٠٧. 
ومن جهة أخرى، ما فتأ هناك ٢٫٦ مليار شخص من غري 

بالبيّنات  املسندة  املامرسات  أفضل  بواسطة  املحميني 
لخطر  عرضة  يجعلهم  مام  التبغ،  مكافحة  يف  واملتبعة 

األرضار الصحية واالقتصادية الناجمة عن تعاطيه.

وقد أُنقذت ماليني األرواح منذ اعتامد برنامج السياسات 
مكافحة  مجال  يف  املبذولة  الجهود  تتكلل  ومل  الست، 
املجتمع  تركيز  بفضل  إال  الباهر  النجاح  بهذا  التبغ 
بعُد  يقض  مل  الحظ  لسوء  ولكن  تنسيقها،  العاملي عىل 
التبغ  تعاطي  معدالت  انخفاض  ورغم  التبغ.  وباء  عىل 
أن  تعني  السكان  زيادة  فإن  واألقاليم،  البلدان  مبعظم 
ألن  ماحك،  بشكل  مرتفعاً  ظل  متعاطيه  عدد  إجاميل 
برامج مكافحة التبغ ليست رسيعة وسهلة التنفيذ عىل 
من  تستفيد  أن  البلدان  بإمكان جميع  أنه  بيد  الدوام، 
وضع سياسات معززة ملكافحته وتطبيقها. ومنذ صدور 
التقرير األخري، مل يتمكن سوى بلد واحد – هو الربازيل – 
من االنضامم إىل تركيا يف تنفيذ جميع التدابري الواردة يف 
برنامج السياسات الست عىل أشمل مستوى من التنفيذ، 
التي تنفذ  البلدان األخرى  وال يوجد إال عدد قليل من 
اتباع  مستوى  عىل  التدابري  هذه  من  تدبريين  من  أكرث 
البلدان  يف  حتى  وميكن  تنفيذها.  يف  املامرسات  أفضل 
التي تنتهج سياسات ملكافحة التبغ يف إطار اتباع أفضل 
معدالت  لتعزيز  األعامل  من  املزيد  إنجاز  املامرسات 

االمتثال وضامن تحقيق حصائل كاملة.

ويتمحور تركيز هذا التقرير عىل التدبري الوارد يف برنامج 
من  عىل  املساعدة  بعرض  واملتعلق  الست  السياسات 

يريدون اإلقالع عن تعاطي التبغ. وال يوجد سوى ٢٣ بلداً 
تقدم خدمات املساعدة عىل اإلقالع عن تعاطيه عىل مستوى 
اتباع أفضل املامرسات يف تقدميها، وإن أبلّغ الكثريون من 
متعاطيه ببلدان عديدة عن رغبتهم يف اإلقالع عن تعاطيه. 
زاد  املضامر –  التقدم يف هذا  إحراز  يتواصل  ورغم ذلك، 
عدد املزّودين بخدمات شاملة يف مجال اإلقالع عن تعاطي 
التبغ بواقع ٢ مليار شخص منذ عام ٢٠٠٧، ويوجد ٦٧ بلداً 
من البلدان التي ال تبعد سوى خطوة واحدة عن مرحلة 
تقديم تلك الخدمات. كام أحرزت البلدان املتوسطة الدخل 
مجال  يف  الدعم  تقديم  فيام يخص  صوره  بأوضح  تقدماً 
األولية  الصحية  الرعاية  مبرافق  التبغ  تعاطي  عن  اإلقالع 
الحصول  بشأن  مجاناً  الوطنية  االتصال  خطوط  وتشغيل 

عىل خدمات اإلقالع عن تعاطيه منذ عام ٢٠٠٧.

ويقع عىل عاتق كل بلد التزام بحامية صحة سكانه، وقد 
قطعت جميع األطراف يف اتفاقية املنظمة اإلطارية عهداً 
التبغ،  بتنفيذ سياسات قوية ملكافحة  عىل نفسها تحديداً 
تعاطيه،  عن  اإلقالع  مجال  يف  فعالة  خدمات  إيتاء  ومنها 
بشأن  املقطوعة  بالتزاماتها  للوفاء  هامة  وسيلة  بوصفها 
مدى  عىل  مذهل  تقدم  أُحرز  وقد  سكانها.  حامية صحة 
١١ عاماً منذ استهالل الرصد يف إطار تنفيذ برنامج السياسات 
الست، ولكنها ليست سوى البداية. ومن األهمية مبكان أن 
نلتزم جميعاً من جديد بضامن حامية جميع سكان العامل 

بالكامل من األرضار الكبرية الناجمة عن وباء التبغ.

االستنتاج
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الصورة © منظمة الصحة العاملية

David Spitz :الصفحة ٦ من النص اإلنكليزي - املصور

Estùdio infinito :التصميم

Jean-Claude Fattier :التخطيط

طُبع يف منظمة الصحة العاملية، خدمات إعداد الوثائق، جنيف، سويرسا

العاملية  الصحة  منظمة  تقرير  صدر 
عن وباء التبغ العاملي، ٢٠١٩ 

بفضل متويل مؤسسة بلومربغ الخريية
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