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ملحة عامة
تقر اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن 
مكافحة التبغ (اتفاقية املنظمة اإلطارية) بالرضر 
الكبري الذي يتسبب فيه تعاطي التبغ وبالحاجة 
سنوياً  يودي  فالتبغ  الخطر.  منع هذا  إىل  املاسة 
خسائر  يف  ويتسبب  شخص  ٦ ماليني  بحياة 
اقتصادية تزيد عىل نصف تريليون دوالر سنوياً. 
وسيحصد التبغ أرواح مليار شخص هذا القرن ما 

مل يتم تنفيذ اتفاقية املنظمة اإلطارية برسعة.

السبب  مازال  التبغ  تعاطي  أن  من  الرغم  وعىل 
العامل  يف  منها  الوقاية  ميكن  التي  للوفاة  الرئييس 
فعاليتها  وثبتت  مردودية  ذات  وسائل  فهناك 
 ٢٠٠٨ عام  ففي  القاتل.  الوباء  هذا  ملكافحة 
حددت منظمة الصحة العاملية ستة تدابري مسندة 
بالبيّنات ملكافحة التبغ، وهي من أنجع التدابري يف 
باسم  املعروفة  التدابري  وهذه  تعاطيه.  من  الحد 
«برنامج السياسات الست» تطابق حكامً واحداً أو 
أكرث من أحكام الحد من الطلب الواردة يف اتفاقية 

تعاطي  رصد  سياسات  وهي:  اإلطارية،  املنظمة 
دخان  من  الناس  وحامية  منه،  والوقاية  التبغ 
تعاطي  عن  اإلقالع  عىل  املساعدة  وعرض  التبغ، 
وفرض  التبغ،  مخاطر  من  الناس  وتحذير  التبغ، 
حظر عىل اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته، 
وزيادة الرضائب املفروضة عىل التبغ. وتقدم هذه 
التدابري للبلدان املساعدة العملية عىل الحد من 
الطلب عىل التبغ وفقاً التفاقية املنظمة اإلطارية، 
ومن ثم الحد مام يتسبب فيه من اعتالالت وعجز 
يف  املستمر  النجاح  بيان  بالتفصيل  ويرد  ووفاة. 
املكافحة العاملية للتبغ يف تقرير املنظمة عن وباء 
الرابع يف  التقرير  العاملي لعام ٢٠١٣، وهو  التبغ 
سلسلة من تقارير املنظمة، ويورد تحديثاً لجميع 

البيانات الخاصة بكل بلد وتصنيفها.

التام  الحظر  فرض  عىل  العام  هذا  تقرير  ويركز 
عىل اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته، وهو 
التعرض  أشكال  للحد من  الفعالية  بالغة  طريقة 

أو القضاء عليها. ويعطي التقرير ملحة شاملة عن 
قاعدة البينات الخاصة بالحظر التام عىل اإلعالن 
عن التبغ والرتويج له ورعايته، وكذلك املعلومات 
الخاصة بكل بلد بشأن حالة الحظر التام والحظر 
التبغ  عن  اإلعالن  عنارص  مختلف  املفروض عىل 

والرتويج له ورعايته.

البيانات  تحليل  يف  املستمر  التحسن  ولضامن 
إنجاز  مستويات  مختلف  تنقيح  تم  وتبليغها، 
اإلمكان  بقدر  الست  السياسات  برنامج  تدابري 
وأصبحت متسقة من املبادئ التوجيهية املحدثة 
ملنظمة الصحة العاملية. كام أعيد تحليل البيانات 
املستقاة من التقارير السابقة يك تجسد، عىل نحو 
مقارنات  عقد  وتتيح  الجديدة  التعاريف  أفضل، 
وكام  السنوات.  مدى  عىل  للبيانات  مبارشة  أكرث 
املوقع  يف  تُنرش  السابقة  السنوات  يف  الشأن  هو 
بيانات   (http://who.int/tobacco) اإللكرتوين 

أكرث تفصيالً لكل بلد.

حالة تنفيذ سياسات مختارة لمكافحة التبغ في العالم، ٢٠١٢
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العاملي  التبغ  وباء  عن  هذا  املنظمة  تقرير  يبني 
بإمكان أي بلد أن ينشئ برنامجاً  لعام ٢٠١٣ أن 
تعاطي  من  الحد  أجل  من  التبغ  ملكافحة  فعاالً 
التبغ، وذلك برصف النظر عن هيكله السيايس أو 

مستوى دخله.
أي  ■ شخص،  مليار   ٣‚٢ من  أكرث  إجامالً  هناك 

اآلن  يتمتعون  العامل،  سكان  ثلث  يشكل  ما 
برنامج  تدابري  من  األقل  بواحد عىل  بالحامية 
السياسات الست (MPOWER) وبأعىل مستوًى 
تقريباً  شخص  مليار  ويتمتع  االنجاز.  من 

بالحامية بتدبريين أو أكرث عىل أعىل مستوًى.
بالحامية  ■ تقريباً  شخص  مليار   ٣‚١ يتمتع 

برنامج  تدابري  من  األقل  عىل  بواحد  مؤخراً 
السياسات الست املطبقة وطنياً يف السنوات 
الخمس األخرية، أي منذ أن أصدرت املنظمة 

تقريرها األول.
العمل  ■ وأماكن  العامة  األماكن  تهيئة  التزال 

التدابري  أشيع  هي  التبغ  دخان  من  الخالية 
وهناك  اإلنجاز.  مستويات  أعىل  عىل  املتخذة 
تاماً يشمل جميع أماكن  ٣٢ بلداً فرض حظراً 
العام  النقل  ووسائل  العامة  واألماكن  العمل 
بني عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٢، مبا يحمي ٩٠٠ مليون 
بلداً   ١٢ سن   ٢٠١٠ عام  ومنذ  إضايف.  شخص 

فيها  يعيش  من  عدد  يبلغ  واحد،  وإقليم 
٣٥٠ مليون نسمة، قوانني قوية خاصة باألماكن 
الخالية من دخان التبغ عىل املستوى الوطني.

أصبح بإمكان أكرث من نصف مليار شخص يف  ■
املالمئة  الخدمات  عىل  الحصول  بلدان  تسعة 
تعاطي  عن  اإلقالع  عىل  باملساعدة  الخاصة 
التبغ يف السنوات الخمس املاضية. ومع ذلك مل 
يتحقق إال القليل من التقدم منذ عام ٢٠١٠ ألن 
هناك أربعة بلدان إضافية يبلغ مجموع سكانها 
معاً ٨٥ مليون نسمة أتيح لهم مؤخراً الحصول 
ذلك  يف  مبا  التكلفة،  املغطاة  الخدمات  عىل 
املخصصة  املجانية  الوطنية  الهاتفية  الخطوط 

للمساعدة عىل اإلقالع عن تعاطي التبغ.
بطاقات  ■ يفرض  البلدان  من  أكرب  عدد  اليزال 

التحذيرات  تحمل  التي  الفعالة  التوسيم 
السنوات  وخالل  التبغ.  أغلفة  عىل  الصحية 
الخمس املاضية فرض ما مجموعه ٢٠ بلداً يبلغ 
رشوطاً  نسمة  مليون   ٦٥٧ معاً  سكانها  عدد 
التحذيرية،  التوسيم  بطاقات  بشأن  قوية 
معاً  سكانها  عدد  (يبلغ  بلداً   ١١ بذلك  وقام 

٢٦٥ مليون نسمة) منذ عام ٢٠١٠.
البلدان  ■ ُخمس  نحو  املاضيني شّن  العامني  يف 

التي يعيش فيها أكرث من نصف سكان العامل 

أول  أجري  واسعة  وطنية  إعالمية  حمالت 
تقييم لها يف عام ٢٠١٠.

فرض حظر  ■ تم  املاضية  الخمس  السنوات  يف 
تام عىل اإلعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته 
من أجل حامية أكرث من نصف مليار شخص يف 
١٦ بلداً. ومنذ عام ٢٠١٠ اتخذت ستة بلدان 
أخرى، يبلغ مجموع سكانها معاً ٤٠٠ مليون 

نسمة، هذا التدبري عىل أعىل مستوى.
أسعار  ■ رفع  أجل  من  الرضائب  زيادة  التزال 

احتاملية.  األقل  التدبري  هي  التبغ  منتجات 
يبلغ  واحداً،  وإقليامً  بلداً   ١٤ إال  يقم  ومل 
بزيادة  نسمة  مليون   ١٦٦ معاً  سكانها  عدد 
معدالتها الرضيبية إىل مستويات عالية بالقدر 
وقامت  األخرية،  الخمس  السنوات  يف  الكايف 
بذلك ستة بلدان فقط، يبلغ عدد سكانها معاً 

٢٩ مليون نسمة يف العامني املاضيني.
ستة  ■ أنشأت  املاضية  الخمس  السنوات  يف 

مليون   ٤١٣ معاً  سكانها  عدد  يبلغ  بلدان، 
نسمة، هياكل حكومية وطنية ملكافحة التبغ 
مزودة بعدد كاٍف من العاملني، وأنشأت مؤخراً 
ثالثة بلدان، يبلغ عدد سكانها معاً ١٥٠ مليون 
نسمة، هيكالً إلدارة الربامج الوطنية ملكافحة 

التبغ، وذلك يف العامني املنرصمني.

االستنتاجات الرئيسية
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الزيادة في نسبة سكان العالم المستفيدين من تنفيذ سياسات مختارة
لمكافحة التبغ منذ ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢
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مالحظة: سياسات مكافحة التبغ املمثلة يف هذا الرسم البياين متثل أعىل مستويات اإلنجاز عىل املستوى الوطني.

نسبة سكان العالم المستفيدين من تنفيذ سياسات مختارة 
في مجال مكافحة التبغ، ٢٠١٢

مالحظة: بيانات الرصد ال تظهر يف هذا الرسم البياين ألنها ال تقبل املقارنة بني عام ٢٠١٠ وعام ٢٠١٣. سياسات مكافحة التبغ املمثلة يف هذا الرسم البياين متثل أعىل 
مستويات اإلنجاز عىل املستوى الوطني.
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تحقق تقدم كبري يف املكافحة العاملية للتبغ منذ 
اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  اعتامد 

بشأن مكافحة التبغ قبل عرش سنوات مضت.

للحد  الستة  التدابري  املنظمة  أدخلت  أن  ومنذ 
من الطلب عىل التبغ (برنامج السياسات الست) 
يف عام ٢٠٠٨ وفقاً التفاقية املنظمة اإلطارية زاد 
يف  نجحت  التي  البلدان  عدد  الضعف  من  أكرث 
تطبيق تدبري واحد أو أكرث من تلك التدابري عىل 
أعىل مستوًى من اإلنجاز. وقد تضاعف أيضاً عدد 
األشخاص الذين يتمتعون بالحامية بتلك التدابري.

بالتغطية  تقريباً  العامل  سكان  ثلث  يتمتع  واليوم 
أعىل  عىل  التدابري  تلك  من  األقل  عىل  بواحد 
مليارات   ٣ ويتمتع  الرصد).  (باستثناء  مستوى 

شخص آخر بالتغطية بالحمالت اإلعالمية الوطنية 
الواسعة. ونتيجة لذلك يتمتع مئات املاليني ممن 
يتعاطون التبغ بالحامية من أرضار التبغ من جانب 
اآلخرين،  وصحة  صحتهم  لتحسني  الحكومات 
األشخاص  ماليني  يبدأ  أن  احتاملية  قلت  وكذلك 
هذا  من  الرغم  وعىل  التدخني.  يف  املدخنني  غري 
التقدم التزال هناك ثغرات كبرية يف تطبيق التدابري 

الفعالة ملكافحة التبغ يف معظم البلدان.

أكرث  التوسع  لضامن  الكثري  عمل  يتعني  واليزال 
فأكرث يف النجاحات التي تحققت مؤخراً يف مجال 
مكافحة التبغ. وحتى مع ازدياد عدد البلدان التي 
من  أكرث  فإن  التبغ  ملكافحة  كاملة  تدابري  تطبق 
نصف هذه البلدان ال توفر بعد الحامية العالية 
املستوى لشعوبها بأي من تلك التدابري. ويف حني 

بالتغطية  يتمتعون  الذين  األشخاص  عدد  أن 
فإنه  كبرية  زيادة  زاد  املستوى  العالية  بالتدابري 
سكان  لثلثي  التامة  الحامية  توفري  يتعني  اليزال 
بجميع  بالنا  فام  املجاالت،  من  أي  يف  العامل 

املجاالت.

عديدة  بلدان  عليها  برهنت  التي  النجاحات  إن 
يف استخدام تدابري الحد من الطلب عىل التبغ يف 
املنظمة اإلطارية  اتفاقية  تنفيذ  القدرة عىل  بناء 
التبغ  لوباء  بفعالية  التصدي  باإلمكان  أن  تبني 
البلد أو  وإنقاذ األرواح، برصف النظر عن حجم 
البلدان  جميع  يف  يجب  أنه  بيد  دخله.  مستوى 
ترسيع الجهود الرامية إىل دمج كل أحكام اتفاقية 
املنظمة اإلطارية ضمن الربامج الوطنية ملكافحة 

التبغ يك يتسنى إنقاذ املزيد من األرواح.

خامتة

يزيد اآلن على نحو ٣‚٢ مليارات عدد من أصبحوا مشمولين بتدبير واحد
على األقل من تدابير برنامج السياسات الست على أعلى مستوى من اإلنجاز
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