وضع مكافحة التبغ في قلب المسألة الصحية والتنموية العالمية

دعونً أقترح علٌكم أولوٌة حاسمة :التبغ ،التبغ ،التبغ – علٌنا أن نحاربهٌ .جب أن ال نسمح أن ٌسبب التبغ
كل هذه الوفٌات ..إننً لم أر شٌئ ًا ٌسمح بقتل مستهلكٌه كالتبغ"

االمٌن العام لمنظمة الصحة العالمٌة مارغرٌت تشان فً المؤتمر االقتصادي العالمً،
دافوس  37كانون الثانًٌ /ناٌر 3100

من المقدر أن استعمال التبغ سٌؤدي الى وفاة ملٌار شخص فً القرن الواحد والعشرٌن* .بالمقابل فقد اعتبر
التبغ مسؤوالً عن وفاة  011ملٌون فً القرن المنصرم .وحٌث أن وباء التبغ ٌنزاح باتجاه دول العالم النامً
فإنه من المتوقع أن عدد ضحاٌاه الى ازٌاد .إن استعمال التبغ هو عامل الخطر المشترك الوحٌد بٌن
االمراض المزمنة االساسٌة ( متضمنة السرطان واالمراض القلبٌة -الوعائٌة واالمراض التنفسٌة المزمنة
والداء السكري) وهو ٌقتل  53ملٌون شخص فً السنة %01 ،منهم من سكان البلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط.
فً العام  3115قررت حكومات العالم أن الوقت قد حان للحد من وباء التبغ وعلٌه فقد توافقوا على اتفاقٌة
عالمٌة هً (االتفاقٌة االطارٌة لمكافحة التبغ) والتً تعتبر من اكثر االتفاقٌات الدولٌة مصادقة ( 073دولة
حتى شباط/فبراٌر  .)3100أطلقت االتفاقٌة االطارٌة مجموعة من الخطوات المحددة التً على الحكومات
ان تتخذها لمكافحة التبغ وتتضمن:






تبنً سٌاسة تسعٌرٌة وضرٌبٌة لتخفٌض استهالك التبغ
منع االعالن عن التبغ والتروٌج له ورعاٌته.
دعم سٌاسة أماكن العمل واالماكن العامة الخالٌة من التبغ
وضع تحذٌر صحً بشكل بارز على علب التبغ
محاربة االتجار غٌر المشروع بمنتجات التبغ

االستثمار بعيد المدى في االتفاقية االطارية لمكافحة التبغ
على الرغم من أن الحكومات التً صادقت على االتفاقٌة االطارٌة لمكافحة التبغ تشكل ما نسبته  %07من
سكان العالم فإن االتفاقٌة – ومكافحة التبغ بشكل عام -التملك الموارد الكافٌة .تدعم االتفاقٌة االطارٌة مقترح
أن ٌكون تنفٌذ االتفاقٌة الدولٌة جزءاً من أجندة التنمٌة العالمٌة وأن تكون مندغمة كلٌا ً فً أطر برامج االمم
المتحدة بما فٌها اطار االمم المتحدة للمساعدة االنمائٌة  UNDAFوهو ما ٌؤدي الى ادراج الحكومات
والجهات المانحة مكافحة التبغ ضمن خططها االنمائٌة والى جعل التزامها بعٌد المدى.

وبشكل محدد فإن على تحالف االتفاقٌة االطارٌة  FCAوشركائها الضغط لجعل تنفٌذ االتفاقٌة ٌنعكس فً أي
مشروع ٌلً االهداف االنمائٌة لأللفٌة .وندافع أٌضا ً البراز الدور التنموي الهام الذي تلعبه مكافحة التبغ فً
مؤتمر االمم المتحدة لألمراض المزمنة الذي سٌعقد فً الفترة من  -3-01أٌلول/سبتمبر  . 3100وٌجب أن
تتضمن التوصٌة النهائٌة للمؤتمر التزامات محددة لتنفٌذ سرٌع وفعال لالتفاقٌة االطارٌة مشددة على أنها
توفر اطاراً مهما ُ للتعاون الدولً.
وعلى المستوى الوطنً فإن على المنظمات االعضاء فً تحالف االتفاقٌة  FCAالعمل مع الشركاء فً مجال
الصحة والتنمٌة لتشجٌع حكوماتهم على ضرورة تضمٌن تنفٌذ االتفاقٌة االطارٌة ضمن خططهم التنموٌة،
وعلى اظهار التزامهم بتشجٌع رئٌس الحكومة على حضور مؤتمر االمم المتحدة لألمراض المزمنة.

* تقرٌر حول وباء التبغ العالمً ،8002 ،منظمة الصحة العالمٌة

