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 ( التدابير الرامية إلى احلد من الطلب فيما يتعلق14 تطوير التوجيهات لتنفيذ املادة

 ) باالعتماد على التبغ و اإلقالع عنه
اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف اخلاص

باالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية
 – نوفمبر، دربان جنوب أفريقيا22  إلى17 في الفترة من

توصية

يجب على اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف اخلاص باالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية
 (املطالبة بإجراءات التخفيض فيما يتعلق بإدمان التبغ14 تقرير تأسيس فريق عمل لتطوير توجيهات لتنفيذ املادة

والتوقف عن التدخني) على أن يتم تفويضها ملسودة التوجيهات إلى اجللسة الرابعة ملؤمتر األطراف.

خلفية
 تسبب السرطان وغيرها العديد مما يؤثر50  منها)1( مادة كيميائية4000 التبغ خطير ليس فقط ألنه يحتوي على

عكسياً وفعلياً على كل عضو أو خلية في اجلسم البشري، بل أيضاً ألنه يحتوي على مادة تسبب اإلدمان بشكل
يعمل إدمان التبغ النيكوتني هو مادة ذات عامل نفسي قوي تقوم بدور أساسي في إدمان التبغ. النيكوتني. كبير:

على دوام التعرض لكافة املواد اخلطيرة في التبغ.

إدمان التبغ هو عملية بيولوجية وسلوكية واجتماعية معقدة ميكنها اإلجهاز على أفضل نوايا لإلقالع لدى مستهلك
يصف إدمان التبغ وأعراض )ICD- 10 ( تصنيف منظمة الصحة العاملية الدولي عن األمراض.)2(التبغ

أيضاً جند أن إدمان التبغ هو مرض مزمن غالباً ما يحتاج إلى االنسحاب كاضطرابات في استهالك املادة.
لكن وسائل العالج املوجودة ميكنها إطالة املدى الطويل لالمتناع عن تدخالت متكررة ومحاوالت عديدة لإلقالع.

.)3(التدخني

ميكن للفشل في مخاطبة إدمان التبغ إحباط أفضل اخلطط املوضوعة إلنهاء وباء املوت واملرض والعجز بسبب
التبغ.

(اإلدارة األمريكية للخدمات  سنة من التقدم: تقرير كبير األطباء25 خفض العواقب الصحية للتدخني: اإلدارة األمريكية للخدمات الصحية والبشرية،)1(
.79 الصحية والبشرية، خدمات الصحة العامة، مراكز مكافحة األمراض، مركز منع األمراض املزمنة وحتسني الصحة، مكتب حول التدخني والصحة)

 (اإلدارة األمريكية للخدمات الصحيةتقرير كبير األطباء العواقب الصحية للتدخني: إدمان النيكوتني: اإلدارة األمريكية للخدمات الصحية والبشرية،)2(
).1988 والبشرية، خدمات الصحة العامة، مراكز مكافحة األمراض، مركز حتسني الصحة والتعليم، مكتب حول التدخني والصحة،

(إرشادات املمارسة ،2008 عالج استهالك التبغ وإدمانه: حتديث  وآخرون، MC Fiore, CR Jaén, TB Baker انظر على سبيل املثال)3(
.6) 2008 الطبية، اإلدارة األمريكية للخدمات الصحية والبشرية، خدمات الصحة العامة، مايو



ولو كانت كافة استرتيجيات مكافحة التبغ التي صورتها الشروط األخرى لالتفاقية الإلطارية ملكافحة التبغ فعالة
 مليون مستهلك حالي1.5 تاماً في منع الناس من أن يصبحوا مستهلكني للتبغ، فإن العالم ال زال عليه مواجة عبء

 مليون حياة ميكن إنقاذها في180 يقدر البنك الدولي بأن هناك أكثر من للتبغ على مدى نصف القرن القادم.
 –فهذا .)4(النصف األول فقط من هذا القرن بالتنفيذ، على مستوى عاملي، ما نعرفه عن عالج إدمان التبغ

 سنة، يصبح إدمان التبغ هو السبب األكبر20 باإلضافة إلى تقديرات منظمة الصحة العاملية حيث أنه في خالل
 يشدد على أهمية التوجيهات)5( –واألوحد في العالم وراء حاالت الوفيات في سن مبكرة أو حتى احلياة في عجز

الفعالة القوية لدعم كافة األطراف في االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ في إطار التعامل مع قضية معاجلة إدمان
التبغ.

هناك توقع أنه مع تنفيذ إجراءات مكافحة التبغ والتي التزم نحوها األطراف مبوجب االتفاقية اإلطارية ملكافحة
)، ومتطلبات التغليف8 )، والوقاية من التعرض لدخان التبغ (املادة6 التبغ مثل األسعار املتزايدة والضرائب (املادة

)،12 )، وإجراءات التعليم الفعال واالتصاالت والتدريب والوعي العام (املادة11 الفعال ووضع العالمات (املادة
) – سيتجه عدد أكبر من مستهلكي التبغ إلى اإلقالع عنه.13 وأوامر احلظر على اإلعالنات والترويج والدعم (املادة

لذلك، يعتبر حتالف االتفاقية اإلطارية أنه مبا أن االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ تشجع مستهلكي التبغ على عمل
محاوالت جدية لإلقالع، إال أن هناك التزام لتشجيع توفير العالج الفعال لالعتماد على التدخني على الصعيد

كافة اإلجراءات التي تصورها االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ للتقليل من استهالك التبغ وصنع بيئة مثبطة العاملي.
الستهالك التبغ قد يكون أكثر فعالية في مساعدة مستهلكي التبغ على اإلقالع عندما يكون االعتراف باالعتماد على

 التبغ كمرض ومعاجلة االعتماد على التبغ ضمن برنامج مكافحة التبغ.
 

يجب أن يتوافق برنامج االعتماد على التبغ مع االحتياجات املختلفة ملستهلكي التبغ من األفراد مثل خطورة إدمانهم
يشتمل العالج على سلسلة من اإلجراءات التي ميكن والعوامل املثيرة التي تعمل على اجتاههم نحو التبغ.

  فهي تشمل على سبيل املثال: استخدامها فرادى أو مجتمعة.
،برامج مجتمعية تعتمد على السكان
تقدمي استشارات موجزة لألفراد
تعديالت متخصصة للسلوك أو تقدمي استشارات معرفية، و
.أدوية مثل منتجات االستعاضة عن النيكوتني أو تلك التي تعمل على تثبيط الشهية للنيكوتني 

ي" يالحظ حتالف االتفاقية اإلطارية أنه بالرغم من أن معاجلة إدمان التبغ قد مت اإلشارة إليها على أنها "معيار ذهـب
 –، إال أن خدمات معاجلة إدمان التبغ هي متوفرة بالكامل أي مجاًال كامالً من)6(لتوفير الكلفة في الرعاية الطبية

% دون95%  من سكان العالم مع ترك5 - املعاجلة وعلى األقل معونات مالية جزئية في تسع بلدان فقط بواقع
 من االتفاقية الإلطارية ملكافحة التبغ أفضل أمل14.  يقدم التنفيذ الفعال للمادة)7(حق الوصول ملعاجلة فعالة؟

لتوسعة مجال املعاجلة لكافة مستهلكي التبغ الذين يأملون في اإلقالع، مما يؤمن على وجود انخفاضات فورية في
العجز واألمراض املتعلقة بالتبغ، مع ضمان أفضل ناجت ممكن لكافة إجراءات مكافحة التبغ األخرى التي صورتها
االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ. فإنها ستجعل العالم يقترب من هدف االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ كما هو مبني

 من االتفاقية وهو حماية األجيال احلالية واملستقبلية من العواقب املدمرة صحياً واجتماعياُ وبيئيا3ً في املادة
واقتصادياً جراء استهالك التبغ والتعرض لدخان التبغ.

اء: احلكومات واقتصاديات مكافحة التبغ البنك الدولي،)4( ).1999 (احلد من الوـب
)5(V da Costa e Silva، منظمة الصحة العاملية،توصيات السياسة للتوقف عن التدخني وعالج إدمان التبغ)  2003.(
)6(DM Eddyأفضل سبعة اختبارات. يصنف" ، David Eddyاالختبارات ) "رسالة 17) 1992 Harvard11- 10  (ملحق خاص) للصحة.
  MPOWER (2008) 10، 48 مجموعة: 2008 تقرير منظمة الصحة العاملية حول وباء التبغ العاملي، منظمة الصحة العاملية،)7(



 
تطوير التوجيهات

راجع حتالف االتفاقية اإلطارية تقرير أمانة االتفاقية حول االعتماد على التبغ والتوقف عن التدخني (فيما يتعلق
) ويوافق علىFCTC/COP/3/10))  (وثيقة رقم)FCTC/COP2(14  من االتفاقية (قرار رقم14 باملادة

خامتته بأن التوجيه املتفق عليه دولياً حول حالة وحتديات وفرص التوقف عن استهالك التدخني ومعاجلة االعتماد
). يعتبر حتالف67  لالتفاقية اإلطارية عاملياً (فقرة14 على التبغ هو خطوة قيمة لألمام نحو تعزيز تنفيذ املادة

14 االتفالقية اإلطارية أن اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف عليها تأسيس فريق عمل لتطوير توجيهات لتنفيذ املادة
 ).COP -4 (وتفويضه بتقدمي مسودة التوجيهات إلى اجللسة الرابعة ملؤمتر األطراف

 على:14 يوصي حتالف االتفاقية اإلطارية بوجوب اعتماد وشمول توجيهات تنفيذ املادة
تقييم دقيق لكافة البراهني املتاحة مبا في ذلك الدراسات السكانية والدراسات حول توفير التكلفة

واخلاصة ببرامج وكيفيات املعاجلة املختلفة،
مراجعة خاصة للبرامج التي تخاطب بفعالية احتياجات تطوير األطراف بالبالد واألطراف التي متر

اقتصادياتها مبرحلة انتقالية،
مراجعة للدروس املستفادة من برامج املعاجلة والتي أثبتت فعالية في مخاطبة مخاطر الصحة العامة

األخرى مثل إدمان املخدرات والكحوليات واإليدز والسل واملالريا،
تقييم دقيق حول كيفية تأثير عوامل احلالة االقتصادية االجتماعية والسن والتعليم والعرق والنوع

وغيرها في إدمان التبغ ومعاجلته،
خارطة طريق تشمل كافة ممارسي وقطاعات الرعاية الطبية مبا في ذلك املعاجلني التقليديني

واملستشارين غير الطبيني لعالج إدمان التبغ،
موجز ملقومات البرامج األساسية التي تُْعتَبر قوية وموفرة في التكلفة خاصة في تطوير األطراف

بالبالد واألطراف التي متر اقتصادياتها مبرحلة انتقالية،
إجراءات لتقييم النتائج والنجاحات التي ستسمح بالتحسني املستمر للبرامج، و
البحث20 حتديد الفجوات في املعرفة وتشجيع البحث وتشارك املعلومات مبا يتوافق مع املادة) 

  واإلشراف وتبادل املعلوـمات).


