
NCD ا&عدية غير ا'مراض مواجهة لتحالف التبغ حول ا&وجز البحث

موسكو ا&عدية، غير ا'مراض تحديات مواجهة :2011 لعام العا&ية الصحة &نظمة العا&ي ا&نتدى

ا&عدية غير ا'مراض ومكافحة الصحية الحياتية ا'ساليب حول عا&ي وزاري مؤتمر أول

إبريل من 29و 28و 27 في موسكو،

)2011 إبريل (,نسيت جريدة"- التبغ مكافحة هي وفوري عاجل نحو على بها القيام الواجب ا)ولويات أكثر"

 والدولية ا,ستراتيجية الدراسات مركز"- مركزي بدور التبغ %كافحة ا*طارية ا,تفاقية تنفيذ في العوائق على التغلب يقوم أن يجب"

)2011 فبراير(

:التبغ %كافحة ا*طارية ل-تفاقية ومؤثر فوري لتنفيذ ا%عدية غير ا)مراض %واجهة التحالف يدعو

وإنتاجية وقدرة صحة أكثر عا%ي سكاني تعداد إنتاج في بدوره سيسهم الذي الفعالة النتائج ذو ا%ستدام ا,ستثمار من وكنوع 

:بغرض

ل(لفية ا*نمائية ا)هداف لتحقيق بالفعل وضعت التي ا,ستثمار مزايا زيادة.

الصحة على خطر :التبغ

بالغ& ربع أن حيث للغاية مألوف شيء هو الـتبغ يـاً اـل  التي ا,عتيادية غير الـخطــورة كم م-حظة السهل من أنه ـكما يستخدمونه عاـ%

سببها بغ ـي لى الـت شر صحة ـع صفته .الـب امل وـب شترك ا)وحد الخـطــورة ـع سية الفئات ضمن اـ% (مراض الرئـي ير ـل دية، ـغ جد ا%ـع  أن ـن

 5 من 1 تجنب يمكن أنه نجد ذلك، على ع-وةً. ا%عدية غير ا)مراض عن تنتج وفاة حا,ت 6 إلى 1 في يتسبب حاليـاً التبغ استه-ك

تج وفاة حا,ت والدان كان إذا اـلسل مرض عن تـن ناك أن يـعني هذا. يدخنان , اـل قدون شخص 15000 من أكثر ـه ياتهم يـف يـاً ـح  يوـم

. السلبي التدخ& جراء يوميـاً يموتون شخص 1000 من أكثر هناك أن عن ناهيك التبغ استه-كهم بسبب

.وفاة حالة مليون 6.4 سيسبب التبغ أن إلى العا&ية الصحة منظمة تقديرات أشارت ،2015 بحلول

  

 



 الدخل، مرتفعة الدول في 2030و 2002 عامي ب& فيما% 9 بمقدار التبغ عن الناتجة الوفاة حا,ت انخفاض ا%توقع من أنه ح& وفي

 عام بحلول الدخل ومتوسطة منخفضة الدول في مليون 6.8 إلى 3.4 من سيتضاعف الرقم هذا فإن حاليـاً، أقوى فعل رد نتخذ لم وما

2030 .

عدد الوفيات سيتضاعف في الدول منخفضة و متوسطة الدخل

 التبغ أن نجد الناقل، بدور الطفيل أو الفيروس أو البعوضة فيها تقوم التي ا%هملة ا,ستوائية ا)مراض أو ا*يدز أو ا%-ريا وبخ-ف

 العديد في ا*جمالي القومي الناتج من التبغ صناعة عائدات تحد .الجنسيات ومتعددة وقوية غنية صناعة صــورة في بشري ناقل له

ها لـتسوق ملياراـتها استغلت قد اـلصناعة أن ـكما الـبلدان، من عالم أن وـبما. الدخل ومـتوسطة منخـفضة الدول في قوة ـبكل منتجاـت  اـل

ية ا)زمة وع-ج الـفقر لـخفض يـكافح غذائي ا)من وعدم ا%اـل ير اـل ناخ، وتـغ عواقب تتـحمل أن دولة )ي يـمكن , أنه إ, اـ%  أو اـلصحية اـل

.التبغ ,سته-ك البيئية أو ا,قتصادية

التنمية أمام عائق :التبغ

 تحدث هذه الوفاة حا,ت ونصف للتبغ استه-كهم من ا%دخن& نصف يموت .وا,جتماعية ا,قتصادية التنمية من التبغ استه-ك يعوق

 أن نجد الدخل، ومتوسطة منخفضة الدول معظم في. سنة 69 إلى 35 من أي العمر منتصف في ا,قتصادية ا*نتاجية سنوات خ-ل

 في. التبغ عن الناتج& وا%رض الفقر من ا)كبر العبء تتحمل التي ا%ستضعفة الفئة فهي وبالتالي، يدخنون، الذين هم غالبـاً الفقراء

ـتَغل , ا%ُنفَقة النقود )ن ا%نزلية النفقات إجمالي من% 10 حتى إهدار يمكنها التبغ شراء عمليات أن نجد الدخل، منخفضة الدول  تُسْ

 رب يصاب عندما ا)جور من العائ-ت يحرم التبغ استه-ك أيضـاً. الصحية والرعاية والتعليم الغذاء مثل ا)ساسية الضروريات في

.الطبية الرعاية من وغيرها با%ستشفى وا*قامة الدواء مقابل للسداد هائلة بتكاليف كاهله يثقل مما مزمنة بأمراض ا)سرة

 



 في إليها أشير حسبما" البشرية تصيب التي الرئيسية ا)مراض "مكافحة أمام كبير كعائق يقف التبغ استه-ك أن نجد شك، وب-

 في بما ل(لفية ا*نمائية ا)خرى ا)هداف تحقيق نحو التوجه أيضـاً يعوق التبغ فاسته-ك. ل(لفية ا*نمائية ل(هداف السادس ا%ؤتمر

يـاً الـنساء عدد أن من بالرغم .والـطفل ا)م وصحة الجـنس& ـب& اـ%ساواة حول ا)هداف ذلك  اـلرجال من أقل الـتبغ استه-ك في عاـ%

 ـعلى وفاة ـحالة 600000 عن اـ%سؤول اـلسلبي لـلتدخ& كبير ـبشكل ـعرضة وأـطفالهن أـنهن إ, الدخل، منخـفضة الدول في وبـخاصةً

 هم ممن ا)طفال ضمن يقع ربعها من وأكثر النساء ضمن تقريبـاً هذه الوفيات حا,ت نصف تقع .ا%دخن& غير ضمن سنويـاً ا)قل

 يُـنْفق التي الدخل منخفضة الدول في أنه حيث ا%نزلية ا%ادية ا)مور على السيطرة من قليل النساء لدى يكون ما غالبـاً. الخامسة دون

 .ا*ناث وبخاصة وتعليمهم ا)طفال صحة معاناة مدى نجد التبغ، على ا%ال فيها

التبغ مشكلة لع*ج فعالة أداة توجد

يل، ا)ـبحاث من قرن ـنصف من أكثر مرور ـبعد أنه وهي أ, الـتبغ وباء تـميز خاصية ـهناك  هذا من التقـليل يـمكن ـكيف ـنعرف والتحاـل

بء يس .الـع وعة لدينا بل فـحسب، هذا ـل حة إجراءات من مجـم بغ مكاـف الة الـت فاوض الفـع شأنها وا%ـت يـاً ـب ونـاً وا%لزِـمة دوـل  با*ضافة قاـن

ية بغ %كاـفحة ا*ـطارية ل-تفاـق عة الـت ية اـلصحة %نـظمة التاـب ع التي العاـ% ها وَق.  منـظمة في ا)ـعضاء الدول هي دولة 170 كأطراف علـي

.للسكان العا%ي التعداد من% 85 من أكثر يُعتبرون حيث العا%ية الصحة

ية ا)وـعية أمراض حدوث ينـخفض :ا&ـعدية ـغير ا'مراض من الفـعالة الـتبغ مكاـفحة سياسات تـقلل  الـجهاز وأمراض القلـب

به أو,ً التنـفسي كاليف في ا,نـخفاض ثم ومن ا)خرى وا)مراض اـلسرطان في انـخفاض ويعـق  ا*نتاـجية وزيادة اـلصحية الرـعاية ـت

 إجراء أي من أكثر ثمارها تؤتي أن التبغ على الضرائب لزيادة يمكن .الحكومة لدى كبيرة عائدات أيضـاً عنه ينتج مما

دى عـلى التـبغ استه*ك لخـفض وذلك آخر قل عـلى القـصير ا& يكـلة التـبغ عـلى للـضرائب يمـكن .ا'  بـشكل ا&ُهَ

 قد أخرى مفـيدة عـامة أهداف أي أو ا&عـدية غـير ا'مراض عـلى للعـمل التـبغ مكافـحة مقـابل الـسداد منـاسب

.الحكومة تختارها

ية أن ـنجد ،2003 عام في العاـ%ية اـلصحة منـظمة في ـبها الـعمل وـمنذ  تعـجيل في كبير بدور قامت قد الـتبغ %كاـفحة ا*ـطارية ا,تفاـق

 تقدمها التي التكلفة في والوفرة الفعالية مدى حول ا)كاديمية ا)دبية ا%ؤلفات .العالم حول التبغ %كافحة الفعالة بالسياسات العمل

 البرنامج بتنفيذ الخاصة الخبرة وعقود ا%تراكمة فا%عرفة .علمي بشكل وصارمة للغاية شاملة هي وتدخ-تها التبغ مكافحة سياسات

صياغة استخدامها تم قد  تـؤكد .التـبغ %كافـحة ا*طـارية ا,تفاقـية وبرنـامج بسيـاسة الخـاصة ا*جراءات من الـشاملة ا%جمـوعة ـل

 أكثر بأن تعترف أنها كما  البلدان، أنماط كافة في السكاني التعداد مدى على والتأثير التكلفة خفض بسياسة التدخل على ا,تفاقية

تدخ-ت ية اـل عزز التي هي فعاـل شكل ـت بادل ـب جدر أنه حـيث مـت بء لخـفض شاملة ,ستراتيجية الحـاجة ـت عا%ي الـع  ا)مراض من اـل

.التبغ استه-ك عن الناتجة

التبغ &كافحة ا)طارية با(تفاقية الخاصة الرئيسية التدخ*ت لبعض الدليل

إلى با*ضافة التبغ استه-ك على الشباب إقبال من تحد أنها كما التبغ استه-ك من الضرائب طريق عن التبغ أسعار زيادة تقلل 

 مرتفعة البلدان في الدراسات من العديد أظهرت. تزداد أن الحكومية للعوائد يمكن ح& في التدخ& عن ا*ق-ع إلى الناس تُحف/ز أنها

 



زيادة أن الدخل قدار اـل سجائر سعر في% 10 بـم لل اـل سبة ا,سته-ك من يـق شير%. 4 بـن انات وـت احة البـي  في ا,سته-ك أن إلى ا%ـت

لدان وسطة منخفـضة الـب ستجيب الدخل ومـت شكل ـي سعر تـجاه أكبر ـب صبح فمث-ً، .اـل ية ا,نخفـاضات سـت  في% 5.5 حوالي التقريـب

ص& سبة. إفريقـيا جـنوب في% 5.4و ا%كـسيك في% 5.2و اـل جات بالـن بغ %نـت ض-ً الـت سجائر عن ـف صنعة، اـل جد اـ% دراسات أن ـن  اـل

.مشابهة آثار ظهور من بالرغم الشيء بعض نادرة بشأنها

يذها الـثمن باـهظة لـيست والدعم والـترويج الـتبغ إع-نات ـعلى اـلشاملة الـحظر أوامر ها ـكما لتنـف الة تـعتبر أـن يل في فـع  .ا,سته-ك تقـل

 .تصاعد في لكنه التبغ استه-ك انتشار فيها يقل التي البلدان في وبخاصة هامة أوامر إنها

مدى زيادة"و السلبي للتدخ& التعرض خفض في هام عامل هي التدخ& فيها يحظر التي الداخلية العمل وأماكن العامة ا)ماكن 

 لتوعية وسهلة الثمن رخيصة طريقة هي التبغ علب على ا%وجودة الصحية التحذيرات". بنجاح التدخ& عن ل+ق-ع ا%دخن& احتمالية

.مستقب-ً بالتدخ& قيامهم يتوقع ومن الحالي& ا%دخن&

للتـبغ والـبالغ& الـشباب استه-ك من ك-ً خـفض في للغـاية فعـالة أنـها أظـهرت حـيث صارم بـشكل ا*ع-مـية الحم-ت تقيـيم تم. 

 في بنجاح استخدمت قد التبغ مكافحة %واضيع مناسبة إع-مية تغطية لعمل الصحفي& مع العمل مثل التكلفة منخفضة فالتدخ-ت

.البلدان من العديد

ل للـتبغ إدمانهم إـنهاء ـعلى ا%ـمستخدم& إن ـمساعدة  السياسة ـمفاهيم تـحفز .الـتبغ مكاـفحة ـتجاه ا,نـتشار واسعة اـ%فاهيم من يُكم/

بغ ـمستهلكي تدخ-ت يـمكن .ا*ق-ع مـحاولة ـعلى الـت تة لـل قديم ـمثل ا%ثـب ية حول ا%وجزة للـنصائح باـلصحة اـ%شتغل& ـت  أن ا*ق-ع كيـف

عدد ـتصل بغ ـمستهلكي من كبير ـل فة الـت هؤ,ء بالـنسبة. منخـفضة وبتكـل تة الع-ج أـنماط فإن ا*ق-ع، ـيستطيعون , الذين ـل تبر ا%ثـب  تـع

 .التبغ عن الناتجة ا)مراض بع-ج مقارنةً للغاية التكلفة في موفرة

التبغ &كافحة ا)طارية ا(تفاقية تنفيذ دفع

 وقبل. 2005 عام في التنفيذ قيد التبغ %كافحة ا*طارية ا,تفاقية أصبحت أن منذ السياسة في التغير على العمل في الكبير التقدم تم

 ومحلية دولية قوان& تبنت قد اـلعالم حول دولة 60 من أكثر وا'ن اـلتدخ&، لـحظر شاملة قوان& ـبسن بلدان ـخمس قامت الوقت، هذا

تدخ& مل قد بـعضها ان حـيث لحظراـل عل ـع لى بالـف يم ـع زايا تقـي سريعة اـ% لى اـل جانب ـع نذ. اـلصحي اـل مل وـم هات الـع ية بتوجـي  ا,تفاـق

بغ %كاـفحة ا*ـطارية بغ، منـتجات ـعلى الع-مات وضع ـبشأن 2008 عام في الـت ً ـنجد الـت ً ازديادا لدان عدد في حادا  وضعت التي الـب

 شكل انظر .مصــورة كبيرة تحذيرات وضع إطار في العديد يعمل حيث 39 إلى العدد وصل حتى التبغ علب على مصــورة تحذيرات

3.

  .البلدان من العديد في قويـاً أو سريعـاً التنفيذ يكن لم النجاحات، هذه من بالرغم

:مستقب*ً التقدم لتحقيق واضحة خطوات ث*ث

الدخل ومتوسطة ا%نخفضة للبلدان بالنسبة بالكامل ا,ستثمار زيادة

الحكومة جانب من والتعاون ا,لتزام تعزيز

 



الصحة سياسة في التبغ صناعة تدخل وقف

بالكامل ا(ستثمار زيادة

 على العائد يُعتبر .الحالية والتشريعات القوان& وتفعيل وتشريعها جيد بشكل سياسات تصميم على القدؤة إلى البلدان كافة تحتاج

 عن الناجمة العا%ية الوفيات حا,ت من% 80 الدخل ومرتفعة منخفضة البلدان تحتل .فوريـاً الجوانب بعض وفي هائ-ً، ا,ستثمار هذا

 , القومية التبغ برامج معظم .الحكومات جانب من عنه ا%علن العا%ي ا*نفاق من% 1 يساوي التبغ مكافحة على إنفاقها لكن التبغ،

لى تحـتوي في ما ـع وارد من يـك عامل&، وأطـقم ا% كاليف ولتجـنب اـل لة الـت شريـاً الهاـئ صاديـاً ـب بغ، استه-ك عن الناجـمة واقـت نا الـت  علـي

.الصحيح مكانها في التبغ %كافحة الفعالة السياسة بوضع ا,ستثمار

الحكومة جانب من والتعاون ا(لتزام تعزيز

تدخ-ت أـغلب لـبعض بالـنسبة الة اـل بغ، صناعة في الفـع ية ا*دارات أن ـنجد الـت يادة ـحاجة في اـلصحية ا*دارة عن ـفض-ً الحكوـم  لـق

 تحت با)ساس تقع هي ا%شروعة غير ا%تاجرة ومكافحة التبغ على الضرائب أن نجد ا%ثال، سبيل على .وتنفيذها السياسة تطوير

ية وزارة ـمسؤولية مارك، ا%اـل لدان، ـبعض وفي والـج قع الـب بغ زراعة ـت ــزراعة وزارات ـمسؤولية ـتحت وـتصنيعه الـت جارة ال  ا,لتزام .والـت

 ودعم لتطوير "التبغ %كافحة ا*طارية با,تفاقية العمل ,حترام ضروري شيء هو الحكومة جوانب كافة من ا%ستوى عالي السياسي

 سياسات تنفيذ بغرض" ودوليـاً وإقليميـاً قوميـاً ا)صعدة كافة على وذلك ا%نسقة وا,ستجابات القطاعات متعددة الشاملة ا*جراءات

.ا)رواح وإنقاذ التبغ استه-ك وخفض القوية التبغ مكافحة

الصحة سياسة في التبغ صناعة تدخل وقف

ً عـظيم شيء هو عليها والـقضاء ا%عدية ـغير ا)مراض ,حتواء التحدي إن  دعى حسبما ا%جتمع قـطاعات ـكافة ـتكاتف يستدعي جدا

ً لذلك  لن لكن هذا في هام دور له الخاص القطاع. سول الكورية العاصمة في ا%ستوى عالي العا%ية الصحة منظمة اجتماع مؤخرا

 جميع أن نجد الواقع، وفي .الصحة بشأن السياسة تحديد في دور بأي القيام يمكنها , التي التبغ لصناعة وسط حل أي هناك يكون

 صناعة مصالح ب& ا%ساومة يقبل , جذري تعارض "هناك أن على وافقت قد التبغ %كافحة ا*طارية ا,تفاقية في ا)طراف البلدان

 صناعة تأثير مدى %راـقبة الـفعل رد. السـياسات هذه حـماية ـعلى ستعمل حـكوماتهم أن حيث" العامة اـلصحة سياسة وـمصالح الـتبغ

.حيوي شيء لهو التنفيذ وأثناء السياسة صنع عملية في والتدخل التبغ

 



الدول تحتاج إلى وجود التحذيرات الصحية ا&صورة على علب التبغ

"الرئيسي ا&حرك هي العا&ية التبغ مكافحة تكون أن يجب"

ية ا,ستراتيجية اـلدراسات ـمركز وهي الـعامة السـياسة ـمجال في اـ%شهــورة ـغير العاـ%ية ا%ؤـسسات إحدى استنتاج هو هذا  والدوـل

ها ـمعرض في وذلك ية %دى تحليـل ماع إمكاـن حدة ا)مم اجـت ستوى عالي ا%ـت ير ا)مراض حول اـ% دية ـغ  )2011 سبتمبر 20-19 (ا%ـع

ماء أشهر من الـعديد .العاـ%ية اـلساحة ـعلى ا%ـعدية ـغير ا)مراض *براز عالم عـل ية ـغير الرئـيسية وا%نـظمات اـل  بـمجال واـلعامل& ا)هـل

صحة امة اـل لدان في الـع ضة الـب وسطة منخـف ية ومـت شتركون هم الدخل وعاـل عل ـم يب في بالـف انات ترـت تدابير واقتراح البـي وية اـل  ا)وـل

.ومستدام فوري تقدم لتحقيق

ية الحاـكمة الـجهة "ا)طراف مؤتمر أـلقى بغ %كاـفحة ا*ـطارية ل-تفاـق ماعه في ا%ـعدية ـغير ا)مراض ـقمة مؤتمر ـعلى اـلضوء" الـت  اجـت

.التبغ استه-ك من للحد ا*ضافية التنموية ا%ساعدات وحشد التبغ %كافحة ا*طارية ا,تفاقية لتنفيذ دولي ,تفاق ودعى ا)خير

 صنعنا من بأزمات مهدد "ا'ن هو ا%اضي القرن في الحياتية ا%عايير مستوى على حققناه الذي التقدم ,نسيت، جريدة أشارت وكما

 مواجهة في الفشل يمكننا , والغذائي، ا%الي ا)من وانعدام ا%ناخ تغيرات على الكبيرة العا%ية التحديات مواجهة إطار وفي". نحن

.ا%عدية غير ا)مراض أزمة – معها للتعامل وا)دوات ا%عرفة لدينا حيث أزمة

:التزام  الذي نحتاج إليه؟ما

 الصعيد العا%يعلى

يجب أن يصاحب ذلك الطموح بجانب ا)هداف.2016 من انتشار استه-ك التبغ بحلول% 20 هدف عا%ي قصير ا)جل مثل خفض قدره تحديد  

/القومية ا*قليمية القابلة للتحقيق، كما أن الهدف العا%ي يجب مراجعته بانتظام.

 



ا*نفاق العا%ي على مكافحة التبغ وبخاصة تنفيذ ا,تفاقية ا*طارية %كافحة التبغ وذلك للوصول إلى هدف مع& يتم ا,تفاق عليه ب& الدولزيادة  

ا)عضاء.

تنفيذ ا,تفاقية ا*طارية %كافحة التبغ مع برامج ومخططات دعم التطور الخاصة با)مم ا%تحدة ووكا,ت التطوير ثنائية ومتعددة الجوانب.تكامل 

مؤشرات مكافحة التبغ ضمن أي بنود ,حقة ل(هداف ا*نمائية ل(لفية.دمج 

البلدان التي لم تقم بذلك بعد بالتصديق على ا,تفاقية ا*طارية %كافحة التبغتشجيع 

سياسة الصحة العامة من ا%صالح ا%كتسبة لصناعة التبغ.حماية 

 الصعيد القوميعلى

ا*دارات الحكومية ذات الصلة بتفويض سياسي قوي لتعجيل تنفيذ ا,تفاقية ا*طارية %كافحة التبغتزويد 

برفع رسم ا*نتاج على التبغ سنويـاً بحيث ينخفض ا,سته-كا,لتزام 

استراتيجية قومية لتحقيق تخفيضات مستمرة ومستدامة في ا,سته-ك جراء الزيادات على ضرائب التبغتطوير 

مكافحة التبغ ضمن كافة الخطط القومية ذات الصلة بالنسبة لخفض الصحة والتطوير والفقردمج 

ا,حتياجات من ا%وارد والقدرة الفنية ال-زمة للتنفيذ الفعالتحديد 

سياسة الصحة العامة من ا%صالح ا%كتسبة لصناعة التبغ.حماية 
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