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 FCTC/COP/8/9 من جدول األعمال المؤقت وتتوافق مع الوثيقة 4-6تتعلق هذه الوثيقة بالبند 
ا الحتياجاتوتقرير مكافحة التبغ 

ً
امج وفق : دالئل وخيارات للسياسات والبر ن  الجنسي 

 
ي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغالدورة الثامنة 

ن
 لمؤتمر األطراف المشاركة ف

ة من  ي الفبر
ن
ين األول/ أكتوبر  6إىل  1ف بمدينة جنيف، سويشا 2018تشر  

 
 

 الجنسي   
 

 

 التوصيات الرئيسية
  

اتيجيتهم القومية يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية  • لمكافحة التبغ محسوبة التكاليف عند تطوير األطراف السبر
ي لهم 

ة مكافحة التبغ(بأنه ينبغن اتيجية العالمية لتشي    ع وتب  ح االسبر ي دىع إليها مقبر
متعددة القطاعات )التر

ي التقرير المقدم لمؤتمر األطراف 
ن مثل تلك المدرجة فن ضمان أن تتضمن خططهم سياسات حساسة للجنسي 

ي دورته الثامنة بشأن هذا الموضوع. 
 فن

ي  •
اينبغن

ً
ي التقارير  أيض

ن فن ي دورته الثامنة أن يكلف أمانة المؤتمر بمراجعة تحليل الجنسي 
لمؤتمر األطراف فن
ن وآليات حقوق  المرفوعة لمؤتمر األطراف ها من منهجيات الرصد والتقييم لكل من الجنسي  لتتواءم مع غب 

 اإلنسان. 
 

 
 

عد األمر مهًما
ُ
 لماذا ي

  
ه من المحددات –الجنس محِدد مهم للصحة وألوجه التفاوت الصحية   مع غب 

ا
ن يكون متفاعًل ا وكذلك حي 

ً
ن يكون منفرد حي 

مثل التعليم والوضع االقتصادي والموقع والعرقية واإلعاقة، كما أنه يؤثر عىل تعاطي التبغ ويرتبط بالنواتج  -االجتماعية للصحة
 الصحية بطرق مختلفة. 

 
ي تنفيذها.  وعليه، فمن

ي تطوير سياسات وبرامج مكافحة التبغ وفن
ن مدرجة فن  المهم أن تكون االعتبارات المحددة بأحد الجنسي 

 
 

 معلومات أساسية
  

عد 
ُ
ا الحتياجاتمكافحة التبغ  تقريرأ

ً
امج وفق : دالئل وخيارات للسياسات والبر ي  1الجنسي  

 لطلب من مؤتمر األطراف فن
ا
استجابة

ز التقرير وجود  ، يبر ن  لمكافحة التبغ لكل من الجنسي 
ا
ن التبغ، وليقدم دليًل ن وبي  ن كل من الجنسي  دورته السابعة لمراجعة العالقة بي 

ي تتصل بالتبغ. 
ار التر  أنماط لتعاطي التبغ ولألضن

 
ن أكبر من النساء  ا لتقرير من منظمة عالمًيا، نجد أن الرجال يميلون للتدخي 

ً
ة، وفق ، عىل الرغم من وجود تباينات قومية وإقليمية كبب 

ن عالمًيا،   ب  34الصحة العالمية بشأن انتشار التدخي 
ا
 ، البيانات التفصيلية 2% فقط من النساء6% من الرجال يدخنون مقارنة

  

                                                 
1
ا الحتياجات مكافحة التبغ . 2018هوكس إس، بيوس كيه.   

ً
امجوفق : دالئل وخيارات للسياسات والبر ن  . متاح من خالل: الجنسي 

http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/Gender-Responsive-Tobacco-Control.pdf 
2
ن التبغ من عام   ي انتشار تدخي 

ن
 ، الطبعة الثانية، جنيف: منظمة الصحة2025إىل عام  2000تقرير منظمة الصحة العالمية العالمي بشأن التوجهات ف

  .2018العالمية، 

http://www.fctc.org/
http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/Gender-Responsive-Tobacco-Control.pdf
http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/Gender-Responsive-Tobacco-Control.pdf
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ار المرتبطة بالتبغ. عىل سبيل المثال: عىل الرغم من  ن وحدها ال توفر صورة شاملة لتأثب  الجنس عىل األضن التباين النتشار التدخي 
ي الوفيات 

ي يشكلن ثلتر
ي تستشعرها بصورة غب  متكافئة النساء اللواتر ن السلتر ، إال أن اآلثار الصحية للتعرض للتدخي  ن ي انتشار التدخي 

ن
ف

ي يتسبب ف
ي التر ن السلتر  .3يها التدخي 
 

ن النساء ن بي  امن مع تزايد معدالت التدخي  ن ي العديد من البلدان، إال أن ذلك يبر
ن
ن الرجال مستقرة ف ن بي  ، وُيتنبأ 4بينما معدالت التدخي 

ة  ّ  20أنه خالل فبر ن عامي ن اإلناث بمقدار الضعف 2025و 2005سنة بي  ن بي  يد انتشار التدخي  ن سب 
قررنا بهذا التوجه عىل  5

ُ
، وقد أ

يثب  جزعها ارتفاع معدالت التدخي   إذ "مدار تاري    خ االتفاقية اإلطارية، فنجد أن تمهيد نص االتفاقية ينص عىل أن األطراف 
ي شتى أنحاء العالم

 
ي أوساط النساء والفتيات ف

 
اتيجيات لمكافحة وقد أقرت  "وسائر أشكال استهالك التبغ ف "بالحاجة السبى

ي اعتبارها احتياجاتلتبغ ا
 
 ."الجنسي    تأخذ ف

 
ا عىل وباء التبغ إن لم نتصد  ً ي تعاطي التبغ فيما يتصل بأوجه التفاوت األخرى، فسيكون لهذا أثًرا كبب 

ن
ن ف لتوجهات كل من الجنسي 

اجع وقد  ي العديد من البلدانتبر
ن
ي مكافحة التبغ ف

ن
ي اكتسبناها ف

ة التر أحد المبادئ التوجيهية  ، وينصبعض المكتسبات األخب 
ورة اتخاذ التدابب  الالزمة لمعالجة األخطار المحدقة بالجنسي   عند وضع  عىل)د(( 2-4لالتفاقية اإلطارية )المادة  "ض 

اتيجيات مكافحة التبغ" ي  االتفاقية اإلطارية ، كما قد ذكرتاسبى
ن
 التمييز أشكالجميع  على القضاء اتفاقيةمقدمتها التمهيدية  ف

ي  أةالمر ضد
ي والتر

 
ي تلك االتفاقية التدابب  المناسبة للقضاء عىل التميب    ضد المرأة ف

 
"تنص عىل أن تتخذ الدول األطراف ف

 .ميدان الرعاية الصحية"
 

ي استغالل العادات ال
ن
ا ف

ً
كات صناعة التبغ لها تاري    خ طويل وموثق جيد ي لمنتجاتها  مرتبطة بكال شر

ن لالستهداف التسويقر الجنسي 
ائح مختلفة من السكان ي أوساط شر

ن
يد من تعاطي التبغ ف ن الرجولة لإلعالن  فائقة الشخصيات والرموز، يتضمن هذا استخدام 6لبر

  فيكون الموجه للرجال،  أما اإلعالن الموجه للنساء المستهدفات
ا
 من خالل إما بالتشديد عىل األعراف المرتبطة باإلناث )مثًل

( أو استغالل رفض األعراف المرتبطة باإلناث  .7وذلك باختيار رسائل مساواة النساء بالرجال وتحرير المرأة رسائل ذات طابع جنسي
 

 مكافحة التبغ إىل حد كبب  غب  
اتيجيات معقدة موجهة لكل جنس عىل حدى، إال أنه تبقر كات صناعة التبغ اسبر بينما طورت شر

ار المرتبطة بالتبغ، وكذلك  ضاعته، يشكل هذا فرصة موجهة لجنس بعين للحد من أوجه التفاوت الصحية عىل للحد من األضن
 نطاق أوسع. 

 
ة الحمل، وبينما تلك المقاربات مهمة إال أن لطالما  ه توجد ركزت برمجة مكافحة التبغ الموجهة للنساء عىل تعاطي التبغ أثناء فبر

ا  حاجة لتطوير برامج أوسع
ً
خدمات مخصصة لمعالجة تقديم توجد حاجة ل لنساء عىل مدار دورة الحياة، كذلكات ولللفتي نطاق

ي لذلك  ؛بشأن التوقف عن ذلك التعاطي  لديهن األسباب المحددة لدى النساء لتعاطي التبغ وبواعث القلق
ستظل المكاسب فن

ات محددة  قطاع النساء والفتيات متقلًصا بشدة ن ن الجنسكل جنس مبمالم تندمج مؤشر امج و  ي  ي تخطيط البر
ن فن ها، ولحي  توفب 

ات.   يصبح األطراف ملزمون برفع تقارير بشأن تلك المؤشر
 

ن  ن كل جنس من الجنسي  ن استيعاب شامل للعالقة بي  اتيجيات لمكافحة التبغ موجهة لكل جنس من الجنسي   يستلزم تنفيذ اسبر
  

                                                 
3
، بيانات عن سنوات العمر المعدلة لإلعاقة، مؤسسة    الل: . يمكن الوصول إليها من خ2016القياسات الصحية والتقييم الصحي

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 
4
ين،    . WHO/NMH/TFI/01.1النساء ووباء التبغ، تحديات القرن الواحد والعشر
5
ي بحوث مكافحة التبغ وسياساتها وممارساتها، مجلة مكافح 

ن
ن ف ة التبغ الطبية آموس إيه، جريفز إل، نختا إم، وآخرون، النساء والتبغ: دعوة إلدراج الجنسي 

 .243إىل  236، من صفحة 21، المجلد 2012
6
ي همشت  المتبادلةالحظنا العالقة  

ي استغالل ألعراف كل جنس بالديناميكيات االجتماعية التر
ن
كات صناعة التبغ ف األفراد كأقلية جنسية، باإلضافة لتاري    خ شر

ا. 
ً
 تلك الظروف أيض

7
: 1، المجلد 2009. من المحرمات االجتماعية إىل "شعلة الحرية": تسويق السجائر للنساء، مجلة مكافحة التبغ الطبية 2000آموس إيه، هاغلوند إم،  

 .8إىل  3الصفحة 

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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ن تعاطي التبغ،  ار المرتبطة بالتبغ تفصيلية، لكن يندر عقد غالًبا ما تكون وبي  ي جرى جمعها بشأن تعاطي التبغ واألضن
البيانات التر
ن فيما يتصل  ي استيعاب العناض البتحليل شامل ألي من الجنسي 

ن
مرتبطة أوجه التفاوت الصحية، فتكون النتيجة فجوة مستمرة ف

ار المرتبطة بالتبغ، وكذلك  ي تعاطي التبغ واألضن
ن
اتيجيات المقابلة لها لمعالجة تلك العناض المرتبطة بكل جنس. بكل جنس ف  االسبر

 
 

ا الحتياجات الجنسي   
ً
 إطار حقوق اإلنسان لمكافحة التبغ وفق

  
ي تغفل معالجة الممارسات للمسؤولية الدولية للدول  أةالمر ضد التمييز أشكالجميع  على القضاء اتفاقيةأشارت لجنة 

التر
ي البنود التالية: 

ن
ي خطر ف

ن
ي تضع صحة المرأة ف

ي مجال الصحةيستلزم "الخاصة التر
 
ام بحماية حقوق المرأة ف الدول  من االلبى 

المنظمات والشخصيات  ارتكاب عند  وفرض العقوبات مخالفاتوقوع  لمنع اتاألطراف ووكالئهم ومسؤوليهم اتخاذ إجراء
ي 
 
 ."8للمخالفات القطاع الخاصاالعتبارية ف

 
ي الحالة الصحية، إال أنه توجد عوامل 

ن
ن المرأة والرجل قد تؤدي الختالفات ف أقرت اللجنة أنه بينما االختالفات الحيوية بي 

ا أو 
ً
اًرا بالنسبة للنساء والفتياتاجتماعية تحدد نواتج صحية أكبر تحبيذ ا للفقرة  ؛9إضن

ً
 24رقم التعليق العام من  31لذلك، ووفق

ي للدول أةالمر ضد التمييز أشكالجميع  على القضاء اتفاقيةللجنة 
ي مركز كل ، ينبغن

 
")أ( أن تضع منظوًرا يقوم عىل الجنس ف

ي 
ي تؤثر عىل صحة المرأة وينبغ 

امج التى ا  السياسات والبر
ً
كأن  لها أيض ي التخطيط والتنفيذ ورصد تلك السياسات  تشر

 
المرأة ف

ي توفب  الخدمات الصحية للمرأة"
 
امج وف  .والبر

 
يقر بثالثة أنواع من  لسياسيةوا لمدنيةا قبالحقو صلخاا ليولدا لعهدامن لجنة  14باإلضافة إىل هذا، فإن التعليق العام رقم 

ام )ا امات المفروضة عىل الدول األطراف: االحبر ن المتناع عن التدخل( والحماية )اتخاذ تدابب  لمنع وقوع انتهاكات مستقبلية( االلبر
واالستيفاء )اعتماد تدابب  لتعزيز الحقوق(

ي الصحة إال إذا 10
ا للجنة فإنه ال يمكن بلوغ الحق فن

ً
ضمنت الخدمات المقدمة أو ، ووفق

ي 11الوصول إليهوسهولة المبادرات استيفاء الحق لعناض التوافر والتقبل والجودة 
، حيث أنه تكتسب تلك العناض أهمية خاصة فن

ي تصميم الحمالت مع 
ي الصحة بالنسبة للنساء والفتيات. ينبغن

يحة الحالة إعالء الحق فن ن عىل الجنس للوصول لتلك الشر كب 
بر

تهدف النساء والفتيات وأن تعرقل أي مبادرة يقودها أفراد أو منظمات تسالسكانية، كذلك يجب عىل الحكومة أن تكون متنبهة 
ار بصحتهن.   بصفة خاصة لإلضن

 
 

ا الحتياجات الجنسي   إجراءات التخاذها من أجل مكافحة التبغ 
ً
 وفق

 
ي مجال ليشدد تحالف االتفاقية اإلطارية عىل الحاجة ل

مجة فن ن بر ا الحتياجات الجنسي 
ً
كات صناعة  مكافحة التبغ وفق للتصدي لشر

ار  ن حيال األضن ن وتستغلها، وكذلك لتناول نقاط الضعف لدى كل من الجنسي  ي تستهدف أعراف كل جنس من الجنسي 
التبغ التر

 المرتبطة بالتبغ. 
 

اتيجيات قومية لمكافحة التبغ محسوبة التكاليف ومتعددة  القطاعات، وبناءا عليه، يوصي تحالف االتفاقية اإلطارية خطط واسبر
، مثل  ن ن وأن يدرجوا سياسات تكون حساسة تجاه الجنسي  ي لألطراف اعتماد أهداف للسياسات الحساسة تجاه الجنسي 

وأنه ينبغن
ي هذا الشأن. 

ي دورته الثامنة فن
ي التقرير المقدم لمؤتمر األطراف فن

 تلك المدرجة فن
  

                                                 
8
، 15من االتفاقية )المرأة والصحة(، الصفحة  12، المادة 14، التوصية العامة رقم أةالمر ضد التمييز أشكالجميع  على القضاء اتفاقيةلجنة  

A/54/38/Rev.1 ة الدورة ال  (، متاح من خالل: 1999، 20، الفصل األول )فبر
http://www.refworld.org/docid/453882a73.html 

9
 ، متاح من خالل: 6، الصفحة 52، السجالت الرسمية للجمعية العامة، لجنة حقوق اإلنسان، الدورة 24التعليق العام رقم  

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom24.htm [ "24ُيشار إليه فيما بعد ب "التعليق العام رقم  ].  
10
ي 14لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  

ن
، وثيقة األمم 33 الفقرة، بلوغهأعىل مستوى من الصحة يمكن ب التمتع، الحق ف

/ نوفمبر  E/C.12/2000/4 (8المتحدة  ي
ين الثاتن  (، متاحة من خالل: 2000تشر

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47ebcc172 
11
 .12المرجع السابق، الفقرة  

http://www.refworld.org/docid/453882a73.html
http://www.refworld.org/docid/453882a73.html
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom24.htm
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حتطوير تلك الخطط مدرج كإجراء ذو أولوية بموجب  اتي مقبر ة مكافحة التبغاالسبى المطروحة  12جية العالمية لتشي    ع وتب 
ي الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف. 

ن
 لالعتماد ف

 
ي سياساتهم وبرامجهميدمج صانعوا السياسات  ملحة ألنكذلك توجد حاجة 

ن
ن ومتطلبات لرفع  ف ات لكل جنس من الجنسي  مؤشر

ي هذا االبتعاد عن مجرد 
تصنيف البيانات فحسب، واالتجاه نحو عقد تحليل شامل ودقيق التقارير بشأن كل جنس عىل حدى، يعتن

 . ن ن الجنسي  ي ذلك أوجه التفاوت بي 
ن
ن التبغ، بما ف ن وبي  ن كل جنس من الجنسي   للعالقة بي 

 
ي لألطراف تكليف أمانة المؤتمر 

ي هذا الصدد، ينبغن
ن
التحليالت القائمة  بمراجعةكما أوص التقرير المقدم لمؤتمر األطراف الثامن  ف

ي التقارير المرفوعة لمؤتمر األطراف بحيث تتواءم مع 
ن
ن وآليات حقوق عىل الجنس ف من منهجيات الرصد والتقييم لكل من الجنسي 

 .13اإلنسان
 

ي هذا يقدم التقرير 
ن
ي توجيه إطار فكرة الشأن المقدم لمؤتمر األطراف الثامن  ف

ن
هم من الجهات الفاعلة ف ليستخدمه األطراف وغب 

ن التبغ، ويركز اإلطار عىل المجاالت التالية: تحليالتهم  ن وبي  ن كل جنس من الجنسي   للعالقة بي 
 

ن والمحددات االجتماعية للصحة.  •  تعاطي التبغ والجنسي 
ن والتبغ وسلوكيات المخاطرة والسلوكيات الصحية.  •  الجنسي 
ن واستجابة نظام الصحة.  •  الجنسي 

 
 

                                                 
12
ي الملحق  

ن
ة مكافحة التبغ مدرجة ف اتيجية العالمية لتشي    ع وتب  ي الوثيقة  2االسبر

ن
 ، متاحة من خالل: FCTC/COP/8/11ف

http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11-AR.pdf  
13
ي لهذا أن يشمل المعايب   مبادئ يوغياكارتابمقتضن  

ة، ينبغن دولية كيفما تنطبق عىل كل األشخاص بناءا عىل توجاتهم الجنسية الالقانونية والمبادئ العشر
، مبادئ  ن ي وصفاتهم الجنسية. المفوضية الدولية للفقهاء القانونيي 

هم الجنساتن مبادئ بشأن تطبيق قانون حقوق  – يوغياكارتاوهويتهم الجنسانية وتعبب 
 ، متاح من خالل: 2007، اإلنسان الدوىلي فيما يتصل بالتوجهات الجنسية والهوية الجنسانية

http://yogyakartaprinciples.org/principles-ar/ 


