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   مكافحة التبغ
  في القانون الدولي العام

  والممارسات النموذجية الدولية اتبين النظري 
  

 
   :بقلم                                               

  )دآتور في الصيدلة(أبوبكر دحو اإلدريسي ـ                                  
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مجموعة من اإلجراءات الموجهة لحماية األشخاص من  ،، حسب منظمة الصحة العالميةيقصد بمكافحة التبغ
هدف وتست ).بسبب االقتراب من دخان السجائر(لغير المدخنين  اآلثار الضارة الستهالك التبغ واإلدمان السلبي

هذه اإلجراءات أساسا، حسب نفس المصدر، حماية األطفال والشبان من التبغ وخاصة من خالل الوقاية، 
ومساعدة المستهلكين على اإلقالع عن التدخين، والمساعدة على حماية غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ 

 .المحيط
  

. قنيات التي تستهدف تفادي معاودات اإلدمانيعتمد عالج اإلدمان على التبغ على سلسلة متكاملة من التو
مدى استعمالها بتآزر داخل السياق األوسع لالستراتيجية الشاملة "  ويتوقف نجاح مختلف التدخالت على

 ".لمكافحة التبغ
   

 فيما يلي األبعاد الرئيسية للوباء العالمي لإلدمان على التبغ، فقد يكون من المناسب بعض تسليط الضوء علىلو
  :إلشارة بإيجاز شديد إلى النقط التاليةا

 

 لسياق التاريخي،ـ ا
 بعض األرقام والمعطيات عن اإلدمان على التبغ،ـ 
 الوقاية والتوعية المبكرة،ـ 
 الحماية من التعرض لدخان التبغ،ـ 
 األنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصادية،ـ 
    .ن التدخيناإلدمان على التبغ واإلقالع عـ 

  
*********** 

 

 أوال ـ السياق التاريخي
 

وذلك خالل مدة ) األونكتاد(لتجارة والتنمية لتضاعف اإلنتاج العالمي للتبغ مرتين، حسب مؤتمر األمم المتحدة 
وقد عرف . ٢٠٠٥مليون طن سنة  ٤،٦إلى حوالي ١٩٦١مليون طن سنة ٥،٣وهكذا فقد انتقل من  .سنة ٤٥

الفترة  فيوقد تم هذا االرتفاع . ماليين طن ٨بإنتاج فاق  ١٩٩٧و ١٩٩٣و ١٩٩٢ خالل سنواتاإلنتاج ذروته 
  . % ٨،١حسب نفس المصدر بإيقاع سنوي يبلغ حوالي) ٢٠٠٥ـ  ١٩٦١(المذآورة 

  

في آل عقد، بالغا  %٨،٢ قد ارتفع بنسبة منتظمة تبلغ ويفيد هذا الجهاز األممي أن اإلنتاج العالمي ألوراق التبغ 
وبلغ هذا اإلنتاج . ١٩٩٠مليون طن سنة  ١،٧و ١٩٨٠مليون طن سنة   ٣،٥، و١٩٧٠طن سنة  ٦،٤بذلك 

  .مليون طن ٩بوزن بلغ  ١٩٩٧ذروته سنة 
 

اطق سنة   2004 حصة المبيعات العالمية من السجائر حسب المن
(Atlas du tabac, ACS, 2006  : المصدر)
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 ثانيا ـ بعض أرقام ومعطيات اإلدمان على التبغ
 

السبب الرئيسي للوفيات في العالم الذي يمكن تفاديه حسب ) أي التسمم بالتبغ(يعتبر اإلدمان على التبغ 
 فهو مصدر رئيسي لسرطانات الرئة واألمراض القلبية وألمراض أخرى تقتل. لصحة العالميةمنظمة ا

مليون شخص في  ١٠٠وقد مات خالل القرن العشرين، حسب نفس المصدر،  .مليون شخص ٤،٥سنويا 
  .العالم بسبب األمراض المرتبطة باإلدمان على التبغ

  

و تذآر . ٢٠٢٠مليون شخص سنة  ٤،٨قد يصل إلىوإذا لم ُيتخذ أي إجراء جدي، فإن عدد الوفيات 
مليار شخص   ١,٢المنظمة أن حوالي شخص واحد من أصل ثالثة بالغين يدخنون التبغ، مما يعني أن 

إلى  ٢٠٢٥و اعتمادا على المؤشرات السابقة، فهي تتوقع أن يصل عدد المدخنين البالغين سنة. يدخنون
 المؤدية إلى الوفيات المرتبطة باإلدمان على التبغ دد األمراضو تدل هذه األرقام على أن ع. مليار ١,٦

  . آخذ في االرتفاع، في العالم
  

 .ويعتبر اإلدمان على التبغ أحد عوامل الخطر بالنسبة لستة من األسباب الثمانية األوائل للوفيات في العالم
مقارنة بغير المدخنين ظمين يضاعف خطر السرطان الرئوي بالنسبة للمدخنين المنت "فعلى سبيل المثال 

من سرطانات ) % ٨٠(ويعتبر التبغ سببا بالنسبة لثمانين في المائة . "٣٠و ٢٠بمعامل يتراوح بين [...] 
 تجويف الفم والبلعومسرطانات فيما يخص الرئيسية  الخطر وتتمثل عوامل. الرئة في البلدان المتقدمة

من هذه السرطانات إلى هذين  %٧٥ حواليويعزى . ولياتوالمريء بالنسبة لهذه البلدان في التبغ والكح
  .العاملين

  

إحراق سيجارة آما أن .ويعتبر دخان السجائر الملوث األآثر اتهاما في أمراض الجهاز التنفسي"
 ومصدرا مهما لتهيجات المخاط األنفي و االلتهاب الشعبي، التي يمكن أن تدفع بنوبات الرب يعتبر واحدة
سعال وتنخع (ذلك أن بعض المدخنين يصابون بعد بضع سنوات بالتهاب شعبي مزمن  يضاف إلى.ُقُدما

وقد يرتفع خطر السرطان  ."] الضيقة[تضاعف اآتساب األخماج التي تزيد من حدة الربو مع  )...متواتر
  .  % ٢٠الرئوي بسبب الدخان المستنشق في إطار اإلدمان السلبي على التبغ بنسبة 

  
  ٢٠٠٥بالسرطان المـعزوة إلى اإلدمان على التبغ في العالم سنة الوفيات 
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الحنجرة 

ة  قصبات الرئة، الرئ

  
  www.e-cancer.fr, d’après: Atlas du cancer, American Cancer Society (ACS) 2006     المصدر   :  

  

ون بسبب هذه العادة، علما أن ربع ن بانتظام يموتودخنذين يوتذآر منظمة الصحة العالمية أن نصف ال
  ).    سنة ٦٩و  ٣٥بين (يستعجلون الوفاة المدخنين 

 

مدمرة أيضا وال تنحصر فقط في نفقات الصحة العمومية،  وتعتبر الكلفة االقتصادية لإلدمان على التبغ
 ويحرمونفالضحايا يلقون حتفهم خالل الفترة األآثر إنتاجية من حياتهم، :"حسبما يفيد نفس المصدر
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والمدخنون هم أقل إنتاجا بسبب زيادة ... عائالتهم من سندهم واألمم من يد عاملة في صحة جيدة بذلك
  ".  النسبة المرضية

  

مليار دوالر  ٢٠٠، أن استهالك التبغ يؤدي إلى خسارة سنوية صافية تبلغ ١٩٩٤صدر سنة تقرير ويفيد 
   .رةأمريكي، وأن الدول النامية تتحمل ثلث هذه الخسا

  

 ثالثا ـ الوقاية والتوعية المبكرة
والتأثير السلبي المتزايد  الخاص باآلثار الوبيلة لإلدمان على التبغ قلقه ،الدولي المجتمعيشاطر المربون  

عن عدة خسائر  ،لألمراض المرتبطة باستعمال التبغ الذي يسفر بالموازاة مع األضرار الشخصية
  .  مييز بين البلداناجتماعية واقتصادية، وذلك بدون ت

 

أن آل طرف يشجع من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ على  ١٢تنص المادة و
. ويعزز توعية الجمهور بقضايا مكافحة التبغ، باستخدام آل وسائل االتصال المتاحة، حسب االقتضاء" 

دابير تشريعية وتنفيذية وإدارية وغيرها من ولبلوغ هذه الغاية، يعمل آل طرف على اعتماد وتنفيذ ت
  :التدابير الفعالة من أجل تعزيز

  

توعية الجمهور بشأن المخاطر لتوسيع نطاق االستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف و )أ(
  ؛الصحية بما في ذلك الخصائص اإلدمانية الستهالك التبغ والتعرض لدخانه

فوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ [...] توعية عامة الناس بشأن ) ب(
  ؛[...]

  ؛[...]
وضع برامج فعالة ومالئمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن مكافحة التبغ تكون موجهة  )د(

ألشخاص مثل العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين االجتماعيين والعاملين 
  مجال اإلعالمي والمربين وصناع القرار واإلداريين وسائر األشخاص المعنيين؛ في ال

  ؛[...]
توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية واالقتصادية والبيئية ) و(

  ". الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهالآه
 

عندما أفكر في مرض ": ور، حيث قال في هذا الشأن مثاللويس باستوقد استأثر موضوع الوقاية باهتمام 
   ".   ...، ولكن أبحث أوال عن وسيلة للوقاية منهله معين، ال أفكر أبدا في العثور على عالج

 

آذلك فإن . " وقد دلت التجارب على أن األمهات المدخنات آثيرا ما يلدن أطفاال قبل األوان أو بوزن هزيل
وهم أآثر عرضة لعدوى الجهاز الُشَعبي ] أو غير سليمة[نين وظائف رئوية ُمفسدةألطفال الوالدين المدخ

 ".الرئوي
  

اختالل  عن" ،A.Taytard  تايتار. للنيكوتين قبل الوالدة، حسب البروفيسور أ تعرضال سفرويمكن أن ي
، مشتمال في ةدرجة خطر مشاآل األمراض العقلي على ارتفاع قد يعتبر مؤشرا، آما ية بنمو الخاليا العص

   ."ذلك على استهالك المخدرات
  

الفوائد الكبرى  لىالمعطيات تدل بجالء ع، فإن  في تدخين التبغأبدا وإذا آان من األجدى عدم الشروع 
انخفاض آبير خالل العقود  ، حسب منظمة الصحة العالمية، علىالوقائع دلللتوقف عن التدخين، حيث ت

الوقت  عن السرطان بالنسبة ألولئك الذين سيضعون حدا لهذه العادة في القادمة في عدد الوفيات الناجمة
  . الحاضر

  

، حسب البروفيسور بيرنار على السلطات واألطباء والمربين الصحيين على جميع المستويات ،ويتعين
 ، ) ٢٠٠٣السرطان لسنة  حولالذي شارك في تحرير التقرير العالمي ( Bernard W. Stewartستيوارت 

. "يبذلوا قصارى الجهود لمساعدة الناس على تغيير سلوآهم بشكل يسمح بتفادي السرطاناتأن "
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 Nouvelle-Gallesوللتذآير فالبروفيسور ستيوارت هو مدير مصالح السرطان وأستاذ بكلية الطب بجامعة 
  . الجنوبية بأستراليا

 

 رابعا ـ الحماية من التعرض لدخان التبغ
 

من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ على أن آل  )٢الفقرة ( ٨تنص المادة 
وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق الخاضعة لواليته القضائية الوطنية حسبما تحددها "  طرف يتخذ

رية القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الوالية القضائية، اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية إدا
من التعرض لدخان التبغ في أماآن العمل الداخلية ووسائل  أو غيرها  من التدابير التي توفر الحماية /و

    ".   النقل العام واألماآن العمومية الداخلية، وحسب االقتضاء، األماآن العمومية األخرى
 

دولة أن  ١٣٤التبغ في  سياسات مكافحة حول ١٩٩٧وقد أظهر تحقيق أنجزته منظمة الصحة العالمية سنة 
ورغم أن هذه القيود ال تستهدف في .قيد استهالك التبغ في األماآن العموميةاألغلبية الكبرى للبلدان آانت ت

تؤثر على المدخنين باعتبار أنها  قد هيالمقام األول إال تقليص تعرض غير المدخنين لدخان السجائر، ف
 .تقلص فرص التدخين

فقد ذآر باحثون مثال أن . من خالل بعض الدراساتود على طلب السجائر وتم تقييم أثر هذه القي
 .% ٤,٥بنسبة  ١٩٩٥استهالك السجائر انخفض بسبب هذه القيود في الواليات المتحدة األمريكية سنة 

 

بعيدا، باعتمادها قانونا يحظر تجارة   Bhoutanفي مملكة بوتان) البرلمان(وقد ذهبت الجمعية الوطنية 
وهكذا، . ، وذلك حسبما أوردته وآالة األنباء الفرنسية٢٠٠٤دجنبر  ١٧ي مجموع البالد، ابتداء من التبغ ف

بوسع المدخنين  مازال وأفاد نفس المصدر أنه. هذه المادةحظر بيع تفي العالم  دولةأصبحت بوتان أول فقد 
فضال ،  %١٠٠قيمته نسبة تبلغ ، شراء السجائر من الخارج، ولكن يتعين عليهم أداء رسم عن ثمن البيع

ويتعين على ... %١٠٠ تها أيضاالتي تبلغ نسبوعلى منتجات التبغ المفروضة عن الواجبات الجمرآية 
 .)دوالر ٢٢٣حوالي أي (نو  ١٠.٠٠٠غرامة تبلغ  أداء التجار الذين ُيضبط التبغ بحوزتهم

 

 خامسا ـ األنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصادية
 

األطراف ن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ على تعاون م ١٧تنص المادة 
ومع المنظمات الحكومية الدولية المختصة الدولية منها واإلقليمية،حسب االقتضاء، بتعزيز فيما بينها "

  ".ةالبدائل ذات الجدوى االقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه و آحاد الباعة حسب الحال
  

                 ويستفاد من دراسة أعدتها منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أن بعض البلدان قد بذلت 
                    أحد البرامج شجعففي آندا مثال  .المزارعين على التحول إلى زراعات بديلة جهودا لتشجيع

)Tabacco Diversification Plan( حسب نفس المصدر،في الثمانينات من القرن الماضي لمزارعينا ، 
وقد توقف عدد مهم من المزارعين عن  .لتوقف عن إنتاج التبغ واالستعاضة عنه بزراعات أخرىعلى ا

إنتاج التبغ بفضل هذا البرنامج، علما أن آثيرا من المشارآين قد اعترفوا بإمكانية التوقف عن إنتاج التبغ 
  .نامجوإن في غياب هذا البر

  

وذآرت منظمة األغذية والزراعة أن عدة دراسات قيمت الزراعات التي يمكن أن تعوض التبغ في البلدان 
يستخرج من جذوره دقيق [ )manioc(ونجد من بين هذه الزراعات المنيهوت . السائرة في طريق النمو

وقد أظهرت . في الهند والخردل ، وقصب السكر في آينيا، والفلفل والصوجا والقطنفي البرازيل]نشوي
دراسة حول الزراعات الممكنة في البنغالديش أن بعض الخضر والقطانيات قد تكون أآثر مردودية من 

وقد تم في هذا الشأن تحديد أآثر من . وقد اختيرت أزهار الورد آزراعات بديلة في زيمبابوي. التبغ
 .خمسين زراعة بديلة وطريقة الستعمال األراضي
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 دمان على التبغ واإلقالع عنه   سادسا ـ اإل
 

أو لدى تقليص نسبة ( هالمفاجئ عن تدخين تتجلى اآلثار المزعجة لإلدمان على التبغ بجالء لدى التوقف
حسب  وذلك ، من خالل سلسلة من األعراض التي تختلف حدتها من شخص آلخر)آبيرةالنيكوتين بنسبة 
المكتئب والغضب و توتر األعصاب التنفسية و المزاج ويتعلق األمر مثال باالضطرابات . مستوى التسمم

     .و القلق و الحزن ونفاد الصبر والتقلص الكبير في نسبة الترآيز واألرق
  

فإن المراجعة العاشرة للتصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمشكالت المتعلقة بالصحة ولهذا، 
ماد على التبغ ومتالزمة االمتناع عن تعاطي الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، تصنف متالزمة االعت

األشخاص الذين يتعاطون منتجات  التي تجسد حالة التبغ على أنهما اضطرابان من اضطرابات اإلدمان
التقرير الخاص باالعتماد على التبغ  "ما ورد فيحسب ، التبغ ويصعب عليهم اإلقالع عن هذه العادة

الصادر عن مؤتمر ) ١٤( FCTC / COP2تطبيقا للقرار  الذي تم إعداده ). ٢٠٠٨("واإلقالع عنه
   .أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ

  

آما أن من شأن التوقف عن تدخين التبغ في سن . أن لإلقالع عن التدخين مزايا آنية ويذآر هذا التقرير
  .مبكرة قبل أن تظهر األمراض الخطيرة، أن يحد من خطر الوفيات المرتبطة بالتبغ

  

إدماج تشخيص "إلى العمل على  ،من االتفاقية اإلطارية السالفة الذآر األطراف ١٤دعت المادة وقد 
على التبغ وخدمات إسداء المشورة بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ في البرامج الوطنية  وعالج االعتماد

، وإلى إعداد ونشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة "الصحية والتعليمية والخطط واالستراتيجيات الوطنية
  .ئم لإلدمان عليهومتكاملة، وذلك بهدف اتخاذ  تدابير فعالة لتشجيع اإلقالع عن تعاطي التبغ والعالج المال

  

ومن شأن إعداد مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة ومرتكزة على المعطيات العلمية وأفضل الممارسات، 
ويعتبر توفر بنية تحتية  .التأثير بشكل إيجابي على تصميم االستراتيجيات الوطنية لعالج اإلدمان على التبغ

و حسبما ورد في تقرير . الناجععالج اليم وطنية أمرا ضروريا لتشجيع اإلقالع عن التدخين و تقد
السالف الذآر، فاألنسب للبلدان التي لديها بنية تحتية متطورة للرعاية " االعتماد على التبغ واإلقالع عنه"

الصحية أن تجعل خدمات المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ ضمن الرعاية الطبية األولية 
اعات نظام الرعاية الصحية في البلد في عملية إسداء المشورة بشأن و يمكن إشراك معظم قط). األساسية(

اإلقالع عن تعاطي التبغ وعالج اإلدمان عليه، بما في ذلك مرافق الرعاية الثانوية والرعاية الصحية 
وعيادات أمراض الصدر ) الخاصة مثال بمكافحة السل واإليدز والعدوى بفيروسه(التخصصية 

وينبغي أن يتم رسميا إشراك الرابطات ... "والسكري، وخدمات التمنيعائية واألمراض القلبية الوع
المهنية وغيرها من التجمعات ذات الصلة حسب االقتضاء في أولى مراحل تصميم البنية التحتية 

   ". الداعمة
  

 توفير التدريب للمهنيين الصحيين،" ،منظمة الصحة العالمية، فإنه يتعين، حسب وعلى مستوى التكوين
والمدرسين ) الشعبي(مثل األطباء والممرضين وأطباء األسنان والصيادلة وممارسي الطب التقليدي

اإلدمان ب الخاص" عالجإعطاء الوالعاملين في المجتمع المحلي والمرشدين االجتماعيين آي يتمكنوا من 
يين قبل التخرج وينبغي دمج هذا التدريب في المقررات الدراسية لجميع المهنيين الصح" .على التبغ

               ".وبعد التخرج
  

، حسب االقتضاء، لتقديم )الشعبي(ويمكن أن تنظر األطراف في االستعانة بممارسي الطب التقليدي "
فبوسع هؤالء المهنيين أن . نصائح موجزة لتحسين التواصل مع من يتعاطون التبغ في المناطق الريفية

وقد ارتأت جنوب  .ويحثوا على اإلقالع عن تعاطي التبغ" المحلية يؤثروا تأثيرا آبيرا في المجتمعات
  .إفريقيا اعتماد هذا الخيار

          

لى تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف تشجيع اإلقالع عن تعاطي التبغ، إأطراف االتفاقية  ١٤المادة  تدعوو
تعترف هذه المادة أيضا بأهمية و. مع إعطاء األسبقية لمرافق الرعاية الصحية ومراآز التأهيل الصحي
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فضاءات مواقع أخرى في توفير البرامج المذآورة، وذلك مثل المؤسسات التعليمية وأماآن العمل و
  . ممارسة الرياضة

  

نفس المادة آافة األطراف إلى التعاون فيما بينها من أجل تيسير الحصول على عالج اإلدمان على ودعت 
     .٢٢لك المستحضرات الصيدلية، وهذا عمال بالمادة التبغ بتكلفة ميسورة، بما في ذ

 

لإلقالع عن التدخين يعطي  ]مادي[يجدر التوضيح بأنه ال يوجد عالجففيما يخص معاودة اإلدمان، و
عتبر األشخاص الذين توقفوا عن التدخين منذ ستة أشهر إلى سنة آأنهم تحرروا من وُي. مدى الحياة اضمان

فإنه يتعين  ،إذا توفرت ظروف معينة محتمالأمرا  تعتبر معاودة اإلدمانإذا آانت و .اإلدمان على النيكوتين
  .التفاؤلبالصبر وأن يتسلحوا دائما  باألمر على األشخاص المعنيين

  

مراآز المساعدة على اإلقالع عن التدخين تواجه يوميا مشكل معاودة اإلدمان باعتبار أن إن مصالح و
فالعدو الرئيسي لإلقالع عن .   Gordonو  Marlattاالستثناء حسبما يؤآده  هي القاعدة وليس" المعاودة"

إن ألغلبية األشخاص الذين يأتون لطلب المساعدة على اإلقالع عن . التدخين يبقى إذن هو مشكل المعاودة
بل ويمر المدخن في المعدل بأربع معاودات لإلدمان ق .التدخين، شعور باإلخفاق والعجز أمام هذا التحدي

  .التوقف النهائي
  

أنها توفر خدمات آاملة  بلدان ٩ أبلغت دولة ١٧٣ بينمن  على مستوى الممارسات الدولية النموذجية، فإن
أي أنها توفر تشكيلة متكاملة من العالجات ومساعدة مالية جزئية على األقل (لعالج اإلدمان على التبغ

ي تقرير منظمة الصحة العالمية حول الوباء العالمي ، حسبما ورد ف)لخدمات اإلقالع عن التدخين والعالج
وقد أحدثت بعض البلدان مثل المكسيك والمجر شبكات وطنية للخدمات . ٢٠٠٨لإلدمان على التبغ لسنة 

وبالنسبة للهند فقد أنشأت .وعالج اإلدمان عليه الخاصة باإلقالع عن التبغ إسداء المشورةالمتخصصة في 
ن في مراآز معالجة السرطان وأمراض القلب والتكفل بحاالت اإلدمان على مرافق لإلقالع عن التدخي

وفي إيران فإن المساعدة على اإلقالع عن التدخين يقدمها . المخدرات أو في مراآز العالجات الجماعية
  . والخدمات المتخصصةآل من نظام العالجات الصحية األولية 

  

دولة  ٥٣بين من  أن ٢٠٠٧ة التبغ في أوروبا الصادر سنة كافحاألوربي عن متقرير ثال من الوُيستفاد م
تقنيات اإلقالع عن التدريب على  دولة ١٩وفر تلمنظمة الصحة العالمية،  التابع األوربيقليم في اإل اعضو

وأن ما يقرب من نصف بلدان ذلك  الطبي األساسي، يالدراس المقررجزءا ال يتجزأ من دخين بوصفه الت
دورات عليا للتدريب على تقنيات اإلقالع عن المستوى الوطني  ينظم على هأبلغ أن )دولة ٢٥(اإلقليم 
 .التدخين

  

وفيما يخص البلدان التي طبقت حتى اآلن برامج لإلقالع عن التدخين في مكان العمل، يمكن أن نذآر 
لندا واليابان وهولندا رألمانيا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وآندا وإسبانيا والواليات المتحدة األمريكية وأي

  .والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  

الشبكة األوربية للمستشفيات "التي أعدتها " المدونة األوربية للمستشفيات الخالية من دخان التبغ" تطالبو
عن التدخين، المستشفيات بتقديم الدعم الالزم للمرضى والموظفين ليقلعوا ، "الخالية من دخان التبغ

وهذه الشبكة تنسق برامج اإلقالع في أآثر من . وبمواصلة تقديم هذا الدعم للمرضى بعد خروجهم منها
دولة عضوا في االتحاد األوربي، وهذا حسبما ورد في التقرير الخاص باالعتماد  ٢٠مستشفى في  ١٣٠٠

  .)٢٠٠٨(على التبغ واإلقالع عنه 
  

في برنامج منظمة الصحة العالمية للمدن األوربية الصحية برامج  من المدن المشارآة % ٨٥وقد أعدت 
  .لإلقالع عن تعاطي التبغ، حسبما جاء في هذا التقرير

  

حملة ، )دولة ٢٧(في جميع دول االتحاد األوربي  تنفذ حاليا اللجنة األوربية، أن مصدريستفاد من نفس الو
أن  ،وسع متعاطي التبغ الراغب في اإلقالع عنهوب. "ساعدونا على الحياة بدون تبغ:"واعدة تحت شعار
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 )على مدى شهرين( رسالة إليكترونية ٢٥يسجل نفسه في الموقع اإلليكتروني لهذه الحملة من أجل تلقي 
   .حالته التي وصفها لدى عملية التسجيل تنطبق تماما علىتتضمن نصائح مفيدة ومشجعة 

  
التدخين في إطار  يز المتعاطين للتبغ الذين يقلعون عنتفعيل فكرة تحففي فنلندا  ١٩٨٥سنة وقد بدأ 

مسابقة دولية تنظم " أقلع عن التدخين واربح"بعد ذلك أصبح برنامج . واسعة النطاقال يةتواصلال تحمالال
ومن شأن هذا النوع . بلدا ٨٤شخص في  ٧٠٠.٠٠٠، ٢٠٠٦وقد شارك في هذه المسابقة عام . آل سنتين

 .التدخينمعدل اإلقالع عن من المبادرات، أن يرفع 
 

صدر في الواليات  اتقريرأن  ،)٢٠٠٨(العالمي وقد ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ
يستهلكون التبغ ويدرآون أخطار ه، راغبون في يفيد بأن ثالثة من آل أربعة أشخاص  المتحدة األمريكية

. مساعدة أدنى مت اعتمادا على قوة اإلرادة وحدها وبدونتومعظم محاوالت اإلقالع . التوقف عن التدخين
فقط من المدخنين هم الذين طلبوا المساعدة إلنجاح محاولتهم  %١٨ونجد في االتحاد األوربي مثال أن 

من مدخني التبغ، ينجحون في االمتناع عن التدخين  % ٣و % ١وثمة أشخاص تتراوح نسبتهم بين . األخيرة
ن على قوة إرادتهم وحدها، علما أن معدالت النجاح في االمتناع عن التدخين تكون شهرا معتمدي ١٢لمدة 

وبعض األشخاص ال يلتمس المساعدة لإلقالع عن التدخين . أعلى بكثير في حالة االستفادة من مساعدة
 .عدةأو لحصولهم على دعم غير آاف أو ألنهم يجهلون توفر هذه المسا لغياب الدعم الالزم في بلدان آثيرة

 

سدد جميع ت افي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، أنه دولبعض ال توقد أبلغ
وقد . أو جميع هذه المستحضرات الالزمة لعالج اإلدمان على التبغتكاليف بعض المستحضرات الصيدلية 

عالج (ن التدخين في تقديم خدمات مجانية لإلقالع ع ٢٠٠٢تدرجت البرازيل مثال منذ عام 
  ).بالمستحضرات الصيدلية وعالج السلوآيات

  

وأحيانا ُتعرض الخدمات واألدوية المساعدة على اإلقالع عن التدخين بالمجان على المدخنين من الفئات 
 نيوزيلنداوتقدم دول أخرى مثل . ، آما هو الشأن في المملكة المتحدةاالجتماعية واالقتصادية الفقيرة

 .ثنيةلألقليات اإل خدمات متخصصة
بلدا يعيش فيها أقل من  ٤٤، أن )٢٠٠٨(وقد ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي 

  .من سكان العالم هي التي تتوفر على الخدمات الهاتفية المساعدة على اإلقالع عن التدخين % ٤٠
 

 ،المجانية للمساعدة على اإلقالع عن تدخين التبغ ومن األمثلة على الدول التي تقدم خدمة الخطوط الهاتفية
وتقدم هذه الخدمة في بلدان . لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأورغواي نجد البرازيل والمملكة المتحدة

   .  أخرى بتكلفة منخفضة أو بتكلفة المكالمة المحلية
 

 خاتمة 
أن  )"٢٠٠٨(ص باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه التقرير الخا"في إطار التبادل الدولي للخبرات، يذآر 

بإمكان و. معظم المعطيات أو المعلومات الخاصة بعالج اإلدمان على التبغ مستقى من البلدان المتقدمة
البلدان المنخفضة الدخل أن تستفيد من تحسين تدفق المعلومات والخبرات المكتسبة، غير أنها تفتقر إلى 

ويمكن تحسين تبادل المعلومات،حسب نفس التقرير، بتعزيز استمارة التبليغ  .اآلليات الضرورية لذلك
   .١٤الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يتعلق بتنفيذ المادة 

  

ليف التدخين يستتبع تكاليف فورية، فإنه يتعين أال يغيب عن األذهان أن تكا اإلقالع عن وإذا آان تشجيع
  .معالجة األمراض المرتبطة باإلدمان على التبغ هي أآثر آلفة

***** 
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