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كلمة المشرف العام
ي�سعدين با�سمي وبا�سم جميع من�سوبي برنامج مكافحة التدخني يف
وزارة ال�صحة �أن نتوجه جلميع العاملني يف جمال مكافحة التدخني
باململكة العربية ال�سعودية من جهات حكومية وغري حكومية و
جمعيات علمية وخريية بال�شكر و التقدير ملا يبذلونه من جهد كبري
يف الت�صدي لأكرب �آفة ممر�ضة وقاتلة عرفتها الب�شرية �أال وهي �آفة
التبغ � ,سائال املولى عز وجل �أن يوفقنا و�إياهم يف احلد من انت�شار
هذه الآفة يف جمتمعنا ال�سعودي.
وي�سعدنا يف هذا الكتيب املخت�صر �أن ن�ضع ملفات ا�سرت�شادية
للأفراد واجلهات العاملة يف جمال مكافحة التدخني مبملكتنا
الغالية لكيفية االحتفاء باليوم العاملي ملكافحة التبغ لهذا العام
2015م والذي هو حتت �شعار:

حتى يعطي االحتفاء بهذا اليوم يف جميع �أنحاء اململكة دفعة قوية
مل�سرية مكافحة التدخني التي يجب �أن ال تتوقف �أبدا وان تكون جميع
�أيامنا �أيام ملكافحة هذه الآفة املمر�ضة والتي هي م�سئولية اجلميع.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
د.علي بن حممد الوادعي
امل�شرف العام على برنامج مكافحة التدخني -وزارة ال�صحة
امني عام اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ
اململكة العربية ال�سعودية

حظر االتجار الغير مشروع بالتبغ
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 0-1ملخص

 1-1مقدمة
حتتفل منظمة ال�صحة العاملية و�شركا�ؤها باليوم العاملي ملكافحة
التبغ يف � 31أيار /مايو من كل عام ،وت�س ّلط ال�ضوء يف هذه املنا�سبة
على املخاطر ال�صحية املرتبطة بتعاطي التبغ ودعم ال�سيا�سات
الف ّعالة خلف�ض ا�ستهالكه.وبالن�سبة لليوم العاملي ملكافحة التبغ لعام
2015م ،فقددعت املنظمة البلدان للعمل �سوي ًا من �أجل الق�ضاء
على االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ.ان االجتار غري امل�شروع
مبنتجات التبغ هي م�شكلة دوليةو ي�ش ِّكل م�صدر قلق عاملي بالغ من
جوانب عدة ،منها ال�صحية والقانونية واالقت�صادية وتلك املتعلقة
ٍ
َ
باحل ْوكمة وحماربة الف�ساد ,حتتاج امل�شكلة الى حل دويل للتقليل من
ا�ستخدام التبغ و�إنقاذ االرواح ومكافحة اجلرمية املنظمة وتعوي�ض
مليارات الدوالرات من عوائد احلكومة املهدرة .يرجع االجتار

غري امل�شروع ملنتجات التبغ �أ�سا�س ًا �إلى التهريب والتزوير وغريها
من �أ�ساليب الت�صنيع غري امل�شروعة ملنتجات التبغ بالإ�ضافة �إلى
التهريب على نطاق �صغري.
وان اململكة العربية ال�سعودية بدورها تهتم بتفعيل هذه املنا�سبة
لتكثيف التوعية بني افراد املجتمع و�أ�صحاب القرار بال�ضرر املتزايد
نتيجة ا�ستهالك التبغ مبنتجاته املختلفة ,وان وزارة ال�صحة ممثلة
بربنامج مكافحة التدخني ت�صدر هذا الكتيب الذي هو دليل
ا�سرت�شادي للجهات العاملة والأفراد يف جمال مكافحة التدخني
باململكة العربية ال�سعودية لهذا العام  2015والذي هو حتت �شعار
أوقفوا االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
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 2-1حجم مشكلة االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
 1-2-1نطاق المشكلة عالميًا
ي�ش ِّكل االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ م�صدر قلق عاملي بالغ من
جوانب عدة ،منها ال�صحية والقانونية واالقت�صادية وتلك املتعلقة
ٍ
َ
باحل ْوكمة وحماربة الف�ساد.
على الأرجح ،قد يكونُ االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ م�سئوال
عن �سيجارة واحدة من بني كل � 10سجائر تُ�ستهلك عاملي ًا ،وذلك وفق ًا
للدرا�سات ،مبا فيها املعلومات الواردة من جمتمع اجلمارك العاملية.
وت�شري تقديرات املفو�ضية الأوروبية �إلى �أن تكاليف االجتار غري
امل�شروع بال�سجائر يف االحتاد الأوروبي ودوله الأع�ضاء تزيد على 10
مليارات يورو �سنوي ًا ك�إيرادات �ضريبية وجمركية مُهدَ رة ،و�أن ن�سبة

 %65تقريب ًا من ال�سجائر امل�ضبوطة يف دول االحتاد الأوروبي هي
�سجائر مقلدة.واالجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ لي�س م�شكلة يف
البلدان ذات الدخل املرتفع فح�سب ،ولكن جميع البلدان عرب �أرجاء
العامل كافة مع َّر�ضة لالجتار غري امل�شروع ب�شكل �أو ب�آخر .
و َك َر ِّد ِفعل للتهديد الذي يفر�ضه االجتار غري امل�شروع مبنتجات
التبغ ،قام املجتمع الدويل بالتفاو�ض حول برتوكول الق�ضاء على
االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ ،واعتمده يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب 2012م  ،وهو الربتوكول الأول التفاقية املنظمة الإطارية
ب�ش�أن مكافحة التبغ.

 2-2-1نطاق المشكلة في الشرق األوسط
ان البحوث والدرا�سات امل�ستقلة على حجم م�شكلة االجتار غري امل�شروع يف اقليم منظمة ال�صحة العاملية ل�شرق املتو�سط تكاد تكون غري
موجودة .و ميكن تقدمي ملحة عامة موجزة عن التقديرات املتوافرة ب�ش�أن االجتارغري امل�شروع بالتبغ يف االقليم على النحو التايل :

•تقدم ال�صناعة تقديرات منخف�ضة حلجم االجتار غري
امل�شروع بال�سجائر.
•وفقا لبيانات اجلمارك الباك�ستانية  ,ف�إن التجارة غري
امل�شروعة بالتبغ ,وهي يف جلها عبارة عن ت�صنيع غري م�شروع
�,شملت %17من مبيعات ال�سجائر يف باك�ستان يف .2005
•وفقا ل�سلطات اجلمارك التون�سية ف�إن جتارة ال�سجائر غري
امل�شروعة تقدر ب %10من مبيعات ال�سجائر النظامية يف
تون�س .
•تقديرات ال�صناعة تعطي لل�سوق ال�سوداء حجما يعادل حوايل
 %12 -%10يف االردن ,وب�شكل رئي�سي من عمليات التهريب
عرب احلدود.
•يقدر خرباء جتارة التبغ �أن �سوق ال�سجائر غري امل�شروعة يف
املغرب يعادل  %22يف . 2006
•ت�شري التقارير �إلى انه يف عام 2000مت ا�سترياد مايقرب من
10،9مليار �سيجارة ب�صورة غري �شرعية .

•�سوق ال�سجائر غري ال�شرعية تراوحت بني %10و%35
يف ال�سنوات االخرية,وقد ت�أثرت بال�صراعات يف بع�ض
املناطق,وفر�ض العقوبات التجارية و�ضوابط احلدود.
•ان تواط�ؤ ال�صناعة يف التهريب املنظم وا�سع النطاق هو �أمر
مت توثيقة جيدا يف الأقليم.
•لقد �أ�شار تقرير �صادرعام  2003عن املكتب الأقليمي ملنظمة
ال�صحة العاملية �إلى ان ال�سوقان الرئي�سيان امل�ستهدفان يف
ال�شرق االو�سط من قبل �شركات التبغ العاملية هما اجلمهورية
اال�سالمية االيرانية والعراق .
•ان التجارب املرتاكمة يف البلدان االوروبية على مدى ال�سنوات
الع�شر املا�ضية قد اظهرت ان التهريب املنظم وا�سع النطاق
لل�سجائرهوم�شكلة ميكن معاجلتها ,كمات�شري �إلى ان اخلطوة
اال�سا�سية يف الت�صدي لتهريب ال�سجائر تتمثل يف قطع
االمدادات الواردة �إلى ال�سوق غري امل�شروعة .ان �ضبط
�سل�سلة االمداد ينبغي ان يكون واحدا من التدخالت الرئي�سية
لكبح االجتار غري امل�شروع يف التبغ على ال�صعيد الدويل .
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 3-1اتفاقية منظمة الصحة العالمية االطارية بشأن مكافحة التبغ
 1-3-1المادة  15كما ذكرت في االتفاقية

1

تقر ﺍ�ﻷﻁﺭﺍﻑ ب�أن ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ جميع �ﺃ�ﺸﻜﺎل االجتــار ﻏﻴر ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ،ﺒﻤﺎ ﻲﻓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟ�ﺼﻨﻊ
غري امل�شروع ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴد وو�ضع القانون الوطني ﺫﻱ ﺍﻟ�ﺼﻠﺔ وتنفيذه ،بالإ�ضافة �ﺇﻟﻰ االتفاقات ﺩﻭﻥ ﺍ�ﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
ﻭﺍ�ﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻴـﺔ ،عنا�صـر �أ�سا�سـية ﻲﻓ مكافحـة التبــغ .

2

يتخذ كل ﻁﺭﻑ وينفذ تدابري ت�شريعية �ﺃﻭ تنفيذية �ﺃﻭ �إدارية �ﺃﻭ التدابري ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ الأخرى ﻟ�ﻀﻤﺎﻥ ﻭ�ﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ ﻟﻜل
ﻋﻠﺏ �ﺃﻭ ﻋﺒﻭﺍﺕ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭ�ﺃﻱ �شكل من �ﺃ�ﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ اخلارجي لهذه ﺍﻤﻟﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻐﻴﺔ ﻤ�ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍ�ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻲﻓ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤـ�ﺼﺩﺭ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ،وطبقا للقانون الوطني واالتفاقات الثنائية �ﺃﻭ املتعددة ﺍ�ﻷﻁـﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـ�ﺼﻠﺔ،
ﻤ�ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍ�ﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ حتديد نقطة االخـتالف ور�صد وتوثيق ومراقبة حركة منتجات للتبغ وو�ضعها القانوين
ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،يعمل كل ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ما يلي:
•	 ا�شرتاط ﺃ�ﻥ ﺘﺤﻤل وحدات ﻋﻠﺏ ﻭﻋﺒﻭﺍﺕ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒـﻎ ﺍﻤﻟﻌـﺩﺓ ﻟﻼ�ﺴﺘﻌﻤﺎل بالتجزئة وباجلملة ﻭﺍﻤﻟﺒﻴﻌﺔ ﻲﻓ
�ﺴﻭﻗﻪ ﺍﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻲﻟ « :ﻻ ي�سمح ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ �ﺇﻻ ﻲﻓ (يدرج ﺍ�ﺴﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩ �ﺃﻭ الوحدة ﺩﻭﻥ الوطنية �ﺃﻭ ﺍ�ﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ
�ﺃﻭ االحتادية )» �ﺃﻭ �ﺃﻥ حتمل �ﺃﻱ عالمة ﻓﻌﻠﻴﺔ �ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤـﺩﺩ الوجهة النهائية �ﺃﻭ ﺘ�ﺴﺎﻋﺩ ال�سلطات ﻋﻠﻰ حتديد ﻤﺎ
�ﺇﺫﺍ كان ﺍﻤﻟﻨﺘﺞ مطروحا ﺒ�ﺼﻭﺭﺓ قانونية ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺴﻭﻕ ﺍﻤﻟﺤﻠﻴة.
•	 ﺍﻟﻨﻅﺭ ،ﺤ�ﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘ�ﻀﺎﺀ ،ﻲﻓ ﻭ�ﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤﻠﻲ ﻻﻗﺘﻔﺎﺀ �أثر ﺍﻤﻟﻨـﺘﺞ وحتديد من�ش�أه يكون ﻤﻥ �ش�أنه ﺯﻴﺎﺩﺓ
ت�أمني نظام التوزيع ،ﻭﺍﻤﻟـ�ﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓـﻲ �إجراء ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ باالجتـار ﻏﻴﺭﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻭﻉ.

3

ﻴ�ﺸﺘﺭﻁ ﻜل ﻁﺭﻑ ﺃ�ﻥ ﺘﻌﺭ�ﺽ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻑ ﺃ�ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻤﻟﺤـﺩﺩﺓ ﻓـﻲ الفقرة  ٢ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ﻲﻓ �ﺸﻜل ﻤﻘﺭﻭﺀ
�/أو ترد ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ �ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴ�ﺴﻴﺔ للبلد .

4

ﻴﻌﻤل كل ﻁﺭﻑ ،ﻤﻥ �أجل ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟـ�ﺸﺭﻭﻉ مبنتجات ﺍﻟﺘﺒﻎ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
•	 ر�صد وجمع البيانات ﻋﻥ االجتار مبنتجات ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻋﺒﺭ احلدود ،ﺒﻤـﺎ ﻲﻓ ﺫﻟﻙ االجتار غري امل�شروع ،وتبادل
ﺍﻤﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـ�ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﺠﻟﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟ�ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ال�سلطات ،ح�سب ﺍﻻﻗﺘ�ﻀﺎﺀ ،وطبقا ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
الوطني واالتفاقات الثنائية �ﺃﻭ ﺍﻤﻟﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍ�ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ال�سارية.
•	 �ﺴﻥ �ﺃﻭ ت�شديد ﺘ�ﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻨ�ﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ�ﺴﺒل ﺍﻨﺘ�ﺼﺎﻑ ﻤﻼﺌﻤـﺔ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻭﻉ
ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـ�ﺴﺠﺎﺌﺭ ﺍﻤﻟﻘﻠـﺩﺓ ﻭﺍﻤﻟﺤﻅﻭﺭﺓ.
•	 ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﺨﻟﻁﻭﺍﺕ ﺍﻤﻟﻼﺌﻤﺔ ﻟ�ﻀﻤﺎﻥ �إتالف ﻜـل ﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـ�ﺼﻨﻴﻊ ﺍﻤﻟ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟ�ﺴﺠﺎﺌﺭﺍﻤﻟﻘﻠﺩﺓ ﻭﺍﻤﻟﺤﻅﻭﺭﺓ
ﻭ�ﺴﺎﺌﺭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒـﻎ ﺒﺎ�ﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ �ﺃ�ﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻ ﺘ�ﻀﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ �ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠ�ﺹ ﻤﻨﻬﺎ
ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ.
•	 ﺍﺘﺨﺎﺫ وتنفيذ تدابري ﻟﺭ�ﺼﺩ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺍﻤﻟﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ �ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻬﺎ
ﻲﻓ ﻅل ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺩﻓﻊ ال�ضرائب �ﺃﻭ الر�سوم ،ﻲﻓ حدود واليته الق�ضائية.
•	 اتخاذ تدابري ،ح�سب ﺍﻻﻗﺘ�ﻀﺎﺀ ،ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤـﻥ ﻤـ�ﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍ�ﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻤﻟﺘ�ﺄﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻭﻉ
ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ.
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تقدم ﺍ�ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻤﻟﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻤﻟﺠﻤﻭﻋﺔ مبوجب الفقرتني ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺘﻴﻥ �(4أ) و( 4د) ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ ح�سبما ﻴﻜﻭﻥ
ﻤﻨﺎ�ﺴﺒﺎ ﺒ�ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻤﻟﺠﻤﻊ ﻲﻓ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻤﻟﻘﺩﻤﺔ الى م�ؤمتر الأطراف ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻤﻟﺎﺩﺓ .21

6

ت�شجع ﺍ�ﻷ ﻁﺭﺍﻑ ح�سب ﺍﻻﻗﺘ�ﻀﺎﺀ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ لقوانينها ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ،ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ
ﺍﻤﻟﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﺤﻟﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍ�ﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ,ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒ�ﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ�ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻤﻟﺤﺎﻜﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻤﻥ �ﺃﺠل ﺍﻟﻘ�ﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ .ﻭﻴﻭﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ خا�ص ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻤﻟـ�ﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﺍ�ﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺍ�ﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻤﻟﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ.
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يعمل كل ﻁﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ وتنفيذ تدابري �أخرى ﺘ�ﺸﻤل ﻤﻨﺢ الرتاخي�ص ،ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘ�ﻀﺎﺀ ﻤﻥ �أجل ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ �ﺃﻭ تنظيم
�ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻤـﻥ �ﺃﺠـل ﻤﻨـﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻤﻟ�ﺸﺭﻭﻉ.
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 2-3-1بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
يجري التفــاو�ض عـلـى بروتوكــول الق�ضــاء عـلـى الإجتار
غـيـر املــروع مبنتجــات التبــغ باعتبــاره اتفاقيــة ُ مكملــة
التفاقيــة منظمــة ال�صحــة العامليــة الإطاريــة ب�ش ـ�أن
مكافحــة التبــغ ،وهــو متــاح حاليـًا لأع�ضـاء االتفاقيـة
الإطاريـة ملكافحـة التبـغ للت�صديـق �أو القبـول �أو املوافقـة �أو
الت�أكيـد الر�سـمي �أو االن�ضــام.
تـم �إقـرار واعتمـاد بروتوكـول الق�ضـاء عـلى الإجتار غـري
املـ�شروع مبنتجـات التبـغ يف  12نوفمبـر  2012يف الــدورة
اخلام�ســة مل�ؤمتــر الأطــراف يف �ســيول بجمهوريــة كوريــا
اجلنوبيــة.
وعندمــا �أتيــح ال�بروت��وك��ـ��ـ��ول للتوقيــع ،وقعــت عـلـى
الربوتوكــول  53دولــة بجانــب االحتــاد الأوروبي.
يف ينايـر � 2015صدقـت �سـت دول علـى الربوتوكول هــي
نيكاراجــوا و�أوروج��ـ��ـ��واي واجلابــون ومنغوليــا والنم�سـا
و�إ�سـبانيا.
يدخـل الربوتوكـول حيـز النفـاذ بعـد  90يومـ ًا مـن �إيـداع
�أربعـني �صـ ًكا م�صدقـا.
الهـدف مـن هـذا الربوتوكـول الق�ضـاء علـى جميـع �أ�شــكال
االتـجـار غــر املـ�شـروع يف منتجــات التبــغ.
عرفـت املـادة ( )1البنـد  6مـن الربوتوكـول االجتـار غــري
املــ�شروع ب�أنــه “�أيــة ممار�ســة يحظرهــا القانــون �أو �أي
تـ�صرف يحظـره القانـون ممـا يتعلـق بالإنتـاج �أو ال�شــحن
�أو اال�ســتالم �أو احليــازة �أو التوزيــع �أو البيـع �أو ال�شـراء،
مبـا يف ذلـك �أي ممار�سـة �أو تـ�صرف بغـر�ض ت�سـهيل
ن�شـاط مـن هـذا القبيـل”.
يتكـون الربوتوكـول مـن ثالثـة �أق�سـام :تدابيـر �ضبـط
�سل�ســلة توريــد منتجــات التبــغ ،وتدابيــر حت�ســن تطبيـق

القوانيـن ،وتدابيـر لتح�سـن التعـاون الـدويل .وي�شـار �إلى
مـواد مراقبـة �سل�سـلة التوريـد (امل��ـ��واد مـن � 6إل��ى )13
باعتبارهـا “قلـب الربوتوكـول” و�سـنذكر نبـذة عـن كل
منهـا يف ال�سـطور التاليـة.
الرخ�صـة (امل��ـ��ادة � .)6ألزمـت هـذه امل��ـ��ادة الأط��ـ��راف
ب�إن�شــاء تراخيــ�ص لأي �شــخ�ص يقــوم بت�صنيــع �أو
ا�ســترياد �أو ت�صديــر منتجــات التبــغ �أو معــدات الت�صنيـع.
ويجـب عـلى كل طـرف “منـح رخ�صـة يف احلـدود التـي
تعتبـر منا�سـبة” لأي �شـخ�ص طبيعـي �أو اعتبـاري يقـوم
ببيـع منتجـات التبـغ بالتجزئـة� ،أو زراعـة �أو نقـل كميـات
جتاريـة مـن التبـغ ومنتجـات ومعـدات الت�صنيـع .مـع
ا�سـتثناء �صغـار املزارعيـن والــزراع واملنتجيــن التقليديــن.
التحقــق ال��واج��ـ��ـ��ب (امل��ـ��ـ��ادة  .)7تلــزم هــذه املــادة
الأطــراف بالتحقــق الواجــب تـجـاه �أي �شــخ�ص طبيعــي
�أو اعتبــاري منخــرط يف �سل�ســلة توريــد التبــغ ومنتجــات
التبــغ ومعــدات الت�صنيــع .وي�شـمل التحقـق احل�صـول
عـلى املعلومـات املتعلقـة بالتعامــالت التجاريــة ومراقبــة
املبيعــات للزبائــن ل�ضـمـان تنا�ســب الكميــات مــع
الطلــب عـلـى هــذه املنتجـات يف ال�سـوق املعتزمـة للبيـع �أو
اال�سـتعمال.
اقتفـاء الأثـر وحتديـد املن�شـ�أ (املـادة  .)8يعـد الإج��راء
الأهــم �ضمــن �إجــراءات وتدابــري الربوتوكــول .والغــر�ض
مــن �إن�شــاء نظــام عاملــي القتفــاء الأثــر وحتديـد املن�شـ�أ
م�سـاعدة الأط��ـ��راف علـى حتديـد من�شـ�أ منتجـات التبـغ
ونقطـة انحرافهـا ح�سـب االقت�ضـاء ،ور�صــد ومراقبــة
حركــة منتجــات التبــغ وو�ضعهــا القانـوين.
وفقـ ًا للـمادة  ،8ي�شتـرط ك��ل طـرف �إ�ضافـة عالمـات
تعريــف مميــزة وم�ؤمنــة وغــر قابلــة للإزالــة مثــل الرمـوز
�أو الدمغـات �إلى كل علبـة وعبـوة وعبـوات ال�ســجائر و�أي

�أغلفــة خارجيــة لهــا ،وذلــك يف غ�ضــون خمــ�س �ســنوات،
و�أن ت�ضــاف هــذه العالمــات �إلى منتجــات التبــغ الأخــرى
�أو ت�شــكل جـز ًءا منهـا يف غ�ضـون ع�شر�سـنوات مـن بـدء
نفـاذ هــذا الربوتوكــول.
تلـزم املـادة  8الأط��ـ��راف ب�إن�شـاء نظـام عاملـي القتفـاء
الأثـر والتتبـع يف غ�ضـون خمـ�س �سـنوات مـن بـدء نفـاذ
هـذا الربوتوكـول “ي�شـمل النظـم الوطنيـة و� /أو الإقليميـة
القتفـاء الأثـر وحتديـد من�شـ�أ ومركـز ًا عامليـ ًا لتن�سـيق تبـادل
املعلومـات يكـون مقـره داخـل �أمانــة اتفاقيــة منظمــة
ال�صحــة العامليــة الإطاريــة ب�شـ�أن مكافحـة التبـغ”
حفــظ ال�ســجالت (املــادة  .)9تلــزم هــذه املــادة الأطــراف
بـ�ضـرورة الت�أكــد مــن احتفــاظ جميــع الأ�شــخا�ص
الطبيعيــن واالعتباريــن املنخرطــن يف �سل�ســلة توريــد
التبــغ ومنتجــات التبــغ ومعــدات الت�صنيـع ب�سـجالت كاملـة
ودقيقـة جلميـع املعامالت ذات ال�صلــة .ويجــب �أن تتيــح
هــذه ال�ســجالت امل�سـاءلة التامـة عـن املـواد امل�سـتعملة يف
�إنتاجهـم من منتجــات التبــغ.
التدابيـر الأمنيـة والوقائيـة (املـادة  .)10تلـزم هـذه املــادة
الأطــراف “ح�ســب االقت�ضــاء” با�شـتـراط �أن يتخــذ جميــع
الأ�شــخا�ص الطبيعيــن واالعتباريــني التدابـيـر الالزمــة
للحيلولــة دون حتويــل منتجــات التبــغ �إلى قنــوات االجتــار
غـيـر امل�شــروع ،وي�شــمل ذلـك جملـة �أمـور منهـا حتويـل
النقـد عبـر احلـدود بالقـدر املن�صـو�ص عليـه يف القانـون
الوطنـي وجميـع املعامــالت امل�شــبوهة.
املبيعــات بوا�ســطة �شــبكة الإنرتنــت �أو و�ســائل االت�صـال
�أو �أي تكنولوجيـا �أخـرى جديـدة (املـادة  .)11تلـزم هـذه
املـادة الأط��ـ��راف ب�ضمـان خ�ضـوع بيــع منتجــات التبــغ
عـبـر الإنرتنــت �أو �أي تقنيــة مماثلــة لبنــود ومــواد هــذا
الربوتوكــول.

املناطـق احل��ـ��رة والعبـور ال��ـ��دويل (امل��ـ��ادة  .)12تلـزم
هــذه املــادة الأطــراف بو�ضــع “�ضوابــط فعالــة علــى
جميــع �أ�شــكال �صنــع التبــغ ومنتجــات التبــغ واملعامــالت
اخلا�صــة بالتبــغ ومنتجاتــه يف املناطــق احلـرة ،وذلـك
باتخـاذ جميـع التدابـري ذات ال�صلـة كـما هـو من�صـو�ص
عليـه يف هـذا الربوتوكـول” .وتلـزم هـذه املـادة الأطـراف
بحظـر “خلـط منتجـات التبـغ ب ـ�أي منتجــات �أخــرى” يف
حاويــة واحــدة �أو يف �أي وحـدة نقـل م�شـابهة.
املبيعـات املعفـاة مـن الر�سـوم اجلمركيـة (املـادة .)13
ُتلــزم هــذه املــادة الأطــراف باتخــاذ تدابيــر فعالــة
لإخ�ضـاع بيـع �أي منتجـات تبـغ معفـاة مـن الر�سـوم
اجلمركيــة جلميــع �أحــكام وبنــود الربوتوكــول .ويجــب
�أن ي�ضمــن اجتـمـاع الأطــراف يف دورتــه التاليـة �إجـراء
البحـوث امل�سـندة بالبيانـات للنظـر يف اتخـاذ الإجـراءات
املنا�سـبة لـلإ�شراف والرقابـة علـى املبيعــات املعفــاة مــن
الر�ســوم اجلمركيــة.
تتعامــل امل��ـ��ـ��واد  19–14مــع التحقيقــات وتطبيــق
القانـون .عـلى �سـبيل املثـال حتتـوي املـادة  14علـى قائمــة
بالت�صرفــات والأفعــال التــي ينبغــي علــى طـرف جعلهـا
غيـر م�شروعـة يف قوانينهـا الوطنيـة .ويجــب عـلـى كل
طــرف �أن يحــدد الت�صرفــات غـيـر امل�شروعــة التــي ت�شــكل
�أفعــا ًال �إجراميــة .وحتتــوي املـواد الأخـرى عـلى بنـود ب�شـ�أن
امل�سـ�ؤولية القانونيـة واملالحقــات الق�ضائيــة واجلــزاءات
واملدفوعــات اخلا�صـة بامل�ضبوطـات و�أ�سـاليب التحـري
اخلا�صـة والتخلــ�ص مــن املنتجــات امل�صــادرة با�ســتخدام
�أ�ســاليب غــر مــ�ضرة للبيئــة.
تتنــاول املــواد  31–20بنــاء القــدرات الوطنيــة والتعـاون
مثـل تبـادل املعلومـات العامـة والتعـاون يف تطبيـق القوانيـن
والت�شريعـات وامل�سـاعدة املتبادلـة وت�ســليم املجرمـيـن..
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 3-3-1جهود المملكة العربية السعودية تجاه المادة  15من االتفاقية

1

برقية جمل�س الوزراء رقم /6207م ب بتاريخ 1430/7/10هـ املوافق 2009/7/3م بت�شكيل جلنة لدرا�سة م�شروع
(بروتوكول) يف �ش�أن االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ.

2

قرار جمل�س الوزراء رقم  80بتاريخ 1430 /3/5هـ املوافق  2014 /1/7القا�ضي بتفوي�ض معايل وزير ال�صحة �أو من
ينيبه بالتوقيع على بروتوكول االتفاقية العاملية للحد من االجتار الغري م�شروع مبنتجات التبغ

3

موافقة جمل�س ال�شورى على ان�ضمام اململكة على بروتوكول االتفاقية العاملية للحد من االجتار الغري م�شروع مبنتجات
التبغ 1436هـ  2015 -م

 0-2أهداف حملة اليوم العالمي لالمتناع
عن تعاطي التبغ  2015م
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 1-2أهداف الحملة
يتمثل الهدف النهائي لليوم العاملي لالمتناع عن التدخني يف
امل�ساهمة يف حماية �أجيال احلا�ضر وامل�ستقبل لي�س فقط من العواقب
ال�صحية املدمرة الناجمة عن التبغ ،بل �أي�ض ًا من الآفات االجتماعية
والبيئية واالقت�صادية لتعاطي التبغ والتعر�ض لدخان التبغ.

أهداف حملة اليوم العالمي لالمتناع عن تعاطي التبغ 2015
�إذكاء الوعي بال�ضرر الذي يلحق ب�صحة الب�شر ب�سبب االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ ،وخ�صو�ص ًا ال�شباب والفئات ذات الدخل
املنخف�ض ،نتيجة تزايد �إتاحة تلك املنتجات وتوافرها ب�أ�سعار مي�سورة نظر ًا النخفا�ض تكلفتها.
بيان الكيفية التي يق ِّو�ض بها االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ مكا�سب الرعاية ال�صحية وبراجمها و�سيا�سات مكافحة التبغ ،مثل
زيادة ال�ضرائب والأ�سعار ،والتحذيرات ال�صحية امل�صورة ،وغري ذلك من التدابري.
�إظهار كيفية تورط دوائر �صناعة التبغ يف االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ.
بيان كيف �أن االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ هو �أحد و�سائل اجلماعات الإجرامية جلمع الرثوات لتمويل �أن�شط ٍة �إجرامي ٍة منظم ٍة
�أخرى ،مبا فيها االجتار باملخدرات والب�شر والأ�سلحة ،وكذلك الأن�شطة الإرهابية.
ت�شجيع الدول الأطراف يف اتفاقية املنظمة الإطارية ب�ش�أن مكافحة التبغ على الت�صديق على برتوكول الق�ضاء على االجتار غري امل�شروع
مبنتجات التبغ واالن�ضمام �إلى الربتوكول وتطبيقه و�إدخاله حيز النفاذ يف �أقرب فر�صة من خالل الإ�شراك الفعال جلميع �أ�صحاب
امل�صلحة املعنيني يف ذلك .

 2-2رسائل مهمة للجمهور
ي�ضر االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ ب�صحتكم ومب�صاحلكم.
ِ
و�إليكم الأ�سباب
تغوي منتجات التبغ غري امل�شروعة ال�شباب لتجربة التبغ وتعاطيه نظر ًا لأنها تُباع ب�أ�سعار مي�سورة .كما �أن هذه املنتجات غري
امل�شروعة ت�ضلل من يتعاطون التبغ من ال�شباب من خالل عدم عر�ضها للتحذيرات ال�صحية و�إ�شراك الأطفال �أحيان ًا يف َع َم ِل ّيات
بيعها بيع ًا غري قانوين.
يحرم االجتار غري امل�شروع احلكومات من الإيرادات ال�ضريبية ،التي رمبا �أمكن �إنفاقها يف تقدمي خدمات عامة ،بد ًال من ترك تلك
الأموال تقع يف �أيدي املجرمني.
ير�سخ االجتار غري امل�شروع الف�ساد و ُي�ض ِعف عملية َ
احل ْوكمة ب�شكل جيد.
ِّ

تُعرف �شركات التبغ با�ستغاللها الثغرات يف نظم َح ْوكمة مكافحة التبغ وانخراطها يف االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ.
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 3-2نداءات للعمل

 1-3-2لواضعي السياسات
ينبغي ِلـوا�ضعي ال�سيا�سات �إدراك �أن االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ ال ي�سهم فقط يف تفاقم وباء التبغ وما يرتبط به من ت�أثريات على
ال�صحة فح�سب ،ولكن يخ ّلف �أي�ض ًا تداعيات �أمنية من خالل متويل اجلرمية املنظمة ،مبا فيها االجتار باملخدرات والب�شر والأ�سلحة ،وكذلك
الأن�شطة الإرهابية.
الت�صديق على بروتوكول الق�ضاء على االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ �ضروري للت�صدي للت�أثريات املالية والقانونية وال�صحية املرتتبة
على االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ.

 2-3-2للجمهور
ينبغي للجمهور �أن يدرك الت�أثريات ال�صحية واالجتماعية ال�ضارة املرتتبة على االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ ،مبا يف ذلك ارتباطه
بجرائم االجتار بالب�شر وجرائم املخدرات املنظمة.
يمُ ْ ِكن للأفراد من اجلمهور االن�ضمام �إلى �أن�شطة حملة التوعية اخلا�صة باليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ ،بو�سائل منها �أدوات
التوا�صل االجتماعي ،بهدف تعظيم �أثر الر�سائل و الن�صائح التي �ست�صدرها احلكومات ومنظمة ال�صحة العاملية للحد من االجتار غري
امل�شروع مبنتجات التبغ.

 3-3-2لألوساط األكاديمية
يمُ ْ ِكن للم�ؤ�س�سات الأكادميية �إجراء بحوث �إ�ضافية حول مو�ضوع االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ لزيادة توثيق �آثاره ال�ضارة ،و�أي�ض ًا حول
الفوائد التي �ستعود على ال�صحة و�أموال الدولة ومكافحة الأن�شطة الإجرامية نتيجة احلد منه.
يتمثل �أحد جماالت البحث الإ�ضافية يف الدور الن�شط الذي ت�ؤديه دوائر �صناعة التبغ يف دعم االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ

 0-3حـمـلة برنـامج مـكافحة التدخين
( المملكة العربية السعودية لليوم العالمي لمكافحة التبغ)
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 1-3خطة األنشطة و الفعاليات
م

أسم النشاط

الفئات المستهدفة

األهداف التي سيحققها
هذا النشاط

1

�إعداد دليل ا�سرت�شادي
لتفعيل اليوم العاملي
ملكافحة التبغ .

2

التعميم على جميع برامج
مكافحة التدخني باملناطق برامج مكافحة التدخني
باملناطق .
بتفعيل اليوم العاملي
ملكافحة التبغ.

3

عيادة متنقلة مل�ساعدة
الراغبني يف الإقالع عن
التدخني

4

من�سوبي اجلمعيات اخلريية -1متابعة تطبيق بنود االتفاقية
والعلمية العاملة يف جمال الإطارية ملكافحة التبغ ودور كل
جهة يف تنفيذها .
مكافحة التدخني.
�أع�ضاء اللجنة التح�ضريية -2م�ستجدات اللجنة الوطنية
ملكافحة التبغ .
للجنة الوطنية ملكافحة
ح�ضور امل�ستهدفني .
�-3إجنازات اململكة جتاه
التبغ.
امللتقى الوطني الثالث
تطبيق بنود االتفاقية الإطارية ن�سبة املتحقق من الأهداف.
من�سوبي برنامج مكافحة
للعاملني يف جمال
دقة التنظيم .
التدخني بوزارة ال�صحة  .ملكافحة التبغ .
مكافحة التدخني باململكة.
�-4أهم التحديات التي تعرت�ض منا�سبة التو�صيات اخلتامية .
مدراء ومن�سقي برامج
مكافحة التدخني مبناطق تطبيق بنود االتفاقية الإطارية
ملكافحة التبغ .
اململكة.
�شخ�صيات من اجلامعات -5دور حظر االجتار الغري
و�إدارات وزارة ال�صحة ذات م�شروع يف احلد من انت�شار
العالقة مبكافحة التدخني .التدخني .

العاملون يف جمال مكافحة
التبغ وجميع املهتمني .

املدخنني و املخالطني و
كافة �شرائح املجتمع.

اال�سرت�شاد بالدليل لإعداد
وتنفيذ برامج لتفعيل اليوم
العاملي ملكافحة التبغ .

مؤشرات األداء

م�شاركة جميع برامج مكافحة
التدخني باملناطق يف هذا
اليوم .
تقدمي اخلدمات العالجية و
الوقائية.

.1كمية توزيع الدليل على
امل�ستهدفني .
�.2سهولة اال�سرت�شاد .
-1و�صوله لكافة امل�ستهدفني .
-2ن�سبة تغطية الفعالية
بجميع املناطق .
.1عدد مراجعي العيادة
 .2ن�سبة املقلعني �إلى العدد
الكلي للمراجعني من
املدخنني

م

أسم النشاط

5

�أن�شطة جمتمعية للتعريف
بالآتي :
دور ت�شريعات مكافحة
التدخني يف احلد من
انت�شار التدخني ومن بينها
حظر
االجتار الغري م�شروع
بالتبغ.
خماطر ا�ستخدام التبغ
بكافة �أنواعه
خماطر التدخني ال�سلبي

6

ت�سليط ال�ضوء على حملة
بطلت ودور العيادات
الثابتة واملتنقلة يف احلد
من التدخني �إعالميا

7

حفل تد�شني اليوم العاملي
يف  31مايو.

الفئات المستهدفة

جميع فئات املجتمع
نوع الن�شاطات :
مطبوعات.
�إعالنات الطرق
وال�شا�شات.
خطب وحما�ضرات
وندوات.
وم�ضات �إذاعية وتلفزيونية
معار�ض توعوية.
توعية �إلكرتونية .

كافة �شرائح املجتمع .

األهداف التي سيحققها
هذا النشاط

مؤشرات األداء

توعية املجتمع مبخاطر االجتار
غري امل�شروع بالتبغ
دور املجتمع يف جناح تفعيل
ت�شريعات مكافحة التبغ .
توعية عامة مبخاطر و�أ�ضرار
�آفة التبغ .
توعية للمدخنني بالفوائد
املكت�سبة من الإقالع الفوري
عن التدخني .

مالئمة املوا�ضيع .
جودة الإخراج
�سرعة االجناز
تفاعل امل�ستهدفني .
م�سح ( قبل وبعد ) .

تعريف املجتمع باحلملة
و�أهدافها والنتائج املرجوة
منها.
تقدمي التوعية والعالج املجاين
ومتابعة املدخن حتى يقلع
متاما عن التدخني .

-1انت�شار الإعالن .
-2تفاعل امل�ستهدفني .
-3ن�سبة عدد امل�ستفيدين
واملقلعني .

الأفراد ذو العالقة مبكافحة الإعالن الر�سمي عن اليوم
العاملي و�شعاره .
التدخني .
دعوة اجلهات احلكومية
امل�سئولني ذو العالقة
وغري احلكومية للم�شاركة يف
بتطبيق بنود االتفاقية
االحتفال بهذا اليوم .
الإطارية ملكافحة التبغ.

-1و�صول الدعوات
للم�ستهدفني .
-2ح�ضور امل�ستهدفني .
-3عدد و�سائل التغطية
الإعالمية .
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 1-1-3تدشين حفل اليوم العالمي
عن الحفل والفئة المستهدفة
اسم
الفعالية
التاريخ
اليوم
المكان
الوقت

التفاصيل

الفئة
المستهدفة

حفل تد�شني اليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ 2015م
�18/17شعبان 1436هـ  5/4 -يونيو 2015م
اخلمي�س  -اجلمعة
مركز غرناطة التجاري
5:00م الى 10:00م
االحتفاء باليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ 2015م حيث ي�شمل ما يلي:
•دعوة جمموعة من اجلهات للم�شاركة باحلفل وتقدمي اخلدمات التوعوية
1.1الربنامج الوطني ملكافحة �سرطان الثدي
2.2برنامج ه�شا�شة العظام
3.3برنامج مكافحة داء ال�سكري
4.4هيئة الغذاء والدواء
5.5مدينة امللك �سعود الطبية
6.6مدينة امللك فهد الطبية
7.7مدينة امللك عبدالعزيز الطبية
8.8مدينة االمري �سلطان بن عبدالعزيز للخدمات االن�سانية
9.9بنك التربع بالدم �صحة الريا�ض
1010التوعية بفايرو�س كورونا ب�صحة الريا�ض
•دعوة وتكرمي عدد من مقلعي عيادات برنامج مكافحة التدخني بوزارة التدخني
•عر�ض فقرات م�سرحية متنوعة
•�أوبريت خا�ص باليوم العاملي ملكافحة التدخني
•م�شاهد ثقافية وترفيهية (تعريف اجلمهور بدور وزارة ال�صحة يف املجتمع  +ا�ضرار التدخني ...الخ من امل�شاهد املتنوعة)
•فقرات ا�ستعرا�ضية متنوعة (خفة اليد –�أكوابارك– بريك دان�س – �شخ�صيات كرتونية ومهرجني)
•ا�ستديو ت�صوير ( ت�صوير مع �شخ�صية د .بطلت )
•م�سابقات تثقيفية مع �شخ�صية د .بطلت وتقدمي اجلوائز على الفائزين
ت�ستهدف التوعية ب�أ�ضرار التدخني جميع �شرائح املجتمع
•املدخنني
التوعية ب�آثار التدخني والعالج من �إدمان النيكوتني يف حال كان لديهم الرغبة بالعالج.
•املخالطني
التوعية ب�أ�ضرار التدخني ال�سلبي و�أنه ﻻ يقل خط ًرا عن التدخني وحقهم يف احل�صول على هواء نقي.
•غري املدخنني
نبني لهم الآثار املرتتبة على التدخني �سواء ال�صحية او االجتماعية وغريها يف حماوله حلمايتهم من هذه الآفة وبالذات �صغار
ال�سن وحقهم يف احل�صول على هواء نقي.

أجندة الحفل

النشـــــــــــاط

الوقت

المســــــؤول

5:00

ق�ص ال�شريط

5:05

زيارة الأركان امل�شاركة

5:25

�آيات عطرة من القر�آن الكرمي

5:30

كلمـ ـ ـ ـ ــة

5:40

�أوبريت خا�ص باليوم العاملي ملكافحة التدخني

5:42

عر�ض مل�سرية اليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ مع
نادي كورفيت ال�سعودية

نادي كورفيت ال�سعودية

5:45

عر�ض فلم لقاءات مع عدد من مقعلي عيادات برنامج
مكافحة التدخني بوزارة ال�صحة

برنامج مكافحة التدخني

5:48

تكرمي اجلهات امل�شاركة
(املقعلني  -نادي كورفيت ال�سعودية – اجلهات امل�شاركة)

6:00

فقرات م�سرحية متنوعة

6:35

ا�سرتاحة �صالة املغرب

6:45

م�شاهد ثقافية وترفيهية (تعريف اجلمهور بدور وزارة ال�صحة يف املجتمع � +أ�ضرار التدخني ...الخ من امل�شاهد
املتنوعة)

7:15

فقرات ا�ستعرا�ضية متنوعة (�أكوابارك– بريك دان�س – خفة اليد – �شخ�صيات كرتونية ومهرجني)

8:05

ا�سرتاحة �صالة الع�شاء

8:20

م�سابقات تثقيفية مع �شخ�صية دّ .
بطلت وتقدمي اجلوائز على الفائزين

فرقة ان�شادية
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 2-1-3الملتقى الوطني الثالث للعاملين في مجال مكافحة التدخين

برنامج الملتقى الوطني الثالث ( تبدأ أعمال الملتقى ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا )

تد�شني اليوم العاملي ملكافحة التدخني وافتتاح امللتقى

كلمة �سعادة وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد للرعاية ال�صحية الأولية د.
حممد عمر با�سليمان
الجلسة األولى

رئي�س اجلل�سة  :د .حممد عمر با�سليمان  -نائب الرئي�س  :د .علي بن حممد الوادعي
املو�ضوع

الزمن

املحا�ضر

ا�ستعرا�ض ما مت بخ�صو�ص تو�صيات االجتماع الرابع للجنة
الوطنية ملكافحة التبغ.

 10دقائق

د .علي حممد الوادعي

دور الوزارات الع�ضو باللجنة الوطنية ملكافحة التدخني يف
تطبيق بنود االتفاقية االطارية ملكافحة التبغ.

 30دقيقة

د� .صباح مقبل احلربي

دور حظر االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ يف احلد من
انت�شار التبغ ودور كل من (وزارة املالية «م�صلحة اجلمارك
العامة» ,وزارة االعالم ,وزارة الداخلية ,وزارة ال�صحة)

 20دقيقة

د .فايز �سعد ب�سطا

و�ضع تطبيق ت�شريعات و�أنظمة مكافحة التدخني مبناطق
اململكة .

 15دقيقة

د� .أن�س الهادي

التحديات (املعوقات) التي تواجهاجلمعيات اخلريية
ملكافحة التدخني واحللول املقرتحة للتغلب عليها.

 15دقيقة

�أ .وليد البابطني
( ع�ضو اللجنة التح�ضريية يف اللجنة
الوطنية عن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية)

ا�سرتاحة

 15دقيقة

الجلسة الثانية

رئي�س اجلل�سة  :د .علي بن حممد الوادعي  -نائب الرئي�س  :د .حممد باعو�شرة
املو�ضوع

الزمن

املحا�ضر

اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة الريا�ض
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة العا�صمة املقد�سة

5دقائق
5دقائق

اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة املدينة املنورة

5دقائق

اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة جدة
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة ال�شرقية
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة جنران
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة اجلوف
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة ع�سري
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة جازان
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة الطائف
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة عرعر
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة القريات
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة تبوك
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة حائل
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة بي�شة
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة الباحة
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة الق�صيم
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة حفر الباطن
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة الأح�ساء
اجنازات برنامج مكافحة التدخني مبنطقة القنفذة
ا�سرتاحة

5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
5دقائق
 15دقيقة

مدير برنامج مكافحة التدخني بالريا�ض
مدير برنامج مكافحة التدخني مبكة املكرمة
مدير برنامج مكافحة التدخني باملدينة
املنورة
مدير برنامج مكافحة التدخني بجدة
مدير برنامج مكافحة التدخني بال�شرقية
مدير برنامج مكافحة التدخني بنجران
مدير برنامج مكافحة التدخني باجلوف
مدير برنامج مكافحة التدخني بع�سري
مدير برنامج مكافحة التدخني بجازان
مدير برنامج مكافحة التدخني بالطائف
مدير برنامج مكافحة التدخينبعرعر
مدير برنامج مكافحة التدخني بالقريات
مدير برنامج مكافحة التدخني بتبوك
مدير برنامج مكافحة التدخني بحائل
مدير برنامج مكافحة التدخني ببي�شة
مدير برنامج مكافحة التدخني بالباحة
مدير برنامج مكافحة التدخني بالق�صيم
مدير برنامج مكافحة التدخني بحفر الباطن
مدير برنامج مكافحة التدخني بالأح�ساء
مدير برنامج مكافحة التدخني بالقنفذة
--
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الجلسة الثالثة

رئي�س اجلل�سة � :أ .وليد البابطني  -نائب الرئي�س  :د .فايز ب�سطا
الزمن

املو�ضوع

املحا�ضر

�أهم اجنازات اجلمعية العلمية ال�سعودية
لل�صحة العامة وامل�أمول منها يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي اجلمعية العلميةال�سعودية
لل�صحة العامة -بالريا�ض

�أهم اجنازات جمعية نقاء وامل�أمول منها يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي جمعية نقاء -بالريا�ض

�أهم اجنازات جمعية كفى وامل�أمول منها يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي جمعية كفى -جدة

�أهم اجنازات جمعية مكافحة التدخني باملدينة وامل�أمول منها
يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي جمعية مكافحة التدخني
-املدينة املنورة

�أهم اجنازات جمعية �أمان وامل�أمول منها يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي جمعية �أمان –عنيزة

�أهم اجنازات جمعية تدارك وامل�أمول منها يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي جمعية تدارك -بريدة

�أهم اجنازات مركز �صفا وامل�أمول منها يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي مركز �صفا –الر�س

�أهم اجنازات جلنة حياة وامل�أمول منها يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي جلنة حياة –حفر الباطن

�أهم اجنازات جمعية مكافحة التدخني بينبعوامل�أمول منها
يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي جمعية مكافحة التدخني
– ينبع

�أهم اجنازات عيادة مكافحة التدخني بتحلية املياه باجلبيل
وامل�أمول منها يف امل�ستقبل

 10دقائق

مدير �أو ممثلي عيادة مكافحة التدخني
بتحلية املياه –اجلبيل

اخلتام والتو�صيات وامل�ؤمتر ال�صحفي

 3-1-3األنشطة المجتمعية لليوم العالمي لمكافحة التبغ
خطة المناطق لتفعيل اليوم العالمي
 1.1الفئة امل�ستهدفة
• •املدار�س ( املعلمون والطالب – ق�سمي البنات واالوالد).
• •مراكز الت�سوق و املجمعات التجارية.
2.2الهدف والغايات

المشكلة والفئة المستهدفة

االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ (اليوم العاملي ملكافحة التبغ  .2015هذا اجلدول يركز على فئتني م�ستهدفة
 )1معلمو وطالب مدار�س املرحلة االبتدائية لل�صفوف العليا ،املتو�سطة و الثانوية والذين ترتواح اعمارهم من 10
� 18سنة يف كال الق�سمني البنني والبنات يف مدن خمتارة يف ارجاء اململكة العربية ال�سعودية )2 .مراكز جتاريةخمتارة يف كل منطقة وذلك خالل �ستة ا�شهر من بداية منت�صف �شعبان 1436هـ املوافق  15يونيو 2015م الى
منت�صف �شهر �صفر 1437هـ واملوافق  30دي�سمرب.

الهدف الرئيسي

رفع م�ستوى الوعي حول اال�ضرار الناجمة عن االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ على �صحة الفرد واملجتمع .
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الهدف والغايات
المدارس للمراحل االبتدائية (الصفوف العليا المتوسطة والثانوية)
( المعلمين والطالب – قسمي البنات واالوالد)

الهدف

الغايات

االستراتيجيات

 1.1تغطية ماال يقل عن  10مدار�س جلميع املراحل امل�ستهدفة يف كل منطقة .
2.2زيادة املعرفة واملعلومات الأ�سا�سية عن االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ و �ضرره على الفرد واملجتمع
ب�شكل خا�ص بني معلمي وطالب املدار�س امل�ستهدفة .
3.3زيادة الوعي عن املخاطر ال�صحية ال�ستخدام التبغ بني طالب املدار�س امل�ستهدفة يف نهاية احلمالت.
4.4زيادة عدد املقلعني عن التدخني يف املنطقة.
 ٪ 601.1على الأقل من معلمي املدار�س امل�ستهدفة قادرين على تو�ضيح املعلومات حول الآثار ال�سلبية
للتدخني واالجتار الغري م�شروع على الفرد واملجتمع.
 ٪ 802.2على الأقل من معلمي وطالب املدار�س امل�ستهدفة ي�ؤمنون �أن التدخني م�شكلة خطرية على الفرد
واملجتمع .
 ٪ 503.3من ن�سبة املعلمني والطالب ميكنهم التمييز بني اخلرافات واحلقائق املتعلقة بالتدخني .
 %24.4من الفئة امل�ستهدفة من املدخني يبدون الرغبة بالإقالع عن التدخني.
• •تنظيم واقامة برنامج توعوي.
• •ا�ستخدام الو�سائل التوعوية (مطبوعات  ,حما�ضرات)...
• •حتويل املدخنني الراغبني بالإقالع لأقرب عيادة داخل املنطقة

مراكز التسوق

الهدف

االستراتيجيات

1.1اقامة معر�ض توعوي يف مركز جتاري واحد على الأقل يف كل منطقة.
2.2زيادة املعرفة واملعلومات الأ�سا�سية عن االجتار غري امل�شروع مبنتجات التبغ و �ضرره للفرد واملجتمع
ب�شكل خا�ص بني زوار املعر�ض التوعوي .
3.3زيادة الوعي عن املخاطر ال�صحية ال�ستخدام التبغ بني زوار املعر�ض التوعوي.
4.4زيادة عدد املقلعني عن التدخني يف املنطقة.
•
•
•

•تنظيم واقامة معر�ض توعوي (وتقدمي اخلدمات العالجية ح�سب االمكانية).
•ا�ستخدام الو�سائل التوعوية (مطبوعات )...,
•حتويل املدخنني الراغبني بالإقالع لأقرب عيادة داخل املنطقة

احلر�ص على تفعيل الربنامج االلكرتوين اخلا�ص بالعيادات يف كل منطقة.

الخطة الزمنية للحملة المجتمعية
النشاط

يونيو

يوليو

أوقست سبتمبر اوكتوبر نوفمبر ديسبمر

اجتماع فريق العمل يف املنطقة لو�ضع اخلطة الأ�سا�سية
واال�ست�شارات
البحث يف املادة العلمية
تن�سيق وترتيب املطبوعات والو�سائل التوعوية
تن�سيق اختيار املدربني واملثقفني يف املدار�س ومراكز الت�سوق
تن�سيق واختيار املدار�س
االعداد والتجهيز لور�ش العمل ومواد العر�ض يف املدار�س
اطالق احلمالت املدر�سية لكل منطقة
(على �أن التقل عن  10مدار�س)
تن�سيق اختيار مراكز الت�سوق التجارية واملعار�ض
اط�لاق احلمالت يف مراكز الت�سوق لكل منطقة (وتقدمي
اخلدمات العالجية ح�سب االمكانية)
اع��داد وجتهيز اال�ستبيان ال�سابق و الالحق لكال اجلهتني
امل�ستهدفة (املدار�س ,ومراكز الت�سوق) .
تتمة اخلطة
تقييم �سري العمل
حتليل نتائج �سري احلمالت وطباعة التقرير2015
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 4-1-3تفعيل وسائل التواصل االجتماعي لحملة اليوم العالمي لمكافحة التبغ

اال�سرتاتيجيات لتفعيل و�سائل التوا�صل االجتماعي
( تويرت ,في�سبوك  ,ان�ستقرام )
1

االرسال المباشر
اطالق الرسالة التوعوية مباشرة من حساب برنامج مكافحة التدخين

150
إعداد  150رسالة

10
اعداد  10تصاميم
تحتوي على رسائل توعوية.

املحتوى ي�شمل :
•�أ�ضرار التبغ
•حمتويات منتجات التبغ بجميع �أنواعه.
•م�ضار التدخني ال�سلبي.
•بنود االتفاقية وجهودها نحو عامل خايل من ا�ضرار التبغ.
•ت�شريعات اململكة العربية ال�سعودية وجهودها ملكافحة التبغ.
•عن برنامج مكافحة التدخينوالعيادات لالقالع عن التدخني يف خمتلف مناطق اململكة .
•حقائق وخرافات عن التبغ ومنتجاته.
•تغريدات يف تطوير الذات ( مقاومة الرغبات)... ,
•مراعاة اقتبا�س املعلومات من م�صادر موثوقة كمنظمة ال�صحة العاملية
 ,CDC ,وغريها ..
•مراعاة عدم جتاوز اجلملة  140حرف ًا

 2االرسال غير المباشر
اطالق الرسالة التوعوية من حسابات أخرى ( غير حساب برنامج مكافحة التدخين):

•على الأقل  10ح�سابات ل�شخ�صيات م�شهورة يف او�ساط املجتمع ( لها �شعبية) يطلقون ر�سائل توعوية من ح�ساباتهم
ال�شخ�صية خالل ال�ستة �أ�شهر من بداية احلملة.
•على الأقل احل�صول على  100اعادة ار�سال لر�سائل ح�ساب الربنامج (م.اعادةنغريد يف تويرت) من ح�سابات ع�شوائية يف
نهاية العام.
•ار�سال ر�سائل توعوية من ح�ساب مدخنني �سابقني.

 10ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ  150 /رﺳﺎﻟﺔ
Instgram

 150رﺳﺎﻟﺔ
Facebook
رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة :
 150ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﺣﺴﺎب  TCPﻣﺒﺎﺷﺮة.
اﻋﺎدة ﺗﻐﺮﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﻎ.

Twitter

رﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة  :ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ TCP
 .1ﻳﻐﺮدون ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﺴﺎب TCP
 .2ﻳﻌﻴﺪون ﺗﻐﺮﻳﺪات ﺣﺴﺎب
 .3رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻨﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦTCP
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 5-1-3تدشين عيادات لإلقالع عن التدخين

تد�شني  10عيادات متنقلة باملراكز التجارية ب  10مناطق باململكة بالإ�ضافة الى  62عيادة ثابتة

 6-1-3قافلة كورفيت للتوعية

�سيقوم الربنامج �ضمن حملة تفعيل اليوم العاملي ملكافحة التبغ بت�سيري قافلة  ,ت�ستهدف م�سرية « بطلت» بالتعاون مع نادي كورفيت
للدراجات ,جميع �شرائح املجتمع من املدخنني وغري املدخنني واملخالطني وذلك لن�شر الوعي ب�أ�ضرار التبغ ومنتجاته والتي �ستكون على
فرتتني خالل �شهر �شعبان 1436هـ
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أجــندة المســيرة
اسم
الفعالية
التاريخ
اليوم

المكان

الوقت

الهدف

الفئة
المستهدفة

م�سرية (بطلت) بالتعاون مع نادي كورفيت ال�سعودية
�18/17شعبان1436هـ
 5/4يونيو 2015م
اخلمي�س  -اجلمعة

�3شعبان1436هـ
 21مايو 2015م
اخلمي�س
خمرج  2طريق تركي الأول
طريق العروبة
�سعود
امللك
جامعة
الوقوف()1
حمطة
غرناطة مول
طريق امللك عبد اهلل
حمطة الوقوف( )2م�ضمار امل�شي بطريق امللك عبد اهلل
طريق التخ�ص�صي
5:00م �إلى 8:00م
5:00م �إلى 8:00م
•الرتكيز على املواقع التي ت�شمل جميع الفئات العمرية
من جميع اجلن�سني حيث كانت حمطات الوقوف (جامعة
امللك �سعود – م�ضمار امل�شي بطريق امللك عبد اهلل)
•تعريف املواطنني وخا�صة (املدخنني)بخدمات الربنامج
•التذكري مبوعد اليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ
•توزيع املطويات التوعوية والهدايا اخلا�صة بهذه املنا�سبة
2015م
•تعريف املواطنني وخا�صة (املدخنني)بخدمات الربنامج
•توزيع دعوات حل�ضور احلفل
•توزيع املطويات التوعوية والهدايا اخلا�صة بهذه املنا�سبة
ت�ستهدف التوعية ب�أ�ضرار التدخني جميع �شرائح املجتمع
•املدخنني
التوعية ب�آثار التدخني والعالج من �إدمان النيكوتني يف حال كان لديهم الرغبة بالعالج.
•املخالطني
التوعية ب�أ�ضرار التدخني ال�سلبي وانه ﻻ يقل خط ًرا عن التدخني وحقهم يف احل�صول على هواء نقي.
•غري املدخنني
نبني لهم الآثار املرتتبة على التدخني �سواء ًا ال�صحية او االجتماعية وغريها يف حماوله حلمايتهم من هذه الآفة وبالذات
�صغار ال�سن وحقهم يف احل�صول على هواء نقي.

 0-4المالحق والموارد
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 1-4حقائق عن التبغ
التبغ يقتل ن�صف من يتعاطونه تقريب ًا.
50%

600 000

80%

ممن يتعاطونه �أو
يودي التبغ ،كل عام ،بحياة �ستة ماليني ن�سمة تقريب ًا ،منهم �أكرث من خم�سة ماليني ّ
�سبق لهم تعاطيه و�أكرث من  600000من غري املدخنني املع ّر�ضني لدخانه .ومن املمكن� ،إذا مل تُتخذ
�إجراءات عاجلة� ،أن يزيد عبء الوفيات ليبلغ �أكرث من ثمانية ماليني حالة وفاة بحلول عام .2030
يعي�ش نحو  %80من املدخنني البالغ عددهم مليار �شخ�ص على ال�صعيد العاملي يف البلدان املنخف�ضة
الدخل والبلدان املتو�سطة الدخل.

�إجمايل ا�ستهالك التبغ �آخذ يف الزيادة على ال�صعيد العاملي ،وذلك على الرغم من انخفا�ضه يف بع�ض
البلدان املرتفعة الدخل وبع�ض بلدان ال�شريحة العليا من الدخل املتو�سط.

التعرض للدخان من قبل غير المدخنين يؤدي الى وفاة أكثر من  600000من غير المدخنين

التبغ سبب رئيسي للوفاة واالعتالل والفقر
�إن تعاطي التبغ من �أكرب الأخطار ال�صحية العمومية التي �شهدها العامل على مر التاريخ .فهو يودي ،كل عام ،بحياة �ستة ماليني ن�سمة تقريب ًا،
ممن يتعاطونه �أو �سبق لهم تعاطيه و�أكرث من  600000من غري املدخنني املع ّر�ضني لدخانه غري املبا�شر .ويق�ضي
منهم �أكرث من خم�سة ماليني ّ
مما مي ّثل ُع�شر وفيات البالغني .واجلدير بالذكر �أنّ نحو ن�صف من يتعاطون التبغ
�شخ�ص واحد نحبه كل �ست ثوان تقريب ًا من ج ّراء التبغّ ،
حالي ًا �سيهلكون ،يف �آخر املطاف ،ب�سبب مر�ض له عالقة بالتبغ.

تعاطي التبغ من أكبر األخطار الصحية العمومية التي شهدها العالم على مر التاريخ
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ويعي�ش �أكرث من  %80من املدخنني البالغ عددهم مليار �شخ�ص على ال�صعيد العاملي يف البلدان املنخف�ضة الدخل والبلدان املتو�سطة الدخل،
حيث يبلغ عبء االعتالالت الناجمة عن التبغ ذروته.
�إن الوفاة املبكرة ملن يتعاطون التبغ حترم �أ�سرهم من الدخل وتزيد تكاليف الرعاية ال�صحية وتعوق التنمية االقت�صادية.
يف بع�ض البلدان يتم على نحو متكرر ت�شغيل الأطفال املنتمني لأ�سر فقرية يف زراعة التبغ كي يدروا الدخل على �أ�سرهم .وه�ؤالء الأطفال
معر�ضون بوجه خا�ص للإ�صابة «بداء التبغ الأخ�ضر» الذي يت�سبب فيه النيكوتني الذي ميت�صه اجل�سم عن طريق اجللد �أثناء مناولة �أوراق
التبغ الرطبة.

التبغ قاتل متدرج
نظر ًا لل�سنوات العديدة التي تف�صل بني بدء النا�س يف تعاطي
التبغ وبني بدء معاناتهم ال�صحية منه ،ف�إنّ العامل بد�أ ي�شهد
زيادة الأمرا�ض والوفيات ذات ال�صلة بالتبغ.
• •التبغ ت�سبب يف  100مليون وفاة يف القرن الع�شرين.
و�إذا ا�ستمرت االجتاهات ال�سائدة حالي ًا ف�سيت�سبب يف
نحو مليار وفاة يف القرن احلادي والع�شرين.
• •�إذا مل تتم مكافحة الوفيات ذات ال�صلة بالتبغ �ستزيد
�إلى �أكرث من ثمانية ماليني وفاة بحلول عام .2030
و�سيحدث �أكرث من  %80من تلك الوفيات يف البلدان
املنخف�ضة الدخل والبلدان املتو�سطة الدخل.

الترصد هو مفتاح الحل
مي ّكن الر�صد اجل ّيد من تت ّبع حجم الوباء وخ�صائ�صه ،وحتديد
�أف�ضل طريقة لت�صميم ال�سيا�سات .وقد قامت  59بلد ًا� ،أي ما مي ّثل
ن�صف �سكان العامل تقريب ًا ،بتعزيز �أن�شطتها يف جمال الر�صد
لإدراج بيانات حديثة �أو بيانات ذات داللة فيما يخ�ص كال من

البالغني وال�شباب ،وذلك بجمع تلك البيانات م ّرة كل خم�س �سنوات
على الأق ّل .ولكنّ �أكرث من  100بلد ال تزال تفتقر �إلى تلك البيانات �أو
�أ ّنها ال متلك �أ ّية بيانات على الإطالق.

التدخين الالإرادي قاتل
دخان التبغ غري املبا�شر منت�شر يف املطاعم واملكاتب و�سائر الأماكن
املغلقة ،وهو ينبعث من احرتاق منتجات التبغ ،كال�سجائر وال�شي�شة.
وال يوجد �أي م�ستوى م�أمون من دخان التبغ غري املبا�شر.
وينبغي �أن يتمكن كل �شخ�ص من �أن يتنف�س هوا ًء خالي ًا من دخان
التبغ .والقوانني اخلا�صة بالأماكن اخلالية من دخان التبغ حتمي
�صحة غري املدخنني وحتظى بال�شعبية وال ت�ضر بالأعمال التجارية
كما �أنها ت�شجع املدخنني على الإقالع عن التدخني.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•ال يتمتع بحماية القوانني الوطنية ال�شاملة اخلا�صة بالأماكن اخلالية من دخان التبغ �إال  %11من النا�س.
•يف عام  ،2010ارتفع عدد من يتمتعون باحلماية من دخان التبغ غري املبا�شر بن�سبة جتاوزت الن�صف حيث و�صل �إلى  739مليون ن�سمة
بعد �أن كان يناهز  354مليون ن�سمة يف عام .2008
•من بني �أكرث  100مدينة اكتظاظ ًا بال�سكان هناك  22مدينة خالية من دخان التبغ.
•ن�صف عدد الأطفال تقريب ًا يتنف�سون بانتظام هوا ًء ملوث ًا بدخان التبغ.
•�أكرث من  %40من الأطفال يدخن �أحد والديه على الأقل.
•يت�س ّبب دخان التبغ غري املبا�شر يف حدوث �أكرث من  600 000وفاة مبكرة �سنوي ًا.
•يف عام � ،2004شكل الأطفال  %28من الوفيات الناجمة عن دخان التبغ غري املبا�شر.
•دخان التبغ يحتوي على �أكرث من  4000مادة كيميائية ،من بينها  250مادة على الأقل معروف �أنها م�ضرة ،و�أكرث من  50مادة معروف
�أنها ت�سبب ال�سرطان.
•يت�س ّبب دخان التبغ غري املبا�شر يف �إ�صابة البالغني ب�أمرا�ض قلبية وعائية وتنف�سية خطرية ،مبا يف ذلك مر�ض القلب التاجي و�سرطان
الرئة .ويت�سبب يف �إ�صابة ّ
الر�ضع باملوت املفاجئ� .أما فيما يتعلق باحلوامل فيت�سبب يف نق�ص وزن املواليد.

41

42

متعاطوا التبغ في حاجة إلى المساعدة كي يقلعوا عن تعاطيه
تبني الدرا�سات �أن عدد ًا قلي ًال من النا�س هو الذي يفهم املخاطر ال�صحية املحددة املرتتبة على تعاطي التبغ .فعلى �سبيل املثال ك�شف م�سح
�أُجري يف ال�صني يف عام 2009م �أن  %38فقط من املدخنني يعرفون �أن التدخني يت�سبب يف الإ�صابة مبر�ض القلب التاجي ،و %27فقط يعرفون
�أنه يت�سبب يف الإ�صابة بال�سكتة الدماغية.
ومعظم املدخنني الذين يدركون �أخطار التبغ يريد الإقالع عن التدخني ومن �ش�أن اال�ست�شارة والأدوية �أن تزيد فر�صة جناح حماولة املدخن
الإقالع عن التدخني �أكرث من ال�ضعف.

التحذيرات المصورة تحقق هدفها
• •�إن الإعالنات ال�صارمة امل�ضادة للتبغ والتحذيرات البيانية على
العلب ،وخ�صو�ص ًا التي حتتوي على �صور ،تقلل عدد الأطفال
الذين ي�شرعون يف التدخني وتزيد عدد املدخنني الذين يقلعون
عن التدخني.
• •وتبني با�ستمرار الدرا�سات املجراة تطبيق التحذيرات امل�صورة
على الأغلفة يف كل من الربازيل وكندا و�سنغافورة وتايلند �أن
التحذيرات امل�صورة تزيد كثري ًا وعي النا�س ب�أ�ضرار تعاطي التبغ.
ميكن للحمالت الإعالمية الإ�سهام �أي�ض ًا يف احلد من تعاطي
التبغ ،وذلك بحثّ النا�س على حماية الأ�شخا�ص الذين ال
يدخنون و�إقناع ال�شباب بالإقالع عن التبغ.
• •ال يطبق �سوى  19بلد ًا� ،أي ما مي ّثل  %15من �سكان العامل،
املمار�سة الف�ضلى املتم ّثلة يف و�ضع حتذيرات م�صورة ،مبا يف
ذلك حتذيرات مكتوبة بلغة البلد املحلية وتغطي ن�صف واجهة
وظهر علب ال�سجائر على الأقل .وال يطبق هذه املمار�سة � ّأي من
البلدان املنخف�ضة الدخل.
• •ي�شرتط  42بلد ًا� ،أي ما مي ّثل  %42من �سكان العامل ،و�ضع
حتذيرات م�صورة على �أغلفة التبغ.
• •ميكن للتحذيرات امل�صورة �إقناع املدخنني بوجوب حماية �صحة
ممن ال يدخنون وذلك بالتقليل من التدخني داخل
غريهم ّ
البيت وتاليف التدخني قرب الأطفال.
• •يعي�ش �أكرث من  1.9مليار ن�سمة� ،أي ما مي ّثل  %28من �سكان
العامل ،يف  23بلد ًا نفذت حملة واحدة على الأقل من احلمالت
الإعالمية القوية املناه�ضة للتبغ خالل العامني املا�ضيني.
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حظر اإلعالن يعني خفض االستهالك
�إن حظر الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته ميكن �أن يحد من ا�ستهالكه.
. .ميكن ،بفر�ض حظر �شامل على جميع �أ�شكال الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته ،خف�ض معدل تعاطيه بن�سبة  %7يف املتو�سط ،علم ًا
ب�أنّ ن�سبة االنخفا�ض قد ت�صل �إلى  %16يف بع�ض البلدان.
. .مل يبلغ �أعلى م�ستوى من حظر الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته �سوى  19بلد ًا ،وهو ما ميثل ن�سبة  %6من �سكان العامل.
. .يعي�ش  %38من �سكان العامل يف بلدان ال حتظر توزيع منتجات التبغ باملجان.

استجابة منظمة الصحة العالمية
منظمة ال�صحة العاملية ملتزمة مبكافحة تعاطي التبغ على ال�صعيد العاملي .وقد بد�أ نفاذ اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن
مكافحة التبغ يف �شباط /فرباير  .2005ومنذ ذلك التاريخ �أ�صبحت االتفاقية �إحدى �أكرث املعاهدات التي حظيت بالقبول يف تاريخ الأمم
مما ي�شمل  %87من �سكان العامل .وتُعد اتفاقية منظمة ال�صحة العاملية الإطارية
املتحدة ،حيث يبلغ عدد الأطراف فيها �أكرث من  170طرف ًاّ ،
�أهم �أدوات مكافحة التبغ لدى املنظمة ،كما ت�شكل معلم ًا بارز ًا يف جمال تعزيز ال�صحة العمومية .وهي معاهدة م�سندة بالب ّينات ت�ؤكد جمدداً
على حق ال�شعوب يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة ميكن بلوغه ،وتوفر الأبعاد القانونية للتعاون ال�صحي الدويل وت�ضع معايري عالية
لالمتثال.
ويف عام � 2008أدرجت املنظمة برنامج ال�سيا�سات ال�ست ملكافحة التبغ من �أجل تعزيز مكافحة تعاطي التبغ وم�ساعدة
البلدان على تنفيذ اتفاقيتها الإطارية .و ُي�شار �إلى التدابري الواردة يف ذلك الربنامج بو�صفي «�أف�ضل احللول» و «احللول
اجليدة» يف جمال مكافحة التبغ .ويعك�س كل من التدابري حكم ًا واحد ًا على الأقل من �أحكام االتفاقية الإطارية.
وفيما يلي بيان التدابري ال�ستة التي ي�شملها هذا الربنامج:
• •ر�صد تعاطي التبغ و�سيا�سات الوقاية
• •حماية النا�س من دخان التبغ
• •عر�ض امل�ساعدة على الإقالع عن تعاطي التبغ
• •التحذير من �أخطار التبغ
• •�إنفاذ احلظر على الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته
• •زيادة ال�ضرائب على التبغ.

 40بلدًايجب أن يصدق أو يوقع البروتوكول ليدخل حيز النفاذ
 1من كل  10سجائر ُتستهلك عالميًا مسؤول عنها االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

وفقا لدراسة المسح الوطني للمعلومات الصحية 2014م التي نفذته وزارة الصحة
إحصائيات التدخين بالمملكة العربية السعودية

المؤشر

النسبة المئوية

انت�شار التدخني للبالغني باململكة وفقا للم�سح الوطني للمعلومات ال�صحية 2014م

11.4%

انت�شار التدخني للذكور باململكة وفقا للم�سح الوطني للمعلومات ال�صحية 2014م

21.5%

انت�شار التدخني للإناث باململكة وفقا للم�سح الوطني للمعلومات ال�صحية 2014م

1.1%

انت�شار التدخني بني ال�شباب (� 15-13سنة) وفقا للم�سح العاملي 2010م

14.9%
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 2-4عن برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة
هو برنامج تابع لوزارة ال�صحة باململكة العربية ال�سعودية  ,ت�أ�س�س يف 1423/2/23هـ بعد املوافقة من معايل وزير ال�صحة رقم  , 8116ويعترب
الربنامج نافذة وزارة ال�صحة يف مكافحة التدخني بكافة �أنواعه وو�سائله حيث ي�ضم الربنامج نخبة من اال�ست�شاريني والأطباء وامل�ؤهلني يف
املجاالت التوعوية والعلمية واال�ست�شارية بكل ما يتعلق بالتدخني و�أ�ضراره وطرق مكافحته وي�شرف الربنامج على �سل�سة من عيادات مكافحة
التدخني املنت�شرة بعدد من حمافظات ومدن اململكة.

الرسالة
ال�سعي اجلاد الد�ؤوب ،بالتعاون مع اجلهات املعنية ،التخاذ جميع
التدابري املمكنة ،الوقائية منها والعالجية ،للحد من انت�شار ظاهرة
التدخني وا�ستعمال التبغ بني �أبناء جمتمعنا ،وحماية الأجيال
القادمة من �شرور هذا الوباء اخلطري.

الرؤية
ُ
مقبول
وا�ستعمال التبغ بالطرق الأخرى ،غ َري
ني
�صبح التدخ ُ
ٍ
�أنْ ُي َ
ً
ً
ُ
ِّ
َ
اجتماعي ًا ،و�أنْ ُيدرك اجلمي ُع ب�أنَّ التدخ َني ي�شكل خطرا كبريا على
�صحة ال�شخ�ص املُ ِّ
دخنَ ،ومنْ ُيخالطه ِمنْ غري املُدخنني ،وعلى
املجتمع ب�صورة عامة ،و�أنْ تتكاتف جميع اجلهود للوقوف �صفاً
واحد ًا يف مواجهة كل من ُير ِّوج ال�ستعمال التبغ املُهلك اخلبيث

األهداف
• •حماية �أفراد املجتمع من وباء التدخني وخا�صة ال�شباب.
• •م�ساعدة املدخنني على �سرعة الإقالع منه.
• •حماية غري املدخنني من �أ�ضرار التدخني ال�سلبي وخا�صة
الأطفال.
• •تفعيل دور البحوث والت�أهيل والتدريب يف مكافحة التدخني

توزيع عيادات االقالع عن التدخين بمختلف مناطق المملكة
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 3-4احصائيات مراجعي عيادات اإلقالع
32%
عن التدخين بكافة مناطق المملكة
( من شهر يناير إلى شهر مايو)  2015م
عدد المراجين

الثابتة
المتنقلة

68%
حسب نوع العيادة

32%

النوع

ثابتة

متنقلة

المجموع

العدد

5640

12254

17894

النسبة

32%

%

68%
الثابتة 100٪
68٪
المتنقلة
 11%النوع

المراجعين

ثابتة

متنقلة

المجموع

العدد

5640

12254

17894

النسبة

32%

68٪

100٪

الرجال

العدد

5460

النسبة

97%

89%

مراجعي العيادات المتنقلة

11%

المراجعين

الرجال

النساء

المجموع

العدد

10914

1340

12254

النسبة

89%

11٪

100٪

%

89%

المراجعين

المراجعين

الرجال

النساء

العدد

10914

1340

النسبة

89%

11٪

المجموع العدد
 12254النسبة

100٪

الرجال
5460
97%

3%

97%

مراجعي العيادات الثابتة

الرجال

المراجعين

3%

النساء

المجموع

7%

97%

العدد

5460

180

5404

النسبة

97%

3%

100%

المراجعين

الرجال

النساء

المجموع

العدد

5460

180

5404

النسبة

97%

3%

100%

المراجعين
العدد

5460

النسبة

97%

أنواع التبغ للمراجعين

النوع

سجائر

شيشة

التبغ غير
المدخن

السيجارة
اإللكترونية

أخرى

المجموع

العدد

12960

2255

586

35

73

15910

النسبة

81.5%

14.1%

3.7%

0.2%

0.5%

100%

الرجال
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األسباب المؤدية للبدء في التدخين

األصدقاء
األصدقاء
تقليد
تقليد
أفراد العائلة

أفراد العائلة
التوتر

التوتر

اإلعالنات

اإلعالنات
أخرى
أخرى

السبب

األصدقاء

تقليد

أفراد
العائلة

التوتر

اإلعالنات

أخرى

المجموع

العدد

8266

972

878

1506

267

650

12539

النسبة

65.9%

7.8%

7%

12%

2.1%

5.2%

100%

األسباب المحفزة لإلقالع عن التدخين
أخرى

حب
الحياة

الدين

العائلة

الصحة

التكلفة

السبب

الصحة

التكلفة

الدين

العائلة

حب
الحياة

أخرى

المجموع

العدد

6154

384

1462

1393

500

272

10165

النسبة

60.5%

3.8%

14.4%

13.7%

4.9%

2.7%

100%

أخرى

حب
الحياة

العائلة

الدين

التكلفة

الصحة

السبب

الصحة

التكلفة

الدين

العائلة

حب
الحياة

أخرى

المجموع

العدد

6154

384

1462

1393

500

272

10165

النسبة

60.5%

3.8%

14.4%

13.7%

4.9%

2.7%

100%

محاوالت اإلقالع

المحاوالت

<5

>5

لم يحاول

المجموع

العدد

557

6252

11089

17868

النسبة

3%

35%

62%

100%
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شكر وعرفان
يتقدم فريق اإلعداد بخالص الشكر والعرفان لكل
من ساهم في إنجاز هذا العمل ونخص بالشكر
منظمة الصحة العالمية ممثلة في اقليم شرق
المتوسط سعادة الدكتورة فاطمة العوا ,وجميع
الزمالء مدراء االدارات في برنامج مكافحة التدخين
ومدراء البرامج في كافة مناطق المملكة ..
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