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اعداد
د .جـــــمـــال بـــــاهــصــي

د .علي بن محمد الوادعي

الـمـقدمـة
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تعد الدرا�سات والأبحاث من اجلوانب املهمة يف عمل برنامج مكافحة التدخني بوزارة ال�صحة باململكة العربية
ال�سعودية ,حيث ي�ستفاد من هذه الدرا�سات والأبحاث العديد من الأمور �أهمها:

الت�شخي�ص امليداين لقيا�س حجم �آفة التبغ بني جمموعات حمدده من املجتمع ال�سعودي.قيا�س ومعرفة معارف واجتاهات املجتمع ال�سعودي �أو جمموعات منه حول عدد من الأمور ذات العالقة ب�آفةالتبغ.
قيا�س وتقييم احلمالت والربامج التوعوية التي يقوم بها برنامج مكافحة التدخني واجلهات احلكومية وغرياحلكومية الأخرى العاملة يف جمال مكافحة التدخني.
حتديد االحتياجات واملجاالت التوعوية التي يجب تغطيتها حتى تكون حمالتنا وبراجمنا التوعية ذات �أهدافحمددة وقابلة للقيا�س فيما بعد.
تعترب نتائج �أي درا�سة مبثابة م�ؤ�شر قاعدي ت�ستخدم م�ستقبال لقيا�س �سري عملية التوعية واملكافحة.ويف هذا الكتيب مت و�ضع خمت�صر لإح�صائيات �آفة التدخني باململكة العربية ال�سعودية والتي تو�صلت اليها عدد من
الدرا�سات يف جمال مكافحة التدخني التي نفذت باململكة العربية ال�سعودية.
وال�سالم عليكم ورحمة وبركاته

د.علي بن مـحـمـد الوادعـي
أميـن عام اللــجـــنة الوطنية لمكافحة التبغ
المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين
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إحصائيات
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المسح الوطني للمعلومات الصحية عن األمراض غير السارية
في المملكة العربية السـعوديـة لـعـام 2014م

)Saudi health information survey (SHIS

التدخين في المملكة العربية السعودية :
م�سح املعلومات ال�صحية ال�سعودية هو م�سح وطني �شامل يهدف �إلى تقييم ال�سلوكيات ال�صحية والأمرا�ض املزمنة و عوامل اخلطر
امل�سببة لها بني البالغني من عمر � 15سنة و �أكرث يف املجتمع ال�سعودي  .هذه الدرا�سة ت�شمل قائمة ب�سكان املنزل  ,ا�ستبيان �إ�ضافة �إلى
القيا�سات الفيزيائية وفح�ص طبي حيوي يتم يف املخترب .ا�شتمل اال�ستبيان على �أ�سئلة عن ا�ستخدام التبغ  .وقد و�ضعت هذه الدرا�سة
بال�شراكة بني وزارة ال�صحة ممثلة الإدارة العامة ملكافحة الأمرا�ض املزمنة يف اململكة العربية ال�سعودية ومعهد القيا�سات ال�صحية
والتقييم يف جامعة وا�شنطن يف الواليات الأمريكية ..

منهجية مسح المعلومات الصحية في المملكة العربية السعودية
عن األمراض غير السارية :
م�سح املعلومات ال�صحية يف اململكة العربية ال�سعودية  ,م�سح متعدد املراحل �أ�ستند على عينة ع�شوائية متثل املجتمع ال�سعودي مع احتمال
اختيار البالغني من عمر � 15سنة وما فوق  .وقد اجري اال�ستبيان يف جميع املناطق الإدارية يف اململكة العربية ال�سعودية .
هذا وقد مت جمع البيانات من  10.827م�شارك يف الفرتة بني مار�س و يوليو عام  2013ولقد مت �إجراء قيا�س ترجيحي للعينة حتى تعطي
�إنعكا�س ًا لعدد ال�سكان ال�سعوديني الذين ترتاوح �أعمارهم من � 15سنة و مافوق وذالك �إعتماد ًا عل �أ�س�س االحتمال واالختيار يف الإحياء .
ق�سم التدخني يف الإ�ستبيان �إ�شتمل على و�ضع املدخنني احلايل  ,ونوع التبغ امل�ستهلك وعدد املرات التي التي ي�ستخدم فيها  ,وكذلك
ا�ستهالك منتجات التبغ الذي ال يدخن  ,ال�سن التي بدء فيها التدخني  ,والتعر�ض لدخان املدخنني  ,وحماوالت االقالع عن التدخني
وامل�شورة ال�صحية للإقالع عن التدخني .
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النتائج :

النتائج التي تو�صلنا اليها متثل املجتمع ال�سعودي
من عمر � 15سنة وما فوق .

السعوديين الذين يستخدمون منتجات التبغ حاليًا :
ب�صورة عامة �أفاد  %12.1من ال�سعوديني �أنهم يدخنون التبغ حالي ًا  .تبني الدرا�سة �أن انت�شار يرتاوح بني  %23.7من الذكور و %1.5من
الإناث  .يختلف انت�شار تدخني التبغ ح�سب العمر ,اقل ن�سبة للمدخنني كانت و�سط الذين تبلغ اعمارهم � 65سنة و�أكرث وبلغت %9.7( %6.5
من الذكور و  %1.8من الإناث )� .أعلى معدل لإنت�شار التدخني احلايل كان و�سط ال�سعوديني الذين ترتاوح �أعمارهم بني  55و  64عاما
وبلغت ( )%15.6مبعدل  %24.7من الذكور و  %4.2من الإناث  .معدل التدخني اليومي بلغ % 21.5,%11.4من الذكور و %1.1من
الإناث .
%21.5(%11.4من الذكور  %1.1من الإناث ) من املدخنني يدخنون يف املتو�سط � 15سيجارة يف اليوم  %11.2من ال�سعوديني ي�ستخدمون
ال�شي�شة يوميا ( %20.9من الذكور و  1.4من الإناث ).
 %0.3من ال�سعوديني ي�ستخدمون منتجات منتجات التبغ الذي ال يدخن يوميا ( %0.5من الذكور  %0.2من الإناث ).
يف املتو�سط  ,يبد�أ ال�سعوديون والتدخني يف �سن (18الذكور يف  19والإناث يف .)21.6وب�صورة عامة بد�أ %29.7التدخني قبل بلوغ � 15سنة
من العمر وبد�أ  %60.9التدخني قبل بلوغ �سن  18عام .
الجدول (  : ) 1استخدام التبغ الحالي بين السعوديين
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بـشكل عام

ذكـــر

انـثــى

)SE(%

)SE(%

)SE(%

مدخني التبغ حاليًا

)0.4( 12.2

)0.8( 23.7

)0.2( 1.5

مدخني التبغ يوميا

)0.4( 11.4

)0.8( 21.5

)0.2( !.1

المدخنين الحاليين للتبغ يوميا

)0.4( 11.4

)0.8( 21.5

)0.2(1.1

المدخنين الحاليين للشيشة يوميا

)0.4( 11.2

)0.8( 20.9

)0.2( 1.4

مدخني التبغ في السابق

)0.2( 3.8

)0.4( 6.8

)0.2(0.6

مستخدمي التبغ الذي ال يدخن حاليا

)0.1(0.4

)0.1(0.6

)0.1(0.2

)0.1( 0.3

)0.1( 0.5

)!.0( 0.2

)0.4( 12.5

)0.8( 22.9

)0.7( 1.7

)2.0( 42.3

)2.0( 44.0

)3.5( 9.4

)0.9( 15.0

)0.9( 15.6

)1.1 ( 3.7

من بدأ التدخين فبل سن ال 15

) 2.8( 29.7

) 3.0( 30.5

)9.0( 22.0

من بدأ التدخين قبل سن ال 18

) 2.2 ( 60.9

) 2.3 ( 62.5

)8.5 ( 38.7

متوسط عمر البدء في التدخين

) 0.2 ( 18.7

) 0.2( 19.0

) 1.0( 21.6

الجدول ( ) 1

مستخدمي التبغ الذي ال يدخن في
الوقت الحالي يوميا
مستخدمي التبغ الحالي
من يدخن  16سيجارة أو أكثر في
اليوم الواحد
متوسط عدد السجائر المدخنة في
اليوم الواحد
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مالحظة :

القيم املعرو�ضة هي ن�سبة مئوية  .با�ستثناء متو�سط عدد ال�سجائر املدخنة والعمر عند بدء التدخني ,
=SEاخلطاء املعياري .
السعوديون الذين يتعرضون لدخان التبغ الصادر من مدخن:
يتعر�ض  %17.2من ال�سعوديني لدخان التبغ ال�صادر من مدخن يف املنزل  ,مبتو�سط تعر�ض � 5.1أيام يف اال�سبوع يتعر�ض الذكور لدخان
الغري بن�سبة  , %20.9مبتو�سط � 4.8أيام يف الأ�سبوع  .وتتعر�ض الإناث بن�سبة  %13.1مبتو�سط تعر�ض  5.5ايام يف الأ�سبوع
ويتعر�ض  %14.8من ال�سعوديني للدخان ال�صادر من مدخن �أثناء العمل  ,مبتو�سط � 2.2أيام يف الأ�سبوع .يتعر �ض الذكور لدخان
الغري يف العمل بن�سبة , %24.9مبتو�سط تعر�ض � 4.3أيام يف الأ�سبوع وتتعر�ض الإناث بن�سبة , %2.6مبتو�سط تعر�ض قدرة � 1.4أيام
يف الأ�سبوع .

الجدول () 2

يتعرض لدخان من جهة ثانية في المنزل

متوسط عدد أيام التعرض لدخان من جهة
ثانية في البيت

يتعرض لدخان من جهة ثانية في العمل

متوسط عدد أيام التعرض لدخان من جهة
ثانية في العمل

بـشكل عام )SE(%

ذكر )SE(%

انثى )SE(%

) 0.6( 17.2

)0.9 ( 2.9

)0.7 ( 13.1

) 0.1( 5.1

) 0.1( 4.8

) 0.1( 5.5

) 0.6( 14.8

)1.0( 24,9

)0.4( 3.9

)0.1( 2.2

)0.1( 2.6

) 0.2( 1.4

مالحظة :
القيم املعرو�ضة عي ن�سبة مئوية  .متو�سط عدد الأيام تتعر�ض لدخان من جهة ثانية =SE ,اخلطاء املعياري
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اإلقالع عن التدخين :
من بني املدخنني  ,حاول  %49.1الإقالع عن التدخني يف غ�ضون الأ�شهر ال  12املا�ضية
( %50.1للذكور و  34.1للإناث ).
�أفاد  %53.9من املدخنني ( %54.5ذكور و� %45.2إناث )انهم تلقوا ن�صح من قبل الطبيب �أو اخ�صائي الرعاية ال�صحية خالل �أحدى
زياراتهم يف غ�ضون الأ�شهر ال  12املا�ضية للإقالع عن التدخني

الجدول ( ) 3

بـشكل عام )SE(%

ذكر )SE(%

انثى )SE(%

المدخنين الحاليين الذين حاولوا
اإلقالع عن التدخين في غضون
أشهر ال  12الماضية

) 1.9( 49.1

) 1.9( 49.1

) 7.1 ( 34.1

المدخنين الحاليين الذين تم نصح
في اإلقالع عن التدخين من قبل
الطبيب أو أخصائي الرعاية الصحية

) 2.0 ( 5.3

) 2.0 ( 54.5

) 7.4 ( 45.2

في غضون أشهر ال  12الماضيه

مالحظة  :القيم املعرو�ضة هي ن�سبة مئوية =SE : ,اخلطاء املعياري .
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التدخين حسب الفئة العمرية :
يبني التحاليل �أن الغالبية العظمى من املدخنني ينتمون �إلى الفئات العمرية من  45-54, 35- 44و � .64-55أجرت وزارة ال�صحة درا�سة
ا�ستق�صائية وطنية �شاملة يف عام  2005م وت�ضمنت �أ�سئلة حول التبغ يف تلك الدرا�سة ,كان معدل انت�شار التدخني %23.6( %12.2
للذكور و %1.5للإناث ) بني اولئك الذين  . 25-64وعندما �إقت�صرنا حتاليلنا للفئة العمرية نف�سها  ,كان نتيجة انت�شار التدخني يف م�سح
املعلومات ال�صحية لعام  2013كالتايل  :الن�سبة العامه  %28.9( 15.3للذكور و  2.0للإناث ).
الجدول (  : )4التدخين حسب الفئة العمرية والجنس

الجدول ( ) 4

او عموما سن )SA(%

الرجال )SA(%

المراة )SA(%

24-15

)0.8( 8.6

)1.4( 16.1

)0.3( 0.8

34-25

)1.0( 16.2

)1.7( 3.5

)0.3( 1.2

44-35

)0.9( 14.6

)1.8(30.6

)0.3( 1.3

45-54

)1.2( 14.4

)2.1(26.5

)0.7( 2.9

55-64

)1.8( 15.6

)2.9( 24.7

)1.8(4.2

65+

)1.3( 6.5

)2.0(9.7

)0.8(1.8

المجموع

)0.4(12.2

)0.8(23.7

)0.2(1.5
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إحـــصــائيـات مــكـافحة التــدخين بالمـملكـــة
وفقا لدراسة قام بها برنامج مكافحة التدخين
في وزارة الصحة عام 1427هـ الموافق 2006م

نوع التبغ امل�ستهلك باململكة ح�سب ن�سبة التدخني

المتغير المستقل

إجمالي حجم
العينة

مدخنوا سجائر

العدد

نسبة المدخنين
( %95حدود الثقة)

681

)36 – 32( 33,8

563

)86 – 80( 82,7

الحد
التقريبي

الفلتر

---

مدخنوا الشيشة

مدخنوا المعسل

سجائر اللف

79

)14 – 9( 11,6

81

)14 – 9( 11,9

7

1

0,05 < P
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المسح العالمي للتدخين بين الشباب بمدينة الرياض
لعام 2001م والذي قام به برنامج مكافحة التدخين
في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
امل�سح العاملي ال�ستخدام التبغ بني ال�شباب يف منطقة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية يت�ضمن بيانات حول انت�شار ا�ستعمال ال�سجائر
والأنواع الأخرى من التبغ و�أي�ضا معلومات حول املحددات اخلم�سة ال�ستعمال التبغ وهي توفره واحل�صول عليه و�سعره ,التعر�ض للدخان
البيئي (غري املبا�شر)  ,الإقالع عنه ,الإعالن والدعاية له و�أخريا املناهج الدرا�سية .و ميكن للمملكة العربية ال�سعودية �أن جتعل من هذه
املحددات نواة �أو (املكونات الأ�سا�سية) لربنامج �شامل ملكافحة التدخني.
امل�سح العاملي ال�ستخدام التبغ بني ال�شباب يف منطقة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية م�ستند على �إجراء امل�سح بني طالب املدار�س
الذكور مبدار�س املرحلة املتو�سطة للبنني عام 2001م فيما بني (� 15 - 13سنة) من العمر.
مت ت�صميم عينة عنقودية على مرحلتني وا�ستخدامها كعينة ممثلة (�أو بيانات) ملنطقة الريا�ض .يف املرحلة الأولى مت اختيار املدار�س
باحتمالية تتنا�سب مع حجم امل�سجلني ويف املرحلة الثانية مت اختيار ال�صفوف ب�شكل ع�شوائي وال�سماح للطالب امل�ؤهلني بامل�شاركة وكانت
ن�سبة ا�ستجابة املدار�س  %100ون�سبة ا�ستجابة الطالب  %87.5والن�سبة الكلية للم�شاركة هي  %87.5وعدد الطالب امل�شاركني يف هذا
امل�سح هو  1830طالب.
معدل انتشار التبغ بين الشباب

• % 34.5من الطالب مل يدخن �أبدا
•% 20.2حاليا ي�ستعملون �أي نوع من �أنواع التبغ
• % 10.8حاليا يدخنون ال�سجائر
• % 13.1حاليا ي�ستخدموا �أنواع �أخرى من منتجات التبغ
المعارف واالتجاهات

• % 58.3يعتقدوا �إن الأوالد املدخنني لهم �أ�صدقاء كثريين و  %42.6يعتقدوا البنات املدخنات لهم �صديقات كثريات.
• % 35يعتقدوا �إن الأوالد املدخنني يبدون �أكرث جاذبية
• % 27.1يعتقدون �إن البنات املدخنات يبدون �أكرث جاذبية
الوصول للتبغ بالنسبة للمدخنين الحاليين

• % 15.5عاد ًة يدخنوا باملنزل
•% 45.7ي�شرتي ال�سجائر من املتاجر.
• % 84.2ي�شرتون منتجات التبغ من متاجر ال متنع بيعها للأعمار ال�صغرية.
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التعرض للتبغ البيئي

• % 30.6يعي�شون يف منازل يوجد بها مدخنني
• % 39يحيط بهم �أ�شخا�ص مدخنني خارج املنزل.
• % 74.2يعتقدون انه يجب حظر التدخني يف الأماكن العامة.
•% 60.1يعتقدون �أن التعر�ض للدخان من الآخرين ي�ؤثر على حياتهم وي�ؤذيهم.
• % 18.5لديهم احد �أو كال الأبوين مدخن.
• % 10.6لديهم معظم �أو كل الأ�صدقاء مدخنني
التوقف عن التدخين بالنسبة للمدخنين الحاليين

• % 72.8يريد التوقف عن التدخني
• % 54.8حاول التوقف عن التدخني العام املا�ضي
• % 84.7مل يتلق م�ساعدة للتوقف عن التدخني
الوسائط اإلعالمية واإلعالن

• % 69.4ي�شاهدون دعايات م�ضادة للتدخني ور�سائل على و�سائل الإعالم يف الثالثني يوما املا�ضية.
•� % 66.2شاهدوا �إعالنات حمفزة للتدخني على اللوحات يف الثالثني يوما املا�ضية.
•� % 73شاهدوا �إعالنات حمفزة للتدخني يف املجالت واجلرائد يف الثالثني يوما املا�ضية.
• % 12.2لديهم مقتنيات (هدايا عينية) حتمل دعاية و�شعار ال�سجائر.
• % 27.6مت عر�ض �سجائر جمانية لهم من �شركات منتجة للتبغ.
المناهج المدرسية

• % 54.1مت توعيتهم مبخاطر التدخني خالل ال�سنة املا�ضية.
• % 47.1ناق�شوا باملدار�س الأ�سباب التي جتعل من بعمرهم (�أترابهم) يدخنون خالل ال�سنة املا�ضية.
• % 49.5مت تعليمهم بت�أثريات التبغ ب�صورة عامة خالل ال�سنة املا�ضية.

نقاط بارزة
• %20من الطالب حالي ًا ي�ستعملون �أي نوع من �أنواع التبغ و %11حالي ًا يدخنون ال�سجائر و  %13ي�ستعملون �أنواع �أخرى من منتجات التبغ
غري ال�سجائر.
•ن�سبة التعر�ض للدخان البيئي (التدخني غري املبا�شر) عالية3 :من كل  10طالب يتعر�ضون للدخان يف البيت من مدخنني يتواجدون
حولهم و�أكرث من  4من كل  10يتعر�ضون له يف الأماكن العامة و 2من كل  10لديهم احد الأبوين مدخن.
• 6من كل  10يعتقدون �إن الدخان املنبعث من املدخنني م�ؤذ لهم.
• 3من كل  4يعتقدون انه يجب حظر التدخني يف الأماكن العامة
•�أكرث من  7من كل  10مدخنني يرغبون برتك التدخني.
•�سبعة من كل ع�شرة طالب �شاهدوا ر�سائل م�ضادة للتدخني يف الثالثني يوما املا�ضية .و�سبعة �أي�ضا من كل ع�شرة �شاهدوا �إعالنات
حمفزة للتدخني على اللوحات يف الثالثني يوما املا�ضية.
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المسح العالمي للتدخين بين طالب كليات الطب بالمملكة
(طالب سنه ثالثة) لعام 2006م والذي قام به برنامج مكافحة
التدخين في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنَّ (  )%45,3من طالب ال�سنة الثالثة يف كليات الطب يف اململكة �سبق �أن دخَّ نوا يف وقت ما خالل حياتهم،
و�أنَّ ( )% 11,7من الطالب امل�شمولني بالدرا�سة يدخنون ال�سجائر �أو ي�ستعملون التبغ بطرق �أخرى يف الوقت الراهن ،وت�أتي ال�شيــ�شة
بالدرجة الأولى ( )%13,6بني املدخنني احلاليني  ,كما �أظهرت الدرا�سة �أنَّ ( )9من بني كل ( )10طالب عبرَّ وا عن رغبتهم بتلقي
تدريب عن تقنيات م�ساعدة املر�ضى للإقالع عن ا�ستعمال التبغ ،يف حني تبني �أن ( )% 7من الطالب فقط ،قد تلقوا تدريب عن �أ�ساليب
م�ساعدة املر�ضى للتوقف عن ا�ستعمال التبغ.
معدالت انت�شار ا�ستعمال التبغ ،يف الوقت الراهن ،بني طالب ال�سنة الثالثة يف كليات الطب يف اململكة العربية ال�سعودية ،امل�سح العاملي
لذوي املهن ال�صحية (2006 GHPSم)
أنواع استعمال التبغ في الوقت الراهن

%

الذين يستعملون الــســجـــائـــر
استعمال السجائر

اإلجمالي

11,7
() 13,4-10,2

الطالبات

8,4
()11,4 - 6,2

الطالب

13,4
()15,6 - 11,4

ولديهم رغبة في التدخين
خالل ( 30دقيقة) من
االستيقاظ صباحًا

36,1
()45,9-27,4
�أقل من  10حاالت
يف مقام الك�سر
42,2
() 53,6- 31,6

استعمال الشيشة ،أو التبغ
الممضوغ ،أو السعوط ،أو
السيجار

13,6
() 15,5 - 12,0
10,4
() 13,7 - 7,9
15,3
() 17,6 - 13,2

معدالت انت�شار ا�ستعمال التبغ يف حرم الكلية بني طالب ال�سنة الثالثة يف كليات الطب يف اململكة العربية ال�سعودية ،امل�سح العاملي لذوي
املهن ال�صحية (2006 GHPSم)
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%

من الذين دخنوا سجائر في فترة ما من حياتهم
الذين دخنوا في مباني الكية

الذين دخنوا في حرم الكلية أو فيما يخصها
خالل السنة الماضية

خالل السنة الماضية

اإلجمالي

21,1
()25,4-17,4

13
()16,6-10,1

الطالبات

10,4
()17,2-5,9

10,5
()17,8-5,9

الطالب

25,6
()31-20,8

14,3
()18,6-10,8

معدالت انت�شار التعر�ض للتدخني الق�سري يف الأ�سبوع ال�سابق للم�سح بني طالب ال�سنة الثالثة لكليات الطب يف اململكة العربية ال�سعودية
(GHPS 2006م)

%

لتعرض للتدخين في المنزل خالل األسبوع
السابق للمسح

التعرض للتدخين في األماكن العامة خالل
األسبوع السباق للمسح
المدخنون

المجموع

غير المدخنين

المدخنون
الحاليون

المجموع

غير المدخين

اإلجمالي

30,6
()33-28,3

23
)26,8-21,1

52,4
()59,8-45

59,4
()61,7-56,9

49,1
()52,5-45,8

88,4
()92,1-83,1

الطالبات

32,6
()36,6-28,8

27,7
()32,5-23,4

50,4
()65,9-34,8

45,1
()49,3-40,9

36,4
()41,5-31,6

81,9
(89,4-70,9

الطالب

29,1
()32,1-26,4

29,1
()32,1-26,4

50,9
()59,1-42,6

68,4
()71,2-65,5

59,9
()64,2-55,5

90,4
()94,6-83,4

الحاليون
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تدخين العاملين في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية
درا�سة (برنامج مكافحة التدخني و الوبائيات التح�صيلي )  2003م
عينة من جميع الأطباء ( .) 2241
• % 73.1مل يدخنوا طوال حياته.
• % 12كانوا مدخنني و �أقلعوا عن التدخني.
• % 14.9مدخنيني حاليني.
لم يدخنوا ابدًا
اقعلوا عن التدخين
يدخنوا بين الحين و االخر
مدخنين بشكل منتظم

المسح العالمي للتدخين بين الــشـبـــاب بالمملــكـة
لعام 2007م والذي قــــام به برنامج مكافحة التدخيـن
في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنَّ (  )%45,3من طالب ال�سنة الثالثة يف كليات الطب يف اململكة �سبق �أن دخَّ نوا يف وقت ما خالل حياتهم،
و�أنَّ ( )% 11,7من الطالب امل�شمولني بالدرا�سة يدخنون ال�سجائر �أو ي�ستعملون التبغ بطرق �أخرى يف الوقت الراهن ،وت�أتي ال�شيــ�شة
بالدرجة الأولى ( )%13,6بني املدخنني احلاليني  ,كما �أظهرت الدرا�سة �أنَّ ( )9من بني كل ( )10طالب عبرَّ وا عن رغبتهم بتلقي
تدريب عن تقنيات م�ساعدة املر�ضى للإقالع عن ا�ستعمال التبغ ،يف حني تبني �أن ( )% 7من الطالب فقط ،قد تلقوا تدريب عن �أ�ساليب
م�ساعدة املر�ضى للتوقف عن ا�ستعمال التبغ.
معدالت انت�شار ا�ستعمال التبغ ،يف الوقت الراهن ،بني طالب ال�سنة الثالثة يف كليات الطب يف اململكة العربية ال�سعودية ،امل�سح العاملي
لذوي املهن ال�صحية (2006 GHPSم)
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معدل انتشار التبغ بين الشباب

• % 29,7من الطالب جربوا التدخني يف حياتهم (ذكور=� - %39,5إناث=.)%16,1
• % 19,3حالي ًا ي�ستعملون �أحد �أنواع التبغ (ذكور=�-%24,2إناث=.)%11,2
• % 8,6حالي ًا يدخنون ال�سجائر (ذكور=�-%10,4إناث=.)%2,7
• % 14,2حالي ًا ي�ستخدمون �أنواع ًا اخري من منتجات التبغ (ذكور=�-%15,8إناث=.)%9,9
• % 8,7حالي ًا يدخنون �شي�شة (ذكور=�-%10,4إناث=.)%3,7
• % 20,6من غري املدخنني رمبا يبد�ؤون التدخني العام القادم.

المعارف واالتجاهات

• % 44,1يعتقدون �إن الأوالد املدخنني لهم �أ�صدقاء كثريين و  %32,2يعتقدون �أن البنات املدخنات لهن �صديقات كثريات.
• % 32,9يعتقدون �إن الأوالد املدخنني يبدون �أكرث جاذبية و % 24,6يعتقدون �إن البنات املدخنات يبدون �أكرث جاذبية.

الوصول للتبغ بالنسبة للمدخنين الحاليين

• % 16,8عاد ًة يدخنون باملنزل.
• % 47,7ي�شرتون ال�سجائر من املتاجر.
• % 77.7ي�شرتون منتجات التبغ من متاجر ال متنع بيعها للأعمار ال�صغرية.
دخان للتبغ البيئي ( التدخين غير المباشر  -التدخين القسري)

• % 29.4يعي�شون يف منازل يوجد فيها مدخنني.
• % 38,9يحيط بهم �أ�شخا�ص مدخنني خارج املنزل.
• % 73,4يعتقدون انه يجب حظر التدخني يف الأماكن العامة.
• % 60,8يعتقدون �أن التعر�ض للدخان من الآخرين ي�ؤثر على حياتهم وي�ؤذيهم.
• % 24,8لديهم احد �أو كال الأبوين مدخن.
• % 10,1لديهم معظم �أو كل الأ�صدقاء مدخنني.
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التوقف عن التدخين بالنسبة للمدخنين الحاليين

• % 70,9يريدون التوقف عن التدخني.
• % 62,8حاولوا التوقف عن التدخني العام املا�ضي.
• % 80,3مل يتلقوا م�ساعدة للتوقف عن التدخني.
الوسائط اإلعالمية واإلعالن

•� % 64,2شاهدوا دعايات م�ضادة للتدخني ور�سائل على و�سائل الإعالم يف الثالثني يوما املا�ضية.
•� % 63,1شاهدوا �إعالنات حمفزة للتدخني على اللوحات يف الثالثني يوما املا�ضية.
•� % 63شاهدوا �إعالنات حمفزة للتدخني يف املجالت واجلرائد يف الثالثني يوما املا�ضية.
• % 15,5لديهم مقتنيات (هدايا عينية) حتمل دعاية و�شعار ال�سجائر.

• % 13,3مت عر�ض �سجائر جمانية عليهم من �شركات منتجة للتبغ.
مناهج المدرسية

• % 59,3مت توعيتهم مبخاطر التدخني خالل ال�سنة املا�ضية.
• % 36,7ناق�شوا باملدار�س الأ�سباب التي جتعل من بعمرهم (�أترابهم) يدخنون خالل ال�سنة املا�ضية.
• % 46,7مت تعليمهم بت�أثريات التبغ ب�صورة عامة خالل ال�سنة املا�ضية.

نقاط بارزة
• 1من كل  5طالب تقريب ًا حالي ًا ي�ستعملون �أحد �أنواع التبغ و  %9حالي ًا يدخنون ال�سجائر و  %14ي�ستعملون �أنواع ًا �أخرى
من منتجات التبغ غري ال�سجائر.
•ن�سبة التعر�ض للدخان البيئي (التدخني غري املبا�شر) عالية 3 :من كل  10طالب يتعر�ضون للدخان يف البيت من
مدخنني يتواجدون حولهم و�أكرث من  4من كل  10يتعر�ضون له يف الأماكن العامة وحوايل ربع �إجمايل عدد الطالب
لديهم �أحد الأبوين مدخن.
• 6من كل  10يعتقدون �إن الدخان املنبعث من املدخنني م�ؤذ لهم.
•تقريب ًا ثالثة �أرباع الطالب يعتقدون �أنه يجب حظر التدخني يف الأماكن العامة.
• 7من كل  10مدخنني يرغبون برتك التدخني.
•ثلثا الطالب �شاهدوا ر�سائل م�ضادة للتدخني يف الثالثني يوما املا�ضية.
•و�ستة من كل ع�شرة طالب �شاهدوا �إعالنات حمفزو للتدخني علي اللوحات يف الثالثني يوما املا�ضية.
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المملكة العربية السعودية ( األعمار ) 15- 13
المسح العالمي للتدخين بين الشباب
لعام 2010م  -صحيفة الحقائق
يت�ضمن امل�سح العاملي للتدخني بني ال�شباب يف اململكة العربية ال�سعودية بيانات حول مدى انت�شار ال�سجائر وغريها من منتجات التبغ
بالإ�ضافة �إلى معلومات عن خم�سة حمددات ال�ستخدام التبغ:املنافذ  /التوافروال�سعر والتعر�ض للدخان ال�سلبي(تدخني التبغ ال�سلبي)،
والإقالع وو�سائل الإعالم والإعالنات واملناهج الدرا�سية .هذه املحددات هي العنا�صر التي ميكن �أن ت�ضعها اململكة العربية ال�سعودية يف
برناجمها ال�شامل ملكافحة التدخني.
وكان امل�سح العاملي للتدخني بني ال�شباب ال�سعودي الذي مت يف  ،2010قد �أجرى م�سحا على م�ستوى املدار�س التي تت�ضمن طالبا من
�صفوف املرحلة املتو�سطة من ال�صف الأول �إلى الثالث.
مت ا�ستخدام النظام العنقودي على مرحلتني لعر�ض بيانات ممثلة للمجتمع حول التدخني يف اململكة العربية ال�سعودية .يف املرحلة الأولى،
مت اختيار املدار�س باحتمالية متنا�سبة مع حجمها .يف املرحلة الثانية ،مت اختيار ال�صفوف ب�شكل ع�شوائي وكل الطالب يف ال�صفوف
املختارة كانوا م�ؤهلني للم�شاركة .كان معدل ا�ستجابة املدار�س ،%100ومعدل ا�ستجابة ال�صفوف هو الآخر  ،%100يف حني �أن معدل
ا�ستجابة الطالب بلغ  ,%83.4وبلغ معدل اال�ستجابة الكلي ما ن�سبته .%83.4
كان جمموع امل�شاركني يف امل�سح العاملي للتدخني بني ال�شباب يف اململكة العربية ال�سعودية  2564طالبا ترتاوح �أعمارهم بني
( .)15 –13
االنتشار

 % 24.9من الطالب قد دخنوا ال�سجائر ملرة يف حياتهم
(فتيان = ،%34.6فتيات = )%15.6
 % 14.9ي�ستخدمون �أي منتج من منتجات التبغ حالي ًا (فتيان = ،%21.2فتيات =)%9.1
 % 8.9يدخنون ال�سجائر حالي ًا
(فتيان = ،%13.0فتيات =)%5.0
 % 9.5يدخنون ال�شي�شة حاليا
(فتيان = ،%3.31فتيات =)%1.6
 % 11.0ي�ستخدمون منتجات �أخرى للتبغ حاليا
(فتيان = ،15.3%فتيات = )% 7.1
 % 21.2الذين مل ي�سبق لهم التدخني و املرجح بد�ؤهم التدخني يف غ�ضون العام املقبل.
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الوعي والسلوك

 % 25.3يعتقدون �أن الذكور املدخنني �أكرث جاذبية من غري املدخنني.
 % 17.5يعتقدون �أن الن�ساء املدخنات �أكرث جاذبية من غري املدخنات.
المنافذ والتوافر للمدخنين الحاليين

 % 21.1يح�صلون على ال�سجائر من �أي خمزن
التعرض للدخان السلبي ( تدخين التبغ السلبي )

 % 29.5يعي�شون يف منازل يدخن فيها الآخرون يف وجودهم.
 % 37.5يتعر�ضون لدخان الآخرين خارج منازلهم.
 % 76.5ي�ؤيدون حظر التدخني يف الأماكن العامة.
 % 63.8يعلمون ت�أثري التبغ ال�ضار عليهم.
� % 21.1أحد والديهم �أو كالهما مدخن.
 % 6.3معظم �أو جميع �أ�صدقائهم مدخنون.
اإلقالع -المدخنون الحاليون

% 64.8يرغبون يف الإقالع عن التدخني.
 % 51.4حاولوا الإقالع عن التدخني خالل العام املا�ضي.
 % 68.0تلقوا يد امل�ساعدة للإقالع عن التدخني.

وسائل اإلعالم واإلعالنات

� % 71.5شاهدوا الر�سائل الإعالمية ملكافحة التدخني  ،يف الأيام الثالثني

العناوين الرئيسة
•يف الوقت احلا�ضر ،هناك  %14.9من الطلبة ي�ستخدمون �أي �شكل من �أ�شكال التبغ؛  %8.9منهم يدخنون ال�سجائر حالي ًا
؛  %11.0ي�ستخدمون �شكل �آخر من �أ�شكال التبغ؛ يف حني �أن  %9.5يدخنون ال�شي�شة يف الوقت الراهن.
•معدل التعر�ض لدخان التبغ ال�سلبي هو معدل معتدل ـ حوايل ثالثة من كل  10طالب يعي�شون يف منازل يدخن فيها
�آخرون ،يف حني يتعر�ض ما يقارب اثنني من كل خم�سة طالب لدخان �أنا�س �آخرين خارج نطاق املنزل ،وهناك �أكرث من
طالب واحد من بني خم�سة طالب على الأقل �أحد والديه مدخن.
•�أكرث من ثالثة طالب من كل خم�سة طالب
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المملكة العربية السعودية
المسح العالمي للتدخين بين هيئة التدريس بالمدارس
لعام 2010م  -صحيفة الحقائق
يت�ضمن امل�سح العاملي للتدخني بني �أع�ضاء هيئة التدري�س باملدار�س يف اململكة العربية ال�سعودية بيانات حول مدى انت�شار ال�سجائر
وغريها من منتجات التبغ بالإ�ضافة �إلى �أنه يلقي ال�ضوء على دور املدر�سة والبيئة املحيطة بها يف منع التدخني ،دور هيئة التدري�س يف
ا�ستخدام الطلبة للدخان وت�أثريهم البالغ الأثر على الطلبة والذي مياثل ت�أثري �صناعات التبغ �أي�ض ًا .ي�ضم امل�سح العاملي للتدخني لطاقم
هيئة التدري�س بيانات عن مدى اهتمام هيئة التدري�س بالتدخني وا�ستخدام التبغ والدخان بني الطلبة وال�شباب� ،أراء وتوجهات هيئة
التدري�س نحو و�سائل منع التدخني وا�ستخدام التبغ ،واملعرفة ب�أخطار التدخني وا�ستخدام التبغ  .هذا ويجب �أن ت�ستخدم معرفة هيئة
التدري�س ب�أخطار التدخني والتبغ يف ر�سائل التثقيف ال�صحي واحلمالت �ضد التدخني خللق مناخ �سلبي نحو التدخني والتبغ
وقد �أجرى من خالل امل�سح العاملي للتدخني لأع�ضاء هيئة التدري�س يف  ،2010م�سحا على م�ستوى املدار�س التي تت�ضمن طالبا من �صفوف
املرحلة املتو�سطة من ال�صف الأول �إلى الثالث .ومت اختيار املدار�س باحتمالية متنا�سبة مع حجمها يف املرحلة الأولى .ويف املرحلة الثانية
مت اختيار طاقم هيئة التدري�س املتواجد يف هذه املدار�س و�أجريت لهم املقابلة واال�ستطالع من خالل ملء ا�ستبيان يحتوي على � 45س�ؤال
اختيار من متعدد ،وبعد �إجابته يتم امل�سح ال�ضوئي لإجابة ال�ستبيان من خالل الكمبيوتر (احلا�سب الآيل) للتعرف على �إجابات هيئة
التدري�س من مدر�سني و�إداريني .ثم مت �إدخال البيانات وحتليلها على برنامج جاهز معد لذلك  .))Epi infoوبلغت ن�سبة اال�ستجابة
الكلية  %93.3ملا �أبداه اجلميع من م�شاركة طيبة لأجل م�صلحة الطلبة ب�صفة خا�صة ولل�سعوديني عامة.
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االنتشار

 % 11.9من هيئة التدري�س قد دخنوا ال�سجائر ملرة �أو �أكرث يف حياتهم
 % 10.7ن هيئة التدري�س ي�ستخدمون �أي منتج من منتجات التبغ حالي ًا
 % 6.9من هيئة التدري�س يدخنون ال�سجائر حالي ًا
 % 6.8من هيئة التدري�س ي�ستخدمون �أي منتج من منتجات التبغ “غري ال�سجائر” حالياً
دور المدرسة وبيئة المدرسة

 % 89ن�سبة تطبيق قوانني املدار�س التي متنع التدخني بني الطلبة
 % 83.2ن�سبة تطبيق قوانني املدار�س التي متنع التدخني بني هيئة التدري�س
 % 73.5مناهج درا�سية تت�ضمن مواد ور�سائل تثقيفية للإقالع عن التدخني
دور هيئة التدريس بالمدارس

 % 19.6من هيئة التدري�س ح�ضروا �أي تدريب ملنع التدخني والتبغ
 % 41.2من هيئة التدري�س قاموا بتنفيذ برامج و�أن�شطة خارج الف�صول �ضد التدخني.
 % 57.7من هيئة التدري�س قاموا بالتدري�س والتدريب وتوفري مواد تعليمية للحد من التدخني
 % 73.1ن�سبة اهتمام هيئة التدري�س مبنع التدخني والتبغ بني طلبة املدار�س
أراء وتوجهات هيئة التدريس لمنع التبغ والتدخين

 % 95.1منع �إعالنات وت�سويق التدخني والتبغ
 % 95منع التدخني يف الأماكن العامة
 % 82.6زيادة �سعر الدخان والتبغ
 % 81.9منع رعاية �صناعة التبغ لأي من الأن�شطة املدر�سية

قياس معرفة هيئة التدريس

 % 95معرفة هيئة التدري�س ب�أخطار التدخني
 % 96.3معرفة هيئة التدري�س ب�أن التدخني ي�سبب �أمرا�ض القلب
 % 96معرفة هيئة التدري�س ب�أن التدخني ي�سبب �أورام الرئة
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العناوين الرئيسة
•هناك �أكرث من ع�شر “  ”%11.9من هيئة التدري�س باملدار�س ا�ستخدموا يف �أي وقت ما �أي ًا من �أنواع التبغ.
• يف الوقت احلا�ضر ،الع�شر “ ”%10.7من هيئة التدري�س باملدار�س ي�ستخدمون �أي ًا من �أنواع التبغ.
•يف الوقت الراهن  % 6.9من هيئة التدري�س باملدار�س يدخنون ال�سجائر.
•يف الوقت الراهن  % 6.8من هيئة التدري�س باملدار�س ي�ستخدمون �أي ًا من �أنواع التبغ غري ال�سجائر.
• % 83.2ن�سبة تطبيق قوانني املدار�س التي متنع التدخني بني طاقم هيئة التدري�س �أقل من الن�سبة املطبقة على الطلبة
“ % 89
•تدخني هيئة التدري�س من مدر�سني و�إداريني له ت�أثري بالغ الأثر ال�ستخدام الطلبة للدخان والتبغ يت�ساوى مع ت�أثري�صناعة
التبغ “”%95
•�أقل من الربع من طاقم هيئة التدري�س ح�ضر تدريب يناه�ض التدخني .%19.6
•�أقل من الن�صف من طاقم هيئة التدري�س باملدار�س قام بتنفيذ برامج و�أن�شطة خارج الف�صول ملنع التدخني والتبغ
.%41.2
•ن�صف طاقم هيئة التدري�س باملدار�س ق��ام بالتدري�س والتدريب وتوفري م��واد تعليمية وتدريبية ملكافحة التدخني
والتبغ.% 57.7
• “ % 73.1“ 4/3يعك�س ن�سبة اهتمام هيئة التدري�س مبنع التدخني والتبغ بني

29

30

إﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت آﻓـﺔ اﻟﺘــﺪﺧﻴـﻦ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

المملكة العربية السعودية
المسح العالمي للتدخين بين طلبة المهن الطبية
لعام 2010م  -صحيفة الحقائق

يت�ضمن امل�سح العاملي للتدخني بني طالب املهن الطبية باملدار�س يف اململكة العربية ال�سعودية بيانات حول مدى انت�شار ال�سجائر
وغريها من منتجات التبغ بني ه�ؤالء الطلبة ،بالإ�ضافة �إلى �أنه يلقي ال�ضوء على دور طالب املهن الطبية واملدر�سة والبيئة
املحيطة بها يف املنع واحلد من التدخني ،ور�أي وتوجهات طلبة املهن الطبية نحو برامج الإقالع عن التدخني واحلمالت �ضد
التدخني ،و�أي�ض ًا العوامل التي تلعب دور يف تدخني طلبة املهن الطبية ومنها البدء بالتدخني يف �سن مبكرة ،الرغبة امللحة
للتدخني خالل �ساعة من اال�ستيقاظ ،ف�شل حماوالت �سابقة للتوقف عن التدخني وعدم تلقي م�ساعدات كافية للتوقف عن
التدخني.

يت�ضمن امل�سح بيانات عن معرفة الطلبة ب�أخطار التدخني والتبغ ومعلوماتهم عن الأمرا�ض املتعلقة بالتدخني من خالل ت�سجيل
التدخني يف �سجل التاريخ املر�ضي للمري�ض .التدريب على برامج الإقالع عن التدخني ،وعالج التدخني بالعقاقري والأدوية
امل�ستحدثة .مقارنة التعر�ض للدخان ال�سلبي بني طلبة املهن الطبية من املدخنيني وغري املدخنيني �سواء داخل �أو خارج املنزل.

وقد �أجرى من خالل امل�سح العاملي للتدخني يف 2010م�سح ًا على م�ستوى املدار�س التي تت�ضمن طالب املهن الطبية باململكة
العربية ال�سعودية .من خالل مرحلتني لالنتقاء العينة حتى تكون ممثلة للمملكة العربية ال�سعودية .املرحلة الأولى مت �إعداد
تعداد ي�شمل جميع مدار�س املهن الطبية التي بها �صفوف املرحلة الثالثة .املرحلة الثانية مت اختيار جميع طلبة املهن الطبية
باملرحلة الثالثة للم�شاركة بالبحث .وجميع مدار�س وطلبة املهن الطبية كانت احتمالية �إجراءهم للبحث ممثل ملرة واحدة.
وجميع الطلبة الذين كانوا �ضمن العينة كان لهم حرية امل�شاركة يف البحث.

ومت �إجراء امل�سح.من خالل املقابلة واال�ستطالع و ملء ا�ستبيان يحتوي على � 49س�ؤال اختيار من متعدد ،وبعد �إجابته يتم
امل�سح ال�ضوئي للإجابة اال�ستبيان من خالل الكمبيوتر (احلا�سب الآيل) للتعرف على �إجابات طلبة املهن الطبية .ثم مت �إدخال
البيانات وحتليلها على برنامج جاهز معد لذلك  .))Epi infoوبلغت ن�سبة اال�ستجابة الكلية للطلبة  %90.8ملا �أبداه الطلبة
من ا�ستعداد طيب لأجل �أهلهم ال�سعوديني عامة ومر�ضاهم ب�صفة خا�صة.
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المملكة العربية السعودية
المسح العالمي للتدخين بين طلبة المهن الطبية
بالمدارس لعام 2010م  -صحيفة الحقائق
معدل استهالك التبغ بين طلبة المهن الطبية

 % 39.5طلبة �أ�سنان ي�ستخدمون التبغ والدخان
 % 31.8ا�ستخدام طلبة ال�صيدلة للتبغ والدخان
 % 28.2ا�ستخدام طلبة التمري�ض للتبغ والدخان
 % 20.5ا�ستخدام طلبة العلوم للتبغ والدخان
 % 17.1ا�ستخدام طلبة الطب للتبغ والدخان
 % 5.9ا�ستخدام طلبة العلوم التطبيقية للتبغ
 % 23.8تقريب ًا ربع طلبة املهن الطبية باملدار�س مدخنني لأي من �أنواع التبغ

دور مدارس المهن الطبية والبيئة المحيطة

 % 9.7متو�سط طلبة املهن الطبية الذين دخنوا �سجائر يف املدار�س.
 % 9.1متو�سط طلبة املهن الطبية الذين دخنوا �أي من �أنواع التبغ غري ال�سجائر باملدار�س.
� % 64 - % 44أقل من الثلثني ن�سبة تواجد القوانني التي متنع التدخني باملدار�س.
 % 98.8 - % 85تفعيل القوانني وال�سيا�سات التي متنع التدخني باملدار�س.
•تواجد القوانني وال�سيا�سات التي متنع التدخني باملدار�س �أقل من تفعيلها
•دور طلبة املهن الطبية “من وجهة نظرهم”

العناوين الرئيسة
• العوائق �ضد توقف طلبة املهن الطبية عن التدخني
• % 100 -% 38.5ن�سبة الرغبة امللحة للتدخني خالل �ساعة من اال�ستيقاظ
• % 50 - % 20كانت �أعمارهم التتعدى 16عام عند البدء يف التدخني
• % 56ف�شلوا يف حماوالت �سابقة للتوقف عن التدخني
• % 41فقط تلقوا م�ساعدة للتوقف عن التدخني
•املعرفة وتدريب طلبة املهن الطبية على برامج الإقالع عن التدخني
• % 85.5 - % 65معرفة الطلبة ب�أخطار التدخني
• % 72.5 - % 35معرفة الطلبة بالأمرا�ض املتعلقة بالتدخني “ت�سجيل التدخني يف ال�سجل املر�ضي للمري�ض”
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Saudi Arabia (GHPSS(
Global Health Professional
Students Survey
The Saudi Arabia GHPSS is a Health Professional Students School based survey conducted
in 2010. A two stage sample design was used to produce representative data for Saudi
Arabia. At first stage a census was done of all health professional schools. At second stage
all health professional students within all schools were surveyed. All schools and students
had a probability of selection equal to one. All health professional students were eligible
to participate in the survey. Health professional students were interviewed through using
self administered questionnaire contains multiple choice questions, answers are scanned on
computer; data entered and analyzed using Epi info software. The response rate for schools
reached to 100%, the response rate of health professional students reached to 90.8% as
most of them were welling to conduct the survey for benefit of Saudi Arabia citizen and in
particularly their patients in near future.
The Saudi Arabia GHPSS Global Health Professional Students Survey includes data on
prevalence of cigarettes and others tobacco use as well as other information that shed the
light on the rule of health professional students and their school environment in prohibiting
smoking. Attitude of health professional students towards tobacco cessation and anti –
smoking campaigns. Factor playing rule in health professionals smoking such as early age
of smoking, smoking urge especially within half to one hour of wake up , previous failed
trials to tobacco cessation, and if they received help for tobacco cessation or not. Knowledge
about smoking and tobacco use hazards and knowledge of tobacco related diseases through
recording patient tobacco history. Training of health professional students on tobacco cessation
and treatment. Comparison between health professional student’s smoker and non smoker
to Environmental Tobacco Exposures “negative smoking exposures” in home and out home.

33

Saudi Arabia Global Health Professional Students Survey

األعباء والتكاليف والعواقب االقتصادية لتجارة التبغ
في المملكة العربية السعودية تقديرات العبء
االقتصادي السعودي الستهالك التبغ للفترة
من عام 2005م إلى 2010م
نمو سنوي بمعدل % 10
العام

الوزن

خسائر
اقتصادية

الواردات

التهريب

االجمالي

الوفيات

الميالدي

ألف طن

مليار ريال

مليار ريال

مليار ريال

مليار ريال

الف نسمة

2005

35

3,194

1,701

425

5,321

23

2006

39

3,514

1,871

468

5,853

25

2007

43

3,865

2,058

515

6,438

28

2008

47

4,252

2,264

566

7,082

30

2009

52

4,677

2,491

623

7,790

33

2010

57

5,145

2,740

685

8,569
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272

24,647

13,125

3,281

41,053

177
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واردات المملكة من التبغ
لنحو أربعة عقود ونصف من عام  1961إلى 2006

ترقيم
السنوات

العام
الميالدي

الوزن
باأللف طن

القيمة
بالمليون ريال

متوسط سعر
الطن بالريال

1

1961

1

8

8,000

2

1962

1.6

6

3,750

3

1963

1,4

9

6,429

4

1964

1.4

21

15,000

5

1965

1.4

21

15,000

6

1966

1.4

21

15,000

7

1967

1.4

6

4,286

8

1968

2.4

31

12,917

9

1969

4

75

18,750

10

1970

7

107

15,286

11

1971

7

99

14,143

12

1972

7

146

20,857

13

1973

14

141

10,071

14

1974

10

180

18,000

15

1975

9

164

18,222
35

ترقيم
السنوات

العام
الميالدي

الوزن
باأللف طن

القيمة
بالمليون ريال

متوسط سعر
الطن بالر يال

16

1976

13

264

20,308

17

1977

18

382

21,222

18

1978

23

457

19,970

19

1979

29

597

20,586

20

1980

32

797

24,906

21

1981

32

797

24,906

22

1982

40

969

24,225

23

1983

40

969

24,225

24

1984

42

1173

27,929

25

1985

42

1173

27,929

26

1986

37

815

22,027

27

1987

37

815

22,027

28

1988

36

972

27,000

29

1989

36

972

27.000

30

1990

37

1039

28,081

31

1991

37

1295

35,000

32

1992

21

374

17,810

33

1993

12

214

17,833
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34

1994

9

401

44,556

35

1995

22

844

38,364

36

1996

29

633

21,828

37

1997

39

1353

34,692

38

1998

39

1353

34,692

39

1999

37

1300

35,135

40

2000

36,5

1320

36,164

41

2001

37,7

1450

38,461

42

2002

38,8

1460

37,628

43

2003

39,2

1500

38,265

44

2004

43,6

1600

36,697

45

2005

44,2

1700

38,461

46

2006

46

1750

38,084

المجموع

متوسط سنوي  /سعر الطن

24

690

23,948

المصدر :مصلحة اإلحصاءات العامة مصلحة الجمارك
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حول برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة
برنامج مكافحة التدخين :

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 , 8116
ويعترب 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.
رسالة البرنامج :

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.
الـــــــــــرؤية :

ُ
مقبول اجتماعي ًا ،و�أنْ ُي َ
درك اجلمي ُع ب�أنَّ التدخ َني ي�ش ِّك ُل خطر ًا كبري ًا على �صحة
�صبح التدخ ُني
وا�ستعمال التبغ بالطرق الأخرى ،غ َري ٍ
�أنْ ُي َ
ً
ً
ال�شخ�ص املُ ِّ
دخنَ ،ومنْ ُيخالطه ِمنْ غري املُدخنني ،وعلى املجتمع ب�صورة عامة ،و�أنْ تتكاتف جميع اجلهود للوقوف �صفا واحدا يف مواجهة
ُ
كل من ُير ِّوج ال�ستعمال التبغ املهلك اخلبيث .
األهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها

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
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المختصرات
WHO = World healthorganization
ACS = American Cancer Society
CDC = Centers for Disease Control and Prevention
CPHA= Canadian Public Health Association
GHPS= Global Health Professional Survey
GTSS= Global Tobacco Surveillance System
GSPS= Global School Personnel Survey
GYTS= Global Youth Tobacco Survey
GATS= Global Adult Tobacco Survey
TFI = Tobacco Free Initiative
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تم بحمد اهلل
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