
إطار العمل اإلقليمي بشأن مكافحة التبغ 2019–2023

ل االستراتيجي مؤشرات قياس التقدمالتدخُّ
المادة ذات الصلة من اتفاقية 

منظمة الصحة العالمية اإلطارية 
بشأن مكافحة التبغ

الحوكمة وااللتزام السياسي

االنضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 	
وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية لمكافحة التبغ، بما يتفق مع  	

اتفاقية المنظمة اإلطارية
تعيين شخص بدوام كامل ليكون مسؤول التنسيق المعني بمكافحة التبغ  	
إقرار تدابير تكفل حماية سياسات الصحة العامة من تأثير دوائر صناعة التبغ 	
ضمان استدامة برامج مكافحة التبغ 	

قيام البلد بوضع قانون وطني شامل لمكافحة التبغ، بما يتفق مع التزاماته بموجب االتفاقية  	
اعتماد استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة متعددة األطراف لمكافحة التبغ، بما  	

يتفق مع اتفاقية المنظمة اإلطارية
إنشاء آلية تنسيق وطنية متعددة القطاعات لمكافحة التبغ 	
تعيين مسؤول تنسيق معني بمكافحة التبغ 	
إدراج تدابير في الخطط الوطنية لمكافحة التبغ للوفاء بما هو منصوص عليه في المادة  	

5-3 من االتفاقية
توافر مصادر التمويل الالزم لبرامج مكافحة التبغ ضمن ميزانية وزارة الصحة  	

 المادة 5

الحّد من الطلب

زيادة الضرائب على التبغ بنسبة ال تقل عن 75              % من سعر التجزئة، وإدراج جميع  	
منتجات التبغ في أي زيادة للضرائب

توسيع نطاق سياسات حظر التدخين القائمة لتشمل جميع األماكن العامة وأماكن  	
العمل

فرض حظر تام على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، بما في ذلك حظر  	
الترويج للتبغ في األعمال الدرامية

إنفاذ آلية وضع التحذيرات الصحية المصورة على جميع علب وعبوات منتجات  	
التبغ بحيث تغطي 50% أو أكثر من حجمها، بما يتفق مع المبادئ التوجيهية 

التفاقية المنظمة اإلطارية
إدماج خدمات إسداء المشورة بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ في حزمة الخدمات  	

األساسية للرعاية الصحية األولية، مثاًل عن طريق إنشاء خط ساخن للمساعدة

فرض ضريبة على التبغ بنسبة ال تقل عن 75% من سعر التجزئة لجميع منتجات التبغ، من  	
خالل فرض ضريبة إنتاج

منع التدخين تمامًا في األماكن العامة وأماكن العمل التي ال يوجد بها مساحات مخصصة  	
للتدخين

 حظر جميع أنواع اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته               	

وضع تحذيرات صحية مصورة على جميع منتجات التبغ على مساحة ال تقل عن 50% من  	
حجم العلبة أو العبوة

إدماج خدمات إسداء المشورة بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ في برامج الرعاية الصحية  	
األولية، وتعزيز الصحة، والحّد من المخاطر وبرامج مكافحة األمراض؛ وحصول 
العاملين في مجال الرعاية الصحية األولية على تدريب بشأن كيفية إسداء المشورة 

بضرورة اإلقالع عن تعاطي التبغ؛ وإنشاء خط ساخن للمساعدة في اإلقالع عن التدخين

 المواد  14-6

l )تابع(



في اإلقالع عن التدخين، وضمان توافر العالج ببدائل النيكوتين، وتوفير دورات 
تدريبية إلزامية لكل المهنيين الصحيين حول كيفية إسداء مشورة موجزة بشأن 

اإلقالع عن التدخين

الحّد من العرض

سعي الدول األعضاء األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية إلى التصديق على  	
بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

 إقرار تدابير لتقليل االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى أدنى حد                	
ر 	 ر والمبيعات بواسطة الُقصَّ حظر مبيعات التبغ التي تستهدف الُقصَّ
قيام زارعي التبغ بتحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة 	
القضاء على الحوافز التي تشجع على زراعة التبغ 	

ارتفاع عدد الدول األعضاء األطراف في اتفاقية المنظمة اإلطارية الذين صدقوا على  	
بروتوكول القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ليصل إلى 9 دول

تطبيق نظام القتفاء أثر منتجات التبغ وتتبعها 	
ر والمبيعات  	 سّن تشريع في جميع الدول األعضاء لحظر مبيعات التبغ التي تستهدف الُقصَّ

ر بواسطة الُقصَّ
وضع سياسات وبرامج للحّد من زراعة التبغ 	

 المواد 17-15

د والَرْصد والبحوث  الترصُّ

التنفيذ المنتظم لـُمُسوحات معيارية عالمية / وإقليمية )مثل ُمُسوحات النظام  	
العالمي لترصد التبغ( وتقييم أنشطة مكافحة التبغ ونشر النتائج على نطاق واسع

القيام بإجراء بحوث لرصد جهود دوائر صناعة التبغ في التحايل على مكافحة  	
التبغ في اإلقليم

إجراء مسوحات وطنية للبالغين والشباب بانتظام، كل 5 سنوات 	
تنفيذ أنشطة الرصد والبحوث الخاصة بصناعة التبغ بفعالية في اإلقليم 	

المادة 20 وجزء من المادة 5

مأخوذ من الوثيقة: ش م/ل إ6/65 تنقيح 1© منظمة الصحة العاملية 2019. بعض احلقوق حمفوظة.
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