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حقائق رئیسیة
- التبغ یقتل نصف من یتعاطونه تقریباً

- التبغ یودي بحیاة أكثر من 8 مالیین نسمة سنویاً، منھم أكثر من 7 مالیین

ممن یتعاطونه مباشرًة ونحو 1.2 ملیون من غیر المدخّنین المعرّضین لدخانه

غیر المباشر

- یعیش نحو 80 % من المدخّنین البالغ عددھم 1.1 ملیار شخص عىل الصعید

العالمي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

سبب رئیسي للوفاة واالعتالل والفقر

إن وباء التبغ من أكبر األخطار الصحیة العمومیة التي شھدھا العالم عىل مرّ

التاریخ، فھو یودي كل عام بحیاة أكثر من 8 مالیین نسمة في أنحاء العالم،

منھم أكثر من 7 مالیین ممن یتعاطونه مباشرًة ونحو 1.2 ملیون من غیر

المدخّنین المعرّضین لدخانه غیر المباشر. ویعیش نحو 80 % من المدخّنین

البالغ عددھم 1.1 ملیار شخص عىل الصعید العالمي في البلدان ذات الدخل

المنخفض والمتوسط، حیث یبلغ عبء االعتالالت والوفیات الناجمة عن

التبغ ذروته. ویسھم تعاطي التبغ في الفقر بتحریف إنفاق األسر المعیشیة عن

احتیاجات أساسیة مثل الطعام والمأوى إىل التبغ. ومن الصعب كبح ھذا

السلوك اإلنفاقي بسبب الطابع اإلدماني للتبغ. إن الكلفة االقتصادیة لتعاطي

التبغ ھائلة، وتشمل تكالیف الرعایة الصحیة الباھظة لمعالجة األمراض التي

 عن فقدان رأس المال البشري نتیجة الوفیات

یسبِّبھا تعاطي التبغ، فضالً

والمراضة ألسباب تُعزى إىل التبغ. وفي بعض البلدان، یتم تشغیل األطفال

المنتمین ألُسر فقیرة في زراعة التبغ كي یدّروا الدخل عىل أَُسرھم. وھؤالء

األطفال معرّضون بوجه خاص لإلصابة ب"داء التبغ األخضر"، الذي یتسّبب

فیھ النیكوتین الذي یمتّصه الجسم عن طریق الجلد أثناء مناولة أوراق التبغ

الرطبة.



الترّصد ھو مفتاح الحل

یَُمكِّن الرصد الجّید من تتبُّع حجم وباء التبغ وخصائصه، وتحدید أفضل طریقة

لتصمیم السیاسات. ویقوم واحد فقط من كل 3 بلدان، بما یمثل 38 % من

سكان العالم، برصد تعاطي التبغ، وذلك بتكرار المسوح الممثِّلة للشباب

والبالغین عىل الصعید الوطني مرّة كل خمس سنوات عىل األقل. �

التدخین الالإرادي قاتل

دخان التبغ غیر المباشر ھو الدخان الذي یمأل المطاعم أو المكاتب أو غیرھا

من األماكن المغلقة عندما یحرق الناس منتجات التبغ، من قبیل السجائر

ومنتجات البیدي واألراجیل. ویحتوي دخان التبغ عىل أكثر من 7000 مادة

كیمیائیة، منھا 250 مادة عىل األقل معروف عنھا أنھا ضارة و 69 أخرى

معروف عنھا أنھا تسبِّب السرطان.

وال یوجد أي مستوى مأمون من التعرّض لدخان التبغ غیر المباشر.

- یتسّبب دخان التبغ غیر المباشر في إصابة البالغین بأمراض قلبیة وعائیة

وتنّفسیة خطیرة، بما في ذلك مرض القلب التاجي وسرطان الرئة. ویُزید من

مخاطر إصابة الرّضع بمتالزمة الموت المفاجئ. أما فیما یتعلق بالحوامل،

فیتسّبب في مضاعفات الحمل ونقص وزن الموالید.

ً بدخان التبغ في ً یتنّفسون بانتظام ھواًء ملّوثا - نصف عدد األطفال تقریبا

األماكن العامة.

- یتسّبب دخان التبغ غیر المباشر في حدوث أكثر من 1.2 ملیون وفاة مبكّرة

سنویاً.

- یموت كل عام 65000 طفل بسبب أمراض تُعزى إىل دخان التبغ غیر

المباشر.

 من دخان التبغ.

ً  عىل أن یتنّفس ھواًء خالیا

ً ینبغي أن یكون كل شخص قادرا

والقوانین الخاصة باألماكن الخالیة من دخان التبغ ھي قوانین شائعة تحمي

صحة غیر المدخنین وال تُلِحق الضرر باألعمال التجاریة وتشجّع المدخّنین عىل

اإلقالع عن التدخین.

ویتمّتع أكثر من 1.6 ملیار شخص، أو نسبة 22 % من سكان العالم، بحمایة

القوانین الوطنیة الشاملة الخاصة باألماكن الخالیة من دخان التبغ.



متعاطو التبغ في حاجة إىل المساعدة كي یقلعوا عن تعاطیه

ً قلیالً من الناس ھم من یفھمون المخاطر الصحیة تَُبیِّن الدراسات أن عددا

المحّددة المترتّبة عىل تعاطي التبغ. فعىل سبیل المثال، كشف المسح العالمي

للتبغ بین البالغین الذي أُجري في الصین في عام 2015 أن 26.6 % فقط من

البالغین الصینیین یعتقدون أن التدخین یتسّبب في اإلصابة بسرطان الرئة

وأمراض القلب والسكتة الدماغیة.

ومعظم المدخّنین الذین یدركون أخطار التبغ یریدون اإلقالع عن التدخین. ومن

شأن االستشارة واألدویة أن تزید فرصة نجاح محاولة متعاطي التبغ اإلقالع عن

تعاطیه بأكثر من الضعف.

وثمة خدمات وطنیة شاملة لإلقالع عن التبغ بتغطیة تكالیف كلیة أو جزئیة متاحة

لمساعدة متعاطي التبغ عىل اإلقالع عن تعاطیھ في 23 بلداً ومنها المملكة، وھو

ما یمّثل 32 % من سكان العالم.



التحذیرات الصحّیة المصّورة تحّقق ھدفھا

إن الحمالت الصارمة المضادة للتبغ في وسائل اإلعالم، والتحذیرات الصحیة

البیانیة التي تحتوي عىل صور، تحمي األطفال والفئات األخرى المعرّضة للخطر

من استنشاق التبغ وتزید عدد متعاطي التبغ الذین یقلعون عن تعاطیه.

ویمكن للتحذیرات الصحیة المصورة أن تقنع المدخّنین بضرورة حمایة صحة

غیر المدخّنین بتالفي التدخین داخل البیت، كما تُعزِّز االمتثال لقوانین منع

التدخین. والدراسات الُمجراة بعد تطبیق التحذیرات الصحیة المصّورة في كلٍّ

من البرازیل وكندا وسنغافورة وتایلند تبّین باستمرار أن التحذیرات المصّورة

تزید كثیراً وعي الناس بأضرار تعاطي التبغ.

ً تطّبق الممارسة الفضىل ویعیش أكثر من نصف سكان العالم في 91 بلدا

المتمّثلة في وضع تحذیرات صحیة مصورة، بما في ذلك تحذیرات مكتوبة باللغة

المحلیة وتغطي نحو نصف واجھة وظھر علب منتجات التبغ عىل األقل.

ویمكن للحمالت اإلعالمیة أیضاً أن تقلِّل من الطلب عىل التبغ وذلك عن طریق

الترویج لحمایة غیر المدخنین وإقناع الناس بوقف تعاطي التبغ. ویعیش نحو

ً نّفذت حملة واحدة عىل األقل من الحمالت 1.7 ملیار نسمة في 39 بلدا

اإلعالمیة القویة المناِھضة للتبغ خالل العامین الماضیین. 

 



حظر اإلعالن عن التبغ یعني خفض استھالكه

إن اإلعالن عن التبغ والترویج له ورعایته یزید من تعاطیه ویساعد عىل استمراره

من خالل استقطاب متعاطین جدد للتبغ وثَني متعاطي التبغ عن اإلقالع عن

تعاطیه.

ویمكن، بفرض حظر شامل عىل اإلعالن عن التبغ والترویج له ورعایته، خفض

معدل استھالكه. ویغطي الحظر الشامل جمیع أشكال الترویج المباشر وغیر

المباشر عىل السواء. وتشمل األشكال المباشرة، فیما تشمل، اإلعالنات في

التلفزیون واإلذاعة والمنشورات المطبوعة ولوحات اإلعالنات، بینما تشمل

األشكال غیر المباشرة، عىل سبیل المثال ال الحصر، توسیع استخدام العالمة

التجاریة، والتوزیع مجاناً، والخصومات التي تُجرى عىل األسعار، وعروض

المنتجات عند نقاط البیع، وعملیات الرعایة واألنشطة الترویجیة التي تتنكّر

خلف قناع برامج المسؤولیة االجتماعیة للشركات.

ولم یَبلُغ مستوى الحظر التام لجمیع أشكال اإلعالن عن التبغ والترویج له ورعایته

سوى 48 بلداً، وھو ما یمّثل 18 % من سكان العالم.



الضرائب وسیلة فعالة للحّد من تعاطي التبغ

إن ضرائب التبغ ھي أكثر الوسائل فعالیًة من حیث التكلفة للحّد من تعاطیه،

ً بین الشباب والفئات المنخفضة الدخل. وزیادة الضرائب التي ترفع وخصوصا

أسعار التبغ بنسبة 10 % تقلّل استھالكه بنسبة 4% تقریباً في البلدان المرتفعة

الدخل ونحو 5% في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

 

 

ً ومع ذلك، فإن ضرائب التبغ المرتفعة ھي وسیلة نادراً ما تَُنفَّذ. وھناك 38 بلدا

فقط، أي ما یمثل 14 % من سكان العالم، تتجاوز فیھا نسبة الضرائب

المفروضة عىل منتجات التبغ 75 % من سعر البیع بالتجزئة.وتفوق إیرادات

ً إىل ضرائب التبغ بنحو 250 مرّة قیمة اإلنفاق عىل مكافحة التبغ، استنادا

البیانات المتاحة.

 

 



منتجات التبغ الجدیدة

منتجات التبغ الُمَسخَّنة ھي منتجات التبغ التي ینتج عنھا رذاذ یحتوي عىل

النیكوتین ومواد كیمیائیة سامة تنطلق عند تسخین التبغ أو تنشیط جھاز

یحتوي عىل التبغ. ویستنشق المتعاطون ھذا الرذاذ أثناء عملیة االمتصاص أو

التدخین بواسطة جھاز. ویحتوي ھذا الرذاذ عىل مادة النیكوتین المسبِّبة إلدمان

شدید ومضافات أخرى غیر التبغ وغالباً ما بدّعم بنكھات. ویمكن أن یكون التبغ

في ھیئة سجائر ذات تصمیمات خاصة أو عبوات أو مقابس.

ورغم ادعاءات "الحّد من المخاطر"، فإنه ال توجد بّینات تشیر إىل أن منتجات

التبغ الُمَسخّنة أقل إیذاًء من منتجات التبغ التقلیدیة. وتحتوي منتجات التبغ

الُمَسخّنة عىل مواد كیمیائیة غیر موجودة في دخان السجائر وقد تنجم عنھا

تأثیرات مرتبطة بالصحة. ویبّین تقییم مستقل لبیانات الصناعة وجود أكثر من

ً مقارنًة بدخان 20 مادة كیمیائیة ضارة ویُحتمل أن تضرّ بمستویات أعىل كثیرا

السجائر المرجعي. وإضافًة إىل ذلك، فإن ھذه المنتجات شدیدة التنوع وبعض

المواد السمیة الموجودة في انبعاثات تلك المنتجات ھي مواد ُمَسرِطنة. كما ال

توجد في الوقت الراھن بّینات كافیة عىل تأثیرات االنبعاثات غیر المباشرة

الناتجة عن منتجات التبغ الُمَسخَّنة، وإن كانت االنبعاثات الصادرة عن ھذه

المنتجات تحتوي عىل مواد كیمیائیة ضارة ویُحتَمل أن تضرّ. ویلزم إجراء

دراسات مستقلة لتقدیر المخاطر التي تھّدد األشخاص الُمحاذین للمدخِّنین

والذین یتعرّضون لالنبعاثات المنطلقة من منتجات التبغ الُمَسخّنة.

 



إن التبغ سام بطبیعته ویحتوي عىل مواد ُمَسرِطنة حتى في ھیئته الطبیعیة.

وتعتبر المنظمة أن تعاطي التبغ بجمیع أشكاله ضار، بما في ذلك منتجات التبغ

الُمَسخّنة. وعىل ذلك، ینبغي أن تخضع منتجات التبغ الُمَسخّنة لتدابیر

السیاسات والتنظیمات المطّبقة عىل جمیع منتجات التبغ األخرى، بما یتماشى

مع اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ ومع القوانین
الوطنیة. ویدعم ذلك القرار المّتخذ خالل الدورة الثامنة التي عقدھا مؤخراً

مؤتمراألطراف في االتفاقیة، وتُشجَّع البلدان عىل مواصلة التطبیق التام

لالتفاقیة عىل منتجات التبغ الُمسخّنة قدر المستطاع.

 

  
ً نظم إیصال مواد النیكوتین إلكترونیا

إن نظم إیصال مواد النیكوتین إلكترونیاً ال تشكّل، من وجھة نظر منظمة الصحة

ً لعدم احتوائھا عىل التبغ، وإنما النیكوتین فقط. بید العالمیة، منتجات تبغ نظرا

ً عىل الصحة العمومیة. وھذه النظم ھي أجھزة ً خطیرا أنھا ال تفتأ تثیر قلقا

لتسخین محلول (سائل إلكتروني) بحیث ینشأ عنه رذاذ یستنشقه المتعاطي

بعد ذلك. والمكونات األساسیة لھذا المحلول مقّدرًة حسب الحجم ھي

البروبیلین غلیكول، مع الغلیسیرول أو بدونه، ومواد ُمَنكِّھة. وتتفاوت (السجائر

اإللكترونیة  vape pensأو "فیب بنز ،e-hookahs أو "إي-ھوكاه ،vapes او

ً إي-سیجز)من ناحية طريقة انتاجها للمواد "فیبس ، e-cigs وتسّمى أیضا

السامة وإیصالھا لمواد النیكوتین، وھو ما یرجع إىل الفروق في التصمیم،

وفلطیة البطاریات، ووحدة الدوائر الكھربائیة، وإمكانیات إدخال تعدیالت،

وقابلیة التكیُّف لالستعمال مع مواد أخرى غیر النیكوتین.

 

 



 

 

ً زیادة متسارعة منذ وقد شھدت مبیعات نظم إیصال مواد النیكوتین إلكترونیا

طرحھا في األسواق عام 2012 : ویُتوّقع أن تصل إىل 26.84 ملیار دوالر أمریكي

بحلول عام 2023 . وعىل غرار ذلك، سرعان ما تنامت عملیات اإلعالن عن

النظم المذكورة وتسویقھا والترویج لھا، عبر قنوات تعتمد بشدة عىل اإلنترنت

ووسائل التواصل االجتماعي. 

وكثیر من الجوانب التسویقیة المحیطة بھذه المنتجات یثیر القلق بشأن زیف

االدعاءات الصحیة، والزعم بنجاعتھا في اإلقالع عن التدخین، واستھدافھا

للشباب (استعمال النكھات عىل وجھ الخصوص). وما زالت تأثیرات نظم

ً عىل الصحة في األمد الطویل غیر معروفة، إیصال مواد النیكوتین إلكترونیا

ویتطلب األمر إجراء المزید من البحوث.

 

 

 

 

 



 

وقادت عملیات االستعراض التي أُجرِیَت حتى اآلن للبّینات التجریبیة

المستمّدة من الدراسات الكیمیائیة والسّمیة، والدراسات السریریّة بدرجة أقل،

مختلف الكُّتاب للخلوص بمحاذیر أكثر أو أقل إىل أن تلك النظم ال تخلو من

الضرر وإن كانت أقل خطورًة من السجائر عموماً. وثمة محاذیر معّینة من بینھا

ما یلي:

- استعمال المنتجات التي تحتوي عىل النیكوتین بأي شكل في أوساط الشباب

والحوامل، بما في ذلك نظم إیصال مواد النیكوتین، غیر مأمون.
- الرذاذ الذي یستنشقھ جمیع مستخدمي نظم إیصال مواد النیكوتین إلكترونیاً

یحتوي عىل مواد سامة قد تزید من مخاطر اإلصابة بالسرطان أو األمراض

القلبیة الوعائیة أو الرئویة.
- استنشاق الرذاذ الذي ینفثھ مستخدمو نظم إیصال مواد النیكوتین إلكترونیاً

یزید من تعرُّض غیر المدخّنین واألشخاص المحاذین للمدخّنین للنیكوتین

ولعدد من المواد السامة بمستویات أعىل من المستویات الطبیعیة القائمة.

- ثمة مخاوف تمّس األمان فیما یتعلق بانفجار المشغوالت المتعلقة بنظم

ً فضالً عن التسّمم الَعرَضي بالنیكوتین. وكانت إیصال مواد النیكوتین إلكترونیا

ھناك حاالت لبطاریات سجائر إلكترونیة تم شحنھا وأدت إىل اندالع حرائق

ونشوب انفجارات.

ویدور جدل كبیر بشأن التساؤالت حول ما إذا كانت نظم إیصال مواد النیكوتین

إلكترونیاً أداة فعالة لإلقالع عن التدخین وما إذا كانت توفر بّوابة خلفیة للتدخین.

ومن المبكر للغایة اإلجابة عىل كال التساؤلین.

 

 



يسعدنا تواصلكم معنا عبر 

 

http://saudimens health.org.sa

 

saudimenshealth@gmail.com

 

011-469 25 32

 

SSMH_Public

 


