


 



 يبٕٚأٚبس،  30

 ناليخُبع ػٍ حؼبؽٙ انخبغانٕٛو انؼبنًٙ 





..  اٌؼبٌُ فٍِٝيبس ِذخٓ 1.1: اٌظذخ اٌؼبٌّيخ

 اٌجٍذاْ ِٕخفؼخ اٌذخً فُِٕٝٙ % 80



ثؼغ اٌجٍذاْ في ثيبٔبد ِؼذالد أزشبس رؼبؽٝ اٌزجغ 
 ٌٍمٍكِذػبح 

ِؼظُ اٌجٍذاْ، في رؼبؽٝ اٌزجغ سغُ أخفبع ِؼذالد 
إجّبٌي رؼٕٝ ػّٕبً أْ اٌسىبٔي إال أْ ِؼذالد إٌّٛ 

. ػذد األشخبص اٌزيٓ يزؼبؽْٛ اٌزجغ ال يضاي ِشرفؼبً 
في ٚرجؼش ِؼذالد أزشبس رؼبؽٝ اٌزجغ ثيٓ اٌشجبة 

اإللٍيُ ػٍٝ اٌمٍك ثظفخ خبطخ، السيّب ثيٓ اٌفزيبد، 
طٛس رؼبؽٝ اٌزجغ أزشبساً أوضش  األسجيٍخٚيؼزجش رذخيٓ 

 .ثيٓ ٘زٖ اٌفئخ



ٚؼخبش حؼبؽٙ انخبغ انسبب انشئٛسٙ انٕحٛذ انز٘ 

ًٚكٍ حفبدّٚ نهٕفبة فٙ انؼبنى إر ٕٚد٘ بحٛبة أكثش يٍ 

 .  سُتيالٍٚٛ شخض كم  7

حُؼخبش حكبنٛفّ االلخظبدٚت ببْظت أٚؼبً إر ٚضٚذ 

حشنٌٕٛ دٔالس أيشٚكٙ يٍ  1.4يدًٕػٓب ػهٗ 

 .حٛث حكبنٛف انشػبٚت انظحٛت ٔخسبئش اإلَخبج



يكبفحت حؼبؽٙ انخبغ خضءاً سئٛسٛبً يٍ خطت حُؼذ 

ٔحشًم انخطت غبٚبث . 2030انخًُٛت انًسخذايت نؼبو 

حُطٕ٘ ػهٗ حذػٛى حُفٛز االحفبلٛت اإلؽبسٚت ػهٗ 

انظؼٛذ انٕؽُٙ ٔحخفٛغ انٕفٛبث انًبكشة انُبخًت 

ػٍ األيشاع غٛش انسبسٚت بًب فٛٓب أيشاع انمهب 

ٔاأليشاع انشئٕٚت ٔانسشؽبٌ ٔانسكش٘ بًمذاس 

 . انثهث



انخبغ ْٕ ػبيم يٍ ػٕايم انخطش اٌ حؼبؽٙ 
انشئٛسٛت انشبئؼت انًسببت نأليشاع غٛش انسبسٚت 

يهٌٕٛ شخض كم سُت  40انخٙ حسفش ػٍ يظشع 
يٍ يدًٕع حبالث انٕفبة ػهٗ % 70أ٘ يب ٚؼبدل 

يهٌٕٛ شخض حخشأذ  15انظؼٛذ انؼبنًٙ يُٓى 
م أكثش يٍ . سُت 69ٔ 30أػًبسْى بٍٛ  %  80ٔٚسدَّ

فٙ انبهذاٌ راث انذخم " انًبكشة"يٍ ْزِ انٕفٛبث 
 .انًُخفغ ٔانًخٕسؾ 



 2017ِٕظّخ اٌظذخ اٌؼبٌّيخ رمشيش 

صيبدح ٘بئٍخ في سيبسبد ِىبفذخ اٌزجغ إٌّمزح ٚجذ 

 ٌٍذيبح خالي اٌؼمذ اٌّبػي

 



ِٓ سىبْ % 63)ٍِيبساد شخض  4.7يذظً 

ػٍٝ اٌذّبيخ ػٓ ؽشيك رذاثيش ِضً ( اٌؼبٌُ

اإلػالَبث إنٗ ٔحظش اٌمٛيخ اٌزذزيشاد اٌّظٛسح 

ِغ  األِبوٓ اٌؼبِخ اٌخبٌيخ ِٓ دخبْ اٌزجغ ٔ

ٚغيش٘ب ِٓ  انًذخٍُٛأيبكٍ نغٛش حخظٛض 

 .اٌزذاثيش

 



خالل ػشش سُٕاث، يشاث حؼبػفج انحًبٚت أسبغ 

شخض فمؾ يهٛبس  2007فٙ ػبو حٛث كبَج ححًٙ 

 (. يٍ سكبٌ انؼبنى% 15)

اسخشاحٛدٛبث حُفٛز ْزِ انسٛبسبث انًالٍٚٛ نمذ أَمزث 

 .يٍ انُبط يٍ انًٕث انًبكش



 

WHO Six policies to reverse the 
tobacco epidemic 



Package of six proven policies: 
Monitor tobacco use and prevention 

policies 
Protect people from tobacco smoke 
Offer help to quit tobacco use 
Warn about the dangers of tobacco 
Enforce bans on tobacco advertising, 

promotion and sponsorship 
Raise taxes on tobacco 



Package of six proven policies: 
 انٕلبٚتسطذ حؼبؽٙ انخبغ ٔسٛبسبث 
 ٌانخبغحًبٚت األشخبص يٍ دخب 
 ٙانخبغحمذٚى انًسبػذة نإللالع ػٍ حؼبؽ 
 انخبغححزٚش األشخبص يٍ يخبؽش 
 ٔانخشٔٚح نّ فشع انحظش ػهٗ اإلػالٌ ػٍ انخبغ

 ٔسػبٚخّ
 انؼشائب انًفشٔػت ػهٗ انخبغصٚبدة. 
 



َفزث ثًبَٛت بهذاٌ بًب فٛٓب خًست بهذاٌ راث انذخم 

انًُخفغ ٔانًخٕسؾ أسبؼت حذابٛش أٔ أكثش يٍ حذابٛش 

MPOWER  ػهٗ أسفغ انًسخٕٚبث 

ٔيبنطت ٔيذغشمش انبشاصٚم ٔخًٕٓسٚت إٚشاٌ اإلساليٛت )

 ٔأٚشنُذأبًُب ٔحشكٛب ٔانًًهكت انًخحذة نبشٚطبَٛب انؼظًٗ 

 (انشًبنٛت



َٛببل ٔانُٓذ ٔانفهبٍٛ ْٙ فٙ ػذاد انبهذاٌ : انشطذ

انخٙ اػطهؼج بًببدساث حذػًٓب انًُظًت نشطذ 

حؼبؽٙ انخبغ ثى َفزث حذابٛش حشيٙ إنٗ حًبٚت 

 .األشخبص يٍ انخبغ



 : انشطذ

اػخًذث َٛببل انخحزٚشاث انظحٛت األكبش حدًبً فٙ 

يٍ يسبحت % 90بخغطٛت )انؼبنى ػهٗ أغهفت انخبغ 

بؼذ اسخخذاو يدًٕػت يٍ  2015يبٕٚ /فٙ أٚبس( انغالف

األسئهت السخمظبء األسش بشأٌ انخبغ سًحج نهسهطبث 

ببنكشف ػٍ اسحفبع يؼذل اَخشبس انزكٕس انببنغٍٛ انزٍٚ 

 ٚذخٌُٕ ٔٚخؼبؽٌٕ يُخدبث انخبغ ػذٚى انذخبٌ



 :  انشطذ
بشَبيدبً نإللالع ػٍ حؼبؽٙ انخبغ ػهٗ َطبق بذأث انُٓذ 

انبهذ ٔخطبً ْبحفٛبً يدبَٛبً نهًسبػذة ػهٗ اإللالع ػٍ 
اسخمظبء شبيم "بؼذ إخشاء  2016انخذخٍٛ فٙ ػبو 

انز٘  2010-2009فٙ انفخشة " نخؼبؽٙ انخبغ نذٖ انببنغٍٛ
ػٍ االْخًبو انكبٛش انز٘ ٚبذّٚ حٕانٙ شخض ٔاحذ كشف 

شخظٍٛ يٍ األشخبص انزٍٚ ٚذخٌُٕ ٔٚخؼبؽٌٕ يٍ كم 
 انخبغيُخدبث انخبغ ػذٚى انذخبٌ ببإللالع ػٍ حؼبؽٙ 





 : انشطذ
ألشث انفهبٍٛ انمبٌَٕ انببسص إلطالذ انؼشائب انًفشٔػت 

ػبو فٙ ( Sin Tax Reform Law)ػهٗ انخبغ ٔانكحٕل 
بؼذ أٌ بٍّٛ االسخمظبء انشبيم نخؼبؽٙ انخبغ نذٖ  2012

اسحفبع يؼذالث انخذخٍٛ  2009انببنغٍٛ انز٘ أخشحّ فٙ ػبو 
ٔسبًْج ْزِ %(. 12.9)ٔانفخٛبٌ %( 47.4)نذٖ انشخبل 

انخذابٛش انمٕٚت نهحذ يٍ انطهب ػهٗ انخبغ فٙ حخفٛغ يسخٕٖ 
حؼبؽٙ انخبغ، ٔفمبً نُخبئح اسخمظبء حؼبؽٙ انخبغ نذٖ انببنغٍٛ 

 .2015انز٘ أخشحّ انفهبٍٛ فٙ ػبو 



حششٚؼبث شبيهت يخؼهمت ببأليبكٍ حُفٛز  :انحًبٚت

يهٛبس  1.5إنٗ حٕانٙ ببنُسبت انخبنٛت يٍ دخبٌ انخبغ 

ٔلذ أُحشص حمذو يهحٕظ يُز ػبو . بهذاً  55شخض فٙ 

فٙ انبهذاٌ راث انذخم انًُخفغ ٔانًخٕسؾ  2007

بهذاً اػخًذ لبََٕبً كبيالً خبطبً ببأليبكٍ  35يُٓب 

 .2007انخبنٛت يٍ دخبٌ انخبغ يُز ػبو 



انًالئى نإللالع ٚخى حٕفٛش انؼالج : حمذٚى انًسبػذة

يهٛبس شخض فٙ  2.4ػٍ حؼبؽٙ انخبغ نًب ٚسبٔ٘ 

 بهذاً  26



ٚحظم ػذد أكبش يٍ األشخبص ػهٗ : انخحزٚش

انحًبٚت ببسخخذاو حذبٛش ٔػغ ححزٚشاث لٕٚت 

يظٕسة ػهٗ ػهب انخبغ أكثش يٍ أ٘ حذبٛش آخش يٍ 

 3.5ٚشًم َحٕ يًب   "MPOWER"حذابٛش 

بهذاً أ٘ حٕانٙ َظف  78يهٛبساث شخض فٙ 

 %(47)سكبٌ انؼبنى 



يهٛبساث شخض فٙ بهذ بّث  3.2ٚمٛى : انحًالث

ػهٗ األلم حًهت ٔؽُٛت شبيهت نًكبفحت انخبغ فٙ 

 ٔسبئم اإلػالو خالل انؼبيٍٛ انًبػٍٛٛ



ٚؼخبش حذبٛش سفغ انؼشائب : صٚبدة انؼشائب

نضٚبدة أسؼبس يُخدبث انخبغ أكثش انٕسبئم فؼبنٛت 

ٔيشدٔدٚت نهحذ يٍ حؼبؽٙ انخبغ ٔحشدٛغ يخؼبؽٙ 

انخبغ ػهٗ اإللالع ػٍ انخذخٍٛ إال أَّ يٍ حذابٛش 

 يكبفحت انخبغ األلم اسخخذايبً 



ٚخذاخم انحظش انًفشٔع ػهٗ : فشع انحظش

اإلػالٌ ػٍ انخبغ ٔانخشٔٚح نّ ٔسػبٚخّ يغ لذسة 

دٔائش طُبػت انخبغ ػهٗ انخشٔٚح نًُخدبحٓب ٔبٛؼٓب 

انشبيم ْزا ٔال ٚشًم انحظش ٔٚحذ يٍ حؼبؽٙ انخبغ 

 يٍ سكبٌ انؼبنى% 15انٕلج انحبنٙ إال فٙ 



أدذس رمشيش طبدس ػٓ ِٕظّخ اٌظذخ يُشيش 

إٌٝ ٚجٛد لظٛس اٌؼبٌّي اٌؼبٌّيخ ػٓ ٚثبء اٌزجغ 

رٕفيز سيبسبد ِىبفذخ  فٝاٌؼذيذ ِٓ اٌجٍذاْ في 

ِٓ شأٔٙب إٔمبر األسٚاح، ِضً ِسبػذح اٌزي اٌزجغ 

 .إٌبط ػٍٝ اإللالع ػٓ رؼبؽيٗ



أْ أوضش ِٓ ٔظف ثٍذاْ إلٍيُ  2019ٚيٛػخ رمشيش ػبَ 

ثًٍذا ِٓ أطً  14)ِٕظّخ اٌظذخ اٌؼبٌّيخ ٌششق اٌّزٛسؾ 

، يطجك ثبٌفؼً سيبسبد ٌّسبػذح إٌبط ػٍٝ (ثًٍذا 22

اٌىٛيذ، )اإللالع ػٓ رؼبؽٝ اٌزجغ، فٕٙبن صالصخ ثٍذاْ 

(  ٚاٌٍّّىخ اٌؼشثيخ اٌسؼٛديخ، ٚاإلِبساد اٌؼشثيخ اٌّزذذح

رطجك سيبسبد ٌذػُ اإللالع ػٓ رؼبؽٝ اٌزجغ رطجيمبً وبِالً 

 اٌّسزٛيبدػٍٝ أػٍٝ 



ثًٍذا يغطٝ رىبٌيف  17أْ  2019رمشيش ػبَ وّب يٛػخ 

خذِبد اٌّسبػذح ػٍٝ اإللالع ػٓ رؼبؽٝ اٌزجغ وٍيًب أٚ 

ثؼغ اٌّشافك اٌظذيخ أٚ أغٍجٙب؛ ٚثٍذاْ  فٝجضئيًب 

آخشاْ يمذِبْ خذِبد اٌّسبػذح ٌإللالع ػٓ رؼبؽٝ اٌزجغ، 

ٌٚىٓ دْٚ رغطيخ اٌزىبٌيف، ٚيزؼخ ِٓ رٌه اسرفبع 

ِسزٜٛ اٌطٍت اٌؼبَ ػٍٝ رٍمٝ اٌذػُ ٌإللالع ػٓ رؼبؽٝ 

 .ِٕزجبد اٌزجغ



ثًٍذا يغطٝ رىبٌيف  17أْ  2019رمشيش ػبَ وّب يٛػخ 

خذِبد اٌّسبػذح ػٍٝ اإللالع ػٓ رؼبؽٝ اٌزجغ وٍيًب أٚ 

ثؼغ اٌّشافك اٌظذيخ أٚ أغٍجٙب؛ ٚثٍذاْ  فٝجضئيًب 

آخشاْ يمذِبْ خذِبد اٌّسبػذح ٌإللالع ػٓ رؼبؽٝ اٌزجغ، 

ٌٚىٓ دْٚ رغطيخ اٌزىبٌيف، ٚيزؼخ ِٓ رٌه اسرفبع 

ِسزٜٛ اٌطٍت اٌؼبَ ػٍٝ رٍمٝ اٌذػُ ٌإللالع ػٓ رؼبؽٝ 

 .ِٕزجبد اٌزجغ



 غ اندًبػبث انمهب انًخخظت ٔانًؼُٛت بأيشاع حُشدِّ

االػطالع بًسؤٔنٛبحٓى ٔحثمٛف ػهٗ ٔاألٔػٛت انذيٕٚت 

اندًٕٓس ٔاألخز بضيبو انمٛبدة نهحذ يٍ حؼبؽٙ انخبغ، 

ٔبزنك ٚخى احخٕاء ٔببء أيشاع انمهب ٔاألٔػٛت انذيٕٚت 

 ٔاإللهًٛٙػهٗ انًسخٍٕٚٛ انٕؽُٙ 

 غ اندًٕٓس ككم ػهٗ بزل خٕٓد حثٛثت نخفغ حُشدِّ

يخبؽش اإلطببت بأيشاع انمهب يٍ خالل اإللالع ػٍ 

ع نهخذخٍٛ انسهبٙ  ؛حؼبؽٙ انخبغ ٔحدُُّب انخؼشُّ



 غ انحكٕيبث ػهٗ أٌ حخخز كبفت اإلخشاءاث انًًكُت حُشدِّ

نًكبفحت حؼبؽٙ انخبغ ٔنشفغ ٔػٙ اندًٕٓس بشأٌ 

 انؼاللت بٍٛ حؼبؽٙ انخبغ ٔأيشاع انمهب؛

 غ انبهذاٌ ٔيُظًبث انًدخًغ انًذَٙ ػهٗ حؼضٚض حُشدِّ

انٕلبٚت يٍ أيشاع انمهب ٔاألٔػٛت انذيٕٚت ٔيكبفحخًٓب 

ٔرنك يٍ خالل حكثٛف إخشاءاحٓب راث انظهت بخذابٛش 

MPOWER  ٚخسك يغ احفبلٛت يُظًت انظحت بًب

 انخبغانؼبنًٛت اإلؽبسٚت بشأٌ يكبفحت 


