
 في مملكة البحرين تبغلمكافحة ال الوطنية الخطة

2018-2030 

 المقدمة:

مادة  6000يعد استخدام التبغ من أكبر األخطار الصحية في العالم، حيث يحتوي دخان التبغ على أكثر من 
 منها تسبب السرطان. 50منها معروف بأنها ضارة، وأكثر من  250كيميائية، ما ال يقل عن 

بمعدل شخص  -وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية فإن التبغ يقتل أكثر من ستة ماليين شخص سنويا 
وفيات بين البالغين. ومن المتوقع أن يموت  10كما يتسبب التبغ بوفاة واحد لكل -واحد كل خمس ثوان 

من المدخنين في  ٪80نصف المستخدمين الحاليين للتبغ من األمراض المرتبطة بالتبغ. ويعيش أكثر من 
العالم والبالغ عددهم مليار تقريبًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويذكر أن متعاطي التبغ الذين 
 يموتون قبل األوان تحرم عائالتهم من الدخل، مما يزيد من تكلفة الرعاية الصحية ويعوق التنمية االقتصادية.

شكل انضمام مملكة البحرين التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ واصدار صاحب و 
بشأن مكافحة التدخين  2009لسنة  (8)الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي للقانون رقم 

قية على أهم االستراتيجيات والتبغ بأنواعه دفعة قوية لجهود مكافحة التبغ في المملكة. حيث نصت االتفا
والخطط الفعالة لمكافحة التبغ كما احتوى قانون مكافحة التدخين والتبغ على مواد وبنود تنظم من استهالك 
منتجات التبغ وتهدف الى التقليل من استهالكه وحماية غير المدخنين وتحديدًا الفئات األكثر خطورة مثل 

التعرض لهذه المنتجات، كما احتوى القانون على عقوبات قد تصل األطفال من اآلثار الضارة الناتجة عن 
 إلى غلق المحالت التي ال تلتزم بتطبيق القانون في حال تكرار المخالفة. 

مم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ مع بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها األالتزمت مملكة البحرين 
هم هذه أحد أهدفًا، ويعد الهدف الثالث  17م والبالغ عددها 2030ام م وستستمر حتى ع2016بداية عام 

هداف ولتحقيقه يتوجب على الدول وضع السياسات والبرامج الالزمة لتقليص معدل الوفيات المبكرة التي األ
وتشمل األمراض . 2023بنسبة الثلث بحلول عام  تحدث على الصعيد العالمي نتيجة األمراض السارية

والتي يعد استهالك التبغ من أهم وعية والسرطان وداء اإلنسداد الرئوي المزمن مراض القلب واألأ السارية



ول العمل على تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة كما يتوجب على الدعوامل االختطار لالصابة بها. 
 العالمية بشأن مكافحة التبغ.

لمكافحة  الوطنيةهمية بالغة لمكافحة آفة التبغ وذلك من خالل انشاء اللجنة مملكة البحرين أ ولتأوعليه فقد 
من اخطار ومضاعفات المجتمع  ل الخطط والبرامج الصحية لحمايةلقد اناط بها رسم افضالتدخين والتبغ و 
 استخدام التبغ.

وطنية مناسبة لتشرف  ةمنظوم اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأن تكوناستطاعت  ةوبجهود متظافر 
تم اعداد الخطة الوطنية لمكافحة التبغ واعتمادها في عام وقد  .في المملكةمكافحة التبغ طبيق برامج على ت
 .لتطبيق تلك البرامجلتكون خارطة طريق بناء على افضل الممارسات العالمية   م2017

 لمكافحة التبغ: وطنيةسس الخطة الأ

  العامه للفرداإللتزام بالحفاظ على الصحة. 
 اإلتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ. 
 المبادء التوجيهية لمواد اإلتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ. 
  االستراتيجيات الست التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ والمسماة اختصارًا

MPOWER  :وهي ترمز إلى 
o Monitor .رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية 
o Protect .حماية الناس من دخان التبغ 
o Offer .عرض المساعدة على اإلقالع عن تعاطي التبغ 
o Warn .التحذير من أخطار التبغ 
o Enforce .إنفاذ حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته 
o Raise .زيادة الضرائب على التبغ 

  وأهداف التنمية المستدامة مكافحة األمراض غير السارية ل 2011سبتمبر  اعالن األمم المتحدة
2016-2030 

 القوانين والتشريعات الوطنية الخاصة لمكافحة التبغ. 



 الدالئل اإلسترشادية في مكافحة التبغ الصادرة عن اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ.  

 ةالرؤي
 .التبغ ومضاعفاته ضراربأنحو مجتمع واعي 

 الرسالة
 استهالكالناتجة عن االجتماعية والبيئية واالقتصادية الصحية و حماية األجيال الحالية والمستقبلية من اآلثار 

 ،تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع بمخاطر إستخدام التبغ ومنتجاتهمن خالل التبغ والتعرض لدخان التبغ 
ستخدام توفير خدمات اإلقالع عن ا ،التبغ بين مختلف فئات المجتمع امتقوية نظام الترصد والرصد إلستخد

م التبغ في اوالقوانين الرامية للحد من إستخد التشريعات تفعيلو  ذات جودة عالية وبمعايير عالميةالتبغ 
 تعزيز الشراكات المجتمعية والعالمية.و  البحرينيالمجتمعات 

 

 الهدف الرئيسي

الوفيات الناجمة عن  تقليل عبء المراضة ومعدلللوقاية من البدء في استهالكه و مكافحة وباء التبغ تطلعًا 
 مضاعفات استخدام منتجات التبغ في مملكة البحرين

 األهداف اإلستراتيجية:
 .إستخدام التبغ البدء فيالوقاية األولية من  -1
 إستخدام التبغ .انبعاثات  من حماية المجتمع -2
 . تشجيع اإلقالع عن التبغو  التبغالوقاية الثانوية من إستخدام  -3
 .ومضاعفاته تقوية نظام الترصد والرصد إلستخدام التبغو  انشاء -4
 التبغ. الداعمة لمكافحةتفعيل التشريعات والقوانين اصدار و  -5

 

 :المدة الزمنة للخطة
 المدة الزمنية المرصودة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تزامنًا مع 2030-2018ي الفترة من ف الخطةتمتد 

 
 



 الهدف األول:
 إستخدام التبغ البدء فيالوقاية األولية من  

 الغاية:
ير مفاهيم وسلوكيات المجتمع يتغو على الصحة العامه  زيادة مستوى الوعي بمخاطر إستخدام التبغ -1

 نحو استخدامه .
-13في الفئة العمرية  معدل االنتشار الحالي لتعاطي التبغ% في 30تحقيق انخفاض نسبي بمقدار  -2

 .سنة  15
% في معدل االنتشار الحالي لتعاطي التبغ بين األفراد البالغين من 30تحقيق انخفاض نسبي بمقدار  -3

 سنة أو أكثر. 15العمر 
 مؤشر الغاية:

 سنة. 15-13معدل االنتشار الحالي لتعاطي التبغ بين الفئة العمرية  -1
 أو أكثر. سنة 15البالغين األفراد بين االنتشار الحالي لتعاطي التبغ معدل  -2
 .فراد المجتمععلى أ تطبيق التحذيرات الصحية على منتجات التبغ تأثير نسبة -3

 

 استراتيجيات التنفيذ:
 الجهة المسؤولة المؤشرات آلية التطبيق اإلستراتيجيات
رفع الوعي 

بمخاطر إستخدام 
 التبغ.

إلكتروني لنشر إنشاء موقع  .1
 الوعي.

 تنظيم برامج وحمالت توعية. .2
إدراج التوعية في المناهج  .3

 المدرسية.
وضع التحذيرات الصحيةعلى  .4

 منتجات التبغ.

 نسبة انجاز الموقع وعدد مرتاديه  .1
عدد الحمالت المنظمة  .2

 والفعاليات.
عدد اإلعالنات التي تحذر من  .3

مسموعة  –إستخدام التبغ )مرئية 
 الخ.(.

الفات الصادرة بحق عدد المخ .4
 اإلعالنات المخالفة.

 نسبة إدراج التوعية في المناهج. .5
تطبيق  التحذيرات  تأثير نسبة .6

على  الصحية على منتجات التبغ
 األفراد

 وزارة الصحة
 وزارة االعالم

 وزارة التربية والتعليم
وزارة الصناعة والتجارة 

 والسياحة
 جمعية مكافحة التدخين

 
 



تنظيم  بيع 
منتجات   وعرض 

 التبغ

قوانين ال تفعيل و  إصدار
 المنظمه تشريعاتالو 

 .عدد القوانين الصادرة والمفعله .1
 عدد المخالفات  .2

 وزارة الصحة 
وزارة الصناعة والتجارة 

 والسياحة
 هيئة اإلفتاء والتشريع القانوني

حظر اإلعالن 
 وغير المباشر 
عن  المباشر

 منتجات التبغ.

و تفعيل  القوانين  إصدار
 المنظمه والتشريعات

 عدد القوانين الصادرة والمفعله. .1
 عدد المخالفات. .2

 وزارة الصحة
 وزارة االعالم

وزارة الداخلية )الجرائم 
 االلكترونية(

 هيئة اإلفتاء والتشريع القانوني
 

 الهدف الثاني 
 :إستخدام التبغ انبعاثاتمن  حماية المجتمع

 الغاية: 
 .من التعرض إلنبعاثات استخدام منتجات التبغ المجتمعفراد أحماية 

 :مؤشر الغاية

عن من قائمة األماكن المدرجة في تقرير منظمة الصحة العالمية  األماكن الخالية من التدخيننسبة  .1
  (WHO Global Tobacco Country Report, GTCR)   وباء التبغ في العالم

 .األماكن العامه المغلقةنسبة انبعاثات التبغ في الهواء في  .2

 استراتيجيات التنفيذ:
 الجهة المسؤولة المؤشرات آلية التطبيق اإلستراتيجيات

% خالية 100ماكن عامة أ
 من التدخين

الرامية سن القوانين والتشريعات 
في  لحظر التدخين بكل انواعه

 ةالعامه المغلق األماكن
إذا  األماكن العامه المفتوحةو 

 أمكن

انبعاثات التبغ في نسبة  .1
الهواء في األماكن 

 .العامه المغلقة
تطبيق في نسبة ال .2

 غلقة.األماكن العامه الم
نسبة التطبيق في  .3

األماكن العامه 
  المفتوحة

 وزارة الصحة
وزارة األشغال وشئون 

 البلديات والتخطيط العمراني
 هيئة اإلفتاء والتشريع القانوني
 الجهات المعنية ذات العالقة



مؤسسات خالية وضع معايير  مؤسسات خالية من التبغ
 التبغمن 

عدد المؤسسات المطبقة 
)المدارس 

،الجامعات،النوادي 
 الرياضية ..الخ(

 وزارة الصحة
 الجهات المعنية ذات العالقة

 

 الهدف الثالث 
 قاية الثانوية من إستخدام التبغالو  

 الغايه:
  .التبغاد على اإلقالع عن استخدام ع األفر تشجي 

 مؤشر الغاية:

 نسبة المقلعين عن استخدام التبغ. .1
 سكان .لعدد عيادات اإلقالع عن استخدام التبغ بالنسبة ل .2
 .لإلقالع عن استخدام التبغر الخط الساخن او تقنيات التواصل الحديثة  توف .3

 :التنفيذ استراتيجيات

 الجهة المسؤولة المؤشرات آلية التطبيق اإلستراتيجيات
خدمات توفير 

اإلقالع عن 
 التدخين

في  توفير خدمة اإلقالع عن استخدام التبغ-1
المرافق الصحية والمدارس والجامعات وتجمعات 

 العمل
معايير خدمات اإلقالع  عن استخدام وضع  -2

  التبغ.
 لعالج ادمان النيكوتين.الوطني الدليل  اعداد -3
يثة اخرى  دو تقنيات حأ توفير خط ساخن -4

  .اإلقالعلخدمات 
 تاهيل العاملين على الخدمات.تدريب و  -5
 توفير أدوية اإلقالع عن استخدام التبغ -6

 .ودعمه من قبل التأمين الصحي
حمالت دعائية للخدمة وانشاء رابط إلكتروني  -7

 عدد العيادات المقدمة للخدمة -1
عدد المؤسسات غير  -2

 للخدمه. ةالصحية الموفر 
 نسبة انجاز وضع المعايير. -3
نسبة إنجاز وضع دليل  -4

 العالج.
 وجود خط ساخن ومفعل. -5
عدد المدربين سنويا لتقديم  -6

 الخدمة.
مدار  نسبة توفر األدوية على -7

 العام.
عالج ادمان النيكوتين ضمن  -8

 وزارة الصحة 
 وزارة التربية والتعليم

جمعية مكافحة 
 التدخين
 المعنية الجهات

 العالقة ذات



 التامين الصحي . لها في مواقع وزارة الصحة
 عدد الحمالت الدعائية -9

 في السنة. لخدمات العيادات
اإلستعالم عن 

استخدام التبغ في 
 المؤسسات الصحية

ادراج استخدام التبغ ضمن سجل العالمات  -1
 الحيوية للمؤسسات الصحية

التبغ في  تضمين  اإلستعالم عن استخدام -2
، برنامج الصحة المدرسية، الفحص الدوري
الفحص والمشورة ما قبل الزواج ،فحص 

 دخول الجامعة
 

الصحية عدد المؤسسات  -1
 المطبقة 

عدد الحاالت المحولة  -2
 لخدمات اإلقالع

 عدد الحاالت المكتشفة -3

  وزارة الصحة
هيئة تنظيم المهن 

 الطبية

 
 الهدف الرابع

 ومضاعفاته وبناء قاعدة بيانات إلقتصاديات التبغ. لتعاطي التبغ الترصدالرصد و  تقوية نظامانشاء و 
 :الغاية 

حصائيات دقيقة  توفير قاعدة بيانات  .لمكافحة وباء التبغ الخطط المستقبليةتدعم وضع وا 
 مؤشر الغاية :

 احصائيات دقيقة حول استخدام التبغ بالمجتمع. توفر .1
 التبغ وأنشطتها اإلقتصادية قاعدة بيانات حول منتجات انشاء .2
 مبنية على البراهين العلمية.اجراء بحوث ودراسات صحية  .3

 :التنفيذ استراتيجيات
 الجهة المسؤولة المؤشرات آلية التطبيق اإلستراتيجيات

تطبيق الترصد 
إلستخدام التبغ في 

 المجتمع

المسح العالمي  إجراء .1
تبغ بين الشباب إلستخدام ال

(Global Youth 
Tobacco Survey, 

GYTS) 
العالمي إجراء المسح  .2

 غ بين البالغينتبإلستخدام ال
(Global Adults 

طلبة معدل تعاطي التبغ بين  .1
 .المدارس

غ بين تبمعدل تعاطي ال .2
 .الشباب

غ بين تبمعدل تعاطي ال .3
 .البالغين

نسبة إنجاز المسوحات  .4
 المطلوبه

 وزارة الصحة
 وزارة التربية والتعليم



Tobacco Survey, 
GATS) 

جراء المسح العالمي إ .3
غ بين طلبة تبإلستخدام ال

الكليات العلمية والعلوم 
 Global Health) الطبية

Professionals 
Tobacco Survey, 

GHPS) 
وضع قاعدة بيانات 

اإلقتصادية باألنشطة 
لمنتجات التبغ 

 مملكةبال

 تشكيل فريق عمل وطني  .1
تصميم قاعدة البيانات  .2

اردات التبغ و المطلوبة )
رخص  بيع  ،واعادة تصديره

 (رخص مقاهي التبغ التبغ،

 وزارة الصحة  توفر البيانات المطلوبه سنويا 
وزارة الصناعة 

 والتجارة والسياحة
وزارة األشغال 

والبلديات والتخطيط 
 العمراني

الجهاز المركزي 
 لإلحصاء

وزارة الداخلية 
 )الجمارك(

دراسة العبء  .1
اإلقتصادي 
 التبغ الستهالك

عبء  دراسة .2
الناتج عن المراضة 

 استهالك التبغ

 تشكيل فريق بحثي وطني  .1
رصد الموازنات المالية  .2

 للدراسة
 البدء باجراء الدراسة  .3

 وجود فريق بحثي وطني .1
 تخصيص الموازنه المالية .2
 نتائج الدراسة .3

 وزارة الصحة 
الجهاز المركزي 

 لإلحصاء
 

 
 الهدف الخامس 

 التبغ :الداعمة لمكافحة  والقوانين الراميةتفعيل التشريعات 
 الغاية:
 :لتضمن التالي تشريعات وقوانينو تفعيل إيجاد  -1



 العرض والبيع لتبغ ومنتجاتهو  تنظيم إستخدام التبغ. 
 ةفي األماكن العام انبعاث استخدام التبغ مخاطر من األفراد حماية. 
 ومنتجاتهالدعاية والترويج  بكافة اشكاله لتبغ و  اإلعالن حظر. 
  من اإلتفاقية  5.3لمادة ل تفعيالً وذلك  وتنفيذ القوانينوضع منع تدخل شركات التبغ في

 .اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ
  بالمستهلك.منتجاته لتبغ و اجراء األضرار التي يلحقها  التبغشركات مقاضاة 

 بمنتجات التبغ .المشروع  وكول مكافحة اإلتجار غيرمام لبرتضاإلن -2
 مؤشر الغاية: 
 .مكافحة استهالك التبغلتطبيق برامج داعمة ومفعله  قويةوطنية وجود قوانين 
 :التنفيذ استراتيجيات

 الجهة المسؤولة المؤشرات آلية التطبيق اإلستراتيجيات
تفعيل دور التشريع في 

 مكافحة التبغ
سن القوانين والتشريعات 

 الوطنية
الوطنية عدد القوانين  .1

 الفاعلة
عدد اإلجراءات التنظيمية  .2

 الفاعلة

 وزارة الصحة 
اللجنة الوطنية لمكافحة 

 التبغ
 مجلس النواب
 مجلس الشورى

تفعيل اإلجراءات المالية 
على منتجات  والضريبية

 التبغ

تتضمن  قوانين اصدار .1
فرض ضرائب ورسوم على 
منتجات التبغ بما يتالئم مع 

 .الصحة العامة
تخصيص جزء من  .2

الضريبة ألنشطة مكافحة 
 التبغ 

الضريبة السنوية  .1
المحصلة عن منتجات 

 التبغ
نسبة الضريبة  .2

ألنشطة  المخصصة
 مكافحة التبغ 

 وزارة الصحة
 وزارة المالية

وزارة الصناعة والتجارة 
 والسياحة

هيئة اإلفتاء والتشريع 
 القانوني

تفعيل الشراكة المجتمعية 
 التبغوالعالمية لمكافحة 

اشاء فريق وطني لمكافحة  .1
 التبغ

تفعيل دور القطاع الخاص  .2
ومؤسسات المجتمع في 

 تطبيق برنامج مكافحة التبغ
في  تفعيل الشراكة العالمية .3

وجود قرار سياسي  .1
 بتشكيل الفريق الوطني 

عدد الشراكات  .2
بين مختلف واإلتفاقيات 

 الجهات بالمجتمع
نسبة الدعم المالي من  .3

 وزارة الصحة 
مختلف الجهات الوطنية 

 ذات العالقة
 منظمة الصحة العالمية

 



 مؤسسات المجتمع  تطبيق برامج مكافحة التبغ
المشاركة في الفعاليات  .4

العالمية الداعمة لمكافحة 
 التبغ 

تطبيق  بنود اإلتفاقية 
اإلطاريه لمنظمة الصحة 
 العالمية لمكافحة التبغ.

تطبيق السياسات الست  .1
لمكافحة التبغ 
MPOWER 

 يءنسبة تطبيق المباد .2
التوجيهية في القوانين 

 المحلية
تقديم التقرير الدوري  .3

اإلتفاقية اإلطارية  لتطبيق
 غ.تبلمكافحة ال

الحضور والمشاركة في  .4
 مؤتمر األطراف 

مدى اإللتزام بتطبيق  .1
 اإلتفاقية 

رفع التقرير لمنظمة  .2
 الصحة العالمية

مؤتمر نسبة المشاركة في  .3
 األطراف

وزارة الصحة ومختلف 
 الجهات

ام لبروتكول اإلنض
مكافحة اإلتجار غير 
 المشروع لمنتجات التبغ

 التصديق على البروتكول .1
تشكيل فريق وطني لمتابعة  .2

 تطبيق البروتكول

 التصديق على البروتكول .1
 وجود الفريق الوطني  .2

 وزارة الخارجية
 وزارة الصحة 

 الداخلية )الجمارك(وزارة 
وزارة الصناعة والتجارة 

 والسياحة
 
 


