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الأربعاء 12 يونيو 2019 - احتفلت وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية - المكتب القطري باليوم العالمي لمكافحة التبغ
وأطلقتا حملة وطنية تدعم زيادة الضرائب على منتجات التبغ في العراق وإقرار قانون التبغ المعدل.

  

كان الهدف من الاحتفالية زيادة الوعي بما يتناسب والآليات والخطط المتوافقة مع القانون رقم (19) لسنة 2012 من أجل الاستجابة
لمتطلبات "MPOWER" (وهي سياسة تهدف إلى المساعدة في تنفيذ التدخلات الفعالة على المستوى القطري للحد من الطلب على التبغ،

صادقت عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ) التي تشمل منع التدخين في الأماكن العامة وتهدف إلى
حماية المواطنين والمجتمع من استخدام منتجات التبغ، بما في ذلك التدخين، وتقليل المراضة والوفيات بما يتماشى مع أهداف

. (SDGs)التنمية المستدامة

  

أكد الدكتور علي أكبر، كبير المسؤولين الفنيين في منظمة الصحة العالمية في العراق، أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تسليط
الضوء على مخاطر التبغ، سواء على الأفراد أو من حولهم. وألقى رسالة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومفادها: "إن

استخدام التبغ في إقليم شرق المتوسط أمر مثير للقلق. ففي بعض البلدان، يدخن ٪57 من الرجال و ٪29 من النساء. وأن التدخين بين
الشباب يثير القلق بشكل خاص، حيث تصل نسبته إلى 42 ٪ بين الأولاد و 31 ٪ بين الفتيات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التدخين في هذه

المنطقة بحلول عام 2025، بخلاف الاتجاه السائد في بقية العالم، مما سيؤدي إلى تزايد أمراض الرئة الوبائية على المستوى الإقليمي."

  

ودعا الدكتور علي أكبر، مؤكدًا مقولة "لا تدع التبغ يأخذ أنفاسك أو حياتك"، دعا صناع القرار في العراق إلى إنفاذ القانون للحد من
التدخين وتوفير العلاج للمدخنين وزيادة الوعي من خلال القنوات الإعلامية وغيرها من المنصات.

  

وأكد كبار المسؤولين في وزارة الصحة بأن الأخيرة ستقوم بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة الأخرى لتحقيق أهداف
القانون وتصميم المناهج التعليمية ووضع برامج توعية وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل مفيدة للمواطنين بدلًا من

التبغ.

  

وتحت شعار "قانونك يحمينا"، دعا ناشطون صناع القرار إلى مساءلة أولئك الذين يدخنون داخل المؤسسات والوزارات والأماكن
العامة والمطارات والصفوف الدراسية والمسارح وغيرها، وزيادة الوعي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
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حضر الإحتفالية الوكيل الفني لوزير الصحة والبيئة ونقيب الأطباء العراقيين ورئيس جمعية مكافحة التدرن ومدير مكافحة التبغ
في دائرة الصحة العامة وأخصائيون من وزارة الصحة ومختلف منظمات المجتمع المدني والقنوات الإعلامية. كما وتضمنت

الإحتفالية كلمات ألقاها كبار الحاضرون وعرض فيديوي حول مخاطر التدخين. وشاركت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث
العلمي من خلال تقديم عرضًا مسرحيًا سريريًا وبعض الأغاني.

  

للمزيد من العلومات، يرجى الاتصال بـ:

  

غيدا مياحي
مسؤولة التواصل والاعلام لمنظمة الصحة العالمية 

(+964) 7827886765
almayahig@who.int

  

بولين أجيلو
مسؤولة التواصل والاعلام لمنظمة الصحة العالمية 

(+964) 7729877288
 ajellopa@who.int

  

أجيال سلطاني
مسؤولة التواصل والاعلام لمنظمة الصحة العالمية

(+964) 7740 892 878
sultanya@who.int
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