
	
 

 الفوري للنشر
 

 أقل أن )World Free-Smoke a for Foundation( الدخان من خالٍ  عالم مؤسسة عن صادر جدید تقریر أظھر
 بفضل عام من ألكثر السجائر عن اإلقالع یمكنھم المدخنین ربع من

 الحالیة التدخین عن اإلقالع منتجات 
 

  أفضل أدوات إلى الحاجة على الضوء Parthenon-EY أجرتھا التي المراجعة تسلط
 التدخین عادة عن اإلقالع على المدخنین لمساعدة

 
Foundation ( الدخان من خالٍ  عالم مؤسسة عن الیوم صدرت مراجعة أظھرت – نیویورك) (نیویورك، 2018 نوفمبر 1

World Free-Smoke a for( على المدخنین من %25 من أقل تساعد السوق في حالیًا فعالیة األكثر التدخین أدوات أن 
 فقط. واحدة سنة بعد السجائر عن اإلقالع

 
 وخدمات منتجات تقییم بھدف ،2018 ویولیو مایو بین شاملة مراجعة إلجراء Parthenon-EY مع بالتعاقد المؤسسة قامت

 األساسیة الوقائع وقاعدة Parthenon-EY تقریر ویتوفر تطویرھا. یتم التي أو السوق في الموجودة التدخین عن اإلقالع
  .للمؤسسة اإللكتروني الموقع على

 
 الدخان من خالٍ  عالم بمؤسسة والتكنولوجیا والعلم الصحة قسم وظفيم وكبیر الطب، في دكتور ،ریاحي فرھاد قال

)World Free-Smoke a for Foundation( أجرتھا التي التدخین لحالة العالمیة االستقصائیة الدراسات إحدى "إن 
 یفلحوا. ولم مرات، لعدة ذلك، حاول منھم العدید وأن عنھ اإلقالع في نیرغبو المدخنین معظم أن تُظھر 2018 عام المؤسسة
 والخدمات المنتجات باستخدام بنجاح ذلك یفعلون التدخین، عن اإلقالع یحاولون الذین المدخنین بعض أن التقریر ھذا ویُظھر

 فعالة". أو مفیدة ألدواتا ھذه األشخاص من العدید یجد لم ذلك، ومع المتاحة.
 
 ھذا "بدأنا قائالً، وعلّق العمل ،Parthenon-EY لدى الحیاة علوم ممارسات في شریك وھو ھاندشو، توبیاس ترأس لقد

 ھو وكما التدخین، عن اإلقالع في یرغبون الذین للمدخنین المقدمة والخدمات المنتجات من متنوعة مجموعة لفھرسة المشروع
 نتائج: بثالث تفاجأنا ذلك، ومع الحلول. من متنوعة مجموعة وجدنا متوقع،
  لمدة المستمرة االمتناع معدالت بلغت إذ التدخین، عن اإلقالع تستھدف التي والخدمات المنتجات فعالیة انخفاض .1

 األحوال أحسن في %23 نسبة شھًرا 12
 ذاتیًا الموجھة التدخین عن اإلقالع تطبیقات وخاصة التكنولوجیة، الحلول من المتزاید للعدد المحدود السریري التقییم .2

 المحمولة األجھزة على
 متوقعة متقدمة عالجات وجود بعدم یوحي مما التطویر، قید الطبیة واألجھزة لألدویة المرشحین من المحدود العدد .3

 قادمة". سنوات 10 إلى 5 غضون في
 

 یلي: بما القیام ضرورة على التقریر ویشدد
 والخدمات المنتجات من تخصیًصا أكثر وتولیفات نُھج اتباع خالل من الحالیة األدوات فعالیة تعظیم •
 العالج مسارات في األفضل وتضمین ذاتیًا الموجھة التطبیقات فعالیة من التحقق •
 عن اإلقالع منتجات إلى الوصول وتحسین التدخین عن اإلقالع أجل من فعالیة أكثر وخدمات منتجات ابتكار تحفیز •

 الدخل والمتوسطة المنخفضة البلدان في معقولة بأسعار دخینالت
 

 من االبتكار تحفیز والتكنولوجیا والعلم الصحة مجاالت في المؤسسة لعمل األساسیة الركائز من" قائالً، ریاحي فرھاد وأضاف
 البدایة نقطة ھو التقریر وھذا إلیھا. الوصول تیسیرو التكلفة معقولة وجعلھا فاعلیة، أكثر التدخین عن إقالع أدوات أجل

 الموضوع". ھذا بشأن المعنیین المصلحة أصحاب جمیع مع العمل إلى نتطلع ونحن المجال، ھذا في لجھودنا
 



	
 )Inc. World, Free-Smoke a for Foundation( الدخان من خالٍ  عالم مؤسسة عن نبذة

 (3)(c)501 ربحیة غیر مستقلة، مؤسسة )World Free-Smoke a for Foundation( الدخان من خالٍ  عالم مؤسسة
 أساسیة: ركائز ثالث خالل من رسالتھا المؤسسة تدعم الجیل. ھذا في التدخین على بالقضاء العالم حول الصحة تحسین غرضھا
 بالصحة یتعلق فیما عمل من المؤسسة بھ تقوم ما الصناعي. والتحول الزراعي، التحول ومبادرة والتكنولوجیا، والعلم الصحة
 جدول ویضع المدخنین، أغلبیة فیھا یعیش التي الدول على ویركز التبغ لمكافحة المتواصلة الجھود لیكمّ  والتكنولوجیا والعلم
 التحول مبادرة تھدف ضرًرا. أقل منتجات الستخدام ویتحول أسرع بشكل التدخین عن یقلع كي نالمدخّ  نحو موجًھا أعمال

 داخل تغییر إحداث إلى الصناعة تحول یخص فیما سةالمؤس جھود تركز كما التبغ، على المعتمدة االقتصادیات لتنویع الزراعي
 للنیكوتین. اإلیكولوجي والنظام بأكملھا العالمیة التبغ صناعة

 
Morris Philip  شركة من 2018 من بدایة سنة، 12 لمدة سنویًا دوالر ملیون 80 بقیمة تبرًعا المؤسسة تلقت لقد

International )PMI(. على یُمنع ،بالمؤسسة الخاصة التبرعات اتفاقیةو لوائح بموجب PMI قطاع في العاملة والشركات 
 المؤسسة قبول أنشطتھا. على تركیزھا كیفیة في أو ألموالھا المؤسسة إنفاق كیفیة على التأثیر أو في التحكم عام بوجھ التبغ

 المتبرع. منتجات من منتج بأي المؤسسة من یةتوص یمثل ال السنوي للتبرع
 

 .www.smokefreeworld.org زیارة یرجى المؤسسة حول المعلومات من لمزید
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