הקרן לעולם ללא עישון תשפיע על תעשיית הטבק וסביבת הניקוטין ותניע שינוי באמצעות המדד
ללא עישון
הקרן מוציאה בקשה להצעות עבור מדד פעילויות בתעשייה
למיגור העישון כבר בדור הזה
לונדון ,אנגליה ( 13בספטמבר  – )2018הקרן לעולם ללא עישון הכריזה היום בפורום הטבק והניקוטין
העולמי ,כי היא מפרסמת קריאה להצעות לפיתוח מדד ללא עישון וליישומו .המדד יעריך באופן ביקורתי
את ההתקדמות שתירשם בתעשייה לקראת השגתו של עולם ללא עישון ואף יעריך את הפעולות שינקטו
על מנת לחתור תחת התקדמות זו .המדד ישלים את מאמצי אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי
לפיקוח על טבק ( )WHO FCTCעל ידי המשך הבחינה של השינויים העתידיים הנדרשים בתעשיית
הטבק וסביבת הניקוטין העולמיות כדי להשיג את המטרה של עולם ללא מוצרי הליבה – סיגריות
להבערה – המובילים למוות ולתחלואה בטרם עת הניתנות למניעה.
המדד ללא עישון הוא חלק מיוזמה להשגת שינוי בתעשייה שבה נוקטת הקר .המדד ידווח על הנוהגים
בתעשייה למטרת הנעת שינוי יעיל ,והוא מהווה עמוד תווך מרכזי של משימתה הכוללת של הקרן להשיג
עולם ללא עישון כבר בדורנו .הקרן מאמינה שהעת הזאת היא המועד המיטבי להוצאתה אל הפועל של
תוכנית שינוי זו ,שכן טכנולוגיות חסרות תקדים וחדשניות מובילות כעת להשקת מוצרים לאספקת ניקוטין
אשר סיכוניהם לבריאות עשויים להיות מופחתים בהשוואה לאלה הקשורים לפליטות המצויות באופן
ספציפי בסיגריות להבערה .הקרן תשאף לערב בעלי עניין שונים ,בכלל זה גם את מבקריה ,ליישומו
בהצלחה של מדד זה ולפיתוח מדדים אשר משקיעים וקובעי מדיניות יבינו ,יעריכו ויעשו בהם שימוש.
"מובילים בכירים בתחום הבריאות הגלובלית החלו להכיר בחשיבותו של השינוי בתעשיית הטבק,
ובמשמעותו בכל הנוגע לדרך שבה אנו פועלים לבניית פתרונות ",אמר ד"ר דרק יאך (,)Derek Yach
נשיא הקרן לעולם ללא עישון" .חברות הטבק היו אמורות למנף את כוח השוק שלהן כבר לפני זמן רב
להפעלת השפעה הדדית משמעותית יותר למען פעולה החלטית יותר למיגור השימוש בסיגריות
להבערה ברחבי העולם".
הקרן מוציאה בקשה לקבלת הצעות ( )RFPעבור ארגוני מחקר מוסמכים לפיתוח ויישום המדד ללא עישון
השנתי הראשון .מגישי המועמדות יוערכו על פי מספר קריטריונים ,כולל התאמה למשימתה של הקרן,
מומחיות וניסיון קודם ,יכולות מחקר גלובליות ,תהליכי בקרת איכות ופיקוח מוכחים ,עלויות ולוחות זמנים.
על כל מגישי המועמדות להיות בלתי תלויים בחברות הטבק והסיגריות האלקטרוניות .תהליך הבקשה
לקבלת הצעות יזהה אחד עד שלושה מקבלי מענק אשר יבצעו את העבודה באופן בלתי תלוי בקרן.
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המדד ללא עישון יספק ראיות הניתנות לכימות על האופן שבו החברות יפעלו למען השגת שינוי
בתעשייה .הקרן מצפה לאיסוף ולבנייה של מדדים הניתנים לאימות בנושאי מחקר ופיתוח ,שינויים
בהוצאות הון ושיווק ,השקעות הקשורות להפסקה הדרגתית של ייצור סיגריות  -ועוד הרבה יותר .כמו כן,
באמצעות המדד ,מקבל(י) המענק יפעיל(ו) גישה מערכתית באיסוף מידע שיהיה ניתן אימות ודוגמאות
ספציפיות של פעולות שאינן חוקיות או שאינן עולות בקנה אחד עם נוהגים תאגידיים נאותים.
"המטרה העיקרית שלנו היא להציל חיים .למרות שהקרן מקבלת מימון מהתעשייה ,יש לנו הסכם
תרומות מחייב המבטיח את היותנו בלתי תלויים ,ואנו לא חוששים למתוח ביקורת על כל חברת טבק",
יאך המשיך" .ההתקדמות ניתנת להאצה ,והיא אכן תואץ ,באמצעות שיבושים טכנולוגיים ושינוי בעצם
המבנה של תעשיית הטבק וסביבת הניקוטין ,החל בשחקנים הגדולים ביותר ",הוא הוסיף.
תהליך ההגשה של הבקשה לקבלת הצעות של המדד ללא עישון מפורט באתר האינטרנט של הקרן .תהליך
ה RFP-יושלם עד סוף שנת  ,2018ומקבל(י) המענק יזכו בו בחודש ינואר  .2019המדד ללא עשן הראשון
מסוגו יפורסם במהלך המחצית הראשונה של שנת  ,2020ודיווחי המשך יונפקו מדי שנה לאחר מכן.
אודות הקרן לעולם ללא עישוןInc. ,
הקרן לעולם ללא עישון היא ארגון בלתי-תלוי ,ללא מטרות רווח שמטרתו לשפר את הבריאות העולמית
על ידי מיגור העישון כבר בדור הזה .הקרן תומכת במשימתה באמצעות שלושה עמודי תווך מרכזיים:
בריאות ,מדע וטכנולוגיה; יוזמת השינוי בחקלאות; והשינוי בתעשייה .עבודתה של הקרן בתחומי
הבריאות ,המדע והטכנולוגיה משלימה מאמצים מתמשכים לפיקוח על טבק ומתמקדת במדינות בהם
מתגוררים מרבית המעשנים ,ומביאה אג'נדה המכוונת כלפי המעשנים על מנת להאיץ את תהליך
הגמילה והמעבר למוצרי נזק מופחת .יוזמת השינוי בחקלאות מכוונת להגדלת הגיוון בכלכלות התלויות
בטבק ,והמאמצים לשינוי בתעשייה של הקרן מתמקדים בהשגת שינוי בכל תעשיית הטבק וסביבת
הניקוטין העולמית.
הקרן קיבלה התחייבות להעברת תרומה שנתית של  80מיליון דולרים במשך  12שנים ,החל משנת
 ,2018מאת  .(PMI) Philip Morris Internationalעל פי תקנות הקרן והסכם התרומות חל איסור על
 PMIועל תעשיית הטבק ,ככלל ,לשלוט או להשפיע בכל דרך על האופן שבו הקרן עושה שימוש בכספיה
או ממקדת את פעילויותיה .קבלת התרומה השנתית על ידי הקרן אינה מהווה מתן חסות מצד הקרן לאף
אחד ממוצרי התורם.
למידע נוסף על הקרן ,נא ראו באתר .www.smokefreeworld.org
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