
 
 

    

  

  
  
  رسالة

  علوانال الدين الدكتور عالء
  لعامليةملنظمة الصحة ا املدير اإلقليمي

  قليم شرق املتوسطإل
  إىل

    احللقة العملية اإلقليمية حول تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  2012 أيلول/سبتمرب 27-26 القاهرة، مصر،

  أيها السيدات والسادة،
مانة العامة لالتفاقية يطيب يل ويسرُّين أن أرحِّب حبضراتكم مجيعًا يف هذه احللقة العملية اليت تُعقد باالشرتاك مع األ

جلميع السادة فرصة حقيقية  عمليةاللقة احل ومتثِّل هذه. حول تنفيذ هذه االتفاقية اإلطارية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ من تطورات متواصلة، ولالستعداد للدورة يف عمل الطرأ على احلضور ملناقشة ما 

  متر األطراف.التالية ملؤ 
  أيها السيدات والسادة،

من بني هذه و ملكافحة االجتاهات املتصاعدة لألمراض غري السارية،  إقليم شرق املتوسط يواجه حتّديات كبرية إن
التبغ أهم عامل خطر ميكن الوقاية منه. وعلى الرغم من مرور حنو سبعة أعوام ونصف على  تعاطيميثل التحديات 

م االتفاقية، إال أننا نتقدَّ بلدًا يف اإلقليم لتصبح أطرافًا يف وانضمام تسعة عشر  ،ارية حيز التنفيذدخول االتفاقية اإلط
 أن املنظمةوعلى الرغم من . حّ لِ وضع يستوجب إيالء اهتمام عاجل ومُ ببطء شديد للوفاء بالتزاماتنا وفقاً لالتفاقية. وهو 

للدول األعضاء  تفويضًا قوياً يف تاريخ الصحة العمومية تعطي  من التفاوض بشأن أول معاهدة بفضل دعمكمت نَ متكَّ 
  ع بعد إقرار االتفاقية.تأخرنا كثرياً عما هو متوقَّ إال أننا يف إقليم شرق املتوسط ملكافحة وباء التبغ، 

 

 



 - 2  - 

 

 

ل هذه حيث متثِّ  ،التبغ تعاطيملكافحة  "الصفقات، مت اعتماد جمموعة من "أفضل االتفاقية اإلطارية واستنادًا إىل
. امليسورة واألعلى تأثرياً التدخالت  وهي من على التبغ، من الطلب خبمسة تدابري للحدّ أدوات تقنية ترتبط الصفقات 

ا تؤدي إىل فهذه التدخالت ومما  استخدامها بالتوازي. إذا ما متتقليص عبء املراضة والوفيات املرتبطة بالتبغ  ثبت أ
ما اقرتحته االتفاقية اإلطارية من تدابري،  لتبّين من الدول األعضاء اختذت خطوات  يثلج الصدر ويبعث األمل أن العديد

، ومع هذا ال يفوتين أن لديها القائمةمن الدول األعضاء خالل العام املاضي بتحسني التشريعات  11مبا يف ذلك قيام 
ا " املوصَ الصفقاتاعتماد "أفضل  عملية أشري إىل أن   .ذ بشكل جمزأاتَّسم بالبطء ونفِّ ى 

  أيها السيدات والسادة،
لألمم من عام ألفني وأحد عشر اإلعالن السياسي  أيلول/سبتمربلقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

منظمة الصحة اتفاقية مبقتضاه بتسريع وترية تنفيذ  الدول األعضاءاخلاص باألمراض غري السارية، والذي التزمت املتحدة 
 من خالل استخدامكافحة التبغ مباإلطارية بشأن مكافحة التبغ. ويطلب هذا اإلعالن أيضًا االلتزام التام العاملية 

لتقليص معدل انتشار  ةضروري املشاركة الفعالة للقطاعات غري الصحيةو أسلوب متعدد القطاعات على الصعيد الوطين. 
ا أقره اإلعالن السياسي من طلبات، على إعداد جمموعة وتعمل املنظمة مع الدول األعضاء، بناء على مالتبغ.  تعاطي

 ملعدل االنتشار التقليص النسيبالعاملية االختيارية ملكافحة التبغ، ومن املقرتح اآلن، طرح هدف  من األهداف واملؤشرات
م املهم، املعلَ  . ولتحقيق هذالهيئات الرئاسية للمنظمةملقبلة لجتماعات ااالللمناقشة يف ، 2018حبلول عام  %30بنسبة 

 شىت القطاعات واخنراطبداء أعلى مستوى من االلتزام السياسي إلفإنين أهيب جبميع األطراف يف االتفاقية اإلطارية 
 ىلإليبادر  األطرافب ن مل يلتحقمَ عمال الوطين. كما إنين أناشد األجدول إلدراج مكافحة التبغ ضمن األولويات يف 

  من التزامات دولية. االتفاقية مبا تفرضه هوإبداء التزام ،يةالتصديق على االتفاقية اإلطار 
على يقني من ، ومن مثَّ فإنين لبلدانعلى اإىل إضافة املزيد من املسؤوليات إن الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف ستسعى 

على حنو لتبغ امكافحة  جلعلمن هذا املنتدى على االستفادة سيحرصون  إقليم شرق املتوسطمجيع مندويب بلدان أن 
اإلطارية بشأن منظمة الصحة العاملية وفقًا التفاقية  الـُمْعَلَنةلضمان الوفاء بااللتزامات الدولية  وطينالتزام  مبثابةشامل، 

  مكافحة التبغ.
 هذه احللقةمة يف على مشاركتكم القيِّ  ألشكركمه لسيادتكم ذه املناسبة ألوجِّ ويف اخلتام، ال يسعين إال أن أغتنم ه

استجابة  ستثمرمثارها لوال كرمي دعمكم. وإنين على ثقة تامة بأن هذه املناقشات  امداوال لن تؤيت ة، واليتاملهم العملية
باملزيد من  اإلعالن السياسي لألمم املتحدةو  ،من الدول األطراف من أجل تنفيذ االتفاقية اإلطارية أقوى وأفضل

 ِضيللمُ حيظى بأمهية خاصة  ،أساسيني اتصال وطنيني ومسؤويل لبلدانكم، ءكسفرا  ،الفعالية. وال مراء يف أن دوركم
  ُقُدماً، ولضمان العمل بنتيجة هذه املداوالت على الصعيد الوطين. حبصائل هذه احللقة العملية

  أيها السيدات والسادة،
محيدًا حمفوفًا بالسالمة عودًا و  ،وإقامة طيبة يف القاهرة ،ال يسعين يف اخلتام إال أن أمتىن لكم حلقة عملية مثمرة

  .الغالية إىل أوطانكم واألمان
  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،


