
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 مدير منظمة الصحة العالمية

 لقلي  رر  المتوس إل
 إلى 

  %03التبغ بنسبة تعاطي خفض غاية االجتماع اإللقليمي حول بلوغ 
 السارية ومكافحتهاغير لولقاية من األمراض ل 0302بحلول عام 

  5102 وحزيران/يوني 9-8تونس، الجمهورية التونسية، 

 

 السيدات والسادة،
لة يف تركيزه على بلوغ الغاية املتمثِّ  ب  إنه ملن دواعي سروري أن أُرحِّب بكم مجيعًا يف هذا االجتماع الذي ينص  

، وهي الغاية اليت اعتمدهتا مجعية الصحة 0302حبلول عام  %03ل انتشار تعاطي التبغ بنسبة اخلفض النسيب ملعد  
 .يف إطار الرصد العاملي لألمراض غري السارية 0302العاملية يف دورهتا لعام 

لة يف مكافحة التبغ وفقًا للغايات العاملية ل أهداف هذا االجتماع يف مساعدة البلدان على تعديل الغاية املتمثِّ وتتمث  
يات بني إىل حتديد األدوار واملسؤول االختيارية، ويف نفس الوقت حتديد الفجوات التقنية للعمل على تضييقها، إضافةً 

 فق عليها.البلدان واملنظمة حىت يتم حتقيق الغاية املت  
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 .وامسحوا يل أواًل أن أشكر زمالءنا بوزارة الصحة التونسية على دعمهم الطيب، والذي لواله ما انعقد هذا االجتماع
النضمام إلينا يف هذا وأغتنم الفرصة لتوجيه الشكر أيضًا لزمالئنا من منظمة الصحة العاملية واخلرباء الدوليني على ا

 االجتماع وإثرائه خبرباهتم املتنوعة.
، وضع إطار رصد عاملي مؤلف من تسع 0300ت مجعية الصحة العاملية السادسة والستون، يف أيار/مايو لقد أقر  

ت غاية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها. ومن بني هذه الغايا غايات اختيارية عاملية ومخسة وعشرين مؤشراً 
لدى األشخاص الذين تبلغ  ل انتشار تعاطي التبغ حالياً يف املائة يف معد   03ل يف حتقيق اخنفاض نسيب يبلغ تتمث  

. ويدعو قرار مجعية الصحة العاملية )ج 02حبلول  03ى غاية حتقيق ، وتسم  0302سنة أو أكثر حبلول عام  02أعمارهم 
إىل الغايات واملؤشرات العاملية. وقد  يات ومؤشرات وطنية استناداً الدول األعضاء إىل اعتماد غا ( أيضاً 03-66ص ع 

  أشارت الدول األعضاء يف هذا اإلقليم إىل حاجتها إىل الدعم التقين لتنفيذ أحكام هذه القرار. 
ويف تطور آخر على الصعيد الدويل، اعتمدت الدورة السادسة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية 

الغاية نفسها املتمثلة يف خفض تعاطي التبغ،  الذي أقر   (FCTC/COP6 (16))اإلطارية بشأن مكافحة التبغ القرار 
حدث املستجدات إىل مؤمتر األطراف بشأن التطورات ن أوطلب إىل أمانة االتفاقية أن تقدم تقارير منتظمة تتضم  

 اجلارية الرامية إىل حتقيق هذه الغاية.
لضمان بلوغ هذه الغاية على الصعيد الوطين  ويف ضوء هذه االلتزامات الدولية، مثة حاجة واضحة إىل العمل سوياً 

 وصياغة خارطة طريق لبلوغها.
م صورة مزعجة عن هذا األمر، ت تعاطي التبغ يف العامل يقدِّ وقد صدر حديثا منشور عن املنظمة بشأن اجتاها

 يف إقليمنا.   خاصةً 
ل ، سجل إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، مقارنًة باألقاليم األخرى، ثاين أعلى معد  0300ويف عام 

يف املائة  2ل مبقدار ذا املعد  ع أن يزيد هيف املائة(. وعالوة على ذلك، من املتوق   23انتشار للتدخني بني الرجال )حنو 
 ع يف تعاطي التبغ يف مجيع األقاليم األخرى باستثناء اإلقليم األفريقي. ، مقارنًة باالخنفاض املتوق  0302حبلول عام 

وتشري هذه احلالة إشارة واضحة إىل أننا نواجه اآلن حالة طوارئ يف مكافحة التبغ يف إقليمنا، وهي حالة تستلزم أن 
ك الفوري من خالل تطبيق احلكومات جهودها الرامية إىل مكافحة تعاطيه. إذن، مثة حاجة إىل التحر  ضاعف مجيع تُ 

ملكافحة  ”MPOWER“ت املعروفة باسماتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والتدابري السِّ 
 . " يُطل ق عليها اسم أأفضل الصفقاتالت اليت ثبتت جدواها يف جمال األمراض غري السارية واليتالتبغ والتدخ  

. بل 0302ق هذه الغاية حبلول عام يف مكافحة التبغ، فلن حنقِّ  ماً وتشري هذه األرقام إىل أن إقليمنا ما مل حيرز تقد  
األسوأ من ذلك أن إقليمنا قد يعوق اجلهود الدولية اليت تبذهلا مجيع األقاليم األخرى لتحقيقها. وإنين على ثقة بأنكم 

د لكم أن منظمة الصحة العاملية ستبذل قصارى جهدها لدعم رون على تغيري هذه احلالة وعكس مسارها، وأؤكِّ قاد
 .البلدان يف هذا الصدد

ف عن ممارسته، ملعارضة ما نبذله من أن نعي أن مثة مجاعات ضغط قوية متارس نفوذها، ولن تتوق   وعلينا أيضاً 
جهود؛ فقد كانت دوائر صناعة التبغ وراء اخنفاض األسعار قبل عامني يف األردن، وتسعى اآلن إىل إلغاء التحذيرات 

خذ رة يف تونس. وإننا حباجة إىل أن نت  املصو  رة اجلديدة يف باكستان، وتقف يف وجه التحذيرات الصحية الصحية املصو  
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الت القائمة على ى هلذه احملاوالت اليت تبذهلا هذه الدوائر، وذلك من خالل تنفيذ التدخ  حازمًا وأن نتصد   موقفاً 
اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية تلك الواردة يف و  ،”MPOWER“تالبيِّنات اليت يتألف منها برنامج التدابري السِّ 

 أن مكافحة التبغ. بش
 .موفقاً   لكم اجتماعاً وأمتن   ويف اخلتام، أشكركم جزيل الشكر،

 


