
א     א
 

  A/FCTC/COP/2/DIV/7  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ ويولي/ تموز ٥  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

  
  
  
  

   للدكتور ساملي بليانبانغتشانغ استهالليةمالحظات 
  المدير اإلقليمي، إلقليم جنوب شرق آسيا التابع 

   الصحة العالميةلمنظمة
  
  

  
معالي السيد بايبون واتاناسيريثام، نائب رئيس الوزراء في حكومة تايلند الملكية؛ سعادة السفير خوان              

باه؛  - سيادة نائب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أساموا         ؛مارتابيت، رئيس هيئة مكتب المؤتمر    
  سيداتي وسادتي؛أطراف المؤتمر الموقرة؛ الضيوف الموقرون؛ 

  
لقد أسعدني الحظ حقيقة بأن أكون هنا وسط هذا الحشد الجليل، وبأن أرحب بكم جميعاً في إقليم جنوب                  

وإن عقد هذا االجتماع الهام في هذا اإلقليم لمدعاة للرضا البالغ فـي    . شرق آسيا التابع لمنظمة الصحة العالمية     
ي قدرة وإمكانات بلدان هذا اإلقليم في مجال مكافحة التبغ،          فهو يجسد ثقة األطراف وحسن ظنها ف      . واقع األمر 

  .وفي قدرة وإمكانات هذه البلدان فيما يتعلق بالمضي قدماً في الحملة النبيلة لمكافحة تعاطي التبغ
  

وهـذا  . إن تدخين التبغ يسجل معدالت عالية جداً في إقليم جنوب شرق آسيا، والسيما بـين الـشباب                
وعقد دورة المؤتمر هنـا يـسلط       . عيد في عبء المرض المرتفع أصالً في بلدان اإلقليم         حد ب  إلىالوضع يسهم   
  . التزام حكومة تايلند الملكية ببرنامج العمل العالمي النطاق لمكافحة التبغإلىالضوء أيضاً 

  
 التنامي  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ من االتفاقيات الدولية السريعة          وتُعد اتفاقية   

وانضم إلى االتفاقية .  دولة من الدول األعضاء أطرافاً في االتفاقية١٤٦فخالل مدة وجيزة جداً أصبحت . للغاية
وحددت جميع بلدان هذا اإلقليم مكافحة التبغ كأولوية مـن          . عدا بلداً واحداً   كل بلدان إقليم جنوب شرق آسيا ما      

امج الوطنية لمكافحة التبغ في هذا اإلقليم هي بـرامج ذات نطـاق             كما أن البر  . أولويات التنمية الصحية لديها   
وأستطيع أن أؤكد للمؤتمر أن جميع بلدان إقليم جنوب شرق آسـيا            . شامل وتستند أساساً إلى االتفاقية اإلطارية     

  .ملتزمة التزاماً تاماً بتنفيذ مختلف األحكام المنصوص عليها في االتفاقية
  

ومنذ انعقاد الدورة األولى لمؤتمر األطراف تشارك األطراف المنتمية إلى إقليم جنوب شـرق آسـيا                
ولدى القيام بذلك تقدم المنظمة دعماً ال يتزعزع . بنشاط في أنشطة تستهدف الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المعاهدة

ق آسيا سياسات وخطط عمل وطنيـة       ولدى معظم البلدان في إقليم جنوب شر      . لضمان الوفاء بهذه االلتزامات   
وتواصل المنظمة تقديم الـدعم     . لمكافحة التبغ، وهناك بلدان أخرى عديدة لديها تشريعات شاملة لمكافحة التبغ          

  .الالزم لضمان مكافحة التبغ على نحو مستدام في بلدان اإلقليم
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ا للمشاركة فـي مبـادرة   ختيرت أربعة بلدان من إقليم جنوب شرق آسياقرة، لقد   أطراف المؤتمر المو  
قصارى جهدها كي تغتنم هذه الفرصة لمساعدة البلدان        وتبذل المنظمة   . للحد من تعاطي التبغ   العالمية  بلومبرغ  

  .فيما تبذله من جهود لهذه الغاية
  

ق آسيا تحتاج إلى مساعدة خارجية في أنشطتها الخاصة         رومازالت الدول األعضاء في إقليم جنوب ش      
ـ أن دورة مؤتمر األطراف هذه ستناقش أيضاً موضوع ال        ومن دواعي سروري    . بمكافحة التبغ  وارد الماليـة   م

تُفق في اجتماع بلداني عقد العام الفائت في بنغالديش علـى إعـداد نمـوذج لتقـدير                 اوقد  . وآليات المساعدة 
نفيذ اتفاقيـة منظمـة     وسيساعد النموذج على تحديد معالم المساعدة التي تحتاج إليها البلدان في ت           . االحتياجات

وسيكون من  . ويسرني أيضاً أن تتم مناقشة ذلك في هذا االجتماع        . الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ     
  .المفيد للغاية قياس مدى الدعم الذي تحتاج إليه البلدان النامية في الوفاء بالتزاماتها بمقتضى المعاهدة

  
اوالت التي ستجري في دورة مؤتمر األطراف هـذه سـتكون   ، إنني واثق من أن المد   سيداتي وسادتي 

وقبل أن أختم كلمتي اسمحوا لي أن أعرب لحكومة تايلند الملكيـة عـن         . مثمرة في جميع بنود جدول األعمال     
وبالنيابة عن إقليم جنوب شـرق آسـيا        . تهاني الصادقة وشكري الخالص الستضافتها هذا اللقاء البالغ األهمية        

  .الصحة العالمية أتمنى أن تكلل أعمال دورة المؤتمر هذه بكل النجاحالتابع لمنظمة 
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