
 
 

  

  

  

  
  
  

  كلمة

  الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري
  لصحة العاملية املدير اإلقليمي ملنظمة ا

  إلقليم شرق املتوسط

  إىل

  احللقة العملية التدريبية حول تقوية نظُم الرعاية الصحية األولية
  ملعاجلة االعتماد على التبغ

  2011 يونيو/حزيران 29 -  27عمان، األردن، 

  أيها السيدات والسادة،

ة حول تقوية نظُم الرعاية الصـحية األوليـة   يطيب يل أن أرحب بكم مجيعاً اليوم يف هذه احللقة العملية التدريبي
م مثل هذا التدريب على املستوى اإلقليمي، يف إقليم ملعاجلة االعتماد على التبغ، وهي احللقة الثانية من نوعها اليت تقد

  .منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط
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التدابري الراميـة إىل  تنظر إىل علمون مجيعاً، اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، كما ت اتفاقية منظمة الصحة العاملية إن
مكافحة التبغ عاملياً، يف م لتقدمفاتيح اأا أحد عتماد على التبغ واإلقالع عنه، على احلد من الطلب يف ما يتعلق باال

ع عـن  ، وأن خدمات اإلقـال بالفعل سبب لإلدمانمأن التبغ  ةاملتواترولقد أظهرت البينات . وعلى املستوى الوطين
  .وسيلة فعالة جداً ملعاجلة االعتماد على التبغتكون التبغ ميكن أن 

نوفمرب، عام ألفـني وعشـرة، الـدالئل    /وعلى ذلك، فقد اعتمد املؤمتر الرابع للدول األطراف، يف تشرين الثاين
إىل احلد من الطلب يف ما يتعلـق   املتعلقة بالتدابري الرامية ،اإلرشادية لتنفيذ املادة الرابعة عشرة من االتفاقية اإلطارية

أداة تقنية جيدة جداً يف مـا   كما تعلمون، ليست جمرد ،وهذه الدالئل اإلرشادية. باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه
خطوة، واليت ميكن للدول األعضـاء  فخيتص باالعتماد على التبغ، بل هي أيضاً وثيقة عملية تعتمد أسلوب اخلطوة 

  .يم وإنشاء اخلدمات الوطنية لإلقالع عن التبغاستخدامها يف تقي

ويف ظل تزايد الدعم السياسي ألنشطة مكافحة التبغ، واخلطوات اليت تتخذها احلكومات حلظر تعاطي التبـغ يف  
األماكن العامة؛ وزيادة الضرائب املفروضة على التبغ؛ وحظر مجيع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه،  

أن لتبغ ل تعاطنياملومع ذلك، فإن من الصعب على معظم . ح أن تتزايد رغبة املدخنني يف اإلقالع عن التبغفمن املرج
مـن   يف مساعيهممساعدة ودعم كثرياً مما يقدم إليهم من كن أن يستفيدوا لكنهم ميمن تلقاء أنفسهم، و عنه يقلعوا

  .أجل التغلب على اعتمادهم على التبغ

  والسادة،أيها السيدات 

الـيت  تـدخالت  الإن خدمات اإلقالع عن التبغ ينبغي أن تكون متاحة ومتوافرة، كما ينبغي أن تكون جزءاً من 
املنصـوص عليهـا يف    اتااللتزام واملبنية علىعلى املستوى الوطين من أجل مكافحة التبغ،  جتري على نطاق أوسع

  .االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ

مـا   على أفضل وجه، حبيث يقتصـر  إلرشادية، كما تعلمون حضراتكم، توفر لنا الدراية التقنيةوهذه الدالئل ا
 !هكذا وبكل بسـاطة ووضـوح  : على اإلملام ا إملاماً جيداً مث االنتقال الفوري إىل مرحلة التنفيذينبغي علينا فعله 

متوافرة علـى   ، على املستوى الوطين أوالًع عن التبغفالدالئل اإلرشادية تشترط أن تكون اخلدمات الناجحة لإلقال
نطاق واسع؛ وأن تكون متاحة، وميسورة التكلفة؛ وأن تشمل التوعية باخليارات املتاحة من أجل اإلقالع عن التبغ؛ 

ة يف تقدمي املعاجلة وحتديد التمويل املضمون االسـتمرار لتلـك البنيـة    املوارد والبنية األساسية املتوافر وأن تستخدم
أن تتيح للعاملني الصحيني القيام بـدور رئيسـي يف   و ؛تعاطي التبغمع التسجيل اإللزامي للوضع الراهن ل ؛األساسية

  .معاجلة االعتماد على التبغ

  أيها السيدات والسادة،

باخلري منذ أن بدأ إعداد االتفاقية، غري أن احلاجة ماتزال ماثلة  اًبشرماً ولقد شهد إقليم شرق املتوسط تقدماً جيد
  .خفض سريع ومطَّرد يف استهالك التبغ إحداث أُريدلتبني أسلوب أكثر مشوالً، إذا 

  :التايليف الوقت احلاضر على الوجه املوقف، ميكن تلخيص و
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عن التبغ يف معظم مرافق الرعايـة الصـحية األوليـة،    هما عيادات لإلقالع في ال أكثرهنالك بلدان اثنان  •
 .واملستشفيات، وعيادات املهنيني الصحيني اليت حتظى بدعم كامل من احلكومة

 .هنالك مخسة بلدان فقط لديها خط هاتفي جماين للمساعدة على اإلقالع عن التبغ •

بالكامل من قبل اخلدمات الصـحية   اليفهاى تكتغطَّللنيكوتني  عة بلدان فقط تقدم منتجات بديلةهنالك أرب •
 .الوطنية

أن خدمات اإلقالع عن التبغ يف إقليمنا متخلفة عن الركب، ومل تصل بعد إىل : وهذا يقودين إىل االستنتاج التايل
وعلى الرغم من أن تسعة عشر دولة من الدول األعضاء يف اإلقليم هي دول أطراف يف االتفاقيـة،  . كامل إمكانياا

حىت ميكننا  ،فعاليةجديةً وال أن خدمات اإلقالع عن التبغ ماتزال حباجة إىل التعاطي معها ومعاجلتها على حنو أكثر إ
  .الوفاء بالتزاماتنا جتاه شعوبنا

  أيها السيدات والسادة،

العـامل،   الوفاة املبكرة على مسـتوى  أوحد يحدث مبفرده أكرب سببٍإن تعاطي التبغ، كما تعلمون مجيعاً، هو 
أكثر من مثانيـة  توقَّع أن يرتفع هذا العدد ليصل إىل وي. نسمةماليني مخسة حيث يقتل التبغ كل عام ما ينوف على 

  .باملئة منها يف البلدان النامية قع حنو مثاننيماليني وفاة حبلول عام ألفني وثالثني،ي

. معاً... أن بوسعنا التغلب عليها  أعتقد جازماًغري أين ، بال أدىن شك، حتيط بنا من كل جانب،إذن فالتحديات
كعنصـر   ،ما علينا فعله هو العمل معاً يداً بيد وجنباً إىل جنب، حىت يتحقق إدماج خدمات اإلقالع عن التبغ وكلُّ

 رفع قدرات العاملني الصحيني: وحىت ميكن حتقيق ذلك، فإننا حنتاج إىل. يف أي برنامج شامل ملكافحة التبغ ،أساسي
ا؛ وإدماج خدمات اإلقـالع  يتهوضمان استمرار الالزمة يف جمال خدمات اإلقالع عن التبغ؛ وختصيص املوارد املالية

  .عن التبغ ومعاجلة االعتماد عليه يف نظام الرعاية الصحية الوطنية لكل البلدان

بغـي  ين ئل اإلرشادية ختربنا مبافاالتفاقية موجودة كي نستهدي ا، والدال. مبشيئة اهللا ستحيلاملليس بأمر وذلك 
  .ما حنتاجه هو أن نقوم معاً بالتخطيط ووضع االستراتيجيات وكلُّ. عمله وكيفية القيام به

 التبغواملكتب اإلقليمي ملتزم، وهو أكثر من مستعد لدعم البلدان إلنشاء، وتعزيز، وتوسيع خدمات اإلقالع عن 
فمكافحة التبغ . لضمان التنفيذ الكامل ألحكام االتفاقية اإلطارية يف بلدانناوإن لكل منا دوراً يقوم به . يف كلٍّ منها

  .حنو حتقيق هذا اهلدف املشترك ، يداً بيد،عمل مجيعاً معاًنما مل  ،ةالتالي املرحلةال ميكن أن تتقدم، ولن تتقدم إىل 

  . على كل واحد منكم لكي يصنع الفارق.. ، بعد اهللا، عليكمواالعتماد

وإنين لعلى يقني من أن  .ود يف اخلتام أن أتوجه إليكم خملصاً بالشكر اجلزيل على مشاركتكم يف هذا التدريبوأَ
  .بفعل مشاركتكم الفاعلة واملثمرةبعون اهللا، مث أهداف هذا التدريب سوف تتحقَّق 

  وفقكم اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،،،


