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  والستونالرابعة الدورة 

  2017تشرين األول/أكتوبر 12-9، إسالم أباد، باكستان

 التنفيذ الكامل التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
 أنقذوا األرواح بشأن مكافحة التبغ:

 االجتماعف اهدأ
 تتمّثل أهداف االجتماع فيما يلي:

  بأقاليم منظمة الصحة تسليط الضوء على حجم مشكلة تعاطي التبغ يف إقليم شرق املتوسط ومقارنته
 العاملية األخرى؛

  ؛«اعمل اآلن»إطالق مبادرة اقرتاح إجراءات التصدي ملشكلة تعاطي التبغ، ومناقشة إمكانية 
 .تسليط الضوء على العناصر املوصى بتطبيقها لتحقيق النجاح يف مكافحة التبغ 

 ساسيةاألمعلومات ال
الرئيسية اليت ميكن تالفيها. فكل عام، حيصد تعاطي التبغ أرواح أكثر الوفاة تعاطي التبغ أحد أسباب  عد  ي  
واملتوسطة الدخل. الدخل من هذه الوفيات حتدث يف البلدان املنخفضة  %80مليون شخص؛ وحوايل  7من 

ز النفاذ، حاولت الدول األطراف ومنذ أن دخلت اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ حي  
املذكورة يف حتقيق أعلى مستوى من مستويات تنفيذ التدابري املوصى هبا ملكافحة التبغ، مبا يف ذلك السياسات 

أفضل »الحقًا بأهنا ع رِفت ، واليت 2008اليت أطلقتها املنظمة يف عام  MPOWERحزمة السياسات الستة 
 يف جمال األمراض غري السارية. « الصفقات

اخنفضت وعلى الرغم من ذلك، ونتيجة التغريات السياسية واالجتماعية االقتصادية اليت شهدها اإلقليم، 
حملها أولويات أخرى يف اخلطط الوطنية للصحة، لدرجة أن  توحل يف السنوات األخرية جهود مكافحة التبغ

أعلى مستوى من مستويات تنفيذ  يهاتحققت عرف بعد من الدول األعضاء يف اإلقليم مل ت   %70أكثر من 
األطفال  عدد املدخنني على مستوى كل الفئات العمرية، خاصةً  يتزايدسياسات مكافحة التبغ. ونتيجة لذلك، 

السلطات املعنية، عالوة على من جانب رقابة بال والشباب. وأصبحت هناك اجتاهات جديدة يف تعاطي التبغ 
دوائر صناعة التبغ يف التأثري بصورة كبرية على إجراءات وجناح  ضعف إنفاذ التشريعات املعنية مبكافحة التبغ

 مكافحة التبغ على املستوى الوطين.

الغاية املتعلقة حيقق  ناإلقليم أ لن يصبح مبقدورفاستمرت االجتاهات احلالية على ما هي عليه اآلن،  وإذا
. ومن املتوقع أن تزداد معدالت االنتشار 2025، واملقرر حتقيقها حبلول عام %30من تعاطي التبغ بنسبة  باحلد  

 .2030يما خيص مكافحة التبغ حبلول عام وتؤثر سلباً على حتقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة ف
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واستجابة لتنامي وباء التبغ يف اإلقليم ولتزايد تأثري دوائر صناعة التبغ، أعد املكتب اإلقليمي مشروعاً جديداً 
ز على تطبيق )مبادرة اعمل اآلن(، والذي سريكّ « اإلجراءات الالزمة اآلن يف جمال مكافحة التبغ»حتت اسم 

 وعلى تعزيز مشاركة وكاالت األمم املتحدة األخرى وشركائها.  السياسات الناجحة

 ما  دُ قُ  ضي  المُ ُسُبل 
مًا يف خطة مكافحة التبغ هو احلصول على الدعم من صناع القرار رفيعي د  ق   ضيّ م  ـأحد أهم عوامل ال

فرصة فريدة لتسليط الضوء على مكافحة التبغ وعالقتها بأهداف التنمية وسيوفر هذا االجتماع املستوى. 
تفاقية أمانة االأعضاء و ، للمنظمة كتب اإلقليمياملن: و ثالثة شركاء رئيسياالجتماع  وسيحضراملستدامة. 

افحة مكتدعم قوية ما لديهم من حجج ومربرات  يقدمواالربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة كي  واإلطارية، وممثل
 التبغ أمام ممثلي اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط.

 رجوة من االجتماعالنتائج الم
  إقرار  إىل احلاجة بشأن اتفاقإدراك احلاجة املاسة إىل تسريع األنشطة املتعلقة مبكافحة التبغ، والوصول إىل

 تنفيذ أقوى التدابري ملكافحة التبغ )مبادرة اعمل اآلن(.
 


