
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ
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 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٤  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨-١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال ٣البند 
  
  
  
  

  خطاب الدكتورة فيرا دا كوستا إي سيلفا،
  االتفاقيةرئيسة أمانة 

  
  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٣

  
  رئيس مؤتمر األطراف،   

  
  الوزراء والمندوبون والزمالء واألصدقاء وأسرتي:  

  
إن مــن دواعــي ســروري الكبيــر أن أكــون هنــا معكــم اليــوم فــي الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة   

قـد مضـى مـا يقـرب لدورة لـي كرئيسـة ألمانـة االتفاقيـة.  منظمة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ وأول
كانت أيامًا حافلة بالعمل بلغت ذروتهـا بوجـودي هنـا. وكـان دعمكـم وتشـجيعكم  –من أربعة أشهر منذ بداية واليتي 

  . فشكرًا لكم. بالغّي القيمةفي هذه األشهر األخيرة 
  

ستضــافتها الــدورة السادســة لمــؤتمر األطــراف وأود أن أســدي شــكرًا خاصــًا لحكومــة االتحــاد الروســي علــى ا  
ق، من خالل تنفيذ أحكامها، تغييرًا في صحة شعبه. لقد كان تعاونها وتآزرها ولكونها مثاًال لطرف في المعاهدة حقَّ 

  مع أمانة االتفاقية بشأن التخطيط لهذه الدورة وتنظيمها نموذجيين. 
  

وســوف تســنح لــي الفرصــة، خــالل الــدقائق القليلــة المقبلــة، لعــرض أنشــطة أمانــة االتفاقيــة والتقــدم المحــرز   
خالل فترة السنتين الماضـية. بيـد أننـي أود، قبـل أن أبـدأ، أن أقـدم شـكري لسـلفي وزميلـي، هايـك نيكوغوزيـان، علـى 

ماضــية. لقــد اجتزنــا تحــت قيادتــه المفاوضــات عملــه المتفــاني كــرئيس ألمانــة االتفاقيــة علــى مــدى الســنوات الســبع ال
الخاصـــة ببروتوكـــول االتفاقيـــة األول، ضـــمن نجاحـــات أخـــرى، وأود أن أقـــدم لـــه شـــكري الشخصـــي الخـــاص وكـــذلك 

  شكرنا جميعًا. 
  

  لقد شهدت السنتان األخيرتان بعض اإلنجازات البارزة.  
  

علــى نحــو وثيــق مــع حكومــات األطــراف تقــديرًا لالحتياجــات، حيــث عملــت  ١٦فقــد أجــرت أمانــة االتفاقيــة   
الستبانة جوانب القوة والضـعف والفـرص والتحـديات فيمـا يتعلـق بتنفيـذ اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة. واآلن صـار لـدينا 
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المعلومات التي نحتاجها للبدء في سّد الفجوات والتعّلم من أفضل الممارسـات. والشـكر لألطـراف والجهـات المانحـة 
  بهذه العملية.  التي يّسرت القيام

  
وكما تتذكرون، كانت الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف قد أنشأت فريق صياغة مفتوح العضوية يعمل بين   

، وتقديم مسـّودة كاملـة للنظـر فيهـا خـالل الـدورة ٦الدورتين لمواصلة العمل على وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ المادة 
كم. وهــي مســتندة إلــى البّينــات وتــوّفر إرشــادات السادســة لمــؤتمر األطــراف. وهــذه المبــادئ التوجيهيــة هــي اآلن أمــام

  قوية بشأن تنفيذ هذا الحكم الرئيسي. 
  

. وهــي تبــّين أن تحســينات قابلــة للقيــاس ٢٠١٤طرفــًا خــالل دورة اإلبــالغ لعــام  ١٣٠وقــد تلقينــا تقــارير مــن   
ألخيـرتين، أدرج بعـض . وخـالل السـنتين ا٣-٥تحققت في عدد من مجاالت التنفيذ، لـيس أقلهـا فيمـا يتعلـق بالمـادة 
صـناعة التبـغ كجـزء مـن تشـريعات شـاملة  دوائـر األطراف أحكامًا تحمي رسم سياسات الصحة العموميـة مـن تـدخل

لمكافحة التبغ. ويعتزم أطراف آخرون عمل الشيء نفسه. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن التقارير توّفر حاليًا بيانات 
ى المسـتوى القطـري بشـأن اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة يشـكل جـزءًا حاسـمًا مفيدة، ألن اإلبـالغ عـن العمـل الجـاري علـ

مــن التنفيــذ النــاجح، فإننــا نســعى علــى الــدوام إلــى تحســين هــذه العمليــة. وفــي هــذا الصــدد، تــرد فــي جــدول األعمــال 
  أحكام تُنشئ آلية لتيسير استعراض تقارير األطراف لكي تنظروا فيها وتتخذوا إجراءات بشأنها. 

  
الخاصـــــة  ١٩قـــــدت أمانـــــة االتفاقيـــــة أيضـــــًا اجتمـــــاعين لخبـــــراء رشـــــحتهم األطـــــراف للنظـــــر فـــــي المـــــادة وع  

بالمسؤولية. وتقريرهم أمامكم لكي تنظروا فيه. ويبدو من الواضح أن هذا المجال يحتاج إلى المزيد من االستكشاف 
  والنظر، حيث ُيحتمل له أن يكون جانبًا رئيسيًا من عملنا.  

  
ى نحــو خــاص أن ُأبلغكــم أن لــدينا اآلن أربعــة أطــراف فــي بروتوكــول القضــاء علــى االتجــار ويســعدني علــ  

% ١٠منغوليـا. وذلـك  –ومنذ األسبوع الماضي فقط  –: نيكاراغوا وأوروغواي وغابون غير المشروع بمنتجات التبغ
ز النفـــاذ قبـــل الـــدورة ممـــا يلـــزم لـــدخول البروتوكـــول حيـــز النفـــاذ. وٕانـــي أعمـــل علـــى أن يكـــون دخـــول البروتوكـــول حيـــ

ــز علــى إذكــاء الــوعي فــي جميــع إالســابعة لمــؤتمر األطــراف  حــدى األولويــات الرئيســية ألمانــة االتفاقيــة. وســوف نركِّ
قطاعــات الحكومــات. وســوف نــوفِّر أيضــًا الــدعم التقنــي ألطــراف اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن التصــديق علــى 

و تأكيـــده رســميًا أو االنضـــمام إليــه لكـــي نحقـــق هــدف األطـــراف األربعـــين. البروتوكــول أو قبولـــه أو الموافقــة عليـــه أ
فمــا لــم يــدخل البروتوكــول حيــز النفــاذ فلــن يكــون ســوى مجــرد وثيقــة جــديرة باإلعجــاب.  –يمكننــا أن نفقــد الــزخم  وال
ّتجــار غيــر نحتــاج إلــى تحويلــه إلــى قــانون ُملــزم، مــن أجــل تزويــد األطــراف بــاألدوات الكفيلــة بالقضــاء علــى اال إننــا

  المشروع.
  

هـدفًا عالميـًا يتمثـل فـي تحقيـق  ٢٠١٣وكما تذكرون، كانت جمعية الصـحة العالميـة قـد اعتمـدت فـي عـام   
% فــي انتشـــار تعـــاطي التبـــغ الســائد حاليـــًا فـــي صـــفوف األشــخاص الـــذين يبلـــغ عمـــرهم ٣٠انخفــاض نســـبي بنســـبة 

أي أننــا،  –ريــة هــي الوســيلة الرئيســية لتحقيــق ذلــك . واتفاقيــة المنظمــة اإلطا٢٠٢٥ســنة أو أكثــر بحلــول عــام  ١٥
بعبارة أخرى، لن نبلغ هذا الهدف الطموح والحاسم دون جهـود متسـقة مـن جميـع األطـراف فـي سـبيل تنفيـذ االتفاقيـة 
بالكامــل. وســوف يكــون العمــل مــع المنظمــة علــى جميــع مســتوياتها لضــمان تحقيــق هــذا النجــاح العــالمي فــي مجــال 

  إحدى األولويات الرئيسية األخرى ألمانة االتفاقية في السنوات المقبلة.الصحة العمومية 
  

وأود أن أكرر التنبيه القوي الذي بدر من المديرة العامة هذا الصـباح. إن دوائـر صـناعة التبـغ ُتِصـر علـى 
ة. لقد صارت التدخل في تنفيذ األطراف لالتفاقية على نحو لم يسبق له مثيل، مما يقتضي منا أكبر قدر من اليقظ

أكثــر ُجــرأة خــالل العقــد الماضــي، حيــث تــدخلت علــى المســتويين الــوطني وفــوق الــوطني، خلــف األبــواب الموصــدة 
  وعلى المأل، وهذه عالمة على أن القوانين والسياسات التي يجري اعتمادها فّعالة. 
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ناعة فـي عمـل الحكومـة. إننا نمتلك األدوات الكفيلة بوقف هذا النـوع مـن التـدخل الـذي تمارسـه دوائـر الصـ
تمـنح األطــراف الواليـة القانونيـة لحمايــة عمليـة رسـم سياســاتها فـي مجـال الصــحة العموميـة مـن تــدخل  ٣-٥فالمـادة 

  دوائر صناعة التبغ.
  

وفي الوقت الذي واصلت دوائر صناعة التبغ فيه حماية أسواقها وتنميتها، عكفت أيضـًا بعنايـة وعـن عمـد 
استحداث منتجات جديدة، بمـا فـي ذلـك شـراء شـركات إنتـاج الـنظم اإللكترونيـة إليصـال  على بذل الجهود في سبيل

النيكوتين، بحيث صارت هذه المنتجات خاضعة لسيطرتها. وكمنَتج من منتجات دوائر صناعة التبـغ، هنـاك خطـر 
إلـى األذهـان الحلـول  من أن يكون مستقبل النظم اإللكترونية إليصال النيكوتين مشوبًا بالمغالطات، على نحو يعيد

المريبة التي اقترحتها دوائر صناعة التبغ في الماضي مثـل اسـتخدام الفالتـر والتبـغ القليـل القـار. وقـد أخـذت بّينـات 
في الظهور توًا لمساعدتنا على اتخاذ قرارات مستنيرة ومستندة إلى البّينات بشأن الوضع الحقيقي للـنظم اإللكترونيـة 

س هناك من سبب يدعونا إلى االعتقاد بأن الـنظم اإللكترونيـة إليصـال النيكـوتين هـي نهايـة إليصال النيكوتين. ولي
المطــاف. فمــن المــرجح أن المنتجــات المبتكــرة والمســتجدة ستســتمر فــي الظهــور. وفــي هــذا الصــدد، ســوف تنظــرون 

  أيضًا في تقارير عن تعاطي التبغ عديم الدخان والنارجيلة.
  

زرع التبـغ، ُيمكننـي أن أشـهد علـى كيفيـة تضـليل دوائـر صـناعة التبـغ للمـزارعين وباعتباري قادمة من بلد يـ
واســتخدامهم لتبريــر هجومهــا علــى تــدابير مكافحــة التبــغ الســليمة. وهــذه األســاليب التــي تتبعهــا دوائــر صــناعة التبــغ 

تعلــــق بوضــــع توِجــــد تعقيــــدات إضــــافية لألطــــراف التــــي تنفــــذ أحكــــام الحــــّد مــــن الطلــــب، وعــــالوة علــــى ذلــــك، فيمــــا ي
االســتراتيجيات التــي تــدعم اســتبانة أســباب رزق بديلــة وتــدابير لحمايــة البيئــة. وزّراع التبــغ هــم أكثــر أعضــاء سلســلة 
التبــغ ضــعفًا، وكثيــرًا مــا يعــانون مــن األضــرار الصــحية الناجمــة عــن عملهــم الــذي يتنــاول التبــغ الخــام والصــعوبات 

منصــفة. ومــن أجــل حمــايتهم، مــن الضــروري أن تكــون قطاعــات االقتصــادية الناجمــة عــن ترتيبــات العمــل غيــر ال
الزراعة والتنمية الزراعية والعمل أطرافًا رئيسيًة في أي برنامج شامل لمكافحة التبغ. وتُقـدَّم أيضـًا خيـارات سياسـاتية 

  لكي تنظر فيها الدورة السادسة لمؤتمر األطراف.  ١٨و ١٧وتوصيات فيما يتعلق بالمادتين 
  

نـــا إلـــى العقـــد الثـــاني مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة، أود أن أطلـــب مّنـــا جميعـــًا أن نتـــذكر أكثـــر ومــع انتقال
ــالنظر إلــى االســتهداف مــن جانــب دوائــر الصــناعة والســياق االجتمــاعي وظــروف  المجموعــات الســكانية ضــعفًا. فب

أثــر األمــراض المتصــلة بــالتبغ.  الحيــاة البســيطة، فــإن النســاء واألطفــال والفقــراء هــم علــى األرجــح األكثــر معانــاة مــن
ونحن نعلم منذ أمد بعيد أن مكافحة التبغ جزء ضروري من التنمية القوية. ومن أجـل حمايـة األكثـر ضـعفًا وتعزيـز 
التغييرات المستدامة، يتعّين علينا أن نعمل عبر القطاعات من خالل نهج يشمل الحكومة ككل وُيدمج الصـحة فـي 

  تماعية المتصلة بتعاطي التبغ.جعباء الصحية واالجميع السياسات لكي نخفض األ
  

ـــة،  ـــاك العديـــد مـــن  وٕانوهـــذا وقـــت مثيـــر للحمـــاس فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة العالمي يكـــن معقـــدًا. وهن
األولويات المتنافسة، ولكن ُتشّجعني التصريحات التـي صـدرت مـؤخرًا عـن اقتـراب التبـغ مـن مراحـل وجـوده النهائيـة 

سيما في بلدان يتراجع فيها وباء التبغ. وهنـاك بعـض األطـراف التـي تـوّفر لنـا أمثلـة حّيـة ال من قادة رأي مشهورين،
فهــذه األطــراف تــدفع  –علــى مــا ننــادي بــه كثيــرًا وهــو أن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة هــي حــّد أدنــى، ولــيس أقصــى 

  بسياساتها إلى أعلى المستويات. 
  

ونحـن نشـكِّل فـي الوقـت نفســه جماعـة. ونجاحاتنـا تُقـاس وتحـدِّد اســتعدادنا لجعـل هـذا النـوع مـن اإلنجــازات 
في متناول جميع األطراف. واآلن هو الوقت الذي يتعّين فيه زيادة التعاون على تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية من 

  كل نوع وعلى كل مستوى، من أجل تعزيز التعّلم والفرص. 
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بيد أننا نعيش في زمن يتسم بالصعوبات المالية. والمطلوب منا جميعـًا، سـواًء فـي منازلنـا أو حكوماتنـا أو 
منظماتنا، أن نعمل المزيد بقدر أقل من الموارد. ولكي نبلـغ بواقعيـة أهـدافنا النبيلـة، وٕان تكـن أيضـًا الطموحـة جـدًا، 

أن تكــون الشــراكة والتنســيق والتعــاون القــيم التشــغيلية األساســية  المتعلقــة بالمعاهــدة والبروتوكــول الملحــق بهــا، يتعــّين
ألمانــة االتفاقيــة. ولقــد تحــدثت مــع زمالئنــا علــى جميــع مســتويات المنظمــة، وهــم علــى أهبــة االســتعداد لــدعم عملنــا 

  ويدعوننا لدعم عملهم. فنحن نكوِّن معًا فريقًا قويًا يمتلك مهارات وواليات متكاملة.
  

علــى شــمول اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ. فلــم  للتأكيــدد أن أقضــي ُبرهــة وفــي الختــام، أو 
يكن لالتفاقية أن تكون ناجحة على هذا النحو، سواًء خالل التفاوض بشأنها أو تنفيذها، لو لـم نكـن قـد عملنـا علـى 

قيقة أعضـاء حاسـمون ورئيسـيون فـي نحو وثيق مع زمالئنا وشركائنا. والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحـدة الشـ
الجماعة التي أدت إلى نجاح المعاهدة. وسوف تسـعى أمانـة االتفاقيـة بنشـاط إلـى تعزيـز تعاوننـا وزيادتـه مـع جميـع 

  أصدقاء المعاهدة. 
  

ولقد كان من حسن حظي أن قابلت العديد منكم خالل اإلعداد لهـذه الـدورة. ولـدينا جـدول أعمـال مشـحونًا   
جرائيــة. ونحــن نعلــم أن أيــام مــؤتمر األطــراف طويلــة وتقتضــي منــا جميعــًا الكثيــر، إ بمســائل جوهريــة و علــى الســواء 

  ولكنها أيضًا من أكثر أيام فترة السنتين إثمارًا. وٕاني أتطلع إلى العمل معكم جميعًا هذا األسبوع.
  

  شكرًا لكم.  
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