
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/DIV/5  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ فبراير/ شباط ٧  منظمة الصحة العالمية اإلطارية 

    بشأن مكافحة التبغ 
  األولىالدورة 

  
  
  
  

  مالحظات استهاللية للمدير العام أمام مؤتمر األطراف
  في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن

  افحة التبغ في دورته األولىمك
  
  فبراير/  شباط٦جنيف، االثنين، 

  
  
  

  .حضرات الوزراء الموقرين، أصحاب السعادة، أيها السيدات والسادة
  

يسرني أيما سرور أن أرحب بكم إلى الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقيـة منظمـة الـصحة                  
  .العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
 بلدان تحضر اجتماعنا ١١٠راف المتعاقدة في االتفاقية يبلغ اآلن مائة وعشرين بلداً، منها إن عدد األط

إنكم تمثلون قرابة ثالثة أرباع سكان العالم، وتمثلون دولكم علـى           . اليوم وتتمتع بصالحية كاملة في المشاركة     
 ثالثة مـن أول خمـسة بلـدان         ولدينا، في هذا التجمع الضخم،    . اختالف مستويات الدخل ومراحل التنمية فيها     

 مـن   ٪٦٩وتمثل مجموعة البلدان هذه     . مصدرة ألوراق التبغ، وأربعة من أول خمسة بلدان مصدرة للسجائر         
وقد يبدو مدهشاً أن تكون هذه المجموعة قد أعدت العدة أيـضاً لرسـم خريطـة                . استهالك السجائر في العالم   

  .  المجموعة قد غيرت التاريخ بالفعلالطريق للبلدان بغرض مكافحة التبغ، ولكن هذه
  

  .لكن المشككين كانوا على خطأ. عندما بدأت العملية، تم التشكيك بعض الشيء في نجاحها
  

أخذت الهند بأنواع مـن الحظـر   : فعلى سبيل المثال ال الحصر    . إنكم تدفعون عجلة التغيير إلى األمام     
تحذيرات كتابية بارزة   وسنغافورة وتايلند   برازيل وكندا   ووضعت أستراليا وال  .  على اإلعالن على التبغ    الشامل

وفـي أيرلنـدا    . أما االتحاد األوروبي، فهو في طريقه إلى القيام بـالخطوة ذاتهـا           . للعيان على علب السجائر   
هذه الخطوات، وغيرها من الخطوات إن . والنرويج، واآلن في أسبانيا، منع التدخين في األماكن العامة الداخلية 
  .المماثلة، سوف تؤدي إلى تقليص كبير في عدد الوفيات جراء التبغ
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أقوى سياسة اتبعتها حتى    "ووصفت هذا العمل بأنه     . ولقد فرضت والية نيويورك حظراً على التدخين      
الوحيد الـذي يمكـن فيـه        إن المكان    – وهذه من المفارقات     –ويقال اآلن   ". اآلن في مجال الصحة العمومية    

  .التدخين من دون عقاب في مدينة نيويورك هو مبنى األمم المتحدة
  

. فينبغي أن يحظر التدخين في جميع مباني األمم المتحدة . ، إن هذا األمر خطأ    وقد قلت أنا وآن فينيمان    
خنون في مباني األمم    على أن األشخاص الذين يد    . كما ينبغي حظر بيع السجائر في جميع مباني األمم المتحدة         

ولكن قد يكون من الـصعب      .  االتفاقية اإلطارية  وقّعتالمتحدة يكونون أحياناً ممثلي نفس الدول األعضاء التي         
  .وإننا سنواجه جميعنا ذلك. وضع االتفاقات موضع التطبيق العملي

  
 فإن كل شـيء     سيداتي وسادتي، عندما نرى أن حظر التدخين يمكن أن ينجح حقاً في حانة أيرلندية،             

  .عندها ممكن الحدوث
  

وأولئك الذين يدخنون ال يسددون ما عليهم اآلن وإنمـا بعـد            . إن التدخين هو عقد يرتهن به المستقبل      
إنهم لقاء التدخين يصابون بسرطان الرئـة، وباضـطرابات انـسداد           .  سنة، عندما تتداعى صحتهم    ٤٠أو   ٣٠

إن نصف المدخنين سيسددون الفـاتورة ولكـن الـثّمن الـذي            . ائية وباألمراض القلبية الوع   ،المسالك التنفسية 
  . التي بين جنوبهمجهمهمسيدفعونه هو 

  
  .وعلينا أن نمنعهم من الشروع في التدخين. علينا أن نساعدهم على اإلقالع عن التدخين

  
  . اجعإن أحكامها جريئة، تقوم على معرفة ما هو ن.  به جميعاًهذه االتفاقية صك نحن ملتزمون

  
  .وسنعمل على تكللها بالنجاح

  
  .وشكراً لكم
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