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الوفـاء ال مجـي فـقـدر أكبـر مـن المسـاعدة زويد األطـراف بتالمنجزة عمال األشملت كما لمؤتمر األطراف. السنوات 
مقارنـة  اآلنالـذي وّسـع نطاقـه  تنفيـذ االتفاقيـةفـي العـالمي الخـاص بالتقـدم بالتزاماتها بتقديم التقـارير، ونشـر التقريـر 

؛ وعـالوة علـى مـؤتمر األطـرافُعِرضت على الرئيسية في الوثيقة التي التقرير نتائج قد ُلخِّصت التقارير السابقة. و ب
 اليوم.من هذا وقت الحق بكامله في مؤتمر األطراف في لتقرير العالمي إطالق اذلك، فإننا نتمتع بحق 

  
وكــان تقــديم المســاعدة إلــى األطــراف والتعــاون الــدولي ثالــث أكبــر مجــاالت العمــل المنجــزة فــي فتــرة مــا بــين 
الدورتين. وظّلت عمليات تقييم االحتياجات وتقديم المساعدة على أساس االحتياجات مـن اآلليـات الرئيسـية الالزمـة 

المضـي قـدمًا فـي ، و بشأن التنفيذ ماعات إقليميةتنظيم اجتالمضطلع بها شملت األنشطة إلنجاز هذه األعمال. كما 
  الموارد المتاحة، وتعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين األطراف.الخاصة ببيانات التحديث قاعدة 

  
 ين.نصـــرمخـــالل العـــامين المنجـــز مـــن الســـمات الهامـــة للعمـــل المُ  وتعزيـــز التعـــاون مـــع الشـــركاء الـــدوليين

 أعمال المعاهدة التي تنظمها األمانة،تشارك مشاركة مطردة الزيادة في لمتحدة أصبحت مؤسسات منظومة األمم او 
من خالل المشاركة في عمليات تقييم االحتياجات، وحلقات العمل اإلقليمية، وعمل الهيئات الفرعية. وأود أن وذلك 
ة اإلنمــائي ومــؤتمر األمــم البنــك الــدولي وبرنــامج األمــم المتحــد كــل مــن مــعكبيــر إلــى التعــاون الههنــا تحديــدًا  أشــير

ٕالــى المســتوى القطــري، و عمــال المنجــزة علــى المتعــدد القطاعــات واألالمعاهــدة لبعــد دعمــًا  المتحــدة للتجــارة والتنميــة
منظمـة الجمـارك العالميـة ومكتـب األمـم المتحـدة المعنـي بالمخـدرات والجريمـة فـي كـل مـن عـاون مـع تحقق من ت ما

واّتِخذت خطوة أساسية . بمنتجات التبغ التجار غير المشروعالقضاء على ا بروتوكولالتي جرت حول  المفاوضات
إلى عقـد جلسـة خاصـة لفرقـة عمـل األمـم المتحـدة المشـتركة بـين الوكـاالت أخرى في هذا المجال تمثلت في الدعوة 

  ترّكز على تعزيز تنفيذ االتفاقية.
  

(المنظمـة)،  منظمـة الصـحة العالميـةفـي لة التنسـيق مـع اإلدارات ذات الصـوُأحِرز أيضًا تقـدم ملحـوظ فـي 
التقدم الُمحرز  تراوحإذ  ،التابعة للمنظمة اإلقليمية والقطرية المكاتبواإلدارات، وكذلك دوائر مختلف الوالمتمثلة في 

، علــى الصــعيد القطــري تقيــيم االحتياجــاتٕاجــراء عمليــات تنظــيم االجتماعــات اإلقليميــة و و إعــداد التقــارير الفنيــة بــين 
فقـد عمـل لـى ذلـك زيـادة عتنفيـذ االتفاقيـة. و المتحدة فـي مجـال ألمم التابعة لبين الوكاالت المشترك عزيز التعاون وت

الوقايــة مــن هــذا التعــاون فــي مجــال فــي اآلونــة األخيــرة علــى حفــز األمــم المتحــدة تــه اإلعــالن السياســي الــذي اعتمد
 .) ومكافحتهاالمعديةالسارية (األمراض غير 

  
ويرد وصف كامل لهذه األنشطة وغيرها من األنشطة المتعلقة بالتنفيذ في التقارير التي قدمتها األمانة إلى 

  مؤتمر األطراف في دورته الحالية.
  

ونود أن نعـرب عـن شـكرنا لجميـع األطـراف علـى يـد العـون التـي مـدتها إلـى األمانـة فيمـا يتعلـق بـالنهوض 
بأعمـــال المعاهـــدة. ولعـــل أحـــدث األمثلـــة علـــى ذلـــك االجتماعـــات اإلقليميـــة بشـــأن التنفيـــذ التـــي استضـــافتها حكومتـــا 

شـتراك مـع عـدة بلـدان، أال وهـي: كولومبيـا جمهورية مولدوفا والسنغال، وعمليات تقييم االحتياجات التي ُأجريـت باال
وغامبيــا وجــزر كــوك وفيجــي وقيرغيزســتان وبــاالو وســاموا وجــزر ســليمان. وقــد قــدمت األطــراف مســاهمات خاصــة 
كانــت حاســمة بالنســبة إلــى التقــدم الــذي ُأحــِرز فــي العــامين الماضــيين، وأذكــر منهــا علــى وجــه الخصــوص التمويــل 

وروبـي إلـى المرحلـة الختاميـة مـن المفاوضـات حـول بروتوكـول القضـاء علـى االتجـار الكبير الـذي قدمـه االتحـاد األ
غيــر المشــروع بمنتجــات التبــغ وٕالــى الــدعم الــالزم لتنفيــذ االتفاقيــة فــي بلــدان ناميــة. كمــا وردت مســاهمات كبيــرة مــن 

  أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا تعزيزًا لقدرات األمانة وتنفيذ خطة العمل.
  

لــي أيضــًا أن أغتــنم هــذه الفرصــة ألقــدم خــالص شــكري إلــى المنظمــات الحكوميــة الدوليــة وفئــات  واســمحوا
  المجتمع المدني على دعمها القّيم لتنفيذ االتفاقية.
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  سيدي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات المندوبين، زمالئي األعزاء،
  

منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن اتفاقيـة دور ب السنوات األخيرة تزايد االعتراف السياسيلقد شهدت 
اإلعالنـات السياسـية بوجـه خـاص فـي  صحة العالمية وجدول أعمال التنميـة. وتجلـى ذلـكفي قطاع المكافحة التبغ 

لجمعيـة االجتماع الرفيـع المسـتوى لموسكو و المعقود بالمؤتمر الوزاري كل من  ٢٠١١عام ة التي اعتمدها في الثالث
الـدور الرئيســي أبـرزت المتحـدة والمـؤتمر العـالمي ريـو المعنـي بالمحـددات االجتماعيـة للصـحة، والتـي  العامـة لألمـم

 األمراض غير السارية والمحددات االجتماعية للصحة. وعـالوة علـى ذلـكمكافحة الشامل في سياق االتفاقية لتنفيذ 
نطــاق تحقيــق االتســاق علــى إلــى فيــه عــا دقــرارًا تاريخيــًا  ٢٠١٢فــي عــام اعتمــد المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي 

المتعـــددة مســـاهمات العلـــى الحاجـــة إلـــى مواصـــلة تعزيـــز فيـــه مكافحـــة التبـــغ، وشـــدد المتحـــدة بشـــأن  منظومـــة األمـــم
  .ها بجدول أعمال التنمية األوسع نطاقاً صلتاالتفاقية و في أعمال بين الوكاالت المشتركة القطاعات و 
  

واســمحوا لــي كــذلك أن أبــّين بإيجــاز التقــدم الُمحــرز والتحــديات المواجهــة فــي تنفيــذ االتفاقيــة، وهــو مــا يبّينــه 
بالتفصيل التقرير الخاص بالتقدم العالمي في تنفيذ االتفاقية باالستناد إلـى التقـارير المقدمـة مـن األطـراف عـن تنفيـذ 

  إلى مؤتمر األطراف.االتفاقية، والتي تولت األمانة إعدادها وتقديمها 
  

قـد تجـاوز فـي  جميـع المـواد الموضـوعية مـن االتفاقيـة تنفيـذمعـدل وُقدِّر باالستناد إلى مؤشرات رئيسـية أن 
هذه األثنـاء في وال تزال . ٢٠١٢ام ، واستمر في الزيادة في ع٢٠١٠في عام  ٪٥٠المتوسط العتبة المحددة بنسبة 

ل حمــالت االتصــال مــن قبيــدة أحكــام، واســتأثرت عــ. ةأحكــام المعاهــدلــف مختبــين متباينــة عــدالت التنفيــذ العــالمي م
أحكام أخرى، مثل تنفيذ في حين يوجد في المقابل لى معدالت التنفيذ، دخان التبغ، بأعخالية من الواألماكن العامة 

من و . ها بطيئاً ت تنفيذمعدالوقع زال يال اقتصاديًا، التدابير المتعلقة بالمسؤولية ودعم بدائل زراعة التبغ المستدامة 
بشــأن  ١١المــادة وفيمــا يتعلــق باالتفاقيــة. مــن  زمنــياألحكــام المحــددة بإطــار أن أشــير إلــى تنفيــذ  يضــاً ضــروري أال

ه بلوغـعقـب  زمنـيبإطار محددة المتطلبات اللمعظم  هامتثالأفاد ب، فإن ثلثي األطراف تغليف وتوسيم منتجات التبغ
اآلخــر مــن األطــراف أن يحقــق هــذا الثلــث ال يــزال يتعــين علــى ثالث ســنوات، فــي حــين المحــدد بــالموعــد النهــائي 

بأنهــا فرضــت الموعــد النهــائي التــي بلغــت األطــراف ثلثــا  مــرة أخــرىفقــد أفــاد ، ١٣المــادة أمــا فيمــا يخــص االمتثــال. 
عـدد األطـراف التـي أدرجـت نصـف علـى أنـه لـم يبلـغ ال اإلعـالن عـن التبـغ والتـرويج لـه ورعايتـه،ًا شامًال علـى ظر ح

االلتزامات العامـة الـواردة يتعلق بمجال هام آخر وثمة  التي فرضتها.حظر في حاالت الاإلعالن عبر الحدود منها 
آليــة تنســيق بــأن لديــه أفــاد معظــم األطــراف و تفاقيــة. علــى تنفيــذ االشــامل ، والتــي قــد يكــون لهــا تــأثير ٥فــي المــادة 

التــي أبلغــت عــن األطــراف فــي المائــة نســبة  ٤٠موضــوعة موضــع التنفيــذ، ولكــن اقتصــرت علــى القطاعــات ة متعــدد
حمايــة سياســات مكافحــة التبــغ مــن مصــالح بشــأن  مــن االتفاقيــة ٣-٥ المــادةأحكــام تنفيــذ فيمــا يتصــل بتــدابير اتخــاذ 
  .صناعة التبغدوائر 

  
أوروغـواي وموريشـيوس  اعتمـاد، أذكر منها عدة أطرافرائدة حققتها إنجازات كما شهدت السنوات األخيرة 

الــذي فرضــته حظــر الو  لتغليــف العــادي،اعتمــاد أســتراليا ل، و مــن العبــوة كبيــرة جــداشــغلت مســاحات لتحــذيرات صــحية 
علـى اسـتخدام المـواد البرازيـل فـي اآلونـة األخيـرة الذي فرضـته ذاك بيع، و المنتجات في نقاط العرض ى النرويج عل
فيمــا أعلنــت جميــع مبيعــات منتجــات التبــغ فــي أراضــيها، فرضــت بوتــان حظــرًا علــى فــي غضــون ذلــك، و المضــافة. 

حـوافز  هـذه اإلنجـازاتوِجـد قـد تُ و التبغ في المسـتقبل القريـب. من  تماماً أن يخليا البلدين ا مفنلندا ونيوزيلندا عن نيته
  على الصعيد الدولي.وتعّجل تنفيذها تنفيذ االتفاقية جيدة ل

  
  سيدي الرئيس الموّقر، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات المندوبين والمشاركين،

  
ال أمــام إبــداء بعــض المالحظــات يتــيح أيضــًا التقــدم المحــرز والعبــر المستخلصــة فــي اآلونــة األخيــرة المجــ

  األخرى بشأن أعمال المعاهدة وتنفيذها، وأود في هذا الموضع أن أطِلع مؤتمر األطراف عليها.
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طرفـًا لتضـم  ١٧٥سجلت االتفاقية هذا العام رقمًا قياسيًا في عدد البلدان األطراف فيها إذ وصل إلى  ،أوالً 
األهميــة التــي  يهــاتثبــت الزيــادة المســتمرة فــي عــدد األطــراف ف٪ مــن ســكان العــالم. و ٩٠تحــت لوائهــا مــا يقــرب مــن 

  توليها إياها البلدان واآلمال التي تعلقها عليها.
  

بفضــل وضــع صــكوك المعاهــدة  ٢٠٠٦ُأحــِرز تقــدم رصــين منــذ تأســيس مــؤتمر األطــراف فــي عــام وثانيــًا، 
مواد عـدد مـواد االتفاقيـة المشـمولة  ١٠ ُيستغنى عنها في إنجاز األعمال على الصعيد العالمي. ويزيد على التي ال

. وباإلضـافة هـذهبمبادئ توجيهية وتوصيات اعتمدها فعًال مؤتمر األطـراف أو قُـدِّمت إليـه لكـي يعتمـدها فـي دورتـه 
 البروتوكول األول المرفق باالتفاقية بشأن القضاء على االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.اعُتِمد للتو  إلى ذلك،

إلــى ضــرورة توســيع نطــاق ممارســات النشــر تشــير مــع ذلــك لتعليقــات الــواردة مــن األطــراف فــإن ااألثنــاء، وفــي هــذه 
  .والمساعدة في تطبيق المبادئ التوجيهية المعتمدة

  
يستند اآلن نظام تقديم التقارير بموجـب المعاهـدة إلـى قاعـدة راسـخة وهـو متوافـق مـع الـدورة الثنائيـة وثالثًا، 

، ٢٠٠٧٪ من األطراف تقريرًا واحدًا علـى األقـل منـذ عـام ٩٠المؤتمر العادية. وقدم أكثر من  السنوات لعقد دورات
علمــًا بــأن معــدالت امتثــال األطــراف لمتطلبــات اســتمارة التبليــغ آخــذة فــي التحســن تــدريجيًا. علــى أن عــدد األطــراف 

واجهها بعض األطراف والحاجة إلى مزيد التي لم تقدم تقارير أو قدمتها في موعد متأخر جدًا يبّين التحديات التي ي
وســيتولى مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه هــذه اســتعراض المزيــد مــن المقترحــات بشــأن مــن المســاعدة فــي هــذا المجــال. 

التــرويج لالســتفادة مــن مبــادئ التنفيــذ التوجيهيــة والمؤشــرات الموحــدة فــي تقــديم التقــارير، واآلليــات التــي يســتعين بهــا 
  لتقارير التي تقدمها األطراف.ستعراض افي امؤتمر األطراف 

  
عـن  أيضـاً التـي تبلـغ عـدد األطـراف إلـى زيـادة كبيـرة فـي  المعاهـدةفـي تنفيـذ  ورابعًا، سيفضي المضي قدماً 

ألن هنـاك المزيـد مـن ، اً عالميـ اً اتجاهُيرّسخ بعد بوصفه تطور مهم ولكن لم الهذا و انتشار التدخين. معدالت تراجع 
وأثبـت كـذلك االتجـاه المخـتط علـى مـدى سـنوات. فـي هـذا المضـمار يانات قابلة للمقارنة البلدان التي يلزم أن تقدم ب

أن ثمة منتجات جديـدة ُتسـّوق بفعاليـة فـي أغلـب األحيـان آخـذة فـي الظهـور علـى نحـو متزايـد فـي السـوق، وخاصـة 
اإللكترونية إليصال النيكوتين. وتواجـه اآلن البلـدان التـي نفـذت سياسـات فعالـة منتجات التبغ العديم الدخان والنظم 

، التحــدي المتمثــل فــي طــرح منتجــات فيهــا لمكافحــة التــدخين وشــهدت كــذلك انخفاضــًا فــي معــدالت انتشــار التــدخين
وهـذا الموضـوع  هتـه.اتخـاذ إجـراءات متضـافرة دوليـًا لمجابحّتم جديدة للتبغ العديم الدخان في أسـواقها، وهـو تحـد سـي

  ُمدَرج على جدول أعمال مؤتمر األطراف في دورته الحالية.
  

مــوارد خطــط العمــل التــي اعتمــدها مــؤتمر األطــراف، وخاصــة مــن خــالل  ةتعــّززت تــدريجيًا قاعــدوخامســًا، 
علــى أن تنفيــذ خطــة مــن خــارج الميزانيــة موجهــة لــدعم تنفيــذ المعاهــدة فــي البلــدان القليلــة المــوارد. مقدمــة مســاهمات 

مشـكلة اسـتمرار تـأخر عـدد كبيـر  حل في أسرع وقت ممكـنالعمل التي اعتمدها مؤتمر األطراف قد يتعرقل إن لم تُ 
وُتدرج اآلن على جدول أعمال الدورة الحالية لمؤتمر األطراف  .من األطراف في سداد المساهمات المقّدرة الطوعية

  .المساهمات المقّدرة الطوعيةوسداد  مسائل تتعلق بالموارد وآليات المساعدة
  

تــدخل دوائــر  . ويعمــلتحــديات كبيــرة فــي تنفيــذ االتفاقيــةاإلبــالغ عــن مواجهــة األطــراف وسادســًا، تواصــل 
أكثـر واحـدًا مـن كافية الموارد ال يزال االفتقار إلى المتعددة القطاعات، و الوطنية اللية على تقويض اآل صناعة التبغ

عنــد يأخــذ ذلــك فــي حســبانه قــد يرغــب مــؤتمر األطــراف أن و . علــى نحــو شــائع األطــرافليهــا التــي تشــير إالتحــديات 
  جراءات.اإلسياسات و المزيد من ال وضع

  
ســمة هـي والتعـاون الــدولي، و االتفاقيــة نفيـذ ة فـي تالتطور التـدريجي للمســاعدتتصـل بــمالحظـة أخــرى ثمـة و 

بـرزت آليـات رئيسـية لتقـديم وتمشـيًا مـع التوجيهـات المقدمـة مـن مـؤتمر األطـراف في السـنوات األخيـرة. برزت هامة 
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، وتعزيـز عمليـات تبـادل الخبـرات والممارسـات بـين تقيـيم مشـتركة لالحتياجـاتالمساعدة فـي التنفيـذ شـملت عمليـات 
ي االستراتيجيات والبـرامج عن تعزيز دمج االتفاقية ف البلدان، وٕاذكاء الوعي بالموارد المتاحة وتعزيز إتاحتها، فضالً 

الوطنية الصحية واإلنمائية، وفي أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وقـد نفـذت األمانـة هـذه األنشـطة بالتعـاون 
داخـــل منظومـــة األمـــم مـــن مـــع المعنـــي مـــن إدارات المنظمـــة ومكاتبهـــا ومـــع عـــدد متزايـــد مـــن الشـــركاء، وخصوصـــًا 

تحليل تقارير األطراف وعمليـات تقيـيم االحتياجـات النقـاب عـن الحاجـة المتزايـدة المتحدة. وفي هذه األثناء، يكشف 
لألطراف إلى المساعدة في ظل تزايد عدد من يبلغ منها المواعيد النهائية لتنفيـذ األحكـام المحـددة بإطـار زمنـي مـن 

  االتفاقية وغيرها من األحكام الرئيسية.
  

وأنشــطة التعــاون التــي اضــطلع بهــا فــي الســنوات األخيــرة أن أظهــرت االستعراضــات التــي ُأجريــت وختامــًا، 
أعمــال االتفاقيـــة اإلطاريـــة وهـــي أول معاهــدة فـــي مجـــال الصـــحة العموميـــة، يمكــن أن تســـتفيد مـــن الخبـــرات الكبيـــرة 
المتراكمــة فــي المعاهــدات األخــرى ذات الصــلة. وعــالوة علــى ذلــك، أشــارت الخبــرات المتبلــورة فــي إطــار االتفاقيــة 

مقترحـات بشـأن اآلن قُـدِّمت و ة إلى إمكانية اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى تحسين كفاءة أعمال المعاهدة؛ اإلطاري
  اتخاذ هذه التدابير إلى مؤتمر األطراف لكي يدرسها في دورته الحالية.

  
  سيدي الرئيس الموّقر، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات المندوبين، والزمالء األعزاء،

  
 ة.موميـالصـحة العفـي مجـال أول معاهدة وفخرها أن تقدم خدماتها إلى ألمانة اواعي سرور من دلقد كان 

اليــوم علــى هــذا المنبــر إنمــا أقــف وأنــا إذ أمانــة هــذه المعاهــدة األولــى؛ نتكفــل نحــن بمهمــة اليــوم وبافتتــاح هــذه الــدورة 
تمضـي عصـر جديـد حلـول نتطلـع إلـى  . ونحـناثنتـين معاهـدتينمسؤولة عـن مانة لتمثيلي ألفخر البيغمرني شعور 
  ة.موميتحسين الصحة العقدمًا في معاهدة فيه أعمال ال
  

  وأشكركم على حسن إصغائكم.
  
  

=   =   =  


