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 الــوزيرة العزيــزة أختــي وكــذلك األطــراف، لمــؤتمر السادســة الــدورة رئــيس مــون، جــين-تشــانغ األســتاذ أشــكر
  سكفورتسوفا. فيرونيكا

 
 واألمـــم العموميـــة الصـــحة مجـــال فـــي المـــوقرين واألصـــدقاء والـــزمالء المنـــدوبين حضـــرات الـــوزراء، معـــالي

  الغفير. حضوركم أرى أن ويسرني الحاضرين صفوف في القدامى األصدقاء من العديد أرى .المتحدة
 

  الخير، صباح وسادتي، سيداتي
 

لمـؤتمر  السادسـة الـدورة هـذه استضـافة علـى الروسـي االتحـاد حكومة أشكر أن لي اسمحوا بدء، ذي بادئ
 شخصــياً  شــهدت أنــي أذكــر أن وعلــي .األطــراف فــي اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ

 الشــديدة التحــديات علــى التغلــب أجــل مــن بــالطبع فيرونيكــا واألخــت بعينــه بــوتين الــرئيس بقيــادة الحكومــة هــذه التــزام
  التبغ. لمكافحة الشمول شديد قانون إقرار إلى سعياً  المواجهة الصعوبة

  
 أشــكركم أن وأود السـنة. هــذه فـي حزيران/يونيــو شـهر مــن األول فـي الكامــل التنفيـذ حيــز القـانون دخــل وقـد

 الروســي. االتحــاد فــي أبــداً  يتحقــق لــن األمــر هــذا إن ســنوات منــذ األشــخاص مــن العديــد لــي قــال لقــد قيــادتكم. علــى
  قولهم. في أخطأوا أنهم إثبات على وأشكركم

 
 ذاهــ أحضــر لــن أننـي بعضــهم خمــن فقـد األشــخاص. مــن العديـد لــدى شــديداً  اهتمامـاً  تثيــر هوايــة والتخمـين

  السارية. لألمراض األخرى الفاشيات من كثير في منهمكة ألني االجتماع
 
  األهمية. شديد ألنه االجتماع لهذا حضوري ألغي لن قطعًا. وال ال
 
  التعليقات. بعض تقديم من لي بد فال السارية، األمراض موضوع عن أما
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 حالــة مصــر أكــدت فقــد بقوتــه. قاطعــاً  ذكيراً تــ المتغيــر الجــراثيم عــالم ذكرنــا فقــط الماضــية القليلــة األيــام وفــي
المسـبب  كورونـا لفيـروس وافـدة حالة أول ظهور عن النمسا وبلغت .H5N1 الطيور أنفلونزا بفيروس رضيع إصابة

 بفيــروس لإلصــابة حــالتين أول ظهــور األمريكيــة المتحــدة الواليــات وأكــدتلمتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية فيهــا. 
  أراضيها. في إيبوال بفيروس للعدوى حالة أول ظهور إسبانيا أكدت كما فيها. إيبوال

  
  وسادتي، سيداتي

 
 منـه المفـروغ ومـن والجديـدة. القديمـة التهديدات من بكثير مليء عالم في التبغ مكافحة إلى اهتمامنا نوجه

 ومـن األشـخاص. مـن الماليـين ضبعـ أرواح إلنقـاذ وأفضـلها وأرسـخها الفـرص أكبـر لنـا يتـيح أمـر التبغ مكافحة أن
  االجتماع. هذا انطالق حسن ألشهد اليوم بصحبتكم أكون أن الشديد سروري دواعي

  
 التبـغ. صـناعة لدوائر األول العدو بوصفها المنظمة موقف اعتناق عن قط أحجم لم جميعًا، تعلمون وكما

 الخاضــعة البينــات وقــوة العموميــة الصــحة صــوت الــروح بهــذه المنظمــة وتمــنح شــرف. عالمــة الموقــف هــذا وأعتبــر
  التبغ. صناعة دوائر من ومتوقعة عنيفة معارضة تواجه التي للبلدان النظراء الستعراض
 
 وسـيلة وبكـل أكبـر بشراسـة لـذلك التبـغ صـناعة دوائر تتصدى جديدة، ذروة اإلطارية االتفاقية تنفيذ بلغ وٕاذ

 فـــي الحكومـــات ضـــد المرفوعـــة الـــدعاوى شـــاعت وقـــد ت.والممارســـا الوســـائل هـــذه النحـــراف االكتـــراث دون ممكنـــة
  التبغ. منتجات أغلفة على كبيرة مصورة تحذيرات وضع على الموافقة ضد سيما وال الوطنية المحاكم

  
 ردع لمحاولـة الثنائيـة االسـتثمار معاهدات التبغ صناعة دوائر تستخدم خاص بوجه للقلق مثير اتجاه وفي
 عليـه الحال كان مما المعروفة الفعالية ذات القوية التبغ مكافحة تدابير عبر هامواطني صحة حماية عن الحكومات
 ويصـحّ  أوروغـواي اعتمـدتها التـي التصـنيف وتـدابير التحذيريـة التوسيم بطاقات ضد المقدمة المطالبات إلى بالنسبة
  البسيط. التغليف يخص فيما أستراليا اتخذتها التي والجريئة المتينة اإلجراءات إلى نظراً  أيضاً  ذلك

  
 التجــارة منظمــة فــي للخــالف مثــاراً  أيضــاً  كانــت أســتراليا اتخــذتها التــي البســيط التغليــف إجــراءات أن كمــا

 أي مـن أكثـر بـالخالف المعنيـة الثالثـة األطـراف عـدد وبلـغ الحالـة. هـذه صـوب األنظار جميع تتجه حيث العالمية.
  العالمية. التجارة منظمة تاريخ في مضى وقت

 
 المنبـر هـذا فـي صـوتها وٕاسـماع برنامجهـا عـرض علـى استحياء بال مؤخراً  التبغ صناعة دوائر أقدمت وقد
 عـدداً  إدارتـه مجلـس يتضـمن الـذي واالسـتثمار للضـرائب الـدولي المركـز دعـا وبـاألمس، التبـغ. لمكافحة المخصص

 دون يبية والســعرية الخاصــة بــالتبغالسياســات الضــر  مناقشــة أجــل مــن لالجتمــاع ومراقبيــه أطرافــه التبــغ، شــركات مــن
  الراسخة. مصالحهم عن الكامل اإلفصاح

 
  حيلهم. عليكم تنطلي أال وأرجو

 
 التوجيهيـــة المبـــادئ اعتمـــاد إلـــى الراميـــة وجهـــودكم قـــدراتكم تقـــويض وهـــو للعيـــان، واضـــح برنـــامجهم فـــإن

 المبـادئ وهـذه الخبـراء. بقيـادة ُوضـعت التـي السياسـات الضـريبية والسـعرية الخاصـة بـالتبغ بشـأن المقترحة الُمحكمة
 وجـه علـى والشـباب األطفـال تحمـي أن المعاهـدة، من السادسة المادة تنفيذ في استخدامها عند شأنها من التوجيهية
  التبغ. تعاطي بدء من الخصوص
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 اآلراء لتسـجِّ  العـام، لالطـالع متاحـة اآلن أصـبحت التـي الصـناعة بدوائر الخاصة الداخلية الوثائق وتالل
 كــان مــا إذا تتنــاول – داخليــة مناقشــة – مناقشــة تســجل وهــي الوثــائق، هــذه إحــدى علــى ُأطلعكــم ودعــوني المتبادلــة.

 أن أود التـي اإلجابـات إحـدى جيـداً  وأذكـر بهـا. الخاصـة السوق من جزاءً  األطفال تعتبر أن الصناعة لدوائر ينبغي
  نريدهم." نحن إذن شفتان؟ لديهم "هل وهي: مباشرًا، نقالً  إليكم أنقلها

 
 حجـم زيـادة سـوى يريـدون ال فهم التبغ. صناعة دوائر تعتمده الذي التكتيك إذن هو وسادتي، سيداتي وهذا

  بالمرة. يعنيهم ال ذلك فإن األطفال قتل في تسببوا وٕان السوق، من حصتهم
 

  عليكم. تنطلي حيلهم تدعوا ال أخرى، ومرة
 
 السـجائر سـوق علـى هيمنتها من تزيد التبغ صناعة دوائر أن هو التالي حديالت التالي؟ التحدي هو ما ثم

 العـــالمي بــاليوم العــام هــذا احتفــال الشــركات إحــدى اســتغلت فقــد االســتغراب. إلــى يــدعو ال أمــر وهــو اإللكترونيــة.
 اإللكترونيــة للسـجائر التــرويج إلـى كافـة حكومــاتكم ودعـوة العالميــة الصـحة منظمـة دعــوة فـي التــدخين عـن لالمتنـاع
  تبيعها. التي المنتجات طريق عن إزهاقها في هي تتسبب التي األرواح بعض لحماية كوسيلة

 
 من جزءاً  تكون أن وينبغي بل "يمكن أنها الشركة هذه أصرت حيث مألوفة، حجة مسامعنا إلى وردت كما

  المحتملة." الحلول ومن المناقشة هذه
 
 هـو التبـغ شـركات مـن شـركة ألي المفاوضـات طاولـة حـول مكانـاً  إفسـاح إن قبـل، مـن قلـت فكما وكال. ال

  فراخكم. لرعاية الثعالب من لجنة تعيين بمثابة
 

  وسادتي، سيداتي
 

 األجــل وطويلــة فوريــة بفوائــد ســيعود اإلطاريــة االتفاقيــة تنفيــذ بــأن تفيــد المصــادر عديــدة بيِّنــات لــدينا تتــوافر
 قرارهـا – حكومـاتكم أي – المتحـدة لألمم العامة الجمعية صدرتأ عندما ،٢٠١١ عام في قلت وكما الصحة. على

 العالميـــة الصـــحة منظمـــة التفاقيـــة الكامـــل التنفيـــذ "إن نصـــه يقـــول والـــذي الســـارية، غيـــر األمـــراض بشـــأن التـــاريخي
ه التبغ مكافحة بشأن اإلطارية   اإلمراض." هذه إلى وقائية ضربة أقوى سيوجِّ

 
ـح نموذج فهي آخر. لسبب مهمة بالتبغ الخاصة دةالمعاه أن الوقت بمرور ثبت وقد  أن يمكـن كيـف يوضِّ

 علـى تجتمـع عنـدما ومتسـقة، سلسلة بطريقة المتعددة المتحدة األمم وكاالت مع المتعددة الحكومية القطاعات تعمل
 أسباب إلى تعود التي الكبرى الصحية الحالي القرن مخاطر زيادة مع النموذج هذا أهمية وتزداد مشترك. قيِّم هدف
 االتفاقيــة فــي الــواردة والمــواد المعاهــدة تنفيــذ أجــل مــن قصــوى جهــود مــن العــالم بلــدان تبذلــه مــا ومــع متعــددة، جذريــة
  كامًال. تنفيذاً 

 
  وسادتي سيداتي

 
 والـذي الُمثقـل األعمال جدول غمار تخوضون وأنتم موسكو، في هنا للغاية، مثمرة دورة لكم أتمنى دعوني

 ذاته. الوقت في حيوية أهمية يكتسي
  
  

=     =     =  


