
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

FCTC/CO 
 ٢٠١٢ بر

تفاقيـة منظمـة 
 بالكامــل وأن 

 عالم.

من  ٪٩٠من 

عشر من مواد 

 لخطـر التبـغ 
ى القـدرة علــى 

بكثيــر الطــب 
راعـــة والتعلـــيم 

وكــاالت، كمــا 

ي اإلعالنــات 

OP/5/DIV/4

الثاني/ نوفمب

  مية

اتألطـراف فـي 
هــدة وقــد ُنفــذت
جميع أنحاء الع

ما يقرب م مثِّل

ى أكثر من ع

 عبـر الوطنيـة
ح يتوقـف علـى

الت تتجــاوز ب
 والماليـــة والزر

شــتركة بــين الو

ذه األهميــة فــي
 ة.

 

4

تشرين ا ١٢

  تشان
ة العالم

٢٠  

 ،ي

سة لمـؤتمر األ
رى هـذه المعاه
ن التبغ، في ج

ُتم، طرفاً  ١٧٦

ىذا المؤتمر عل

عتبـار الطبيعـة 
ضـئيلة. فالنجـاح

ذه الهيئــة مجــا
 مثـــل التجــارة

لالســتجابة المش

رى التســليم بهــذ
تماعية للصحة

٢٠١٢  

رغريت ت
ة الصحة

١٢وفمبر 

سيداتي وسادتي

ه الدورة الخامس
ن نــرىرك هــو أ

والتعرض لدخان

٦د تنامى إلى 
 

ضفى عمل هذ

فـي االع تمامـاً 
ت المـوارد الض

، تخــوض هــذ
عــات متعـــددة،

لال عــات، وأيضــاً 

ولي. وقــد جــر
لمحددات االجت

 

٢ي/ نوفمبر 

تورة مار
 لمنظمة
  

ن الثاني/ نو

المحترمين، س

 كلمة أمام هذه
 فهــدفنا المشــتر
تهالك التبغ وا

ذه االتفاقية قد
 لكم من أثر.

سبع سنوات، أض
 جديدة.

من، آخـذين تم
ى األطـراف ذات

ة والتوصــيات
دعم مـــن قطاع

ن بــين القطاعـ

للتعــاون الــدو ــاً 
ير السارية والم

 منظمـة 
ة بشـــأن 

 

تشرين الثاني ١

مة الدكت
 العامة 

تشرين ١٢

ت المندوبين ا

لبالغ أن ألقي 
.مكافحــة التبـغ

ل للحد من است

كون الدعم لهذ
مكن أن يكون

ز النفاذ منذ س
ضع صكوك ج

روح من التضـا
ت التنفيـذ لـدى

ــادئ التوجيهيــة
ن البّينـــات والـــد

ام القضائي.

نمــوذج للتعــاون

للوقايــة، وأيضــ
ن األمراض غي

 في اتفاقية
ة اإلطاريـــة

١٧-١٢وريا، 
   األعمال

كلم
المديرة 

سعادة، حضرات

عي سروري ال
طاريــة بشــأن م
خدمت بالكامل

 هذه الدورة، يك
بّين مدى ما يم

 المعاهدة حيز
 عن طريق وض

هذا في ظل ر
رورة بنـاء قـدرات

 ن.

ض وضــع المبـ
 فـــأنتم تجمعــون
 القانون والنظا

 المــؤتمر هــو ن
 ه الدورة.

ــ ة لهــو أداة قوي
بشأن ت مؤخراً 

ر األطراف ف
حة العالميـــة

   حة التبغ
   الخامسة

 جمهورية كور
من جدول  ١

ا

الس أصحاب

إن لمن دواع
ة العالميــة اإلط
راتها وقد اسُتخ

ومع افتتاح 
العالم. وهذا ُيب

ومنذ دخول
ة قوة وفعالية 

ولقد فعلتم ه
لضـر ين تمامـاً 

 في كل مكان

ضفــي معــرِ و 
حة العموميـــة. 
 والبيئة وٕانفاذ 

وعمــل هــذا 
ونه خالل هذه

فــالمؤتمر ه
ية التي صدرت

مؤتمر
الصـــح
مكافح
الدورة 
سول، 
١البند 

  
  
  

  

الصـحة
نرى قدر

سكان ا

االتفاقية

ومـدركي
التنفيذ،

والصــح
والعمل

ستناقشو

السياسي



FCTC/COP/5/DIV/4      

2 

مــون بــالقوة الوقائيــة لمــا تفعلونــه. ولــيس بإمكــاني أن أستحضــر أي مشــروع آخــر يمكــن أن يســهم وأنــتم ُتلهَ 
ع قدر الهائل فـي تحسـين الصـحة فـي مختلـف بقـاع األرض. وهـذا يشـمل صـحة صـغار األطفـال والرّضـبمثل هذا ال

 الذين لم يولدوا بعد.

مـن الناحيـة الوبائيـة، عمليـة  ،أقـوى حجـج حملـة مكافحـة التبـغ. فتعـاطي التبـغ ُيماثـل اً لقد كانت هـذه دائمـو 
ال ناقة لهم فيه وال جمل وكذلك من وقعوا في أسر إدمانه  الرصاص من سيارة مسرعة. فهو يؤذي أشخاصاً  إطالق

 الذي يضر بصحتهم.

ألن الضـرورة تقتضـي ذلـك، بـالنظر إلـى طبيعـة  وأنتم متحدون في روح مشـتركة مـن التصـميم ولكـن أيضـاً 
 المعارضة والقوى التي ال تقل عنكم تصميمًا على اإلفساد والتحايل والتدخل.

فدوائر صناعة التبغ تتصرف مثل المادة األّكالة التي ُيمكنها أن تنخر أو تتسرب خالل أي شق أو صدع 
واحـد، بـالعلم  في الدروع التي تحمينا. ويتعين أن تكون استجابتنا هـي سـد جميـع هـذه الشـقوق والصـدوع، واحـدًا بعـد

 مسنودين بسيادة القانون.الوالبّينات المدعومين بصكوك لتطبيق هذه المعارف و 

وهذا هو ما تفعلونـه. وهـذا هـو مـا يجعـل عمـل هـذا المـؤتمر علـى هـذا القـدر الهائـل مـن األهميـة. فبفضـل 
التــي قــدمتموها، واآلن مــع عــرض أول بروتوكــول علــيكم لكــي توافقــوا عليــه، فــإنكم  المبــادئ التوجيهيــة والتوصــيات

 .لمناوراته المتاحةمساحة ال وتقّلصونتضّيقون الخناق على العدو وتقضون على خياراته 

شــكك فــي أفضــل األبحــاث العلميــة وتــرّوج لحجــج ال وكمــا نعلــم مــن تجاربنــا، فــان دوائــر صــناعة التبــغ ستُ 
إلعطــاء هــذه الحجــج مظهــرًا شــرعيًا. وســوف  تتســتر وراءهــاعالقــة لهــا علــى اإلطــالق بالوقــائع وتمــّول مجموعــات 

مـــّدعين للطعـــن علـــى كـــذلك ل تمـــارس هـــذه الصـــناعة الضـــغط علـــى المشـــّرعين وتتـــودد إلـــى الصـــحافة، وهـــي تمـــوِّ 
 التشريعات.

الحكومات، التي تسـعى إلـى حمايـة صـحة  وفي اتجاه حديث ومثير لكثير من القلق، انتقلت المواجهة بين
 مواطنيها، ودوائر صناعة التبغ، التي تسعى للمحافظة على مكاسبها، إلى قاعات المحاكم.

 وأنــا أعلــم أنكــم تــوّدون أن تنضــموا إلــّي فــي تهنئتــي ألســتراليا والنــرويج علــى األحكــام التــي صــدرت مــؤخراً 
 ائر البلدان التي تواجه تدخالً ونحن متحدون في دعمنا لسبشأن تأييد شرعية ما اتخذاه من تدابير مكافحة صارمة. 

 .مماثالً 

وبطبيعة الحال سوف تنطلق أبواق دوائر صناعة التبغ في وسائل اإلعالم. فهم يقولـون إن قـانون أسـتراليا 
ليس قانونًا جيدًا. فهو سيؤدي إلى ازدهار السوق السوداء، ولن يعود بفائدة إال على الجريمة المنظمة، بما في ذلك 

 ات التي تدعم اإلرهابيين. دعوهم يدّقون طبول الحرب.المجموع

بسيط، وهو أول قانون من نوعه فـي العـالم، يسـتند إلـى إن قانون أستراليا الذي يقضي باستخدام التغليف ال
بحوث صارمة. وهو ينزع المظهر الساحر عن عبّوة مليئـة بالضـرر ويسـتبدل الحقيقـة بـه. وسـوف يكـون لـذلك آثـار 

 واسعة النطاق على الصحة.

وأود أن أشــكر المجتمــع المــدني لعملــه بهــذا القــدر الكبيــر علــى التصــدي الدعــاءات صــناعة التبــغ بالوقــائع 
 وعلى كشف غّشها للجمهور.

كأمثلة حديثة علـى ذلـك، هنـاك دور دوائـر صـناعة التبـغ الموثـَّق فـي تشـجيع التجـارة غيـر المشـروعة فـي و 
منتجات التبغ، رغم كل بيانات التكذيب التي صدرت. وهناك دور دوائر صـناعة التبـغ الموثـَّق فـي دعـم مجموعـات 
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ســات صــناعة التبــغ ُتجبــر هــؤالء الــزراع تتســتر وراءهــا تــّدعي أنهــا تتحــدث باســم زراع التبــغ. والحقيقــة هــي أن ممار 
 البقاء في النهاية السفلى لسلسلة اإلمداد.

 ومثل هذه التقارير توّسع من صدى البنود التي ستُناقش خالل هذه الدورة لدى الجمهور.

 ،سيداتي وسادتي

سوف تنظرون في تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ المعاهـدة. وهـذا و  بندًا في جدول أعمالكم. ٢٥هناك 
يسر في التنفيذ وأين تواجه البلدان صعوبات وتحتاج إلى المزيد مـن الـدعم. التقرير يبين أي المواد واألحكام هي األ

 وُيبين التقرير أيضا للجميع أن المعاهدة لها تأثير.

تؤيـدنا. فالبينـات علـى الفوائـد الصـحية الكبيـرة الناجمـة عـن التـدابير المنصـوص عليهـا فـي  أيضـاً  والبحوث
 المعاهدة ما فتئت تتزايد.

وسوف تنظرون في خيارات وخبرات تتعلق باستخدام تدابير بشأن السعر والضريبة للحـد مـن الطلـب، كمـا 
بـدائل مسـتدامة ستنظرون في القضايا المعقدة التي تكتنف الجهود الرامية إلى مساعدة زراع التبغ على التحّول إلى 

 اقتصاديًا.

الــنظم اإللكترونيــة ى بهــا لمنتجــات التبــغ العــديم الــدخان و وأمــامكم أحــدث التقــارير عــن االســتجابات الموصــ
 إليصال النيكوتين. ومرة أخرى، ها هي صناعة التبغ تتسرب من خالل الشقوق.

فــي أول مشــروع بروتوكــول لالتفاقيــة، الــذي يهــدف إلــى القضــاء علــى التجــارة غيــر  وســوف تنظــرون أيضــاً 
ر مـوافقتكم. وبعـد أربـع سـنوات مـن المفاوضـات هـا نحـن أمـام معاهـدة المشروعة في منتجات التبـغ، وهـو فـي انتظـا

 ستغّير من قواعد اللعبة ودورة يمكنها أن تصنع التاريخ.

لقــد أتــت االتفاقيــة إلــى حيــز الوجــود نتيجــة لجهــود المنظمــة ودولهــا األعضــاء. وقــد صــارت االتفاقيــة كيانــًا 
فــي مجــال  وهــذه هــي الطريقــة التــي نبنــي بهــا الطموحــاتبذاتــه، وهــي ســتتمخض اآلن بــدورها عــن معاهــدة أخــرى. 

 الصحة العمومية. وهذه هي الطريقة التي نضّيق بها الخناق على العدو.

ويـــوفر البروتوكـــول للعـــالم صـــكًا نظاميـــًا قائمـــًا علـــى القواعـــد لمكافحـــة نشـــاط إجرامـــي دولـــي متطـــّور يكلفـــه 
 من الناحية الصحية، والقضاء عليه في نهاية المطاف. الكثير، وأيضاً 

تتحايــل علــى تــدابير، مثــل زيــادة الضــرائب واألســعار، مــن والتجــارة غيــر المشــروعة ضــارة بالصــحة ألنهــا 
 أخرى فإن التجارة غير المشروعة تقّوض بشكل خطير التنفيذ الفعال للمعاهدة. المعروف أنها تُقلل الطلب. وبعبارة

هيئــة التفــاوض الحكوميــة الدوليــة، فــإن تحقيــق توافــق فــي اآلراء حــول الــنص يرجــع إلــى وكمــا قــال رئــيس 
 "التزام جميع المعنيين وحماسهم واالستعداد للبحث عن حلول واتخاذ قرارات صعبة بشأن قضايا عسيرة."

خسـرت ذا إوفي ظل هذه الروح التي نخوض بها معركة تاريخيـة ضـد صـناعة ال تعـرف الرأفـة وتعلـم أنهـا 
 فلن تقوم لها قائمة، أعتقد بكل إخالص أن الطرف الصالح هو الذي سينتصر في النهاية.

 شكرًا لكم.
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