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السادس العالمي التبغ أو الصحة في مؤتمر  ا  يشرفني أن أرحب بكم جميع

 .الخالبةأبوظبي ، هنا في مدينة عشر

 

 

 .مضيفنا الكريم اإلماراتية،لقلب اشكرا لجمعية 

 

 

### 



 اليوم. على مستوى العالمالقاتل األول  المعديةاألمراض غير  تعتبر 

 الوفيات  مليون( من 35) مئةستين بال المعديةاألمراض غير  ينتج عن

 .ماليين من مجموع هذه الوفيات . يتسبب التبغ في ستةفي العالم

 أكثر من مئةثمانين بال متوسطة الدخلولبلدان منخفضة تتحمل ا ،

على مستوى العالم،  المعديةغير ألمراض احصتها بكثير، من أعباء 

 .مما يشكل تحديا  كبيرا  للصحة العامة وللتنمية االقتصادية

### 

 

  ،شركات تتحرك لتحقيق أرباح بأي ثمن،  رغبتهم المتوحشة بدافعواآلن

 متوسطة الدخل.والبلدان منخفضة  نحوالتبغ بقوة 

  لصحة العامة. ل ا  نحن كابوسنراه ، سوقا  جديدةما يعتبرونه 

 

  



  لبلدان منخفضة سيقع في ا، 2030تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام

 جراء وفيات في العالمومتوسطة الدخل ثالث من بين كل أربع 

 بالتبغ.مراض المرتبطة األ

 صناعة  من استغاللالناس في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل  ييعان

 من بقية الدول. ثالث مراتبأكثر التبغ 

  األمراض غير المعدية مثل ب أ صبحوا مدمنين ومصابين، ألنهم أواًل

 السرطان وأمراض القلب والسكري.

  ًألنه ال يزال من الصعب والمستحيل في كثير من األحيان في ثانيا ،

لحصول على الرعاية الصحية الناس العاديين بالنسبة لالعديد من البلدان 

نتيجة تعاطي منها التي يحتاجون إليها لعالج األمراض التي يعانون 

 .التبغ

  



  ًضائعةفرصة  كلفة فهم يواجهون، ألنه عندما يكون الناس فقراء، ثالثا 

 على التبغ. قليل من مالما يمتلكونه في إنفاق  ضخمة

  ،الناس عشر مرات أكثر على التبغ من التعليم. ينفق في بنغالديش

نظام تمتعوا بشخص في بنغالديش يمكن أن ي مليون عشرة ونصف

 من على التبغ بدال   ونهعلى التغذية المال الذي ينفق واغذائي مالئم إذا أنفق

 .ذلك

### 

  تبذل مجهودات غير مسبوقةالبلدان  مما جعل بالغة القوةقبضة التبغ إن 

 لمكافحته.

  دخول  علىعشر سنوات مرور الشهر الماضي بذكرى  جميعا  احتفلنا

 (FCTC) اإلطارية بشأن مكافحة التبغ منظمة الصحة العالمية اتفاقية

 الوحيدةهذا اليوم معاهدة الصحة العامة حتى  والتي تظل –حيز النفاذ 

 في العالم. ملزمة قانونا  ال

  



 سبع ، وهي مرور شهد الشهر الماضي ذكرى سنوية هامة أخرى

مارغريت تشان ومايكل بلومبرغ، في مؤتمر أن قامت د/سنوات منذ 

مبادرة بإطالق ما يمكن اعتبارها أهم صحفي عقد في مدينة نيويورك، 

 مج السياسات الستبرناوهو  ،صحة عامة يجري تنفيذها في العالم اليوم

(MPOWER). 

 الحكومات  ما تنفذأينMPOWER  قبضة التبغ على من ... فهي تخفف

 حياة الناس.

  واحد إلىبالغين  ثالثةمن كل  واحدخفضت تايالند معدالت التدخين من 

 .خمسةمن كل 

 باستخدام  خمسين في المئةالبرازيل معدالت التدخين بنسبة  تخفض

 .MPOWERتدابير 

### 

 العالم من  يتحررحتى  ال يزال لدينا الكثير من العمل العاجل أمامنا   لكن

 التبغ. 



   صناعة التبغ دوائر من مجتمعنا، أصبحت الموجهة على التحديات  ردا

 .اتهرطيأي شيء يهدد بتقويض س محاربةأكثر عدوانية في 

  النسيتذا نشرت في مجلة  اهئنا جيلمور وزمالآلجديدة  أطروحةفي 

(The Lancet)  ،شركات  عمل طريقةالمزيد عن  تعلمناهذا األسبوع

متوسطة الدخل، وذلك باستخدام تكتيكات والتبغ في البلدان منخفضة 

 مثل:

o  غير المدخنين، بمن فيهم  إلى الموجه المكثفالتسويق

 األطفال.

o ةمدمنالمجتمعات تصبح أسعار التبغ منخفضة حتى  إبقاء ،

 .أكثرأرباح  لجنياألسعار  يرفعونوبعد ذلك 

o هاال صلة لعلى أنها تظهر علنا  استخدام أطراف ثالثة 

 العام.رأي الصناعة من أجل التأثير على السياسة والب

  



o  لمسؤولية االجتماعية للشركات.كا يةنشةة التسويقاألتمويه 

o همعلى الوقوف في وجه التي تجرؤ د الحكوماتيوتهد 

 القانونية. بالدعاوى

### 

 

 باستمرار ذلكأن نسمح... ...  ...ال يمكن . 

  الصناعة ووضع  بوجه الوقوفيجب علينا أن نحث الدول على

MPOWER التنفيذ.  قيد 

  صناعة التبغ. هيالحكومات نفسها  لكونويجب علينا وضع حد  

 

### 

 

  



 من أي شخص آخر.  أكثرتعلمون هذا  وانتم - أبدا   سهال   لن يكون األمر

 وبامتالكالمجتمعين هنا،  منكل واحد  إلىهذه الغرفة  فيولكن بالنظر 

أعلم أننا سوف  فإنني ،شاركهماتن اللذانالمعرفة الجماعية والنفوذ 

 ننتصر.

 من أجل خلق الذي تقومون بهعلى العمل الشجاع والدؤوب  أشكركم 

  خالي من التبغعالم 

 مؤتمر التبغ أو ومشاركتكم في  على حضوركم إلى أبو ظبي، أشكركم

 .السادس عشرالصحة العالمي 


