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بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين
السيدةرئيسةلجنة القطاعات الاجتماعية املحترمة،
السيدات والسادة النواباملحترمين،
أيها الحضور الكريم،
أود بداًت أن أعبر عً طعادحي واعتزاشي للخىاجد معىم في إطاز هره اللجىت اإلاىكسة ،وبهره
اإلاىاطبت ًطيب لي اليىم أن أجلدم ٌول أعظاء اللجىت وعلى زأطهم الظيدة السئيظت ،بالشىس
الجصٍل على جىظيم هرا اليىم الدزاس ي خىٌ مىطىع "

التدخين واقع وحلول في أفق

مصادقة اململكة املغربية على اثفاقية إلاطار بشأن مكافحة التبغ

" ،وبئشسان وشازة

الشباب والسٍاطت في هرا اإلالخلى اإلاهم والحظاض.
ذلً أنؤلادمان على الخدخين  ،الظيدة السئيظت الظادة الىىاب اإلادترمينً،ؤدي إلى وفاة 6
مالًين شخص طىىٍا خظب إخصائياث اإلاىظمت العاإلايت للصحت،مما

دفع هره اإلاىظمت

العخماد اجفاكيت إطاز بشأن ميافدت الخبغ  ،وأصبدذ هره الاجفاكيت معاهدة مىظمت الصحت
العاإلايت ألاولى اإلاعخمدة والتي دخلذ خيز الخىفير طىت .2005
وججدز ؤلاشازة إلى أن اإلاغسب وكع هره اإلاعاهدة ،التي جىجد كيد اإلاصادكت عليها.
على اإلاظخىي الىطً ي،وبالسغم مً غياب إخصائياث مدكلت عً عدد الىفياث اإلاسجبطت
بالخدخين،فئن طسطان السئت مثال ًؤدي إلى مفعىٌ مدمس في بلدها

 ،الري ثدخً فيه

وظبت%31.5مً السجاٌ و %3.3مً اليظاء.
وججدز ؤلاشازة إلى أن اإلاغسب ًخىفس على كاهىن مىاهع للخدخين (كاهىن زكم ً )91-15مىع
بمىجبه الخدخين في ألاماهً العامت بالبالد ،وٍمىع الدعاًت وؤلاشهاز لفائدة الخدخين ،غير أن
جطبيم هرا اللاهىن على أزض الىاكع لم ًخدلم بعد بصفت شاملت.
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وأوزدث ؤلاخصائياث التي كدمذ بمىاطبت اإلاىاظسة الىطىيت إلايافدت الخدخين باإلاغسب (هىهبر
 ،)2013أن أهثر مً  %13مً اإلادخىين باإلاغسب جلل أعمازهم عً  15طىت ،أي أن خىالي
هصف مليىن طفل جتراوح أعمازهم بين  10و 15طىت ًدخىىن السجائس.
ووفلا لإلخصائياث ذاتها ،فئن كسابت هصف الشباب  ،وجددًدا  %48في الفترة العمسٍت بين
 15و 19عاما ًدخىىن ،وهى ما ٌعادٌ مليىن وهصف اإلاليىن شاب.
وٍىفم اإلاغازبت مً أجل ذلً خىالي  15ملياز دزهم في الظىت ،وهى ما ًجعل اإلاغسب ًدخل
اإلاسجبت ألاولى في مىطلت البدس ألابيع اإلاخىطط هأهبر دولت حظتهلً الخبغ.
وهما ٌعسف الجميع ،فئن فترة الشباب جمخاش بخصائص هىعيت جىفسد بها عً اإلاساخل العمسٍت
ألاخسي ،ففي هره الفترة جدصل عىد الشباب مجمىعت مً الخغيراث الفيزًىلىجيت والىفظيت
جؤهلهم لالهفخاح على عالم جدًد مً ميىالث وزغباث

ال ٌعسفىها في فترة الطفىلت  .لرا

واهطالكا مً العمل اليىمي مع الفئاث الشبابيت بعد

د مً اإلاؤطظاث الشبابيت (دوز

الشباب ،مساهص الاطخلباٌ ،جمعياث ومىظماث الشباب وجمعياث زٍاطيت ) ...؛ جلىم وشازة
الشباب والسٍاطت بدوز هام جدا فيما ًخعلم بالخىعيت والخدظيع بمخاطس الخدخين،
بشساهت مع وشازة الصحت وهرا جمعياث اإلاجخمع اإلادوي ،هما ًجب الخأهيد على دوز الشباب
أهفظهم في مظخىي ؤلاكىاع بخطىزة هره ألامساض وطسوزة العمل على ميافدتها.
هما حعخبر الخجمعاث السٍاطيت

والشبابيت مً أهبر اإلالخلياث وأفيدها لخمسٍس زطائل

للىاشئت.وفي هرا الصدد جم جىظيم عمليت جىعيت وجدظيع كامذ بها وشازة الشباب
ؐ
والسٍاطت في هرا اإلاجاٌ  ،أثىاء اليسخت ألاولى ألوإلابياد الشباب واإلاظخلبل والتي اوعلدث
ببىشهيلت مً  10إلى  13شدىبر  1200( 2015طفل وطفلت أكل مً  17طىت) ،باإلطافت إلى ما
جلىم به ألاطس السٍاطيت الخابعت لللطاع مً جىعيت وجدظيع لفائدة اإلامازطين داخل
اإلادازض السٍاطيت الخابعت للمدًسٍاث ؤلاكليميت للشباب والسٍاطت  ،أطسها أبطاٌ عاإلايىن
ووجىه معسوفت لدي الشباب أمثاٌ هشام الىسوج وهصهت بيدوان .
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جظطلعبسامج حعليميت وجىع وًت موجهتمً طسف وشازة الشباب
ب
هما أن اإلاخيماث الصيفيت ،
والسٍاطت جخص آلا الف مً ألاطفاٌ مً الفئت العمسٍت التي جتراوح بين 7و 15طىت  ،وهرا
اليافعين (  17 – 16طىت) واإلاؤطسًٍ .وجدىاوٌ هره البرامج الخدظيظيت ا إلاشاول الممازضة
اليىميت ٌلشباب منها ما ًخعلم بالصحت أو غيرها بخعاون مع مصالح وشازة الصحت مشيىزة.
وأود بهره اإلاىاطبت أن أذهس همىذجا ًمىً الاكخداء به ،وهى خطت العمل للىشازة في مجاٌ
ميافدت مسض طعف اإلاىاعت اإلاىدظبت بشساهت مع وشازة الصحت والصىدوق العالمي إلادازبت
الظيداوالظل واإلاالزٍا .و ذلً عً طسٍم خلم هىادي للخدظيع بهدا الداء بدوز
الشباب( 120هاد) .وكد بلغ مجمل اإلاظخفيدًً مً البرهامج

 38 444مظخفيدا

ومظخفيدةخاللظىت .2014
وججدز ؤلاشازة في ألاخير إلى أن هىان الىثير مً الخظاهساث وألاوشطت التي جىظمها وشازة
الشباب والسٍاطت مً خالٌ للاءاث ،مىاكشاث ،مىائد مظخدًسة ،مىخدًاث ،مهسجاهاث،
الخً ....مىً أن جىظف مً أجل حعصٍص التربيت والخدظيع باإلاخاطس الصحيت للخدخين لدي
الشباب.هما أن هىاناإلاسهص الىطني لإلعالم والخىثيم للشباب  ،الخابع لىشازة الشباب والسٍاطت
والري ًمىً حعبئخه أًظا في مجاٌ الخدظيع والخأطير ،هما هى الشأن باليظبت لإلعالم
بصفت عامت.

وشكرا على اهتباهكم.
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