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 بالوفیات المتعلقة الوشیكة الصین أزمة لتجنب الحل التمویل قطاعات لدى یكون قد - التكنولوجیا في الصناعیة الزعزعة

  بالتدخین. المرتبطة
 

 في إیجابي تغییر خلق الصناعي التحول من المستفادة المھمة للدروس خاللھا من یمكن التي الطریقة على الممیز الفریق ُیركز
  العامة. الصحة تحسین إلى یؤدي بما باإلقلیم، التبغ قطاع

 
 في كبرى وتحوالت ریةجذ تغییرات حالًیا الرئیسي الصین وبر كونج ھونج تشھد - )2018 أكتوبر 11( الصین كونج، ھونج

 االقتصادیة اإلقلیم تھدیدات أكبر من واحد من للحد مھمة دروًسا والتحوالت التغییرات ھذه تحمل وقد األعمال. ممارسات
 منتدى خالل مناقشتھا جرى التي الرئیسیة الرؤى من واحًدا ذلك كان ولقد بالتدخین". المرتبطة "الوفیات وھو أال واالجتماعیة

  .Network Corporate Economist شبكة استضافتھ الذي الزعزعة" من "التعلم
 

 من لذا العمر. في اإلقلیم سكان یتقدم فیما القادم العقد في كبرى زیادة اإلقلیم في بالتدخین المرتبطة الوفیات بزیادة توقعات ثمة
 تناول ولقد لالشتعال. القابل للتبغ بدائل لتبني فیھ األعمال وممارسات وسیاساتھ التبغ استھالك قطاع تطویر سرعة الضروري

 بدروس یأتي قد - والتكنولوجیا والتمویل، الطاقة، تشمل - القطاعات من متنوعة جملة في الصناعة تحول أن كیف المنتدى
 الرئیسي. الصین وبر كونج ھونج في التبغ سوق مستوى على بالتغییرات اإلسراع في مفیدة ونتائج مھمة

 
 صار قلیلة سنوات قبل حدوثة متصور وال متخیل غیر أمًرا كان ما "إن تدخین، بال عالم مؤسسة رئیس اك،ی دیریك ُیقول
 بتحول، ویمر یشھد المجتمع في قطاع فكل وأعمالھ. للقطاع المزعزعة الجدیدة التقنیات بفضل وذلك الیوم نعیشھ واقًعا

 إلى اآلن تتحول العتیقة الصناعات فإن صحة، أكثر حیاة أنماط یبغون المستھلكین كان ولما استثناًء. لیست التبغ وصناعة
 ومنتجاتھا". لعملیاتھا أنظف بدائل على تؤكد عمل نماذج

 
 صلة ذات حالة لدراسات تحلیل األعمال: تحول" تقریرین: تدخین بال عالم مؤسسة أصدرت المنتدى، أعمال معرض وفي

 تقدم أن العالمیة الصناعات في للتغیرات یفك التقریران یفحص ".النیكوتین في العالمیة التوجھاتو" "،تدخین بال عالم بإنشاء
 جھود من جزء البحث ھذا العالم. مستوى على النیكوتین تقدیم شركات أكبر وتقییم الحالیة التبغ صناعة زعزعة بشأن رؤى

 الم.الع حول التدخین عن التوقف ممارسات وزیادة واألذى األضرار تقلیل عملیة لتحسین بالتنمیة لإلسراع األوسع المؤسسة
  التبغ. صناعة بزعزعة متصلة مسائل بشأن إلقامتھا المؤسسة ُتخطط الندوات من سلسلة في األولى الحلقة ھو والمنتدى
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 حین وفي .مدخن ملیون 531 وحدھا الصین في المدخنین عدد ویبلغ الراھن، الوقت في العالم حول مدخن ملیار 1.1 قرابة یوجد
 والمتوسط، المنخفض الدخل ذات الدول بعض في التبغ استھالك في زیادة ثمة أن إال العالمي، مستوى على التدخین انتشار یتراجع

 الصحة تحسین في یتمثل تدخین بال عالم مؤسسة ھدف فإن لذا والمھددة. المھمشة السكانیة الفئات وسط ملحوظ بشكل زیبر فیما
 ذلك في بما معنیة جھات عدة مع وتعمل المؤسسة تتعاون الغایة، لھذه وتحقیًقا الجیل. ھذا بین علیھ والقضاء التدخین بإنھاء العالمیة
 منتجات إلى التحول أو التدخین عن اإلقالع على األشخاص مساعدة شأنھا من بحلول للخروج مةالعا الصحة ومناصري الباحثین

 وتوسیع تنویع إلى تھدف للمؤسسة الزراعیة المبادرة فإن ذلك، على عالوة لالشتعال. القابل بالتبغ مقارنة وأذى، ضرًرا أقل
 معیشیة محاصیل إلى التحول على الصغیرة الحیازات ذوي من غالتب مزارعین وتمكین وإعداد التبغ، على المعتمدة االقتصادیات

  كبیًرا. انخفاًضا التبغ أوراق على الطلب فیھ سینخفض قادم لعصر استباًقا وذلك بدیلة
 

 التغییرات ھذه من الكثیر في بالریادة الصین "تمتاز قائالً  اإلیكونومیست، في الشركات شبكة مدیر كیب، روبرت السید ویعلق
 الزعزعة. من واالعتبار التعلم یتطلب األمر فإن بھا، سلًبا التأثر من بدالً  الرئیسیة، التحوالت ھذه من ولالستفادة االقتصادیة.

 في العادیین لألشخاص یمكن كیف علیھا، الحصول والتنفیذیین للمستثمرین یمكن التي والمكافآت الفوائد إلى فباإلضافة
 جودة لتحسین الصناعیة الزعزعة من المستفادة الدروس تطبیق یمكن كیف أخرى، بعبارة ا؟أیضً  والفوز االنتفاع المجتمع
 الممیز". الفریق ھذا مع علیھا لإلجابة سعینا التي األسئلة بعض ھذه الحیاة؟

 
 الكامل والنظام العالمیة التبغ صناعة تحول وآفاق احتماالت بشأن والتداول النقاش إتاحة ھو "ھدفنا موضًحا یاك ویردف
 وذوي والصلة المصالح أصحاب جمیع ندعو فإننا لذا الجیل". ھذا في تدخین بال عالم إلى للوصول النیكوتین على المرتكز

 لالشتعال القابلة السیجارة من التخلص وھي أال منھا مناص ال حتمیة نتیجة حول المنصب الحوار ھذا إلى لالنضمام الشأن
 إلى تقود عمل نماذج لتبني وغیرھا آسیا في التبغ لشركات سانحة الفرصة فإن وعلیھ ي.صناع تحول وتبني علیھا والقضاء

 لالشتعال". قابلة سیجارة بال عالم
 

### 
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 تدخین بال عالم مؤسسة عن نبذة
 ذاھ بین علیھ والقضاء التدخین بإنھاء العالمیة الصحة تحسین إلى تھدف ربحیة غیر مستقلة منظمة تدخین بال عالم مؤسسة
 ومبادرة والتكنولوجیا، والعلوم الصحة وھي؛ رئیسیة محاور ثالثة خالل من رسالتھا تحقیق نحو المؤسسة تمضي الجیل.
 الحالیة الجھود مع والتكنولوجیا والعلوم الصحة مستویات على المؤسسة عمل یتضافر الصناعي. والتحول الزراعي، التحول
 مواقفھم تأخذ للمدخنین موجھة عمل أجندة وفق والعمل المدخنین، معظم فیھا یعیش التي الدول على والتركیز التبغ لمكافحة

 إلى الزراعي التحول مبادرة وتھدف ضرًرا. أقل منتجات إلى والتحول التدخین عن باإلقالع لإلسراع وذلك االعتبار بعین
 صناعة في تغییر تحقیق على الصناعي لتحولل المنظمة جھود ُتركز فیما بدائل وطرح التبغ على المعتمدة االقتصادیات تنویع
 بأسره. النیكوتین على المرتكز الكامل النظام وكذلك كاملة العالمیة التبغ

 
 من بدایة عام 12 لمدة سنوًیا دوالر ملیون 80 بقیمة )PMI( انترناشیونال موریس فیلیب من بتبرع تعھد المؤسسة تلقت

 أي لھا لیس عامة التبغ وصناعة )PMI( انترناشیونال موریس فیلیب فإن التعھد اتفاقیةو المؤسسة، لوائح وبموجب .2018
 بالتبرع التعھد لھذا المؤسسة قبول فإن لذا أنشطة. من علیھ تركز ما أو المبالغ لھذه المؤسسة إنفاق كیفیة على تأثیر أو سلطان

 المتبرع. منتجات من ألي المؤسسة من مناصرة یمثل ال سنويال
 

 .www.smokefreeworld.org اإللكتروني الموقع بزیارة التفضل ُیرجى المؤسسة، بشأن المعلومات من لمزید
 

 Network Corporate Economist شبكة عن نبذة
 التنفیذین المدیرین لكبار اإلیكونومیست لمجموعة االستشاریة الخدمة ھي Network Corporate Economist شبكة

 مستوى على واألنشطة األعمال وتوجھات االقتصادیة التوجھات بشأن رؤى ینشدون الذین والمال األعمال في العالمیین والمؤثرین
 التي والتفاعالت والرؤى المعلومات للعمالء توفر فإنھا الفكري والتحرر باالستقاللیة تمتاز ECN شبكة كانت ولما واألقالیم. العالم

 واإلقلیمیة العالمیة واألنشطة األعمال مسائل من لكل دقیق وفھم عمیقة معرفة یتشاركون خبراء الشبكة ویقود للنجاح. إلیھا یحتاجون
 عالیة البحوث بین الخاص جمعنا أما وأفریقیا. األوسط والشرق الھادي المحیط-آسیا في مرتكزة عمل مجموعات إلى باإلضافة
 ُیركز دقیق تحلیل تقدیم على قادرة Network Corporate Economist شبكة فیجعل والتقاریر التفاعلیة واللقاءات المعاییر

 المتوقعة. بلیةوالمستق الحالیة الظروف شامالً  العالمي المستوى حتى أو اإلقلیم أو الدولة مستوى على المطلوبة الصناعة على
 

 اإلعالم لوسائل التواصل جھات
 نیب تیرینس
 )852( 2884-8517 / 9166-5346 ھاتف:
 terence.nip@pulsecom.com.hk اإللكتروني: البرید

 شینج جوناثان
 (852) 2884-8204 / 6042-9138 ھاتف:
 jonathan.cheung@pulsecom.com.hk اإللكتروني: البرید
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