
8 ورقة موجز رقم :
: توفير18 و17 فريق دراسة البدائل االقتصادية املستدامة لزراعة التبغ (فيما يتعلق باملادتني

(الدعم للبدائل القابلة للتطبيق اقتصادياً ووقاية بيئة وصحة األشخاص
اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف التابع لالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ واخلاصة مبنظمة الصحة

 -، دربان جنوب إفريقيا2008  نوفمبر،22-17 العاملية في الفترة

توصية
اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف التابع لالتفاقية اإلطارية اخلاصة مبنظمة الصحة العاملية عليها استكمال عمل فريق

:دراسة البدائل االقتصادية املستدامة لزراعة التبغ، بل وتضعه في إطار رسمي بغرض
 ،تطوير التوصيات حول اإلجراءات الفعالة التي قد يتخذها األطراف لترويج البدائل املستدامة لزراعة التبغ

  –عمل تقييم للعوائق التي تواجه الترويج الفعال للبدائل املستدامة لزراعة التبغ مبا في ذلك ممارسات
صناعة التبغ واختالل القوى بني اجلهات اُملصَنِّعة للتبغ وجتار أوراق التبغ والقائمني على تسويق التبغ

 –وزراعته وأي طرق أو إجراءات تسهل من تدعيم أو تسهيل زراعة التبغ وتطوير التوصيات حول
،اإلجراءات التي قد يتم تنفيذها محلياً ودولياً للتغلب على هذه العوائق

 حتديد وتطوير الفرص للتعاون العملي مع املنظمات املختصة احلكومية وغير احلكومية بغرض الترويج
للبدائل املستدامة لزراعة التبغ، و

  –ولغرض االستخدام في األبحاث وجمع املعلومات، يجب تطوير بقصد اجلمع املنظم للبيانات النموذجية
وتأسيس قاعدة بيانات دولية ألفضل املمارسات واملوارد املفيدة بغرض تعزيز وجود سبل رزق مستدامة

 –بديلة إطار بحث علمي للتقييم الشامل حليوية واستمرار زراعة التبغ وبدائله، مع الوضع باالعتبار
.العوامل االقتصادية االجتماعية والبيئية والصحية

خلفية
تأسس فريق دراسة البدائل االقتصادية املستدامة لزراعة التبغ من قبل مؤمتر األطراف التابع لالتفاقية اإلطارية
 (توفير17 آخذاً باالعتبار املادة ،((COP -1 ملكافحة التبغ واخلاصة مبنظمة الصحة العاملية في جلسته األولى

 (أ))، وتوفير اخلبرات الفنية1 – 20 الدعم لألنشطة البديلة القابلة للتطبيق) وتدعيم التعزيزات املتعلقة بالبحث (مادة
 (ب))، واستغالل قنوات التمويل لدعم بدائل إنتاج التبغ في إطار1 – 22 والعلمية والقانونية وغيرها (مادة

). مت تأسيس فريق الدراسة بغرض: تلخيص استيعاب البدائل1)(3 - 26 استراتيجيات التنمية املستدامة (مادة
االقتصادية احلالية القابلة للتطبيق بالنسبة لعمال التبغ ومزارعيه ورمبا أيضاً للبائعني األفراد، وتفويض آليات مؤمتر

األطراف لتقييم مدى تأثير ممارسات شركات التبغ مبرور الزمن، وعمل التقارير حول املبادرات التي اتخذت على
، وتزكية مبادرات التنويع املوفرة للتكلفة17 املستوى املحلي وفقاً للمادة .

، قدم فريق الدراسة تقريرا2007ً  فبراير،28  إلى27 وبعد انتهاء اجتماعها األول املنعقد في (برازيليا) البرازيل من
). فوضت اجللسة الثانية ملؤمتر األطراف2حول نتائج مناقشاتها( (COP - 2) إلى اجللسة الثانية ملؤمتر األطراف

 (وقاية البيئة وصحة األشخاص) واحلاجة اُملسَلَّم بها في أن18 فريق الدراسة ملتابعة عمله مع األخذ باالعتبار املادة
). عقد فريق الدراسة3تكون يقظاً جتاه أي جهود تقوم بها صناعة التبغ لتقويض وتدمير اجلهود املبذولة ملكافة التبغ(

 حيث سَلّّم تقريراً آخر (وثيقة رقم2008  يونيو19  إلى17 اجتماعه الثاني في مدينة ميكسيكو سيتي باملكسيك من
FCTC/COP/3/11) ليتم النظر فيها من قبل مؤمتر األطراف في جلسته الثالثة (COP - 3). 

 تأسيس فريق دراسة حول املحاصيل البديلة (منظمة الصحة العاملية، مؤمتر األطراف اخلاص باالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ
.(FCTC/COP1(17)) التابعة ملنظمة الصحة العاملية، اجللسة األولى، قرار رقم

 األمور املحددة في القرارات التي اتخذها مؤمتر األطراف والتي تدعو إلىاتخاذ إجراء في الفترة ما بني جلسته األولى والثانية:
منظمة الصحة العاملية، مؤمتر األطراف) ،((FCTC/COP1(17) تأسيس فريق دراسة حول املحاصيل البديلة (قرار رقم
5.5األطراف اخلاص باالتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية، اجللسة الثانية، بند أجندة األحكام رقم ,

A/FCTC/COP/2/11,  ، 9 وميكن احلصول عليه من الرابط2007 مايو ،(
http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_11-en.pdf. . 

 فريق الدراسة حول ابدائل املستدامة اقتصادياً لزراعة التبغ (منظمة الصحة العاملية، مؤمتر األطراف اخلاص باالتفاقية
.FCTC/COP2(13)) اإلطارية ملكافحة التبغ التابعة ملنظمة الصحة العاملية، اجللسة الثانية، قرار رقم



النتائج الرئيسية لفريق الدراسة في اجتماعه الثاني

يَُقدِّم تقرير فريق الدراسة إلى مؤمتر األطراف في جلسته الثالثة نظرة عامة حول نتائج اجتماعه الثاني الذي هَدَفَ
إلى توسيع مجال عمله بتحديث اخلبرات منذ اجتماعه األول، وتقدمي خبرات حديثة ومراجعات تخص أكثر من دولة

.وأيضاً مراجعة أدوات سياسة العمل ذات الصلة

من نتائج االجتماع الثاني لفريق الدراسة ويعتبر أن فريق الدراسة في(FCA)  يدعم حتالف االتفاقية اإلطارية
حاجة إلى متبعة عمله ملساعدة األطراف في الترويج لسبل العيش البديلة املستدامة يالنسبة ملزارعي التبغ، مع األخذ

باالعتبار بشكل خاص احلاجة حلماية بيئة وصحة هؤالء العاملني في زراعة التبغ واعتبار ذلك على املدى الطويل،
وأيضاً توقع انخفاض الطلب على منتجات التبغ. بالنظر إلى ما مت إجنازه من هدف االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ
FCTC من حماية األجيال احلالية واملستقبلية من العواقب املدمرة صحياً واجتماعياً وبيئياً واقتصادياً والناجتة عن
،17 يعتبر التزام األطراف مبوجب املواد FCA استهالك التبغ والتعرض لدخانه، جند أن حتالف االتفاقية اإلطارية

 هو شيء مدعم ومكمل اللتزاماتهم األولية فيما يتعلق بانخفاض الطلب على3-26(ب) و1-22 (أ)،20-1 ،18
 .منتجات التبغ

:تضمنت النتائج الرئيسية لالجتماع الثاني لفريق الدراسة

اجتاهات السوق العاملي

راجع فريق الدراسة الدراسات التي أشارت إلى ازدياد اإلنتاج العاملي للتبغ والذي جتاوز االستهالك العاملي، بحيث
). تسبب هذه االجتاهات انخفاض أسعار13  إلى10 أن هذا اإلنتاج أصبح مُرَكَّزاً في البلدان النامية (الفقرات من

أوراق التبغ وأيضاً انخفاض أرباح املزارعني. وفي إطار أزمة الغذاء العاملية احلالية والتأثير السلبي على األمن
الغذائي خاصة عند اتخاذ أراضٍ نادرة لزراعة التبغ، أضافت اجتاهات السوق هذه مزيداً من األهمية لتطوير سبل

.الرزق البديلة املستدامة بالنسبة لصغار مزارعي التبغ

التأثيرات السلبية لزراعة التبغ

الحظ فريق الدراسة أن زراعة التبغ له عدد من التأثيرات السلبية على املزارعني حي مت إعداد التقارير واألبحاث
). تتضمن هذه التأثيرات بشكل ملحوظ21  إلى14 خاصة في البلدان النامية (الفقرات من :

  –تفاقم الفقر تعتمد زراعة التبغ بشكل كبير على عمالة األطفال والعمالة ذات الديون املضمونة بسندات
والتي تعتمد على اإليقاع بعائالت زراعية في دوائر من الديون والفقر مما يزيد من استضعاف فقراء القرى

16 (الفقرة )،
  –التأثيرات الصحية السلبية تَُشكِّل زراعة التبغ عدداً من املخاطر الصحية احلقيقية والتي تشمل التسمم

الناجت عن املحاصيل مثل مرض التبغ األخضر والتسمم الناجت عن صيد احلشرات واألمراض التنفسية
)، و15 واجللدية وأنواع معينة من السرطان (الفقرة

  –التأثيرات البيئية السلبية تسبب زراعة التبغ التلوث وتآكل التربة والتصحر مما يسهم في التغير املناخي
17 املعاكس واخلسائر في التنوع احليوي (الفقرة ).

دور صناعة التبغ

اكتشف فريق الدراسة أن صناعة التبغ قد تدخلت بشكل نشط جلعل زراعة التبغ تبدو جَذَّابة للمزارعني مبا في ذلك
). َروَّجت الصناعة أيضا22ً االستثمارات الكبرى خالل عملية اإلنتاج وضمان احلصول على عوائد مالية (فقرة

للتقييمات املبالغ فيها عن األهمية االقتصادية لزراعة التبغ، كما استخدمت ما يدعى بأنشطة "املسؤولية االجتماعية
). وافق فريق44 املشتركـة" للعمل ضد تنفيذ التدابير الفعالة لتسهيل تطوير البدائل املستدامة والترويج لها (فقرة

). التدخالت املضادة النشطة لترويج44 الدراسة على عدم اجتماع صناعة التبغ والصحة فهما متضادان (فقرة



وتسهيل تطوير بدائل زراعة التبغ والتي تعتمد على وتدعمها األبحاث والبيانات املوثوق بها واملحمية من تدخل
47  إلى45 الصناعة، ستحتاج إلى مؤازرة املزارعني بشكل فعال ليتحولوا إلى البدائل املستدامة (الفقرات من ).

وجود البدائل املستدامة
تشير اخلبرة احلالية القادمة من عدد من األقاليم املختلفة إلى وجود نطاق من البدائل املفيدة واملستدامة لزراعة التبغ

). يتفق فريق الدراسة على أن ضم املحاصيل املختلفة أو اجلمع بني بدائل املحاصيل34  إلى22 (الفقرات من
وبدائل غير املحاصيل يُْحتَمل أن يكون أكثر فعالية من بدائل محاصيل واحدة في التخفيض املستدام للفقر وحتسني

34  إلى32  والفقرات من27 مستوى معيشة صغار املزارعني (فقرة ).

التسهيل والترويج للتحول نحو وسائل كسب الرزق البديلة املستدامة
). تشتمل35 الحظ فريق الدراسة أن العديد من املزارعني يحتاجون للدعم لتطوير األنشطة االقتصادية البديلة (فقرة

إجراءات التسهيل والترويج للتحول نحو وسائل كسب الرزق البديلة املستدامة: البحث وجمع املعلومات والتعليم ورفع
 إلى36  والفقرات29 الوعي والتدريب والدعم الفني واملالي وتوفير الدعم للسوق وكذلك الدعم االجتماعي (فقرة

). يجب تطوير مثل هذه اإلجراءات وتنفيذها بالتشاور مع املزارعني وبالتعاون مع املنظمات احلكومية وغير43
احلكومية ذات الصلة، كما يجب دمجها في استراتيجيات أشمل للتطوير وتنفيذها بانتظام عبر كافة القطاعات

.احلكومية

احلاجة ملزيد من العمل
الحظ فريق الدراسة أن هناك حاجة ملزيد من العمل في عدد من املجاالت للمساعدة في الترويج للبدائل املستدامة

:لزراعة التبغ، ويشتمل ذلك على
(1) تطوير اإلجراءات املتكاملة وسياسات ما بني القطاعات للترويج للبدائل املستدامة لزراعة التبغ، مبا في ذلك

اجلوانب الصحية واالقتصادية واالجتماعية واملؤسسية والسياسية والبيئية، مع وجود املشاركة النشطة
57  إلى54  والفقرات من50  إلى42 ملزارعي التبغ (الفقرات من )،

(2) تطوير إطار شمولي يخص اجلوانب املختلفة لسُبُل رزق مزارعي التبغ وذلك الستخدامه كآداة حتليلية في
 إلى34 تقييم البدائل، مبا في ذلك التعريفات النموذجية وُطرُق التحليل وجمع املعلومات (الفقرات من

52)،
(3) اجلمع املنظم واملمنهج للبيانات النموذجية، مبا في ذلك التأثيرات الصحية واالجتماعية والبيئية على زراعة

58 و56 ،51 ،49 التبغ واالجتاهات في سوق التبغ والتأثيرات على دور صناعة التبغ (الفقرات )،
(4) )، و55 تأسيس قاعدة بيانات دولية من املعلومات واألبحاث واخلبرات وأفضل املمارسات والقوانني (فقرة

(5) رفع الوعي وتشارك املعلومات مع املزارعني والعامة من الناس خاصةً فيما يتعلق بالتأثيرات الصحية
58 و56 واالجتماعية والبيئية لزراعة التبغ وأنشطة صناعة التبغ (الفقرات ).

للعمل على الترويج ُقدُماً للبدائل املستدامة لزراعة التبغ على املستوى الدولي، دعا فريق الدراسة مجدداً إلى زيادة
)، كما هو متعارف عليه في التفويض املعطى53 و13 مشاركة الهيئات الدولية املتخصصة في العملية (الفقرات

الهيئات ذات اخلبرات املتعارف عليها في املجال .COP – 1(4) للفريق من قِبَل مؤمتر األطراف في جلسته االولى
UNDP وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ILO ومنظمة العمل الدولية FAO تشمل: منظمة األغذية والزراعة

والبنك الدولي. الحظ فريق الدراسة أيضاً أن هناك حاجة لدمج تطوير سبل UNEP وبرنامج األمم املتحدة البيئي
الرزق البديلة املستدامة بالنسبة ملزارعي التبغ مع استراتيجيات وبرامج خفض الفقر احلالية مبا في ذلك برنامج

57 الغذاء العاملي (فقرة ).

______________________________________________________________________
) والذي أشار إلى العمل الهام الذي اتخذ حتت مظلة األمم املتحدة بغرض تفعيل مهامFCTC/COP1(17)  قرار رقم4(

الوكالة حول مكافحة التبغ وخاصة النطاق الواسع للوكاالت التي اعترفت باخلبرة في هذا املجال، مبا فيها منظمة األغذية
والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة البيئي والبنك الدولي، كما أنه قرر تفويض فريق الدراسة للعمل
عن قرب مع املنظمات الدولية املختصة وخاصة منظمة األغذية والزراعة والبنك والدولي وأيضاً التعاون بعملها مع األمم املتحدة

بغرض تفعيل مهام الوكالة حول مكافحة التبغ.


