
7/ 4-مؤتمر ا%طراف

فيما يتعلق با$واد (  ):18( و)17(فريق العمل حول البدائل ا$ستدامة اقتصاديـاً لـزراعة التبغ 

)توفير الدعم للبدائل الصالحة اقتصاديـاً وحماية مناخ ا%شخاص وصحتهم
 الجلسة الرابعة $ؤتمر ا%طراف الخاص با'تفاقية ا&طارية $كافحة التبغ التابعة $نظمة

، بونتا ديل ايست أوروغواي –2010 نوفمبر 20-15الصحة العا$ية في الفترة 

توصية

مة اـلصحة عة $نـظ بغ التاـب حة الـت ارية $كاـف ية ا(ـط عة $ؤتمر ا'طراف اـلخاص با+تفاـق سة الراـب غي للجـل  ينـب

العا$ية تقرير استمرار فريق العمل حول البدائل ا$ستدامة اقتصاديـاً بالنسبة لــزراعة التبغ وتفويضه :

ناطق يات وـم طوير آـل ديد وـت عاون وتجـنب ـمضاعفة الجـهود بتـح بدأ الـت رويج ـ$  +ستمرار جـهوده للـت

 التعاون مع ا$نظمات ا'هلية وما ب% الحكومات وذلك +ستمرار البحث حول سبل العيش البديلة

ا$ستدامة، و

) واد ـيذ ا$ ـوصيات لتنـف ـاسة والـت ـطوير خــيارات السـي ستكمال ـت ـقديم خــيارات)18( و)17+   وـت

السياسة والتوصيات للنظر فيها من قبل الجلسة الخامسة $ؤتمر ا'طراف.

 /يجب على مؤتمر ا'طراف أيضـاً مطالبة أمانة ا+تفاقية بالسعي حول تعاون منظمة ا'غذية والــزراعة و

ية   ـبغرض الحصول على توقعات رسمية للـطلب اـلعا$ي1أو غيرها من منظمات ما ب% الحـكومات أو ا'هـل

على أوراق التبغ لينظر فيها فريق العمل وذلك قبل الجلسة الخامسة $ؤتمر ا'طراف.

خلفية

مال قد ما في ذلك الـع ـب بغ  ية لجـهات زراعة الـت صادية وا+جتماـع ية ا+قـت بغ، وبخـاصة الرفاـه )زراعة الـت ) 

بغ. حة الـت ية ا(طـارية $كاـف فاوض في ا+تفاـق ية الـت نذ بدء عمـل امـاً لدى ا'طراف ـم ما تم أصبحت اهتـم  ـف

 التعبير عنه من قلق رئيسي هو السياسات الفعالة $كافحة التبغ والتي تم تنفيذها عا$يـاً، والتي ستسبب

غير متعلق بصناعة التبغ  1

This document relates to item 5.5 of the provisional agenda



ً في الطلب على أوراق التبغ مما سيحرم الجهات الفقيرة لــزراعة التبغ من سبل عيشهم.  القلق انحسارا

بغ بدعوى بغ ـتعارض بانـتظام إجراءات مكاـفحة الـت لدان، ـنجد أن صناعة الـت ثاني هو أنه في ـبعض الـب  اـل

)عادةً ما تكون زائفة أن لها تأثير سلبي على جهات زراعة التبغ. )

لة له تأثير إـيجابي ـعلى تا اـلحالت%، شعرنا بأن ـتشارك اـلخبرات حول التـنويع وسبل الـعيش البدـي  في كـل

بغ. مدون ـعلى زراعة الـت قات اـلضعيفة اقـتصاديـاً من ا$زارـع% الذين يعـت بغ والطـب  قام ك,ً من مكاـفحة الـت

ــزراعة رامج +ستـكشاف بدائل ل حا+ت ـب تدعى في ـبعض اـل ية  شغيل ـمشاريع تجريـب )ـبعض ا'طراف بـت ) 

 وفي ح% أنه ليس هناك حل فني ذو حجم واحد يناسب الجميع بالنسبة ل,عتماد على زراعة التبغ التبغ.

، إ+ أن هـناك دروس يمـكن بغ في أي مـكان يد زراعة الـت ما يـف موه جـيداً ـب )مـثل محـصول واحد يمـكن ـن ) 

2 من ا+تفاقية حول تبادل ا$علومات.4-20مشاركتها بوضوح ب% ا'طراف وا$ناطق بما يتوافق مع ا$ادة 

: من ا+تفاقية6-4فمن ا$هم استذكار ا$بدأ التوجيهي 

الي للمـساعدة في عـمل تـحول اقتـصادي عتراف بأهمـية الدعم الفـني وا$  "يـجب ا$واجـهة وا+

بغ حة الـت رامج مكاـف جة لـب تأثر سبل عـيشهم ـبشكل كبير نتـي مال الذين ـت بغ والـع  لـجهات زراعة الـت

 ا$ـوجودة في الدول ا'طراف النامـية وأيـضـاً الدول ا'طراف التي تـمر اقتـصادياتها بمرحـلة

رة محليـاً للتنمية ا$ستدامة. ]تأكيدنا "انتقالية، وذلك في إطار من ا+ستراتيجيات ا$َُطو- ]

: من ا+تفاقية على)17تنص ا$ادة (

ها و ية مـن صة الدوـل ية ا$خـت ها و مع ا$نظـمات الحكومـية الدوـل ما بيـن عاون فـي قوم ا'طراف،بالـت  "ـت

 ا+قليمية ،و حسب ا+قتضاء،بتعزيز البدائل ذات الجدوى ا+قتصادية للعامل% في صناعة التبغ و

زارعيه و آحاد الباعة حسب الحالة ."

: على)18وتنص ا$ادة (

 "توافق ا+طراف،عند النهوض بالتزاماتها بموجب هذه ا+تفاقية، على منح ا+هتمام ال,زم لحماية

"البيئة و صحة ا'فراد ،فيما يخص زراعة التبغ و صناعته داخل أراضيها ا$عنية.

بدائل اـلصالحة اقـتصاديـاً  لذا، أخذ ا'طراف في ا+تفاقية ا(طارية $كافحة الـتبغ ـعلى عاتقهم الترويج لـل

. حسبما تقتضي الضرورة "بالنسبة لجهات زراعة التبغ    بعض التوجيه بالنسبة)18( و)6-4تُقَد/م ا$واد ( "

بدائل حسبما تقـتضي اـلضرورة  فهي تُـظهر مدى :للظروف التي تـعمل من خ,ـلها الجهود على الترويج لـل

بغ، وكذا حة الـت بغ الذين تأثروا سلبـاً بمكاـف مال وـجهات زراعة الـت اجات الـع وفاء باحتـي  التزام ا'طراف باـل

تقديم العناية ال,زمة للقضايا البيئية والصحية ا$تعلقة بإنتاج التبغ.

يخضع ا'طراف للقانون ا$حلي، بل يقومون بالترويج وتسهيل تبادل ا$علومات ا$تاحة للعامة سواءً)4-20ا$ادة (  2 " من ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ  : 
 كانت علمية أو فنية أو اجتماعية اقتصادية أو تجارية أو قانونية، بجانب ا$علومات ا$تعلقة بممارسات صناعة التبغ وزراعة التبغ وا$تعلقة با+تفاقية، وفي

"انتقالية. بمرحلةتمر اقتصاديتهم  ام بذلك، يأخذون با+عتبار استيفاء ا+حتياجات الخاصة لتطوير البلدان ا'طراف وا'طراف الذينيإطار الق



رت في الشهور ا'خيرة حول ا+تفاقية  وإذا قمنا على وجه الخصوص بذكر بعض صور التشويه التي نُشِ

يد بأن فة ـبشكل مـلحوظ تـف بغ، ـنجد أن ـهناك دعاوى زاـئ ية ـجهات زراعة الـت بغ ورفاـه  ا(ـطارية $كاـفحة الـت

من بغ، ـف نة من زراعة الـت بغ أو أنواع معـي بغ ـتسعى للـقضاء ـعلى زراعة الـت ارية $كاـفحة الـت ية ا(ـط  ا+تفاـق

:ا$هم التأكيد على ما + تحتويه ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ

،إنها + تقترح خطة عا$ية لحظر زراعة التبغ

.الزيادات إنها + تُلزم ا'طراف بتقن% التزويد بالتبغ د ا+تفاقية على إجراءات خفض الطلب   (تُؤَك/

مات عـلى ا$نـتج وما إلى ذلك  )الـضريبية وأوامر الحـظر عـلى ال*ع,نات ووضع الع,

من ا$ادة ( ً داعمـاً.))17 إلى) (15(با(ضافة (جراءات جانب العرض   التي تلعب دورا

بغ في سبة كبيرة من أوراق الـت يع ـن تم ـب قل إلى حد ما حـيث أنه ـي بغ هي سهلة التخـزين والـن  أوراق الـت

باستثناء ما تنتجه الص% والهند في السوق ا$حلي، وبخاصة ما يستخدم في ا$نتجات  (السوق العا$ي 

. ر في ا$ادة )غير ا$تعلقة بالسجائر و-  على مستوى السوق العا$ي، يصعب الجدل بشأن أن ا$وقف ا$ُصَ

)4-6– (ً   بالـنسبة للـعمال وـجهات زراعة الـتبغ الذين يرون أن سبلهم للـحصول ـعلى الرزق قد تأثرت جدا

 وبسبب التعداد العا$ي ا$تنامي، واستمرار تزايد السيطرة :نتيجة لبرامج مكافحة التبغ قد حدث بالفعل -

تدخ,ت يل من اـل ً مع وجود القـل زايدا عا$ي ـعلى اـلسجائر أصبح مـت جد أن الـطلب اـل ناطق، ـن  في ـبعض اـ$

 على مر العديد من العقود.

 ع,وة على ذلك، وبالرغم من النجاح الكبير ل)طراف في تنفيذ بعض جوانب ا+تفاقية، نجد أنه من ا$توقع

ـزايد. ـعا$ي في الـت ـستمر الـطـلب اـل ـاصة  أن ـي ـصادية الـخ ـعات ا+قـت ـشركة التوـق ـقـاً ـل  Euromonitorووـف

International سبة سجائر انخـفضت بـن ية لـل عات العاـ$ جد أن ا$بـي عام2009 في عام% 0.2، ـن ارنة ـب   مـق

 ،2014 إلى عام 2009 نتيجة ا'زمة العا$ية والكساد الذي أث-ر على أغلب بقاع العالم، لكن منذ عام 2008

 يُـتَو-قع أن ترتفع نسبة ا$بيعات بشكل كبير بسبب نمو التعداد السكاني بخاصة في أقاليم آسيا وا$حيط

قع أن ينخفض عدد ا$دخن% في البلدان ا$تقدمة بمقدار  الهادي والشرق ا'وسط وإفريقيا.   مليون،7يُـتَو-

ية بـمقدار  لدان الناـم فاعه في الـب يون.42ـلكن يحـتمل ارـت ما  مـل قع أن ـتزيد مبـيعات اـلسجائر ـب ومـاً، يُـتَوـ-  وعـم

3 خ,ل فترة السنوات الخمس الحالية.%5يزيد عن 

ً عن استه,ك اـلـسجائر، ـنـجد أن الطـلب ـعـلى أوراق الـتـبغ ـمـتأثر بالعـديد من الـعـوامل ا'خرى  وبـعـيدا

:خاصةً

3  Euromonitor International تقرير، يونيو 2010، أشكال وأحجام التغطية في عام )، متاح من خ,ل ا+شتراك.2010( 



ـمـثل الشـيـشة والـبـيدي واـلـسجائر عدـيـمة  (مبـيـعات منـتـجات الـتـبغ من ـغـير اـلـسجائر 

وسط، حـيث أن النـمو  )الدخان وبخـاصة في أقاليم جـنوب شرق آسيا ودول شرق ا$ـت

 اـلعالي لـتعداد اـلسكان في هذه ا'قاليم يحـتمل أن ـيحول دون ا+نـخفاض اـلسريع ـعلى

هذه ا$نتجات.

مـمارسات ـتصنيع اـلسجائر، وبـخاصة ـجهود ـجهات الـتصنيع للـخفض من الـتبغ اـ$وجود 

. من خ,ل استخدام تمديد التبغ وإعادة تصنيعه )في كل سيجارة  )

 وبإـيجاز، + ـيوجد ـمؤشر ـعلى وجود انـهيار عا$ي وشيك في الـطلب ـعلى أوراق الـتبغ التي ستحتاج إلى

 مجهود دولي على نطاق واسع $ساعدة جهات زراعة التبغ في العثور وبسرعة على سبل بديلة للحصول

على الرزق.

 مع ذلك، يوجد دليل على انتهاكات حقوق ا(نسان وغير ذلك من ا$مارسات الضارة ا$رتبطة لــزراعة التبغ

عب  ـبـما في ذلك عـمـالة ا'ـطـفال والـتـعرض للمـبـيدات الـحـشرية وإبرام الـعـقود التـعـسفية والديون والت,

  ـمـما ـيـفترض بأن عدد كبير من زارعي الـتـبغ سيختارون طرـيـقة بدـيـلة بـتـصنيف ا'وراق وـتـسعيرها

للحصول على الرزق إذا ظنوا بأن هناك إحدى الطرق الصالحة متاحة أمامهم.

 في هذا الشأن، نجد أن فريق العمل وما قبله من فريق دراسة البدائل ا$ستدامة اقتصاديـاً لزارعة التبغ،

:قد أمعنوا النظر في بعض ا$شاكل ا+قتصادية وا+جتماعية التي تعتبر مشتركة في مناطق زراعة التبغ

ـيح ومرـحـلة-1 ـالة في الـحـصاد والتمـل ـكثير من العـم ـبغ هو مـحـصول يـحـتاج إلى اـل  الـت

يع أفراد الـتصنيف. بغ تـحتاج لـتشغيل جـم ديد من ـجهات زراعة الـت يـاً، ـنجد أن الـع  وعمـل

يـاً ولو بشكل هاـمشي.  لذا، العائلة ـبما في ذلك ا'طفال لـتحافظ على كونها صالحة ماـل

نجد أن عمالة ا'طفال منتشرة في مناطق زراعة التبغ الكبرى.

 يحكم سوق أوراق التبغ /هناك مجموعة كبيرة من الترتيبات لتسويق شراء أوراق التبغ.-2

ـقدمونهم ـبـاً ما ـي ـهم غاـل ـبغ ـحـيث أـن ـوعة صغيرة من شركات أوراق الـت ـعا$ي مجـم  اـل

يح ناء حظائرالتمـل بغ وـب مال زراعة الـت لدخول في أـع روضـاً إلى ا$زارـع% ـل  ووسطائهم ـق

يدات الحـشرية. قروض وشراء ا$عطـيات كا$خـصبات وا$ـب كون شروط هذه اـل بـاً ما ـت  غاـل

 غـير م,ئـمة، فا$زارع% الذين + يـجدون أن التـبغ لـيس بمحـصول صالح، قد يـجدون

إعادة سداد الديون في سبب الديون والتزامهم ـب ير ا$حـصول ـب غة في تغـي  صعوبة باـل

شكل أوراق تبغ.

بغ.-3 ً في زراعة الـت شر جدا يدات الحـشرية منـت بغ استخدام ا$ـب  تُـقَد/م شركات أوراق الـت

ً دون التزويد با$عدات الوقائية ا$,ئمة أو التدريب، مما  ا$بيدات الحشرية مراراً وتكرارا



يؤدي إلى وجود تقارير تفيد بالتسمم الناتج عن ا$بيدات الحشرية.

بغ والتي ــزراعة الـت سبة ل صاديـاً بالـن ستدامة اقـت بدائل اـ$ مل ا'سـاسية حول اـل ريق الـع مة ـف من مـه  لذا، تـك

بات ـبسبب تقـل ها ـمجرد إعداد +نـهيارات ـموضعية في الـطلب ـعلى أوراق الـتبغ  ها ـعلى أـن  (ـيجب الـنظر إلـي

 )أسعار العملة مث,ً وكذا ا+ستجابة +ستمرار الظروف الصعبة اجتماعيـاً واقتصاديـاً التي يمر بها نسبة

كبيرة من زارعي التبغ على ا$دى الطويل.

تفويض فريق العمل

بغ وذلك ــزراعة الـت صاديـاً ل ستدامة اقـت بدائل اـ$ ريق عـمل حول اـل ؤتمر ا'طراف ـف ثة $ سة الثاـل  كو-نَت الجـل

ن في الجلسة ا'ولى $ؤتمر ا'طراف واستمر حتى الجلسة الثانية. 4+ستبدال فريق الدراسة الذي تَكو-

:تم إعطاء فريق العمل تفويضـاً طموحـاً

بغ وسبل دى ص,حية واستدامة زراعة الـت شامل $ يم اـل اسيـاً للتقـي ً منهجـيـاً قـي طوير إطارا  )أ لـت

لة، لة، فمث,ً ـعلى سبيل اـ$ثال + الـحصر، أنـظمة ـجمع ا$ـحاصيل البدـي  الـحصول ـعلى الرزق البدـي

مع الوضع با+عتبار العوامل الصحية وا+جتماعية والبيئية،

 )ب و'غراض ا+تفاقية، معايرة ا$صطلحات والوسائل وا$تغيرات ا$ستخدمة في هذا ا$جال بما

يتواكب مع ا$عايير وا$مارسات الدولية،

 )ج للـتــرويج لتطويراـلــدراسات حول تأثيرات زراعة الـتــبغ ـعــلى الهـيــاكل اـلــصحية والبيـئــية

وا+جتماعية في البلدان النامية من ا'طراف وتلك التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية،

لدان التي أخذت ـعلى ها وذلك ضمن الـب رويج الـنشط ـل خبرات والـت ومات واـل بادل ا$عـل  )د لتـحديد ـت

ــزراعة لة ل لى الرزق البدـي ير إلى سبل الحـصول ـع ساعدة ا$زارـع% في التغـي بادرات ـم ها ـم  عاتـق

التبغ،

 )هـ لتقييم ما يوجد من مصادر للمعلومات وا'بحاث والخبرات وأفضل ا$مارسات وا'نظمة التي

ه وفق الضرورة، كَ تغطي زراعة التبغ والتوظيف ودور صناعة التبغ وتحصيل كل ما سبق وتَشارُ

منظمة الصحة العا$ية، مؤتمر ا'طراف الخاص با+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ التابعة $نظمة الصحة  4  (تأسيس فريق الدراسة حول ا$حاصيل البديلة 
/العا$ية، الجلسة ا'ولى، قرار ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ مؤتمر ا'طراف الجلسة الثانية ( /  ))، فريق الدراسة حول البدائل ا$ستدامة اقتصاديـا17ً/

منظمة الصحة العا$ية، مؤتمر ا'طراف الخاص با+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ التابعة $نظمة الصحة العا$ية، الجلسة الثانية، قرار  (بالنسبة لــزراعة التبغ 
/ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ مؤتمر ا'طراف الجلسة الثانية ( / فيما يتعلق13/ (، فريق العمل حول البدائل ا$ستدامة اقتصاديـاً بالنسبة لــزراعة التبغ  (( 

منظمة الصحة العا$ية، مؤتمر ا'طراف الخاص با+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ التابعة $نظمة الصحة العا$ية، الجلسة الثالثة، قرار) )18( و)17با$واد (  ) 
/ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ مؤتمر ا'طراف الجلسة الثالثة ( / /16.((



 )و الترويج لـجهود التضافر وتـجنب تضاعف الجهود بتحديد وتطوير ا&ـليات ومناطق التعاون مع

ـسبل ـرويج ـل ـخبرة في الـت ـية ذات اـل ـصلة وا$نـظـمات ا'هـل ـومات ذات اـل  ا$نـظـمات ما ـبـ% الحـك

الحصول على الرزق البديلة ا$ستدامة بالنسبة لــزراعة التبغ مثل ا'نظمة البديلة لجمع ا$حاصيل 

وصيات اسة والـت طوير خـيارات السـي مل، لـت ريق الـع لى ما سبق، وحـسب ما يحـتاجه ـف ناءً ـع  )ز وـب

 من ا+تفاقية وقيام مؤتمر ا'طراف بالنظر فيها.)18( و)17لتنفيذ ا$واد (

 وـبسبب سعة هذا الـتفويض، نجد أنه تم تفويض فريق الـعمل لتقديم تقرير تدريجي إلى مؤتمر ا'طراف

 في جلسته الرابعة بحيث سيشتمل، إن أمكن، على أول مجموعة من خيارات السياسة والتوصيات لتنفيذ

]تأكيدنا  من ا+تفاقية.)18( و)17ا$واد ( ]

موجز فريق العمل لخيارات السياسة والتوصيات

ية حول اسة ا$بدـئ وصيات السـي مل في صياغة ـبعض ـت ريق الـع ية ا(طـارية جـهود ـف حالف ا+تفاـق تدح ـت  اـم

ا$لحق بالوثيقة القضايا ا$عقدة متعددة الجوانب الخاصة بالبدائل ا$ستدامة لــزراعة التبغ.  (يحتوي ا$وجز 

/ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ مؤتمر ا'طراف  : على العديد من النقاط الهامة)9/ 4/

مال في كل مرـحلة من ـمراحل ـتطوير السـياسة بغ والـع ـجهات زراعة الـت بدأ ـبوجوب اشتراك   "اـ$

لى الرزق ـبُل الحـصول ـع سُ ج ـل اسات التي تُرو/ بدأ السـي قاب,ً ـ$ يذها حـيث ـيجب موازنته ـم  "وتنـف

 البديـلة ا$ـستدامة التي يـجب حمايتـها من ا$ـصالح التجـارية وغيـرها من ا$ـصالح الشخـصية

ــزراعة ـلـصناعة الـتـبغ وشركات أوراق الـتـبغ. الهيئات الـخـاصة ب  "ـلـسوء اـلـحظ، ـنـجد أن ـبـعض 

 "الـتبغ هي مـنحازة ـبشدة ـلشركات أوراق الـتبغ بالرغم من الـتعارض اـلصريح في اـ$صالح ـب%

اـلـــــشركات والـعـــــديد من ـجـــــهات زراعة الـتـــــبغ وبـخـــــاصة ا$زارـعـــــ% الـفـــــقراء.

ها بـمبدأ ذو صلة.  ـيجب أن ـتركز ـيقترح ـتحالف ا+تفاـقية ا(ـطارية بأن هذه اـ$باديء ـيجب تكملـت

سبل البديـلة للحـصول عـلى الرزق عـلى جـهات زراعة التـبغ هذه التي تعـتبر رويج لـل  جـهود الـت

ل ترك زراعة التـبغ 'سباب أخرى عـديدة. شة اقتـصاديـاً أو تـلك التي تُفـض/  وحتى عـند مُهمـ-

بغ، ـنجد أن الـبرامج اـ$ستهدفة يحـتمل ية في الـطلب ـعلى أوراق الـت  التـعامل مع ا+نـهيارات ا$حـل

أن تكون أكثر فعالية وذات كفاءة.

بالتـعاون مع ا$نظـمات وا'مـانات الدولـية ذات  "وفيـما يتعـلق بتـبادل ا$علـومات دولـيـاً، تـوصي ا$ـسودة 

لة اـ$ستدامة وكذا الـطلب بادل ا$عـلومات الدولي حول سبل الـحصول ـعلى الرزق البدـي ـنظام ـت "اـلصلة و " 

. "اـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا$ي ـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى أوراق الـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغ

 وفيما يتعلق بالتعاون مع ا$نظمات ا'خرى، نجد أن هناك حاجة صريحة +ستخدام ا$صادر ا'ساسية



 للخبرات الدولية حول قضايا العمل والــزراعة بحيث يتم الترويج لجهود التظافر وتجنب تضاعف الجهود،

 يجب القيام بذلك عند كما هو متعارف عليه في قرار مؤتمر ا'طراف الذي تأسس بموجبه فريق العمل.

 دمجت شركات التبغ مسألة منع عمالة : من ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ)13( و)3-5الوعي با$واد (

للمسؤولية ا+جتماعية ا$شتركة وسعت للحصول على شراكات مع منظمات "ا'طفال ضمن أنشطتها  " 

ــــــــــــــــــــــــــــــــية. مـــــــــــــــــــــــــــــــــثل منظـــــــــــــــــــــــــــــــــمة العـــــــــــــــــــــــــــــــــمل الدوـل

بغ، من اـ$هم أن ـيكون ـل)طراف حق اـلوصول إلى الـتقديرات بؤات الـطلب ـعلى أوراق الـت ما يتـعلق بتـن  فـي

 ).17ا$وثوق بها والرئيسية بغرض تحديد مستوى الجهد ا$طلوب للوفاء بالتزاماتهم فيما يتعلق با$ادة (

وبشكل مثالي، يمكن تقديم التنبؤات ا$ُحد-ثة في جميع اجتماعات مؤتمر ا'طراف.

يود تحالف ا+تفاقية ا(طارية ا+قتراح بأنه مستقب,ً، سيقوم فريق العمل بتعديل توصياته بشأن 

:في ا$سودة الحالية، يوصي فريق العمل /خفض إنتاج التبغ و أو الترويج ل*نتاج.

ـلى ا'طراف6.6 ـجب ـع ـصلة، + ـي ـية ذات اـل ـية والدوـل ـية وا(قليـم ـعاون مع ا$نظــمات ا$حـل  بالـت

ستثمار في ا(ـنـتاج و أو الـتـرويج (ـنـتاج الـتـبغ.  ـيـجب ـعـلى ا'طراف أـيـضـاً الـخـفض /ا+

لة ك-  التدريجي لنطاق التبغ واتخاذ الخطوات (عادة تعريف دور ا$ؤسسات أو ا$جالس ا$ُشَ

 […]للترويج للتبغ ومنتجات التبغ.

 اـ$بدأ ا'ساسي، ـكما يتفـهمه ـتحالف ا+تفاـقية ا(طارية، هو أن ـعلى ا'طراف وا$نـظمات ما ـب%

اسة. اسك في السـي يق التـم سعي لتحـق ومات اـل قوم وزارة أو الحـك جدي صراحةً، أن ـت من غيراـ$  ـف

لى دعم ا$زارـع% مل أخرى ـع بغ في ـح% تـع بدائل زراعة الـت رويج ـل امج ـحكومي بالـت  هيئة أو برـن

بغ. حو زراعة الـت هم ـن روا عمـل بغ الذين غي- صناعة الـت خاطئة الخـاصة ـب سيرات اـل  لتجـنب هذه التـف

:وحلفائها، يوصي تحالف ا+تفاقية ا(طارية بما يلي من إعادة صياغة

يات الحكومـية رها من ا&ـل يل أوجه الدعم وغـي جب عـلى ا'طراف تحـديد وتحـل  "ـي

بغ جة ا'سـاسية 'وراق الـت قوم با$عاـل بغ وـت  ا'خرى التي قد تدعم من زراعة الـت

شجيع ا$زارعـ% للتحـويل إلى زراعة قدرة عـلى ـت ما إذا كان لديهم اـل  لتحـديد فـي

 التبغ أو منع جهات زراعة التبغ الحالية من التحرك بشكل جزئي أو كامل تجاه

 في هذه الحا+ت، يجب تعديلهم للتقليل من أي مداخل جديدة ا$حاصيل ا'خرى.

لة للـحصول ـعلى قال ا$ـنظم ـنحو اـلسبل البدـي بغ وكذا ـتشجيع ا+نـت  في زراعة الـت

"الرزق.



 إعادة الصياغة هذه ا$وصى بها تأخذ با+عتبار حقيقة أنه حتى على ا$دى الطويل، فإنه يحتمل

 انحسار الطلب العا$ي على التبغ تدريجيـاً ذلك أن إنتاج ا'وراق في بعض البلدان قد يستمر

ً بالتقلبات في سعر العملة والطقس وكلفة العمال وغيرها من العوامل  لبعض الوقت متأثرا

 ا'خرى.

ر تحالف ا+تفاقية ا(طارية ا'طراف بأن ا+تفاقية تقترح مواجهة التحول  وا'عم من ذلك، يُذك/

في إطار ا+ستراتيجيات ا$طــورة محليـاً بالنسبة للتنمية  "ا+قتصادي لجهات زراعة التبغ 

 هذا يعني مفهومـاً مستدامـاً متعدد القطاعات لزيادة فرص الدخل من ).6-4ا$ادة ( "ا$ستدامة.

 + يجب أن تكون ا$وارد الفنية وا$الية ا'نشطة الــزراعية وغير الــزراعية في مجا+ت زراعة التبغ.

للتعامل مع هذه القضايا متعددة الجوانب آتية من ميزانيات محدودة $كافحة التبغ.

يوصي تحالف ا+تفاقية ا(طارية بأن على فريق العمل النظر في ا'ليات ا$مكنة لتمويل 

 أي برامج لتشجيع التحول نحو السبل البديلة للحصول على الرزق بما في استغ,ل

العوائد الضريبية للتبغ.

مستقبل فريق العمل

 مأزق جهات زراعة التبغ يحتمل أن يكون عقبة هامة في تنفيذ ا+تفاقية ا(طارية $كافحة التبغ، بالرغم أنه

 في الوقت الحالي يبدو أن هناك فهم خاطيء وكبير أو حتى سوء تقديم متعمد للتأثير الفعلي لتنفيذ

 يوصي تحالف بدأ فريق العمل بداية هامة في مواجهة ا$وقف. إجراءات مكافحة التبغ على زراعة التبغ.

:ا+تفاقية ا(طارية بأن

تفويض فريق العمل عليه أن يمتد حتى الجلسة الخامسة $ؤتمر ا'طراف على ا'قل.)1

 أمانة ا+تفاقية مطالبة بالسعي للحصول على َتوَق.ع رئيسي للطلب العا$ي على التبغ في موعده)2

 وذلك بالنسبة للجلسة الخامسة $ؤتمر ا'طراف، ويحتمل أن يتم ذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة

ا'غذية والــزراعة أو غيرها من ا$نظمات ما ب% الحكومات.

يجب استكمال خيارات السياسة والتوصيات للجلسة الخامسة $ؤتمر ا'طراف.)3

الفقرات من )4  )هـ من قرار ا+تفاقية1أ إلى 1(جوانب تفويض فريق العمل للتعامل مع البحث 

 /ا(طارية $كافحة التبغ الجلسة الثالثة $ؤتمر ا'طراف هي ذات أهمية لكن يحتمل أن تتطلب

 )و من1فريق العمل عليه ا+ستمرار في جهوده فيما يتعلق بالفقرة ( الكثير من ا'عمال التكميلية.

/تفويضه بحيث يمكنه تحديد ما يحتمل من الشركاء و أو آليات التعاون (نجاز عمله.


