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 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركین في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ
نیودلھي، 2016نوفمبر عام  7-12  

 
  ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة

 حمایة البیئة والبدائل المستدامة اقتصادیاً لزراعة التبغ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ً  لماذا یُعد األمر مھما
استخدامھا واس�تغاللھا ھ�ي تل�ك الموج�ودة تعمل كواجھة لھا، ومجموعاتھا التي  ،إن أكثر التدابیر التي تسيء شركات التبغ

 وللتص�ديالتب�غ  مزارع�يلتض�لیل  ؛ وذل�ك؛ فخالل العامین الماضیین طورت شركات التبغ تكتیكاتھا18و 17في المادتین 
. یق�ر تح�الف االتفاقی�ة اإلطاری�ة بالعم�ل العظ�یم ال�ذي تق�وم ب�ھ س�كرتاریة االتفاقی�ة جھود األطراف في تنفیذ ذینك المادتینل

تدابیر أو تنفیذ االتفاقی�ة اإلطاری�ة س�یخمد اعم شركات التبغ غیر الصحیحة بأن اإلطاریة ویتفق مع تقریرھا الذي یشیر لمز
یتس��بب س��یخفض العمال��ة وك��ذلك ی��ة والقُطری��ة، وس��ریعاً المزای��ا االقتص��ادیة لزراع��ة التب��غ بالنس��بة لالقتص��ادیات المحل

ة ی�ة ش�ركات التب�غ نفس�ھا م�ن زراع�، بینما في الواقع م�ا یتس�بب باألض�رار للعمال�ة ھ�و آلباألضرار لالقتصادیات القُطریة
 جاریة دولیة في مجال التبغ.منافسة في ممارسات تالومعالجة التبغ، وكذلك 

 
 
 
 
  

 من جدول األعمال المؤقت 6-5د تعلق ھذه الوثیقة بالبنت

 التوصیات الرئیسیة

یشجع تحالف االتفاقیة اإلطاریة سكرتاریة المؤتمر على االستمرار في عملھا التعاونّي مع ھیئات  •
الدولیة، ومنظمة األغذیة والزراعة (الفاو) ومؤتمر منظمة العمل األمم المتحدة ذات الصلة، مثل 

األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) ومنظمة الصحة العالمیة؛ لتحضیر تقاریر متعددة ولرفع 
لزراعة وتصنیع واستھالك التبغ، حیث ینبغي  الضارة الوعي فیما یخص اآلثار البیئیة والصحیة

 یل كاف.لمؤتمر األطراف أن یخصص لھا تمو
الحكومیة الدولیة ذات ینبغي تفویض سكرتاریة المؤتمر لالستمرار في الضغط على المنظمات  •

الصلة؛ لتعظیم اتساق السیاسات داخل نظام األمم المتحدة؛ فالھدف ھو أن تعمل تلك المنظمات سویاً 
 نحو إنھاء أي تعاون مع شركات التبغ.

اتفاقیة ل للتعاون مع سكرتاریة بستمرار في استكشاف سینبغي على سكرتاریة االتفاقیة اإلطاریة اال •
األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في مبادرات مشتركة لمناقشة األضرار الصحیة والبیئیة 

 واالجتماعیة والمخاطر المتعلقة بزراعة التبغ وتصنیعھ، وتأثیر ذلك على تغیر المناخ.
اإلطاریة أن یبحث العمل المستقبلي المطلوب فیما یتعلق بالمادة ینبغي على مؤتمر األطراف لالتفاقیة  •

 والتأثیرات البیئیة الستخدام وإنتاج التبغ. 18
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تض��من ن��درة المعلوم��ات فیم��ا یخ��ص ب��رامج ت 18و 17بالنس��بة لتنفی��ذ الم��ادتین یش��یر التقری��ر إل��ى أن التح��دیات المحوری��ة 
لتب�ادل المعلوم�ات فیم�ا ب�ین األط�راف المھتم�ة. توض�ح مع�ززة  لسیاس�ات معلن�ةوجود حاج�ة ومحددة وأبحاث ذات صلة، 

، )دراس��ة ع��ن التب��غ والبیئ��ةم��ع منظم��ة الص��حة العالمی��ة ( بالتع��اون والتنس��یقالس��كرتاریة التق��اریر المتع��ددة الت��ي تُج��رى 
(تح��دیث تقری��ر  ألونكت��اد، ومنظم��ة ا")اس��تقراءات إنت��اج واس��تھالك وتج��ارة التب��غ" 2003ومنظم��ة الف��او (تح��دیث تقری��ر 

 "سلسلة القیمة العالمیة للتبغ في البلدان منخفضة الدخل"). 2014
 

تل�ك التق�اریر؛ حی�ث تق�دم ش�ركات التب�غ بیان�ات متحی�زة لألط�راف ف�ي ظ�ل ونحن نؤكد على وجود حاج�ة ماس�ة وعاجل�ة ل
، باعتبارھ��ا 17یتعل��ق بالم��ادة لمنظم��ة الف��او مفی��دة بش��دة لألط�راف فیم��ا غی�اب تق��اریر مس��تقلة، فس��تكون الدراس��ة المحدث�ة 

وب�ائعي  المزارعینمثل  ،في قطاعات اقتصادیة مختلفة الجھات المتأثرة باألمر منح؛ للتشكیل سیاسات مكافحة التبغ اً مورد
المعلوم�ات الت�ي س�تكون مفی�دة بالنس�بة  . تتض�منلتنوی�ع مص�ادر ال�دخل بمع�زل ع�ن قط�اع التب�غ الوقت والمجال ،التجزئة

: على الجھات الفاعلة في تجارة أوراق التبغ، والذین یتحكمون في أسعار لألطراف: بیانات مستقلة عن إنتاج التبغ الورقي
التب�غ م�ن عوائ�د الس�جائر. نح�ن نرح�ب بتقری�ر الس�كرتاریة فیم�ا یخ�ص  يزارع�منصیب وعلى أوراق التبغ عبر البلدان، 

 مویل ھذا التحدیث المھم وتوقیت إجراءه.دراسة منظمة الفاو وننتظر التفاصیل فیما یتعلق بت
 

لـ "تحدیث بیانات الوظ�ائف المتعلق�ة طلب مؤتمر األطراف في دورتھ السادسة من السكرتاریة دعوة منظمة العمل الدولیة 
إنتاج وتصنیع التبغ؛ لدعم األطراف المشاركین في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ ف�ي رص�د ب

، أطلق�ت منظم�ة العم�ل "واقتصادیات أقالیم زراعة التب�غالتبغ  يزارعماألثر المحتمل لالتفاقیة على سبل المعیشة بالنسبة ل
، وال�ذي یق�دم استعراض�اً إحص�ائیاً عالمی�اً 1"التبغ: التح�دیث اإلحص�ائي للتوظی�ف قطاع، تحدیثھا "2014الدولیة، في عام 

ف�ي بل�دان زراع�ة وتص�نیع التب�غ، ویص�در ھ�ذا التقری�ر مس�تقالً ع�ن ق�رار م�ؤتمر األط�راف ف�ي  للوضع الحالي للتوظی�ف
طعم�ة والفن�ادق والمط�اعم وتوری�د األاالتح�اد ال�دولى لنقاب�ات عم�ال الغ�ذاء والزراع�ة "دورتھ السادسة، وتم بالتعاون م�ع 

 التب�غ يزارع�ماألثر المحتمل لالتفاقیة على سبل المعیش�ة ل تزال الحاجة للبحث فيالمرتبطة". وال  نشطةوعمال األ والتبغ
 قائمة.

 
العدی�د م�ن یوضح تقریر السكرتاریة المقدم لمؤتمر األطراف في دورتھ السابعة سبل التعاون والمناقش�ات الت�ي أقامھ�ا م�ع 

اتفاقی�ة األم�م المتح�دة اإلطاری�ة بش�أن ، وھیئات األمم المتحدة، مثل منظمة العمل الدولی�ة ومنظم�ة الف�او ومنظم�ة األونكت�اد
ص�ریحة بع�دم التع�اون لدیھا سیاسة  الھیئاتتغیر المناخ وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. حتى یومنا ھذا نجد أن العدید من 

ھا الوكال�ة الدولی�ة للطاق�ة الذری�ة، وبرن�امج األم�م المتح�دة اإلنم�ائي، ومنظم�ة األم�م المتح�دة للتربی�ة ، من2مع شركات التبغ
كافة ھیئات األمم المتحدة مراجعة تعامالتھ�ا م�ع ش�ركات  ى، ومنظمة الصحة العالمیة. ینبغي علوالعلم والثقافة (الیونسكو)
ومبادئھ��ا التوجیھی��ة؛ وذل��ك لتحقی��ق اتس��اق  3-5، وبخاص��ة الم��ادة م��ع روح االتفاقی��ة اإلطاری��ةالتب��غ للتأك��د م��ن توافقھ��ا 

التي لھا صفة المراقب رسمیاً ل�دى م�ؤتمر أط�راف االتفاقی�ة على المنظمات الدولیة  3-5السیاسات؛ حیث قد تنطبق المادة 
 اإلطاریة.

 
 توصیات عامة

 
لالستمرار في الضغط على الشركاء من المنظمات الحكومیة الدولیة ینبغي تفویض سكرتاریة االتفاقیة اإلطاریة  •

للحصول على اتساق أعظم للسیاس�ات داخ�ل نظ�ام األم�م المتح�دة، وینبغ�ي تش�جیع األط�راف عل�ى التط�رق لھ�ذا 
 ھیئات الحاكمة للمنظمات الحكومیة الدولیة األخرى.الأوساط األمر بین 

 
عاوني مع ھیئ�ات األم�م المتح�دة ذات الص�لة، مث�ل منظم�ة العم�ل الدولی�ة تعجیل العمل التینبغي على السكرتاریة  •

 ومنظمة الفاو ومنظمة األونكتاد، لتحضیر العدید من التقاریر.
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 18و 17اركین في االتفاقیة اإلطاریة تحسین تنفیذ المادتین كیف یمكن لمؤتمر األطراف المش
 

 اقتصادیاً  المجدیة: معلومات لدعم بدائل زراعة التبغ 17المادة 
 

 التبغ من األطراف للحصول على سبل معیشیة بدیلة يزارعملمساعدة سكرتاریة االتفاقیة  .1
م��ن خ�الل عملی��ة  ،أربع�ة أط��راف فحس�ب دمت��ھ لم�ؤتمر األط��راف بأن�ھ ت�م تحدی��دأف�اد تقری�ر الس��كرتاریة ال�ذي ق

باعتبارھ��ا أولوی��ة ف��ي الحاج��ة للمس��اعدة، وذل��ك یب��رز طرف��اً واح��داً  17ص��نفوا الم��ادة حی��ث  ،"الحاج��ة للتقی��یم"
ونح�ن نعتق�د بوج�ود العدی�د م�ن األط�راف ف�ي حاج�ة تلقى مساعدة من عدة ھیئ�ات كنتیج�ة ل�ذلك.  ذي(لبنان)، وال

تختل�ف م�ا ب�ین  لمساعدة مماثلة ولكن ربم�ا ل�م یطلبوھ�ا، ك�ذلك ق�د یحت�اج بع�ض األط�راف لع�دد م�ن المس�اعدات
 قدرات.معلومات إلى مشورة الخبراء إلى بناء ال

 
كم�ا طب�ق التب�غ،  يزارع�ج�دي لموذكرت السكرتاریة أن الفلبین قد ط�ورت مش�روعاً تجریبی�اً ع�ن نش�اط ب�دیل مُ 

إعالنھ�ا أو العدید من األطراف األخرى مشروعات و/ أو سیاسات ذات صلة، إال أن تج�اربھم ل�م ی�تم توثیقھ�ا أو 
، على الرغم من وجود حاجة لتلك المعلومات للتصدي لحمل�ة المعلوم�ات المض�للة إلیھااألطراف وصول یر تیس

 التي تنتھجھا شركات التبغ بأنھ ال توجد بدائل لزراعة التبغ.
 

 توصیــــــــــات
 

وال�دروس ؛ لتوثی�ق تج�اربھم بزراعة التبغ المتصلون ینبغي على السكرتاریة العمل مع األطراف والشركاء •
 المستفادة فیما یتعلق ببدائل السبل المعیشیة.

 
 تناول القضاء على عمالة األطفال في مجال زراعة التبغ .2

تنظر منظمة العمل الدولیة في أمر الزراعة من بین ثالثة من أكثر القطاعات خطورة، استناداً لمعدالت الوفی�ات 
؛ فالع��املین بالزراع��ة وخاص��ة األطف��ال م��نھم المھنی��ة، والح��وادث غی��ر الممیت��ة واألم��راض المرتبط��ة بالعم��ل

یتعرضون لمخاطر تتضمن على سبیل المثال ال الحصر التعرض للمبیدات الحشریة والمواد الكیمیائی�ة، والعم�ل 
خط�راً ف�ي ح�د ذات�ھ بالنس�بة ؛ حیث تُعد زراع�ة التب�غ عم�الً 3في ظروف مناخیة قاسیة، واإلجھاد البدني الُمضني

 لألطفال.
 
ف��ي الش��راكة الدولی��ة  قی��ادیینم��ت منظم��ة العم��ل الدولی��ة ومنظم��ة الف��او ومنظم��ات أخ��رى، باعتب��ارھم أعض��اء قا

التع�اون ف�ي مج�ال عمال�ة األطف�ال ف�ي ، بتوقیع إعالن النوایا عل�ى للتعاون في مجال عمالة األطفال في الزراعة
، وق�د ت�م االتف�اق عل�ى خارط�ة 5مارس�ةلرعایة  الجھود العالمی�ة ف�ي القض�اء عل�ى ھ�ذه الم 2007عام  4الزراعة

كموعد نھائي للقضاء عل�ى أس�وأ  2016حدد عام تفقد ، 2010طریق للقضاء على عمالة األطفال في مایو/ آیار 
وض��عت ك�ل م��ن منظم��ة الف�او ومنظم��ة العم��ل الدولی�ة خط��ط لتق��دیم  و بش�كل منفص��ل،، 6أش�كال عمال��ة األطف��ال

، إال أن تل�ك 8 ,7محوریة على المس�تویات القُطری�ة واإلقلیمی�ة والعالمی�ةوإجراءات  توجیھات تشغیلیة استراتیجیة
القض�اء عل�ى عمال�ة األطف�ال ف�ي مج�ال زراع�ة ف�ي ھ�دف المواعید النھائیة قد حلت وانقضت، ولم یتحق�ق بع�د ال

ء أوراق التبغ. الجدیر بالذكر أن شركات التبغ ظلت شریكاً دائماً في كل تلك المبادرات، بینم�ا اس�تمرت ف�ي ش�را
 نتجت باستخدام عمالة األطفال.التبغ التي أُ 

 

، والت��ي تتض��من تس��تمر منظم��ة العم��ل الدولی��ة ف��ي المش��اركة ف��ي مناقش��ات  ع��ن المب��ادرات متع��ددة الش��راكات
، بموجب سیاستھا الخاص�ة بش�راكة القط�اعین الع�ام والخ�اصوذلك  شركات التبغ، لتناول مسألة عمالة األطفال؛

مب��ادرات لص��نع س��بل معیش��یة ف��ي تل��ك القطاع��ات للكب��ار ال��ذین ل��دیھم أطف��ال عرض��ة لعمال��ة بینم��ا تس��اھم ف��ي 
، فق�ط مؤسسة القضاء على عمال�ة األطف�ال ف�ي مج�ال زراع�ة التب�غ، تلك المبادرات، على سبیل المثال 9األطفال

م�ة العم�ل الدولی�ة ، لیس لدى أّي من منظمة الف�او أو منظ 10تخدم الترویج لشركات التبغ وتضفي الشرعیة علیھا
 توجیھیة لسیاسة واضحة بشأن منع تدخل شركات التبغ فیما یتعلق بوالیاتھم التنظیمیة. ئمباد
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بواع�ث قل�ق خطی�رة بش�أن إس�اءة اس�تخدام ش�ركات التب�غ لش�راكتھا م�ع منظم�ة تنتاب تحالف االتفاقی�ة اإلطاری�ة 
تحس�ین ص�ورتھا ك�ي  كات التب�غ م�ن خ�الل مث�ل تل�ك المب�ادرات رالعمل الدولیة ومنظمة الف�او؛ حی�ث تح�اول ش�

وبما أن منظمة العم�ل الدولی�ة ومنظم�ة الف�او تتمكن من التصدي لتدابیر الصحة العامة ذات الضرورة القصوى. 
تتمتعان بوضع المراقب لدى مؤتمر األطراف المشاركین في االتفاقیة اإلطاریة، فإن تع�اونھم م�ع ش�ركات التب�غ 

یمث��ل مش��كلة م��ن ناحی��ة اتس��اق  "المس��ؤولیة االجتماعی��ة للش��ركاتمب��دأ "تق��ع تح��ت الت��ي نش��اطات الخ��ص فیم��ا ی
 السیاسات. یجب على مؤتمر األطراف أن یتناول ھذا األمر.

 
 توصیــــــــــات

یتوجب على كل من منظمة الفاو ومنظمة العمل الدولیة تكثی�ف جھودھم�ا للقض�اء عل�ى عمال�ة األطف�ال ف�ي  •
 زراعة التبغ.مجالة 

لالس�تمرار ف�ي الض�غط عل�ى المنظم�ات الحكومی�ة الدولی�ة ذات سكرتاریة االتفاقیة اإلطاریة  تفویضینبغي  •
الصلة، مثل منظمة العمل الدولیة ومنظمة الفاو، لتحقیق اتساق أعظم للسیاسات داخ�ل نظ�ام األم�م المتح�دة؛ 

 إنھاء تعاونھا مع شركات التبغ.فالھدف ھو أن تعمل تلك المنظمات الحكومیة الدولیة نحو 
ب�نھج "الحكوم�ة  3-5ینبغي على السكرتاریة، حین تقدم المساعدة لألطراف، أن تش�جعھم عل�ى تنفی�ذ الم�ادة  •

بأكملھا"، وبخاصة فیما یتعلق بالقطاعات الضعیفة، مثل الھیئات الزراعیة؛ كي تتمكن م�ن رف�ض ع�روض 
ال��ة األطف��ال وك���ذلك حمای��ة الم��زارعین م��ن "داء التب���غ بالنس��بة للب��رامج الت���ي تتن��اول عمش��ركات التب��غ 

 األخضر". یجب أن تشارك ھیئات الصحة في تلك البرامج.
 

 : تعزیز حمایة البیئة فیما یتعلق بزراعة التبغ18المادة 
اع��ة التب��غ إبداء المراع��اة الواجب��ة لحمای��ة البیئ��ة ... فیم��ا یتعل��ق بزرم��ن االتفاقی��ة اإلطاری��ة األط��راف ب��ـ" 18تل��زم الم��ادة 

تقاریر لمؤتمر األطراف، إال أن التركیز العالمي على أثر  18و 17قدمت مجموعة العمل على المادتین ، بینما  "وتصنیعھ
 نشاطات شركات التبغ على البیئة كان ضعیفاً.

 
، م�ا بع�د اس�تھالكھو اآلث�ار الس�لبیة لزراع�ة التب�غ وتص�نیعھ ونقل�ھ واس�تھالكھما تعانیھ البیئة م�ن توجد دالئل متزایدة على 

التلوث بالمخلفات، وانبعاث�ات والتلوث بالكیماویات الزراعیة، و، متضمناً ذلك التغیرات المناخیة وإزالة الغابات (التحریج)
تلك اآلث�ار الس�لبیة ھ�ي مج�رد مث�ال آخ�ر لم�ا تفعل�ھ ش�ركات التب�غ م�ن حص�د ثاني أكسید الكربون والمیثان، وتلوث المیاه. 

تم��رر التك��الیف البیئی��ة للمجتم��ع بأكمل��ھ. ینبغ��ي عل��ى الحكوم��ات أن تك��ون عل��ى درای��ة كامل��ة بتل��ك اآلث��ار، المكاس��ب بینم��ا 
كون لدیھا األدوات والحلول لمنعھا وتخفیفھا والحد منھا، بینم�ا ینبغ�ي تحمی�ل ش�ركات التب�غ المس�ؤولیة المالی�ة وینبغي أن ی

ل��ى تكبی��د ش��ركات التب��غ للتك��الیف الحقیقی��ة لمنتجاتھ��ا الرتف��اع لآلث��ار البیئی��ة لتل��ك المنتج��ات؛ فس��وف ی��ؤدي اإلص��رار ع
 استخدام التبغ. ینتج عنھ انخفاض فياألسعار، مما 

 
"اآلث�ار المض�رة لش�ركات التب�غ عل�ى إزال�ة الغاب�ات والتغی�رات المناخی�ة والنفای�ات  11أطل�س التب�غأح�دث تق�اریر جاء في 

أن االس�تخدام الموس�ع للكیماوی�ات الزراعی�ة ف�ي زراع�ة التب�غ ت�ؤذي العم�ال، وبخاص�ة  "عظیمة وتتزاید وحرائق الغابات
بالحطب یتس�بب ف�ي إزال�ة الغاب�ات مم�ا ی�ؤدي لعواق�ب مناخی�ة محلی�ة كما أن معالجة التبغ األطفال، وتسمم التربة والمیاه، 

ب��ون والمیث��ان، مم�ا یس��اھم ف��ي التغی��رات وإقلیمی�ة، ك��ذلك ف��إن تص��نیع وتوزی�ع الس��جائر ی��ؤدي النبعاث��ات ث�اني أكس��ید الكر
 المناخیة ویخلف نفایات سامة.

 
متری�ة م�ن مس�ببات آالف األطن�ان الإط�الق تساھم انبعاثات دخان التب�غ، ف�ي مرحل�ة االس�تھالك م�ن دورة حی�اة التب�غ، ف�ي 

بع�د س�نوات حت�ى الخط�رة میات والمركب�ات ؛ فیمكننا أن نجد الكثیر من الُس�ُسمیات أخرىالسرطان البشري باإلضافة إلى 
بقای�ا اآلث��ار الموض��عیة للت�دخین عالق��ة عل��ى ت��دخین التب�غ؛ حی��ث تبق��ى آث�ار الت��دخین الس�لبي ال��ذي یخ��رج م�ع الزفی��ر وم�ن 

 األسطح وفي األتربة.
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تجة عن استھالك التبغ في بیئتنا بمعدل الثلث إلى الثلثین من كل السجائر الت�ي ی�تم اإللق�اء بھ�ا إل�ى البیئ�ة تنتشر النفایات النا
تحت�وي تل�ك النفای�ات ملیار رطل من النفایات الناتجة عن استھالك التب�غ س�نویاً.  1.5ملیون إلى  750عالمیاً، أي ما یعادل 

ة لمس��ببات معروف��ة للس�رطان تتس��رب إل�ى البیئ��ة، بینم�ا ُوج��د أن الم��واد م�ادة كیمیائی��ة، ش�امل 7000أیض�اً عل��ى أكث�ر م��ن 
؛ حی�ث أن فالت�ر الس�جائر غی�ر 12سامة لكائنات المیاه العذبة والحیاة البحریة وس�امة لإلنس�ان والحی�وانالكیمیائیة األخرى 

، بینما في الوق�ت نفس�ھ استھالك التبغالنفایات الناتجة عن  تدفقحظر بیع الفالتر من  فقد یحدقابلة للتحلل البیولوجي؛ لذلك 
 ینفر مدخني السجائر الحالیین والجدد من االستمرار في التدخین أو بدء التدخین.

 
للمس�اعدة عل�ى إبق�اء  التص�ریف؛والتنظی�ف ولالس�ترجاع لتأس�یس ب�رامج 13 ینبغي تبني مبدأ توسیع نطاق مسؤولیة المنتِج

نتجو التبغ، إال أنھ ینبغي االضطالع النفایات الناتجة عن استھالك التبغ خارج البیئة. بینما ینبغي أن یمول تلك المبادرات م
سیساھم تأسیس مبدأ توسیع نطاق مسؤولیة المنتِج من النواتج اإلیجابی�ة  كذلكبھا بشكل كامل االستقالل عن شركات التبغ، 

 ، مثل انخفاض القبول االجتماعي الستخدام التبغ، وارتفاع تكالیف منتجات التبغ.عامةللصحة ال
 

ُكتب بالمش�اركة م�ع منظم�ة الص�حة العالمی�ة، بش�أن اآلث�ار یسرنا أن نالحظ المقال العلمي الذي قدمتھ السكرتاریة، والذي 
ث�ر البیئ�ي ل�دورة حی�اة التب�غ، ویع�رض ردوداً البیئیة والصحیة لزراعة التبغ وتص�نیعھ واس�تھالكھ، حی�ث یس�رد المق�ال األ

للدراسة الخاصة بمنظمة الصحة العالمیة ومبادرة التحرر من التبغ التي م�ن المق�رر شكل أساساً یُ ، كما 14تتعلق بالسیاسات
 .2017استكمالھا في النصف األول من عام 

 
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغی�ر المن�اخ، ندعم بشكل كامل جھود السكرتاریة الستكشاف سبل التعاون الممكنة مع 

أن تجم�ع ب�ین ھ�ذا العم�ل وب�ین مبادراتھ�ا م�ع ھیئ�ات األم�م المتح�دة األخ�رى؛ وبالتزامن مع ذلك، ینبغي عل�ى الس�كرتاریة 
ضارة األخرى الت�ي ال أكثر اتساعاً، باإلضافة إلى محاربة تغیر المناخ واآلثار السلبیةنتائج إیجابیة  تحقق في مكافحة التبغل

 ا التبغ للبیئة.یتسبب فیھ
 

 توصیــــــــــات
 ینبغي على مؤتمر األطراف أن یطلب من سكرتاریة االتفاقیة:

 
؛ للمش�اركة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المن�اخفي استكشاف سبل للتعاون مع سكرتاریة  االستمرار )أ 

 والمخاطر الصحیة والبیئیة واالجتماعیة المتعلق�ة بزراع�ة التب�غ وتص�نیعھ،في مبادرات مشتركة لتناول الضرر 
 وأثر ذلك على التغیرات المناخیة.

االستمرار في رفع الوعي بشأن اآلثار البیئیة والص�حیة الض�ارة لممارس�ات زراع�ة التب�غ وتص�نیعھ واس�تھالكھ  )ب 
 ما بعد استھالكھ.و

میة وھیئات األمم المتحدة األخرى؛ بغرض تحس�ین تبن�ي سیاس�ات االستمرار في التفاعل مع منظمة الصحة العال )ج 
 من أجل االستدامة البیئیة.

اس��تمرار عملھ��ا عل��ى تط��ویر دراس��ة بالتع��اون م��ع منظم��ة الص��حة العالمی��ة بش��أن التب��غ والبیئ��ة، واإلس��راع ف��ي  )د 
 استكمالھا.

العالمیة بشأن التبغ والبیئة، لیتم تقدیم�ھ دعوة منظمة الصحة العالمیة لتطویر تقریر یستند لدراسة منظمة الصحة  )ه 
 ، بھدف:لمؤتمر األطراف في دورتھ الثامنة

مؤلف�اً خب�رة ذات ص�لة فیم�ا زیادة توثیق اآلثار البیئی�ة الكامل�ة لمنتج�ات التب�غ م�ن خ�الل دورة حیاتھ�ا،  .1
سیاس�ات وأفض�ل ومقدماً خیارات تتعلق بالیتعلق بالحیلولة دون وقوع تلك اآلثار والحد منھا وتخفیفھا، 

 الممارسات التي یمكنھا مساعدة الحكومات في القضاء على تلك اآلثار والحد منھا وتخفیفھا.
 تس�اعدق�د  والت�يیمكنھا إفادة كل من الصحة العامة والبیئة في نف�س الوق�ت، تحدید وسائل التدخل التي  .2

 ً  في دمج االتفاقیة اإلطاریة داخل برنامج التنمیة العالمیة. أیضا
 
 
 

                                                 
 2014قطاع التبغ: التحدیث اإلحصائي للتوظیف، مكتب العمل الدولي بجنیف،  1

sector/documents/publication/wcms_329284.pdf---ed_dialogue/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
 المتحدة وتدخل شركات التبغمنظمة الصحة العالمیة وھیئات األمم  2
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_329284.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_329284.pdf
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http://apps.who.int/fctc/implementation/database/sites/implementation/files/documents/resources/UN%20agen

cies%20and%20tobacco%20industry%20interference.pdf 
 تم، خاذ إجراءات فوریة للقضاء علیھااتفاقیة منظمة العمل الدولیة المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغیل األطفال وات)، 2000ولیة (منظمة العمل الد 3

 من منظمة العمل الدولیة: 2016 عام في إلیھا التطرق
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182 

راعیة، تم توقیع إعالن النوایا بین الشركاء التالین: منظمة العمل الدولیة، ومنظمة األغذیة والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمیة الز  4
واالتحاد الدولي للمنتجین الزراعیین،  ،فریق االستشاري المعني بالبحوث الزراعیة الدولیةتابع للوالمعھد الدولي لبحوث سیاسات األغذیة ال

 2007، في یونیو/ حزیران ةالمرتبط ةنشطوعمال األ والتبغطعمة والفنادق والمطاعم وتورید األاالتحاد الدولى لنقابات عمال الغذاء والزراعة و
ftp://ftp.fao.org/SD/SDA/SDAR/sard/childlabourdeclofintent.pdf 

 2016في عام  إلیھا التطرق تمالشراكة الدولیة للتعاون في مجال عمالة األطفال في الزراعة.  5
 -for-partnership-employment/background/partnerships/international-http://www.fao.org/rural

re/en/agricultu-in-labour-child-on-cooperation 
 2016في عام  إلیھ التطرق تم، 2016، خطة طریق لتحقیق القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال بحلول عام 2010منظمة العمل الدولیة،  6

 من منظمة العمل الدولیة:
---ed_norm/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/

ipec/documents/meetingdocument/wcms_ipec_pub_13453.pdf 
 إلیھ التطرق تم). 2010إلى  2007، عمل منظمة الفاو في القضاء على عمالة األطفال في الزراعة (2011(الفاو)  منظمة األغذیة والزراعة 7

 2016في عام 
 -ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/FAO_Child_Labour_Work_07-http://www.fao

10_080411.pdf 
 من منظمة العمل الدولیة: 2016في عام  إلیھا التطرق تم، خطة عمل عالمیة للقضاء على عمالة األطفال. 2010منظمة العمل الدولیة في عام  8

en/index.htm--http://www.ilo.org/ipec/programme/WCMS_113276/lang 
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 ، وشركة أالینس وان الدولیة، وشركة یونیفرسال.الیابانیة للتبغ إمبریال وشركة الدولیة الیابانیة التبغ وشركة
  /2015http://www.tobaccoatlas.org، أطلس التبغ المؤسسة العالمیة لمكافحة أمراض الرئة 11
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evaluation/extendedproducerresponsibility.htm-http://www.oecd.org/env/tools  
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