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 من جدول األعمال المؤقت وتتوافق مع الوثيقة 4-6تتعلق هذه الوثيقة بالبند 
FCTC/COP/8/9 

 
ي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة 

 
 التبغالدورة الثامنة لمؤتمر األطراف المشاركة ف

ة من  ي الفتر
 
ين األول/ أكتوبر  6إىل  1ف بمدينة جنيف، سويشا 2018تشر  

 
 

ن  بديلة سبل عيش  (18و 17وحماية البيئة )المادتي 
 

 

 التوصيات الرئيسية
 

ي لمؤتمر األطراف أن •
اكة مع  ينبغ  ي لتوسيع ينادي أمانة االتفاقية اإلطارية بالشر

برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
 مزارعي التبغ من خالل عدسة اإلنماء االقتصادي.  شاف حلول لسبل بديلة للعيش لصغار الستكالجهود 

اك الوكاالت المعنية مثل منظمة األغذية والزراعة • ي جهودها إلشر
ي ألمانة االتفاقية اإلطارية أن تستمر ف 

 ينبغ 
ه (اليونيسيفمنظمة األمم المتحدة للطفولة ))الفاو( و  باألمم المتحدة ي دعوة منظمة ا موغتر

وأن تستمر ف 
 العمل الدولية لحل عالقتها غتر المقبولة مع صناعات التبغ. 

ي لمؤتمر األطراف أن ينادي أمانة االتفاقية اإلطارية للتكليف بإعداد تقرير بشأن  •
نفايات ما بعد االستهالك ينبغ 

 لتقدم أساًسا التخاذ إجراءات إضافية وتوجيهات للتصدي لتلك المسألة. 
 

 
 

عد األمر مهًما
ُ
 لماذا ي

 
( 18لحماية البيئة )المادة توفتر الدعم من االتفاقية اإلطارية( و  17)المادة توفتر الدعم للبدائل االقتصادية المقبولة لزراعة التبغ 

ي مناطق زراعة التبغ البارزة، برغم أن أمانة االتفاقية اإلطارية صحة العمال يظل أمًرا لو 
ومجموعة من األطراف يفتقر للتنفيذ ف 

ي الدراسة ورفع التقارير و 
ا هائلة ف 

ً
ا، لألسف، ظل التقدم المحرز بط تقديم ورش العمل بشأن تلك األمور، لكنوضعوا جهود

ً
يئ

ي حلت و 
ي غالًبا ما توجد ف 

ي تضم العديد من مزارع التبغ العائلية ضيقة النطاق، والتر
ق العواقب الوخيمة عىل المجتمعات التر شر

ق آسيا. وجنوب ا  فريقيا وجنوب شر
 

ة هم ي عادة  ليحصلوا  ؛ وذلكاألكتر عرضة ليصبحوا معتمدين عىل صناعات التبغ مزارعو النطاقات الصغتر
ي العقود التر

عىل ائتمان ف 
اء كل محاصيل المزارعير  المتعاقدي ي ذلك شر

و ما تكون بنودها مجحفة، بما ف  ، التبغ واسعو النطاق ن بأسعار ال يتحكم فيها إال مشتر
 غالًبا ما 
 
بة ومستجمعات وي   منفردةأوراق التبغ زراعة  زرعت ية البيئة )مثل التر جهد االستخدام المكثف لألسمدة والمبيدات الحشر
، الكثتر من المزارعير  غتر قادرين عىل التحول إىل سبل بديلة للعيش ، كما أنها المياه( ي  ما ب–تؤثر بالسلب عىل صحة المزارعير 

ف 
االفتقار للتسهيالت التسويقية نقص رأس المال المطلوب التخاذ تلك الخطوة و  بسبب -زراعة محاصيل أخرىالتحول لذلك 

ي الحسبان عند تناول ضعف تنفيذ 
لمحاصيلهم؛ لهذا فمن الالزم وضع الديناميكيات االجتماعية البيئية لسبل عيش المزارعير  ف 

  .18و 17المادتير  
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 معلومات أساسية
 

ي عام 
 
ي دورته السابعة ف

 
عد لمؤتمر األطراف ف

ُ
ي تقرير أ

 
شدت األمانة المناقشات وتضافر الجهود الذي حظيت به مع  2016ف

العديد من وكاالت األمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الفاو ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 
ي اتفاقية األمم المتحدة اإل و 

ي و  طارية بشأن التغتر المناخ 
، وإىل اليوم تتضمن سياسات العديد من برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

ي الوكاالت بما فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية و 
منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة و  برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 

 رصيحة بعد التعاون مع صناعات التبغ. ومنظمة الصحة العالمية سياسة  )اليونسكو(
 

تنادي وكاالت األمم المتحدة باعتماد الحير  سياسة نموذجية  ذاك منذ اللجنة االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة اعتمدت 
نظام ل المعدة إىل األذهان السياسة النموذجية E/2017/L.21 1وقواعدها اإلرشادية، فأعاد قرارها  3-5سياسات تتواءم مع المادة 

ية اإلطارية بشأن مكافحة طورته اتفاقية منظمة الصحة العالموالذي ، وكاالت األمم المتحدة بشأن منع تدخالت صناعات التبغ
كة بير  وكاالت األمم المتحدةالتبغ،   بشأن الوقاية من األمراض غتر السارية خاصة وأن اللجنة طلبت من فرقة العمل المشتر

ي الحسبان السياسة النموذجية المذكورة؛ وذلك لضمان منع هذه التدخالتبشأن ياسات س ومكافحتها أن تنفذ 
 
، مع الوضع ف

استحض  قرار اللجنة خطة عمل أديس  فصل متسق وفعال بير  نشاطات نظام األمم المتحدة ونشاطات صناعات التبغ، كذلك
ائب وأسعار التبغ  أبابا، مذكًرا بأهمية   كمصادر متدفقة للعوائد من أجل التطوير والتنمية. استغالل تدابتر الض 

 
ي المادة 

 
اك المجتمع الدوىلي ف

ذلت جهود هادفة إلشر ، وخاصة منظمات األمم المتحدة، 17منذ الدورة السابعة لمؤتمر األطراف، ب 
كت أمانة االتفاقية اإلطارية للبناء عليها، وتحتاج تلك الجهود لالستمرار و  ي حزيران/ يونيه اشتر

 
برنامج األمم المتحدة مع  2017ف

ي 
ي استضافة اجتماع يتألف من  اإلنمائ 

 
ي المادة  10ومنظمة الفاو ف

 
، وقد نتج عن 17أطراف زارعة للتبغ من أنحاء العالم للنظر ف

ي نتجت عن االجتماع كانت خطط عمل،   ومسوداتاالجتماع قدر هائل من مشاركة المعلومات 
أحد أبرز النواتج اإليجابية التر

عد  ازيل، مما أظهر تعزيًزا ناجًحا لسبل العيش البديلة، وي  ي التر
ات من داخل البلد بير  العديد من األطراف ف  مشاركة الحقة للختر

ا 
ً
ا رئيسًيا لتلك الجهود.  -أي التفكتر بما يتخىط مجرد استبدال المحاصيل–اإلنماء االقتصادي اإلقليمي األوسع نطاق  تركتر ً

 
 

 نطاق من وكاالت األمم المتحدةالحاجة لدعم واسع ال
 

ي دعم سبل العيش البديلة لمزارعي التبغ هي 
ي األصلمن الواضح أن المساعدة ف 

تشتر البحوث حيث أنه مسألة إنماء اقتصادي،  ف 
 من هذا يحتاج اإلنماء  الموجودة بقوة بأنه ال يوجد حل زراعي 

ا
ي أغلب البلدان، لكن بدًل

ضيق النطاق لمواجهة التحديات ف 
سلسلة التوريد، تسويق نتاج سلسلة األنشطة عىل سبيل المثال ال الحض: سبل للحصول عىل ائتمان، تحسير  –االقتصادي 

ا محورًيا ل -المضيفة للقيمة ي تلك األقاليم أن يكون تركتر ً
 .17لمادة ل المستقبليةجهود لف 

 
ي من كل م

ي هذه المسألة عقب انتهاء الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف أن تأئر
ي للريادة ف 

ن نظًرا لديناميكية اإلنماء االقتصادي فإنه ينبغ 
ي أمانة االتفاقية اإلطارية و 

ي برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
اًما  انخراطها ، تستمر أمانة االتفاقية ف  ي تلك المسائل وقد أظهرت التر 

ف 
ي للمادة، كما أظهر بتحسير  االمتثال 

ا بهذه المسألة وتمتع بروح برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 
ً
المبادرة تجاهها، وألن  اهتماًما عميق

ي 
ِكًرا بشأن هذه الماإلنماء االقتصادي تكليفه متخصص ف 

َ
ا ومبت

ً
ي لمؤتمر فهو عىل أهبة االستعداد ألن يكون رائد

ادة، كما ينبغ 
كاء  ي البحثاألطراف أن يدعو الوكاالت والشر

ي عدد من البلدان إلعداد موارد عن  لينشطوا ف 
وعات تجريبية لسبل عيش بديلة ف  مشر

 الزارعة للتبغ. 
 

ي يوجد بالفعل تعاون واعد قيد التنفيذ، عىل سبيل المثال: بدأ كل من 
كاء إجراء وأمانة اال  برنامج األمم المتحدة اإلنمائ  تفاقية وشر

 
 
ي ست

ي دراسة جدوى لرابطة األثر االجتماعي التر
تمويل مزارعي التبغ كي يتحولوا من القطاع الخاص بغرض  سخر رأس مالالبحوث ف 

 لسبل عيش أكتر استدامة. 
 

  

                                                 
1
 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.21&Lang=Aانظر  
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اك النشط لوكاالت أخرى معنية من وكاالت األمم كال يحتاج   ي اإلشر
 
المتحدة، وقد أعربت منظمة الرائدين التنظيميير  لالستمرار ف

ي الفاو عن بعض االهتمام المبد
ي زمن انعقاد اجتماع عام للقضي ها دعمو  ئ 

 
ي من منظمة 2017ة ف

 
، لكن ال يزال ينقصنا عمل إضاف

ي سبل العيش البديلة؛ لذلك تحتاج منظمة الفاو لالنخراط مرة أخرى، 
 
ة منظمة الفاو ف الفاو لضمان استفادة مزارعو التبغ من ختر

كتر  الوحيد لجهود المادة و 
وتتضمن الوكاالت األخرى  بشكل شبه مؤكد، تشكل جزًءا منها ها إال أن 17بينما الزراعة ليست محور التر

ي 
اليونيسيف، ألن تحديات زراعة التبغ تؤثر عىل منظمة لديها تكليفات تتداخل مع بعضها البعض هيئة األمم المتحدة للمرأة و التر

ي البلدان منخفضة الدخل. النساء واألطفال عىل ن
 
 حو بالغ الفداحة ف

 
ي لمؤتمر 

ي حد ذاتها، حيث أنها لم تحل بعد عالقتها اإلشكالية مع صناعات التبغ، ينبغ 
 
وتظل منظمة العمل الدولية تحدًيا ف

ي ورقة األطراف أن ينادي منظمة العمل الدولية لحل تلك التحديات شيًعا وإنهاء روابطها بصناعات التبغ عىل النحو 
 
الموىص به ف

 السياسة النموذجية الموجهة لوكاالت األمم المتحدة. 
 
 

 تحتاج حماية البيئة للمزيد من االهتمام
 

ي يتسبب فيها إنتاج التبغ  لبحثمنذ مؤتمر األطراف السابع، اضطلعت أمانة االتفاقية بجهود هائلة 
ار البيئية التر مسألة األرص 

، و  2017نظرة عامة لعام وتعاطيه، تضمنت تلك الجهود تقرير  ي
ي سيكون بشأن التبغ وأثره البيت 

التقرير القادم بشأن األثر البيت 
ي أجريت مع ، باإلضافة للسلسة التبغ بأكملها 

ي لمحادثات التر
برنامج األمم و  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغتر المناخ 

ظهر تلك التقارير نطاق المشكلة، المتحدة للبيئة
 
ات ال تزال الحاجة . بينما ت ي والتغتر

ملحة إلجراء المزيد من البحوث عن األثر البيت 
ق افريقيا هي أحد  يات المحلية والقومية واإلقليمية،المناخية الالحقة عىل المستو  ي جنوب شر

 
عىل سبيل المثال: غابة ميومبو ف

ي تحتاج الهتمام خا
ي لمؤتمر األطراف أن يدعو األطراف الزارعة للتبغ فص نظًرا لألثر المدمر إلزالة األشجار، المناطق التر

ينبغ 
 صون تلك الجهود من تأثتر صناعات التبغ. و إلعداد جهود إلعادة تشجتر مناطق الغابات المتأثرة 

 
ي –عالوة عىل ذلك، نفايات منتجات التبغ 

ي المدن تساهم ع -غالًبا ما تكون أعقاب السجائروالتر
ي عبء النفايات ف 

ىل نحو هائل ف 
ي 
صنع  تر البالستيكية والمواد السامة،فال يوجد أثرين رئيسيير  عىل البيئة من أعقاب السجائر وهي ال األسطح المائية. وكذلك ف 

 
ت

 بالستيك )مايكروبالستيك(جزيئات لتصبح ، لكنها تتحلل حيوًيا غتر قابلة للتحلل مادة الفالتر المعتادة من أسيتات السليولوز وهي 
ي نهاية المطاف إىل 

عد السلسلة الغذائية. عالمًيا، تدخل ف 
 
ا أعقاب السجائر هي أكتر العنارص ت

ً
ي التقاط

ي  ف 
برامج تنظيف الشواط  ف 

ي المحيطات، أضف إىل هذا أن السموم تتشب من األ 
عقاب إىل أنحاء العالم، مما يشتر إىل أن تلك الفالتر تزيد من عبء النفايات ف 

ي تعرضت ماتت من تركتر  عقب سيجارة مستعمل 
ية أن نصف األسماك التر البيئة وتسمم الحياة البحرية، أظهرت الدراسات المختر

ي لتر من الماء. 
. و واحد ف  ها الكثتر اكم حيوًيا ونيكوتير  وغتر  تتضمن المواد السامة معادن ثقيلة تتر

 
ي لمؤتمر األطراف أن ينادي أمانة 

االتفاقية للتكليف بإعداد تقرير بشأن نفايات ما بعد االستهالك لتقدم أساًسا التخاذ إجراءات ينبغ 
 .إضافية وتوجيهات للتصدي لتلك المسألة


