
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  قــرار
  
  

FCTC/COP6(11)  ــق ب ــا يتعل ــغ المســتدامة اقتصــاديًا (فيم ــدائل زراعــة التب ــادتين ب مــن  ١٨و ١٧الم
  اتفاقية المنظمة اإلطارية)

  
  مؤتمر األطراف،

  
 ١٨والمــادة  ،)تقــديم الــدعم لألنشــطة البديلــة ذات الجــدوى االقتصــادية( ١٧المــادة  إذ يضــع فــي الحســبان

  ؛منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، من اتفاقية )حماية البيئة وصحة األفراد(
  

إنشــاء فريــق عامــل معنــي ببــدائل زراعــة التبــغ الــذي يــنص علــى  FCTC/COP3(16) ًا قــرارهإذ يؤكــد مجــدد
 المنظمة اإلطارية؛من اتفاقية  ١٨و ١٧المستدامة اقتصاديًا فيما يتعلق بالمادتين 

  
  ؛FCTC/COP5(8)و FCTC/COP3(16)وٕاذ يذكر بالقرارين 

  
التبــــغ، ولكــــن إلــــى تعزيــــز البــــدائل  زراعقبــــة ٕاذ يالحــــظ أن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة ال تهــــدف إلــــى معاو 

  ؛، حسب االقتضاءاألفراد المستدامة اقتصاديًا والمطروحة أمام عمال وزّراع التبغ والباعة
  
ٕاذ يضــــع فــــي اعتبــــاره أن نجــــاح اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة ســــوف يــــؤدي إلــــى خفــــض االســــتهالك، وأن و 

ــــى ز  ١٧ المــــادة ــــة تهــــدف إل ــــة المنظمــــة اإلطاري ــــة مســــاعدة مــــن اتفاقي ــــبل العــــيش، بغي ــــارات ُس ــــادة عــــدد خي  زّراعي
  ؛التبغ وعمال

  
  ؛التبغ وعماله زراعوٕاذ يؤكد مجددًا على الحاجة إلى حماية ُسبل عيش 

  
مســـاعدة األطـــراف علـــى الوفـــاء وٕاذ يؤكـــد علـــى أن الهـــدف مـــن خيـــارات السياســـات والتوصـــيات هـــذه هـــو 

  ،منظمة اإلطاريةمن اتفاقية ال ١٨و ١٧بالتزاماتها بمقتضى المادة 
  
(فيمـا يتعلـق بالمـادتين توصـيات بشـأن بـدائل زراعـة التبـغ المسـتدامة اقتصـاديًا السياسات و الخيارات  يعتمد  -١
 في ملحق هذا القرار؛ من اتفاقية المنظمة اإلطارية) الُمدرجة ١٨و ١٧
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  أمانة االتفاقية ما يلي: منيطلب   -٢

التجريبيــة وســـائر المبـــادرات التــي تهـــدف إلـــى تنفيـــذ دعــم األطـــراف المهتمـــة فــي إعـــداد المشـــاريع   )أ (
 خيارات السياسات والتوصيات هذه؛

 تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين األطراف المهتمة؛  )ب (

عـن الممارسـات الجيـدة في منصة معلومـات اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة قاعدة بيانات دولية  تنظيم  )ج (
 ت السياسات والتوصيات هذه؛والصكوك والتدابير لدعم تنفيذ خيارا

الـــدعم والتعـــاون مـــن األطـــراف والمنظمـــات الدوليـــة المختصـــة، بمـــا فـــي ذلـــك منظمـــة يـــدعو إلـــى   )د (
 الصـــحة العالميـــة، مـــن أجـــل إذكـــاء الـــوعي باألضـــرار والمخـــاطر الصـــحية والبيئيـــة واالجتماعيـــة المتعلقـــة 

فاقيــة المنظمــة اإلطاريــة فــي جميــع مــن ات ١٨و ١٧، وتعزيــز عمليــة تنفيــذ المــادتين وصــنعه التبــغبزراعــة 
  ؛٢٠١٥المنتديات ذات الصلة، بما في ذلك مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 

 ٢٠٠٣الدراســة التــي أصــدرتها عــام إلــى تحــديث  منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة دعــوة   )ه (
 .فاقية المنظمة اإلطارية"، مع مراعاة أثر تنفيذ اتإسقاطات إنتاج التبغ واستهالكه وتجارتهتحت عنوان "

البيانات عـن الوظـائف المتعلقـة بإنتـاج التبـغ وصـناعته، إلى تحديث  منظمة العمل الدولية دعوة   )و (
من أجل دعم األطراف في اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة فـي رصـد أثـر االتفاقيـة المحتمـل علـى مصـادر رزق 

 زراع التبغ واقتصادات مناطق زراعة التبغ؛

ة األغذية والزراعة في سـياق "السـنة الدوليـة للزراعـة األسـرية"، لـدعم المبـادرات التعاون مع منظم  )ز (
 الرامية إلى تعزيز بدائل زراعة التبغ؛

مطالبــة منظمــة الصــحة العالميــة بــدعم األطــراف المهتمــة فــي وضــع المبــادئ التوجيهيــة لترصــد   )ح (
قايـــة منهـــا وتشخيصـــها المبكـــر، والو  وصـــنعه التبـــغالخاصـــة تحديـــدًا بزراعـــة  األضـــرار والمخـــاطر المهنيـــة 

 والسيما فيما يتعلق بداء التبغ األخضر؛

ويمكـن أن يسـتفاد  ،الـدورة السـابعة لمـؤتمر األطـرافهذا القـرار إلـى مرحلي عن تنفيذ  تقرير تقديم  )ط (
 لة السابقة والالحقة لهذا القرار.في التقرير المرحلي من التجارب ودراسات الحا
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  الملحق
  

  خيارات سياسات وتوصيات بشأن بدائل زراعة التبغمسّودة 
  من ١٨و ١٧المستدامة اقتصاديًا (فيما يتعلق بالمادتين 
  اتفاقية المنظمة اإلطارية)

 
  مقدمة  -١
  

) مجموعـة شـاملة مـن اتفاقية المنظمة اإلطاريةُتكرِّس اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ (
دة القطاعـات والمسـتندة إلـى البّينـات التـي تسـتهدف الحـد مـن اسـتخدام التبـغ والتعـرض لدخانـه. وهـي التدابير المتعد

ُتسلِّم في الوقت نفسه بالحاجة إلى تعزيز بدائل مستدامة اقتصاديًا إلنتاج التبغ كطريقة لوقاية المجموعات السـكانية 
واالقتصــادية الضــارة الممكنــة. وعــالوة علــى ذلــك،  التــي تعتمــد فــي رزقهــا علــى إنتــاج التبــغ  مــن اآلثــار االجتماعيــة

  على منح االهتمام الالزم لحماية البيئة وصحة األفراد، فيما يخص زراعة التبغ وصناعته. اتفقت األطراف 
  
  ١سلسلة إنتاج التبغ العالمية  ١-١
  

النـــــوع  صــــناعة التبـــــغ العالميــــة صـــــناعة احتكاريـــــة شــــديدة التخصـــــص تعتمـــــد علــــى زراعـــــة محصـــــول التبــــغ (مـــــن
Nicotiana tabacum وبدرجة أقل إلى حد بعيد من النوع Nicotiana rustica( . 

  
 طنـًا مـن التبـغ  ٧ ٤٦١ ٩٩٤) نحـو ٢٠١١، الذين أنتجوا (عـام وعماله زرّاع التبغ يتكون القطاع الزراعي من

الزراعـــي  ويواجـــه القطـــاع ٣بلـــدًا. ١٢٠فـــي نحـــو  ٢هكتـــاراً  ٤ ٢١١ ٨٨٥الخـــام علـــى مســـاحة إجماليـــة قـــدرها 
  تحديات تتفاوت تبعًا للمنطقة فيما يتعلق بإبرام العقود واإلرشاد والدعم ونظم التسويق/الدفع. 

  ـــة ألوراق التبـــغ، التـــي تقـــوم بهـــا شـــركات متخصصـــة، تســـمى "شـــركات المعالجـــة األوليـــة" أو المعالجـــة األولي
والنمـوذج التجـاري هـو  ٤العـالم. "شركات األوراق". وال يعمـل فـي هـذا القطـاع سـوى شـركات قليلـة علـى مسـتوى

التكامــل الرأســي للــزّراع والعمــال. وتــوفر الشــركات فــي العــادة كــل المــدخالت الضــرورية إلــى جانــب القــروض 
  للزراعة. 

  ،وتشمل مرافق صنع السجائر والسيجار والتبغ العديم الدخان (أي تبغ المضغ والحشو/ صناعة منتجات التبغ
السائب (أي تبغ الغليون والسـجائر التـي يلفهـا المـدخنون بأنفسـهم) والتبـغ المعـاد  الجدل والتنشق) وتبغ التدخين

تكوينه (في رقائق)، ومنتجات التبغ األخرى مثل سجائر البيدي، والجهات التي تتـولى تسـويقها بأسـماء تجاريـة 
 مختلفة. 

  
                                                           

  سيتم تحديث/ تنقيح األرقام المدرجة في هذا القسم دوريًا بناًء على مدى توافر البيانات.    ١
  . FAOSTAT.(http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor)، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   ٢
٣ Geist HJ, Chang K, Etges V, Abdallah JM. Tobacco growers at the crossroads: Towards a comparison of  

diversification and ecosystem impacts. Land Use Policy. 2009;26:1066–79.                                                             
٤  Van Liemt G. The world tobacco industry: trends and prospects. Geneva: International Labour Office; 2002 

(Sectoral Activities Programme working paper No. 179).                                                                                            
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حيث  ١ر سلسلة القيمة المضافة.ويكسب الزّراع أنفسهم النزر اليسير من محصولهم مقارنة بالسعر النهائي في آخ

الطن الواحد من التبغ الخام الذي ينتجه زارع ويبيعه إلـى "شـركة معالجـة أوليـة" تـزداد قيمتـه تشير التقديرات إلى أن 
 على امتداد خط اإلنتاج حتى النقطة التي يشتري المدخنون السجائر عندها.  ٢مّرة ٤٧,٢

  
  ات التبغاالتجاهات العالمية الستهالك منتج  ١-١-١
  

على الصعيد العالمي، اتسع وباء التبغ ليشمل البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وصار أكثر تركيزًا عليهـا، 
وهو ما يرجع عمومـًا  إلـى توسـع جهـود التسـويق التـي تبـذلها صـناعة التبـغ المتعـددة الجنسـيات فـي أوروبـا الشـرقية 

  ٣،٤وآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.
  
ذ عشر سنوات، أشارت التوقعات إلى أن أي تراجع في عدد المدخنين وفي االستهالك اإلجمالي للتبـغ سـيحدث ومن

تــدريجيًا علــى مــدى الســنوات العشــرين التاليــة. وقــد انقضــى نصــف هــذه المــدة دون أن يشــهد تنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة 
  على التبغ.اإلطارية أي تقدم ودون أن تبدو أي عالمات تشير إلى تراجع الطلب 

  
وفي هذا السياق يلـزم فهـم اليسـناريو الحـالي لجهـود مكافحـة التبـغ المبذولـة علـى الصـعيد العـالمي فهمـًا أفضـل، مـع 

  مراعاة أثرها المحتمل على ُسبل عيش زراع التبغ واقتصادات مناطق زراعة التبغ.
  

زراعـــة التبـــغ بدراســـة اتخـــاذ التـــدابير  وتزيـــد هـــذه االتجاهـــات الجديـــدة مـــن الطـــابع الملـــح لقيـــام األطـــراف فـــي منـــاطق
حيــث يشــكل التبــغ مصــدرًا هامــًا للــدخل بالنســبة لالقتصــاد  والســيما فــي الــدول األطــراف، ١٧الالزمــة لتنفيــذ المــادة 

    ٥،٦الوطني.
  
  الطلب على العمالة في سلسلة إنتاج التبغ  ٢-١-١
  

قطاعـات الزراعـة والصـناعة والخـدمات بمـا فـي  ثالثة قطاعات مختلفـة، وهـيتتطلب سلسلة إنتاج التبغ العمالة في 
. فالقطــاع الزراعــي يتكــون مــن زّراع التبــغ وعمــال متعاقــدين أو غيــر متعاقــدين، ودائمــين أو ذلــك المبيعــات والتوزيــع

  موسميين، يستخدمهم هؤالء الزّراع. 
  

حاصــيل األخــرى، حتــى فــي ويتطلــب التبــغ الكثيــر مــن وحــدات العمــل اليدويــة لكــل هكتــار بالمقارنــة بالعديــد مــن الم
فـإن عـدد العـاملين فـي قطـاع  ٢٠٠٣المزارع المميكنة. ووفقًا لتقديرات تقرير صادر عن منظمة العمـل الدوليـة عـام 

مليونــًا فــي  ٤٠مليــون تقريبــًا فــي مجــال التصــنيع. و ١,٢مليــون شــخص، مــنهم  ١٠٠التبــغ فــي ذك العــام بلــغ نحــو 

                                                           
 .(http://www.top5ofanything.com/index.php?h=fb59add3). شركات التبغ الدولية الخمس الكبرى   ١

 ناتج قسمة قيمة الحجم اإلجمالي لسوق التبغ على القيمة التقديرية للتبغ الخام عند بوابة المزرعة.   ٢

٣   Atlanta (GA): American Cancer Society and World Lung . 3rd ed hafey O et al. The tobacco atlas,S
Foundation;  2009.                                                                                                                                                        

٤ WHO report on the global tobacco epidemic, 2008. Geneva: World Health Organization; 2008  . 

٥                -germany-tobacco-am-http://uk.reuters.com/article/2014/04/29/brit(2014 April 29 Reuters, 
idUKL2N0NE19820140429).                                                                                                                                       

٦ -profit -17-forecasts-tobacco-24/japan-04-. com/news/2014http://www.bloomberg(2014 April 25 Bloomberg, 
drop-on-restructuring-costs.html).                                                                                                                                
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يونـــًا فـــي الصـــناعات المنزليـــة (مثـــل اللـــف اليـــدوي لســـجائر البيـــدي أو مل ٢٠ميـــدان تجهيـــز المحاصـــيل واألوراق، و
مليـون شـخص فـي العمليـات  ٣٨,٨سجائر الكريتيك في الهند وٕاندونيسيا على التوالي). وعمل العدد المتبقـي البـالغ 
االعتـراف ولـذلك فـإن مـن المهـم  ١والصناعات المرتبطة بالتبغ، بمـا فـي ذلـك توزيـع التبـغ، وبيعـه، وتـرويج تعاطيـه.

بكـــل هـــؤالء النـــاس علـــى أنهـــم مـــن عمـــال التبـــغ (بـــدوام جزئـــي علـــى األقـــل) فيمـــا يتعلـــق بانطبـــاق مســـودة خيـــارات 
  السياسات والتوصيات.

  
  المحاصيل ومصادر الرزق البديلة ٢- ١
  

قـد تـم تتخذ العديد من البلدان، بما في ذلك أكبـر البلـدان المنتجـة فـي العـالم، خطـوات إليجـاد بـدائل لزراعـة التبـغ. و 
وبغيـة  ٢تحديد العديد من البدائل المستدامة اقتصاديًا لزراعة التبغ في دراسات جـرت فـي أنحـاء مختلفـة مـن العـالم.

إيجــاد بــدائل مســتدامة اقتصــاديًا لزراعــة التبــغ، فــإن مــن الضــروري العنايــة بجميــع جوانــب كســب الــزّراع للــرزق ال 
أن يشــكل إطــاٌر لبــدائل كســب الــرزق، يتصــدى للمشــكلة بمســائل الــدخل وربحيــة المحصــول فحســب. ومــن الممكــن 

  بطريقة كلية، همزة الوصل بين النتائج األكاديمية والقرارات الخاصة بالسياسات. 
  
  المخاطر المهنية التي تواجه عمال التبغ وزرّاعه ٣- ١
  

، ومثلمـا هـو رهناك عـّدة مخـاطر مهنيـة معروفـة جيـدًا فيمـا يتعلـق بزراعـة التبـغ، بمـا فـي ذلـك مـرض التبـغ األخضـ
التســــمم بمبيــــدات اآلفــــات واالضــــطرابات التنفســــية والجلديــــة  الحــــال فــــي العديــــد مــــن القطاعــــات الزراعيــــة األخــــرى،

وهـــو المـــرض المـــرتبط بـــالتبغ علـــى وجـــه التحديـــد، عـــن امتصـــاص  ٣والســـرطان. ويـــنجم مـــرض التبـــغ األخضـــر،
الرطبـة، بيـد أنـه قـد يكـون بالمسـتطاع الوقايـة منـه النيكوتين عن طريـق الجلـد، وهـو مـا يتفـاقم خـالل مناولـة األوراق 

وعالوة على ذلك فإن التعرض لغبار التبغ واستنشـاقه خـالل مراحـل  ٤باستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
تصنيع سجائر البيدي يؤدي إلى مشاكل تنفسية. وهذا صحيح على وجه الخصوص بالنسبة للنساء واألطفـال. كمـا 

  البيدي يتطلب الجلوس لساعات طويلة في وضع معّين، وهو ما يؤدي إلى مشاكل عضلية هيكلية.أن لّف سجائر 
  
  األثر على العمالة والخلل االجتماعي ٤- ١
  

تــؤدي قضــيتان علــى وجــه الخصــوص فــي بعــض البلــدان إلــى تفــاقم الخلــل االجتمــاعي والفقــر النــاجمين عــن زراعــة 
ُأتيحـت نظـرة عامـة علـى الخلـل االجتمـاعي النـاجم عـن زراعـة التبـغ  وقـد ٥التبغ أال وهما: السخرة وعمالة األطفال.

                                                           
١  International Labour Organization Newsroom, 18 September 2003 (http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/features/WCMS_071230/lang--en/index.htm).                                                                                     
٢   Summary of possible alternative crops. Paper presented at the third meeting of the working group (in 

relation to Articles 17 and 18 of the WHO FCTC), Geneva, Switzerland, 14–16 February 2012.                            

٣ Pereira Vasconcelos de Oliveira P, et al. First reported outbreak of green tobacco sickness in Brazil. Cadernos 
 de Saúde Pública. 2010;26:2263–69.                                                                                                                           

أظهرت األبحاث التي أجرتها جامعة بيلوتاس االتحادية أن معدات الوقاية الشخصـية التـي توصـي بهـا الرابطـة البرازيليـة    ٤
  خضر.لزراع التبغ ليست فعالة في حماية العمال من مرض التبغ األ

  اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمالة األطفال.    ٥
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خـــالل االجتمـــاع الثـــاني لفريـــق الدراســـة المعنـــي ببـــدائل زراعـــة التبـــغ المســـتدامة اقتصـــاديًا فـــي مدينـــة المكســـيك فـــي 
  ٢٠٠٨.١ عام
  

فقـر والعقـود المجحفـة ويتعّين التصدي للخلل االجتماعي الناجم عن زراعة التبـغ مـن المنظـور اإلنمـائي، مـع أخـذ ال
وعمالة األطفال والسخرة في االعتبار. كما يجـب معالجـة أمـر عمالـة األطفـال والسـخرة مـن منظـور حقـوق اإلنسـان 
ألن هذه الممارسـات تنتهـك الحقـوق التـي يكفلهـا القـانون الـدولي، علـى أن يـتم ذلـك بالتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة 

  منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.المعنية مثل منظمة العمل الدولية، و 
  
  ٢األثر البيئي ٥- ١
  

ينــدرج تــدهور الغابــات، وقطــع األشــجار للحصــول علــى الخشــب الــالزم لعمليــة إنضــاج التبــغ، وٕازالــة الغابــات خــالل 
المغذيــة فــي تربــة األراضــي  ســعي المــزارعين لتطهيــر األراضــي (والتعــويض أحيانــًا عــن انخفــاض مســتوى العناصــر

أنــواع التغّيــرات الزراعيــة الرئيســية المرتبطــة بفقــد التنــّوع البيولــوجي النــاجم عــن  تــؤدي إلــى بعــضالمســتخدمة حاليــًا) 
   ٣زراعة التبغ في العديد من البلدان النامية.

  
٪ فــإن أثــر هــذه ١ن وعلــى الــرغم مــن أن الحصــة العالميــة لألراضــي الزراعيــة المســتخدمة فــي زراعــة التبــغ تقــل عــ

وتشــير البحــوث فــي بعــض البلــدان إلــى أن زراعــة التبــغ قــد  ٤الزراعــة علــى إزالــة الغابــات فــي العــالم يزيــد عــن ذلــك.
تكون أشد وطأة بعشرة أمثال من إجمالي جميع العوامل األخرى المسببة إلزالة الغابات. ويقع عبء تكلفة التخفيف 

يســتنفد فهــو ، اً منفــرد التبــغ  محصــوالً لمــا كــان لكامــل تقريبــا علــى الــزّراع. و مــن الخســائر االجتماعيــة اإليكولوجيــة با
كمــا أن التبــغ محصــول يحتــاج إلــى ُمــدخالت كثيــرة، ومتطلباتــه مــن مبيــدات اآلفــات  ٥العناصــر المغذيــة فــي التربــة.

صـيل العشـرة التـي وينـدرج التبـغ أيضـًا فـي عـداد المحا ٦واألسمدة للهكتار الواحد عالية جدًا في ظل ظروف معّينة.
   ٧تتطلب أعلى معدالت من األسمدة.

  
  ممارسات الشركات التي ُتعرقل تنفيذ بدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصاديًا  ٦- ١
  

تــوحي صــناعة التبــغ بــأن التنفيــذ الفّعــال لبــدائل زراعــة التبــغ المســتدامة اقتصــاديًا وللتــدابير المنصــوص عليهــا فــي 
مـــن الطلـــب أيضـــًا ســـوف يـــؤدي علـــى نحـــو مفـــاجئ إلـــى القضـــاء علـــى المكاســـب للحـــد  اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة

االقتصادية المتأتية عن زراعة التبغ. وعادة ما تشير هذه الصناعة إلى المساهمة االقتصادية لزراعة التبغ فـي كـل 

                                                           
١ Otañez M. Social disruption caused by tobacco growing. Study conducted for the second meeting of the study 

 group on economically sustainable alternatives to tobacco growing, Mexico City, 17–19 June 2008.                       
  ). ١٧(الفقرة  FCTC/COP/3/11ُأعد هذا القسم على أساس القسم المناظر من الوثيقة     ٢
٣ Yanda PZ. Impact of small scale tobacco growing on the spatial and temporal distribution of Miombo  

woodlands.                       in Western Tanzania. Journal of Ecology and the Natural Environment. 2010;2:10–16.  
٤    Geist H. Global assessment of deforestation related to tobacco farming. Tobacco Control. 1999;8:18–28.  
٥  Goodland JA, Watson C, Ledec G. Environmental management in tropical agriculture. Boulder (CO): 

Westview   Press; 1984.                                                                                                                                               

  ٦   Fertilizer use by crop. Rome: Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1999.  
٧     Fertilizer use by crop. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2006.  



FCTC/COP6(11)  Annex  

7 

هي أن االستهالك بيد أن الحقيقة  ١من االقتصادات المحلية والوطنية، وأعداد العاملين، والميزان التجاري الوطني.
السنوي في البلدان التي توجد لديها سياسات فّعالة لتنظيم التبغ ينخفض بمقدار كسور من النقاط المئويـة ممـا يتـيح 
بالتــالي للــزّراع التنويــع فــي أنشــطة أخــرى بالتــدريج وبــالترافق مــع تنفيــذ بــرامج التكييــف الحكوميــة. فمســؤولية تنــاقص 

وعلــى هــذا فــإن طروحــات  ٢علــى ميكنــة زراعــة التبــغ والتنــافس فــي التجــارة الدوليــة.العمالــة تقــع بدرجــة أكبــر بكثيــر 
مـن االتفاقيـة مـن تـدخل  ١٨و ١٧حماية تنفيذ أحكام المادتين  ستعمل علىاألطراف صناعة التبغ خاطئة. كما أن 

  من االتفاقية والمبادئ التوجيهية لتنفيذها.  ٣-٥المصالح التجارية والراسخة بموجب المادة 
  
  الغرض والنطاق والتطبيق    -٢
  
الغـــرض مـــن هـــذه التوصـــيات هـــو تـــوفير إطـــار عمـــل عـــام لألطـــراف يمكنهـــا أن تعتمـــد خاللـــه السياســـات   ١-٢

 من االتفاقية. ١٨و ١٧الشاملة والتدابير الفّعالة الالزمة للوفاء بالتزاماتها طبقا للمادتين 
  
لسياســات التــي تعــزز إنشــاء آليــات مبتكــرة لتطــوير وتهــدف التوصــيات إلــى إرشــاد األطــراف فــي تنفيــذها ل  ٢-٢

  اتفاقية المنظمة اإلطارية.من  ١٨و ١٧مصادر رزق بديلة مستدامة لزّراع التبغ وعماله فيما يخص المادتين 
  
وتوصى األطراف بإنشاء برامج إنمائية متصلة بتعزيز األمن الغذائي وأسواق مجدية تغطـي جميـع جوانـب   ٣-٢

بمـا فــي ذلـك االسـتدامة االقتصـادية والحمايـة البيئيــة. وللوكـاالت الحكوميـة، وال سـيما تلـك التــي  بـدائل زراعـة التبـغ،
لهــا نفــوذ قــوي فــي المنــاطق الريفيــة، دور مهــم فــي دعــم تنويــع مصــادر الــرزق فــي منــاطق زراعــة التبــغ، وذلــك مــن 

ع التبغ وأسرهم. وينبغي للمؤسسـات خالل مجموعة من السياسات والتدابير، بما في ذلك توفير التدريب لعمال وزّرا
المبـــادئ فـــي  ٢الدوليـــة ومنظمـــات الـــزّراع أن تضـــطلع أيضـــًا بـــدور هـــام فـــي تطـــوير وتنفيـــذ السياســـة (انظـــر المبـــدأ 

  ).التوجيهية
  
بطريقـة  أو التحـول إليهـا مصـادر الـرزق البديلـة تعزيـز وُيمكن تخطيط السياسات والبرامج التـي تهـدف إلـى  ٤-٢

متدرجة. وفي الوقت نفسـه، ينبغـي تطـوير بـرامج تغييـر األنشـطة للـزّراع والعمـال وتبـادل المعلومـات محدودة زمنيًا و 
في هذا الصدد مع الجهات المعنيـة. وسـوف تتـوزع تكـاليف تكييـف العـرض مـع تنـاقص الطلـب علـى امتـداد عقـود. 

لـدان أن تتـولى توجيـه البــرامج وهكـذا فسـوف تتـوزع تكـاليف عمليـة التكيـف أيضـًا علــى مـدى فتـرة طويلـة. وينبغـي للب
التثقيفيــة والحمــالت اإلعالميــة المدعومــة بالبيِّنــات مــن أجــل منــع أي محاولــة لتضــليل الــزّراع فيمــا يتعلــق بالبــدائل 
المستدامة لمصادر الرزق  المتاحة لزّراع التبغ وعماله. وينبغي لبلدان زراعة التبـغ أن تحـدد أهـدافًا ومرامـي واقعيـة 

لســائدة فيهــا ولقــدرتها علــى تنفيــذ اســتراتيجيات تــوفير بــدائل مســتدامة لمصــادر الــرزق مــن أجــل زّراع تبعــًا للظــروف ا
  التبغ وعماله. 

  
وفـــي حـــين أن التـــدابير الموصـــى بهـــا هنـــا ينبغـــي أن ُتطبـــق مـــن قبـــل األطـــراف علـــى نطـــاق واســـع حســـب   ٥-٢

لموصـــى بهـــا لـــدى تكييفهـــا تبعـــًا لظروفهـــا االقتضـــاء، فـــإن األطـــراف ُتشـــجَّع بشـــدة علـــى تنفيـــذ تـــدابير تتجـــاوز تلـــك ا
شــريطة أال تـــؤدي إلــى إيـــذاء  اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريـــةمـــن  ١٨و ١٧الخاصــة مــن أجـــل تحقيــق أهـــداف المــادتين 

مصــادر رزق زّراع التبــغ وعمالــه الــذين يجــدون أنــه ال بــد لهــم مــن التحــول إلــى أنشطة/محاصــيل بديلــة. وال ترمــي 
ى إنـــزال العقـــاب بـــزّراع التبـــغ وعمالـــه، لكنهـــا تهـــدف إلـــى تـــرويج بـــدائل زراعـــة التبـــغ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة إلـــ

                                                           
١  Assunta M.  Tobacco industry's ITGA fights FCTC implementation in the Uruguay negotiations. Tobacco 

Control, 26 May 2012. doi:10.1136/tobaccocontrol-2011-050222.                                                                             
٢    Tobacco industry interference with tobacco control. Geneva: World Health Organization; 2008.  
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الـذين سـيتأثرون بتراجـع  المستدامة اقتصاديًا لصالح عمال التبـغ، وزرَّاعـه، وكـذلك، وحسـب الحالـة، البـائعين األفـراد
  .استهالك التبغ

  
  المبادئ التوجيهية    -٣
  

بــدائل زراعــة التبــغ ر الــرزق هــو المفهــوم الــذي يهتــدي بــه تنفيــذ :  ينبغــي أن يكــون تنويــع مصــاد١المبــدأ 
  المستدامة اقتصادياً 

  
يســتند مفهـــوم تنويـــع مصـــادر الــرزق إلـــى أنـــه كلمـــا تنوعــت الوحـــدة اإلنتاجيـــة تزايـــدت احتمــال تـــوافر خيـــارات أوســـع 

زراعة محاصيل أخرى في للمزارعين لتنويع أنشطتهم االقتصادية واإلنتاجية. وال يعني تنويع مصادر الرزق فحسب 
يتجـاوز مفهـوم تنويـع مصـادر  بـل الفترات الفاصـلة بـين مواسـم التبـغ، أو بـالترافق مـع زراعـة التبـغ (الزراعـة البينيـة)

ويتمثــل فــي مجموعــة أكبــر مــن الفــرص والبــدائل التــي ُتعــد أساســية  .رالــرزق حــدود فكــرة إحــالل محصــول محــل آخــ
بل العـيش، والسـيما مكافحـة أوجـه سـرعة التـأثر المختلفـة التـي تتعـرض لهـا لوضع االستراتيجيات الناجحـة لتنويـع سـ

األسر التي تعمل فـي زراعـة التبـغ، خاصـة فـي المنـاطق الفقيـرة. وينبغـي لهـذه البـدائل أن تتـيح الفـرص التـي تسـمح 
ز تنويـــع ولـــذا فمـــن األهميـــة بمكـــان أن يتجـــاو . لـــزراع التبـــغ بـــأن يحســـنوا صـــحتهم ورفـــاههم االجتمـــاعي االقتصـــادي

مصادر الرزق حدود المزرعـة وأن ُيـدمج فـي االسـتراتيجيات اإلنمائيـة األوسـع نطاقـًا مـن أجـل تيسـير التنفيـذ النـاجح 
  والمستدام.

  
ينبغـــي أن تكـــون شـــمولية وأال تتضـــمن فقـــط األبعـــاد االقتصـــادية  ١٨و ١٧وبالتـــالي فـــإن سياســـات تنفيـــذ المـــادتين 
ن أن تؤثر على رخاء العمال ونوعيـة حيـاتهم، وكـذلك علـى الحمايـة البيئيـة. واإلنتاجية، بل جوانب أخرى أيضًا يمك

وعلــى هــذا فــإن نهــج مصــادر الــرزق يحــدد خمســة أنــواع مــن األصــول هــي األصــول الطبيعيــة (األرض أو الثــروة 
لية (المـدخرات، الحيوانية، واألصول البشرية (اليد العاملة/التعليم)، واألصول المادية (البنية التحتية)، واألصول الما

الـــدخل)، واألصـــول االجتماعيـــة (شـــبكة العالقـــات االجتماعيـــة/الهيكل االجتمـــاعي)، التـــي تعتمـــد عليهـــا األســـر فـــي 
  سياق استراتيجيات مصادر الرزق. 

  
، تماشــيًا مــع ١٨و ١٧المتعلقــة بالمــادتين  :  ينبغــي إشــراك زرّاع التبــغ وعمالــه فــي تطــوير السياســات٢المبــدأ 
  ومبادئها التوجيهية  اتفاقية المنظمة اإلطارية من ٣-٥المادة 

  
وفقًا تنفيذها ٕاشراكهم في و  ١٨و ١٧المتعلقة بالمادتين  تطوير السياسات عملية ينبغي إشراك زّراع التبغ وعماله في

، كمـا ينبغـي كفالـة أن مشـاركتهم تجـري بمعـزل عـن جهوي ينطلق مـن القاعـدة إلـى القمـة عبر نهجللقوانين الوطنية 
  .مصالح التجارية والراسخة لدوائر صناعة التبغال
  

وبغيــة االســتفادة المثلــى مــن المــوارد القائمــة، فــإن األمــر يتطلــب اعتمــاد سياســات عامــة وُنهــج متعــددة القطاعــات. 
وللعنايـــة علـــى نحـــو أفضـــل بهـــذه الجوانـــب وغيرهـــا فـــإن مـــن الواجـــب ضـــمان إشـــراك المـــزارعين فـــي عمليـــات اتخـــاذ 

  ر قنوات كافية لهم لإلعراب عن احتياجاتهم وشواغلهم.القرارات عبر توفي
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:  ينبغــي أن تســتند سياســات وبــرامج تعزيــز بــدائل مصــادر الــرزق المســتدامة اقتصــاديًا إلــى أفضــل ٣المبــدأ 
  الممارسات وأن ُتربط ببرامج التنمية المستدامة

  
الربحيــة، وتــوفير المســاعدة التقنيــة، يتطلــب التحــول النــاجح عــن زراعــة التبــغ إلــى أنشــطة اقتصــادية بديلــة تحقيــق 

والبحـــوث، وبنـــاء القـــدرات، وتـــرويج التنظـــيم المجتمعـــي، والتســـويق، والـــدعم االجتمـــاعي، مـــع اهتمـــام خـــاص بـــالفترة 
  وعند االقتضاء، ينبغي إنشاء اآلليات المالية. االنتقالية.

  
، بمــا يعــزز قــدرة الــزرَّاع علــى إدارة المــوارد وينبغــي تطــوير البــدائل وفقــًا لمبــادئ التنميــة المســتدامة واستئصــال الفقــر

  الطبيعية على نحو مستدام مع تقليل اآلثار البيئية السلبية، وزيادة كفاءة الموارد، والحد من النفايات.
  

ويتعين أن تكون سياسات تعزيـز بـدائل مصـادر الـرزق المسـتدامة اقتصـاديًا شـاملة ومتعـددة القطاعـات ومتسـقة مـع 
، وهــو مــا يعنــي مراعــاة ال االســتدامة االقتصــادية لقطــاع أوراق التبــغ فــي األجــل لمنظمــة اإلطاريــةاتفاقيــة اأهــداف 

تنظر القصير فحسب وٕانما أيضا التكاليف المستترة والخارجية العديدة لزراعة التبغ وتجهيزه. وينبغي للحكومات أن 
التبـغ أو تثنـي الـزّراع الحـاليين عـن البحـث  تجنب التدابير التي تشجع على انضمام وافدين جدد إلى قافلة زّراعفي 

 البديلـة المحاصـيل لتعزيـز خاصـة مؤسسـية ترتيبـات تتضـمن أن التمويـل آلليات ينبغي ،عن بدائل. وحسب االقتضاء
 القائمـة الحكوميـة البـرامج أو الخطـط في السياسات هذه إلدراج الجهود بذل وينبغي التدريب. و/أو واالتصال والتثقيف
  المستدامة. التنمية ترويج لىإ الساعية

  
:  ينبغي تعزيز بدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصاديًا في إطار شامل يتضمن جميع جوانب مصـادر ٤المبدأ 

رزق زرّاع التبــغ وعمالــه (بمــا فـــي ذلــك الجوانــب الصــحية واالقتصـــادية واالجتماعيــة والبيئيــة وجوانــب األمـــن 
  الغذائي).

  
نشطة التنويع ضمن سياسات التنمية الزراعية من خالل السياسـات العامـة المناسـبة التـي تدعو الحاجة إلى إدماج أ

تضمن نوعية الحياة للـزرَّاع وسـكان المنـاطق الزراعيـة ككـل. وينبغـي أن تسـعى هـذه السياسـات إلـى االسـتفادة علـى 
  القائمة.اإلقليمية والمحلية النحو األكمل من الموارد 

  
ُيحاط علمًا على النحـو الواجـب بالمخـاطر التـي تثيرهـا زراعـة التبـغ بالنسـبة لصـحته أو  ومن حق كل زارع للتبغ أن

). ويتعين كذلك أن ُتعنـى البـرامج والسياسـات الوطنيـة ٢-٤صحتها وللبيئة وبكيفية الوقاية منها (انظر أيضًا القسم 
  لحماية صحة العمال والبيئة بالمخاطر المتعلقة بإنتاج التبغ.

  
ر إلــى مــوارد بشــرية وماديــة وماليــة مناســبة إلرســاء مصــادر الــرزق البديلــة ودعمهــا علــى المســتويات ويحتــاج األمــ

  المحلية والبلدية والوطنية/االتحادية واإلقليمية والدولية. 
  

:  ينبغي حماية السياسات التي ُتعزز بدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصـاديًا مـن المصـالح التجاريـة ٥المبدأ 
مــن االتفاقيــة  ٣-٥المصــالح الذاتيــة لصــناعة التبــغ، بمــا فــي ذلــك شــركات األوراق، وفقــًا للمــادة  وغيرهــا مــن

  ومبادئها التوجيهية.
  

ــتج  هنــاك تعــارض أساســي ال ســبيل إلــى تســويته بــين مصــالح صــناعة التبــغ والصــحة العموميــة. فصــناعة التبــغ تُن
مراض والوفيات ويثير العديد من االعتالالت االجتماعية وترّوج منتجًا ثبت علميًا أنه يسبب اإلدمان ويؤدي إلى األ

المتنوعة، بما في ذلك زيادة الفقر. وبالتالي، ينبغـي لألطـراف أن تبـذل مـا فـي وسـعها لحمايـة إعـداد وتنفيـذ وتمويـل 
مــن صـــناعة التبــغ. ويتعـــين تحميــل صـــناعة التبـــغ  اتفاقيــة المنظمـــة اإلطاريـــةمـــن  ١٨و ١٧آليــات لتنفيـــذ المــادتين 
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، مسؤولية األضرار الصحية والبيئية الناجمة عن زراعة التبغ وجميع األنشطة المتصلة بزراعة التبغ وسلسلة إمداده
  ، وضمان احترام حقوق اإلنسان لمن يعملون في زراعة التبغ وسلسلة إمداده.إلى الحد الذي يمكن إثباته

  
فيـذ خيـارات السياسـات والتوصـيات هـذه، بمـا فـي :  ينبغي السعي إلـى إقامـة الشـراكات والتعـاون فـي تن٦المبدأ 

  ذلك في مجال توفير المساعدة التقنية و/أو المالية.
  

إلرساء ودعم أنشطة ترويج مصادر الرزق البديلة علـى  ، عند االقتضاء،ينبغي توفير موارد بشرية، ومادية، ومالية
وليـــة. ولضـــمان اســـتدامة البرنـــامج، يتعـــين اســـتخدام المســـتويات المحليـــة والبلديـــة والوطنية/االتحاديـــة واإلقليميـــة والد

عنـــد مـــن االتفاقيـــة. كمـــا ينبغـــي  ٢٦مصـــادر التمويـــل القائمـــة واستكشـــاف المصـــادر األخـــرى الُممكنـــة، وفقـــًا للمـــادة 
أو دعمهــا أو التحــول إليهــا  مصــادر الــرزق البديلــةعلــى تعزيــز إيجــاد الحــوافز  االقتضــاء، أن تنظــر األطــراف فــي

  التي تشجع على زراعة التبغ. الحوافز وتجنب
  

ويعتبـــر التعـــاون الـــدولي والـــدعم المتبـــادل ونقـــل التكنولوجيــــا الفّعـــال التكلفـــة وتبـــادل المعلومـــات والمعـــارف والقــــدرة 
التكنولوجية ذات الصلة من األمور ذات األهمية الحاسمة في تدعيم قـدرة األطـراف علـى الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب 

االتفاقيــة والتصــدي بنجــاح آلثــار إنتــاج التبــغ االجتماعيــة واالقتصــادية والبيئيــة علــى جميــع مــن  ١٨و ١٧المــادتين 
المســتويات. وينبــع االلتــزام بالتعــاون علــى تطــوير التــدابير واإلجــراءات والمبــادئ التوجيهيــة الفّعالــة لتنفيــذ االتفاقيــة 

-٥و ٣-٤الثنائية والمتعددة األطراف من المواد والتعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية واستخدام آليات التمويل 
  من االتفاقية.  ٢٦و ٢٢و ٢١و ٢٠و ٥-٥و ٤
  
تحديد وتطوير استراتيجيات فّعالة بشأن المحاصيل ومصادر الرزق البديلـة     -٤

  ولحماية زرَّاع التبغ والبيئة من األضرار الناجمة عن إنتاج التبغ
  

  االعتماد على زراعة التبغ ما يلي: تتضمن األسباب التي تدفع بالمزارعين إلى
  

  "إبرام عقود التسليم بين الزرَّاع من جهة وشركات المعالجة األوليـة مـن جهـة أخـرى بمـا يكفـل "األمـان
تمـــنح هـــذه الشــركات القـــروض والحـــوافز األخـــرى  وفـــي بعــض األحيـــان،لمبيعــات أوراق التبـــغ الخـــام، 

  نها تكفل السوق واإلمدادات؛لزراعة التبغ، وتخلق صناعة التبغ منطقة رخاء أل
  تعتمد الكثير من المجتمعات الزراعية اعتمادًا مطلقًا على إنتاج التبغ، وفـي العديـد مـن الحـاالت فـإن

هناك عالقة تضافر بين السياسيين، والمدراء، وصناعة التبغ على المستوى المحلـي ، وهـو مـا يفسـر 
 لتطوير البدائل على هذا المستوى.أحيانًا االفتقار إلى العزيمة السياسية الكافية 

  من محصول التبـغ هـو أعلـى مـن  ةالمتأتي األرباحالقناعة السائدة في صفوف زّراع التبغ وعماله بأن
 أي محصول آخر؛

  المعتقدات والعادات الثقافية حيث تنتقل زراعة التبغ في بعض المناطق من جيل إلـى آخـر إلـى جنبـًا
 ة؛إلى جنب مع نقل العادات الثقافي

  عــدم اليقــين بشــأن فــرص الــدخل البديلــة وٕامكانيــات تســويق المحاصــيل البديلــة، واالفتقــار إلــى المــوارد
 لالستثمار في تلك المحاصيل؛

 يتسم المزارعون بموقف محافظ إزاء تغيير الممارسات الراسخة؛ و/أو 
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 لقاســية فــإن التبــغ فــي األقــاليم التــي تتصــف بشــح ميــاه الــري، أو رداءة التربــة، أو الظــروف المناخيــة ا
ُيــزرع ألنهــا مقــاوم للجفــاف وألن أرباحــه الصــافية فــي ظــل هــذه الظــروف الزراعيــة تفــوق علــى مــا هــو 

 معتقد أرباح أي محصول آخر.
 
  التوصيات

  
ينبغي أن تتضمن استراتيجيات التنويع فرصًا زراعية وغير زراعيـة علـى حـد سـواء، بمـا فـي ذلـك التحـول مـن منـتج 

مشـكلة الفقـر وهشاشـة األوضـاع تمامـًا  ى أن إحالل نشاط اقتصادي واحد محل آخر ال يعـالجزراعي إلى آخر. عل
  التي يعاني منها زرَّاع التبغ وعماله، علمًا بأنها مشكلة شائعة في صفوف منتجي القطاع الزراعي.

  
نبغـي أن تحتـوي علـى ويتعين أن تشتمل اسـتراتيجيات التنويـع علـى رؤيـة للتنميـة المسـتدامة للقطـاع الزراعـي. كمـا ي

نظم إنتاجية منوَّعة، مثل اإلنتاج لتحقيق األمن الغذائي، وسالسل إمداد قصيرة ترتبط بالسوق المحلية، وتوليفة مـن 
  األنشطة الزراعية وغير الزراعية.

  
ـــع حافظـــة األنشـــطة والمنتجـــات المعروضـــة، وأن تيســـر الوصـــول إلـــى األســـواق  وعلـــى اســـتراتيجيات التنويـــع أن توسِّ

بــديل عــن القيــود الموســمية وركــود الــدخل الزراعــي. كمــا ينبغــي أن تــروج هــذه االســتراتيجيات االبتكــار والتحســين ك
التقنـــي فـــي المــــزارع بغيـــة تـــوفير المــــوارد عبـــر أشـــكال جديــــدة مـــن مناولـــة واســــتعمال النباتـــات، والثـــروة الحيوانيــــة، 

  في الموارد على مستوى المزرعة.واألراضي. وسيسفر ذلك عن زيادة في عدد األنشطة المنفَّذة و 
  

وينبغـي أن تـروج اسـتراتيجيات التنويـع أنماطـًا جديـدة مـن التعــاون والتفاعـل المحلـي بمـا يكفـل توسـيع نطـاق األربــاح 
والحد من تكاليف المعامالت. ويتعين أن تنتج هذه التغييرات مستويات جديدة من االرتياح فـي صـفوف المـزارعين، 

  عل مع المستهلكين/الزبائن، وأن تكفل قسطًا أكبر من المرونة الالزمة للتكيف.وأن تروج تقوية التفا
  وينبغي أن يوجه طلب السوق استراتيجيات التنويع، وينبغي أن تستند السياسات المتوخاة إلى ديناميات السوق.

  
ة لالنـدماج القطـاعي بـين وعلى المناطق ذات االستراتيجيات االقتصادية المتنوعة المحليـة أن تخلـق البيئـات المواتيـ

الزراعة، والتجارة، والصـناعة، والخـدمات. ومـن المفـروض أن يـؤدي التنـوع اإلقليمـي إلـى اسـتقرار أعظـم وٕالـى الحـد 
من أوجه الضعف الناجمة عن تقلبات سوق اليد العاملـة ومصـادر الـدخل. وُيفتـرض كـذلك أن تقـود وفـورات الحجـم 

  ثرات خارجية جهوية إيجابية.مؤ إلى خفض تكاليف المعامالت وٕانتاج 
  

كمــا أن فتــرة االنتقــال هــذه مــن زراعــة التبــغ إلــى مصــدر رزق بــديل تتطلــب أيضــًا تنفيــذ مبــادرات متعــددة القطاعــات 
تزود المزارعين بطائفة واسـعة مـن المـوارد والفـرص. وينبغـي أن تتسـم مثـل هـذه المبـادرات بوجهـة سـوقية وأال تسـتند 

ومن المفروض أن يروج هذا االنتقال استراتيجيات إنمائية تكفل تعزيز االسـتقالل الـذاتي إلى االفتراضات الحمائية. 
للمــزارعين، وتنويــع الــدخول الزراعيــة وغيــر الزراعيــة، وتحويــل األســاس التقنــي بمــا يتــيح االنتقــال إلــى اإليكولوجيــا 

الخارجية الجهوية، وٕايـالء االنتبـاه إلـى  الزراعية، واستعادة خصوبة التربة، وحفظ التنوع البيولوجي، وٕانتاج المؤثرات
  أغراض الصحة.

  
  تشجيع البحوث  ١-٤
  

تــدعو الحاجــة إلــى إجــراء بحــوث شــاملة تغطــي كــل العناصــر المرتبطــة بزراعــة التبــغ، ومنهــا الربحيــة، إلــى جانــب 
لنوعيــة  التكــاليف الصــحية، والبيئيــة، واالجتماعيــة االقتصــادية. وفضــًال عــن ذلــك فمــن الواجــب وضــع تحديــد كمــي

الحيــاة التــي سيحصــل عليهــا المزارعــون عبــر إنتــاج محاصــيل مختلفــة وٕادراجــه فــي التحليــل. ويقتضــي األمــر مقارنــة 
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عناصر الطلب وحجم السوق بالنسبة للتبغ مع المحاصيل البديلة األخرى. وينبغي أن تراعي البحوث مسـائل األثـر 
ن يشــارك واضــعو القــرارات بنشــاط فــي عمــل البــاحثين. كمــا البيئــي، والتنميــة، والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر. ويتعــين أ

  ينبغي حض المنظمات الدولية على تقديم الدعم التقني للبحوث الجارية على المستوى القطري.
  

  وعلى البحوث أن تشمل دراسات جدوى تغطي الجوانب التالية:
  

. ينبغـي اج التبغ الخامتحديد الصورة التحليلية والسمات األساسية لقطاع التبغ واقتصاديات إنت  )أ (
أن يتضــمن ذلــك، حســب االقتضــاء، مســحًا كــامًال لجميــع األنشــطة المرتبطــة بزراعــة التبــغ، بمــا فــي ذلــك: 
عدد زّراع التبغ وعماله، ومسـاحة الحيـازات وعـدد زّراع التبـغ وعمالـه لكـل فئـة مسـاحة، وكميـة إنتـاج التبـغ 

بحســـب الســـن والجـــنس، ومســـتوى تعلـــيم زّراع التبـــغ  لكـــل حيـــازة وفئـــة مســـاحة، وتوزيـــع زّراع التبـــغ وعمالـــه
وعماله، ونوع التبغ الُمنَتج، وعدد عمال التبغ الُمستخدمين في مزارع التبغ، وعدد أيام العمـل ألفـراد األسـرة 

  وعمال التبغ.
. ينبغـي لكـل بلـد، حسـب االقتضـاء، وضـع تنبـؤ دراسات التنبؤ بالطلب على المحاصيل الغذائيـة  )ب (

األغذية في المستقبل، واألثـر الممكـن علـى المحاصـيل الغذائيـة أو الخضـروات أو الفواكـه بالمتطلبات من 
أو أي محصـــول بـــديل آخـــر، جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع تنبـــؤ بأســـعار الســـلع الغذائيـــة األساســـية. كمـــا أن علـــى 

انـات الحكومات تحديد الفرص، مثل البرامج القائمة لتوريد األغذية، حسـبما هـو مناسـب. ويتعـين جمـع البي
عــن أنمــاط اســتخدام األراضــي فــي منــاطق زراعــة التبــغ مــن أجــل بيــان مــا إذا كانــت األراضــي المســتخدمة 

لت إلى زراعة التبغ أو العكس.   لزراعة المحاصيل الغذائية قد حوِّ
حســب االقتضــاء. علــى كــل بلــد أن يقــارن آثــار زراعــة التبــغ مــع  دراســات األثــر البيئــي والصــحي  )ج (

وذلــــك فيمــــا يتصــــل بإزالــــة الغابــــات، وتــــدهورها، وتلــــوث الميــــاه، وتآكــــل التربــــة،  آثــــار المحاصــــيل البديلــــة
ومســتويات العقــم، وتــأثيرات تغيــر المنــاخ، واألثــر علــى الحيــاة البريــة وغيــر ذلــك مــن اآلثــار اإليكولوجيــة. 

المصـادر  ويتعين ربط اآلثار باألسمدة والمواد الكيميائية الزراعيـة فـي مـزارع التبـغ وغيـر التبـغ بغيـة تحديـد
األساســـية للقلـــق التـــي ينبغـــي أن تعالجهـــا السياســـات. وينبغـــي أيضـــًا إدراج تقيـــيم األثـــر الصـــحي المتعلـــق 

 .لرصد الصحةبزراعة التبغ كجزء من البرامج الوطنية 
حسـب االقتضـاء. ينبغـي إجـراء دراسـات حديثـة القتصـاديات التبـغ اقتصاديات إنتاج التبغ الخـام   )د (

إلى جنب مع دراسة ألسعار التبغ على مستوى بوابـة المزرعـة لكـل بلـد ولكـل نـوع. لكل منطقة ونوع، جنبًا 
وينبغــي للبحــوث أن ُترّكــز أيضــًا علــى اقتصــاديات التحــّول إلــى اســتخدامات بديلــة لألراضــي، بمــا فــي ذلــك 

  عوامل حفز زراعة التبغ أو عدم زراعته حسب الحالة.
ــدائل  )ه ( ــة عــن الب اء. ينبغــي، لكــل بــديل يجــري تحديــده، حســب االقتضــ مجموعــة معلومــات معياري

إعداد مجموعة من المعلومات المعيارية، بما في ذلك معلومات عن المتطلبات الزراعيـة واإلنتـاج وسلسـلة 
القيمة المضافة والمعايير والسوق واألسعار والتجارة الدوليـة وغيـر ذلـك مـن العوامـل االقتصـادية. ويتعـين، 

كاملـة لكـل بـديل يجـري تحديـده. ويجـوز دعـوة الخبـراء المعتـرف بهـم حسب االقتضاء، إعداد دراسة جدوى 
  دوليًا لتوفير المدخالت السياسية الالزمة بشأن بدائل محددة. 

)، ُيمكـن إعـداد قائمـة هــ. استنادًا إلى المعلومات المستمدة من الخطوات (أ) إلـى (قائمة األولوية  )و (
  ئل التي ُيمكن النظر في تجربتها ميدانيًا.أولوية لكل منطقة لزراعة التبغ فيما يتعلق بالبدا

حسب االقتضاء. ُيمكن استخدام التجارب الميدانية لتحديد الجدوى االقتصادية التجارب الميدانية   )ز (
للمحاصيل البديلة. وينبغي إجراء هذه التجارب في الحقول بمشـاركة زّراع التبـغ وعمالـه ولـيس علـى سـبيل 

بعــة لمعاهــد البحــوث أو الجامعــات. ويحتــاج األمــر إلــى إجــراء دراســات االختبــار فــي الحقــول الزراعيــة التا
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منتظمــة بشــأن المحاصــيل البديلــة بشــكل متــزامن فــي المنــاطق الرئيســية لزراعــة التبــغ قبــل اســتخالص أي 
  استنتاجات بشأن تحويل المحاصيل. وينبغي إجراء التجارب الميدانية تبعا لنهج ومنهجية معياريين.

عنــد  متــى ُأنجــزت التجــارب الميدانيــة بنجــاح واقتنــع الــزّراع بالبــديل، ينبغــي .وضــع خطــة األعمــال  )ح (
خطة أعمال بما في ذلك تحويل المنتج الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة (سلسلة  االقتضاء أن توضع
 القيمة المضافة). 

 
ي، أن تكــون مراكــز وٕاشــراك المنظمــات ذات الصــلة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، أمــر أساســي. وينبغــ

)، حسب االقتضاء، قد دخلت حيز التشغيل بحلول هـذه المرحلـة، وأن تشـارك ٨-٤المعلومات والدعم (انظر القسم 
 في التخطيط والتدريب وتقديم الخدمات، بما في ذلك تقييم التجارب الميدانية.

جيـــة ونهـــج معيـــاريين، مثـــل وســـوف تتطلـــب جميـــع المعلومـــات المســـتمدة مـــن الخطـــوات (أ) إلـــى (ح) اســـتخدام منه
). وينبغــي بــذل الجهــود لتحويــل ٥-٦اســتبيان معيــاري، كمــا ينبغــي إتاحتهــا فــي قاعــدة بيانــات دوليــة (انظــر القســم 

البحــوث إلـــى أفعــال. وينبغـــي أن يشــمل ذلـــك إجــراء المزيـــد مــن البحـــوث لســد الفجـــوات المعرفيــة وتحســـين وتطـــوير 
ية، وبالتالي تحسـين الفـرص المتاحـة للمحاصـيل البديلـة فـي السـوق لفائـدة التطبيقات الجديدة وٕاجراء الدراسات السوق

  زّراع التبغ وعماله. وُيمكن، حسبما يكون مناسبًا، أن تضطلع مراكز المعلومات والدعم بهذه المهّمة.
شــد وبالمســتطاع حوســوف تؤخــذ الخبــرات والدراســات والمشــاريع والتجــارب الميدانيــة، ومــا إلــى ذلــك، فــي االعتبــار. 

  . وفقًا للقوانين الوطنية التبغ إيراداتاألموال الالزمة من خالل مصادر متنوعة، بما في ذلك 
  

  النتائج المتوقعة
  
استخالص المعلومات عن الحالة واالتجاهـات الحاليـة فـي إنتـاج التبـغ وسلسـلته االقتصـادية علـى الصـعيد  -١

ألشـخاص المشـاركين فـي جميـع األنشـطة وأنـوع العمالـة العالمي، اسـتنادًا إلـى اسـتبيان معيـاري، بمـا فـي ذلـك عـدد ا
  ومصادر رزق زّراع التبغ في جملة معلومات أخرى ذات صلة.

 
  تحديث الدراسات المعدَّة عن اآلثار البيئية والصحية لزراعة التبغ حسب المنطقة في كل بلد. -٢
 
علـق بـاألمن الغـذائي فـي تحديث التنبؤات المستخلصة عن الطلب على مختلف المحاصيل المعنيـة فيمـا يت -٣

  كل بلد.
 
إنشــاء قاعــدة بيانــات شــاملة القتصــاديات إنتــاج التبــغ الخــام حســب المنطقــة والنــوع، اســتنادًا إلــى منهجيــة  -٤

  معيارية.
 
  استبانة بدائل مستدامة اقتصاديًا للتبغ جنبًا إلى جنب مع بيانات عن سالسلها االقتصادية. -٥
 
ربتها ميدانيًا في كل بلد، بدعم من نتـائج البحـوث التـي حصـلت عليهـا قائمة أولوية ببدائل زراعة التبغ لتج -٦

 معاهد البحوث أو الجامعات على أساس منهجية معيارية.
 
خطــة أعمــال موضــوعة بشــأن سلســلة القيمــة المضــافة لكــل بــديل مــن البــدائل المحــددة لزراعــة التبــغ حســب  -٧

  البلدان. 
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  زرّاعإعداد برامج تثقيفية وتدريبية للعمال وال  ٢-٤
  

من الضروري، لدى إعداد البـرامج التثقيفيـة، فهـم تكـوين المجموعـات المسـتهدفة مـن حيـث الجـنس والعمـر واألصـل 
، قبـل إعـداد البـرامج يمكـنينبغـي إجـراء البحـوث فـي البلـدان المتضـررة. و عنـد االقتضـاء، العرقي ومستوى التعلـيم. و 

  التثقيفية، أخذ نقطتين أساسيتين في الحسبان.
  
ر تدريب المدربين الوسيلة الفضلى لتوفير المهارات الالزمة فيما يتعلق بالمحاصيل البديلة لزّراع التبغ يعتب -١

وعمالـــه. والغـــرض مـــن "التـــدريب التسلســـلي" هـــو إيصـــال المعـــارف والمهـــارات إلـــى النظـــراء العـــاملين فـــي مســـتويات 
ية تعليم المدرب طريقـة التـدريب الجيـد، فـإن مختلفة (على سبيل المثال مستوى المقاطعة أو المستوى المحلي). وبغ

مـن األفضــل اّتبـاع نهــج "الـتعّلم بالممارســة". وعـالوة علــى ذلــك، يتسـم التفاعــل بقيمـة كبيــرة بالنسـبة للتــدريب الفّعــال. 
  وينبغي مساندة اتحادات المزارعين لتطوير المهارات الالزمة لهم في إنتاج المحاصيل الجديدة.

 
ات الزراعيــة الســليمة الخاصــة بالمحاصــيل البديلــة المســتدامة اقتصــاديًا فــي المنــاهج ينبغــي إدراج الممارســ -٢

الزراعيـــة وفـــي األنشـــطة التثقيفية/التدريبيـــة فـــي مـــدارس المـــزارعين الحقليـــة فـــي منـــاطق زراعـــة التبـــغ وفـــي البـــرامج 
مفهـــوم الممارســـات  وينبغـــي أن تمتثـــل زراعـــة التبـــغ، كغيـــره مـــن المحاصـــيل، إلـــى ١التدريبيـــة للســـلطات المختصـــة.

الزراعية السليمة، الذي يحظى باإلقرار، حسب االقتضاء، في البلدان فيما يتصل بعمليات النظم الزراعيـة، بمـا فـي 
أوجــــه اســــتخدام وتطبيــــق المــــواد الكيميائيــــة الزراعيــــة، ذلــــك إدارة التربــــة، ومكافحــــة اآلفــــات، وٕادارة الميــــاه، وكــــذلك 

  واألسمدة، واآلالت.
 

يلتـــزم البرنـــامج التثقيفـــي بمبـــادئ التنميـــة المســـتدامة فـــي أبعادهـــا الثالثـــة (االجتماعيـــة واالقتصـــادية  كمـــا ينبغـــي أن
والبيئية) وأن يتضمن بناء القدرات لإلدارة المستدامة للموارد وٕادارة األنشـطة الجديـدة بمـا يكفـل خفـض اآلثـار البيئيـة 

 السلبية، وزيادة كفاءة الموارد، والحد من النفايات.
  
نبغـــي أن تتضـــمن البـــرامج التثقيفيـــة نشـــر المعلومـــات عـــن اآلثـــار الصـــحية والبيئيـــة الضـــارة لزراعـــة التبـــغ، ســـواء وي

بالنسبة للمستهلكين أو بالنسبة لزرَّاع التبغ وعماله. وينبغي أيضًا توفير المعلومات للمزارعين عن الخيارات المتاحة 
ة والــــدعم التقنــــي والمكاســــب الصــــافية، والفوائــــد الصــــحية فيمــــا يتعلــــق بالمحاصــــيل والمهــــن ومصــــادر الــــرزق البديلــــ

  واالجتماعية واالقتصادية. 
  
  إزالة العقبات التي تعترض التنّويع أو التحّول إلى بدائل لزراعة التبغ   ٣-٤
  

تمثـــل الجـــدوى االقتصـــادية للمحاصـــيل البديلـــة فـــي غالـــب األحيـــان العنصـــر الحاســـم فـــي إقنـــاع صـــغار زرَّاع التبـــغ 
التحول عن إنتاج التبغ. ولكن بما أن التبغ يـدرُّ أيضـًا إيـرادات ضـخمة للحكومـات، والسـيما المحليـة منهـا، وعماله ب

فإن اإلرادة السياسية الالزمة لترويج المحاصيل البديلة عن التبغ قد تكون معدومة حتـى لـو كـان المحصـول النقـدي 
فــي بعــض الحــاالت تحــاول صــناعة التبــغ اســتباق تنفيــذ البــديل ســيحقق أرباحــًا أعلــى مــن التبــغ بالنســبة للمــزارعين. و 

اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة بإقنـاع الحكومـات المحليـة بالسـماح لهـا باالنضـمام إلـى برامجهـا المقترحــة مـن  ١٧المـادة 
  تتمثل في زراعة محصول لزراعة الكفاف بين مواسم زراعة التبغ. قد للتنويع والتي

  
                                                           

١  Good agricultural practices – a working concept. Rome: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations; 2004 (FAO GAP Working Paper, No.5; http://www.fao.org/prods/gap/Docs/PDF/5-
GAPworkingConceptPaperEXTERNAL.pdf).                                                                                                            
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أن تخفـف أو تزيـل  مـا تـم تحديـده مـن عقبـات تحـول دون تـرك الـزّراع لزراعـة  وينبغي لألطراف، حسب االقتضـاء،
تعالج مثل هذه  التيالتبغ، والتي قد تشمل الديون المتعلقة بالتبغ، والسخرة، و/أو عمالة األطفال. وينبغي لألطراف 

القائمة، مثل اتفاقيـات  ، وتعزيز الصكوك الدوليةتيسير إنشاء مؤسسات للمساعدة في هذا الصدد أن ُتدرجالشواغل 
  وتوفير الخيارات الالزمة للزّراع. وهناك ثالث عقبات رئيسية في هذا الصدد: منظمة العمل الدولية

  
محدوديــة المــوارد الماليــة المتاحــة لمواصــلة األنشــطة اإلقليميــة فــي الواليــات والبلــديات. ينبغــي التغلــب علــى  -١

بــإدراج بــرامج التنويــع فــي منــاطق زراعــة التبــغ ضــمن السياســات  هــذه العقبــة بتنفيــذ إطــار مــالي طويــل األجــل و/أو
  ).-٦الوطنية للتنمية الريفية (انظر القسم 

 
 الضغط الذي تمارسه صناعة التبغ في الهيئات التشريعية وعلى واضعي السياسات.  -٢
  
التبـــغ  الوضـــع االجتمـــاعي واالقتصـــادي لـــزّراع التبـــغ وعمالـــه. تتســـم األراضـــي التـــي يمتلكهـــا أغلـــب زّراع -٣

وعمالـه، والسـيما فـي البلـدان الناميـة، بضـآلة المسـاحة، كمـا وال تُتـاح لهـم أيـة أراض صـالحة للزراعـة إّال مـن خـالل 
االســتئجار أو المشــاركة فــي المحصــول. وبالتــالي فهــم يحتــاجون إلــى محصــول يحقــق مكاســب عاليــة. وفــي معظــم 

مار فـــي مـــزارعهم لزراعـــة محاصـــيل أخـــرى مســـتدامة فيهـــا. الحـــاالت يفتقـــر زّراع التبـــغ إلـــى األمـــوال الالزمـــة لالســـتث
مــن شــركات المعالجــة األوليــة لــدى إبــرام ومســاعدات وٕاضـافة إلــى ذلــك، يتلقــى العديــد مــن زّراع التبــغ أيضــًا قروضـًا 

وقـد يحـدث فـي أي عقود إمداد لتسليم التبغ الخام. وتمثل هذه القـروض حـوافز قويـة لـدفع الـزّراع إلـى زراعـة التبـغ. 
فــي حلقــة مفرغــة مــن الــديون. ومــن العســير كســر هــذه  بهــمُتوِقــع صــناعة التبــغ  وأن ان أن يكــون الــزراع ضــعفاءمكــ

الحلقة، ويجب التسليم بأنها تمثـل أحـد التحـديات التـي يتعـّين التغلـب عليهـا، وذلـك أساسـًا بـدعم البـرامج/ السياسـات 
 الحكومية.
 

  داراتالحفاظ على االتساق بين مختلف الوزارات/اإل  ٤-٤
  

من المحبذ التنسيق بين القطاعات من أجل ضمان أن توفر كل القطاعـات ذات الصـلة بزراعـة التبـغ الـدعم لتنويـع 
تكفــل االتســاق بــين سياســات مختلــف تبــذل الجهــود كــي المحاصــيل ولمصــادر الــرزق البديلــة. وعلــى األطــراف أن 

  منظمة اإلطارية، إلرساء التآزر بين أنشطتها. الوزارات/اإلدارات أو الهيئات المكافئة، وفقًا التفاقية ال
  

كما يتسم االتساق والتنسيق بين مختلف آليات التمويل والمبادرات المتصلة بالتنمية المستدامة بأهمية حاسمة لـدعم 
بما  التنويع في مناطق زراعة التبغ. وينبغي إنشاء قنوات إلعادة توجيه األموال نحو أنشطة التنويع والتنمية الريفية،

بزراعــة التبــغ  التــي تــرتبط مباشــرةفــي ذلــك مصــادر الــرزق البديلــة. ويتعــين وقــف تــدابير التمويــل والحــوافز الحكوميــة 
  .مع أخذ األثر السلبي الذي قد يقع على زراع التبغ في االعتبار الوطنية والسياسات وفقًا للقوانين

  
  اإلجراءات المقترحة

  
تشــجيع عمليـات توسـيع المسـاحات المسـتخدمة فـي زراعـة التبــغ أو علـى بلـدان زراعـة التبـغ أن تمتنـع عـن  -١

  تقديم الحوافز لها.
 
على بلـدان زراعـة التبـغ أن تنظـر فـي إعـادة تخصـيص األموال/اإلعانـات الحكوميـة المسـتخدمة فـي إنتـاج  -٢

 التبغ إلى أنشطة مصادر الرزق البديلة.
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 تشجع زراعة التبغ وصناعة منتجات التبغ تحديد وتنظيم استراتيجيات دوائر صناعة التبغ التي   ٥-٤
  

ينبغي لألطراف، حسب االقتضـاء، أن تضـع سياسـات تحمـي زّراع التبـغ وعمالـه مـن أي ممارسـات لـدوائر صـناعة 
فــي غيــر صــالح الــزّراع، ومــن انتهاكــات حقــوق العمــال والممارســات  أو الشــروط التبــغ تــؤدي إلــى تحديــد األســعار

  ستار "المسؤولية االجتماعية للشركات". الضارة األخرى المنفَّذة تحت
  

  ويمكن أن تكون منظمات المجتمع المدني حليفًا مهمًا  في رصد مثل هذه الممارسات وفضحها.
وينبغــي لألطــراف، وباســتخدام األدوات المناســبة، أن تُنشــئ أو تحسِّــن آليــات تنظيميــة لمراقبــة أنشــطة صــناعة التبــغ 

  قات العمالية وصحة العمال. والتفتيش عليها فيما يتعلق بالعال
  

وعلى األطراف أن تحدد ممارسات إنتاج المحاصيل التي تؤدي إلى التدهور البيئـي وأن تخضـعها للتنظـيم. ويتعـين 
عليها أن تضع سياسات تعزز االستقالل الذاتي للزّراع، وأن تطبـق قواعـد المسـؤولية االجتماعيـة للشـراكات بالنسـبة 

االضــطالع ببــرامج إلذكــاء الــوعي لفائــدة الشــركاء والــزّراع المحليــين بشــأن فوائــد مصــادر  لهــم. وبالتــالي فمــن المهــمّ 
  الرزق البديلة في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة. 

  
  تعميم خيارات المحاصيل/ مصادر الرزق البديلة في البرامج الحكومية للتنمية الريفية   ٦-٤
  

مصادر الرزق البديلة في النظم الحكومية، حسـب االقتضـاء، جـزءًا مـن  ينبغي أن يكون تعميم خيارات المحاصيل/
جدول أعمال الحكومات األوسع، كما يتعين إدراجه في التخطيط المتعدد السنوات بما يتماشى مع سياسات التنميـة 

ات مشــاركة الريفيــة ومتطلبــات األمــن الغــذائي. ومــن المهــّم إنشــاء آليــات لتشــجيع مشــاركة حكومــات الواليــات والبلــدي
فّعالـــة، وذلـــك بـــالنظر إلـــى أهميتهـــا بالنســـبة لألنشـــطة المتصـــلة علـــى نحـــو مباشـــر بـــالزّراع. وينبغـــي للحكومـــات أن 

  من االتفاقية.  ٥تضمن إجراءات حكومية شاملة وطويلة األجل في هذا الصدد، بما يتماشى مع المادة 
  
  ديلة إنشاء آليات داخل النظم القائمة لدعم مصادر الرزق الب  ٧-٤
  

يعتبر توافر سياسات حكومية ذات ُنهج متعددة القطاعات بالغ األهمية خالل فترة االنتقـال مـن زراعـة التبـغ، وذلـك 
تعتمد هذه السياسات مخططًا حمائيـًا وأن لالستفادة على نحو كامل من الموارد والفرص المتوافرة. ومن الواجب أال 

ك عبر آليات لتعزيـز عمليـة اتخـاذ القـرارات وتيسـير تحديـد مـا ينبغـي توفر الدعم الحكومي للمزارعين عوضًا عن ذل
  مجابهته من تحديات وتلبيته من احتياجات.

  
ـــالي إعطـــاؤهم القنـــوات المناســـبة للتعبيـــر عـــن  وينبغـــي إشـــراك زّراع التبـــغ وعمالـــه فـــي اتخـــاذ القـــرارات ويتعـــّين بالت

  ). هيةالمبادئ التوجيمن  ٢احتياجاتهم وشواغلهم (انظر المبدأ 
  

وفيما يلي قائمة غير شاملة بأمثلة عن التدابير التي يمكن اتخاذها لتشجيع التحـّول إلـى مصـادر الـرزق البديلـة فـي 
  صفوف زّراع التبغ وعماله، حسب االقتضاء، في إطار السياقات الوطنية.

  
 ــة ــة الريفي االئتمانيــة مــع التركيــز علــى القــروض  –(االســتثمار وتحمــل التكــاليف)  القــروض االئتماني

االســتثمارية بفتــرة ســماح وشــروط متســقة مــع بــرامج التنويــع أو التحويــل. وينبغــي التركيــز علــى بــرامج 
القـــروض االئتمانيـــة التـــي تســـمح للـــزّراع أنفســـهم بتجميـــع القيمـــة، وذلـــك بواســـطة الصـــناعات الزراعيـــة 

  التعاونية أو الترابطية أو األسرية.



FCTC/COP6(11)  Annex  

17 

  التي ينبغـي أن تتـيح الشـراء لصـالح األسـواق المؤسسـية  –الغذائي برامج توريد األغذية لبرامج األمن
(كالمـدارس والمستشــفيات والسـجون)، إلــى جانـب التمكــين مــن القيـام بعمليــات الشـراء للتوزيــع المتــزامن 

 وتكوين المخزونات االحتياطية.
  اعـــي كطريقـــة لضـــمان الـــدخل، وباالرتبـــاط مـــع الضـــمان الزر   -ضـــمان األســـعار للزراعـــة األســـرية

 للزراعة األسرية.
 وينبغي أن يكون ذلك شامًال ونوعيـًا، وأن يجمـع معـًا المنظمـات  – المساعدة التقنية واإلرشاد الريفي

 الحكومية والمنظمات غير الحكومية والزّراع القادرين على نشر الخبرات والمعارف. 
 التبـغ شـركاء ومسـتأجرون،  مـع مراعـاة أن العديـد مـن زّراع – اإلصالح الزراعي والقروض االئتمانيـة

 أو مالكون لرقع صغيرة جدًا من األرض. 
  الكتشـاف المحاصيل/األنشـطة البديلـة الممكنـة القـادرة علـى تـوفير  –التنظيم االجتماعي واالقتصـادي

 دخل مماثل للمزارعين أو الزرَّاع عند مستويات مشابهة من العمالة في مناطق زراعة التبغ.
 ضــمان مــنح زّراع التبــغ الــراغبين فــي التحــول عــن التبــغ إلــى محاصــيل  –ات البنيــة التحتيــة والخــدم

 أخرى ما يحتاجونه من دعم لسلسلة القيمة البديلة هذه.
  إقامــة شــركات تــأمين تعمــل علــى تــرويج االســتقرار االقتصــادي للزراعــة  –تــأمين المحصــول والــدخل

 عبر نظام موثوق وقابل لالستمرار من اإلنتاج المحصولي.
 ينبغـــي إقامـــة بـــرامج لتعزيـــز التعاونيـــات التـــي تيســـر التحـــول إلـــى المحاصـــيل ومصـــادر  –اونيـــات التع

الرزق البديلة، والسيما من خالل إشراك المنظمات غير الحكومية. ويوصى بقوة بتنفيذ أنشطة ما بعـد 
ــــذين أصــــابوا النجــــاح فــــي التحــــول إلــــى محاصــــيل أخــــرى، وٕاتاحــــ ة التقيــــيم فيمــــا يتعلــــق بــــالمزارعين ال

 المعلومات المتعلقة بذلك للعموم.
 ههــا، حســب االقتضــاء، مجلــس معنــي بالمحاصــيل البديلــة  – األنشــطة الترويجيــة التــي ينبغــي أن يوجِّ

 للتبغ، على غرار المجالس المعنية بالتبغ أو القهوة أو الشاي الموجودة في بعض البلدان.

نــة لتحريــر المــزارعين مــن االعتمــاد علــى زراعــة التبــغ، ويعتبــر التنويــع اإلنتــاجي فــي منــاطق زراعــة التبــغ وســيلة آم
والسيما األشد فقرًا منهم. وبغية النجـاح فـي تحقيـق هـذا الهـدف فـإن مـن الواجـب دعـم العمليـة علـى أسـاس مـا يلـي: 

فهم صحيح لعمليـة اتخـاذ القـرارات عنـد المـزارعين المنخـرطين فـي زراعـة التبـغ؛ (ب) اسـتراتيجية للتـدخل تشـمل  (أ)
ءات مدعومــة بسياســات حكوميــة تيســر إذكــاء الــوعي وتحفيــز المــزارعين العتمــاد مصــادر رزق بديلــة وسالســل إجــرا

 عرض جديدة مع تواصل الطلب على منتجاتهم.
  

  العناصر األساسية إلطار منهجي لبناء ديناميات التنويع اإلنتاجي في مناطق زراعة التبغ. ٢ويصف التذييل 
  
 عم بشأن مصادر الرزق البديلة إنشاء مراكز معلومات ود  ٨-٤
  

تختلــف حاجـــة زّراع التبـــغ وعمالـــه إلـــى مصـــادر بديلـــة للـــرزق بـــين البلـــدان. وفـــي العـــادة، تُتـــاح فـــي البلـــدان المعنيـــة 
المعارف الالزمة لزراعة المحاصيل الغذائية البديلة للتبغ وتحويلها ومعالجتها وتسـويقها فـي سـياق التنويـع مـن أجـل 

ك، ال ينبغـي للتحــول إلـى زراعـة محاصـيل نقديـة معروفــة ومزروعـة بالفعـل فـي هـذه البلــدان أن األمـن الغـذائي. كـذل
يثير مشاكل كبيرة. بيد أن زراعة محاصيل بديلة أخرى، مثـل المحاصـيل الالزمـة إلنتـاج الوقـود الحيـوي أو التحـّول 

خبـرة فـي مجـالي الزراعـة واإلنتـاج إلى محاصيل نقدية بديلة جديدة، سيتطلب إنشاء مراكز معلومات ودعم لتـوفير ال
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والمساعدة التقنية ومعلومات عـن السـوق واألنـواع والسـالالت الجديـدة. وينبغـي لمراكـز المعلومـات والـدعم أن تعمـل 
  أيضًا كمختبرات أساسية ومرجعية. 

  
لي لمراكـــز الـــدعم المـــا اســـتمرار وبـــالنظر إلـــى أن تنويـــع زراعـــة التبـــغ هـــو مهّمـــة طويلـــة األمـــد، فإنـــه ينبغـــي ضـــمان

  لتيسير التنويع المستدام ومصادر الرزق البديلة. على مدى عدة سنواتالمعلومات التي تضطلع بهذا العمل 
  
  ضمان مشاركة المجتمع المدني  ٩-٤
  

ينبغــي أن يشــمل إعــداد بــرامج التنويــع وتنفيــذها وتقييمهــا المشــاركة الفّعالــة لمنظمــات الزراعــة األســرية وغيرهــا مــن 
. ومن المرجح أن المنظمـات غيـر الحكوميـة اتفاقية المنظمة اإلطاريةظمات المجتمع المدني التي تدعم أغراض من

ستضطلع بدور مهم في عملية التخطيط التشـاركي لبنـاء ديناميـات التنـوع اإلنتـاجي فـي منـاطق زراعـة التبـغ (انظـر 
  ).٢التذييل 

  
فاء الهامين في العمل بالشراكة مع المزارعين لنشر المعلومات وبمقدور المنظمات غير الحكومية أن تكون من الحل

عن التكاليف االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية المخفية الكثيرة لزراعة التبغ، إلى جانب رصد الممارسات التعسفية 
تيسـير إنشـاء لصناعة التبغ وفضحها. وبإمكانها أيضًا مساعدة الزّراع على الوصول إلى الدعم المؤسسي والتقنـي و 
  مجموعات المساعدة الذاتية والجمعيات التعاونية وكذلك نشر مفهوم اإليكولوجيا الزراعية بين الزّراع. 

  
  ضمان الحماية االجتماعية، والصحية، والبيئية، في مناطق زراعة التبغ  ١٠-٤
  

  .رضـة كـل أشـكال ينبغـي معامعالجة أمر عمالة األطفال وترويج العمل الالئـق فـي منـاطق زراعـة التبـغ
الســخرة وعمالــة األطفــال فــي قطــاع زراعــة التبــغ وٕانهاؤهــا إن أمكــن. وهنــاك العديــد مــن الصــكوك الدوليــة 

برنــامج منظمــة العمــل الدوليــة المعنيــة فــي هــذا الصــدد. وحســب االقتضــاء فــإن علــى األطــراف أن تــروج 
ألساسـية للمنظمـة المـذكورة بشـأن صـناعة التبـغ االتفاقيـات او  زراعـة لتوفير العمل الالئق، وأن تطبق علـى

. وتتعامل هذه الصـكوك مـع حظـر العمـل الجبـري ١٨٢وكذلك  ١٠٥و ٢٩هذا الموضوع وهي االتفاقيات 
أو القسري بكل أشكاله، بما في ذلك عمل األطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة. وينبغي أن توائم 

المحلية لتمتثـل إلـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة. كمـا أن األطراف، إن لم تقم بذلك بعد، أطرها القانونية 
عليها أن تعزز عمليات التفتيش المتعلقة باليد العاملة والعقوبات ضد انتهاك مثل هذه األحكام في القطاع 
الزراعي، بما في ذلك زراعة التبغ. وبالتزامن مع ذلك فإن بالمستطاع البحث عن حلول لهذه المشكلة مـن 

تحسين آليات تحديد األسعار (عبر المساومة الجماعيـة وتحسـين الممارسـات التعاقديـة، بمـا خالل دراسة و 
فــي ذلــك إدراج حقــوق العمــال فــي العقــود وٕانفاذهــا). ويمكــن بــذل المزيــد مــن الجهــود الستئصــال اســتغالل 

  األطفال والنساء على وجه الخصوص.
 

 المستخلصـــة مـــن البحـــوث بشـــأن األضـــرار ينبغـــي تصـــنيف البيانـــات  .وعمالـــه حمايـــة صـــحة زرَّاع التبـــغ
الناجمة عن زراعة التبغ وٕاطالع كل الجهات المعنية عليها، بما في ذلك المزارعون. ويتعين وضـع بـرامج 
فعالة للتثقيف، واالتصال، وٕاذكاء الوعي العام بشأن المخاطر الوظيفية المرتبطة بزراعة التبغ، وذلك عبر 

 نهج شامل متعدد القطاعات.
أن تشــمل المبــادرات فــي هــذا المجــال بــرامج الصــحة األســرية وتــدريب العــاملين الصــحيين المجتمعيــين علــى ويمكــن 

الوقاية، والتشخيص المبكر، وعالج حاالت مرض التبـغ األخضـر، والتسـمم بمبيـدات اآلفـات، والمشـكالت الصـحية 
 األخرى المرتبطة بزراعة التبغ.
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مة األمراض الوظيفية فـي النظـام الـوطني للصـحة العموميـة وكـذلك فـي وينبغي إدراج أضرار زراعة التبغ ضمن قائ
  التشريعات الوطنية بشأن األمن والصحة في العمل الريفي.

  .لرصـد إزالـة  ، حسـب االقتضـاء،علـى األطـراف أن تقـوم بمبـادراتحماية البيئـة مـن أضـرار زراعـة التبـغ
ق زراعـة التبـغ. كمـا يتعـين إعـداد حمـالت إلذكـاء الغابات، وتلوث التربة والمياه بمبيدات اآلفات في منـاط

الوعي وبرامج تثقيفية بشأن األضرار التي يلحقهـا إنتـاج التبـغ بالبيئـة كجـزء مـن المبـادرات الوطنيـة لتـرويج 
تنويع اإلنتاج في مناطق زراعة التبغ. وتمشيًا مع القوانين الوطنية عن الحماية البيئية فـإن علـى األطـراف 

  لمنع تضرر المناطق بفعل إنتاج التبغ أو الستصالح المناطق المتضررة بالفعل. أن تتخذ تدابير

 الرصد والتقييم    -٥
  

. وترمـــي ١٨و ١٧ينــدرج الرصـــد والتقيــيم فـــي عــداد العناصـــر األساســية لعمليـــة التخطــيط المتعلقـــة بتنفيــذ المـــادتين 
وزراعه، وعند االقتضاء البائعين األفراد  التبغ لعمال ألنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصاديةتعزيز ا إلى ١٧المادة 

إلــى تخفيــف وطــأة األضــرار  ١٨الحــد مــن االعتمــاد االقتصــادي علــى التبــغ، بينمــا تســعى المــادة  أيضــًا، فــي ســبيل
  الصحية والبيئية المتصلة بإنتاج التبغ.

  
خيص الحالـة القاعديـة التـي فـإن مـن الضـروري تحديـد وتشـ التـي ينبغـي تنفيـذها وبالنسبة لكل سياسة من السياسـات

ُتعنـــى بهـــا تلـــك السياســـة لتحقيـــق تغيـــر إيجـــابي. كمـــا أن مـــن المهـــم تحديـــد مـــن هـــو أو مـــا هـــو المتـــأثر بالمشـــكلة، 
 واحتياجــات الجهــات المعنيــة، والعوائــق المحتملــة القائمــة فــي وجــه تنفيــذ السياســة، وكــذلك الفــرص المتاحــة لتــذليلها.

ة عن المشكلة والقابلة للقياس والتي يمكن التخفيف من حدتها عن طريق التدخل وينبغي تحديد ورصد اآلثر الناجم
ومـن المهـم أيضـًا تحديـد المؤشـرات المسـتخدمة فـي رصـد التقـدم الـذي تحـرزه السياسـات/البرامج  من جانب الطـرف.

  على طريق تحقيق أغراضها الرئيسية.
  

ليلهـا، واسـتخدامها لإلجابـة علـى األسـئلة عـن تنفيـذ ويشمل ذلـك اسـتخدام طريقـة منتظمـة فـي جمـع المعلومـات، وتح
  السياسات/البرامج، والسيما حول الحصائل المتوقعة الرامية إلى تحقيق التنمية والتحسين بشكل متواصل.

  
وفي هـذا السـياق فـإن الحاجـة تـدعو إلـى ثالثـة أنـواع مـن المؤشـرات لرصـد وتقيـيم التقـدم المحـرز علـى طريـق تنفيـذ 

  :١٨و ١٧المادتين 
  

  التقييمات القاعدية؛ –تحليل الوضع  
 العملية المزمع القيام بها لتغيير الوضع؛ و 
 .الحصائل المنتظرة 

 
 وعناصر الرصد المعروضة في هذا الفصل هي مجرد أمثلة فحسب وهي ليست شاملة بأي حال من األحول.

  
  وضع نموذج بديل لمصادر الرزق – ١٧تنفيذ المادة   ١-٥
  

ة بيِّنـات جيـدة شـرطًا أساسـيًا فـي مهمـة معقـدة مثـل تنفيـذ اإلطـار المنهجـي لبنـاء ديناميـات التنويـع يعتبر تـوافر قاعـد
) ضــمن فتــرة متفــق عليهــا. وتتمثــل الخطــوة األولــى فــي إجــراء ٢اإلنتــاجي فــي منــاطق زراعــة التبــغ (انظــر التــذييل 

العناصـــر الالزمـــة لوضـــع خطـــة  تحليـــل للوضـــع القاعـــدي للمشـــكالت التـــي تســـعى السياســـة إلـــى معالجتهـــا ولتحديـــد
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استراتيجية تشتمل على عناصر بينها مـثًال العوائـق والفـرص، بمـا فـي ذلـك معلومـات األسـواق، والظـروف المحيطـة 
  بكل منطقة على حدة، وتوفير فهم أفضل لكيفية اتخاذ المزارعين لقراراتهم بشأن بدائل التنويع.

  
  وفيما يلي مثال تخطيطي إلطار محتمل.

  
  إجراء تحليل قاعدي للمشكالت التي ُتعنى بها السياسة     (أ)١-٥
  

  تحليل الوضع
  (كيف هو اآلن؟)

 

  العملية
(اإلجـــــــراءات الالزمـــــــة لمعالجـــــــة 

 المشكلة)

  الحصيلة
 (التقدم القابل للقياس)

ماهي البيانات/البحوث التي ُجمعت/ُأجريت في 
بلـــــدكم الســـــتخالص فهـــــم أفضـــــل القتصـــــاديات 

حيـــة، ومســـاحة األراضـــي إنتـــاج التبـــغ، مثـــل الرب
المســـــتخدمة، وســـــمات/ديناميات سلســـــلة إنتـــــاج 

  التبغ
 

جمــــــــــع البيانــــــــــات إلعــــــــــداد جــــــــــرد 
الســــتخدام األراضــــي لزراعــــة التبــــغ 
وللمحاصـــــــيل األخـــــــرى واألنشـــــــطة 

  الريفية.
 

جمــــــع البيانــــــات عــــــن اقتصــــــاديات 
إنتاج التبغ في كل منطقة، بما فـي 
ذلك رصد األسعار وسـمات سلسـلة 

 إنتاج التبغ.
 
ــــــــــــر إ ــــــــــــيم نمذجــــــــــــة لألث جــــــــــــراء تقي

لزراعـــة   االجتمــاعي االقتصــادي
ــــر علــــى  ــــك األث ــــي ذل ــــغ، بمــــا ف التب
الـدخل، والعمالــة، والصــحة، والبيئــة 
لكـــــل منطقـــــة مـــــن منـــــاطق زراعـــــة 

 التبغ.
 

تحليـــــــــــــل مســـــــــــــاحة األرض 
المســــــــــتخدمة فــــــــــي زراعــــــــــة 
التبــغ، وللمحاصــيل األخــرى 

  واألنشطة الريفية.
 

ــــات شــــاملة عــــن  قاعــــدة بيان
التبــــــــغ الخــــــــام  اقتصــــــــاديات

 حسب المنطقة والنوع.
 
 

ــــل شــــامل حــــول كيفيــــة  تحلي
  تنظيم سلسلة إنتاج التبغ.

هل هناك أية بيانات عن سوق اليد العاملة فـي 
 زراعة التبغ في بلدكم؟

جمـــــع البيانـــــات عـــــن اليـــــد العاملـــــة 
المشـــــاركة فـــــي زراعـــــة التبـــــغ وفـــــي 
األنشـــطة الريفيـــة األخـــرى ومســـتوى 

سلســـلة  االعتمـــاد االقتصـــادي علـــى
  إنتاج التبغ في أوساط المزارعين.

 

بيانــات حــول كيفيــة مشــاركة 
ــــد مــــن المــــزارعين فــــي  العدي
زراعـــة التبـــغ، بمـــا فـــي ذلـــك 
مســــــــــــــــــــــــتوى اعتمــــــــــــــــــــــــادهم 
االقتصــــــادي علــــــى سلســــــلة 

 إنتاج التبغ.
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لتنفيـذ  تحليل العوائق الرئيسية والفـرص القائمـة التـي يجـب مراعاتهـا عنـد تصـميم خطـة اسـتراتيجية  (ب) ١-٥
  ١٧المادة 

  
  تحليل الوضع

 (كيف هو اآلن؟)
  العملية

 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)
  الحصيلة

 (التقدم القابل للقياس)
ـــــــى  ـــــــب منتظـــــــر عل ـــــــاك مـــــــن طل هـــــــل هن
ــــــــى األنشــــــــطة  ــــــــة وعل المحاصــــــــيل الغذائي

 الريفية األخرى لدعم التنويع في بلدكم؟

جمـــع البيانـــات ووضـــع تنبـــؤات منمذجـــة 
 للطلب.

حــــــديث التنبــــــؤات المتعلقــــــة بالطلــــــب ت
علـــى المحاصـــيل فيمـــا يتعلـــق بـــاألمن 

 الغذائي في البلد.
هـــــل هنــــــاك مجموعـــــة معلومــــــات موحــــــدة 

 للبدائل المحتملة لزراعة التبغ في البلد؟
ـــــدائل  وضـــــع دراســـــات جـــــدوى بشـــــأن الب
المحتملــــــة لزراعــــــة التبــــــغ، مــــــع مراعــــــاة 
ــــــــــــــة، والظــــــــــــــروف  ــــــــــــــات الزراعي المتطلب

ـــــة، وأســـــعار  األســـــواق، والتجـــــارة المناخي
الدوليـــة، والعوامـــل االقتصـــادية األخـــرى، 

  واألثر الصحي، واالجتماعي، والبيئي.
  

إعـــداد تجـــارب ميدانيـــة لتحديـــد الســـالمة 
  االقتصادية للمحاصيل البديلة.

  
إجــــراء تقيــــيم نمذجــــة لألثــــر االجتمــــاعي 
االقتصـــــادي للبـــــدائل المحتملـــــة لزراعـــــة 

ل، التبــغ بمــا فــي ذلــك آثارهــا علــى الــدخ
والعمالـة، والصـحة، والبيئــة، لكـل منطقــة 

 من مناطق زراعة التبغ.

مجموعــــــة معلومــــــات موحــــــدة للبــــــدائل 
  المحتملة لزراعة التبغ. 

  
نمــــــــاذج لتنفيــــــــذ أنشــــــــطة المحاصــــــــيل 
البديلة أو غيرها من األنشطة بمـا فـي 
ذلك تحليل األثر الـذي تخلفـه النمـاذج 
البديلــــة لمصــــادر الــــرزق فــــي منــــاطق 

علـــى الطلـــب علـــى اليـــد زراعـــة التبـــغ 
 العاملة.

 البحــوث التــي ُجمعــت/ مــا هــي البيانــات/
ُأجريــت الســتخالص فهــم أفضــل لمصــادر 
رزق زرَّاع التبـــــغ ولتحديـــــد العقبـــــات التـــــي 
تعتـرض طريـق التنويـع فـي بلـدكم؟ (انظـر 

 )٢اإلطار المنهجي المدرج في التذييل 

تحديــــد الجهــــات المعنيــــة األساســــية فــــي 
  طة األخرى.إنتاج التبغ واألنش

  
إجـــراء مســـوح فـــي صـــفوف زرَّاع التبـــغ، 
وواضـــعي السياســـات، والجهـــات المعنيـــة 
األساســـــــــــية األخـــــــــــرى للتعـــــــــــرف علـــــــــــى 
قناعاتهم، ومواقفهم، وسلوكهم، وعمليات 
اتخـــــاذهم للقـــــرارات بشـــــأن زراعـــــة التبـــــغ 

  والتحول إلى األنشطة األخرى.
  

إجـــــــراء التقيـــــــيم الـــــــالزم عبـــــــر البحـــــــوث 
الجهـــات المعنيـــة  والتشـــاور المنـــتظم مـــع

ومـــــــع النـــــــاس الـــــــذين سيســـــــتفيدون مـــــــن 
السياســـات، باســـتخدام نهـــج القاعـــدة إلـــى 
القمـــــــة لتحديـــــــد االحتياجـــــــات والعقبـــــــات 

 المحتلة الواجب تذليلها.

تحليـــــــــــــــــل المرتســـــــــــــــــم االجتمـــــــــــــــــاعي 
االقتصـــــــادي لــــــــزرَّاع التبــــــــغ ولعمليــــــــة 
اتخـــــــاذهم للقـــــــرارات وكـــــــذلك العالقـــــــة 
الراهنــــــة بــــــين الجهــــــات المعنيــــــة فــــــي 

ال إنتــــــاج التبــــــغ وفــــــي األنشــــــطة مجــــــ
  البديلة المحتملة.

  
تحليل العقبات والفرص الرئيسية التـي 
يجـــــب دراســــــتها عنــــــد وضــــــع الخطــــــة 

 االستراتيجية لترويج بدائل التبغ.
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  تحليل الوضع
 (كيف هو اآلن؟)

  العملية
 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)

  الحصيلة
 (التقدم القابل للقياس)

مــا هــي اآلليــات المتــوافرة فــي بلــدكم لــدعم 
المـــــزارعين والتنميــــــة الزراعيــــــة؟ كــــــم هــــــي 

 ميسورة المنال بالنسبة للمزارعين؟

ومـــات عـــن الســـبل القائمـــة أو جمـــع المعل
الممكنـة لتشــغيل هــذه اآلليـات علــى نحــو 

  يدعم التنوع في مناطق زراعة التبغ؟
  

جمـــــع البيانـــــات عـــــن أعـــــداد زرَّاع التبـــــغ 
وعمالــــــه المســــــتفيدين بالفعــــــل مــــــن هــــــذه 

  اآلليات في أنشطة التنويع.
  

جمــع البيانــات عــن معــارف وانطباعــات 
 زرَّاع التبـــــغ والجهـــــات المعنيـــــة األخـــــرى
بشــأن هــذه اآلليــات وكــذلك عــن العوائــق 

 القائم في وجه الوصول إليها.

تحليل اآلليات القائمة لدعم التنوع فـي 
منـــاطق زراعـــة التبـــغ، وســـبل وصـــول 
المــــزارعين إليهــــا، وعــــن أعــــداد مــــزارع 

 التبغ المستفيدة من هذه اآلليات.

هــــل لــــدى بلــــدكم مراكــــز معلومــــات ودعــــم 
زراعـة  لمصادر الرزق البديلـة فـي منـاطق

 التبغ؟

جمع المعلومات عن األنشطة التي تقوم 
بها مراكز الـدعم لتـرويج مصـادر الـرزق 

 البديلة في مناطق زراعة التبغ.

إعـــــــداد تقـــــــارير عـــــــن إقامـــــــة مراكـــــــز 
المعلومــات والــدعم فــي منــاطق زراعــة 

 التبغ.
ــــرويج  ــــي لت ــــامج وطن ــــدكم برن ــــدى بل هــــل ل

  األمن الغذائي؟
  

ذية لألسـواق هل يشتري هذا البرنامج األغ
ـــــــــــل المـــــــــــدارس العامـــــــــــة،  المؤسســـــــــــية مث

 والمستشفيات، والسجون؟

جمــــــع البيانــــــات عــــــن البــــــرامج الوطنيــــــة 
 لترويج األمن الغذائي وسياسات الشراء.

تحديث المعلومـات عـن وجـود البـرامج 
الوطنيـــــــــة لتـــــــــرويج األمـــــــــن الغـــــــــذائي 
وٕامكانيـــــة شـــــرائها للمنتجـــــات الناجمـــــة 
ة عن عمليـة التنويـع فـي منـاطق زراعـ

 التبغ.

ـــأثير  هـــل تمتلـــك صـــناعة التبـــغ قنـــوات للت
ــــغ كجــــزء مــــن سياســــات  ــــى زراعــــة التب عل

 التنمية الزراعية؟

اتخــــــــــاذ الخطــــــــــوات لعــــــــــزل السياســــــــــات 
  الزراعية عن تدخالت صناعة التبغ.

  
 ٣-٥نشــــــــر المعلومــــــــات عــــــــن المــــــــادة 

اتفاقيـــــــــــة المنظمـــــــــــة كـــــــــــالتزام بموجـــــــــــب 
اإلطاريــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتنفيــذ 

 .١٨و ١٧ين المادت

رفـع مسـتوى الــوعي فـي صــفوف زرَّاع 
التبــــــــغ والجهـــــــــات المعنيــــــــة األخـــــــــرى 

، والمبـــــــادئ التوجيهيـــــــة ٣-٥بالمـــــــادة 
 لتنفيذها، وأساسها المنطقي.
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  تحليل الوضع
 (كيف هو اآلن؟)

  العملية
 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)

  الحصيلة
 (التقدم القابل للقياس)

ــــرويج  ــــي لت ــــامج وطن ــــدكم برن ــــدى بل هــــل ل
ودعــم تنويــع األنشــطة فــي منــاطق زراعــة 

 التبغ؟

جمـــع المعلومـــات عــــن البـــرامج الوطنيــــة 
ن هــــي المؤسســــات القائمــــة للتنويــــع، ومــــ

والجهــــات الفاعلــــة الرئيســــية أو مــــن هــــم 
األشـــــخاص الفـــــاعلون الرئيســـــيون، ومـــــا 
هــي األغــراض واألهــداف الرئيســية، ومــا 
عـــدد زرَّاع التبـــغ الـــذين اســـتفادوا بالفعـــل 
مـــن تلـــك البـــرامج، وكيـــف تمـــول البـــرامج 
المـــــــذكورة ومـــــــا هـــــــي قيمـــــــة ميزانياتهـــــــا 

  السنوية.
  

هـــذه جمـــع المعلومـــات عـــن كيفيـــة نشـــر 
ـــــــــغ  ـــــــــي أوســـــــــاط زرَّاع التب السياســـــــــات ف

  والجهات المعنية األخرى.
  

ـــــذ  ـــــة لتنفي ـــــق سياســـــة وطني وضـــــع وتطبي
  .١٧المادة 

  
تعمــــــــــــــــــيم الخطط/البرامج/السياســــــــــــــــــات 
الوطنيـــة فـــي جـــدول األعمـــال الحكـــومي 

  للتنمية الريفية وبرامج األمن الغذائي.
  

ـــــــــل األجـــــــــل  ـــــــــذ إطـــــــــار مـــــــــالي طوي تنفي
  للسياسات المعنية.

  
ـــــرام ـــــة لـــــزرَّاع وضـــــع ب ج تثقيفيـــــة وتدريبي

  التبغ.
  

  توفير المساعدة التقنية واإلرشاد الريفي.
  

ضــــمان مشــــاركة المجتمــــع المــــدني بمــــا 
اتفاقيـــــة مـــــن  ٣-٥يتماشـــــى مـــــع المـــــادة 

 المنظمة اإلطارية. 

تقديم تقرير عن تنفيذ البـرامج الوطنيـة 
  للتنويع في مناطق زراعة التبغ.

  
إلـــــى عـــــدد زرَّاع التبـــــغ الـــــذين تحولـــــوا 

  محاصيل بديلة ومصادر رزق أخرى.
  

مســـتوى االعتمـــاد علـــى سلســـلة إنتـــاج 
التبـغ فـي صـفوف مـن تبقـى مــن زرَّاع 

  التبغ.
  

تحســــــــين رأس المــــــــال البشــــــــري ورأس 
  المال العامل.

  
تحســــين مســــتوى المعيشــــة. النهــــوض 

  بظروف العمل.
  

مقـــــدار مســـــاحات زراعـــــة التبـــــغ التـــــي 
تحولــت إلــى إنتــاج المحاصــيل البديلــة 

  إلى أنشطة أخرى. أو
  

عــــدد زرَّاع التبــــغ وعمالــــه الــــذين تلقــــوا 
التثقيـــــــف والتـــــــدريب (زيـــــــادة مســـــــتوى 

 الوعي والمعرفة).

  
  ١٧المتعلقة بالمادة المقترحة مؤشرات األثر   (ج)١-٥

 الــذين و  المتــأثرين بهــذه التــدابير وباســتراتيجيات وتــدابير التنويــع، العــدد أو النســبة المئويــة لــزرَّاع التبــغ
  وا بشكل كامل إلى المحاصيل البديلة ومصادر الرزق األخرى.تحول

 الــذين و   المتــأثرين بهــذه التــدابير وباســتراتيجيات وتــدابير التنويــع، العــدد أو النســبة المئويــة لــزرَّاع التبــغ
 تحولوا بشكل جزئي إلى المحاصيل البديلة ومصادر الرزق األخرى.

 البديلة لزراع التبغ وعماله. عدد البرامج والسياسات التي تعزز سبل العيش 
  أي مؤشــرات أخــرى دالــة علــى التغيُّــرات التــي طــرأت علــى األوضــاع االقتصــادية واالجتماعيــة المتــأثرة

 بهذه التدابير.
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  ١٨تنفيذ المادة   ٢-٥
  

راف إعداد باآلثار الصحية والبيئية المتعلقة بإنتاج التبغ وكذلك بالمسائل االجتماعية. وينبغي لألط ١٨ُتعنى المادة 
نهــج معيـــاري إلجــراء المراجعـــات لألثــر البيئـــي لزراعــة التبـــغ ُيطبـــق فــي جميـــع البلــدان المعنيـــة للتمكــين مـــن اتخـــاذ  
إجراءات صائبة لتحقيق اآلثار اإليجابية. وستتيح مراكز المعلومات والدعم في مناطق زراعـة التبـغ للـزّراع التعـرف 

مبـادرات  حسـب االقتضـاء، تعزيـز ،هم ووضعهم االقتصـادي. وينبغـيعلى آثار التبغ على البيئة وكذلك على صحت
لمخـاطر الصـحية المعروفـة المرتبطـة وبالنسـبة ل .، بمـا فـي ذلـك بـرامج إعـادة التحـريجستصالح المناطق المتضررةا

بزراعة التبغ فـإن مـن المهـم إجـراء تحليـل قاعـدي لمـدى انتشـار مـرض التبـغ األخضـر واألضـرار األخـرى المرتبطـة 
. وفيمـــا يتعلـــق بالبـــدائل ١٨إنتـــاج التبـــغ بحيـــث يمكـــن رصـــد أثـــر اإلجـــراءات المزمـــع اتخاذهـــا فيمـــا يخـــص المـــادة ب

  .لمنع وقوع أثر سلبي على البيئة والصحة يماثل أثر التبغالمحددة فإنه ينبغي أيضًا القيام بتقييمات بيئية 
  

لوضــع القاعــدي للمشــكالت المزمــع معالجتهــا وتتمثــل الخطــوة األولــى علــى طريــق تحقيــق هــذه األهــداف فــي تحليــل ا
، وكـــذلك تحليــل العوائـــق الرئيســية والفـــرص القائمـــة التــي يجـــب مراعاتهــا عنـــد تصـــميم ١٨عــن طريـــق تنفيــذ المـــادة 

يجب أن  ١٨و ١٧الخطة االستراتيجية الالزمة لتنفيذ هذه السياسات. ومن المهم إبراز أن التنفيذ المتزامن للمادتين 
ي تحفيز ودعم الـزرَّاع فـي االنتقـال نحـو التنويـع. وينبغـي إتاحـة نتـائج كـل عمليـات المراجعـة البيئيـة يخلق تضافرًا ف

وفيمــا يلــي مثــال  والبيانــات الصــحية المجموعــة المتعلقــة بإنتــاج التبــغ وبالبــدائل المحــددة عبــر قاعــدة بيانــات دوليــة.
  تخطيطي إلطار محتمل.

  
  لمزمع معالجتها بالسياسات المعنيةإجراء تحليل قاعدة للمشكلة ا   (أ) ٢-٥
  

  تحليل الوضع
  (كيف هو اآلن؟)

 

  العملية
 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)

  الحصيلة
 (التقدم القابل للقياس)

هل أجرى بلدكم دراسات بشأن األثر 
 الصحي المرتبط بإنتاج التبغ فيه؟

ــــات والمعلومــــات أو إعــــداد  جمــــع البيان
التبــــغ علــــى  الدراســــات عــــن أثــــر إنتــــاج

 صحة المزارعين. 

بيانات متعلقة بمدى انتشار مرض 
التبــغ األخضــر واألضــرار األخــرى 

    المرتبطة بإنتاج التبغ.
ــــــــة بمــــــــدى انتشــــــــار  ــــــــات متعلق بيان
معـــــــدات الوقايـــــــة الشخصـــــــية فـــــــي 

 صفوف المزارعين.
هــل أجــرى بلــدكم دراســات عــن األثــر 

 البيئي لبدائل زراعة التبغ؟
لبديلـــة علـــى نمذجـــة آثـــار المحاصـــيل ا

الطلــــــــب علــــــــى األســــــــمدة، واســــــــتخدام 
مبيــــــــــدات اآلفــــــــــات، وٕازالــــــــــة الغابــــــــــات 

 بالمقارنة مع زراعة التبغ.

تحليـــل األثـــر البيئـــي لبـــدائل زراعـــة 
 التبغ.

هــل هنــاك بيانــات أو معلومــات عــن 
األثـــر االجتمـــاعي لزراعـــة التبـــغ فـــي 

 بلدكم؟

ـــــة األطفـــــال  جمـــــع البيانـــــات عـــــن عمال
 نتاج التبغ.وظروف العمل المتعلقة بإ

بيانـــــــــات عـــــــــن عمالـــــــــة األطفــــــــــال 
وظـــــروف العمـــــل المتعلقـــــة بإنتـــــاج 

 التبغ.
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تحليل العوائـق الرئيسـية والفـرص القائمـة التـي يجـب مراعاتهـا عنـد تصـميم خطـة اسـتراتيجية لتنفيـذ   (ب) ٢-٥
  ١٨المادة 

  
  تحليل الوضع

 (كيف هو اآلن؟)
  العملية

 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)
  لحصيلةا

 (التقدم القابل للقياس)
هــــل لــــدى بلـــــدكم برنــــامج وطنـــــي أو 
سياسات لمعالجة المخاطر الوظيفيـة 

 المتعلقة بزراعة التبغ وتصنيعه؟

ـــــــــادرات  جمـــــــــع المعلومـــــــــات عـــــــــن المب
الوطنيـــة القائمـــة بشـــأن مكافحـــة مـــرض 
التبـــــــغ األخضـــــــر واألضـــــــرار األخـــــــرى 
المرتبطـــــــة بإنتـــــــاج التبـــــــغ كجـــــــزء مـــــــن 

امج الوطنيـة الخاصـة السياسات أو البـر 
  بالعاملين في مجال الصحة.

  
تثقيـــــــف زرَّاع التبـــــــغ بشـــــــأن األضـــــــرار 

  المتصلة بإنتاج التبغ.
  

تـــــرويج أو تعزيـــــز إدراج مـــــرض التبـــــغ 
األخضــر واألضــرار األخــرى المرتبطــة 
بإنتـــاج التبـــغ كجـــزء مـــن السياســـات أو 
البرامج الوطنية الخاصـة بالعـاملين فـي 

 مجال الصحة.

ر واألمـراض المتعلقـة إدراج األضرا
بإنتــــاج التبــــغ كجــــزء مــــن السياســــة 
ـــــة الخاصـــــة بالعـــــاملين فـــــي  الوطني

  مجال الصحة.
  

تعزيــز المعرفــة بالمخــاطر الصــحية 
المتعلقــــــة بإنتــــــاج التبــــــغ واســــــتخدام 
معـــــــــدات الوقايـــــــــة الصـــــــــحية فـــــــــي 

  صفوف زرَّاع التبغ وعماله.
  

انخفـــاض معـــدالت انتشـــار مـــرض 
ة التبـــغ واألضـــرار األخـــرى المرتبطـــ

 بإنتاج التبغ

ـــــدرج بلـــــدكم إنتـــــاج التبـــــغ فـــــي  هـــــل ُي
عمليـــات التفتـــيش المتعلقـــة باالمتثـــال 

 إلى قوانين العمل الوطنية؟

إدراج إنتاج التبـغ فـي عمليـات التفتـيش 
  الوطنية المتعلقة بمدونات العمالة.

  
إشـــراك منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي 

 رصد الممارسات السيئة.

خفــــض األثــــر البيئــــي الضــــار مــــع 
تحـــــــديث قائمـــــــة مبيـــــــدات اآلفـــــــات 
المســــموح باســــتخدامها فــــي زراعــــة 
التبــغ وفقــًا ألحــدث المعلومــات عــن 

 .تقييم المخاطر البيئية والسمية
هـــــــل لـــــــدى بلـــــــدكم قائمـــــــة بمبيـــــــدات 
اآلفـــــات المســـــموح باســـــتخدامها فـــــي 

 زراعة التبغ؟

وضع مثل هذه القائمة الستخدامها في 
زراعــــــة التبــــــغ وفقــــــًا لتقــــــدير المخــــــاطر 

  يئية والسمية.الب
  

تــــدقيق القائمــــة للتأكــــد مــــن أن مبيــــدات 
اآلفات المسموح باستخدامها في زراعة 
التبـــــــــغ تتماشـــــــــى مـــــــــع أحـــــــــدث تقيـــــــــيم 

 للمخاطر البيئية والسمية.

الحــــــد مــــــن األثــــــر البيئــــــي الســــــلبي 
بفضـــــــل تحـــــــديث قائمـــــــة مبيـــــــدات 
اآلفـــات المســـموح باســـتخدامها فـــي 
زراعة التبـغ وفقـًا آلخـر المعلومـات 

ــــــــــ ــــــــــة عــــــــــن تقي يم المخــــــــــاطر البيئي
 والسمية.

هـــل لـــدى بلـــدكم نظـــام لرصـــد تلـــوث 
التربـــــــــة والميـــــــــاه بمبيـــــــــدات اآلفـــــــــات 

 واألسمدة؟

ــــــغ  ــــــاطق زراعــــــة التب إجــــــراء رصــــــد لمن
ومقارنتها مع المناطق األخـرى التـي ال 

 ُيزرع فيها.

تحليـــــل األثـــــر علـــــى تلـــــوث التربـــــة 
 والمياه.

هــل أجــرى بلــدكم دراســات عــن تــأثير 
ــــــ ــــــغ عل ى مــــــدى انتشــــــار زراعــــــة التب

 ظاهرة إزالة الغابات أو تدهورها؟

جمع البيانـات والتحديـد الكمـي لظـواهر 
إزالـــة الغابــــات وتـــدهورها الناجمــــة عــــن 
ــــــوع اســــــتخدام  ــــــر ن ــــــغ (تغيي زراعــــــة التب
األرض أو استعمالها ألغراض إنضاج 

 التبغ).

تحليــل أثــر إزالــة الغابــات وتــدهورها 
 استنادًا إلى متطلبات زراعة التبغ.
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  تحليل الوضع
 (كيف هو اآلن؟)

  العملية
 (اإلجراءات الالزمة لمعالجة المشكلة)

  لحصيلةا
 (التقدم القابل للقياس)

لــــبالدكم بــــرامج أو سياســــات أو هــــل 
ـــــــة  ـــــــة بشـــــــأن الحماي تشـــــــريعات وطني

 البيئية؟

ـــــــــادرات  جمـــــــــع المعلومـــــــــات عـــــــــن المب
والتشـــــريعات الوطنيـــــة القائمـــــة لمراقبـــــة 
  األضرار البيئية والتخفيف من وطأتها.

  
تـــرويج إدراج منـــاطق زراعـــة التبـــغ فـــي 
قائمــــــــة المنــــــــاطق الخاضــــــــعة لمراقبــــــــة 
 البـــــرامج الوطنيـــــة بغيـــــة التخفيـــــف مـــــن

 وطأة األضرار البيئية.

إدراج مراقبــــــــة إنتــــــــاج التبــــــــغ فــــــــي 
التشــــــــــــــــــريعات، أو البــــــــــــــــــرامج، أو 
السياســــــات التــــــي تضــــــبط ظــــــواهر 
إزالـــــــــة الغابـــــــــات، وتلـــــــــوث التربـــــــــة 
والميــاه، ومقــادير مخلفــات مبيــدات 
اآلفــــات داخــــل محاصــــيل التبــــغ أو 
علـــــى ســـــطحها وتلـــــوث محاصـــــيل 

  التبغ واألسمدة بالمعادن الثقيلة.
  

هور الغابــات وٕازالتهــا، الحــد مــن تــد
والنهـــــــــــــوض بأوضـــــــــــــاع المـــــــــــــوارد 
الطبيعية والبيئة فـي منـاطق زراعـة 
ــــاطق زراعــــة  التبــــغ وكــــذلك فــــي من

 المحاصيل البديلة.
  
  ١٨المتعلقة بالمادة المقترحة مؤشرات األثر    (ج)٢-٥

بط معدالت انتشار مـرض التبـغ األخضـر واألضـرار األخـرى، مثـل التسـمم بمبيـدات اآلفـات، والمـرت -١
  تحديدًا بإنتاج التبغ في مناطق زراعته.

 العدد أو النسبة المئوية لعمالة األطفال في مناطق زراعة التبغ. -٢

الناجمــة عــن تــدهور الغابــات أو إزالتهــا فــي منــاطق  فــي مســاحة الغابــات النســبة المئويــة للخســائر -٣
 زراعة التبغ وفي مناطق المحاصيل البديلة.

 
  التعاون الدولي     -٦

  
راف االتفاقية على عاتقها بالفعل العديد من االلتزامات المهّمة فيمـا يتعلـق بالتعـاون الـدولي، بمـا فـي ذلـك أخذت أط

 ٢٠والمــادة  (المســؤولية) ١٩والمــادة  (االلتزامــات العامــة) ٥والمــادة  (المبــادئ التوجيهيــة) ٤تلــك الــواردة فــي المــادة 
 المجـاالت فـي (التعـاون ٢٢والمـادة  المعلومات) وتبادل التبليغ( ٢١والمادة  المعلومات) وتبادل والمراقبة (البحوث
  .(الموارد المالية) ٢٦والمادة  الصلة) الخبرات ذات وتوفير والقانونية والتقنية العلمية

  
المعنــون "المســتقبل  ٦٦/٢٨٨كمــا ينبغــي أن يسترشــد التعــاون الــدولي بأحكــام قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

  يه".الذي نصبو إل
  

وفــي ســياق االلتزامــات الــواردة فــي االتفاقيــة وخيــارات السياســات والتوصــيات هــذه، ينبغــي للتعــاون الــدولي أن يشــمل 
  الجوانب الموصوفة أدناه.
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تعزيز فرص بدائل مصادر الرزق المسـتدامة اقتصـاديًا وتطـوير األسـواق فـي سـياق التنميـة المسـتدامة   ١-٦
  واستئصال الفقر

  
بــدائل مصــادر الــرزق  تتبــادل المعلومــات والخبــرات، بمــا فــي ذلــك الممارســات الفضــلى، لتــرويج أنينبغــي لألطــراف 

المستدامة اقتصاديًا. وعلى األطراف أيضا أن تبذل جهودًا من أجل إقامة عالقات مع الجهات الفاعلة في األسواق 
طلــب، بمــا فــي ذلــك متطلبــات الســوق مــن المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، بغيــة فهــم االعتبــارات المتعلقــة بــالعرض وال

المحاصيل البديلة. وينبغي ألي محصول بديل أن يكون متناغمـًا مـع الجهـود الراميـة إلـى ضـمان اإلدارة المسـتدامة 
  للموارد الطبيعية. 

  
  التعاون مع المنظمات الوطنية، واإلقليمية، والدولية المعنية  ٢-٦
  

ظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة، في اإلحجام عن تشـجيع يمكن لألطراف أن تنظر، بالتعاون مع المن
  اتفاقية المنظمة اإلطارية.من  ٣-٥أو ترويج إنتاج التبغ، بما يتماشى مع المادة 

  
وينبغي أن ييسر مثل هذا التعاون الدولي آليات تنفيذ بدائل زراعة التبغ، إضافة إلى تعزيز الجهود العالمية الراميـة 

  ان زيادة اإلنتاج من السلع الزراعية األساسية ومن ثم تعزيز األمن الغذائي. إلى ضم
  

  اإلجراءات المقترحة
  
بنــاء علــى الطلــب، دعــم بلــدان و  يتــولى كــل منهــا فــي نطــاق واليتــه علــى المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، أن -١

الجهـود العالميـة لضـمان زيـادة إنتـاج  تقـارب بمـا فـي ذلـك عنـد االقتضـاء،زراعة التبغ في تنفيذ بـدائل لهـذه الزراعـة 
  السلع الغذائية األساسية.

 
بنــاء علــى الطلــب، دعــم بلــدان و  يتــولى كــل منهــا فــي نطــاق واليتــه علــى المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة، أن -٢

علــق تعــاون معهــا فــي إنفــاذ أو تقويــة تنفيــذ الصــكوك الدوليــة المعنيــة القائمــة منهــا والمنطبقــة فيمــا يتالزراعــة التبــغ و 
 بالعمالة، والبيئة، والصحة، وحقوق اإلنسان.

 
 المساعدة والتعاون في مجال بناء القدرات  ٣-٦
  

ينبغــي لألطــراف أن تتعــاون مــع بعضــها، بصــورة مباشــرة و/أو مــن خــالل المنظمــات الدوليــة المختصــة، مــن أجــل 
مسائل العلمية والتقنية والتكنولوجية، بمـا توفير التدريب والمساعدة التقنية والمالية، كما أن عليها أن تتعاون بشأن ال

فـــي ذلـــك نقـــل الخبـــرة أو التكنولوجيـــا المناســـبة فـــي مجـــال بـــدائل مصـــادر الـــرزق المســـتدامة اقتصـــاديًا، مثـــل إنتـــاج 
المحاصيل والمعلومات السوقية. ومن المهّم أن تشارك المنظمات الدولية المتمتعـة بخبـرات مخصوصـة فـي أنشـطة 

ل بدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصاديًا، وال سيما الوكاالت ذات الخبرات المشهودة في هذا بناء القدرات من أج
مؤتمر األمم والبنك الدولي و  الزراعية المجال مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية

اف أن تطلــــب الــــدعم مــــن المنظمــــات الدوليــــة ومنظمــــة العمــــل الدوليــــة. وبمقــــدور األطــــر   المتحــــدة للتجــــارة والتنميــــة
  المختصة. 

  
وُتشـــجَّع األطـــراف علـــى الـــدخول فـــي اتفاقـــات أو ترتيبـــات ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف أو غيرهـــا مـــن االتفاقـــات أو 
 الترتيبــات بغيــة تعزيــز التــدريب والمســاعدة والتعــاون التقنيــين فــي المســائل العلميــة والتقنيــة والتكنولوجيــة، مــع مراعــاة

احتياجات األطراف من البلدان النامية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتمثـل المـوارد الماليـة جـزءًا 
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أساســيًا مــن مثــل هــذا التعــاون. كمــا ُتحــض األطــراف علــى تخصــيص اعتمــادات لتــرويج بــدائل زراعــة التبــغ، حســب 
٪ من اإليرادات العالمية ٠,٥وقت الحالي نسبة تقل عن الحالة، نظرًا إلى أن الحكومات تخصص لهذا األمر في ال

  لضرائب التبغ. 
  

  .  (الموارد المالية)من االتفاقية  ٢٦ينبغي على األطراف تنفيذ التدابير المقترحة في المادة اإلجراء المقترح: 
  
  تبادل المعلومات على الصعيد الدولي  ٤-٦
  

لمنظمــات الدوليــة وأمانــة االتفاقيــة، نظامــًا لتبــادل المعلومــات عــن ينبغــي لألطــراف أن تُنشــئ وتُنفــذ، بالتعــاون مــع ا
بـــدائل مصـــادر الـــرزق المســـتدامة والطلـــب العـــالمي علـــى أوراق التبـــغ. وســـوف يعتمـــد تبـــادل المعلومـــات هـــذا علـــى 
 المعلومـــات الرســـمية التـــي تتيحهـــا األطـــراف والمنظمـــات الدوليـــة، وينبغـــي أن تتـــولى أمانـــة االتفاقيـــة تنســـيقه. ومـــن

المفـــروض أن يـــؤدي هـــذا إلـــى إنشـــاء قاعـــدة بيانـــات أو مـــورد مماثـــل عـــن أفضـــل الممارســـات المتاحـــة فـــي مختلـــف 
البلدان، بحيث ُيمكن لبلدان أخرى استخدام هذه الخبرات. وعلى األطراف أن تستخدم أداة التبليغ الخاصة باالتفاقية 

  رة التبليغ المقررة سلفًا. من االتفاقية في إطار دو  ١٨و ١٧للتبليغ عن تنفيذ المادتين 
  

إتاحة المعلومات المتوافرة في تقـارير التنفيـذ التـي ترفعهـا األطـراف عـن الممارسـات الفضـلى فيمـا النتائج المنتظرة: 
  ١لألطراف إلخضاعها لمزيد من البحوث. ١٨و ١٧يخص المادتين 

  
  التعاون الدولي ودور أمانة االتفاقية  ٥-٦
  

لتعاون بين األطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وينبغـي لهـا أن تُيّسر أمانة االتفاقية ا
. وعلـى األمانـة أن تـدعو المنظمـات الدوليـة التـي ١٨و ١٧تضمن قيامها بذلك فيما يتعلق بالتنفيـذ الفّعـال للمـادتين 

أو غيـره مـن اآلليـات الحكوميـة الدوليـة تمتلك خبرة محددة في هذا المجال إلى المشـاركة فـي أنشـطة الفريـق العامـل 
سيما الوكـاالت ذات الخبـرة المشـهودة فـي هـذا الميـدان مثـل منظمـة مؤتمر األطراف في المستقبل، وال التي سُينشئها

األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة. ويتعــين علــى األمانــة أن تعمــل أيضــًا مــع الشــبكات والمؤسســات ذات الصــلة فــي 
لفة وبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية سياقات جغرافية مخت

بالبحوث الخاصة بالمحاصيل البديلة على المستويات العالميـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة. وعلـى أمانـة االتفاقيـة أن 
توفرهــا األطــراف والمنظمــات الدوليــة. وبغيــة تنســق تبــادل المعلومــات الــذي ســيعتمد علــى المعلومــات الرســمية التــي 

إضــفاء التــآزر علــى هــذه األنشــطة والجهــود، ينبغــي لألمانــة أن ُتشــرك بشــكل نشــط األطــراف والمؤسســات والشــبكات 
    . ١٨و ١٧المناسبة من أجل تيسير اّتباع نهج منتظم وشامل إزاء تنفيذ المادتين 

                                                           
 ./http://apps.who.int/fctc/reporting/database تتوافر قاعدة البيانات على العنوان التالي:   ١
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 ١التذييل 
  

  المستخدمة قائمة مقترحة بالمصطلحات المعيارية
  فيما يتعلق ببدائل زراعة التبغ

  المستدامة اقتصادياً 
  
 يصف هذا المصطلح كيف يزرع ُمنِتج ما المحاصيل. وتشمل نظم المحاصـيل: تنـاوب  ٢، ١:نظام المحاصيل

المحاصيل، وتعدد المحاصيل، وخلط المحاصيل، والزراعـة البينيـة الشـريطية، وممارسـات العلـوم الزراعيـة ذات 
  الصلة.

 استحداث حافظة استراتيجية تتـيح تقليـل االعتمـاد علـى محصـول منفـرد والحـد مـن عـدم االسـتقرار فـي التنويع :
النــاجم عــن أخطــاء فــي األنشــطة اإلنتاجيــة، مثــل خســائر المحاصــيل بفعــل موجــات الجفــاف أو  اإلكثــارعمليــة 

 الفيضانات، وتقلب الدخل الموسمي على مدار السنة.
 تهدف إلى استيفاء االحتياجات البشرية مع المحافظة في الوقت نفسه على البيئة صادياً البدائل المستدامة اقت :

 بحيث ال ُتستوفى هذه االحتياجات في الحاضر فقط، وٕانما أيضا لألجيال المقبلة. 
 يــة عمليـة للتحقـق مـن فّعاليــة برنـامج اإلدارة البيئيـة وضـمان تحقيـق األهـداف والمرامـي البيئ ٣:المراجعـة البيئيـة

وتقيــيم الطريقــة التــي ينبغــي بهــا تعــديل نظــام اإلدارة البيئيــة وتوســيعه فــي ســياق التوســع المســتقبلي فــي األعمــال 
 والتشريعات البيئية الجديدة والقضايا البيئية الناشئة.

 إجراء لتقييم األثر المرجح لنشاط مقترح على البيئة. ٤:تقييم األثر البيئي 
 لمواقع محددة بشأن التغّيرات التي تطرأ على النوعية البيئية. : تقييمات متصلة الرصد البيئي 
 محاولة مدروسة لتسريع إصالح المناطق اإليكولوجية المتضررة.استعادة األوضاع البيئية : 
 ــة أو شــركات األوراق : مشــتري التبــغ الخــام مــن الــزّراع مــن أجــل إجــراء تحويــل أولــي شــركات المعالجــة األولي

 ف التبغ الخام تبعًا لخصائص مختلفة.ألوراق التبغ، وُيصنِّ 
 توافر الغذاء وكونه في متناول الناس. ٤:األمن الغذائي 
  

                                                           
 .Sustainable dryland cropping in relation to soil productivity (FAO Soils Bulletin 72):  ُمقتـبس بتصـرف مـن    ١

Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1995 (Chapter 1).                                              

 Hazra CR. Crop diversification in India. In: Papademetriou MK, Dent FJ, editors. Crop:  ُمقتبس بتصرف من   ٢
diversification n in the Asia-Pacific region. Bangkok: Food and Agriculture  Organization of the United Nations 
Regional Office for Asia and the Pacific; 2001.                                                                                                         

 مم المتحدة للبيئة.المصدر: برنامج األ    ٣

٤   Trade reforms and food security. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2003.  
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 ممارسـات تضــمن أن المنتجـات الزراعيـة ذات نوعيــة عاليـة ومأمونـة وُمنَتجــة  ١:الممارسـات الزراعيــة السـليمة
 بطريقة مسؤولة بيئيًا واجتماعيًا.

 عـن امتصـاص النيكـوتين مـن خـالل الجلـد لـدى مالمسـة نباتـات  : تسـمم بـالنيكوتين نـاجممرض التبـغ األخضـر
التبــغ أثنــاء زراعــة التبــغ وحصــاده. والنيكــوتين قلــواني قابــل للــذوبان فــي المــاء والــدهنيات ويــذوب فــي أي مــاء 

 ٢موجود على أوراق نبات التبغ األخضر.
 وي عليهـا القـدرة علـى أداء : هـو مجمـوع الكفـاءات والمعـارف والسـمات الشخصـية التـي تنطـرأس المال البشـري

 العمل من أجل تحقيق قيمة اقتصادية، والسمات التي يكتسبها الفرد عن طريق التعليم والخبرة.
 أي أثر ناجم عن نشاط مقترح على البيئة، بمـا فـي ذلـك علـى صـحة اإلنسـان وسـالمته أو  ٣:األثر على البيئة

المنـــاخ أو التضـــاريس أو المعـــالم التاريخيـــة أو غيرهـــا مـــن  النبـــات أو الحيـــوان أو التربـــة أو الهـــواء أو الميـــاه أو
الهياكــل الماديــة، أو التفاعــل فيمــا بــين هــذه العوامــل؛ وهــو يشــمل أيضــًا اآلثــار الواقعــة علــى التــراث الثقــافي أو 

 الظروف االجتماعية االقتصادية الناجمة عن تغّير هذه العوامل. 
 اد مــن خاللهــا قــدراتهم ويحــافظون عليهــا لتحديــد أهــدافهم اإلنمائيــة : عمليــة يعــزز األفــر القــدرات/الطاقات الفرديــة

 الذاتية وتحقيقها مع مرور الزمن.
  :زراعة محصولين أو أكثر بالقرب من بعضها. وأكثر أهداف الزراعـة البينيـة شـيوعًا هـو إنتـاج الزراعة البينية

عنـد زراعـة محصـول واحـد. وتشـمل غلة أعلى على قطعة محددة من األرض باستخدام مـوارد لـم تكـن لُتسـتغل 
ترتيب المحاصيل المتصاحبة في صفوف يتناوب فيها محصول معين مع صف واحـد  زراعة الصفوف البينية

 أو عدة صفوف من محصول آخر.
 .زراعة سلسلة من األنواع الالمتشابهة/المختلفة من المحاصيل في المنطقة ذاتها فـي مواسـم  تناوب المحاصيل

نــاوب المحاصــيل فوائــد مختلفــة للتربــة. ومــن العناصــر التقليديــة لتنــاوب المحاصــيل تعــويض متعاقبــة. ويــوفر ت
عاقـــب مـــع الحبـــوب والمحاصـــيل األخـــرى. كمـــا أن تنـــاوب النتـــروجين مـــن خـــالل اســـتخدام الســـماد األخضـــر بالت

، كمـا المحاصيل يخفف من تراكم العوامل الممِرضة واآلفات الذي يحدث عند زراعة محصـول معـين باسـتمرار
ويمكن أن يساعد على تحسين قوام التربة وخصوبتها عبـر تنـاوب النباتـات عميقـة الجـذور مـع النباتـات ضـحلة 

 الجذور.
 اجتماعية واقتصادية ومؤسسية. –: يعمل عبر قطاعات مختلفة النهج المشترك بين القطاعات 
 جموعــة متنوعــة مــن أنشــطة وقــدرات : تشــير إلــى العمليــة التــي تكــوِّن األســر الريفيــة بمقتضــاها ممصــادر الــرزق

 الدعم االجتماعي من أجل البقاء وتحسين أحوالها المعيشية.
 نظــام يحــوِّل الُمــدخالت إلــى نــواتج. وتشــمل الُمــدخالت فــي نظــام إنتــاجي مــا المــوارد البشــرية النظــام اإلنتــاجي :

 ي توفَّر للزبائن. واألرض والمعدات والمباني والتكنولوجيا. وتتضمن النواتج السلع والخدمات الت

                                                           
  ١ World programme for the census of agriculture:  A system of integrated agricultural censuses 

and surveys (FAO Statistical Development Series). Rome: Food and Agriculture Organization of the United 
Nations; 2005.                                                                                                                                                              

٢   Quandt SA. Health and social impacts of tobacco production. Journal of Agromedicine.  rcury TA,A
2006;11:71–81.                                                                                                                                                             

 المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة.   ٣
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 زراعة النوعينمحصول التبغ : Nicotiana tabacum و Nicotinia rusticaللبيـع بموجـب ترتيبـات تعاقديـة أو 
 بنظام الحصص. ترتيبات غير تعاقدية/ السوق المفتوحة أو

 :صّناع التبغ وموزعو منتجات التبغ بالجملة ومستوردوها.  ١صناعة التبغ 
 :صنوعة كليًا أو جزئيًا من أوراق التبغ كمادة خام، ومصّنعة لكـي ُتسـتخدم بالتـدخين منتجات م ١منتجات التبغ

 أو المص أو المضغ أو التنشق.
 :شـــخص يعمــل فــي مزرعــة للتبـــغ أو فــي معالجــة التبــغ أو فـــي صــناعة التبــغ أو ســجائر البيـــدي  عامــل التبــغ

 في البلد الذي يعمل/تعمل فيه. بواسطة ترتيبات تعاقدية أو بدونها على أساس قوانين العمل السائدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 التعريف مأخوذ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.   ١
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  ٢التذييل 
 

  اإلطار المنهجي لبناء ديناميات التنويع اإلنتاجي
  في مناطق زراعة التبغ 

  
  مقدمة  -١
 

ـــالتنويع  ـــذييل إلـــى عـــرض العناصـــر األساســـية وتسلســـل اإلجـــراءات فـــي القالـــب المنهجـــي الخـــاص ب يرمـــي هـــذا الت
طق زراعـــة التبـــغ. وتســـتند هـــذه المنهجيـــة إلـــى افتراضـــات تقـــول أن المـــزارعين ينبغـــي أن يتمتعـــوا اإلنتـــاجي فـــي منـــا

بمطلـــق الحريـــة فـــي بنـــاء مشـــاريع حياتيـــة ُتعـــتقهم وتجســـد تطلعـــاتهم، وأن مـــن الواجـــب دعـــم هـــذا الهـــدف بسياســـات 
للجهـات الفاعلـة االجتماعيـة حكومية، وأن نجاح عملية إعادة تصميم النظم اإلنتاجية يعتمد على المشاركة النشطة 

  واالقتصادية.
  
  المبادئ التوجيهية المنهجية  -٢
  
  نهج من القاعدة إلى القم  ١-٢
 

بمـا أن القـرار باعتمــاد التنويـع اإلنتــاجي يعـود، أوًال وقبــل كـل شـيء، إلــى المـزارعين أنفســهم فلـيس هنــاك مـن فرصــة 
 عها.للنجاح دون مشاركتهم في تحديد االستراتيجية الواجب اتبا

  
  شبكات الجهات المعنية   ٢-٢
  

ليست الزراعة ظاهرة اجتماعية إنتاجية معزولة، حيث أنها تشتمل علـى عناصـر فاعلـة اجتماعيـة مختلفـة ومتكافلـة 
تنتظم حول سالسل إمـداد وكتـل محليـة. وهكـذا فـإن عمليـة التنويـع اإلنتـاجي تتضـمن، إلـى جانـب المـزارعين، عـددًا 

قد تكون لهـا مصـالح متوافقـة، والقـادرة، فـي حـدود مـا تُـدعى إليـه للمشـاركة، علـى توحيـد من األطراف األخرى التي 
  قواها لبناء سالسل جديدة وقنوات تسويقية.

  
  تكامل المستويات المختلفة للحكومة (المحلية واإلقليمية والوطنية)  ٣-٢
  

ي كــل مســتويات الحكومــة بغيــة ضــم يتطلــب التنويــع اإلنتــاجي طائفــة مــن السياســات واإلجــراءات الداعمــة التــي تغطــ
  الجهود واالستفادة من الموارد لتحقيق نتائج ذات فائدة أعظم.

  
  التخطيط والتنفيذ التشاركيان  ٤-٢
  

يعتمد نجاح هذه العملية على المشاركة النشطة لكل العوامل والجهـات الفاعلـة االجتماعيـة االقتصـادية ذات الصـلة 
جـب تحفيـز تنفيـذ العمليـة علـى أسـاس مجموعـة مـن البنـود التـي تتكفـل باختيـار في كل المراحل. وهكذا فإن من الوا

  األطراف، وترتيبها حسب األولوية، وٕالزامها باالستراتيجية المزمعة بمشاركة كل الجهات المعنية المهمة.
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  النهج الجهوي  ٥-٢
  

المختلفـة تنـدرج ضـمن سالسـل  ينبغي أن يكون من الواضـح، عنـد العمـل فـي سـبيل التنويـع، أن المنتجـات الزراعيـة
لإلنتـــاج واالســـتهالك تتجـــاوز فـــي معظـــم الحـــاالت الـــدارة المحليـــة. وهكـــذا، ومـــن زاويـــة تخصـــيص المـــوارد ونطـــاق 
اإلنتــاج، والبنيــة التحتيــة والتوزيــع، وكــذلك ديمومــة األســواق للمنتجــات، فــإن الــنهج اإلقليمــي الجهــوي يتــيح للجهــات 

  ضرورية.المعنية إشراك وتعبئة الموارد ال
  
  الرصد والتقييم المتواصالن  ٦-٢
  

يتجسد التنويع اإلنتاجي، وفقًا للمنهجية قيد البحث، في عملية تشاركية تطلق مجموعة من األنشـطة، والتـي تعتمـد، 
بــدورها، علــى السياســات الحكوميــة. ولــذلك، وبمــا أن األمــر يشــمل جهــات فاعلــة مختلفــة ذات مســؤوليات وتطلعــات 

نشــطة المتواصــلة للرصــد والتقيــيم تعتبــر أساســية لضــمان مشــاركة األطــراف والتزامهــا باســتمرار، مــع متباينــة، فــإن األ
  تحديد عالمات للقياس لألنشطة وٕاعادة جدولتها.

  
  انطالق العملية: تحديد تسلسل اإلجراءات  -٣
  
  التعبئة  ١-٣
  

اإلطـــار المنهجـــي، فـــإن نقطـــة  بـــالنظر إلـــى أن التخطـــيط التشـــاركي، والرصـــد والتقيـــيم، هـــي عناصـــر أساســـية لهـــذا
انطالقه تعتمد على عرض األغراض واالستراتيجيات المتعلقة بالتنويع اإلنتاجي، والسعي إلى تالقـي المصـالح بـين 

  الجهات المعنية في المجتمعات المحلية المشاركة.
  

تلفزيـون، الصـحافة، ومـا ولذلك ينبغي استخدام كل من جهود إذكـاء الـوعي التـي تبـذلها وسـائل اإلعـالم (اإلذاعـة، ال
إلـــى ذلـــك ) والزيـــارات إلـــى منظمـــات المجتمـــع المـــدني والمـــزارع، فـــي عمليـــات التوعيـــة وتـــوفير المعلومـــات. وكمبـــدأ 
تــوجيهي عــام فـــإن مــن المهـــم الســعي إلـــى إجــراء مناقشــات وحـــوارات جماعيــة فـــي مواقــع مثـــل لقــاءات المجتمعـــات 

واجتماعــات ممثلــي الحكومــات المحليــة، ومــا إليهــا. وحــال اتفــاق المحليــة، واجتماعــات منظمــات المجتمــع المــدني، 
  الجهات المعنية على المعلومات واإلجراءات يتعين وضع برنامج مشترك للعمل والرصد.

  
  تحليل الوضع  ٢-٣
  

بغيــة تحقيــق أغــراض التنويــع اإلنتــاجي فــإن مــن األهميــة بمكــان امــتالك معلومــات مخصوصــة لتحديــد األهــداف، 
لمســؤوليات، والُمهــل، ومــا إلــى ذلــك. وهكــذا ينبغــي أن يبــدأ التخطــيط مــن تحليــل النظــام الزراعــي لــزرَّاع والمــوارد، وا

التبـغ وعمالــه. واســتنادًا إلـى تلــك المعلومــات يتعـين إعــداد تحليــل لعمليـة اتخــاذ القــرارات التـي يتَّبعهــا المزارعــون، مــع 
  زراعة التبغ، إلى جانب اإلمكانيات المتوافرة. مراعاة ما يخصهم من خطط، وعوائق، ومناظير، وتوجهات إزاء

  
ومن هذه الزاوية فإن من المهم اإلدراك أن النظم اإلنتاجية التي يسـتخدمها المزارعـون تنبـع مـن جهـة مـن بـارامترات 

  موضوعية مثل توافر وسائل اإلنتاج وربحية المحاصيل، ومن جهة أخرى من مسائل ذاتية واجتماعية.
  

مثل هذا التحليـل باسـتخدام اسـتبيان، وفـي حـال تـوافر بيانـات اختباريـة إجـراء تقيـيم لألثـر ُيعنـى  وبالمستطاع تطوير
  بمسائل متعددة األبعاد عبر البارمترات التالية:

  
 تركيب األسر؛  
 توافر الموارد الطبيعية؛ 
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 توافر وسائل اإلنتاج؛ 
 نظم اإلنتاج الزراعية والحيوانية في الحيازات (باستثناء التبغ)؛ 
 سلع الكفاف المنتجة؛ 
 الدخل المالي المتأتي من تسويق المنتجات المختلفة (غير التبغ)؛ 
 نظام اإلنتاج واألداء المالي المتعلق بالتبغ؛ 
 الوصول إلى الخدمات والسياسات الحكومية؛ 
 الوصول إلى القروض االئتمانية والخدمات المصرفية؛ 
 التنظيم والمشاركة االجتماعية؛ 
 اديون واالجتماعيون؛الشركاء االقتص 
 القيم واألولويات األسرية والمجتمعية؛ 
 الوضع الصحي، والعمالة، والبيئة؛ 
 الرضا عن الظروف القائمة؛ 
 .الخطط المرسومة للحيازات 

 
 اقتسام المعلومات والتخطيط التشاركي  ٣-٣
  

الســـعي إلـــى اعتمـــاد  بعـــد تصـــنيف وتحليـــل المعلومـــات المستخلصـــة مـــن االســـتبيان ومـــن اجتماعـــات التعبئـــة ينبغـــي
استراتيجية القتسام هذه البيانات مع الجهات المعنية في المجتمعات المحليـة وفقـًا لمنطـق االنخـراط المتعاقـب الـذي 

  يمكن أن يؤدي إلى تخطيط مرجعي وجهوي يحدد ما يلي:
  

 تحليل الوضع؛  
 الترتيب حسب األولوية؛ 
 االستراتيجيات واألنشطة؛ 
 األهداف والُمهل؛ 
 لتمويل؛مصادر ا 
 إطار السياسات الحكومية؛ 
 األدوار والمسؤوليات؛ 
 .عملية الرصد، والتقييم، وٕاعادة البرمجة 
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 التنفيذ التشاركي  ٤-٣
  

تضــطلع الجهــات المعنيــة المنخرطــة فــي عمليــة اإلدارة هــذه، باالســتناد إلــى المعلومــات الــواردة مــن المناقشــات فــي 
ء لجنة توجيهية للتخطيط الجهوي الخاص بالتنويع اإلنتاجي، بالمسؤولية المجتمعات المحلية والمواقع الجهوية وٕانشا

عـــن توحيـــد جهـــود الشـــبكات التعاونيـــة والشـــراكات مـــع جهـــود العناصـــر االجتماعيـــة والمســـؤولين الحكـــوميين لتـــوفير 
  المتطلبات الضرورية إلرساء الدينامية الالزمة.

  
حكــوميين فــي تنفيــذ وٕادارة مصــادر الــرزق البديلــة علــى نحــو وينبغــي أن تشــارك كــل الجهــات المعنيــة والمســؤولين ال

صـــريح، وشـــفاف، وتشـــاركي. ويتعـــين تيســـير هـــذه المشـــاركة بتـــوفير كـــل المعلومـــات، والمـــدخالت، والحـــوافز ذات 
  الصلة.

  
وتــوفر توعيــة وتــدريب العــاملين االجتمــاعيين والمــزارعين القــوة المحركــة لهــذه العمليــة التــي يجــب أن تتحــرك، وفــي 

ء المشــاركة االجتماعيــة النشــطة، صــوب الحكومــة كـــي تعتمــد سياســات عامــة تــدعم األنشــطة اإلنتاجيــة التـــي ضــو 
  ُمنحت األولوية استنادًا إلى المناقشات مع المجتمعات المحلية. 

  
  مواصلة الرصد، والتحليل، والتقييم، وٕاطالق دورة جديدة من اإلجراءات  ٥-٣
  

تنويع اإلنتاجي في مناطق زراعة التبغ على إنشاء فريق توجيهي لتنسيق ورصد ينبغي أن تشتمل العملية الجهوية لل
تنفيــذ األنشــطة. ويتعــين القيــام بهــذا الرصــد بطريقــة منســقة فــي صــفوف كــل الجهــات المعنيــة والمجتمعــات المحليــة 

هرمــي للقــاءات المشــاركة، مــع تــوفير الوســائل الضــرورية لجمــع البيانــات مــن أجــل التقيــيم والســيما ضــمان الترتيــب ال
المجتمعــات المحليــة الخاصــة باســتعراض النتــائج وٕاعــادة برمجــة اإلجــراءات. وهكــذا فــإن ترتيــب أولويــات المشــاركة 
االجتماعية، والملكية المجتمعية، وشفافية المعلومات يمكن أن يشجع على نحو متواصل االستدامة الدينامية لتنويع 

  مصادر الرزق.
  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨ ،الخامسة(الجلسة العامة 
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