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  A/FCTC/COP/2/11  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ٩  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت٥-٥البند 
  
  
  
  

  مؤتمرالتي اتخذها  مسائل حددت في القرارات
   فياءات بشأنهاالتي تتطلب اتخاذ إجراألطراف و
  الفاصلة بين دورتيه األولى والثانيةالفترة 

 
  

  معنية بالمحاصيل البديلةإنشاء مجموعة دراسة 
  )FCTC/COP1(17)القرار (

  
  

  معلومات أساسية
  
، غأثناء الدورة األولي لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التب               -١

، اتُخذ قـرار يقـضي بإنـشاء        ٢٠٠٦فبراير  /  شباط ١٧ إلى   ٦ جنيف في الفترة الممتدة من    والتي عقدت في    
مجموعة دراسة مخصصة معنية بالمحاصيل البديلة ومفتوحة العضوية أمام األطراف المهتمة في اتفاقية منظمة 

 عاب البدائل مدى استي وسيلخص عمل مجموعة الدراسة     ). FCTC/COP1(17) القرار(الصحة العالمية اإلطارية    
 توصيات إلى مؤتمر األطراف بخـصوص   وسيتمخض عن تقديم   التبغ،   لزراعالقائمة ذات الجدوى االقتصادية     

 الوطني وفقاً   المستوى على   المنفذة تقارير عن المبادرات     وعن تقديم ممارسات شركات التبغ،    تقييم آثار   آليات  
  .ات مردودية في ميدان التنويعوعن التوصية باتخاذ مبادرات ذ من االتفاقية، ١٧لمادة ل
  
  رض المنشودالغ
  
بغية استهالل عمل مجموعة الدراسة هذه ضم االجتماع األول مشاركين من األطراف المهتمـة فـي                  -٢

  . والتي تزرع التبغ،اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
  
ـ               -٣  التبـغ،   لـزراع صادية  وكان غرض االجتماع هو تلخيص فهم البدائل القائمـة ذات الجـدوى االقت

 .وسيعرض هذا التقرير، الذي يشتمل على نتائج االجتماع، على الدورة الثانية لمؤتمر األطراف
  
ودعي المشاركون إلى مناقشة نتائج البينات الحالية والعمل الذي يتحرى أسباب الرزق البديلة المحتملة               -٤
االجتماع تحديد سبل المضي قدماً في إجـراء بحـوث           الحصائل المتوقعة لهذا     وكان من بين  . زارعي التبغ مل

  .جديدة، في ظل نقص الدراسات في هذا الميدان
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  االجتماع
  

  المشاركون
  
 ، جميع أقاليم المنظمة   المنتمية إلى وحضر ممثلون من األطراف     .  شخصاً في االجتماع   ٧٠شارك نحو     -٥

، وقيرغيزسـتان  ، األوروبية، وكينيـا   والجماعة،  الديش، والبرازيل، وكندا، والصين   غبما في ذلك أرمينيا، وبن    
وحـضر   .غواي، وبيرو، والجمهورية العربية الـسورية    اوجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وباكستان، وبار     

وان مارتابيت، واألمانة المؤقتة التفاقية منظمة      خالسفير  سعادة  االجتماع أيضاً كل من رئيس مؤتمر األطراف،        
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة والبنك الدولي وبرنامج من كل  وشارك أيضاً. طاريةالصحة العالمية اإل

 تربطهمـا  وكذلك منظمتان غير حكـوميتين       ،لمركز بحوث التنمية الدولية   المكافحة الدولية للتبغ التابع     بحوث  
.  لمـساءلة الـشركات    وليـة منظمة الد التحالف االتفاقية اإلطارية، و   هما  عالقات رسمية مع مؤتمر األطراف،      

  .وحضر أيضاً مراقبون من األرجنتين، وهي من البلدان الموقعة على االتفاقية
  

  حفل االفتتاح
  
افتتح الحفل معالي وزير الصحة، أجينور ألفاريز، ومعـالي وزيـر الزراعـة والثـروة الحيوانيـة                   -٦

من ممثل وزارة التنمية الزراعية، أدونيرام      وبعد ذلك قام كل     . واإلمدادات الغذائية، لويس كارلوس غيديس بنتو     
  .بيانات ريبوا، بإلقاء ماريانغيال الخارجية، سعادة السفير وزيرسانشيز، وممثل 

  
وُألقيت أيضاً خطب من قبل كل من رئيس مؤتمر األطراف في اتفاقيـة منظمـة الـصحة العالميـة                     -٧

 الدكتور دييغو فيكتوريا،    ،صحة العالمية في البرازيل   مارتابيت، وممثل منظمة ال    السفير خوان    سعادةاإلطارية،  
منظمـة الـصحة    العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، ومبـادرة        الصحة  ومنسق شؤون مكتب اتفاقية منظمة      

  . من التبغ، الدكتور دوغالس بيتشرالعالمية للتحرر
  
  . المتحدثين مقابالتوكان الحفل مفتوحاً أمام الصحافة، وبعد اختتام الحفل أجرى مختلف  -٨
  

  الحاليةنبذة عن البحوث والبّينات 
  

  السياق الخاص بمجموعة الدراسة
  

 بين اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ واجتماع مجموعة الدراسـة المعنيـة   صلةثمة  
  )دوغالس بيتشر(بالمحاصيل البديلة 

  
إلطارية بشأن مكافحة التبغ إحدى أكثر المعاهدات التـي حظيـت           تُعد اتفاقية منظمة الصحة العالمية ا       -٩

 دولـة   ١٤٣، وبلغ عدد األطـراف فيهـا        ١٦٨بلغ عدد الموقعين عليها     بالقبول في تاريخ األمم المتحدة حيث       
ومن .  من سكان العالم   ٪٨٠ نحو   ، طرفاً ١٤٤ البالغ عددها    ، هذه األطراف  وتمثل).  األوروبية الجماعةوكذلك  (

شكل إنتاجها فـي عـام      قد   و ١دان األطراف في االتفاقية يقوم سبعة وثمانون بلداً بزراعة أوراق التبغ،          بين البل 
وقد ُأنشئت مجموعة الدراسة المخصصة المعنية بالمحاصـيل        .  من إنتاج أوراق التبغ في العالم      ٪٨٣ ،٢٠٠٥

 األولى، التي طارية في دورتهة اإل البديلة بموجب قرار اتخذه مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمي          
                                                           

: (ProdSTAT)برودسـتات  . ٢٠٠٥تم الحساب على أساس معطيات منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لعام     ١
روما، منظمة األمم المتحدة لألغذية والزارعة،      ]. قاعدة المعطيات على اإلنترنت     ) [ (FAOSTAT)فاوستات  (المحاصيل  

 .٢٠٠٧مارس /  آذار٢٣
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وكـان  ). FCTC/COP1(17) القـرار ( ٢٠٠٦فبراير /  شباط١٧ إلى ٦ الفترة الممتدة من عقدت في جنيف في  
 البدائل القائمة ذات الجدوى     مدى استيعاب الغرض المنشود من االجتماع األول لمجموعة الدراسة هو تلخيص          

والتـي  ر عن نتائج االجتماع على الدورة الثانية لمؤتمر األطـراف،           وسيعرض تقري .  التبغ لزراعاالقتصادية  
 أهمية التعاون بين الوكاالت فيما يتعلـق        FCTC/COP1(17)ويبرز القرار   . ٢٠٠٧ في بانكوك في عام      ستُعقد

 مع الوكاالت الحكومية الدوليـة والوكـاالت        بالعمل الوثيق  مجموعة الدراسة    ويكلفبعمل مجموعة الدراسة،    
حت وت. لية، والتعاون مع فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المخصصة المعنية بمكافحة التبغالدو

 منظمة الصحة العالميـة والبنـك       يقوم فيه كل من   أحدهما  . مشروعين مهمين مظلة فرقة العمل تم االضطالع ب     
وقع أن ينمو االستهالك خالل فتـرة        ويبين أن من المت    ،٢٠٢٥ إسقاطات االستهالك بحلول عام       بإعداد الدولي

 منظمة األمـم المتحـدة لألغذيـة        الذي تنفذه أما اآلخر،   .  عاماً القادمة، بفعل زيادة عدد السكان      الخمسة عشر 
وتبـين  . ٢٠١٠ بحلـول عـام      بـه ستهالك التبغ وإنتاجه واالتجار     ال االتجاهات المستقبلية    فيبحثوالزراعة،  

لتبغ سيستمر في التحول من البلدان المتقدمة إلى البلـدان الناميـة، وأن مـن               االستنتاجات الرئيسية أن إنتاج ا    
  .المتوقع أن يستمر الطلب على منتجات التبغ في الزيادة على الصعيد العالمي

  
   السرطان في البرازيللبحوث الدكتور لويس أنطونيو سانتيني، المدير العام للمعهد الوطني  إعداد منتقديم

  
ر سانتيني إلى أهمية هذا االجتماع الدولي لمجموعة الدراسة المعنية بالمحاصيل البديلـة             أشار الدكتو   -١٠

لمزارعين صغار ا من   ٢٠٠ ٠٠٠ أكبر منتج ألوراق التبغ، ويعتمد       البرازيل هي ثاني  و.  في البرازيل  والمنعقد
 لبحـوث الوطني وتم تسليط الضوء على دور المعهد       . ، كمصدر للدخل  سواه دون   وأسرهم على هذا المحصول   

السرطان في البرازيل، بصفته الهيئة التابعة لوزارة الصحة والتي تتولى تنسيق البرنامج الـوطني لمكافحـة                
،  وهذا المعهـد   . البرازيلية  والبلديات التبغ؛ وقد ُأنشئ هذا البرنامج بالشراكة مع المكاتب الصحية في الواليات          

 ىنية المعنية بتنفيذ االتفاقية اإلطارية وبروتوكوالتهـا، يعـد منتـد           هو أيضاً األمانة التنفيذية للجنة الوط      الذي
على وضع برنامج عمل حكومي لتنفيذ اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة              وزارة تعمل معاً     ١٣حكومياً يضم   

على حصائل االجتمـاع، األمـر       البرازيل   اآلمال الكبيرة التي تعقدها   وأعرب الدكتور سانتيني عن     . اإلطارية
 سيكون في رأيه فرصة لتعزيز مبادرة هامة بشأن تنويع المحاصيل وبدائل زراعة التبغ، أطلقتها مـؤخراً           ذيال

وأخيراً، اقترح الدكتور سانتيني إمكانية أن توصي مجموعة الدراسة مؤتمر األطراف           . وزارة التنمية الزراعية  
  .بإدراج هذا الموضوع في بنود جدول أعماله ذات األولوية

  
فيرا دي كوستا ( جلسة استماع علنية بشأن التنويع الزراعي والمحاصيل البديلة للتبغ   -تائج المناقشات   ملخص ن 

  )لفاي سإي
  
جرى التخطيط لعقد جلسة استماع علنية في اليوم السابق النعقاد االجتماع، وذلك بغية ضمان عرض                 -١١

دلى بها من قبل منظمات ومؤسسات القطاعين        البيانات الم   بالترحيب وحظيت. جميع وجهات النظر أثناء اللقاء    
وورد .  التبغ ورابطات العمال، وكذلك دوائر صناعة التبغ       ومزارعيالعام والخاص والمنظمات غير الحكومية      

، وثالثة اقتراحات من الحكومة، وخمسة      الزراع اقتراحاً من    ١١عشرون اقتراحاً من قطاع الصحة العمومية، و      
 التبغ دعم تنويع المحاصيل مع      زراعومن بين اآلراء المعرب عنها اقترح       . ة التبغ اقتراحات من دوائر صناع   

 التبغ، وأشاروا إلى أنه ينبغي أن تتضمن برامج تنويع المحاصـيل            منتجاتاإلبقاء في الوقت ذاته على بعض       
ى محاصـيل    التبغ من التحول بصورة مفاجئة إل      زراعر كثير من    ذوح. المعرفة التي لدى المجتمعات المحلية    

وأعرب العديد من المنظمات غير الحكومية      . بديلة، حيث إن ذلك من شأنه أن يفضي إلى زيادة البطالة والفقر           
 أن هـذه الممارسـة   وحجتها في ذلك التبغ، زراعة من نظام االقتصار على القلق التبغ عن زراعومجموعات  

ة الصحة العمومية والمنظمـات غيـر الحكوميـة         واسترعى دعا . الزراعية غير مستقرة مالياً وال سليمة بيئياً      
، وكـذلك  العقود التي تُبرم من جراء عبوديـة الـدين   التبغ االهتمام إلى دورة الفقر الناجمة عن       زراعوبعض  

وزعمت مجموعات دوائر صناعة التبغ أن دوائر هذه        . المخاطر المتعلقة بالصحة والمترتبة على زراعة التبغ      



A/FCTC/COP/2/11      

4 

 األطفال ومأمونيـة المحاصـيل وإدارة       عمل بشأن   مبادئ توجيهية رة من أجل توفير     الصناعة تبذل جهوداً كبي   
 لمـن   إعانـات وأوردت بعض المنظمات غير الحكومية حججاً مضادة إلعطـاء          . ومبيدات الهوام المحاصيل  

. يتوقفون عن زراعة التبغ، أو تعويض المزارعين عن الخسائر التي يتحملونها نتيجة التخلي عن زراعة التبغ               
 التبغ وغيرهم أن التعويض عن التوقف الطوعي عن زراعة التبغ ستكون له حصائل أكثر إيجابية                زراعوذكر  

 ووكـاالت وعلى مدار االجتماع أشار المشاركون إلى ضرورة أن تقـوم الحكومـات             . من تقييد زراعة التبغ   
التي يمكن أن تكون     زراعة التبغ    التمويل والمنظمات الحكومية الدولية بتوسيع وتحفيز البحوث الخاصة ببدائل        

 قـضية   ألن أن عمل مجموعة الدراسة سيستغرق وقتـاً، وذلـك           حقيقةوأبرزت المناقشات أيضاً    . ذات جدوى 
  . لن تحل بسرعةالمحاصيل وتنويعها واستبدالهازراعة 

  
  القضايا التقنية ذات الصلة بزراعة التبغ وبدائل زراعة التبغ

  
  )بيروسيك ماري - آن(تبغ المخاطر المرتبطة بزراعة ال

  
 مـشكالت  بالنسبة إلى الصحة والبيئة، كمـا أنهـا تفـرض            امراء فيه مخاطر ال   التبغ   تشكل زراعة   -١٢

 ،ومن بين المخاطر الصحية المرتبطة بزراعة التبغ داء التبغ األخـضر          . اجتماعية اقتصادية على المزارعين   
 التدهور  في زراعة التبغ    تتسببويمكن أيضاً أن    . صابات واإل ، الخطيرة وغبار التبغ   الهواموالتعرض لمبيدات   

 وتدهور التربـة نتيجـة      الهوامالبيئي عن طريق إزالة األحراج وتلوث إمدادات المياه نتيجة استعمال مبيدات            
 قدرة المزارعين قليلة على بيع منتجاتهم بأفضل األسعار ألن دوائر صناعة كما أن.  المكثف لألسمدة  االستعمال

شتبه أيضاً فـي تـشغيل      وي.  قيمة أوراق التبغ التي يزرعونها، دون أي تحقق مستقل          هي التي تقرر عادةً    التبغ
ومع ذلك فمن المهم للغاية بالنـسبة       . األطفال بأعداد كبيرة في مزارع التبغ بسبب االحتياج الشديد إلى العمالة          

 في زراعـة    المشكالت االعتبار أن بعض     إلى راسمي السياسات أن يبحثوا بدائل زراعة التبغ وأن يضعوا في          
وفي حين أن داء التبغ األخضر هو مشكلة تقتصر على زراعة التبغ فـإن هنـاك                . التبغ ال تقتصر على التبغ    

 واألسمدة أمر شائع    الهوامفعلى سبيل المثال فإن االستعمال المكثف لمبيدات        . مشكالت أخرى ال تقتصر عليها    
كما أن إنتاج فول الصويا ورعي الماشية يسرعان        .  والفواكه والخضروات  طنوالقاألحمر  مع محاصيل الفلفل    

وباإلضافة إلى ذلك فإن اختالل ميزان القوى بين المزارعين ودوائر الصناعات الزراعية يشيع             . إزالة األحراج 
عنـصر  تحـري   زراعة التبغ على    أال تقتصر البحوث الخاصة ببدائل      وينبغي  . في ظل وجود هيكل احتكاري    

التكلفة مقابل الربحية فيما يتعلق بالمحاصيل األخرى، وإنما ينبغي أن تشمل أيضاً أثرها على صحة العـاملين                 
وينبغي تشجيع حماية صحة العمال وتيسيرها من خالل المساعدة الحكوميـة وتطبيـق دوائـر               . وعلى البيئة 

  . يجنوا أفضل عائد من إنتاجهموينبغي تقديم الدعم إلى المزارعين لضمان أن. الصناعة للوائح السارية
  

  )كيزرجون سي ( المحاصيل البديلة للتبغ -استبدال المحاصيل 
  
تبدأ عملية اإلنتاج الزراعي والتسويق بقرارات يتخذها المزارعون على أساس التكـاليف واألربـاح،                -١٣

 والمهارات والخبـرات،     االستثمار، ومتطلباتوالطلب على العمالة، ومالءمة المناخ، والوصول إلى األسواق،         
 الكلـي، ومنهـا الـدخل    المستوىولدى راسمي السياسات اعتبارات إضافية على     . ومخاطر اإلنتاج واألسواق  

؛ ونمو الدخل الريفي، والحد من الفقر، واألمن الغذائي؛ والصحة العمومية )عائدات التجارة والضرائب(القومي 
. ثمار؛ والتسهيالت والمعايير التجارية؛ والقدرة على المنافسة دوليـاً وتشجيع االستوالعافية؛ واالستدامة البيئية؛  

 تناولت بالتحليل التكاليف واألرباح المالية للتبغ، أن زراعة التبـغ فـي             ، أربع دراسات حالة قطرية    ويتبين من 
جموعـة   المنخفضات في مزارع صغيرة للغاية ومكثفة وسط م        وتبغ المرتفعات   تبغندونيسيا التي يزرع فيها     إ

وفي زمبابوي تشكل زراعة    . متنوعة من المحاصيل، تتطلب تكاليف مدخالت متوسطة وتحقق أرباحاً متوسطة         
علـى نطـاق    والتبغ، بوصفه محصوالً تجارياً     .  من الناتج المحلي اإلجمالي    ٪٣٠من الصادرات و   ٪١٠التبغ  
لك فإنه، كمحصول، شديد الحساسية     اليف مدخالت عالية ويحقق أرباحاً تجارية كبيرة، ومع ذ        ك، يتطلب ت  واسع
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 من الناتج المحلي اإلجمالي لمالوي، حيـث يعمـل          ٪٤٠ويشكل التبغ   . للتغيرات الطارئة على أسعار الغالت    
عتبر أحجام المزارع صغيرة للغاية، ومن ثم فإن تكاليفها         وتُ.  كل خمسة أشخاص في صناعة التبغ       بين واحد من 

وفي البرازيل، وهي ثاني أكبر زارع للتبغ في العالم، يزرع التبغ . لمالكصغار ا تكاليف وأرباح مثلوأرباحها 
وهناك عـدة محاصـيل     .  بين المحاصيل الزراعية   اليومية من في نظام إطاري متكامل يدر أحد أكبر العائدات         

يرة صـغ  مها باهظ التكلفة أيضاً، وأسـواقه     تنافس التبغ في الدخل اإلجمالي وتحقق عائدات مغرية، ولكن معظ         
عتبر كل  ومن األمثلة الثالثة التي عرضت لتجارب تنويع المحاصيل في البرازيل ي          . تطلب استثمارات خاصة  وي

وألن . نموذج نجاحاً في حد ذاته، ولكن على نطاق محدود بسبب اعتبارات الجودة والتوقيت والتنسيق والتسليم              
ا يمكن أن تكون دافعاً ألنشطة تنويع المحاصـيل          فإنه على المزارعين  تدر عائدات كبيرة      عادة ما  زراعة التبغ 

  .وهي كذلك بالفعل
  

  المناقشات
  
ولوحظ أن البينات أظهـرت     . طُرح سؤال حول إمكانية استعمال التبغ المعدل جينياً في أغراض بديلة            -١٤

ين فـي   زيادة محتوى النيكـوت   لحتى اآلن أن التبغ المعدل جينياً استعمل بوجه خاص لمصلحة دوائر الصناعة             
سيلزم إجراء بحوث بـشأن إمكانيـة اسـتعمال         و. أوراق التبغ، أو لجعل هذه األوراق أكثر مقاومة لألمراض        

  . ألغراض أخرى غير االستهالك في السجائر وسائر منتجات التبغجينياًأوراق التبغ المعدل 
  
تعلق باستعمال النيكـوتين     ي ويجب إجراء دراسة أكثر استفاضة لقضية االستعماالت البديلة للتبغ، فيما           -١٥

الـصابون  والـدهانات   و الزيـوت     صـناعة  قات النيكوتين أو في منتجات صيدالنية أخرى، أو فـي         في لصا 
بيد أن من المهم أن يوضع في الحسبان أن المنتج النهائي الجديد قد ال يحـتفظ بالقيمـة                  . لصناعات الكيمائية وا

  . ها الحاليالعالية التي تتمتع بها أوراق التبغ في استعمال
  
 في زراعة التبغ وتنويع محاصيل التبغ يلزم أن يخـضع           اإلعاناتوأشار أحد المشاركين إلى أن دور         -١٦

  . تجعل المحصول أكثر إغراء للمزارعيناإلعانات أوسع، وذلك ألن لتحليل
  
بزراعة وأشار المشاركون إلى ضرورة إجراء المزيد من البحوث بشأن عدد من القضايا ذات الصلة                 -١٧

 ربحية المحصول البديل أو وضع مختلف السيناريوهات المتعلقة بربحية التبـغ            التبغ وبدائل التبغ، مثل حساب    
عرضت أيضاً اقتراحات بخصوص الجمع بين التكاليف البيئية والصحية لزراعـة           و. في المستقبل في الحسبان   

 مقارنة ساعات العمـل أو أيـام العمـل أو           ومن المهم أيضاً  . التبغ عند حساب تكاليف وربحية محاصيل التبغ      
ومن الضروري بلورة أدوات التحليل كي . شهور العمل التي تلزم سنوياً إلنتاج التبغ وإنتاج المحاصيل األخرى

  .البيئي لألنشطة االقتصادية بالنسبة إلى زراعة التبغوتعطي تفسيراً لألثر االجتماعي 
  

مية الدولية والمنظمات الدولية بشأن زراعة التبـغ وبـدائل          األعمال التي تقوم بها المنظمات الحكو     
  زراعة التبغ

  
نص مقدم   (٢٠١٠ حتى عام    به عرض التبغ والطلب عليه واالتجار       -منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة      

  ) مواربريان خوسيه توبينو إلى من
  
، تضمنت إحداهما   ٢٠٠٣تبغ في عام    أجرت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة دراستين بشأن ال          -١٨

 في بلدان معينـة     األخرى الدراسات المجراة  ، وشملت   ٢٠١٠إسقاطات اإلنتاج واالستهالك واالتجار حتى عام       
.  اقتصادات البلدان النامية المنتجة للتبـغ      فيمع النمذجة الوصفية والكمية لتحديد أثر تقلص الطلب على التبغ           

اسـتمرار الـسياسات    هو  قاطات عرض اثنان من السيناريوهات، كان أحدهما        وفي الدراسة التي تناولت اإلس    
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بما في ذلك فرض ضرائب تزيد األسعار بمقدار (الحالية وبحث اآلخر السياسات الرامية إلى الثني عن التدخين   
 النمذجة وحسب دراسة).  في البلدان النامية٪٢٠ في البلدان المتقدمة و٪٤٠، وتقليل دعم المنتجين بمقدار ٪٣٠

فإن خفض الطلب العالمي على التبغ من شأنه أن يفضي إلى خسائر في الدخل، وسيقتضي إدخـال تعـديالت                   
وعلى الرغم مـن أن     . على محاصيل وصناعات أخرى من أجل تقليل الخسائر االقتصادية إلى أدنى حد ممكن            

 ومخاطره المالية أقـل ويتطلـب     ودية  إنتاج التبغ كثيراً ما يفضل على المحاصيل األخرى ألن التبغ أكثر مرد           
ففي مالوي حلّت محاصيل مختلفـة وصـناعة        . مهارات استثمارات خاصة بالتبغ تحديداً فإن هناك بدائل للتبغ        

وتشير . المنسوجات والسياحة محل زراعة التبغ، بينما نجحت في الهند محاصيل مثل الفول السوداني والقطن             
 الطلب قد ال تكون كارثية، حيث إن انخفـاض     المترتبة على خفض  تصادية  دراسة النمذجة إلى أن العواقب االق     

ويقتضي التكيـف مـع     .  في الناتج المحلي اإلجمالي في زمبابوي      ٪١ يقابله انخفاض بنسبة     ٪١٠الطلب بنسبة   
المحاصيل البديلة أو الصناعات البديلة تحديد وتطوير األسواق، وإكساب المنتجين مهارات، واالسـتثمار فـي               

  .وس أموال جديدةرؤ
  

مركز بحـوث    الدولية للتبغ،    بالمكافحةقضية إنمائية تتناولها البحوث الخاصة      : البحوث الخاصة بزراعة التبغ   
  )وردي ليبان( التنمية الدولية

  
 مساعدة الباحثين في البلدان     وتستهدف، مؤسسة كندية مملوكة للدولة،      مركز بحوث التنمية الدولية   إن    -١٩

وتدل . ما تواجهه بلدانهم من مشكالت اجتماعية واقتصادية وبيئيةجاد حلول عملية وطويلة األمد ل إي علىالنامية  
 تركيزه علـى التبـغ       على  التابع للمركز   للتبغ برنامج بحوث المكافحة الدولية   لمواضيع البحوث ذات األولوية     

ويـدعم المركـز    .  والمهمشة تأثرالسريعة ال كقضية من قضايا التنمية وعلى أهمية التبغ للمجموعات السكانية          
ففي كينيـا يجـري     .  دراسات أصغر حجماً   بشأن التبغ، باإلضافة إلى خمس    ثالثة مشاريع كبيرة وطويلة األمد      

قطـع األرض   أسباب الرزق األسرية، وذلك عـن طريـق          استدامة   تقدير إمكانية أن يكفل الخيزران العمالق     
. التعاونيات لهذا الغـرض   نية للجمع بين المحاصيل، وتم تشكيل       وثمة إمكا . أثناء تدريب المزارعين  التجريبية  

وفي بنغالديش يجري تدريس استخدام نهج البحوث التعاونية وتقنيات تحليـل المعطيـات، ويجـري اختبـار                 
أما المشروع الثالث، والذي لم يتم االنتهـاء        ). بما في ذلك المحاصيل النقدية    (استراتيجيات تنويع إنتاج األغذية     

 صـغار   بدالً من االستبدال الكلي، مـن أجـل        بعد، فسيركز أساساً على تشجيع تنويع المحاصيل،         عدادهمن إ 
قد أسفر انخفاض األسعار وتحرير األسواق فيمـا يتعلـق بالمـدخالت، وإلغـاء              و. مزارعي التبغ في مالوي   

.  فـي مـالوي    لكثيرينبالنسبة إلى ا  اقتصادية   زراعة التبغ غير     أصبحتاألسمدة، عن أن    ب اإلعانات الخاصة 
 المكانيـة   لتقلبية المناخ وسينصب التركيز إلى حد بعيد في هذا المشروع على البقول، مع إيالء اهتمام خاص               

وفي حين أن الحلول تكون في الغالب خاصة بمواقع محددة فإن هناك أسـاليب ومنهجيـات عامـة                  . والزمنية
 في دعم شبكة من الباحثين في هذا الميـدان          نمية الدولية مركز بحوث الت  ولهذه الغاية يأمل    . الستحداث البدائل 

  .من أجل إعداد الدروس المستفادة والترويج لها
  

 المناقشات
 
 في هذه القضية يمكـن تعزيـز        حسب خبرتهم  أنهذكر ممثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة          -٢٠

اقترح بعـض المـشاركين أن      تفعيل الشراكة   لو. العمل المشترك بين الوكاالت مع المنظمة بشأن زراعة التبغ        
تتصل الحكومات على المستوي القطري بوكاالت مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة بغرض استهالل              

وعالوة على . ومن أمثلة ذلك إدراج موضوع التبغ في البرامج الخاصة بمزارعي األسر. التعاون التقنيأنشطة 
 تعريـف  ،اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، التي تنـتج التبـغ         ئيسية في   األطراف الر ذلك فإن بإمكان    

، وذلـك    بهـذا العمـل التعـاوني      األجهزة الرئاسية لوكاالت من قبيل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة         
 يتطلبغي أن   البحوث والتعاون التقني، وال ينب    التعاون في   وس فيما يتعلق ب   مللمساعدة على استهالل العمل المل    



A/FCTC/COP/2/11    

7 

لممثلي األطراف بتشجيع التعاون    ويمكن أيضاً أن يصدر مؤتمر األطراف توصية        . ذلك العمل ميزانيات كبيرة   
بين الوكاالت عن طريق االتصال مع الزمالء الذين يمثلون حكوماتهم المعنية في األجهزة الرئاسـية لـسائر                 

  .الوكاالت الحكومية الدولية
  

  دراسات الحالة
  

 فـان   يوهـان (تدابير التحويل   : تحاد األوروبي  زراعة التبغ في اال    - األوروبية   المفوضيةة أجرتها   دراسة حال 
  )غروجتهويزن

  
.  التبـغ  تنتج دولة   ١٤ دولة، هناك    ٢٧روبي، والبالغ عددها    ومن بين الدول األعضاء في االتحاد األ        -٢١

 فـي    التـي بـدأت    لك قبل اإلصالحات   التبغ إلى محاصيل أخرى، وذ     زراع تدابير لتسهيل تحويل     وقد وجدت 
التـابع للجماعـة    لصندوق التبغ   " القديمة "ة، في إطار السياسة الزراعية المشترك     ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني  ١

برامج المعلومـات   :  مع نوعين من المشاريع، هما     التابع للجماعة األوروبية  ويتعامل صندوق التبغ    . األوروبية
وتشمل تدابير التحويـل التـي      .  أنشطة اقتصادية أخرى    في  أو في اإلنتاج التحول   تعزيزوالتدابير الرامية إلى    

 بمـا    المساهمة المالية  ، وتحديد  تدابير فردية تتضمن المشاركة في برامج إعادة الشراء        اتخذتها الدول األعضاء  
 العامـة أو هيئـات       من التكاليف اإلجمالية، وتدابير الصالح العام التي اتخذتها السلطات         ٪٧٥ يتجاوز نسبة  ال

ومن أمثلة تدابير الـصالح العـام الدراسـات واإلرشـادات           . ٪١٠٠البحوث العامة، حيث بلغ التمويل نسبة       
 بدأت المرحلة األولى من خطـة       ٢٠٠٦يناير  /  كانون الثاني  ١وفي  . والخدمات االستشارية وإجراء التجارب   

، ضـمن إطـار   "الجديدة"سياسة الزراعية المشتركة واآلن تندرج برامج التنويع، في ال. إصالح في قطاع التبغ 
وأصبحت اآلن إزالة االعتماد الجزئية، أي الفصل بين اإلنتـاج ودعـم الـدخل،              . تدابير التنمية الريفية األفقية   

وباإلضافة إلـى   .  الفصل التام بين اإلنتاج ودعم الدخل، اختيارية       وإلزامية، في حين أن إزالة االعتماد الكلية، أ       
.  فـصاعداً  ٢٠١٠ عملية اإلصالح زيادة توجيه السوق وإزالة االعتماد التامة اعتباراً مـن عـام               تضيتقذلك  

وتشكل تدابير التنميـة    . وتتوخى عملية اإلصالح تعزيز دور برامج التنمية الريفية لتسهيل التحول في اإلنتاج           
، عنصراً هاماً في هذا الـصدد،       ٢٠١٠عام  الريفية األفقية فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، والتي ستبدأ اعتباراً من           

  .ويمكن اعتبارها اإلطار الذي يتم فيه تنظيم مشاريع التنويع
  

  )سيف الدين أحمد(من المستفيد؟ :  زراعة التبغ-دراسة حالة من بنغالديش 
  
 الدين نتيجة تالشـي     أسرإن غالبية المزارعين في بنغالديش يزرعون التبغ دون تسجيل، ويقعون في              -٢٢

وال يشيع لجوء المزارعين إلى محاصيل بديلـة بـسبب          . تكاليف الفرص البديلة  األرباح بسبب زيادة العمالة و    
صعوبة توفير أسواق أخرى للمحاصيل و    صعوبة   الخضروات، و  لزراعةصعوبة الحصول على البذور الالزمة      

ومن األمور التي .  للفسادالحصول على القروض لزراعة محاصيل غير التبغ، فضالً عن قابلية تلك المحاصيل     
تحد أيضاً من قدرة المزارعين على زراعة المحاصيل البديلة نقص المعرفة بها وانعدام المدخالت والتسهيالت               

ومع ذلك فإن زراعة المحاصيل البديلة تعنـي    . والترويج المكثف لزراعة التبغ من قبل شركات التبغ       المجانية،  
، األمر الذي يمكن أن يزيل الحاجة إلـى          بانتظام بيع الخضروات من  لسابقين   التبغ ا  زراعلكثير من   يتمكن ا أن  

 يتمتعون باالستقاللية في تقرير المحاصـيل التـي         الزراع االحتياجات اليومية، ويجعل     من أجل سد  االستدانة  
وات وتتيح زراعة المحاصيل البديلة توفير الخـضر      . وتقرير مكان وتوقيت بيعها وتحديد أسعارها     يزرعونها،  

 باألراضي وتقلل إلى حـد      الذي يلحق  كعلف للحيوانات، كما أنها تقلل األثر        مخلفاتهاألفراد اُألسر، واستعمال    
المـزارعين  إلـى    تحديداً   توجهويوصى في هذا الصدد بتحسين خدمات الدين التي         . بعيد من متطلبات العمالة   

لمزارعين الـراغبين   ل المزارع النموذجية،    لك توفير بما في ذ  ذوي الدخل المنخفض، وبتقديم المساعدة التقنية،       
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التخزين والتسويق  ويوصى في هذا السياق بتوفير تسهيالت       . ةفي التحول عن زراعة التبغ إلى زراعة األغذي       
  .البارد، وكذلك المساعدة في إنتاج األسمدة العضوية وجني محاصيل البذور

  
  )أماديو أ بوناتو(ازيل في البر زراعة التبغ -دراسة حالة من البرازيل 

  
 أوراق التبغ ثـاني أهـم المنتجـات         تُعد من التبغ في البرازيل في جنوب البلد، حيث          ٪٩٤,٥يزرع    -٢٣

 في البرازيل، وتشمل أهم األسواق الصين وألمانيا والواليات          المنتج  من إجمالي التبغ   ٪٨٥ ويصدر. ةالمصدر
 مـن   ٪٢٠يمتلـك   ال  التبغ في البرازيل قطـع أرض صـغيرة، و         مزارعيويمتلك معظم   . المتحدة األمريكية 

بـين المـزارعين    تُبـرم   ويتم ترتيب عملية إنتاج التبغ عن طريق نظام عقود متكاملة           . المزارعين أية أراضٍ  
ت الدعم التقنـي وشـراء المنتجـات        ا دوائر الصناعة الدعم، الذي يشمل ضمان      فيهودوائر صناعة التبغ، تقدم     

، في حين كان هامش ربـح دوائـر         ٪٤,٥ بلغ هامش ربح المزارعين      ٢٠٠٤وفي عام   . بقاًبأسعار محددة مس  
 التبغ على   ةوتنطوي زراع .  التبغ زراعة من دخل المزارعين من      ٪٧٢ومع ذلك يتأتى    . ٪٢٠,٨صناعة التبغ   

نتـاج  ذلك الميل الشديد بين صغار المزارعين إلى االعتماد على محصول واحد، واإل           في  مشكالت عديدة، بما    
قطع أرض صغيرة، وانعدام أية عائدات تقريباً من المصادر غير الزراعيـة، وانخفـاض إنتـاج                الكثيف في   

 تركـوا   شملهم المسح من بـين مـن      ومن بين تسعة وسبعين مزارعاً      ). الغذائيةمحاصيل  ال(محاصيل الكفاف   
 عـن زراعـة التبـغ       ٪٣٢,٩ف   بذلك ألنهم رأوا أن األسعار منخفضة للغاية، وتوق        ٪٤٠,٥زراعة التبغ قام    

ة المستقى  ي التنمية البشر  دليلوتناولت الدراسة بالتحليل أيضاً     .  لنقص العمالة المتاحة   ٪٢٥,٣ألسباب صحية، و  
عتبر الواليات الرئيسية المنتجة للتبغ والتـي يتـأتى          بلدية في واليات البرازيل الجنوبية الثالث التي تُ        ٤٠من  

 التنمية البشرية الخاص بها وجدت فـي        دليلوعند ترتيب هذه البلديات حسب      . دخلها الرئيسي من إنتاج التبغ    
  . نفسهاالتابعة للواليةأسوأ موقع مقارنة بالبلديات األخرى 

  
الذي تولت تنسيقه وزارة التنمية الزراعية في ووتضمنت الدراسة أيضاً نتائج أحد االجتماعات الوطنية   -٢٤

. التنويع وبدائل التبـغ    قضية    لمناقشة ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ١٣ إلى   ١٢ة من   بورتو ألغري خالل الفترة الممتد    
المـشاركة  والبـدائل  وخلصت االستنتاجات الرئيسية إلى أن من الضروري أن تشمل الجهود الخاصة بالتنويع          

 أيـضاً   ومن الضروري . الفعالة من قبل حكومات الواليات والبلديات، والمجتمع المدني، والتعاونيات الزراعية         
 بشأن التنمية الزراعية األسـرية،       المتبعة  مجاالت الزراعة المتسقة مع السياسة الحالية       تحري  الجهود تشملأن  

ويلزم أيضاً أن تكون الزراعة صديقة      .  األسر مزارعي، ومعايير التنمية والسالمة، وعمل      والجمعيات التعاونية 
وسيكون من المهم لدعم هذه األنشطة إنشاء صندوق وطنـي،          . للبيئة، وأن تراعي اإلمكانات المحلية واإلقليمية     

  . لدعم هذه األنشطة١،)التدخل في الميدان االقتصاديب الخاصةالمساهمة (مساهمة خاصة من قبل قطاع التبغ ب
  

  )هونغي يانغ( دراسة بشأن المحاصيل البديلة للتبغ في الصين -دراسة حالة من الصين 
  
الصين إسهاماً كبيراً في زيادة دخل الفالحين، حيث يبلغ عدد أسر الفالحـين             أسهمت زراعة التبغ في       -٢٥

وقد أصبح التبغ النشاط اإلنتاجي الرئيسي الذي يمكن أن يـضمن           .  مليون أسرة  ٣,٦٣التي تزرع التبغ سنوياً     
 مليون  ٧,٢٦ ويشترك   ؛ المحليين، وأن يستوعب فائض العمالة الريفية      المزارعين القرويين  ألسر   مستقراًدخالً  

                                                           
وتتأتى اإلمكانية الوحيـدة  .  يسمح الدستور البرازيلي بالتوزيع المحدد للضرائب التي يتم تحصيلها على المنتجاتال   ١

المـساهمة  : لرصد أموال محددة لمكافحة التبغ من إنفاذ التشريع الذي يفرض مساهمة إلزامية من قبل قطاع التبـغ، أي                 
وهناك سابقة بالفعل لهذا النوع من المساهمات، مثل قطاع الوقود، الذي           .  التبغ -الخاصة بالتدخل في الميدان االقتصادي      

يقدم مساهمة في الموارد الخاصة بالتدخل في الميدان االقتصادي، تُخصص لتمويل مـشاريع حمايـة البيئـة وصـيانة                   
 .الطرق
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، يـوان  مليار ٢٠,٧٤ التبغ لزراع بلغ الدخل اإلجمالي  ٢٠٠٥وفي عام   . شخص مباشرة في إنتاج أوراق التبغ     
ولهذه الضريبة الخاصـة    .  في صورة ضرائب زراعية خاصة     يوان مليار   ٤,١٥وحصلت الحكومات المحلية    

وفيمـا يتعلـق باسـتبدال      . ات المحلية المفروضة على أوراق التبغ دور بالغ األهمية في دعم تنمية االقتصاد          
المحاصيل تشمل المحاصيل المحتملة البديلة لزراعة التبغ محاصيل الزيوت والقطن والخـضروات والـشاي              

  . تربية الدواجن والماشية من الخيارات البديلة لزراعة التبغ أيضاًعتبروتُ. وأشجار الفواكه والنباتات الطبية
  

مقدمة من شوبا جون إلى     ( حالة بشأن زراعة التبغ والمحاصيل البديلة في الهند           دراسة -دراسة حالة من الهند     
  )فيناياك براساد

  
 مليون كيلوغرام، األمر الذي يجعل الهند ثالث أكبر         ٧٠٠يبلغ اإلنتاج السنوي من التبغ في الهند نحو           -٢٦

يون عامل مـن عمـال المـزارع،       مل ٢٠ويعمل في زراعة التبغ ستة ماليين مزارع، و       . منتج للتبغ في العالم   
وفي كل عـام تبلـغ   . التيندو مليون عامل في مجال جمع أوراق ٢,٢مليون عامل في صناعة البيدي، و   ٤,٤و

 من الصادرات الزراعيـة،     ٪٤ مليون دوالر أمريكي، وهو مبلغ يشكل        ٢٩٣أرباح التصدير بالعملة األجنبية     
وكـشفت  .  مليـار دوالر أمريكـي سـنوياً       ١,٧٧٨نوعة  وتبلغ الضرائب المفروضة على منتجات التبغ المص      

 عن وجود محاصيل بديلة للتبغ ذات جدوى اقتـصادية بالنـسبة إلـى    القائمة على العيناتالدراسات الزراعية  
، وهي منطقة تـزرع تبـغ       كارانتاكاوشملت التدخالت في    . مختلف الواليات وأنواع التربة واألنماط المناخية     

المحفـزين ومـوظفي    ومشتركة بين القطاعات مع المـزارعين وعلمـاء الزراعـة            عقد اجتماعات    ،البيدي
 وإتاحـة ونُفذت حملة تثقيفية بين المزارعين، كما تم توفير بذور عالية الجودة للمحاصيل البديلة،              . المصارف

فـيض  وأدت هذه التدخالت، خالل عام واحد، إلى تخ   .قروض للمزارعين فيما يتعلق باألنشطة غير الزراعية      ال
وفي العام التالي تراجعت نـسبة تخفـيض اسـتخدام          . ٪٥٠ في إنتاج التبغ بمقدار      المستخدمةاألراضي  نسبة  

وفـي  .  فقط بسبب انعدام المساعدة المالية المستدامة والدعم المؤسـسي         ٪١٥األراضي المخصصة للتبغ إلى     
على للهكتار، وأدى التنويع النـاجم       عائداً صافياً أ   منطقة غوجارات حققت الزراعة المشتركة مع القطن      تجربة  

. ، بتكـاليف زراعـة أقـل      ومجديـة  أندرا براديش إلى زراعة محاصيل غذائية بديلة          منطقة عن الجفاف في  
ن حاالت التحول الرئيسية عن الممارسات الزراعية الراسخة ثقافياً تتطلـب تـدخالً واسـع               إوقصارى القول   

 اإلبقاء علـى آليـات    ومن الضروري أيضاً    . بيرة من المزارعين  النطاق، ويلزم أن يشمل التدخل نفسه نسبة ك       
  .الدعم المؤسسي إلى حين استقرار الممارسات البديلة لزراعة التبغ

  
  )أوكوالصمويل  (المحتملة دراسة حالة بشأن زراعة التبغ والمحاصيل البديلة -دراسة حالة من كينيا 

  
 مزارعاً بخصوص خبـرتهم فـي التحـول إلـى           ٤٣لة  ة في كينيا تمت مقاب    في دراسة الحالة المجرا     -٢٧

 وفول الصويا والبطيخ والفلفل؛ وقام المزارعون بزراعة        "زهرة اآلالم "محاصيل بديلة، بما في ذلك األناناس و      
 ومن العوامل التي ساعدتهم على التحول إلـى       .  المخاطر الخاصة بالدخل   لتالفيثالثة محاصيل تجارية مختلقة     

، مثل توافر أسواق للمحاصيل البديلة، ودعم المزارعين من قبل وكاالت التنمية            "عوامل الطلب "محاصيل بديلة   
ومن المكاسب التي تـم      .الدولية والحكومة، وإلغاء اتفاقات العقود الخاصة بزراعة التبغ من قبل شركات التبغ           

ومع ذلك فإن مزارعـي التبـغ       . التربة يادة خصوبة  زيادة الدخل، وانخفاض متطلبات العمالة، وز      بهااإلبالغ  
يستطيعون االستفادة من خدمات دعم المزارعين ويحصلون على القروض الزراعية عينياً، في حين أنه لم يفد                

وأفاد كل مزارعي التبـغ الـذين       . أي من المزارعين الذين يزرعون المحاصيل البديلة بحصوله على قروض         
.  منهم أنهم يريدون التحول على الفـور       ٪٩٠لتحول إلى محاصيل بديلة، حيث ذكر       جرت مقابلتهم باستعداده ل   

وشملت توصيات الدراسة زيادة فرص الحصول على القروض الزراعية، وتعزيز فـرص الحـصول علـى                
 اإلرشاد الزراعي، وتشكيل    الدعم في مجال  المعلومات الزراعية، وتدعيم المؤسسات الحكومية القائمة التي تقدم         

 تحديـد   ومن الضروري . المزارعشراء مدخالت   و التسويق    على لمساعدةل إضافية تستند إلى السلع،      ونياتتعا
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وعالوة على هذا فمن الـضروري إنـشاء برنـامج          . المحاصيل البديلة للتبغ حسب المناخ السائد ونوع التربة       
 إلى إنتاج محاصيل بديلة تُدر  لتوعية المزارعين بالمشكالت ذات الصلة بزراعة التبغ، ومساعدتهم على التحول         

  .ويجب أيضاً تحسين المعرفة التقنية للمزارعين، والبنية التحتية لتسويق المحاصيل البديلة.  أكبرعائدات
  

  مناقشات وتوصيات الفريق العامل
  
 مشاركاً، لمناقـشة القـضايا      ٢٠ و ١٥تم تشكيل ثالثة أفرقة عاملة، يضم كل منها عدداً يتراوح بين              -٢٨
 المضي قدماً في عمل مجموعة الدراسة وتقدير مدى االحتياج إلى تحسين            معالجتها على  تساعدسيسية التي   الرئ

  .المعارف والبينات الخاصة بقضية تنويع المحاصيل والمحاصيل البديلة لزراعة التبغ
  
  :وفيما يلي بيان المواضيع التي ُأسندت دراستها إلى األفرقة  -٢٩
  

احتياجات البحوث بشأن القـضايا ذات الـصلة ببـدائل التبـغ وتنويـع              : ١الفريق العامل     )أ(
  المحاصيل؛

  
  المشكالت االجتماعية واالقتصادية المتعلقة ببدائل التبغ وتنويع المحاصيل؛: ٢الفريق العامل   )ب(
  
  . الخاصة ببدائل التبغ وتنويع المحاصيلاإلمكانات: ٣الفريق العامل   )ج(

  
اها الفريـق إلـى   كل فريق ملخصاً للمناقشات التي أجرعة ونصف قدم مقرر   اوبعد مداوالت دامت س     -٣٠

  .)ملخصات أكثر تفصيالً لمناقشات األفرقة العاملةترد في مرفق التقرير . (الجلسة العامة
  

  احتياجات البحوث بشأن القضايا ذات الصلة ببدائل التبغ وتنويع المحاصيل :الفريق العامل
  
 على أن البحوث الجارية ال تكفي لتناول مسألة المحاصيل البديلة وتنويـع             سلط الفريق العامل الضوء    -٣١

وهناك فجوة هائلة في البحوث البد من سـدها، وهـي           . بهذا الشأن  األطراف،    مختلف المحاصيل، وال لتوجيه  
اختبار وجـود   ، و ) التبغ األخضر على وجه الخصوص     داء(تتصل باآلثار الصحية المترتبة على زراعة التبغ        

)  التربـة، وغيـر ذلـك      واسـتنفاد إزالة األحـراج والـسمية      (الكوتينين لدى المزارعين، واآلثار البيئية      دة  ما
المترتبة على زراعة   )  األطفال وتكلفة الفرصة البديلة لزراعة التبغ، وغير ذلك        عمل(واالجتماعية االقتصادية   

  .التبغ
  
الحسبان عند تصميم البحـوث الخاصـة       وحدد الفريق العامل مختلف المبادئ التي يلزم وضعها في           -٣٢

أوالً، يجب تجميع كل البحوث الجارية من أجل المساعدة على صـياغة            . بالمحاصيل البديلة وتنويع المحاصيل   
وبعد ذلك ينبغي إجراء البحوث بطريقة شاملة وينبغي أن تشمل كـل العناصـر المرتبطـة                . الخطوات التالية 

لكنها ينبغي أن تشمل أيضاً تكاليفهـا الـصحية والبيئيـة واالجتماعيـة             بزراعة التبغ، بما في ذلك الربحية، و      
وينبغي قياس نوعية الحياة التي يعيشها مزارعو التبغ في ظل إنتاج محاصيل مختلفة، وإدراجهـا               . االقتصادية

البـد  وباإلضافة إلى ذلك    . في التحليل، ومن الضروري وضع قضية التنمية وتخفيف وطأة الفقر في الحسبان           
 مقارنة الطلب على التبغ وحجم السوق الخاصة به مع الطلب على المحاصيل البديلة وحجم السوق الخاصة                 نم
بين التبغ والمحاصيل البديلة المحتملة فيمـا يتعلـق بالبـارامترات            ومن الضروري إجراء مقارنة وثيقة    . بها

ـ     تميزوينبغي للبحوث أن    . الزراعية واالقتصادية ذاتها    اسـتعمال الكيماويـات   زرع دون    المحاصيل التـي تُ
  .الصديقة للبيئةالمحاصيل والمحاصيل غير السامة و
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وينبغي أيضاً تشجيع المنظمات الدولية علـى       . ويلزم إشراك أصحاب القرار بنشاط في عمل الباحثين        -٣٣
  .المستوى القطريتقديم الدعم التقني للبحوث التي تُجرى على 

  
شامل ألوراق التبغ، بما في ذلك استعمالها ألغراض أخـرى          وينبغي أن تتحرى البحوث االستعمال ال      -٣٤

 .تم استهالكها حالياًيالتي غير منتجات التبغ 
  
وحتى إذا  . ل إجراء المقارنات بشأن النتائج بين األطراف      من أجل تسهي  ويلزم توحيد المنهجية المتبعة      -٣٥

 فإنه ينبغي أن ترسي بـرامج البحـوث         البالغةما كانت بدائل التبغ تجنح إلى الخصوصية القطرية أو اإلقليمية           
 تنويع المحاصـيل وبـرامج       برامج إطاراً تحليلياً عاماً يستهدف توفير مبادئ توجيهية خاصة بالسياسات لتنفيذ         

 .االستبدال في البلدان النامية األطراف
  
 بغية  من الضروري ربط جميع البحوث بالتدخالت المتعلقة باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية           و -٣٦

 .تحقيق نتائج وحصائل شاملة
  

  المشكالت االجتماعية واالقتصادية المتعلقة ببدائل التبغ وتنويع المحاصيل: ٢الفريق العامل 
  
ار أسـعار   وتشمل تلك العوامل استقر   . قام الفريق العامل أوالً بتحديد العوامل التي تُسهل زراعة التبغ          -٣٧

ارعي التبغ، وخصوصاً من قبل دوائر صناعة التبـغ، وارتفـاع           مزل والدعم التقني    التبغ، وتسهيالت القروض  
.  التبغ لكل هكتار، حتى في المزارع الصغيرة، وانخفاض تكلفة العمالة التي توفرها أسر المـزارعين               إيرادات
ى  شركات التبغ، من مرحلة الزراعة إل      ، التي توفرها  اإلدارة المتكاملة ومتكاملة لدعم األسواق،    الظم  نُالكما أن   

 . عامالً بالغ األهمية يسهل زراعة التبغ ويشجع عليها أحياناًتُعدمرحلة التسويق، 
  
واتُخذت المشكالت االجتماعية االقتصادية المتعلقة بالمحاصيل البديلة واالستبدال، على النحـو الـذي              -٣٨

 . إلعداد التوصيات الواردة أدناهأساساًحدده الفريق العامل، 
  

  ؤتمر األطرافالتوصيات المقدمة إلى م
  

 الدولية  بالصناديق واإلعانات يوصي الفريق العامل بأن ينظر مؤتمر األطراف في القضايا ذات الصلة             -٣٩
 يندرج ذلك ضمن وضع إطار أفقي أعم، ورصد أنشطة دوائر صناعة التبغ التـي  التبغ، على أنالحالية لبدائل  

عامل بأن ينظر مؤتمر األطراف فـي إمكانيـة         وفي إطار هذه األنشطة يوصي الفريق ال      .  عملية التنويع  تعوق
 .استمرار عمل مجموعة الدراسة المعنية بالمحاصيل البديلة

  
 التوصيات المقدمة إلى األمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية

  
يوصي الفريق العامل بأن تُجري مؤسسات منظومة األمم المتحدة، بالتعاون مع مؤتمر األطراف، بحثاً        -٤٠
 .رِناً عالمياً إلمكانية تسويق مختلف المحاصيل ومدى ربحيتهامقا
  
تحول ووينبغي أن يتضمن جدول أعمال منظمة التجارة العالمية المناقشات الخاصة بالتنمية والتجارة،              -٤١

 أوراق التبـغ  الشركات عبر الوطنية التي تنتجاإلنتاج إلى البلدان النامية، بما في ذلك المناقشات الخاصة بدور      
ويوصي الفريـق   . ، وأثر هذا االتجاه على التنمية المستدامة في البلدان النامية         ي هذا االتجاه السائد في العالم     ف

 فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المخصصة المعنيـة بمكافحـة             يقوم كل من  العامل أيضاً بأن    
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دولي، بإنشاء منتدى أوسع نطاقاً للنقاش وتقديم الدعم        التبغ، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، والبنك ال       
يوصي الفريق بأن تقوم منظمة الصحة العالمية والمنظمات األخرى األعضاء          كما  . إلى عمل مجموعة الدراسة   

في فرقة العمل بتشجيع المؤسسات الخاصة الكبرى أو المؤسسات الوقفية على إدراج قضية بدائل إنتاج التبـغ                 
 .  دعم التنمية المستدامة من أجللهافي جداول أعما

  
  التوصيات المقدمة إلى الحكومات

  
ة بأن تقوم بالرصد الوثيق ألنشطة دوائر صناعة التبغ بغية منـع اسـتغالل              تُوصى الوكاالت الحكومي   -٤٢

  من أجل المساعدة على التوعية بأثر      للمزارعينويوصي الفريق العامل أيضاً بتنفيذ برامج تثقيفية        . المزارعين
 وباإلضافة إلى ذلك ينبغي تنسيق تكامل مبادرات تنويع المحاصيل مع سائر            .زراعة التبغ على الصحة والبيئة    

 والتنمية الريفية، وينبغي    ، واألمن الغذائي  ،البرامج الحكومية القائمة، بما في ذلك ما يتعلق بتخفيف وطأة الفقر          
وينبغي أن تقوم الحكومات، في     . برات في هذا الصدد    على الصعيد اإلقليمي وتبادل الخ     رائدةاستحداث مشاريع   

فيمـا يتعلـق     المخاطر المالية والوصول إلى السوق       لتقليلإطار هذه المشاريع، بتأمين اللوجيستيات والحوافز       
وينبغي أن تشمل المشاريع أيضاً نظم تعاون توفر الحماية للبيئة الزراعية، وتركـز علـى               . لمحاصيل البديلة با

 . التنمية
  

  اإلمكانات الخاصة ببدائل التبغ وتنويع المحاصيل: ٣الفريق العامل 
  
 تعتمـد علـى     المناسـبة ، ولكن الحلـول     العديد من بدائل التبغ ذات الجدوى     أشار الفريق العامل إلى      -٤٣

 والموقع المحدد للزراعة، والوصول إلى السوق المحليـة، وتـوافر           ،احتياجات مختلف المزارعين وأغراضهم   
 .تية، فضالً عن كثير من االعتبارات العملية األخرىالبنية التح

  
 ،بدائل زراعة التبغ ينبغي التركيز على صغار المزارعين ال علـى كبـار المـزارعين              تحري  ولدى   -٤٤

  على بدائل جيدة على عوامـل عديـدة        ويعتمد النجاح في العثور   . األقدر على القيام باستثمارات جديدة بأنفسهم     
الـري؛  ) ٢( التحتية العامـة؛     البنيةالوصول إلى الطرق وسائر عناصر      ) ١( :تاليةيمكن أن تشمل العوامل ال    

االعتبارات الخاصة بالتدفقات النقدية والتمويل الطويل األمد للمحاصيل المعمرة؛         ) ٤(القرب من األسواق؛     )٣(
  .ميالتمويل الموس) ٧(الحصول على مدخالت ومهارات خاصة؛ ) ٦(توافر المساعدة التقنية؛ ) ٥(
  
مثل العمالة والتكاليف واألرباح    ( فئات حسب معايير مختلفة      إلىوقد يكون من المفيد تقسيم المحاصيل        -٤٥

ف احتياجات المزارعين، كل علـى      في الوفاء بمختل   وذلك للمساعدة على تحديد أفضلها    ) والمتطلبات الخاصة 
اء تعديالت تناسب كـل بلـد، وربمـا         إجرأيضاً  ويمكن القيام بهذا على المستوى الكلي، ولكنه سيقتضي         . حدة

وينبغي أيضاً أن يبحث تحليل ربحية      . الواحديقتضي أيضاً إجراء تعديالت تناسب المواقع المختلفة داخل البلد          
االستهالك المنزلي، وتوافر الوقت الحر     وقيمة المحاصيل الغذائية المقدرة بالنسبة إلى       المحاصيل انتظام الدخل    
 عدة منتجـات جديـدة       ظهور  ومن المرجح أن يتطلب النجاح في التحول عن التبغ         .للعمل في مشاريع أخرى   

 .  التبغ، بدالً من الزراعة في واحد أو اثنين فقط من المحاصيل الجديدةتنافس
  
 تـوافر   ذات جـدوى،   لضمان اختيـار بـدائل       ،ومن القضايا األخرى التي يلزم وضعها في الحسبان        -٤٦

 نوعية حياة معينـة، وتـوفير       وتأمين صديقة للبيئة،    كونهاك(اصيل المقترحة    المح المحاصيل النقدية، واستدامة  
ومن الضروري أيضاً تحري الفرص غير الخاصـة        . ، وموسميتها، وتوافر مرافق التجهيز    )المحاصيل الغذائية 

 .بالزراعة
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ـ                 -٤٧ ي ومن الضروري إجراء المزيد من البحوث بشأن أسواق التبغ الدولية بغية فهم إمكانات الـسوق ف
 .األمد الطويل فيما يتعلق بهذا المحصول، وكيفية تنافس المحاصيل البديلة

 
السياسات، على أساس االعتبارات المالية على مـستوى        تحليل  وسيكون من المفيد إعداد دليل خاص ب       -٤٨

 .تنويع المحاصيلفرص المزرعة، وسائر األغراض االجتماعية التي يمكن االستفادة منها في تقدير 
  
وري فتح باب الحوار والبدء في التوعية مع راسمي السياسات علـى جميـع مـستويات                ومن الضر  -٤٩

 .الطرف المعني للسياسات الخاصة ببدائل التبغ على مستوى أفضل تنفيذالحكومة لضمان 
  

 ةـخاتم
  
لعرضها في الدورة الثانيـة لمـؤتمر األطـراف         ) انظر المرفق (تم تلخيص مناقشات الفريق العامل       -٥٠

ى القيام، خالل الدورة، بتحديد األنشطة التالية التي يتعين االضطالع بها من قبل مجموعة الدراسة               للمساعدة عل 
 . المضي قدماً في عملها في المستقبلبغية
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  المرفق
  
  ١ة العاملاألفرقةملخص مناقشات 
  
  

 ببـدائل التبـغ وتنويـع       ت البحوث بشأن القضايا ذات الصلة     احتياجا: ١الفريق العامل   
  المحاصيل

  
 وتنويع المحاصيل وال لتوجيـه   البديلةالمحاصيلب لتناول المسألة الخاصة ال تكفيإن البحوث الجارية      -١

  :وهناك فجوة هائلة في البحوث، والسيما في المجاالت التالية. مختلف األطراف بهذا الشأن
  

 فـي    بحثـاً شـامالً    داء التبغ األخضر  م يبحث   ل: التبغ زراعةالمترتبة على   اآلثار الصحية     )أ(
وعلى الرغم من أن المزارعين الذين يزرعون التبغ، في جميع أنحاء العالم، يواجهون خطر              . البلدان

  .اإلصابة بهذا المرض فإن هناك حاجة أيضاً إلى البينات الخاصة بالمستوى القطري
  
هذه القدرة غير كافية، وخصوصاً فيما يتعلق بتوافر        : القدرة التقنية للباحثين في البلدان النامية       )ب(

  . الكوتينين لدى المزارعين مادة اختباراتفحصالمختبرات القادرة على 
  
 من الضروري تناول قضايا إزالة األحراج       :البيئة التي يزرع فيها التبغ    التي تلحق ب  العواقب    )ج(

  .ل بحوث تقارن التبغ بالمحاصيل البديلة التربة وسائر العواقب البيئية من خالواستنفادوالسمية 
  
يعتقد الفريق العامـل أنـه      : العوامل االجتماعية االقتصادية التي ينبغي وضعها في الحسبان         )د(

 األطفال وتكلفة الفرصة البديلة لزراعة التبغ، بالنـسبة إلـى النـساء             لعمل خاص   مينبغي إيالء اهتما  
  .واألطفال على السواء

  
  .الواردة أدناهكيفية تصميم البحوث وأعد االقتراحات وناقش الفريق   -٢
  

. ينبغي أن تتناول البحوث بالتقييم تنويع المحاصيل والمحاصيل البديلة من منظـور شـامل               )أ(
بعبارة أخرى ينبغي دراسة الربحية أو األثر الصحي أو العوامل االجتماعية فيما يتعلق بالمحاصـيل               و

وعند تصميم البحث ينبغي إدراج قطاعات أخرى، مثل قطاعـات          .  فقط  وليس فيما يتعلق بالتبغ    البديلة
  .الصحة واالقتصاد والبيئة

  
 أوالً  من المهم إشراك أصحاب القرار في المشروع منذ بدايته وتزويدهم بالمعلومـات عنـه               )ب(

  . يعود إليهم المشروعبأنوينبغي أن يكون هذا اإلشراك موضع ترحيب لكي يتسنى لهم الشعور . بأول
  

                                                           
 ثم فإنه من المبكـر للغايـة        ومن.    لم يتح إال وقت محدود لمناقشة األفكار التي أعدها المشاركون في الفريق العامل               ١

افتراض أن هذه المناقشات حظيت باتفاق عام من قبل المجموعة، أو أنه يمكن اعتبارها توصيات نهائية صـادرة عـن                    
 .مجموعة الدراسة
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. ومن األدوات الهامة أيضاً تحليل الحصائل المالية، كربحية التبغ مقارنة بالمحاصيل األخرى             )ج(
بيد أنه ينبغي قياس نوعية الحياة التي يعيشها المزارعون مع دورات إنتـاج المحاصـيل المختلفـة،                 

  . التحليلوإدراج هذا القياس في عملية
  
 الجوانب الهامة الثالثة الخاصة بالتنويع، والتـي يـرد          ينبغي أن تأخذ البحوث بعين االعتبار       )د(

  .بيانها أدناه
  

المحاصـيل  ينبغي معالجة منظور التنمية وتخفيف وطأة الفقر فيمـا يتعلـق بتنويـع                -١
  .وزراعتها

  
ينبغي دراسة الطلب على منتجات التبغ والمحاصيل البديلة ودراسة حجم سـوق كـل                -٢

 الحسبان الخصائص االقتصادية وخصائص السوق      وينبغي أن تضع البحوث في    . منها
والخصائص البيئية المحلية، وأن تعد القرار أو التوصية حسب احتياجات المـزارعين            

  .المحليين
  
 دون اسـتعمال    "في الموقـع  "قطع األرض التجريبية     البحوث زراعة    تميزينبغي أن     -٣

المـشاريع  معاملـة    تهاوذلك بمعامل مدخالت كيميائية أو مبيدات هوام سامة زراعية،        
الحصول على مراجع بديلة لإلنتاج المستدام ال تكرر نموذج اإلنتاج          من أجل   ،  الرائدة

 .التكنولوجي الحالي لزراعة التبغ
  
 العقبات التي تعترض سبيل التنويع أن يوضـع فـي         عند تحليل من المهم    ،وفيما يتعلق بقضية التنويع     -٣

 الذي يؤيده دعاة مكافحة     ع الذي تعتمده دوائر صناعة التبغ ومفهوم التنويع       الحسبان االختالف بين مفهوم التنوي    
 ال يعدو التنويع أن يكون آلية من آليات الكفاف لصغار المزارعين المنخـرطين فـي                ىفي الحالة األول  ف. التبغ

يـستهدف  ويعتمد تركيز هذه اإلجراءات بوجه خاص على اإلنتاج الذي          . زراعة التبغ بغية تكملة دخل أسرهم     
 ت الطلب على العمالة األسرية في زراعة التبغ مرتفعاً إلى أقصى حـد، وليـس              ويكون. االستهالك الشخصي 

لدوائر الصناعة أية مصلحة في الترويج للتنويع بإدراج محاصيل أخرى يمكن أن تشغل العمالة األسرية إلـى                 
تنويع مرحلة من مراحل عملية التحول في خاتمة        عتبر ال يففي الحالة الثانية    أما  . حد بعيد في الملكيات الصغيرة    

 على ذلك يسعى إلى تحديد الزراعات البديلة التي يمكـن أن تـوفر لـصغار                ءوبنا. المطاف عن زراعة التبغ   
ويمكن أن يساعد بحث هـذه      .  زراعة التبغ أو يزيد عليه     مالمزارعين دخالً أسرياً يعادل الدخل الذي توفره له       

 التـدخالت الخاصـة     مخططـات  التعقيد المرتبط بتصميم وتنفيـذ        مدى ط الضوء على  االختالفات على تسلي  
  .بالسياسات

  
ولمقارنة النتائج داخل البلدان وفيما بينها ينبغي توحيد المنهجية المتبعة، وإتاحة المعطيـات الالزمـة                 -٤

قرار من أجـل إدخـال      ومن المهم العمل اآلن على إعداد المزارعين والمجتمع المدني وأصحاب ال          . للمقارنة
قع اإلنتاج داخل اومن الممارسات الشائعة التي تنتهجها دوائر الصناعة نقل مو. تغييرات طويلة األمد في الطلب

 إلـى  على ذلك فمن المستصوب إعداد خطط وبـرامج للتنويـع أوالً، ثـم التحـول               ءوبنا. بينهافيما  البلدان و 
  .االستبدال

  
نامياً في اآلراء على وجود بدائل لزراعة التبغ فإن هذه البـدائل تميـل              وفي حين أن هناك إجماعاً مت       -٥

 أيضاً أن البحـوث ينبغـي أن تـشمل          ففي الواقع ومع ذلك   . كثيراً إلى أن تكون خاصة ببلدان أو أقاليم محددة        
 عام يستهدف توفير مبادئ توجيهية بشأن السياسات لتنفيـذ بـرامج تنويـع              يالتركيز على وضع إطار تحليل    
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وبهذا المعنى ستسلط مقارنة البحـوث الجاريـة        . لمحاصيل واستبدال المحاصيل في البلدان النامية األطراف      ا
الضوء على األبعاد الرئيسية وأهم العوامل التي ستوضـع فـي الحـسبان             ) والسيما دراسات الحالة القطرية   (

يركز هذا اإلطار التحليلـي علـى       وعالوة على ذلك ينبغي أن      . يةعلق بتوفير توصيات السياسات المجد    يت فيما
 التي تحدد القـرارات التـي        وهي عوامل مثل الربحية واألسواق والمساعدة التقنية     (عوامل المستوى الجزئي    

مثل القيود المناخية الزراعية    (وعوامل المستوى الكلي    ) يتخذها المزارعون بخصوص المحاصيل البديلة للتبغ     
  ). التمويلونظم الزراعة وبنية األراضي وسياسات

  
  . ويتعين تجميع الدراسات الحالية من أجل صياغة الخطوات التالية  -٦
  
والمنظمات غير الحكوميـة والمنظمـات      المنظمات الحكومية الدولية    وينبغي أن تقدم األمم المتحدة      و  -٧

. كفـاءة حيث يتسنى جمـع البينـات ب      بلبحوث التي تُجرى على المستوى القطري       إلى ا  الدعم   الدولية األخرى 
 هـذه   إطـار ، ومن الضروري تقديم الدعم التقني وخدمات اإلرشاد الريفي في        الرائدةينبغي تشجيع المشاريع    و

ينبغي أن تتوافر بينات اجتماعية واقتصادية سليمة بشأن مبررات التحول إلى المحاصـيل البديلـة          و. المشاريع
 على المستوى المحلي فحسب وإنما      ب والعرض  تكون األطراف على وعي بتغيرات الطل      أالينبغي  و. المقترحة

  . على المستوى الدولي أيضاً التغيراتينبغي أن تكون على وعي بهذه 
  
 مـن أجـل     ، وذلك وينبغي ربط البحوث بالتدخالت المتعلقة باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية           -٨

  .تحقيق نتائج وحصائل شاملة
  
٩-  بيـد أن هـذه   .  قضية معقدة، وتستلزم إجراء مناقشة شاملة   ت الجدوى التبغ ذا عد العثور على بدائل     وي

 بداية هذا البحث الهام، وينبغي أن تشدد على أهمية وضع برامج تنويع المحاصيل              أن تُعتبر االقتراحات ينبغي   
  . لبرامج المستويين الجزئي والكليفي إطار المبادئ التوجيهية 

  
 واالقتصادية ذات الصلة ببدائل التبـغ وتنويـع         المشكالت االجتماعية : ٢الفريق العامل   

  المحاصيل
  
  :يلي ما تشمل العوامل التي تسهل زراعة التبغ  -١٠

  
سـريعة التـأثر اجتماعيـاً      زراع التبغ يعيشون في بلدان نامية وينتمون إلى فئات          معظم  أن    )أ(

  واقتصادياً في المناطق الريفية؛

  ن الذين يزرعون التبغ في أراضٍٍ صغيرة؛ التبغ من صغار المزارعيزراعمعظم أن   )ب(

   عالية للهكتار؛يدر إيراداتالتبغ أن   )ج(

  يمكن زراعة التبغ في تربة غير مواتية ومناخ غير موات؛ هأن  )د(

  يتم تدبر تكاليف اإلنتاج باستخدام أسر المزارعين؛ بمن في ذلك النساء واألطفال؛ هأن  )ه(

  أسعار التبغ مستقرة؛أن   )و(

  التبغ سلعة زراعية عالية القيمة؛ أن  )ز(
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   لتسهيل الحصول على القروض لزراعة التبغ؛ تتوسط دوائر صناعة التبغأن  )ح(

 وتضطلع باإلدارة المتكاملة مـن      للدعم الخاص بالسوق   متكاملة   اًظمنُتوفر   شركات التبغ    أن  )ط(
  مرحلة الزراعة إلى مرحلة التسويق؛

   من قبل دوائر صناعة التبغ؛الدعم التقني متاح، وخصوصاًأن   )ي(

يمكن أن يكون لدوائر صناعة التبغ تأثير على راسمي الـسياسات والمـشرعين علـى               أنه    )ك(
  المستوى اإلقليمي، وعلى السياسات الزراعية اإلقليمية؛

إلى دوائر صناعة التبغ، ويتخذ ذلك على سبيل المثـال          يمكن أن تقدم إعانات     الحكومات  أن    )ل(
  .ات الضريبيةشكل اإلعفاء

  
  . هذه الجوانب في الحسبان عند الترويج الستحداث بدائل للتبغوينبغي وضع  -١١
  

  التوصيات المقدمة إلى مؤتمر األطراف
  
  .أعد الفريق العامل التوصيات التالية المقدمة إلى مؤتمر األطراف  -١٢
  

ية ذات الصلة ببدائل التبغ،      الدول واإلعاناتالصناديق والبرامج   ب تتعلقالنظر في القضايا التي       )أ(
  .أعممع وضع التنويع في سياق أفقي 

  
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، برصـد         ٣-٥القيام، مع االمتثال بأحكام المادة        )ب(

  .تدخل دون داعٍ في عملية التنويعلاالستراتيجيات التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ ل
  
رار عمل مجموعة الدراسة المعنية بالمحاصيل البديلة، وإدراجه كنشاط النظر في إمكانية استم  )ج(

  . من ميزانية مؤتمر األطرافيمول
  
وأعد الفريق العامل التوصيات التالية التي قد يرغب مؤتمر األطراف في تقديمها إلى األمم المتحـدة                  -١٣

  .وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية
  

  .عالمية لبيان إمكانية تسويق المحاصيل المختلفة ومدى ربحيتهاإجراء دراسات مقارنة   )أ(
  
حث منظمة التجارة العالمية على إدراج قضية بدائل زراعة التبغ في جدول أعمالها الخاص                )ب(

 من العناصر الحفازة التـي تـؤدي إلـى        بالتنمية المستدامة، مع التركيز على عملية العولمة كعنصر         
 الشركات عبر الوطنية التي تنـتج     ة إلى البلدان النامية، ودور      مبلدان المتقد تحويل زراعة التبغ من ال    

  .التبغ وأوراق التبغ في ذلك، وأثر هذه العملية على التنمية المستدامة في البلدان النامية
  
 فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت المخصصة المعنية بمكافحة            كل من  توصية  )ج(

 ومنظمـة   ، ومنظمة العمـل الدوليـة     ، والبنك الدولي  ، األمم المتحدة لألغذية والزراعة     ومنظمة ،التبغ
  . مجموعة الدراسةنتائج عمل منتديات أوسع نطاقاً لمناقشة بإنشاءالتجارة العالمية 
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التوصية بأن تقوم منظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات التي تضمها فرقة عمـل األمـم                 )د(
بين الوكاالت المخصصة المعنية بمكافحة التبغ بتشجيع المؤسسات الخاصة الكبرى          المتحدة المشتركة   

أو المؤسسات الوقفية التي تدعم مشاريع التنمية المستدامة على إدراج قضية بدائل إنتاج التبـغ فـي                 
  .جدول أعمالها

  
  . إلى األطرافوأعد الفريق العامل التوصيات التالية التي قد يرغب مؤتمر األطراف في تقديمها  -١٤
  

القيام، من أجل التصدي الستغالل دوائر الصناعة للمزارعين، برصد أنشطة دوائر صـناعة               )أ(
  .رصداً وثيقاًالتبغ 

  
 المزارعين على التوعية بأثر زراعة التبغ علـى صـحة المـزارعين             تثقيفتركيز برامج     )ب(

  .وأسرهم وعلى البيئة
  
نتاج التبغ، وإعادة توجيه األموال نحو أنشطة التنويـع          التي تشجع إ   وتقليص اإلعانات تحديد    )ج(

  .وأنشطة التنمية الريفية
  
التشجيع على التساوق الداخلي بين اإلدارات فيما يتعلق بالسياسات التي تثني عـن زراعـة                 )د(

  .التبغ
  
تستخدم فيها العمالة اليدوية ودورات زراعة التبـغ        أن  تحديد وتشجيع المحاصيل التي يمكن        )ه(
  .لحاليةا
  
 خفض المخاطر المالية وآليات السوق للمحاصيل البديلة        وآلياتستيات والحوافز   يتأمين اللوج   )و(

  . بحيث تعود على المزارعين بربحية صافية،التي يجري النظر فيها
  
  .تشجيع النظم التعاونية التي تحمي البيئة الزراعية والتركيز على التنمية المجتمعية  )ز(
  
ات تنويع المحاصيل مع سائر البرامج الحكومية القائمة، مثل برامج تخفيف وطأة            دمج مبادر   )ح(

  .برامج التنمية الريفيةواألمن الغذائي و  األغذيةالفقر وبرامج
  
  . الرزقأسبابإشراك المزارعين في اتخاذ القرارات الخاصة بالمحاصيل البديلة وخيارات   )ط(
  
  .قليميإجراء تجارب رائدة  على الصعيد اإل  )ي(
  
  .نشر نتائج التجارب الرائدة في مجال استبدال محاصيل التبغ وتنويع المحاصيل  )ك(
  
 فـي   تُنظم عن طريق المعارض التي      ذات الجدوى حفز االستهالك المحلي للمحاصيل البديلة        )ل(

  .المجتمع المحلي
  
، تثقيف المزارعين بخصوص أثر زراعة التبغ وبخصوص التحول إلى محاصـيل أخـرى              )م(

  .باإلضافة إلى عرض بدائل للتبغ
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  أولويات البحوث
  
ومن الـضروري أن    . من المهم وضع منهجيات موحدة لمقارنة ربحية مختلف المحاصيل عبر الزمن            -١٥

 التربة واألسواق والظروف المناخية لدى النظـر        أنواعتضع البحوث الخاصة بالمحاصيل البديلة في الحسبان        
 تربـة   وأنواع معينةمة المحاصيل لمواقع ومناخات     يمي أهمية حاسمة لفهم مدى مالء     قلفي البدائل، وللتحليل اإل   

  .معينة
  
ومن الضروري أن تتحرى البحوث االستعماالت الشاملة ألوراق التبغ، بمـا فـي ذلـك اسـتعمالها                   -١٦

  ).بدائل البدائل(ألغراض أخرى غير منتجات التبغ التي يتم استهالكها حالياً 
  
 بحث خاص بالطلب على التبغ أن يشمل ما يترتب على االبتكار في صنع منتجات التبغ،                وينبغي ألي   -١٧

 جينياً، من أثر علـى تقليـل        والتبغ المعدل  وتقليل المخلفات    وجعل العبوات أقل إحكاماً   مثل إدخال المضافات    
  .الطلب على أوراق التبغ على مستوى دوائر الصناعة

  
   المحاصيلوتنويعة ببدائل التبغ اإلمكانات الخاص: ٣الفريق العامل 

  
، كل مزارع ، ولكن الحل المناسب يعتمد على احتياجات وأغراض         ذات جدوى توجد للتبغ بدائل عديدة       -١٨
الموقع المحدد للزراعة، والوصول إلى السوق المحلية، وتوافر البنية التحتية، والعديـد مـن العوامـل                على  و

  . األخرىالعملية
  
تركيز النقاش على صغار المزارعين، الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية العتماد            ينصبينبغي أن   و  -١٩

  . من التركيز على كبار المزارعين األقدر على القيام باستثمارات جديدة بمفردهمبدالًاألنشطة الجديدة، 
  
إلـى  ل   الوصو : ما يلي  وحسب السلعة المعنية تشمل هذه العوامل     . ويعتمد النجاح على عوامل عديدة      -٢٠

التدفقات النقدية والتمويل   والبنية التحتية العامة والري والقرب من األسواق        وسائر االعتبارات الخاصة ب   الطرق  
الطويل األمد للمحاصيل المعمرة وتوافر المساعدة التقنية والحصول على مدخالت ومهارات خاصة والتمويـل       

  .الموسمي
  
إلمداد ، وقد تتيح للمزارعين فرصاً محددة       لزراعة بوجه خاص  من االعتبارات الهامة ل   وتُعد الموسمية     -٢١
  .ألسواق التي تعاني عجزاًا
  
على الرغم  (ومن المهم البحث عن محاصيل نقدية أخرى، بدالً من التوصية بالعودة إلى إنتاج الكفاف                 -٢٢

  ).من أن السلعة الناجحة قد تظل المنتج الغذائي
  
ويتعلـق ذلـك    . دامة اعتباراً هاماً في التوصية بالمحاصيل البديلـة        الرزق المست  أسبابويعد مفهوم     -٢٣

بالموازنة بين إنتاج المحاصيل النقدية وإنتاج المحاصيل الغذائية، كما يتعلق باالستدامة البيئية ونوعية الحيـاة               
  .وغير ذلك من االعتبارات التي ال تتناولها بسهولة التحليالت االقتصادية المباشرة

  
مـن  ون المحاصيل العضوية التي ال تحتاج إلى معالجة كيميائية مغرية من منظور التكلفـة و              وقد تك   -٢٤

د تحدلكي  بحق، و " عضوية"عتبر  صحة المزارعين، ولكنها ستتطلب الحصول على شهادة خاصة لكي تُ         منظور  
  .لها أسعار أعلى محتملة
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ولية لفهـم إمكانـات أسـواق هـذا         ومن الضروري إجراء المزيد من البحوث بشأن أسواق التبغ الد           -٢٥
  ).وليس عدد المدخنين فحسبمثل اتجاهات األسعار وكميات التبغ (المحصول في األمد الطويل 

  
ظهور منتجات جديدة، ولكن ذلـك ال يعنـي         يكون توافر مرافق التجهيز هاماً بالنسبة إلى        وغالباً ما     -٢٦

وجيات البسيطة والمحلية يمكن أيضاً أن تكـون مغريـة          بالضرورة التنمية الصناعية الواسعة النطاق، فالتكنول     
  .ينبغي إغفالها وال
  
وينطبق ذلك بوجه خـاص     . ومن المهم فتح باب الحوار مع راسمي السياسات بشأن المحاصيل البديلة            -٢٧

إدخال محاصيل جديدة،   ) أو إمكانات (أسباب  على المستوى المحلي حيث يمكن أال يفهم المسؤولون الحكوميون          
  . استبدال المحاصيليعوقوامكن، بسهولة، أن وي
  
جديـدة مـن األنـشطة      وقد يتطلب استحداث المحاصيل البديلة أن يدعو أحد األشخاص إلى سلـسلة               -٢٨

تطـوير  ل على أن يكون قادراً على حشد مجموعات المزارعين ومعالجة االعتبارات العمليـة              المضيفة للقيمة، 
وينطبق ذلك على .  التصديروأذونلوجيستيات ال الخاصة والمدخالت واقتناء القيمة، مثل تحديد األسواق الجديدة

  . السوق المحلية واإلقليمية والدولية، سواء بسواء مستوياتكل من
  
ومن المرجح أن يتطلب التحول الناجح عن التبغ ظهور عدة منتجات جديدة كبدائل متنافسة مع التبغ،                  -٢٩

  .ن قطاعات المحاصيل م فقط اثنينأوبدالً من نمو واحد 
  
 الفرص البديلـة خـارج قطـاع        إلتاحةويكتسي النمو في القطاعات االقتصادية األخرى أهمية أيضاً           -٣٠

  ).الفرص غير الزراعية(الزراعة 
  
ح امثل العمالة والتكاليف واألرب   (وقد يكون من المفيد تقسيم المحاصيل إلى فئات حسب معايير مختلفة              -٣١

ويمكن . احتياجات مختلف المزارعين  ب الوفاء للمساعدة على تحديد أفضل المحاصيل في        )والمتطلبات الخاصة 
 إجراء تعديالت تناسب كل بلد وربما إجراء تعـديالت           أيضاً القيام بذلك على المستوى الكلي، ولكنه سيقتضي      

  .  الواحدتناسب المواقع المختلفة داخل البلد
  
ضع في االعتبار أيضاً    دي المرتفع فقط، ولكن ينبغي أن ت      خل النق وال ينبغي قياس أرباح المحاصيل بالد       -٣٢
، وتـوافر الوقـت الحـر    المنزليستهالك اال بالنسبة إلى  المقدرة انتظام الدخل، وقيمة المحاصيل الغذائية مدى

 النمذجة الداللية للمزارع مـن أجـل تحديـد      ذلك الحاجة إلى     تنشأ عن وسرعان ما   . مشاريع أخرى في  للعمل  
  .تيجيات تنويع أشمل على أساس الجمع بين المشاريع الجديدةاسترا

  
 طريقة مفيدة لتحديد مجاالت النمو المحتملة كنقطة         يشكل ومازال التحليل الميزني التقليدي للمحاصيل      -٣٣

الخـاص  لتحليل  لوسيكون من المفيد إعداد دليل      . توصيات والتخطيط لالستثمار بصورة أشمل    الانطالق لوضع   
، على أساس االعتبارات المالية على مستوى المزرعة، وسائر األغراض االجتماعية والتي يمكـن              بالسياسات

  .استخدامها في تقدير فرص تنويع المحاصيل
  
 الـرزق   بأسـباب وينبغي تكملة هذه األدوات التحليلية بمعايير بديلة تركز على األغراض الخاصـة               -٣٤

  .تماعيةالمستدامة وسائر المعايير ذات األهمية االج
  
  

=     =     = 


