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 ١أن يشـــمل، فـــي جملـــة أمـــور، خيـــارات سياســـية وتوصـــيات بشـــأن تنفيـــذ بـــدائل زراعـــة التبـــغ المســـتدامة اقتصـــاديًا.
  وُدعيت األطراف أيضا إلى تأكيد رغبتها في مواصلة عضويتها في الفريق العامل أو اعتزامها االنضمام إليه. 

  
شــباط/  ١٦-١٤علــى ذلــك، ُعقــد االجتمــاع الثالــث للفريــق العامــل فــي جنيــف، سويســرا، فــي الفتــرة  ءً وبنــا  -٤

ممثلــين  اً . وحضــر االجتمــاع الميّســرون الرئيســيون وشــركاء الفريــق العامــل. وشــمل المشــاركون أيضــ٢٠١٢فبرايــر 
متحــدة وبرنــامج األمــم المتحــدة لمنظمــة الصــحة العالميــة ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم ال

للبيئة، إضافة إلى ممثل للمنظمات غير الحكومية المعتمدة بصـفة مراقـب لـدى مـؤتمر األطـراف وخبـراء مـدعويين. 
ونـــاقش الفريـــق مســـّودة الخيـــارات السياســـية والتوصـــيات المقدمـــة مـــن الميّســـرين الرئيســـيين، بمـــا فـــي ذلـــك المســـائل 

  طار المنهجي.المتعلقة بتوحيد المصطلحات واإل
  
علــى أن يضــع الميّســرون الرئيســيون مســّودة الخيــارات السياســية والتوصــيات فــي صــيغتها  اً وقــد اتُفــق أيضــ  -٥

النهائية على أساس المناقشات التي جرت خالل االجتماع الثالث وبالتشاور مـع أعضـاء الفريـق العامـل، لكـي تُقـدَّم 
تــرد مســّودة الخيــارات السياســية والتوصــيات فــي الملحــق بهــذه إلــى مــؤتمر األطــراف بعــد التشــاور مــع األطــراف. و 

  ٢الوثيقة.
  
) مــن ١فــي كــل مــن المجــاالت التــي تشــملها الفقــرة ( ُأحــرزبــأن ثمــة تقــدم  اً واألطــراف مــدعّوة لإلحاطــة علمــ  -٦

  حسبما هو مبّين أدناه.، FCTC/COP3(16)القرار 
  

 ) عرَّفــت البرازيــل، وهــي عضــو وميّســر رئيســي فــي موحــد منهجــي )(أ) بشــأن إطــار١الفقــرة الفرعيــة .
الفريق العامل، اإلطار المنهجي الذي تستخدمه والتقدم المحرز في تنفيذه. واتفق الفريق العامل علـى 

 أن اإلطار المقترح سيتطلب التوحيد خالل تطبيقه في البلدان األخرى. 

 ) ُوضعت قائمة بالمصـطلحات تغيرات. والم والصكوك المصطلحات )(ب) بشأن توحيد١الفقرة الفرعية
 وُأدرجت في مسّودة الخيارات السياسية والتوصيات الواردة في الملحق.

 ) هنـاك دراسـات جاريـة التبـغ زراعـة بآثـار الخاصـة الدراسـات إجـراء )(ج) بشـأن تعزيـز١الفقـرة الفرعيـة .
 التبغ. زراعة اآلن في عّدة بلدان أعضاء في الفريق العامل بشأن آثار

 يواصــل الفريــق العامــل )(د) بشــأن تعزيــز تبــادل المعلومــات والخبــرات بــين البلــدان. ١قــرة الفرعيــة (الف
 توفير منّصة لتبادل المعلومات والخبرات بين األطراف. 

 ) والعمالـة التبـغ زراعـة حالـة تشـمل التـي للمعلومـات الحاليـة المصـادر تقيـيم )(هــ) بشـأن١الفقرة الفرعية 

ر أعضــاء الفريــق العامــل فــي مصــادر المعلومــات الموجــودة، بمــا فــي ذلــك نظــالتبــغ.  صــناعة ودور
 الفرص المتاحة للبحوث والخبرة وأفضل الممارسات واللوائح. وقد ناقش الفريق العامل ذلك.

 ) الدولية والمنظمات الحكومية المنظمات مع والتعاون التآزر عالقات تعزيز )(و) بشأن١الفقرة الفرعية 
تبادل األطـراف والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة المعلومـات بشـأن مجـاالت غير الحكومية ذات الصلة. 

التعــاون الُممكنــة. وقــد شــاركت عــّدة منظمــات حكوميــة دوليــة لهــا خبــرة فــي هــذا المجــال وأســهمت فــي 
                                                           

  .FCTC/COP4(9)انظر القرار       ١
ـــــات      ٢ ـــــق العامـــــل للتعليق ـــــرد ملخـــــص أعـــــده رئـــــيس الفري ـــــة: ي ـــــة االتفاقي ـــــواردة مـــــنمالحظـــــة مـــــن أمان ـــــي  ال األطـــــراف ف

  . FCTC/COP/5/INF.DOC./3  الوثيقة
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مــع  عمــل الفريــق العامــل. ويحتــاج األمــر إلــى المزيــد مــن العمــل بشــأن آليــات تعزيــز عالقــات التــآزر
 المنظمات الدولية ذات الصلة.

 ) ُأعــدت مســّودة الخيــارات السياســية وتوصــيات.  سياســية خيــارات وضــع )(ز) بشــأن١الفقــرة الفرعيــة
 والتوصيات لتقديمها إلى مؤتمر األطراف في دورته الخامسة.

 
طـراف أن ُيمـدد وبالنظر إلى التقدم المحرز حتى اآلن، اتفق الفريق العامل علـى أن يطلـب إلـى مـؤتمر األ  -٧

  واليته. وسوف يسمح التمديد للفريق العامل بأن يقوم بما يلي:
  

  ــد ُيمكــن اســتخدامه لتقيــيم بــدائل مواصــلة إجــراء المزيــد مــن البحــوث المقارنــة بشــأن إطــار منهجــي موحَّ
 مصادر الرزق المستدامة اقتصادياً؛ 

 
 وٕاكمال المهام المبّينة في القرارFCTC/COP3(16)  .الذي أنشأ الفريق العامل 

  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف 
  
ــــارات السياســــات والتوصــــيات المقترحــــة، واعتمادهــــا حســــب   -٨ ــــى اســــتعراض خي مــــؤتمر األطــــراف مــــدعو إل

والتمديـد  ٧إلى استعراض سائر األعمـال الجاريـة حسـبما هـو موصـوف فـي الفقـرة  اً االقتضاء. والمؤتمر مدعو أيض
  المقترح لوالية الفريق العامل، وتوفير التوجيه في هذا الصدد. 
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  الملحق 
  

  مسّودة خيارات سياسات وتوصيات بشأن بدائل زراعة التبغ
  من ١٨و ١٧فيما يتعلق بالمادتين (المستدامة اقتصاديًا 

 )اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
  
  مقدمة  -١
  

ُتكرِّس اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ (االتفاقية) مجموعة شاملة من التدابير المتعددة 
القطاعــات والمســتندة إلــى البّينــات التــي تســتهدف الحــد مــن اســتخدام التبــغ والتعــرض لــدخان التبــغ. وهــي ُتســلِّم فــي 

قتصـاديًا إلنتـاج التبـغ كطريقـة لمنـع تعـرض المجموعـات السـكانية الوقت نفسه بالحاجـة إلـى تعزيـز بـدائل مسـتدامة ا
التــي تعتمــد فــي رزقهــا علــى إنتــاج التبــغ آلثــار اجتماعيــة واقتصــادية ضــارة ممكنــة. وُيتجســد هــذا الشــاغل فــي عــّدة 

، ١٧ وكــذلك فــي المــادة )،العامــة االلتزامــات( ٤مــن المــادة  ٦أجــزاء مــن االتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك ديباجتهــا والفقــرة 
 ١٨وعـالوة علـى ذلـك، ُتعـرب المـادة  (المـوارد الماليـة). ٢٦مـن المـادة  ٣لهذه المسألة، وفي الفقرة  اً المكرسة تحديد

  عن االنشغال فيما يتعلق بالمخاطر الجادة التي تثيرها زراعة التبغ بشأن الصحة البشرية والبيئة. 
  

زراعـة التبـغ واتجاهـات إنتـاج أوراق التبـغ وتجارتهـا  وقد جـرى اسـتعراض شـامل للتحـدي العـالمي الـذي تنطـوي عليـه
    ٢٠٠٨.١خالل االجتماع الثاني لفريق الدراسة في عام 

  
  نظرة عامة على سلسلة إنتاج التبغ العالمية  ١-١
  

علــى زراعــة محصــول التبــغ (مــن النــوع  اً صــناعة التبــغ العالميــة صــناعة احتكاريــة شــديدة التخصــص تعتمــد حصــري
Nicotiana tabacum وبدرجـة أقــل إلـى حــد بعيـد مــن النـوع Nicotiana rustica( وتتكـون سلســلة االنتـاج المضــيفة .

  للقيمة من ثالثة قطاعات فرعية.
  

مـن التبـغ الخـام علـى مسـاحة  اً طنـ ٧ ٠٩٩ ٦٢٣قـدره  اً سـنوي الً ، الذين ُينتجون محصو زرّاع التبغ  -١
ومن المقّدر أن قيمة المحصـول العـالمي تبلـغ  ٣.اً بلد ١٢٠في نحو  ٢اً هكتار  ٣ ٩٨٠ ٢١٥إجمالية قدرها 

ـــارات دوالر أمريكـــي. ٨ وتشـــمل األعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا الـــزّراع إعـــداد المـــزارع وٕاقامـــة المســـتنبتات  ٤ملي
المحاصــيل والحصــاد واإلنضــاج والفــرز وتصــنيف األوراق ونقلهــا مــن ديــارهم إلــى  والغــرس وٕادارة المــزارع/

األوراق. وفــي كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل، يواجــه الــزّراع تحــديات تختلــف مــن منطقــة إلــى  مراكــز شــراء
                                                           

١   Perucic AM. Global overview of production and trade of tobacco leaves. Background paper prepared by the 

WHO Tobacco Free Initiative for the second meeting of the study group on economically sustainable alternatives 

to tobacco growing, Mexico City, 17–19 June 2008.                                                                                                                
  . متاحة من الموقع:FAOSTATبيانات مستمدة من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،    ٢

http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor. 
٣ Geist HJ et al. Tobacco growers at the crossroads: Towards a comparison of diversification and ecosystem     

impacts. Land Use Policy, 2009, 26:1066–1079.                                                                                                          
دوالرًا أمريكيـًا للطـن  ١١٥٠ماليين طن من التبغ الخام بسـعر بيـع مـن الـزارع للمعـالج األول قـدره  ٧محسوبة كما يلي:     ٤

  لخام.الواحد من التبغ ا
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للمنطقـة فيمـا يتعلـق بـإبرام العقـود والتمديـد والـدعم ونظـم  اً تحـديات تتفـاوت تبعـ اً أخرى. وهـم يواجهـون أيضـ
  الدفع.  التسويق/

  
غ الخــام تبعــا لصــفات مختلفــة. ألوراق التبــغ، التــي يجــري خاللهــا تصــنيف التبــالمعالجــة األوليــة   -٢

وتقوم بذلك شركات متخصصة، تسمى "شركات المعالجة األولية" أو "شركات األوراق". وال يعمل فـي هـذا 
على مستوى العالم. ولهـذه الشـركات فـروع فـي البلـدان التـي تـزرع التبـغ تعمـل  ١القطاع سوى شركات قليلة

فــي هــذا القطــاع.  اً عمــل شــركات وطنيــة مســتقلة أيضــبمثابــة همــزة الوصــل مــع الــزراع. وفــي عــدة بلــدان، ت
شــركات متخصصــة فــي بلــدان زراعــة التبــغ تعمــل كشــركات معالجــة  اً ولــدى بعــض صــانعي الســجائر أيضــ

أوليــة. والنمــوذج التجــاري هــو التكامــل الرأســي لــزّراع التبــغ. وتقــوم شــركات المعالجــة األوليــة بشــراء أوراق 
بموجــب ترتيــب تعاقــدي، حيــث تــوفِّر كــل المــدخالت الالزمــة وتُقــدم  التبــغ التــي ســبق إنضــاُجها مــن الــزراع

الُسـلف مـن أجـل الحصـاد. وبواسـطة آليـة تصـنيف التبـغ الـذي يـتم توريـده، ُتحـدد شـركات المعالجـة األوليـة 
ـــدفع لكـــل زارع. ونتيجـــة للتحـــول التـــالي فـــي أوراق التبـــغ المشـــتراة، تصـــل قيمـــة المحصـــول  الســـعر الـــذي ُي

   ٢مليار دوالر أمريكي. ٢٠العالمي الى 
  
التي تشمل مرافق صنع السجائر والسيجار والتبغ العديم الدخان (أي تبغ صناعة منتجات التبغ،   -٣

الجدل والتنشق) وتبغ التـدخين السـائب (أي النرجيلـة وتبـغ السـجائر التـي يلفهـا المـدخنون  المضغ والحشو/
بأنفسهم) والتبغ المعاد تكوينه (في رقائق) ومنتجات التبغ األخرى مثل سجائر البيدي التي يجـري تسـويقها 

دوالر أمريكــي  مليــار ٣٧٨بأســماء تجاريــة مختلفــة. ومــن المقــدر أن حجــم ســوق التبــغ العالميــة بلــغ حــوالي 
مـن  ٪٨٤,٢خمـس شـركات تسـتأثر بنسـبة قـدرها  اً . ويتقاسـم سـوق السـجائر العالميـة أساسـ٢٠٠٧في عام 

مــن  ٪٨٥وأهــم منــتج تبــغ متخصــص هــو ســجائر البيــدي. وتســتأثر الهنــد بــأكثر مــن  ٣المبيعــات العالميــة.
ي المسـاحة المزروعـة بـالتبغ مـن إجمـال ٪٣٠نتاج العالم من سجائر البيدي. وقد احتل تبغ البيدي حـوالي إ
ماليــين شــخص رزقهــم مــن  ٤. ويكســب حــوالي ٢٠٠٢نتــاج التبــغ فــي البلــد فــي عــام إمــن إجمــالي  ٪٣٣و

وبالتــالي فمــن المهــم أخــذ هــؤالء النــاس فــي الحســبان لــدى تطبيــق مســّودة الخيــارات  ٤لــّف ســجائر البيــدي.
  السياسية والتوصيات.

  
تــداد سلســلة القيمــة المضــافة هــذه. ففــي الصــين، علــى ســبيل المثــال، تولِّــد وتتولــد كميــة كبيــرة مــن الضــرائب علــى ام
ويكســب الــزّراع أنفســهم النــزر اليســير مــن  ٥مــن إجمــالي إيراداتهــا. ٪٧,٤أنشــطة الحكومــة فــي مجــال التبــغ حــوالي 

التبــغ  محصــولهم مقارنــة بالســعر النهــائي الــذي ُيحصــل عليــه فــي نهايــة سلســلة القيمــة المضــافة. فــالطن الواحــد مــن
علــى امتــداد خــط اإلنتــاج حتــى  ٦مــّرة ٤٧,٢الخــام الــذي ينتجــه زارع ويبيعــه إلــى "شــركة معالجــة أوليــة" تــزداد قيمتــه 

  النقطة التي يشتري المدخنون السجائر عندها. 

                                                           
١   Van Liemt G. The world tobacco industry: trends and prospects. Geneva, International Labour Office, 2002 

(Sectoral Activities Programme working paper No. 179).                                                                                                        
  دوالرًا أمريكيًا للطن الواحد من أوراق التبغ المعالجة. ٢٩٩٣محسوبة كما يلي:     ٢
٣   Tobacco companies. In: Shafey O et al. The tobacco atlas, 3rd ed. Atlanta, GA, American Cancer Society 

and World Lung Foundation, 2009:50–51. Available from:                                                                                           
http://www.tobaccoatlas.org/downloads/maps/Chap14_TobaccoCompanies.pdf. 

٤   Gupta PC, Asma S, eds. Bidi smoking and public health. New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, 2008.  
٥   Liu T, Xiong B. Tobacco economy and tobacco control [in Chinese]. Beijing, Economic Science Press, 2004.  
  ناتج قسمة قيمة الحجم اإلجمالي لسوق التبغ على القيمة التقديرية للتبغ الخام عند بوابة المزرعة.   ٦
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  النمط العالمي إلنتاج أوراق التبغ  ١-١-١
  

مـــن إنتـــاج العـــالم مـــن أوراق التبـــغ، وأمريكـــا الشـــمالية الوســـطى والجنوبيـــة  ٪٦٤,٣تســـتأثر البلـــدان اآلســـيوية بنســـبة 
وأوروبـا والـدول األعضـاء فـي كومنولـث الـدول المسـتقلة بحـوالي  ٪٧,٦وأفريقيا بنسبة  ٪٢٣ومنطقة الكاريبي بنسبة 

ق التبـغ يليهـا مـن إنتـاج العـالم مـن أورا ٪٤٣,٩وتسـتأثر الصـين وحـدها بنسـبة  ١فقط. ٪٠,١وأوقيانوسيا بنسبة  ٪٥
) وتركيـــا ٪٢,١) وٕاندونيســـيا (٪٢,٤) واألرجنتـــين (٪٥) والواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة (٪٨) والهنـــد (٪١٤البرازيـــل (

بلـدان تـزرع التبـغ مـا يقـرب مـن  ١٠وتُنـتج أكبـر  ٢).٪١,٧) وباكسـتان (٪١,٨) وٕايطاليـا (٪١,٩) واليونان (٪٢,١(
وبالنسبة لبلدان مثل الصين والهند وٕاندونيسيا وباكسـتان، ُيسـتخدم أغلـب من اإلنتاج العالمي من أوراق التبغ.  ٪٨٠

 Nicotianaاإلنتــاج لالســتهالك الــداخلي، أّمــا البلــدان األخــرى فُتصــدر نســبة كبيــرة مــن إنتاجهــا. ويبلــغ إنتــاج النــوع 

rustica  شــهد اإلنتــاج العــالمي ألوراق التبــغ  وقــد ٢.اً طــن ســنوي ٢٠٠ ٠٠٠ألغــراض صــنع ســجائر البيــدي حــوالي
 ٪٥٠إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضـي (بلغـت الزيـادة مـا يقـرب مـن  ١٩٧٠زيادة مطردة نسبيًا من عام 

وزيـــادة بطيئـــة بعـــد ذلـــك حتـــى عـــام  ٢٠٠٣نحـــو التراجـــع حتـــى عـــام  اً ) واتجاهـــ١٩٩٨و ١٩٧٠بـــين عـــامي  اً تقريبـــ
لى أن يكون أكبـر مـن االسـتهالك العـالمي الفعلـي مـن أوراق التبـغ، ممـا ُيشـير . وينزع هذا اإلنتاج العالمي إ٢٠١١

إلـــى أن إمـــدادات الســـوق العالميـــة تزيـــد عـــن الحاجـــة. وصـــناعة الســـجائر فـــي وضـــع فريـــد يســـمح لهـــا بـــالتحكم فـــي 
ار أوراق إمــداداتها مــن خــالل عقــود زراعــة التبــغ. والزيــادة فــي اإلنتــاج المقصــودة هــذه هــي وســيلة لإلبقــاء علــى أســع

  ٣،٤،٥،٦،٧التبغ منخفضة في غير مصلحة زّراع التبغ.
  
  النمط العالمي الستهالك منتجات التبغ   ٢-١-١
  

علــــى الصــــعيد العــــالمي، تشــــير البيانــــات بوضــــوح إلــــى أن وبــــاء التبــــغ قــــد اتســــع اآلن ليشــــمل البلــــدان ذات الــــدخل 
بعيــد بســبب توســع جهــود التســويق التــي تبــذلها المــنخفض والمتوســط، وأنــه صــار أكثــر تركيــزًا فيهــا، وذلــك إلــى حــد 

عــدد ومــن المقــّدر أن  ٨،٩صــناعة التبــغ المتعــددة الجنســيات فــي أوروبــا الشــرقية وآســيا وأفريقيــا وأمريكــا الالتينيــة.

                                                           
١   Food and Agriculture Organization: Preliminary 2009 data for selected countries and products.  
٢   Gupta PC, Asma S (Eds). Bidi smoking and public health. New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, 

2008.                                                                                                                                                                              
٣   Otañez M, Glantz SA. Social responsibility in tobacco production? Tobacco companies use of green supply 

chains to obscure the real costs of tobacco farming. Tobacco Control, 2011, 20:403–411.                                         
٤   Jones AS et al. Tobacco farmers and tobacco manufacturers: implications for tobacco control in tobacco-

growing developing countries. Journal of Public Health Policy, 2008, 29:405-423.                                                      
٥   Bialous SA. Corporate practices undermining the implementation of economically sustainable alternatives to 

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.                                                                                  
٦    Cycle of poverty in tobacco farming: tobacco cultivation in Southeast Asia. Bangkok, Southeast Asia 

Tobacco Control Alliance (SEATCA), 2008.                                                                                                                  
٧    Otañez M et al. Global leaf companies control the tobacco market in Malawi. Tobacco Control, 2007, 16:261–269.  
٨   Shafey O et al. The tobacco atlas, 3rd ed. Atlanta, GA, American Cancer Society, 2009.  
٩   WHO report on the global tobacco epidemic, 2008. Geneva, World Health Organization, 2008.  
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مليـار  ١,٦ نحـوإلـى  ٢٠١٠مليار ُمدّخن في عـام  ١,١ السجائر ومنتجات التبغ سيزيد في المستقبل من مستهلكي
  ٢٠٢٥.١ مدخن بحلول عام

  
  الطلب على العمالة في سلسلة إنتاج التبغ  ٣-١-١
  

. فالقطـاع الزراعـي يتكـون مـن زّراع التبـغ وعمـال بعقـود أو تتطلب سلسلة إنتاج التبغ العمالة فـي قطـاعين مختلفـين
دون عقود يستخدمهم هـؤالء الـزّراع. ومـن العسـير تقـدير عـدد زّراع التبـغ بدقـة بسـبب عـدم وجـود إحصـاءات ُيعتمـد 

ة خالف بشأن الطريقة التي ينبغي بها حسـاب القـوة العاملـة. وتؤيـد صـناع اً عليها بالنسبة لقطاع التبغ. وهناك أيض
ويؤدي تطبيـق الطريقـة األخيـرة  ٢التبغ طريقة "عّد الرؤوس". وتستخدم طريقة أخرى مفهوم "وحدات العمل السنوية".

علــى أســاس  اً إلــى عــدد أقــل مــن العــدد النــاجم عــن تطبيــق الطريقــة األولــى، ألن عــدد األشــخاص المســتخدمين نظريــ
ولكل طريقة من الطريقتين أساسـها المنطقـي. ويعمـل مـا عن العدد الناجم عن طريقة عّد الرؤوس.  اً التفرغ يقل كثير 

فــي صــناعة التبــغ المنّظمــة علــى الصــعيد العــالمي فــي معالجــة أوراق التبــغ وصــنع  ٣مليــون عامــل ١,٢ يقــرب مــن
 ٤ماليين آخرون في القطاع غير المنّظم، على سبيل المثال في لف سـجائر البيـدي فـي الهنـد. ٤السجائر. ويعمل 

وقد تراجع عدد فرص العمل في صناعة التبغ في العقود األخيرة وذلك نتيجة لميكنـة مصـانع إنتـاج السـجائر، التـي 
تحل فيها التكنولوجيا محل عّمال المصانع، وللتغيرات التي طرأت على الطلـب علـى التبـغ، ولـيس نتيجـة لسياسـات 

   ٥تهالك.مكافحة التبغ الوطنية والدولية التي تستهدف الحد من االس
  
  المحاصيل ومصادر الرزق البديلة  ٢-١
  

التبغ محصول نقدي جعلته التدخالت النشطة لدوائر الصناعة جـذابًا للـزّراع. وهـو أكبـر محصـول غيـر غـذائي فـي 
العالم بالقيمة النقدية. ومـع ذلـك، فالعديـد مـن البلـدان، بمـا فـي ذلـك أكبـر البلـدان المنتجـة فـي العـالم، تتخـذ خطـوات 

بدائل لزراعة التبغ. وقد تم تحديد عدد مـن البـدائل المسـتدامة اقتصـاديًا لزراعـة التبـغ فـي دراسـات جـرت فـي  إليجاد
وتُبــّين هــذه الدراســات أن ثمــة محاصــيل بديلــة تتســم بربحيــة أكبــر وأن الــزّراع مســتعدون  ٦أنحــاء مختلفــة مــن العــالم.

لـدعم الـالزم. وتسـتخدم صـناعة التبـغ وجـود الـزّراع للتوقف عن زراعة التبغ شـريطة وجـود فـرص اقتصـادية وتـوافر ا
الذين يزرعون التبغ كحّجة لمعارضة جميع سياسات مكافحة التبغ وتنفيذها. وثمة بّينات تـوحي بـأن زّراع التبـغ فـي 

  ٧الواليات المتحدة سعوا إلى ممارسة الضغط السياسي لمعارضة تدابير مكافحة التبغ.
                                                           

١   Martin T. The tobacco epidemic: The global dangers we face from tobacco use. Available from: 

http://quitsmoking.about.com/od/antismokingresources/a/tobaccoepidemic.htm.                                                        

  سنويًا.ساعة  ١٨٠٠المعّرفة بعمل شخص واحد على أساس التفرغ لمدة      ٢
٣    Zeballos EJ. Food, drink and tobacco industry driving rural employment and development (fact sheet). 

International Labour Organization, 2011. Available from:                                                                                              
http://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_160872/lang--en/index.htm. 

٤   Gupta PC, Asma S (Eds). Bidi smoking and public health. New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, 

2008.                                                                                                                                                                              
٥   Kenneth E. Warner KE. The economics of tobacco: myth and realities. Tobacco Control, 2000, 9:79–89.  
٦    Summary on possible alternative crops. Paper presented at the third meeting of working group on 

economically sustainable alternatives to tobacco growing (in relation to Articles 17 & 18 of the WHO FCTC), 

Geneva, Switzerland, 14–16 February 2012.                                                                                                                           
٧   Zhang P, Husten C. Impact of the tobacco price support program on tobacco control in the United States. 

Tobacco Control, 1998, 7:176–182.                                                                                                                                            
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فقـط لمسـألة الـدخل وربحيـة لـيس عـدم التصـدي  يصـاديًا لزراعـة التبـغ، مـن الضـرور وبغية إيجاد بـدائل مسـتدامة اقت
 ،لجميــع جوانــب كســب الــزّراع للـــرزق. ومــن الممكــن أن يشــكل إطــار لبــدائل كســب الـــرزق اً المحصــول وٕانمــا أيضــ

قــرارات همــزة الوصــل بــين النتــائج األكاديميــة وال ،ربحيــة المحصــول ويتصــدى للمشــكلة بطريقــة كليــةنطاقــه يتجــاوز 
 اً من االتفاقيـة جنبـ ١٨و ١٧نهجًا جيدًا لتنفيذ المادتين  اً . وُيعتبر نهج البدائل الصالحة اقتصاديالخاصة بالسياسات

  إلى جنب مع بدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصاديًا أو تنويع المحاصيل. 
  
  المخاطر المهنية التي تواجه عمال وزّراع التبغ      ٣-١
  

مهنيــة معروفــة جيــدًا فيمــا يتعلــق بزراعــة التبــغ، بمــا فــي ذلــك مــرض التبــغ األخضــر والتســـمم  هنــاك عــّدة مخــاطر
ويــــنجم مـــــرض التبـــــغ   ١،٢،٣بمبيــــدات الهـــــوام واالضـــــطرابات التنفســــية والجلديـــــة والســـــرطان فــــي مواضـــــع معّينـــــة.

لــد، وهــو مــا وهــو المــرض المــرتبط بــالتبغ علــى وجــه التحديــد، عــن امتصــاص النيكــوتين عــن طريــق الج ٤األخضــر،
يتفاقم خالل مناولة األوراق الرطبة، بيد أن من الممكن الوقايـة منـه باسـتخدام معـدات الوقايـة الشخصـية. ومـع ذلـك 
فإن قّلة المعرفـة ومحدوديـة الوصـول للمـوارد والسـعي إلـى خفـض تكـاليف اإلنتـاج والظـروف المناخيـة تُقيِّـد اسـتخدام 

للمخــاطر الصــحية: وهــم  اً األشــد تعرضــ اً ، فالنســاء واألطفــال هــم غالبــمعــدات الوقايــة الشخصــية. وعــالوة علــى ذلــك
بسبب طبيعة المحصول الكثيفة االحتياج للعمالـة وصـغر حجـم المـزارع والمهـارات الدقيقـة الالزمـة  اً ُيستخَدمون غالب

زراعـة التبـغ،  لبعض المهام. وال تتصدى المراجع الموجودة الستخدام األطفال والنساء اللواتي في سن اإلنجـاب فـي
ويحتــاج األمــر إلــى إجــراء دراســات أترابيــة لآلثــار البعيــدة األجــل التــي تقــع علــى هــاتين المجمــوعتين. وأمــا بالنســبة 

دي، فيـــؤدي التعـــرض لغبـــار التبـــغ واستنشـــاقه خـــالل مراحـــل الصـــنع إلـــى مشـــاكل تنفســـية. وهـــذا يـــإلنتـــاج ســـجائر الب
. وعــالوة علــى ذلــك، يتطلــب لــّف ســجائر البيــدي الجلــوس صــحيح علــى وجــه الخصــوص بالنســبة للنســاء واألطفــال

  لساعات طويلة في وضع معّين، وهو ما يؤدي إلى مشاكل عضلية هيكلية.
  
  األثر على العمالة والخلل االجتماعي  ٤-١
  

تؤدي قضيتان على وجه الخصوص إلى تفاقم الخلل االجتماعي والفقر الناجمين عن زراعة التبـغ: السـخرة وعمالـة 
ال. وعلــى الــرغم مــن أن الترتيبــات التعاقديــة ُتوِقــع بــالزّراع فــي حلقــة مفرغــة مــن الــديون، وال تتــرك لهــم ســوى األطفــ

فرص محدودة ووقت قليل الّتباع الممارسـات الصـحية، فـإن صـناعة التبـغ نـأت عـن تحمـل أي مسـؤولية عّمـا يـنجم 
خمس سنوات ُيستخدمون في مزارع التبغ، من فقر أو من عمالة في صفوف األطفال. فاألطفال في سن ال تتجاوز 

وقد ُأتيحت نظرة عامة على الخلل االجتمـاعي النـاجم  ٥األساسية واتفاقيات العمل. اإلنسانبما يتعارض مع حقوق 

                                                           
١   Riza E, Baka A, Linos A. Health risks related to 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.         

                                                                                                       
٢   Schmitt NM et al. Health risks in tobacco farm workers – a review of the literature. Journal of Public Health, 

2007, 15:255–264.                                                                                                                                                                          
٣   Arcury TA, Quandt SA. Health and social impacts of tobacco production. Journal of Agromedicine, 2006, 

11:71–81.                                                                                                                                                                       
٤   Pereira Vasconcelos de Oliveira P, et al. First reported outbreak of green tobacco sickness in Brazil. Cadernos de Saúde 

Pública, 2010, 26:2263–2269.                                                                                                                                                         
  تفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن عمالة األطفال في الموقع:تُتاح ا    ٥
 http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm وتُتاح معلومات عـن االتفاقـات الدوليـة ؛

  .http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/childlabour/intlconvs.shtmlبشأن عمالة األطفال في الموقع: 
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عــن زراعــة التبــغ خــالل االجتمــاع الثــاني لفريــق الدراســة المعنــي ببــدائل زراعــة التبــغ المســتدامة اقتصــاديًا فــي مدينــة 
  ٢٠٠٨.١م المكسيك في عا

  
ويتعّين التصدي للخلل االجتماعي الناجم عن زراعة التبـغ مـن المنظـور اإلنمـائي، مـع أخـذ الفقـر والعقـود المجحفـة 
وعمالة األطفال والسـخرة فـي االعتبـار. وينبغـي التصـدي لعمالـة األطفـال والسـخرة مـن وجهـة نظـر حقـوق اإلنسـان، 

  ألن هذه الممارسات تنتهك الحقوق األساسية التي يكفلها القانون الدولي. اً نظر 
  
  ٢األثر البيئي  ٥-١
  

وهــــي منــــاطق تقــــع فــــي البلــــدان  –مــــن التبــــغ فــــي الغابــــات الجافــــة المداريــــة ومنــــاطق الغابــــات  اً تقريبــــ ٪٩٠ُيــــزرع 
ــــ الناميــــة مثلــــه مثــــل أي  –وجي. والتبــــغ وتتســــم بكثافــــات ســــكانية عاليــــة وتعــــاني مــــن فقــــد شــــديد فــــي التنــــّوع البيول

 ٣يســـتنفد المغـــذيات الموجـــودة فـــي التربـــة بمعـــدل أســـرع بكثيـــر مـــن المحاصـــيل األخـــرى. –آخـــر  أحـــادي محصـــول
أســباب اســتهالك المغــذيات فــي التربــة بمعــدل عــاٍل فــي زراعــة التبــغ إلــى ممارســة تقلــيم قمــم النباتــات  أحــد ويرجــع
ـــــوى عـــــاٍل  لحفـــــز ـــــة نمـــــو األوراق مـــــن أجـــــل ضـــــمان محت ـــــات وزوالهـــــا نتيجـــــة لعملي ـــــردي الغاب مـــــن النيكـــــوتين. وت

وٕازالتهــا إلتاحــة المزيــد مــن األراضــي (وأيضــا للتعــويض عــن المســتويات المنخفضــة مــن المغــذيات) هــي  اإلنضــاج
وعلــى الــرغم مــن أن الحصــة العالميــة  ٤أنــواع التغّيــرات الزراعيــة الرئيســية الثالثــة المرتبطــة بفقــد التنــّوع البيولــوجي.

 ٢لـة الغابـات يتـراوح بـين افإن أثر هذه الزراعـة علـى إز  ٪١اضي الزراعية المستخدمة في زراعة التبغ تقل عن لألر 
وتشــير البحــوث إلــى أن زراعــة التبــغ قــد تكــون أشــد وطــأة بعشــرة أمثــال مــن إجمــالي جميــع العوامــل األخــرى  ٥٪٤و

جتماعيــة واإليكولوجيــة بالكامــل تقريبــا علــى ويقــع عــبء تكلفــة التخفيــف مــن الخســائر اال ٦المســببة إلزالــة الغابــات.
إلــى تحــات التربــة. فــالتبغ محصــول يحتــاج إلــى ُمــدخالت كثيــرة، ومتطلباتــه مــن  اً الــزّراع. وتــؤدي زراعــة التبــغ أيضــ

والتبغ هو مـن المحاصـيل العشـرة  ٧مبيدات الهوام واألسمدة للهكتار الواحد تكون عالية جدًا في ظل ظروف معّينة.
  ويـــؤدي االســـتخدام الكثيـــف للمـــواد الكيميائيـــة أيضـــا إلـــى تلـــوث الميـــاه  ٨أعلـــى معـــدالت مـــن األســـمدة.التـــي تتطلـــب 

  
  

                                                           
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.                  
ربــان، جنــوب و ُأعــد هــذا القســم علــى أســاس القســم المنــاظر مــن وثيقــة ُقــدمت إلــى مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الثالثــة (د    ٢

فريــق الدراســة المعنــي ببــدائل زراعــة التبــغ المســتدامة ، FCTC/COP/3/11): ٢٠٠٨تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٢-١٧أفريقيــا، 
  . ١٧، الفقرة ٤: الصفحة التفاقية)من ا ١٨و ١٧اقتصاديًا (فيما يتعلق بالمادتين 

٣    Goodland JA, Watson C, Ledec G. Environmental management in tropical agriculture. Boulder, CO, 

Westview Press, 1984.                                                                                                                                                                  
٤    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.                           
٥    Geist H. Global assessment of deforestation related to tobacco farming. Tobacco Control, 1999, 8:18–28.  
٦    Geist, H. How tobacco farming contributes to tropical deforestation. In:  

Abedian et al., eds. The economics of tobacco control – towards an optimal policy mix. Cape Town, University of 

Cape Town, 1998:232–244. The book was a product of the international conference The Economics of Tobacco 

Control: Towards an Optimal Policy Mix, Cape Town, South Africa, 18–20 February 1998. 
٧    Fertilizer use by crop. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1999.  
٨    Fertilizer use by crop. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2006.  
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بّينات مسـتمدة مـن وثـائق داخليـة خاصـة بالـدوائر الصـناعية علـى أن صـناعة التبـغ  وثمة .٣والسطحية ١،٢الجوفية
حاربت بشراسة على الصـعيد الـدولي لكـي تحـتفظ بحـق اسـتخدام مبيـدات هـوام معّينـة وأنهـا سـعت إلـى التـأثير علـى 

طــوير وتنفيــذ ومــن ثــم فمــن الضــروري أن تتضــمن مبــادرات تنظــيم التبــغ ت ٤العمليــات التنظيميــة فــي بعــض البلــدان.
تكنولوجيا مناسبة ونظم مستدامة لزراعة التبـغ مـن خـالل األخـذ بالممارسـات الزراعيـة الجيـدة، وذلـك بغيـة الحـد مـن 

  األثر البيئي لزراعة التبغ واإلسهام في الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار التغير المناخي.
  
  لتبغ المستدامة اقتصاديًا ممارسات الشركات التي ُتعرقل تنفيذ بدائل زراعة ا  ٦-١
  

ما تشير صناعة التبغ إلى مساهمة زراعة التبغ االقتصادية في االقتصادات المحلية والوطنية وأرقام العاملين  اً كثير 
والميزان التجـاري للبلـدان. وتـوحي هـذه الصـناعة بـأن التنفيـذ الفّعـال لبـدائل زراعـة التبـغ المسـتدامة اقتصـاديًا وأيضـا 

نصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة للحــد مــن الطلــب ســوف يــؤدي علــى نحــو مــا فجــأة إلــى القضــاء علــى هــذه للتــدابير الم
فهـي تـّدعي أن جميـع الـزّراع سيصـبحون عـاطلين، بمـا يترتـب علـى ذلـك مـن نتـائج كارثيـة  ٥المكاسب االقتصادية:

قــة هــي أن االســتهالك علــى االقتصــادات المحليــة التــي قــد يصــعب فيهــا العثــور علــى وظــائف بديلــة. بيــد أن الحقي
السنوي في البلدان التي توجد لديها سياسات فّعالة لتنظيم التبغ يـنخفض بكسـور مـن نقـاط النسـبة المئويـة ممـا يتـيح 
بالتالي للزّراع تنويع زراعاتهم في مجـاالت أخـرى بالتـدريج وبـالتوافق مـع تنفيـذ بـرامج التكييـف الحكوميـة. فمسـؤولية 

علـى  ومـن ثـم يتعـّين ٦كبر بكثير على ميكنة زراعة التبـغ والتنـافس فـي التجـارة الدوليـة.تناقص العمالة تقع بدرجة أ
للمـادة  اً مـن االتفاقيـة مـن تـدخل صـناعة التبـغ وذلـك وفقـ ١٨و ١٧حكـام المـادتين ها ألحماية تنفيذاألطراف العمل ل

  من االتفاقية ومبادئها التوجيهية.  ٣-٥
  
  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 
  
رة لتطــوير وتهــدف التوصــيات إلــى إرشــاد األطــراف فــي تنفيــذها للسياســات التــي تعــزز إنشــاء آليــات مبتكــ  ٢-٢

  مصادر رزق بديلة مستدامة لزّراع التبغ.

                                                           
١    Griza FT et al. Avaliação da contaminação por organofosforados em águas superficiais no município de 

Rondinha – Rio Grande do Sul. Quimica Nova, 2008, 31:1631–1635.                                                                        
٢    Kaiser, D. et al. Water contamination by nitrate and pesticide in a small watershed under tobacco cultivation. 

Paper presented at the 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World, 1–6 August 

2010, Brisbane, Australia.                                                                                                                                              
٣    Gonçalves C et al. Qualidade da água numa microbacia hidrográfica de cabeceira situada em regiăo 

produtora de fumo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 2005, 9:391–399.                                   
٤   McDaniel PA, Solomon G, Malone RE. The tobacco industry and pesticide regulations: case studies from 

tobacco industry archives. Environmental Health Perspectives, 2005, 113:1659–1665. Available from: 

http://www.ehponline.org/members/2005/7452/7452.pdf.                                                                                          .  
د المضــافة للســجائر كــان هــذا هــو الحــال لــدى التعبئــة الكبيــرة التــي اســتهدفت معارضــة االقتــراح الخــاص بحظــر المــوا     ٥

مــن اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة  ١٠و ٩المبــادئ التوجيهيــة الجزئيــة لتنفيــذ المــادتين (الــوارد فــي 
. فقد أشاعت صـناعة التبـغ أسـطورة مؤداهـا أن ٢٠١٠) خالل الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف في تشرين الثاني/ نوفمبر التبغ

  دي إلى حظر استخدام تبغ البورلي في صناعة السجائر ومنتجات التبغ المشابهة األخرى.   هذا التدبير سيؤ 
٦   Tobacco industry interference with tobacco control. Geneva, World Health Organization, 2008.  
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وتوصى األطراف بإنشاء برامج إنمائية متصلة بتعزيز األمن الغذائي وأسواق مجدية تغطـي جميـع جوانـب   ٣-٢
حمايـة البيئيــة. وللوكـاالت الحكوميـة، وال سـيما تلـك التــي البـدائل زراعـة التبـغ، بمـا فــي ذلـك االسـتدامة االقتصـادية و 

وذ قــوي فــي المنــاطق الريفيــة، دور مهــم فــي دعــم تنويــع مصــادر الــرزق فــي منــاطق زراعــة التبــغ، وذلــك مــن لهــا نفــ
خالل مجموعة من السياسات والتدابير، بما في ذلك توفير التدريب لعمال وزّراع التبغ وأسرهم. وينبغي للمؤسسـات 

المبــادئ فــي  ٢السياســة (انظــر المبــدأ  بــدور مهــم فــي تطــوير وتنفيــذ اً الدوليــة ومنظمــات الــزّراع أن تضــطلع أيضــ
  ).التوجيهية

  
وُيمكـن تخطـيط السياســات والبـرامج التــي تهـدف إلــى التحويـل نحـو مصــادر الـرزق البديلــة بطريقـة محــدودة   ٤-٢

ومتدرجة. وفي الوقت نفسه، ينبغي تطوير برامج التأهيل للزّراع والعاملين وتبـادل المعلومـات فـي هـذا الصـدد  اً زمني
ب المصلحة المعنيين. وسوف تتوزع تكاليف تكييف العرض مع تناقص الطلب على مـدى عقـود. وهكـذا مع أصحا

علـى مـدى فتـرة طويلـة. وينبغـي للبلـدان أن تتـولى توجيـه البـرامج التثقيفيـة  اً سوف تتوزع تكاليف عملية التحول أيضـ
لنشــر معلومــات خاطئــة بــين الــزّراع وعمليــة جمــع المعلومــات والبيانــات ونظــم المعلومــات مــن أجــل منــع أي محاولــة 

والسكان عمومـًا. وينبغـي لتنفيـذ الخيـارات السياسـية هـذه أن ُيعـزز تطـوير بـدائل مسـتدامة لمصـادر الـرزق مـن أجـل 
للظـروف السـائدة فيهـا ولقـدرتها  اً ومرامـي واقعيـة تبعـ اً زّراع وعمال التبغ. وينبغي لبلدان زراعـة التبـغ أن تحـدد أهـداف

  اتيجيات توفير بدائل مستدامة لمصادر الرزق من أجل زّراع وعمال التبغ.على تنفيذ استر 
  
وفـــي حـــين أن التـــدابير الموصـــى بهـــا هنـــا ينبغـــي أن ُتطبـــق مـــن قبـــل األطـــراف علـــى نطـــاق واســـع حســـب   ٥-٢

لظروفهـــا  اً االقتضـــاء، فـــإن األطـــراف ُتشـــجَّع بشـــدة علـــى تنفيـــذ تـــدابير تتجـــاوز تلـــك الموصـــى بهـــا لـــدى تكييفهـــا تبعـــ
  من االتفاقية. ١٨و ١٧لخاصة، وذلك من أجل تحقيق أهداف المادتين ا
  
  هيةيالمبادئ التوج  -٣
  

تنويع مصادر الـرزق هـو محاولـة إليجـاد طـرق جديـدة لتحقيـق الـدخل والحـد مـن المخـاطر الصـحية   :١المبدأ 
  والبيئية والتغلب على الخلل االجتماعي بواسطة محاصيل وأنشطة اقتصادية بديلة لزرّاع وعمال التبغ. 

  
مـن االتفاقيـة  ٣-٥المـادة  مع اً ينبغي إشراك زرّاع وعمال التبغ في تطوير السياسة وتنفيذها، تماشي  :٢المبدأ 

  ومبادئها التوجيهية. 
  

ينبغــي أن تســتند سياســات وبــرامج تعزيــز بــدائل مصــادر الــرزق المســتدامة اقتصــاديًا إلــى أفضــل   :٣المبــدأ 
  الممارسات.

  
ينبغــي أن تكــون سياســات تعزيــز بــدائل مصــادر الــرزق المســتدامة اقتصــاديًا شــاملة ومتعــددة القطاعــات ومتســقة مــع 

االتفاقية، وهو ما ال يعني فقط مراعاة االستدامة االقتصـادية لصـناعة أوراق التبـغ فـي األجـل القصـير وٕانمـا أهداف 
أيضا التوقعات الطويلة األجل للطلـب علـى األوراق وتكـاليف التبـغ المسـتترة والخارجيـة العديـدة. وينبغـي للحكومـات 

بغ أو تثني الزّراع الحاليين عن البحث عن بدائل. وحسب أن تتجنب التدابير التي تشجع على زيادة أعداد زّراع الت
 أو و/ واالتصــال والتثقيــف البديلــة المحاصــيل لتعزيــز خاصــة مؤسســات تتضــمن أن التمويــل آلليــات ينبغــي ،االقتضــاء
 العمــل األطــراف علــى ويتعــّين القائمــة. الحكوميــة الــنظم فــي السياســات هــذه لتضــمين الجهــود بــذل وينبغــي التــدريب.

 ومبادئهــــا االتفاقيــــة مــــن ٣-٥ المــــادة مــــع اً تماشــــي التبــــغ صــــناعة تــــدخل مــــن المحتملــــة التمويــــل آليــــات جميــــع حمايـــةل
   التوجيهية.
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 مصـادر جوانـب جميـع يتضـمن شـامل إطـار فـي اقتصـادياً  المسـتدامة الـرزق مصادر بدائل تعزيز ينبغي  :٤ المبدأ
  الغذائي). األمن وجوانب والبيئية واالجتماعية واالقتصادية ةالصحي الجوانب ذلك في (بما التبغ وعمال زرّاع رزق

  
 وللبيئـة لصـحته بالنسـبة التبـغ زراعـة تثيرهـا التـي بالمخـاطر الواجـب النحـو علـى اً علمـ ُيحاط أن للتبغ زارع كل حق من

 مصـادر لتعزيـز مناسـبة ومالية ومادية بشرية موارد إلى األمر ويحتاج ).٢-٤ القسم اً أيض (انظر منها الوقاية وبكيفية
 ولضـمان والدوليـة. واإلقليميـة االتحاديـة والوطنيـة/ والبلديـة المحليـة المسـتويات علـى التعزيـز هـذا وٕادامـة البديلة الرزق

 مـن ٢٦ للمـادة اً وفقـ الُممكنـة، األخرى المصادر واستكشاف القائمة التمويل مصادر استخدام ينبغي البرنامج، استدامة
 إلــى التحــول علــى تشــجع التــي الحــوافز إيجــاد أجــل مــن الوطنيــة الجهــود بــذل اً أيضــ ينبغــي الطريقــة، وبهــذه االتفاقيــة.
  التبغ. زراعة على تشجع التي الحوافز وٕالغاء البديلة الرزق مصادر

  
 التجاريـة المصـالح مـن اقتصـادياً  المسـتدامة الـرزق مصـادر بـدائل ُتعـزز التـي السياسـات حمايـة ينبغي  :٥ المبدأ
 ومبادئهـا االتفاقيـة مـن ٣-٥ للمادة اً وفق األوراق، شركات ذلك في بما التبغ، لصناعة الذاتية المصالح من وغيرها

  التوجيهية.
  

 وتـرّوج تُنـتج التبـغ فصـناعة العموميـة. والصـحة التبـغ صـناعة مصـالح بـين تسويته إلى سبيل ال أساسي تعارض هناك
ـــ ثبـــت اً منتجـــ  االجتماعيـــة االعـــتالالت مـــن العديـــد ويثيـــر والوفيـــات األمـــراض إلـــى ويـــؤدي اإلدمـــان يســـبب أنـــه اً علمي

 سياســات وتنفيــذ إعــداد لحمايــة وســعها فــي مــا تبــذل أن لألطــراف ينبغــي وبالتــالي، الفقــر. زيــادة ذلــك فــي بمــا المتنوعــة،
 الصـحية األضـرار مسـؤولية التبـغ صـناعة تحميـل وينبغـي التبـغ. صـناعة مـن التبـغ بتنظـيم الخاصـة العموميـة الصحة
 حقـــوق احتـــرام وضـــمان إمـــداده، وسلســـلة التبـــغ بزراعـــة المتصـــلة األنشـــطة وجميـــع التبـــغ زراعـــة عـــن الناجمـــة والبيئيـــة
  إمداده. وسلسلة التبغ زراعة في يعملون لمن اإلنسان

  
 ذلـك فـي بمـا والتوصـيات، السياسـية لخيـاراتا هذه تنفيذ في والتعاون الشراكات إقامة إلى السعي ينبغي  :٦ المبدأ
  والمالية. التقنية المساعدة توفير في
  
 التكنولوجيــة والقــدرة والمعــارف المعلومــات وتبــادل التكلفــة الفّعــال التكنولوجيــا ونقــل المتبــادل والــدعم الــدولي التعــاون إن
 ١٧ المـادتين بموجـب بالتزاماتهـا الوفـاء علـى األطـراف قدرة لتدعيم بالنسبة األهمية حاسمة أمور كلها هي الصلة ذات
 وينبـع المسـتويات. جميـع علـى والبيئيـة واالقتصـادية االجتماعيـة التبـغ نتـاجإ آلثار بنجاح والتصدي االتفاقية من ١٨و

 المنظمـات مـع والتعـاون االتفاقيـة لتنفيـذ الفّعالـة التوجيهيـة والمبـادئ واإلجـراءات التـدابير تطـوير علـى بالتعاون االلتزام
 ٢١و ٢٠و ٥-٥و ٤-٥و ٣-٤ المـــواد مـــن األطـــراف والمتعـــددة الثنائيـــة التمويـــل آليـــات واســـتخدام واإلقليميـــة الدوليـــة

   االتفاقية. من ٢٢و
  
  تحديد وتطوير استراتيجيات فّعالة بشأن المحاصيل ومصادر الرزق البديلة  -٤
  

إن تعزيــز مصــادر الــرزق البديلــة هــي قضــية اجتماعيــة واقتصــادية معقــدة أكثــر منهــا مجــرد قضــية تقنيــة. والجــدوى 
ساس عملية حث صغار زّراع التبغ على التحّول عن إنتاج التبغ. ولكـن، أ اً االقتصادية للمحاصيل البديلة هي غالب

إيــرادات كبيـــرة للحكومـــة، وال ســيما للحكومـــات المحليـــة، فقــد ال تكـــون هنـــاك إرادة  اً بــالنظر إلـــى أن التبــغ يـــدّر أيضـــ
د بمكاسـب سياسية كافية لتنظيم إنتاج التبغ في بعض الحاالت، حتى ولو كان هناك محصـول نقـدي ُيمكـن أن يعـو 

، يتعــّين اســتخدام نهــج منــتظم إلنشــاء الً كــام اً مــن االتفاقيــة تنفيــذ ١٨و ١٧أعلــى علــى الــزّراع. وبغيــة تنفيــذ المــادتين 
  حوافز ومكاسب للمجتمع برمته.  اً سالسل قيمة مضافة جديدة لمجتمعات زّراع التبغ توّفر أيض
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  تشجيع البحوث  ١-٤
  

ينبغي للبحوث الرامية إلى تحديد وتطوير استراتيجيات فّعالة بشأن المحاصيل ومصادر الرزق البديلة أن ُتسهم فـي 
فهم مصادر رزق زّراع التبـغ علـى نحـو أفضـل مـع أخـذ الظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية األعـم فـي الحسـبان فـي 

  الوقت نفسه، وذلك بهدف استبانة سالسل قيمة مضافة جديدة. 
  

  وينبغي للبحوث أن تشمل دراسة جدوى تشمل الجوانب التالية:
  

ــد الصــورة التحليليــة والســمات األساســية لقطــاع التبــغ والطلــب علــى التنويــع  (أ) . ينبغــي أن تحدي
يتضمن ذلك مسـحًا كـامًال لجميـع أنشـطة زراعـة التبـغ فـي كـل بلـد، بمـا فـي ذلـك: عـدد زّراع التبـغ، وحجـم 

وعــدد زّراع التبــغ كــل فئــة حجــم، وكميــة إنتــاج التبــغ لكــل حيــازة وفئــة حجــم، وتوزيــع زّراع التبــغ  الحيــازات
بحسب السن والجنس، ومسـتوى تعلـيم زّراع التبـغ، ونـوع التبـغ الُمنـَتج، وعـدد عمـال التبـغ الُمسـتخدمين فـي 

  مزارع التبغ، وعدد أيام العمل ألفراد األسرة وعمال التبغ.
  

. ينبغــي لكــل بلــد، ؤ بالطلــب علــى المحاصــيل الغذائيــة مــن منظــور األمــن الغــذائيدراســات التنبــ  (ب)
حســـب االقتضـــاء، وضـــع تنبـــؤ بالمتطلبـــات مـــن األغذيـــة فـــي المســـتقبل، واألثـــر الممكـــن علـــى المحاصـــيل 

إلـى جنـب  اً الغذائية أو الخضروات أو الفواكه أو أي محصول بديل آخر مـن منظـور األمـن الغـذائي، جنبـ
ســـعار الســلع الغذائيـــة األساســـية. وينبغـــي إجــراء دراســـات بشـــأن أنمــاط اســـتخدام األراضـــي فـــي مــع تنبـــؤ بأ

لــت  منـاطق زراعــة التبـغ مــن أجــل بيـان مــا إذا كانـت األراضــي المســتخدمة لزراعـة الحبــوب الغذائيـة قــد حوِّ
  إلى زراعة التبغ أو العكس.

  
ة القتصاديات التبـغ لكـل منطقـة ونـوع، . ينبغي إجراء دراسات حديثاقتصاديات إنتاج التبغ الخام  (ج)

جنبًا إلى جنب مع دراسة ألسعار التبـغ علـى مسـتوى بوابـات المـزارع لكـل بلـد ولكـل نـوع. وينبغـي للبحـوث 
على اقتصاديات التحّول إلى استخدامات بديلة لألراضي، بما في ذلك عوامـل حفـز زراعـة  اً أن ُترّكز أيض

  التبغ أو عدم زراعته حسب الحالة.
  
. ينبغـي لكـل بلـد إجـراء دراسـات لتقيـيم األثـر البيئـي ألنشـطة التبـغ مـن أجـل دراسات األثر البيئي  د)(

تحديــد مســتوى زوال الغابــات وترديهــا وتلــوث الميــاه وتحــات التربــة ومســتويات الُعقــم وآثــار التغيــر المنــاخي 
بغـي ربـط اآلثـار باألسـمدة والمـواد واألثر الواقع على األحياء البّرية وغير ذلـك مـن اآلثـار اإليكولوجيـة. وين

الكيميائية الزراعية المستخدمة في مزارع التبغ وغيرهـا مـن المـزارع مـن أجـل تحديـد أهـم مصـادر االنشـغال 
  التي يتعّين أن تتصدى لها السياسات.

  
. ينبغـي، لكـل بـديل يجـري تحديـده، إعـداد مجموعـة مـن مجموعة معلومات معياريـة عـن البـدائل  (هـ)

ت المعياريــة، بمــا فــي ذلــك معلومــات عــن المتطلبــات الزراعيــة واإلنتــاج وسلســلة القيمــة المضــافة المعلومــا
ــــك مــــن العوامــــل االقتصــــادية. وينبغــــي، حســــب  والمعــــايير والســــوق واألســــعار والتجــــارة الدوليــــة وغيــــر ذل

 اً م دوليــاالقتضــاء، إعــداد دراســة جــدوى كاملــة لكــل بــديل يجــري تحديــده. ويجــوز دعــوة الخبــراء المعتــرف بهــ
  لتوفير المدخالت السياسية الالزمة بشأن بدائل محددة. 

  
إلى المعلومـات المسـتمدة مـن الخطـوات (أ) إلـى (د)، ُيمكـن إعـداد قائمـة  اً . استنادقائمة األولوية  (و)

  . اً أولوية لكل بلد فيما يتعلق بالبدائل التي ُيمكن النظر في تجربتها ميداني
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مكـــن اســـتخدام التجـــارب الميدانيـــة لتحديـــد الجـــدوى االقتصـــادية للمحاصـــيل . يُ التجـــارب الميدانيـــة  (ز)
البديلة. وينبغي إجراء هذه التجارب في الحقول بمشاركة زّراع التبغ وليس على سبيل التجربـة فـي الحقـول 
الزراعيـة التابعــة لمعاهـد البحــوث أو الجامعـات. ويحتــاج األمــر إلـى إجــراء الدراسـات الخاصــة بالمحاصــيل 

ديلة بشكل متزامن في أهم أربع أو خمس مناطق لزراعة التبغ لفترة ال تقل عن عامين (واألفضـل ثالثـة الب
أعــوام) قبــل اســتخالص أي اســتنتاجات بشــأن تحويــل المحاصــيل. وينبغــي إجــراء التجــارب الميدانيــة تبعــا 

سلســة. وٕاشــراك لــنهج ومنهجيــة معيــاريين. وقــد يحتــاج األمــر إلــى تــدريب مــدربين لضــمان ســيرها بطريقــة 
المنظمــات ذات الصــلة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، أمــر أساســي. وينبغــي، أن تكــون مراكــز 

)، حســب االقتضــاء، قــد دخلــت حيــز التشــغيل بحلــول هــذه المرحلــة، ٨-٤نظــر القســم االمعلومــات والــدعم (
  رب الميدانية.وأن تشارك في التخطيط والتدريب وتقديم الخدمات، بما في ذلك تقييم التجا

  
. متى ُأنجزت التجارب الميدانيـة بنجـاح واقتنـع الـزّراع بالبـديل، ينبغـي وضـع وضع خطة األعمال  (ح)

  خطة أعمال بما في ذلك تحويل المنتج الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة (سلسلة القيمة المضافة).
  

تتطلب جميع المعلومات المستمدة من الخطوات (أ) إلى (ز) استخدام منهجية ونهج معياريين، علـى سـبيل  وسوف
). وينبغــي بــذل الجهــود ٥-٦المثــال اســتبيان معيــاري، كمــا ينبغــي إتاحتهــا فــي قاعــدة بيانــات دوليــة (انظــر القســم 

وث لســـد الفجـــوات المعرفيـــة وتحســـين لتحويـــل البحـــوث إلـــى أفعـــال. وينبغـــي أن يشـــمل ذلـــك إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــ
وتطوير التطبيقات الجديدة وٕاجراء الدراسات السوقية، وبهذه الطريقة تحسين الفرص المتاحة للمحاصـيل البديلـة فـي 

  ، أن تضطلع مراكز المعلومات والدعم بهذه المهّمة.اً السوق لفائدة زّراع التبغ. وُيمكن، حسبما يكون مناسب
  

الكافيــة فــي بلــدان زراعــة التبــغ للبحــوث ولترجمــة البحــوث إلــى أعمــال. وُيمكــن حشــد األمــوال  وينبغــي تــوفير المــوارد
الالزمة من خالل مصادر متنوعة، بما في ذلك فرض ضرائب على التبغ. وينبغي تدعيم الخدمات والسياسـات فـي 

  مناطق زراعة التبغ. 
  

  النتائج المتوقعة
  
فـــي إنتـــاج التبـــغ وسلســـلته االقتصـــادية علـــى الصـــعيد  معلومـــات عـــن الحالـــة واالتجاهـــات الحاليـــة  -١

إلى استبيان معياري، بما في ذلك عدد األشخاص المشاركين فـي جميـع األنشـطة  اً العالمي، استناد
  ونوع العمالة ومصادر رزق زّراع التبغ في جملة معلومات أخرى ذات صلة.

  
  .تحديث األثر البيئي لزراعة التبغ حسب المنطقة في كل بلد  -٢
  
  تحديث التنبؤ بالطلب على المحاصيل فيما يتعلق باألمن الغذائي في كل بلد.  -٣
  
إلــى منهجيــة  اً قاعــدة بيانــات شــاملة القتصــاديات إنتــاج التبــغ الخــام حســب المنطقــة والنــوع، اســتناد  -٤

  معيارية.
  
  قتصادية.إلى جنب مع بيانات عن سالسلها اال اً استبانة بدائل مستدامة اقتصاديًا للتبغ جنب  -٥
  
وتعريف بدائل زراعة التبغ لكل بلد، بـدعم مـن نتـائج البحـوث  اً قائمة أولوية بالبدائل لتجربتها ميداني  -٦

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

  
  إعداد برامج تثقيفية وتدريبية للعمال والزّراع  ٢-٤
  

من الضروري، لدى إعداد البـرامج التثقيفيـة، فهـم تكـوين المجموعـات المسـتهدفة مـن حيـث الجـنس والعمـر واألصـل 
رنـامج تثقيفـي، أخـذ العرقي ومستوى التعليم. وينبغي إجراء البحوث في البلدان المتضـررة. وينبغـي، قبـل إعـداد أي ب

  نقطتين أساسيتين في الحسبان.
  

إن تدريب المدربين هو أفضل وسيلة لتوفير المهارات الالزمة فيما يتعلق بالمحاصيل البديلة لزّراع   -١
التبغ. والغرض مـن "التـدريب التسلسـلي" هـو إيصـال المعـارف والمهـارات إلـى النظـراء العـاملين فـي 

مثال مسـتوى المقاطعـة أو المسـتوى المحلـي). وبغيـة تعلـيم المـدرب مستويات مختلفة (على سبيل ال
طريقة التدريب الجيد، من األفضل اّتباع نهج "التعّلم بالممارسة". وعـالوة علـى ذلـك، يتسـم التفاعـل 

  بقيمة كبيرة بالنسبة للتدريب الفّعال.
  
المسـتدامة اقتصـاديًا فـي المقـررات ينبغي تضمين الممارسات الزراعية الخاصة بالمحاصـيل البديلـة   -٢

  الدراسية للمدارس الزراعية في مناطق زراعة التبغ وفي البرامج التدريبية للوزرات ذات الصلة.
  

وينبغي أن تتضمن البرامج التثقيفية نشر المعلومات عن اآلثار الضارة لزراعـة التبـغ، سـواء بالنسـبة للمسـتهلكين أو 
تـوفير المعلومـات عـن الخيـارات المتاحـة فيمـا يتعلـق بالمحاصـيل والمهـن  اً بغـي أيضـبالنسبة للمنتجـين وعمـالهم. وين

ومصـادر الــرزق البديلــة والـدعم التقنــي والمكاســب الصـافية، إضــافة إلــى الفوائـد الصــحية واالجتماعيــة واالقتصــادية. 
محاصــيل ومصــادر الــرزق إلــى الوينبغــي إنشــاء البــرامج التــي تقــّوي الجمعيــات التعاونيــة للــزّراع التــي تــدعم التحــّول 

سيما من خالل إشراك المنظمات غير الحكومية. ويوصى بشدة بإجراء تقييمات فيما يتعلق بالزّراع الذين البديلة، ال
  تحولوا بنجاح إلى محاصيل أخرى، بما في ذلك القطاعات ذات الصلة، وٕاتاحة هذه المعلومات. 

  
  التحّول إلى بدائل لزراعة التبغ لة العقبات التي تعترض التنّوع أو اإز   ٣-٤
  

ينبغــي لألطــراف أن تخفــف أو تزيــل العقبــات التــي تعرقــل تــرك الــزّراع لزراعــة التبــغ، والتــي تشــمل الــديون المتعلقــة 
أو عمالة األطفال. وينبغي لألطراف أن تيّسر إنشاء مؤسسات للمساعدة في هذا الصدد ولتوفير  بالتبغ والسخرة و/
  لزّراع. وثمة ثالث عقبات رئيسية في هذا الصدد:الخيارات الالزمة ل

  
محدودية الموارد المالية المتاحة لمواصلة األنشطة اإلقليميـة فـي الواليـات والبلـديات. ينبغـي التغلـب   -١

  ).٤-٦على هذه العقبة بتنفيذ إطار مالي طويل األجل (انظر القسم 
  
ية. توجد فـي كـل بلـد شـبكة مـن زّراع التبـغ الضغط الذي تمارسه صناعة التبغ في الهيئات التشريع  -٢

 ذوي اإلنتـــاج الســــنوي العــــالي مــــن التبـــغ الخــــام متصــــلة بمــــديري اتحـــادات منتجــــي التبــــغ ومــــديري/
أصحاب صناعة التبغ، بما في ذلـك شـركات األوراق. وقـد يكـون لهـذه األطـراف الفاعلـة نفـوذ علـى 

  إنتاج التبغ وسياساته.  أو الوزارات المسؤولة عن اإلدارة الزراعية الوطنية و/
  
الوضع االجتمـاعي واالقتصـادي لـزّراع التبـغ. يتمثـل النشـاط االقتصـادي الرئيسـي للغالبيـة العظمـى   -٣

مــن زّراع التبــغ فــي زراعــة المحاصــيل. وأمــا تربيــة الماشــية كمصــدر إضــافي للــدخل فليســت واســعة 
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تُتـاح لهـم أرض زراعيـة إّال مـن خـالل محـدودة للغايـة وال  اً االنتشار. ويحوز أغلب زّراع التبغ أرضـ
االستئجار أو المشاركة في المحصول. وبالتالي فهم يحتاجون إلى محصول يحقق مكاسب عاليـة. 
ويفتقـــر أغلـــب زّراع التبـــغ إلـــى األمـــوال الالزمـــة لالســـتثمار فـــي مـــزارعهم لزراعـــة محاصـــيل أخـــرى 

مــن شــركات المعالجــة  اً بــغ أيضــا ســلفمســتدامة فيهــا. وٕاضــافة إلــى ذلــك، يتلقــى العديــد مــن زّراع الت
األولية لدى إبـرام عقـود إمـداد لتسـليم التبـغ الخـام. وتمثـل هـذه السـلف حـوافز قويـة لـدفع الـزّراع إلـى 
زراعة التبغ. وهكذا ُتوِقع صناعة التبغ بأغلب زّراع التبغ في حلقة مفرغة من الديون. ومن العسير 

 اً أحد التحديات التـي يتعـّين التغلـب عليهـا، وذلـك أساسـ كسر هذه الحلقة، ويجب التسليم بأنها تمثل
  السياسات الحكومية. بدعم البرامج/

  
  وتشمل أسباب اعتماد الزّراع على زراعة التبغ ما يلي:

  
 علـى مبيعـات أوراق اً تُبرم عقود التسليم بين زّراع التبغ وشركات المعالجة األولية مما ُيضفي "ضمان "

 التبغ الخام؛

 وغير ذلك من الحوافز لزراعة التبغ؛ اً َتعرض شركات المعالجة األولية سلف 

 توِجد صناعة التبغ مساحة ارتياح عن طريق ضمان سوق وٕامدادات؛ 

  تعتمـــد مجتمعـــات زراعيـــة عديـــدة بالكامـــل علـــى إنتـــاج التبـــغ، وفـــي العديـــد مـــن الحـــاالت هنـــاك علـــى
انعدام  اً رين وصناعة التبغ، وهو ما قد ُيفسر أحيانالمستوى المحلي عالقة تآزر بين السياسيين والمدي

 اإلرادة السياسية لتطوير بدائل على المستوى المحلي؛

 االعتقاد السائد بين زّراع التبغ بأن الدخل اإلجمالي من محصول التبغ أعلى من أي محصول آخر؛ 

 المعتقدات والعادات الثقافية والشكوك المتصوَّرة بشأن فرص الدخل البديل؛ 

 الشكوك بشأن فرص المحاصيل البديلة في السوق؛ 

 االفتقار إلى الموارد الالزمة لالستثمار في المحاصيل البديلة؛ 

  ،في المناطق المتسمة بعدم كفاية الري، ُيزرع التبغ بسبب مقاومتـه للجفـاف. وفـي ظـل هـذه الظـروف
 يسود االعتقاد بأن المكسب الصافي للتبغ أكبر منه ألي محصول آخر؛

 سم الزّراع بكونهم محافظين عندما يتعلق األمر بتغيير الممارسات الراسخة؛يت 

 في بعض المناطق يعمل في زراعة التبغ أجيال متتالية، إضافة إلى نقل العادات الثقافية؛ 

 .الظروف المناوئة للتربة والمناخ في بعض المناطق 
  

؛ واســتثمارات اً ئص التاليـة: دخــل إجمـالي عـال نسـبيوينبغـي أن يتسـم المحصـول البـديل األمثــل لـزّراع التبـغ بالخصـا
(علـى سـبيل المثـال المخـازن)؛ ووجـود  اً منخفضة؛ ودورة قصيرة من الغرس حتى الحصاد؛ وبنية تحتية راسـخة جيـد

 سوق جاهزة.
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  الحد من السياسات التي تشجع زراعة التبغ وتدعمها  ٤-٤
  

لالتفاقيـة، مـن أجـل إيجـاد تـآزر  اً اإلدارات، وفقـ لألطراف أن تضمن االتساق بين سياسات مختلـف الـوزارات/ ينبغي
ت مـــن أجـــل ضـــمان أن القطاعـــات ذات الصـــلة بزراعـــة التبـــغ تـــدعم ابـــين األنشـــطة. ويتعـــّين التنســـيق بـــين القطاعـــ

  الجهود المبذولة فيما يتعلق بتنويع المحاصيل ومصادر الرزق البديلة. 
  

وينبغــي لألطــراف أن ُتحــدد آليــات اإلعانــة والــدعم التــي تشــجع زراعــة التبــغ وأن ُتحــد منهــا. وينبغــي إنشــاء قنــوات 
الــرزق البديلــة. وٕاذا ُوجــدت نظــم  مصــادرإلعــادة توجيــه األمــوال نحــو أنشــطة التنويــع والتنميــة الريفيــة، بمــا فــي ذلــك 

علـى سـبيل المثـال عـن طريـق تحديـد حـد أقصـى لألراضـي  دعم لتشجيع زراعـة التبـغ، فينبغـي إزالتهـا علـى مراحـل،
أو منع مزايدات  المزروعة بالتبغ وٕالغاء أسعار الدعم الدنيا وتنظيم أسعار أوراق التبغ وٕانهاء أي دعم تكنولوجي و/

ورق التندو. وعموما، يتعّين وقف العمل، على مراحل وفي غضون مهل زمنية محـددة، بالسياسـات الحكوميـة التـي 
ف إلى تشجيع إنتـاج التبـغ وتحسـين نوعيتـه وضـمان أسـعار مجزيـة لزّراعـه. وُيمكـن حـّل األجهـزة المسـؤولة عـن تهد

). وينبغــي وقـف العمــل بسياســات ٣-٦تـرويج التبــغ أو تغييـر اختصاصــاتها خــالل فتـرة زمنيــة محــددة (انظـر القســم 
  التمويل العام والحوافز لزراعة التبغ.

  
  يات دوائر صناعة التبغ التي تشجع زراعة التبغ وصناعة منتجات التبغ تحديد وتنظيم استراتيج  ٥-٤
  

ينبغي لألطراف أن تضع سياسـات تحمـي زّراع التبـغ مـن ممارسـات دوائـر صـناعة التبـغ، مثـل تحديـد األسـعار فـي 
التبـغ غير صالح الزّراع وانتهـاك حقـوق العمـال (ينبغـي لألطـراف أن تحقـق فـي الحـاالت التـي تـوّفر دوائـر صـناعة 

فيهـا للــزّراع ُســلفًا مرتبطــة باإلنتــاج والزراعــة التعاقديــة وغيــر ذلــك مــن الممارســات الضــارة التــي ُيضــطلع بهــا بــدعوى 
  أنها من أنشطة "المسؤولية االجتماعية للشركات").

  
عليهــا وينبغــي لألطــراف أن تُنشــئ، باســتخدام األدوات المناســبة، آليــات تنظيميــة لتنظــيم أنشــطة الصــناعة والتفتــيش 

فيمــا يتعلــق بالعالقــات العماليــة وصــحة العمــال. وينبغــي لألطــراف أن تضــع سياســات وبــرامج لــزّراع وعمــال التبــغ 
للتصـــدي للشـــواغل الصـــحية واحتياجـــات البنيـــة التحتيـــة والـــدعم التقنـــي والـــروابط الســـوقية فيمـــا يخـــص المحاصـــيل 

 اً المبذولة من جانـب صـناعة التبـغ. وُيمكـن أيضـ الرزق البديلة، وذلك من أجل مجابهة مثل هذه األنشطة ومصادر
تنظيم مثل هذه األنشطة المبذولة مـن جانـب صـناعة التبـغ. وينبغـي أن تكـون صـناعة التبـغ مسـؤولة عـن األضـرار 
الصحية والبيئية المتعلقة بزراعة التبغ وجميع األنشطة المتعلقـة بزراعـة التبـغ وسلسـلة إمـداده، وأن تتحمـل مسـؤولية 

  رام حقوق اإلنسان في سلسلة اإلمداد. ضمان احت
  

وعالوة علـى ذلـك، ينبغـي للمنظمـات الحكوميـة تـوفير الـدعم  لصـغار الحـائزين لـدى ابـرامهم للصـفقات مـع شـركات 
المعالجــــة األوليــــة، وذلــــك أثنــــاء المفاوضــــات التــــي تجــــري بشــــأن أســــعار التبــــغ ونوعيتــــه والتكلفــــة النهائيــــة لإلمــــداد 

  المبلغ اإلجمالي للسلف المقدمة. المعروض وكميته، وكذلك 
  

وأن تنظمها. وينبغي لها أن تضع  يتردي البيئالوينبغي لألطراف أن تحدد ممارسات صناعة التبغ التي تؤدي إلى 
سياســات تعــزز االســتقالل الــذاتي للــزّراع، مثــل تنظــيم سلســلة التبــغ االقتصــادية، ال ســيما فيمــا يتعلــق بتجــارة التبــغ 

ولية االجتماعيـــة للشـــراكات بالنســـبة للـــزّراع. وبالتـــالي فمـــن المهـــّم االضـــطالع ببـــرامج إلذكـــاء وتطبيـــق قواعـــد المســـؤ 
  الرزق البديلة في األجل القصير والمتوسط والطويل.  مصادرالوعي لفائدة الشركاء والزّراع المحليين بشأن فوائد 
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  الرزق البديلة في النظم الحكومية مصادر دمج خيارات المحاصيل/     ٦-٤
  

مـــن جـــدول أعمـــال  اً مصـــادر الـــرزق البديلـــة فـــي الـــنظم الحكوميـــة جـــزء ينبغـــي أن يكـــون دمـــج خيـــارات المحاصـــيل/
الحكومــات األوســع، كمـــا ينبغــي إدراجـــه فــي التخطـــيط المتعــدد الســـنوات بمــا يتماشـــى مــع سياســـات التنميــة الريفيـــة 
ومتطلبــات األمــن الغــذائي. ومــن المهــّم إنشــاء آليــات لتشــجيع مشــاركة حكومــات الواليــات والبلــديات مشــاركة فّعالــة، 

علــى نحــو مباشــر بــالزّراع. وينبغــي للحكومــات أن تضــمن  ةلمتصــلوذلــك بــالنظر إلــى أهميتهــا بالنســبة لألنشــطة ا
  من االتفاقية.  ٥إجراءات حكومية شاملة وطويلة األجل في هذا الصدد، بما يتماشى مع المادة 

  
  الرزق البديلة  مصادرإنشاء آليات داخل النظم القائمة لدعم   ٧-٤
  

، إضــافة إلــى تــوفير اً كــون هــذه البــدائل مســتدامة اقتصــادييتطلــب التحــّول النــاجح مــن زراعــة التبــغ إلــى البــدائل أن ت
المساعدة التقنية والمالية وبناء القدرات والسوق والدعم االجتماعي. وال ينبغي إغفال النظر عن الفترة االنتقالية لدى 

أجــل النظــر فــي هــذه االعتبــارات. فالسياســات العامــة، بمــا فــي ذلــك النهــوج المشــتركة بــين القطاعــات، الزمــة مــن 
االســـتفادة بشـــكل كامـــل مـــن المـــوارد والفـــرص المتاحـــة. وينبغـــي إشـــراك الـــزّراع والعمـــال فـــي اتخـــاذ القـــرارات ويتعـــّين 

  ).المبادئ التوجيهيةمن  ٢بالتالي إعطاؤهم القنوات المناسبة للتعبير عن احتياجاتهم وشواغلهم (انظر المبدأ 
  

  الرزق البديلة بين زّراع التبغ. مصادرإلى وُيمكن استخدام التدابير التالية لتشجيع التحّول 
  

 مع التركيز على الُسلف من أجل االسـتثمار مـع فتـرة  –(االستثمار وتحمل التكاليف)  الُسلف الريفية
سماح وشروط متسقة مع برامج التنويع أو التحويل. وينبغي التركيز على برامج التسليف التـي تسـمح 

 للزّراع أنفسهم بتجميع القيمة، وذلك بواسطة الصناعات الزراعية التعاونية أو الترابطية أو األسرية.

  ي تســمح بالشــراء مــن أجــل األســواق المؤسســية (كالمــدارس والمستشــفيات التــ –بــرامج توريــد الغــذاء
 والسجون)، إلى جانب السماح بعمليات الشراء للتوزيع المتزامن وتكوين المخزونات االحتياطية.

  كطريقـــة لضـــمان الـــدخل، وباالرتبـــاط مـــع الضـــمان الزراعـــي   -ضـــمان األســـعار للزراعـــة األســـرية
 للزراعة األسرية.

 وأن يتضـمن المنظمـات اً ونوعيـ الً وينبغـي أن يكـون ذلـك شـام – لتقنية والتوسـع الريفـيالمساعدة ا ،
 الحكومية والمنظمات غير الحكومية والزّراع القادرين على نشر الخبرات والمعارف. 

 مـع مراعـاة أن العديـد مـن زّراع التبـغ شـركاء ومسـتأجرون، أو أنهـم  – اإلصالحات والسـلف الزراعيـة
 ت صغيرة جدًا من األرض. يمتلكون مساحا

 ههــا مجلــس معنــي بالمحاصــيل البديلــة للتبــغ، علــى غــرار  – األنشــطة الترويجيــة التــي ينبغــي أن يوجِّ
 المجالس المعنية بالتبغ أو القهوة أو الشاي الموجودة في بعض البلدان.

  
  الرزق البديلة  مصادرإنشاء مراكز معلومات ودعم بشأن   ٨-٤
  

بديلــة للــرزق بــين البلــدان. وفــي العــادة، تُتــاح فــي البلــدان المعنيــة المعــارف  مصــادرتختلــف حاجــة زّراع التبــغ إلــى 
الالزمــة لزراعــة المحاصــيل الغذائيــة البديلــة للتبــغ وتحويلهــا ومعالجتهــا وتســويقها فــي ســياق التنويــع مــن أجــل األمــن 

قديــة معروفــة ومزروعــة بالفعــل فــي هــذه البلــدان أن يثيــر الغــذائي. كــذلك، ال ينبغــي للتحــول إلــى زراعــة محاصــيل ن
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مشــاكل كبيــرة. بيــد أن تنفيــذ بــدائل أخــرى، مثــل إنتــاج الوقــود الحيــوي أو التحــّول إلــى محاصــيل نقديــة بديلــة جديــدة، 
سيتطلب إنشاء مراكز معلومات ودعم لتوفير الخبرة في مجـالي الزراعـة واإلنتـاج والمسـاعدة التقنيـة ومعلومـات عـن 

كمختبرات أساسية ومرجعيـة.  اً لسوق واألنواع والسالالت الجديدة. وينبغي لمراكز المعلومات والدعم أن تعمل أيضا
. وينبغـي، حسـب اً ويتعّين الحرص على أالَّ يؤدي الترويج للمحاصيل البديلة إلى زراعة الزّراع لكائنات محورة وراثيـ

ال تســـتهدف الـــربح، مثـــل المؤسســـات، كمـــا ينبغـــي دعمهـــا  االقتضـــاء، إنشـــاء مراكـــز المعلومـــات والـــدعم كمنظمـــات
بالتمويـــل الكـــافي. وينبغـــي لهـــا، حســـب االقتضـــاء، أن تجـــري أيضـــا البحـــوث أو تـــدير المشـــاريع البحثيـــة بغيـــة ســـّد 
الفجوات المعرفية وتحسين التطبيقات الجديدة وتطويرها وٕاجراء الدراسات السوقية، وبالتالي تحسين الفـرص السـوقية 

الــزّراع. وينبغــي إتاحــة المعــارف الناجمــة الجديــدة فــي الملــك العــام ودون مقابــل داخــل مجتمعــات زّراع التبــغ  لفائــدة
المهتّمة بالبدائل. وتتمثل مهّمة أخرى في تدريب المـدربين مـن أجـل نشـر الخبـرة الزراعيـة واإلنتاجيـة والسـوقية علـى 

ويـع زراعـة التبـغ هـي مهّمـة طويلـة األمـد، ينبغـي ضـمان أوسـع نطـاق وبـأكبر قـدر مـن الفّعاليـة. وبـالنظر إلـى أن تن
ســنوات علــى األقــل، إذا ُأريــد لهــا أن  ١٠الــدعم المــالي لمراكــز المعلومــات والــدعم التــي تضــطلع بهــذا العمــل لمــدة 

  تعمل في ظل ظروف عمل مناسبة.
  
  ضمان مشاركة المجتمع المدني  ٩-٤
  

تقييمهــا المشــاركة الفّعالــة لمنظمــات الزراعــة األســرية وغيرهــا مــن يتعــّين أن يشــمل إعــداد بــرامج التنويــع وتنفيــذها و 
منظمـات المجتمــع المـدني. ومــن المـرجح أن المنظمــات غيـر الحكوميــة ستضـطلع بــدور مهـم فــي نشـر المعلومــات. 

مساعدة الزّراع على الوصـول إلـى الـدعم  اً فبإمكانها إذكاء الوعي بشأن إمكانات تحويل المحاصيل. وبإمكانها أيض
المؤسسي والتقني وتيسير إنشاء مجموعات المساعدة الذاتية والجمعيات التعاونية ونشر مفهوم اإليكولوجيا الزراعية 

  بين الزّراع. 
  
  الرصد والتقييم  -٥
  

بمســتوى  اً خطيــر  اً مــن التكــاليف التــي ال رجــوع عنهــا، وذلــك ال يلحــق ضــرر  اً تفــرض زراعــة التبــغ علــى الــزّراع عــدد
برفــاههم فــي األجــل البعيــد. فالمخــاطر الصــحية وظــروف العمــل والترتيبــات التعاقديــة  اً ا أيضــمعيشــتهم فحســب وٕانمــ

واســـتخدام األطفـــال فـــي زراعـــة التبـــغ واآلثـــار البيئيـــة لزراعـــة التبـــغ لهـــا كلهـــا آثـــار ســـلبية علـــى رأس المـــال البشـــري 
  لمناطق الريفية. الرزق البديلة في ا بمصادرواألرض، وهما مصدرا القوة  الحاسمان فيما يتعلق  

  
والرصـد هــو متابعــة مسـتمرة لضــمان تنفيــذ األنشـطة كمــا هــو مخطــط. ويتمثـل الغــرض مــن الرصـد فــي تــوفير تغذيــة 

  مرتدة متزامنة عن تنفيذ تدخل ما، وهو في هذه الحالة إيجاد بدائل مستدامة اقتصاديًا لزراعة التبغ. 
  
  الرزق البديلة  مصادرنموذج   ١-٥
  

. اً أساسـي اً العلمي الجيد، بالنسبة لمهمة معقدة مثل ايجاد بدائل مستدامة اقتصاديًا لزراعة التبغ، شرطُيمثِّل األساس 
ويتمثل عامل رئيسي في جدوى أي محصول أو نشاط بديل مستدام اقتصاديًا بالنسبة للزارع. وبغية جمـع فئـة جيـدة 

البيانـــات ومعالجتهـــا. وينبغـــي لألطـــراف أن مـــن البيانـــات فـــي هـــذا الصـــدد، ينبغـــي اســـتخدام طريقـــة معياريـــة لجمـــع 
تخصص الموارد المالية إلعداد نموذج تحليلي مقارن لتقييم بدائل نظم تنويـع محاصـيل زّراع التبـغ وتحويلهـا، علـى 

رزق  مصــادرمقيــاس زمنــي. وقــد أعــدت البرازيــل وطبقــت وأتاحــت لســائر األطــراف منهجيــة معياريــة بهــدف تحديــد 
   ١بديلة لزّراع التبغ.

                                                           
١   Methodological guidelines for the analysis of tobacco growers livelihoods diversification ( February 2012). 

Available from: http://www.inca.gov.br/tabagismo/publicacoes/methodological_guidelines_brazil.pdf                    
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منــاطق زراعــة التبــغ خــالل عمليــة فــي وينبغــي وضــع تــدابير تشــريعية وسياســات وبــرامج تضــمن عــدم تواجــد أطفــال 
ُيشـركون األطفـال فـي هـذه  ممـنالشـركات األفـراد و  بشـأن إرساء إطار قانونيإنتاج التبغ أو مشاركتهم فيها. ويتعّين 

لمزيد من الجهـود للقضـاء علـى اسـتغالل عمـال وفرض عقوبات عليهم. وينبغي بذل ا أو يشجعونهم عليها األنشطة
  وزّراع التبغ، وال سيما األطفال والنساء.

  
  :اإلجراءات المقترحة

  
  إجراء دراسات حديثة القتصاديات التبغ لكل منطقة ونوع.  -١

 الرزق البديلة. لمصادرإجراء دراسات اقتصادية حديثة   -٢

  اختباره في البرازيل. اً منهجي يجري حالي وضع نموذج لكل منطقة. وقد اقُترح إطار  -٣

 إجراء دراسة ألسواق العمالة في بلدان زراعة التبغ.  -٤
  

  وينبغي أن تيّسر أمانة االتفاقية التنسيق الالزم لهذه الدراسات.
  

 : فهـــم أفضـــل للطريقـــة التـــي ســـُيقرر الـــزّراع بهـــا مـــوقفهم إزاء بـــدائل التنويـــع. وينبغـــي اســـتخدامالنتـــائج المتوقعـــة
  التوصيات في تنفيذ السياسات.

  
  المعلومات عن السوق   ٢-٥
  

يتســم تحويــل قطــاع زراعــي بالتعقيــد ألن األســواق الزراعيــة ســريعة التــأثر. وبــالنظر إلــى أن زراعــة التبــغ مرّكــزة فــي 
 مناطق محددة، فقد تتعرض أسواق الغذاء المحلية للخطر إذا ما تحـّول عـدد كبيـر مـن الـزّراع إلـى نفـس المحصـول

البديل. ويتعّين، لـدى تقيـيم المحاصـيل البديلـة، ال سـيما المحاصـيل ذات االسـتخدامات المحـدودة، جمـع المعلومـات 
  عن السوق وتقييمها.

  
  :اإلجراءات المقترحة

  
ينبغي، لكل بلد، رصد وتقييم المتطلبات من األغذية وأثر المحاصـيل الغذائيـة أو الخضـروات أو   -١

 حصول بديل آخر من منظور األمن الغذائي.ي مأالفواكه البديلة أو 

 ينبغي إجراء تقييم التجاهات أسعار السلع الغذائية األساسية.  -٢

غيـر  –رصد وتقييم السلع الغذائية األساسية وطلـب السـوق علـى المحاصـيل البديلـة  اً ينبغي أيض  -٣
 الالزمة بالضرورة لألمن الغذائي.

  
: اكتساب معلومات بشأن البدائل التي ينبغـي دعمهـا علـى سـبيل األولويـة. جمـع وٕاتاحـة معلومـات النتائج المتوقعة

 بشأن األنشطة الممكنة خارج المزارع.
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  الظروف الخاصة بكل منطقة  ٣-٥
  

المتاحــة علــى االســتدامة البيئيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة مــن أجــل  المعــارف ١ُتطبِّــق الممارســات الزراعيــة الجيــدة
عمليــات اإلنتــاج ومــا بعــد اإلنتــاج التــي تجــري فــي المــزارع، ممــا يــنجم عنــه منتجــات زراعيــة غذائيــة وغيــر غذائيــة 

الل األسـاليب مأمونة وصحية. وُيطبِّق العديد من الزّراع في البلدان المتقدمة والنامية هذه الممارسات بالفعل من خ
الزراعيـــة المســــتدامة مثـــل اإلدارة المتكاملــــة للهــــوام واإلدارة المتكاملـــة للمغــــذيات والزراعــــة المحافظـــة. وُتطبَّــــق هــــذه 
األساليب في مجموعة متنوعة من نظم المزارع ومستويات وحدات اإلنتاج، بما في ذلك كإسهام في األمن الغذائي، 

  لحكومية الداعمة.وذلك بتيسير من السياسات والبرامج ا
  

وكما هو الحال بالنسبة لمحاصيل أخرى، ينبغـي لزراعـة التبـغ أن تلتـزم بمفهـوم الممارسـات الزراعيـة الجيـدة المسـلَّم 
بهــا أو، حســب االقتضــاء، الُملزمــة قانونــا فــي األطــراف فيمــا يتعلــق بجميــع عمليــات نظــم المحاصــيل، بمــا فــي ذلــك 

  ام وتطبيق المواد الكيميائية الزراعية واألسمدة واستخدام الميكنة. إدارة التربة وٕادارة الهوام وٕادارة المياه وكذلك استخد
  
  المراجعة البيئية  ٤-٥
  

ينبغي لألطراف إعداد نهج معيـاري إلجـراء المراجعـات لألثـر البيئـي لزراعـة التبـغ، مـن أجـل ضـمان أن المراجعـات 
يــة، ينبغــي إجــراء المراجعــة البيئيــة فــي لهــا نفــس النوعيــة فــي جميــع البلــدان. ومتــى ُأِعــدت مثــل هــذه الطريقــة المعيار 

الــرزق  مصــادر، ينبغــي إجــراء التقييمــات البيئيــة لضــمان أن أثــر المحــددةجميــع البلــدان المعنيــة. وبالنســبة للبــدائل 
  البديلة لزّراع التبغ على البيئة ليس أكبر من أثر محاصيل التبغ. 

  
ي هـذا الصـدد وٕادراجهـا فـي مبـادرات مكافحـة : ينبغي وضع سياسات وبرامج تثقيفيـة فـاإلجراءات المقترحة

إشراك الوزارات المعنية بحماية البيئة. وينبغي إقامـة مراكـز المعلومـات والـدعم  اً التبغ. وبالتالي ينبغي أيض
فـــي منـــاطق زراعـــة التبـــغ لكـــي يـــتمكن الـــزّراع مـــن معرفـــة آثـــار التبـــغ علـــى البيئـــة وكـــذلك علـــى صـــحتهم 

ذ مبادرات إلعادة تشجير الغابات من أجل إصالح المنـاطق المضـارة. ووضعهم االقتصادي. وينبغي اتخا
وينبغي إتاحة جميع نتائج المراجعات البيئية بشأن التبغ والبـدائل المسـتبانة مـن خـالل قاعـدة بيانـات دوليـة 

  ).٥-٦(انظر القسم 
  

  وضع قوانين ومعايير بشأن مبيدات الهوام واألسمدة
  

ـــنظِّم مـــا ي لـــة الغابـــات وتلـــوث الميـــاه والتربـــة وكميـــة ثمـــاالت مبيـــدات الهـــوام الـــي بالقـــانون: إز ينبغـــي لألطـــراف أن ُت
الموجودة في محاصيل التبغ أو عليها واألسمدة. وينبغـي لهـا أن تضـع معـايير خاصـة بالعمـال الـذين يتعـاملون مـع 

أن تقــيس التغّيــرات البيئيــة التــي ُيمكــن أن ُتعــزى إلــى زراعــة التبــغ وأن  اً مبيــدات الهــوام واألســمدة. وينبغــي لهــا أيضــ
  تتحقق من فّعالية تدابير التخفيف وأن تضمن استيفاء المعايير والمتطلبات التنظيمية السارية. 

  
  إعداد لوائح بيئية تحمي البيئة وتحافظ عليها من أنشطة زراعة التبغ 

  
لـــة الغابـــات وتـــردي ابيئيــة جديـــدة أو تعـــدِّل اللـــوائح القائمـــة لحمايــة البيئـــة مـــن إز ينبغــي لألطـــراف إمـــا أن ُتعـــد لـــوائح 

الغابات وتحات التربة وتلوث المياه والتخلص من نفايات التبغ واستصالح األراضي الرطبة وسائر األشكال العامـة 

                                                           
١    Good agricultural practices – a working concept. Rome, Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2004 (FAO GAP Working Paper, No.5). Available from: http://www.fao.org/prods/gap/Docs/PDF/5-

GAPworkingConceptPaperEXTERNAL.pdf.                                                                                                                 
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مـن أجـل حمايـة المـوارد الزراعيـة للتدهور البيئي. وينبغي لألطراف أن تُنّظم المواسم التي ُيسـمح فيهـا بزراعـة التبـغ 
وضع خـرائط للمنـاطق التـي ُيـزرع فيهـا التبـغ،  اً األخرى وضمان المحافظة على البيئة واألمن الغذائي. وينبغي أيض

وتقييــد هــذه المنــاطق مــن حيــث المســاحة واشــتراط موافقــة الســلطات الحكوميــة المعنيــة عليهــا مــن أجــل حمايــة الــنظم 
دمير. وينبغــي لّلــوائح أن تضــمن عــدم إنشــاء مــزارع فرديــة جديــدة إّال بعــد الحصــول مــن اإليكولوجيــة الهشــة مــن التــ

الموافقـــات الخاصـــة بتقيـــيم األثـــر البيئـــي. وينبغـــي أن تخضـــع  الســـلطات البيئيـــة الوطنيـــة المختصـــة علـــى الـــُرخص/
بية الواقعـة علـى البيئتـين لرصـد ومراجعـة بيئيـين دوريـين للتقليـل إلـى أدنـى حـد مـن اآلثـار السـل اً المزارع القائمة أيضـ

الطبيعيــة والبشــرية. وينبغــي تشــريع مســتويات االمتثــال والعقوبــات (فــي شــكل غرامــات أو إلغــاء الــرخص أو أوامــر 
استعادة األوضاع البيئية أو تعليق الزراعة لفترة معّينة وما إلى ذلك) لمختلف المخالفـات البيئيـة علـى أسـاس المبـدأ 

 لــوِّث يــدفع". وينبغــي أن تنطبــق اللــوائح أيضــا علــى زراعــة التبــغ لالســتهالك العــائلي/الــدولي الــذي يقضــي بــأن "الم
التقليـــدي دون معالجـــة. وينبغـــي رصـــد دور صـــناعة التبـــغ وتحديـــد مســـؤوليتها. وينبغـــي تالفـــي إحـــداث اخـــتالالت 

  اقتصادية أو اجتماعية لصغار الزّراع. 
  
  األثر الصحي  ٥-٥
  

عـــن المخـــاطر الصـــحية المعروفـــة المرتبطـــة بزراعـــة التبـــغ. وبغيـــة رصـــد اآلثـــار يحتـــاج األمـــر إلـــى تحســـين التبليـــغ 
  الصحية لزراعة التبغ وصناعته، ُيمكن لجميع البلدان اتخاذ اإلجراءات التالية:

  
 تجميع قائمة باألمراض وبيانات عن أنماط األمراض المرتبطة بزراعة التبغ.  -١

 ألمراض الواردة في القائمة. إلزام السلطات الصحية بالتبليغ عن جميع ا  -٢

 معالجة البالغات في قاعدة بيانات، مع إتاحة اإلحصاءات للجمهور.  -٣

 ١التسليم بأن مرض التبغ األخضر مرض مهني.  -٤
  

وهــذه اإلجــراءات الزمــة لعمــل نظــم الصــحة العموميــة بفّعاليــة فــي المنــاطق الريفيــة، ولتحســين االعتــراف بــاألمراض 
زراعيــة. وينبغــي أن تشــمل المبــادرات فــي هــذا المجــال بــرامج لصــحة األســرة ولتــدريب عمــال المرتبطــة باألعمــال ال
  الصحة المجتمعية. 

  
: ينبغي تجميع البيانات المتولدة وتصنيفها وتبادلها مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمـا فـي اإلجراء المقترح

أسر زّراع التبغ واالرتقاء بها، مـع إيـالء اهتمـام خـاص ذلك الزّراع. وسيتعّين توسيع األنشطة الصحية المبذولة مع 
لألضرار التي تعاني منها األسر، بمـا فـي ذلـك مـرض التبـغ األخضـر وآثـار اسـتخدام مبيـدات الهـوام. وينبغـي لهـذه 
اإلجــراءات أن تشــمل التثقيــف الفّعــال واالتصــال وبــرامج توعيــة الجمهــور بشــأن المخــاطر المهنيــة المتعلقــة بزراعــة 

متعــدد القطاعــات. وينبغــي إعــداد بــرامج فّعالــة إلذكــاء الــوعي لفائــدة  الً شــام اً غ. وتتطلــب هــذه اإلجــراءات نهجــالتبــ
األشخاص الذين يلّفون سجائر البيدي من أجل توعيتهم باآلثار الضارة لعملهم والستغالل هـؤالء العمـال مـن جانـب 

  الوسطاء (مثل دفع أجور متدنية).
  

                                                           
١    Occupational Safety and health Convention 1981 (No. 155) and List of Occupational Diseases 

Recommendation 2002 (No. 194); Update 2012. Available from: International Labour Organization. Safety and 

health at work (http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm).                                   
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: بيانـــات جـــديرة باالعتمــاد عـــن اآلثــار الصـــحية لزراعـــة التبــغ وصـــناعته. تعزيــز وعـــي الجمهـــور النتــائج المتوقعـــة
  بالمخاطر الصحية المهنية المرتبطة بزراعة التبغ. 

  
  المؤشرات الرئيسية  ٦-٥
  

ُيقــــدِّر التقيــــيم التقــــدم المحــــرز مــــن المبــــادرة ككــــل، ويتحقــــق مــــن فّعاليتهــــا. وينبغــــي لألطــــراف رصــــد وتقيــــيم جميــــع 
ســـتراتيجيات واألنشــــطة فيمــــا يتعلــــق بالمحاصــــيل ومصــــادر الــــرزق البديلــــة باســــتخدام قائمــــة المؤشــــرات الرئيســــية اال

أو  اً . وهذه القائمـة ليسـت حصـرية، وُيمكـن لألطـراف أن ُتضـيف إليهـا أو تحـذف منهـا مؤشـر ١المقترحة في التذييل 
دم في استخدام هذه المؤشرات من خالل نظام التبليـغ أكثر وفقا لألحوال السائدة في بلدانها. وينبغي التبليغ عن التق

التــابع لالتفاقيــة. وتشــمل المؤشــرات الصــحة والمخــاطر المهنيــة والجوانــب البيئيــة واالجتماعيــة. ويحتــاج األمــر إلــى 
يـة إجراء مزيد من الدراسات عن اآلثار الواقعة على الصحة والهياكل البيئية واالجتماعية في المناطق والبلدان النام

  والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.
  
  التعاون الدولي   -٦
  

تعهدت أطراف االتفاقية بالفعل بعـدد مـن االلتزامـات المهّمـة فيمـا يتعلـق بالتعـاون الـدولي، بمـا فـي ذلـك تلـك الـواردة 
 (البحــوث ٢٠والمــادة  (المســؤولية) ١٩والمــادة  (االلتزامــات العامــة) ٥والمــادة  (المبــادئ التوجيهيــة) ٤فــي المــادة 

 العلميـة المجـاالت فـي (التعـاون ٢٢والمـادة  المعلومـات) وتبـادل (التبليـغ ٢١والمـادة  المعلومـات) وتبـادل والمراقبـة

  .(الموارد المالية) ٢٦والمادة  الصلة) الخبرات ذات وتوفير والقانونية والتقنية
  

هــذه الخيــارات السياســية والتوصــيات، ينبغــي للتعــاون الــدولي أن يشــمل وفــي ســياق االلتزامــات الــواردة فــي االتفاقيــة و 
  الجوانب الموصوفة أدناه.

  
  تعزيز فرص بدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصاديًا وتطوير األسواق  ١-٦
  

سـيما فـي لـى المسـتويين الـوطني والـدولي، الينبغي لألطـراف أن تعـزز بـدائل مصـادر الـرزق المسـتدامة اقتصـاديًا ع
ناطق زراعة التبغ. وينبغي لها أن تأخذ في الحسبان الممارسـات القائمـة والمـوارد المحليـة واألحـوال المناخيـة لـدى م

  .اً صياغة السياسات والخطط الخاصة ببدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصادي
  

لألطراف أيضا أن تبذل جهودًا من أجل إقامة عالقات مع الجهات الفاعلة فـي األسـواق المحليـة واإلقليميـة  وينبغي
والعالميــة، بغيــة فهــم االعتبــارات المتعلقــة بــالعرض والطلــب، بمــا فــي ذلــك متطلبــات الســوق مــن المحاصــيل البديلــة. 

  لى ضمان اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وينبغي ألي محصول بديل أن يكون متناغمًا مع الجهود الرامية إ
  
  إيجاد فرص لمجابهة التجارة الموسمية في المحاصيل البديلة   ٢-٦
  

ينبغـي لألطـراف أن تتبـادل البحـوث والخبـرات المتعلقـة بالتكنولوجيـات الجديـدة لتعزيـز المحاصـيل البديلـة المســتدامة 
شـأن ذلـك أن يسـاعد علـى تحسـين وصـول المحاصـيل البديلـة إلـى بهدف مجابهة التجارة الموسمية. ومـن  اً اقتصادي

  أسواق التصدير. 
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  أو ترويجه الحد من إنتاج التبغ و/  ٣-٦
  

ُيمكن لألطراف أن تنظر، بالتعاون مع المنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية، في عدم االستثمار في إنتـاج 
من المسـاحة المزروعـة بـالتبغ والحـد مـن  اً أن تقلل تدريجي اً لألطراف أيض أو ترويج منتجات التبغ. وُيمكن التبغ و/

حوافز إنتاج التبغ واتخاذ خطوات إلعادة تعريف دور المؤسسات أو المجالس المنشأة لترويج التبغ ومنتجات التبغ. 
، وبالتـالي الحـد مـن تـدهور مـن إمـدادات التبـغ ومنتجـات التبـغ اً وال تتوقف فّعالية الجهـود الراميـة إلـى التقليـل تـدريجي

البيئة، على المبادرات التي تتخذها فرادى األطراف وحسب، وٕانما أيضا على التنسيق والتعـاون بـين األطـراف علـى 
ة اإلنتــاج مــن دالمســتوى الــدولي، بحيــث ال تفقــد الجهــود التــي يبــذلها طــرف للحــد مــن إنتــاج التبــغ مفعولهــا بســبب زيــا

  جانب طرف آخر.
  

هذا التعاون الدولي أن ييسر من تنفيذ بدائل زراعة التبغ، إضافة إلى تعزيز الجهود العالمية الرامية ومن شأن مثل 
  إلى ضمان زيادة اإلنتاج من السلع الزراعية األساسية ومن ثم تعزيز األمن الغذائي. 

  
ن الممكــن توقــع أن تــدابير وُيمكــن للحــد مــن المســاحة المزروعــة بــالتبغ أن ُيمثِّــل جانبــا مهّمــا مــن مكافحــة التبــغ. ومــ

مكافحــة التبــغ، وال ســيما الجهــود المبذولــة للتحــول إلــى بــدائل مســتدامة اقتصــاديًا لمصــادر الــرزق، ســوف تــؤدي إلــى 
  تعزيز التدابير التي ُتِحّد من زراعة التبغ.

  
  اإلجراءات المقترحة:

  
التشــجيع علـى زيــادة مسـاحة األراضـي المزروعــة بـالتبغ أو تــوفير  ينبغـي لبلـدان زراعــة التبـغ عـدم  -١

 أي حوافز لذلك. 

ُيمكن لبلدان زراعـة التبـغ أن تقـرر تجميـد المسـاحة اإلجماليـة المزروعـة بـالتبغ عـن طريـق تحديـد   -٢
 مناطق محددة لزراعة التبغ، كخطوة أولى، ثم اتخاذ التدابير المناسبة لتقليص هذه المناطق. 

  
  : لن تطرأ زيادة على مساحة األراضي المستخدمة لزراعة التبغ.جة المتوقعةالنتي

  
  المساعدة والتعاون في مجال بناء القدرات  ٤-٦
  

أو مــن خــالل المنظمــات الدوليــة المختصــة، مــن أجــل تــوفير  ينبغــي لألطــراف أن تتعــاون، بعضــها مــع بعــض و/
ن تتعـاون بشـأن المسـائل العلميـة والتقنيـة والتكنولوجيـة، بمـا فـي التدريب والمساعدة التقنية والمالية، كما ينبغي لها أ

ذلك نقل الخبرة أو التكنولوجيا المناسبة في مجال بدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصاديًا، مثـل إنتـاج المحاصـيل 
درات مـن أجـل والمعلومات السوقية. ومن المهّم أن تشارك المنظمات الدولية التي تمتلك خبرات محددة في بنـاء القـ

بدائل مصادر الرزق المستدامة اقتصاديًا، وال سيما الوكاالت التي تمتلـك خبـرات ُمعتـرف بهـا فـي هـذا المجـال مثـل 
ومنظمــة العمــل الدوليــة. ويتعــّين علــى  الزراعيــة الصــندوق الــدولي للتنميــةمنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة و 
  ولية المختصة. األطراف أن تطلب الدعم من المنظمات الد

  
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 

 اً امية واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وتمثـل المـوارد الماليـة جـزءاحتياجات األطراف من البلدان الن
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مليـــار دوالر أمريكـــي مـــن ضـــرائب  ١٣٣مـــا يقـــرب مـــن  اً مـــن مثـــل هـــذا التعـــاون. فالحكومـــات تجمـــع ســـنوي اً أساســـي
   ١على مكافحة التبغ. الً المكوس على التبغ، ولكنها تنفق أقل من مليار دوالر أمريكي إجما

  
  .  (الموارد المالية)من االتفاقية  ٢٦ينبغي على األطراف تنفيذ التدابير المقترحة في المادة  اإلجراء المقترح:

  
  تبادل المعلومات على الصعيد الدولي  ٥-٦
  

ينبغــي لألطــراف أن تُنشــئ وتُنفــذ، بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة واألمانــات ذات الصــلة، نظــام لتبــادل المعلومــات 
ئل مصادر الـرزق المسـتدامة والطلـب العـالمي علـى أوراق التبـغ. وسـوف يعتمـد تبـادل المعلومـات هـذا علـى عن بدا

المعلومات الرسمية التي تتيحها األطراف والمنظمات الدولية، وينبغـي أن تتـولى أمانـة االتفاقيـة تنسـيقه. وينبغـي أن 
مارسات المتاحة في مختلف البلدان، بحيث ُيمكن يؤدي هذا إلى إنشاء قاعدة بيانات أو مورد مماثل عن أفضل الم

لبلدان أخرى اسـتخدام هـذه الخبـرات. وينبغـي لألطـراف أن تسـتخدم أداة التبليـغ الخاصـة باالتفاقيـة للتبليـغ عـن تنفيـذ 
ف من االتفاقية فـي إطـار دورة التبليـغ المقـررة سـلفًا. وتُتـاح المعلومـات الـواردة فـي تقـارير األطـرا ١٨و ١٧المادتين 

   ٢لمزيد من البحوث في قاعدة بيانات التنفيذ الخاصة باالتفاقية.
  
  التعاون الدولي ودور أمانة االتفاقية  ٦-٦
  

أمانة االتفاقية التعاون بين األطراف والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وينبغـي لهـا أن  تُيّسر
. وينبغـي لألمانـة أن تـدعو المنظمـات الدوليـة ١٨و ١٧تضمن أنها تقـوم بـذلك فيمـا يتعلـق بالتنفيـذ الفّعـال للمـادتين 

فــي أنشــطة الفريــق العامــل أو غيــره مــن اآلليــات الحكوميــة التــي تمتلــك خبــرة محــددة فــي هــذا المجــال إلــى المشــاركة 
الدولية التي سُينشئها مؤتمر األطـراف فـي المسـتقبل، وال سـيما الوكـاالت ذات الخبـرة المعتـرف بهـا فـي هـذا المجـال 

مـع مثـل هـذه الشـبكات والمؤسسـات،  اً مثل منظمة األغذية والزراعـة لألمـم المتحـدة. وينبغـي لألمانـة أن تعمـل أيضـ
فــي ســياقات جغرافيــة مختلفــة وبالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة 
المعنيــة بــالبحوث الخاصــة بالمحاصــيل البديلــة علــى المســتويات العالميــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة. وينبغــي ألمانــة 

لمعلومات الرسمية إلى توفرها األطراف والمنظمات الدولية. المؤتمر أن تنسق تبادل المعلومات الذي سيعتمد على ا
وبغيـــة إضـــفاء التـــآزر علـــى هـــذه األنشـــطة والجهـــود، ينبغـــي لألمانـــة أن ُتشـــرك بشـــكل نشـــط األطـــراف والمؤسســـات 

  . ١٨و ١٧والشبكات المهتّمة من أجل تيسير اّتباع نهج منتظم وشامل نحو تنفيذ المادتين 
  

                                                           
١    WHO global report on the tobacco epidemic, 2011: warning about the dangers of tobacco. Geneva, World 

Health Organization, 2011. Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240687813_eng.pdf .
بلــدًا لــديها بيانــات متاحــة عــن إيراداتهــا مــن ضــرائب المكــوس علــى التبــغ  ٥١وقــد اســتندت التقــديرات الــى بيانــات مســتمدة مــن 

ان اعتمـادًا علـى األرقـام المبلَّغـة فيمـا ؛ وأما االنفاق على مكافحة التبغ فقد جرى تقديره بالنسبة لعدد من هذه البلـد٢٠٠٩لعام 
  ، بعد تعديلها حسب التضخم.   ٢٠١٠و ٢٠٠٧بين عامي 

  ./http://apps.who.int/fctc/reporting/databaseقاعدة البيانات متاحة في الموقع اإللكتروني:     ٢
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التذييل 
١  

    
قائمة المؤشرات الرئيسية

  
    

  
الُمدَخل

  
العملية

  
النتيجة

  
األثر

  
١-

  
سياسات موضوعة لتعزيز البحوث الراميـة إلـى 

تحديـد وتطـوير االســتراتيجيات الفّعالـ
 ة

صــة 
الخا

صــــــيل البديلــــــة وٕالــــــى 
صــــــادر الــــــرزق والمحا

بم
دراسة أثر زراعة التبغ على البيئة 

  

صـــــة للبحـــــوث 
ص
زيـــــادة المـــــوارد المخ

صة ببدائل زراعة التبغ.
الخا

  
عـــدد البلـــدان التـــي تنفـــذ سياســـات 
صـــــــادر الـــــــرزق 

تتنـــــــاول بـــــــدائل م
لــــزّراع  وعمــــال التبــــغ فــــي قطــــاع 

التبغ.
  

ضــــي المزروعــــة بــــالتبغ 
التمســــاحة األرا

صيل بديلة.
َّل إلى محا ي ُتحو

  

٢-
  

سياســـات موضـــوعة للحـــد مـــن آليـــات اإلعانـــة 
والدعم التي تشجع زراعة التبغ.

  
عــــــدد الدراســــــات/
 

المشــــــاريع البحثيــــــة 
صــــادر 

صــــيل وم
الجاريــــة إليجــــاد محا

رزق بديلــــة وتقيــــيم أثــــر زراعــــة التبــــغ 
على البيئة.

  

صــادر الــرزق 
صــيل وم

عــدد المحا
صـــــــاديًا 

المســـــــتدامة اقت
المســـــــتبانة 
صـــة 

ووضـــع خطـــط األعمـــال الخا
صول بديل.

بمح
  

إيـــرادات الـــزّراع قبـــل التحـــّول إلـــى 
البدائل وبعده.  

  

عـــــــــدد زّراع وعمـــــــــال التبـــــــــغ الـــــــــذين 
صــــــــــادر الــــــــــرزق 

يتحولــــــــــون إلــــــــــى م
صيل البديلة.

والمحا
  

عــــدد عمــــال التبــــغ المســــتخدمين فــــي 
صانع التبغ.

مزارع وم
  

٣-
  

سياســات موضــوعة لحمايــة زّراع وعمــال 
التبــغ 

صناعة التبغ.
من ممارسات 

  
عــــــدد المؤسســــــات/
 

الهيئــــــات الماليــــــة 
المستبانة لتعزيز تقـديم الُسـلف للـزّراع 
والعمــــــــال مــــــــن أجــــــــل التحــــــــّول إلــــــــى 

صادر الرزق البديلة.
صيل وم

المحا
  

عــــــدد زّراع وعمــــــال التبــــــغ الــــــذين 
ُيعاد تأهيلهم من أجل التحّول إلى 
صــــــــــادر الــــــــــرزق 

صــــــــــيل وم
المحا

البديلة.
عــــــدد زّرا  

يتلقـــــــون ســـــــلفع وعمــــــال التبــــــغ الــــــذين 
 اً 

مـــــــن المؤسســـــــات/
صــارف مــن أجــل التحــّول إلــى  

الم
صــــــــــادر الــــــــــرزق 

صــــــــــيل وم
المحا

البديلة.
  

زيــادة الــدخل اإلجمــالي لــزّراع وعمــال 
التبغ.

  
  

٤-
  

سياســــات لتنويــــع منــــاطق زراعــــة التبــــغ ولــــوائح 
متعلقة بتيسير بدائل التبغ وترويجها وتمويلها 

  
زيــــــادة المــــــوارد الماليــــــة 

صــــــة 
ص
المخ

لبدائل التبغ.
  

التنبــــــؤ بالمتطلبــــــات المســــــتقبلية مــــــن 
السلع الغذائية األساسية.

  

زيادة المساحات المتنوعة الزراعـة 
في مناطق زراعة التبغ.

  
صــــــيل الغذائيــــــة 

إيجــــــاد أســــــواق للمحا
صاد المحلـي، 

وتدعيمها، وتنويع االقت
وزيـــــــــادة األمـــــــــن الغـــــــــذائي، واألخـــــــــذ 
صـــــدى للتنميـــــة الريفيـــــة 

بسياســـــات تت
المستدامة.
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الُمدَخل

  
العملية

  
النتيجة

  
األثر

  
٥-

  
ص لتعزيــز البحــوث 

صــ
مــوارد بشــرية وماليــة ُتخ

صــــادر 
صــــيل وم

بشــــأن الجوانــــب البيئيــــة للمحا
الرزق البديلة.

  

المراجعات البيئية.
  

عـــــدد البلـــــدان التـــــي توجـــــد لـــــديها 
تشـــريعات لمكافحـــة 

إزالـــة
 

الغابـــات 
وتلــــــــوث الميــــــــاه والتربــــــــة وكميــــــــة 

ثمـــاالت
 

مبيـــدات الهـــوام الموجـــودة 
صـــــــيل التبـــــــغ أو عليهـــــــا 

فـــــــي محا
صـــيل التبـــغ واألســـمدة 

وتلـــوث محا
بالفلزات الثقيلة. 

  

الحد من الخسائر الناجمة عـن تـردي 
الغابــــــات وٕازالــــــة الغابــــــات، وتحســــــين 

أحوال الموارد الطبيعية والبيئة.
  

٦-
  

صــــــة المعنيــــــة 
سياســــــات لتعزيــــــز البــــــرامج الخا

بالمخاطر المهنية لزراعة 
وصناعة التبغ.

  
دراســــات بشــــأن المخــــاطر المهنيــــة ال 
ص ورصـــد 

ســـيما فيمـــا يتعلـــق بتشـــخي
صــــفوف 

ضــــر فــــي 
ض التبــــغ األخ

مــــر
العمال وزّراع التبغ. 

  

عـــــدد البلـــــدان التـــــي يوجـــــد لـــــديها 
صـحة العمـال مـن 

ص ل
برنامج خا

ض التبــــــــغ 
صــــــــدي لمــــــــر

أجــــــــل الت
ضر.

األخ
  

عــــــــــدد الحــــــــــاالت التــــــــــي يجــــــــــري 
ض التبــغ 

صــها كحــاالت لمــر
تشخي
األخ

ضر حسب البلدان. 
  

صــحة واالســتفادة مــن 
زيــادة الرفــاه وال

صـفوف عمـال 
الخدمات والموارد فـي 

وزّراع التبغ.
  

٧-
  

ص لتطــوير البــرامج 
صــ
مــوارد بشــرية وماليــة ُتخ

التثقيفيـــــة والتدريبيـــــة وٕاقامـــــة مراكـــــز معلومـــــات 
ودعم لفائدة عمال وزّراع التبغ.

  

عـــــــــدد مراكـــــــــز المعلومـــــــــات والـــــــــدعم 
المنشأة على المست

وى الوطني.
  

مــــواد تثقيفيــــة وتدريبيــــة موضــــوعة 
لفائدة عمال وزّراع التبغ.

  
عــــــدد عمــــــال وزّراع التبــــــغ المتلقــــــين 
للتثقيــــــف والتــــــدريب (زيــــــادة مســــــتوى 

الوعي والمعرفة).
  

٨-
  

سياســات موضــوعة مــن أجــل إشــراك منظمــات 
المجتمــــع المــــدني/
 

المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة 
بشكل فّعال. 

  

عـــــــدد منظمـــــــات المجتمـــــــع
 

المـــــــدني/
المنظمات غير الحكومية المشاركة.  
  

صــادر 
صــة بم

عــدد المشــاريع الخا
الـــرزق البديلــــة التـــي تشــــارك فيهــــا 
منظمـــــــــــات المجتمـــــــــــع المـــــــــــدني/
 

المنظمات غير الحكومية
  

صـــــادر الـــــرزق عـــــن طريـــــق 
تنويـــــع م

إقامة سالسل إنتاج جديـدة ذات قيمـة 
ضافة لفائدة عمال وزّراع التبغ.

م
  

٩-
  

سياســــات إلنشــــاء وتــــد
صــــة 

عيم الشــــراكات الخا
صعيد الدولي.

صادر الرزق على ال
بتنويع م

  
التعــــاون والتنســــيق وتــــوفير المســــاعدة 
صـعيد الـدولي، 

التقنية والمالية علـى ال
وتحديد وكالة مركزية لتفعيـل التنسـيق 

بين القطاعات والتعاون الدولي.  
  

عــــــدد المشــــــاريع الدوليــــــة والــــــدعم 
الدولي ومراكز المعلومات المنشأة 

مــــــــــــن
 

أجــــــــــــل الوقــــــــــــود الحيــــــــــــوي 
صيل النقدية البديلة.

والمحا
  

صــــــــادر الــــــــرزق 
بــــــــدائل مســــــــتدامة لم

لمجتمعـــــات أكبـــــر مـــــن عمـــــال وزّراع 
التبغ. 
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  ٢التذييل 
  قائمة مقترحة بالمصطلحات المعيارية المستخدمة  

  يتعلق ببدائل زراعة التبغ المستدامة اقتصادياً  فيما
  
  

 يصـف هـذا المصـطلح كيـف يـزرع ُمنـِتج مـا المحاصـيل. وتشـمل نظـم المحاصـيل:  ١:ُنظم المحاصيل
تدوير المحاصيل وتعدد المحاصيل وخلط المحاصيل وتداخل المحاصيل الشريطي وممارسات العلوم 

 الزراعية ذات الصلة.

 المقصــــود مــــن التنويــــع، فــــي ســــياق هــــذه الورقــــة، هــــو إتاحــــة خيــــارات أوســــع بشــــأن إنتــــاج التنويــــع :
المحاصيل أو غير ذلك من األنشطة من أجل توسيع اإلنتاج واألنشطة ذات الصـلة وأيضـا مـن أجـل 

 التخفيف من المخاطر.

  ًتهدف إلى استيفاء االحتياجات البشـرية مـع المحافظـة فـي الوقـت نفسـه البدائل المستدامة اقتصاديا :
 ا أيضا لألجيال المقبلة. على البيئة بحيث ال ُتستوفى هذه االحتياجات في الحاضر فقط، وٕانم

 عملية للتحقق من فّعالية برنامج اإلدارة البيئية وضمان تحقيق األهداف والمرامـي  ٢:المراجعة البيئية
البيئية وتقييم الطريقة التي ينبغي بها تعديل نظام اإلدارة البيئية وتوسيعه في سياق التوسع المستقبلي 

 والقضايا البيئية الناشئة.في األعمال والتشريعات البيئية الجديدة 

 إجراء لتقييم األثر المرجح لنشاط مقترح على البيئة. ٢ :تقييم األثر البيئي 

 تقييمات متصلة لمواقع محددة بشأن التغّيرات التي تطرأ على النوعية البيئية. الرصد البيئي : 

 ة المتضررة.: محاولة مدروسة لتسريع إصالح المناطق اإليكولوجياستعادة األوضاع البيئية 

 تشـتري التبـغ الخـام مـن الـزّراع مـن أجـل إجـراء تحويـل شركات المعالجة األولية أو شـركات األوراق :
 لخصائص مختلفة. اً أولي ألوراق التبغ، وُتصنِّف التبغ الخام تبع

 توافر الغذاء وكونه في متناول الناس. ٣:األمن الغذائي 

 ن المنتجــات الزراعيــة ذات نوعيــة عاليــة ومأمونــة ممارســات تضــمن أ ٤:الممارســات الزراعيــة الجيــدة
 .اً واجتماعي اً وُمنَتجة بطريقة مسؤولة بيئي

                                                           
 ,Sustainable dryland cropping in relation to soil productivity (FAO soils bulletin 72) Romeُمقتبس بتصرف من:     ١

Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995: chapter 1.                                                                 
  .للبيئةالمصدر: برنامج األمم المتحدة   ٢   
٣    Trade reforms and food security. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2003.  
٤    World Programme for the Census of Agriculture (WCA 2010), FAO Statistics Division, 2005.  
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 تســمم بــالنيكوتين نــاجم عــن امتصــاص النيكــوتين خــالل الجلــد لــدى مالمســة  :مــرض التبــغ األخضــر
قابل للذوبان في الماء والـدهنيات ويـذوب  نباتات التبغ خالل زراعة التبغ وحصاده. والنيكوتين قلواني

 ١في أي ماء موجود على أوراق نبات التبغ األخضر.

 هــو مجمــوع الكفــاءات والمعــارف والســمات الشخصــية التــي تنطــوي عليهــا القــدرة  :رأس المــال البشــري
علــى أداء العمــل مــن أجــل تحقيــق قيمــة اقتصــادية، والســمات التــي يكتســبها الفــرد عــن طريــق التعلــيم 

 والخبرة.

 أي أثــر نــاجم عــن نشــاط مقتــرح علــى البيئــة، بمــا فــي ذلــك علــى صــحة اإلنســان  ٢:األثــر علــى البيئــة
وســـالمته أو النباتـــات أو الحيـــوان أو التربـــة أو الهـــواء أو الميـــاه أو المنـــاخ أو التضـــاريس أو المعـــالم 

اآلثـار  اً ل؛ وهـو يشـمل أيضـالتاريخية أو غيرها من الهياكل الماديـة، أو التفاعـل فيمـا بـين هـذه العوامـ
 الواقعة على التراث الثقافي أو الظروف االجتماعية االقتصادية الناجمة عن تغّير هذه العوامل. 

 تشــير إلــى قــدرات األفــراد علــى تحديــد أهــدافهم اإلنمائيــة الذاتيــة وتحقيقهــا مــع مــرور القــدرات الفرديــة :
 الزمن.

 اجتماعية واقتصادية ومؤسسية. –قطاعات مختلفة  : يعمل عبرالنهج المشترك بين القطاعات 

 تشير إلى العمليـة التـي تكـوِّن األسـر الريفيـة بمقتضـاها مجموعـة متنوعـة مـن أنشـطة مصادر الرزق :
 وقدرات الدعم االجتماعي من أجل البقاء وتحسين أحوالها المعيشية.

 في نظام إنتاج ما المـوارد البشـرية  : نظام يحوِّل الُمدخالت إلى نواتج. وتشمل الُمدخالتنظم اإلنتاج
 واألرض والمعدات والمباني والتكنولوجيا. وتشمل النواتج السلع والخدمات التي توفَّر للزبائن.

 زراعــة النــوعين محصــول التبــغ :Nicotiana tabacum و Nicotinia rustica للبيــع بموجــب ترتيبــات
 تعاقدية أو بنظام الحصص.

 صّناع التبغ وموزعو منتجات التبغ بالجملة ومستوردوها.  ٣:صناعة التبغ 

 :من أوراق التبغ كمادة خام، ومصّنعة لكـي ُتسـتخدم  اً أو جزئي اً منتجات مصنوعة كلي ٣منتجات التبغ
 بالتدخين أو المص أو المضغ أو التنشق.

 :فــي معالجــة التبــغ أو فــي صــناعة التبــغ أو ســجائر  أوشــخص يعمــل فــي مــزارع التبــغ  عامــل التبــغ
 البيدي بواسطة ترتيبات تعاقدية أو دونها على أساس قوانين العمل السائدة في البلد الذي يعمل فيه.  

  
  

=     =     =  

                                                           
١   Arcury TA, Quandt SA. Health and social impacts of tobacco production; Journal of Agromedicine, 2006, 

11:71–81.                                                                                                                                                                       
  .للبيئةة المصدر: برنامج األمم المتحد  ٢   
  مأخوذ من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. التعريف  ٣   


