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  A/FCTC/COP/2/INF.DOC./3  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ يونيو/ حزيران ٨  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت٥-٥البند 
  
  
  
  

  تقرير عن جلسة االستماع العلنية بشأن التنويع
  ل البديلة للتبغ بخصوصالزراعي والمحاصي

  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
  بشأن مكافحة التبغ

  ، برازيليا٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٦
  
  

  مقدمة ومعلومات عامة
  
 عقدت منظمة الصحة العالمية، بصفتها األمانة المؤقتة التفاقية منظمـة           ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٦في    -١

، )FCTC/COP1(10) ووفقـاً للقـرار      ٢-٢٤عمالً بأحكام المادة    (فحة التبغ   الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكا    
وقد عقدت  . جلسة استماع علنية مدتها يوم واحد، في برازيليا، بشأن التنويع الزراعي والمحاصيل البديلة للتبغ             
 بالمحاصيل  جلسة االستماع هذه قبل يوم واحد من انعقاد االجتماع األول لمجموعة الدراسة المخصصة المعنية             

 الذي اتخذته الدورة األولى لمؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة FCTC/COP1(17)البديلة، عمالً بالقرار    
وألن اجتماع مجموعة الدراسة لم يكن بـاب المـشاركة فيـه            .  من االتفاقية  ١٧العالمية اإلطارية، وفقاً للمادة     

اقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ فقد تـم           مفتوحاً إال للخبراء اآلتين من األطراف في اتف       
  .التخطيط لعقد جلسة االستماع العلنية لضمان عرض جميع وجهات النظر في اللقاء

  
ودعي المشاركون من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم ممثلو منظمـات ومؤسـسات القطـاعين العـام                   -٢

 إلى تقديم   ١ت مزارعي التبغ وعماله، وكذلك دوائر صناعة التبغ،       والخاص والمنظمات غير الحكومية ورابطا    
  .مساهمات كتابية واإلدالء بشهادات شفوية تعرض آراءهم لمناقشتها أثناء جلسة االستماع التي مدتها يوم واحد

  
، وأتيحت  ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٠ مساهمة قبل حلول الموعد النهائي المحدد، أي         ٣٩وتلقت األمانة     -٣

 وقدم مـشاركان    ٢.اهمات على الفور ليتفحصها الجمهور في موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنترنت           المس
  .من البرازيل بيانين آخرين أضيفا إلى المداخالت التي تمت أثناء جلسة االستماع

                                                           
" دوائـر صـناعة التبـغ   "تعني عبارة :  التبغمن اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة) ه(١المادة    ١

 ".الجهات التي تعمل في تصنيع التبغ وتوزيع منتجات التبغ واستيرادها بالجملة
  :يمكن االطالع على جميع المساهمات في موقع منظمة الصحة العالمية على اإلنترنت على العنوان التالي   ٢

http://www.who.int/tobacco/framework/cop/events/public_hearings_brazil/en/index.html. 
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اندو وافتتح جلسة االستماع العلنية ممثل من مكتب منظمة الصحة العالمية في البرازيل، الدكتور فيرن               -٤
 سـعادة   روكابادو؛ ورئيس مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ،             

السفير خوان مارتابيت؛ ومنسق شؤون مكتب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة التبـغ                 
بيتشر؛ والقائم بأعمال المستشار اإلقليمـي  ومبادرة منظمة الصحة العالمية للتحرر من التبغ، الدكتور دوغالس         

لشؤون مكافحة التبغ بالنيابة في إقليم األمريكتين التابع لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور فيـرا دا كوسـتا إي                  
سيلفا؛ والدكتورة تانيا كافالكانت، منسقة شؤون األمانة التنفيذية للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ االتفاقية اإلطاريـة               

وباإلضافة إلـى األشـخاص     . المعهد الوطني لبحوث السرطان، وزارة الصحة، البرازيل      / أن مكافحة التبغ  بش
المذكورين أعاله ضمت الالئحة مسؤولين من حكومة البرازيل ومسؤولين من المقر الرئيسي لمنظمة الـصحة               

  .وترأس االجتماع الدكتور بيتشر. العالمية
  
دثاً، بمن فيهم ممثلو زراع التبغ ورابطـاتهم والمنظمـات المعنيـة             متح ١٩وأخذ الكلمة ما مجموعه       -٥

بمكافحة التبغ واإلدارات الحكومية والهيئات األكاديمية والبحثية والمنظمـات المناهـضة للتـدخين، وكـذلك               
المنظمات المعنية بقضايا حماية المستهلك وقضايا الصحة العمومية وقضايا الجنسين وقضايا المرأة وقـضايا              

وتولى أحد أعضاء األمانة المؤقتة عرض ملخصات في حالة المـساهمات           . فل والقضايا االجتماعية البيئية   الط
  .التي لم يحدد لها متحدث، أو بناء على طلب أصحاب المساهمات الذين تعذر عليهم حضور جلسة االستماع

  
 مساهمة من رابطات ١١وباإلضافة إلى ذلك فقد وردت .  مساهمة٢٠وقدمت أوساط الصحة العمومية   -٦

الزراع، وثالث مساهمات من الحكومات وخمس مساهمات من دوائر صناعة التبغ ومساهمتان من مبـادرتين               
ومثلت المساهمات، . مؤسسات دولية/ مشتركتين بين الحكومة والزراع، فضالً عن سبع مساهمات من منظمات    

  . بلدا١٤ًإجماالً، 
  
شراً، في موقع وزارة الصحة في البرازيل على اإلنترنت، وأرسـلت           وقد بثت جلسة االستماع بثاً مبا       -٧

  .ثالثة أسئلة من الجمهور بالبريد اإللكتروني أجاب عليها المشاركون
  

  ملخص المساهمات المقدمة
  
  .يعرض هذا الفرع ملخصاً لمختلف المساهمات المقدمة والمناقشات الدائرة أثناء جلسة االستماع  -٨
  
ات التي قدمها زراع التبغ أيد البعض تنويع المحاصيل مـع اإلبقـاء علـى بعـض                 ومن بين الخيار    -٩

مخرجات التبغ، وأشار البعض إلى أن تنويع المحاصيل في المستقبل، في مجال الوقود الحيوي علـى سـبيل                  
وعلى الرغم من أن بعض زراع التبغ زعمـوا أن المحـاوالت            . المثال، يمكن أن يحدث حصائل مرغوباً فيها      

ي بذلت في الماضي من أجل تنويع المحاصيل قد فشلت، فقد أشار البعض اآلخر إلى إحراز نجـاح فيمـا                    الت
يتعلق بالمحاصيل الغذائية والمحاصيل المدرة للدخل، مع اإلقرار بأن المحاصيل البديلة والزراعة البديلة تتطلب 

ن برامج تنويع المحاصـيل ينبغـي أن        وُأشير إلى أ  . استثمارات كبيرة من أجل إنجاز مختلف عمليات التحول       
ن موأشار زراع التبغ أيضاً إلى أن حوافز تنويع المحاصيل ستكون أنجح            . تتضمن معارف المجتمعات المحلية   

  .فرض قيود على المحاصيل
  
وحذر كثير من زراع التبغ من التحول بصورة مفاجئة إلى محاصيل بديلة، وحجـتهم فـي ذلـك أن                     -١٠

  .ن في زراعة التبغ، وأن التحول المفاجئ سيفضي إلى زيادة البطالة والفقرماليين البشر يعملو
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ومن أهم األمور التي تشغل زراع التبغ االستعاضة عن زراعة التبغ بمحصول يساويه في الربحيـة،                  -١١
وذلك الرتفاع إيرادات محاصيل التبغ والقدرة على زراعة التبغ في تربات ومناخات غيـر مواتيـة لزراعـة                  

  .اصيل أخرى، فضالً عن عدم وجود أسواق مضمونة للمحاصيل البديلةمح
  
وسلط الزراع الضوء، نظراً ألن أسباب رزقهم مهددة، على أن حضورهم مناقشات مجموعة الدراسة                -١٢

وشددت رابطات الزراع على أهمية إشراك الزراع في كـل المناقـشات الـدائرة علـى                . أمر له أهمية بالغة   
واشتكت بعض رابطات الزراع من     . بخصوص السياسات التي سيكون لها تأثير على مهنتهم       المستوى الوطني   

مـسؤولو  إال  استبعادها من المفاوضات الخاصة باتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ومن أنه لم يـشرك               
ل مـن منظمـة     وذكر ك . الصحة العمومية في المرحلة السابقة للمفاوضات وفي المفاوضات الخاصة باالتفاقية         

الصحة العالمية ومسؤولي حكومة البرازيل أن المشاركة المتعددة القطاعات أثناء المفاوضات، في االجتماعات             
الحكومية الدولية واإلقليمية والوطنية حظيت، في الواقع، بالتشجيع القوي وطُبقت على نحو جيد للغايـة فـي                 

  .العديد من البلدان
  
لحكومية حججاً مضادة إلعطاء إعانات للتوقف عن زراعـة التبـغ أو            وساقت بعض المنظمات غير ا      -١٣

وذكرت منظمات غير حكومية . تعويض المزارعين عن الخسائر التي يتحملونها نتيجة التخلي عن زراعة التبغ      
  .أخرى أن التعويض عن التوقف الطوعي عن زراعة التبغ ستكون له حصائل أكثر إيجابية

  
ظمات غير الحكومية عن القلق إزاء نظام االقتصار على زراعة التبغ، وحجتها            وأعرب العديد من المن     -١٤

وقد تردد  . في ذلك أن هذه الممارسة الزراعية غير مستقرة مالياً على مر الزمن وأنها، أيضاً، غير سليمة بيئياً                
د من المجموعـات    القلق بشأن الممارسات الزراعية الجيدة ونظام االقتصار على زراعة التبغ على لسان العدي            

وذكرت بعض مجموعات زراع التبغ أنها نشطت إلى حد بعيد في البحث عن محاصيل . التي مثلت زراع التبغ
  .جديدة بديلة للتبغ وفي التشجيع على تنويع المحاصيل بين زراع التبغ

  
ق لزراعه ربحية واحتجت دوائر صناعة التبغ، في عرض وجهة نظرها، بأن التبغ محصول نقدي يحق    -١٥

وأشارت بعض المجموعات التي تمثل مزارعـي التبـغ فـي           . عالية، ويوجد اقتصاداً مستقراً للمناطق الفقيرة     
البلدان المتقدمة إلى أن زراعة التبغ أخذت تتحول أكثر فأكثر إلى المناطق النامية، وأشارت إلـى أن خطـط                   

  .رها االقتصادي في المستقبلالمحاصيل البديلة سيكون لها تأثير إيجابي على استقرا
  
واسترعى كل من دعاة الصحة العمومية، والمنظمات غير الحكومية وبعض زارعي التبغ، االهتمـام                -١٦

إلى دورة الفقر الناجمة عن العقود التي تُبرم من جراء عبودية الدين، وإلى المخاطر المتعلقة بالصحة والمترتبة 
 المعنية بالصحة العمومية الضوء على ضرورة النظر إلى المحاصيل          وسلطت المجموعات . على زراعة التبغ  

وتردد على لسان رابطات الـصحة      . الغذائية كمحاصيل بديلة للتبغ، وهو األمر الذي يكفل أيضاً األمن الغذائي          
ومن الضروري أن تكون    . العمومية وصغار المزارعين أن التبغ لم يثبت أنه محصول مفيد لصغار المزارعين           

  .نمية المستدامة معياراً يطبق عند البحث عن المحاصيل البديلةالت
  
وكان هناك اختالف في الرأي بخصوص الفوائد االقتصادية المترتبة على زراعة التبغ، والسيما تلك                -١٧

بغ وكما هو الشأن بالنسبة إلى العديد من الزراع احتج ممثلو دوائر صناعة التبغ بأن الت              . التي تعود على العمال   
واحـتج مـسؤولو    . محصول مرغوب فيه نظراً لمقاومته القوية لألمراض، وألنه يوفر عمالً لماليين البـشر            

الصحة العمومية بأن أسعار التبغ في انخفاض وتكلفة مدخالته في ارتفاع، وبأن العمال المنخرطين في زراعة                
شواغل التي ترددت على لسان عـدد       التبغ يحصلون، في الغالب، على أجور منخفضة للغاية، وكان ذلك من ال           

  .من مجموعات زراع التبغ



A/FCTC/COP/2/INF.DOC./3      

4 

وتـم التأكيـد    . وشدد دعاة الصحة العمومية إلى موضوع استخدام النساء واألطفال في زراعة التبـغ              -١٨
التبغ، وأعربت منظمات غير حكومية عن موقفها المتمثـل          مجدداً على هذه المشكلة من قبل مجموعات زراع       

وزعمـت  . متعلقة بزراعة التبغ والمحاصيل البديلة يجـب أن تراعـي قـضايا الجنـسين             في أن السياسات ال   
مجموعات دوائر صناعة التبغ أن دوائر هذه الصناعة تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير مبادئ توجيهية بشأن                 

 غيـر   بيد أن العديـد مـن المنظمـات       . عمل األطفال ومأمونية المحاصيل وإدارة المحاصيل ومبيدات الهوام       
الحكومية احتج بأن شركات التبغ ال تنخرط في ممارسات الشركات المسؤولة اجتماعياً، وتتـرك المـزارعين                

  .دون ضمانات مالئمة فيما يخص الدخل والعمل
  
وركزت منظمات غير حكومية على ما تلحقه زراعة التبغ من ضرر بالبيئة، بما فـي ذلـك إزالـة                     -١٩

م، ولكن دوائر صناعة التبغ اعترضت على هذا األمر باعتباره قـضية غيـر              األحراج واستعمال مبيدات الهوا   
  .متصلة بالتبغ أو غير مقتصرة عليه

  
واحتج دعاة الصحة العمومية بأن من الضروري تماسك السياسات داخل الحكومات، وكذلك تعزيـز                -٢٠

  .ية اإلطارية من اتفاقية منظمة الصحة العالم١٧التعاون الدولي وإعطاء األولوية للمادة 
  
وكان هناك خطاب عام اعتمده ممثلو دوائر صناعة التبغ ويعبرعن إرادتهم الجيدة فيما يتعلق بالتعاون                 -٢١

وفي هذا السياق طـرح أحـد       . وعرض بعض الممثلين تجارب تدعم التنويع وحماية البيئة       . في عملية التنويع  
ض بين هذه اآلراء وبين موقف الرابطة الدولية لزراع ممثلي المجموعات المعنية بالصحة العمومية مسألة التناق

نه بينما تزعم الرابطة دعم عمل اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية والتنويع في زراعة              التبغ، من حيث إ   
 مختلفة فيما يتعلـق بمكافحـة       ببياناتالتبغ، فإنها تعرب في صفحتها على اإلنترنت عن مواقف مختلفة وتدلي            

  ١.تفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةالتبغ وبا
  

  االستنتاجات الرئيسية
  
استُكملت معالجة القضايا التي طرحت في مختلف التدخالت بدرجة عالية مـن التفاعـل مـن قبـل                    -٢٢

وطرح الجمهور أسئلة بشأن كل مساهمة من المساهمات المقدمة، وتم اإلعـراب عـن آراء كـل                 . الجمهور
ويمكن تلخيص القضايا الرئيسية التي طُرحت ونوقشت أثناء جلسة االستماع          .  االستفاضة المشاركين بمزيد من  

  .في النقاط الواردة أدناه كخاتمة لهذه الوثيقة
  
مازالت البحوث المستفيضة والبّينات غير متاحة بخصوص تكاليف زراعة التبغ واألثر الواقع علـى                -٢٣

ومن الضروري إجراء هذه البحـوث بالمقارنـة مـع          . لصحةأسباب رزق المزارعين، وكذلك على البيئة وا      
كما أن احتجاج الزراع ودوائر صناعة التبغ بأن التبغ أعلى المحاصيل ربحية مازال غير              . المحاصيل األخرى 

واألهم هو ضرورة أن تتوسع الحكومات ووكـاالت التمويـل والمنظمـات            . مبني على بحوث علمية راسخة    
ء البحوث الخاصة ببدائل زراعة التبغ التي يمكن أن تكون ذات جدوى، وأن تحفـز               الحكومية الدولية في إجرا   

  .هذه البحوث

                                                           
يستفيد أعضاء الرابطة الدولية لزراع التبـغ مـن   : "نقالً عن صفحة اإلنترنت الخاصة بالرابطة الدولية لزراع التبغ   ١

الرضا الناتج عن المـساهمة فـي القـضايا         ... وتشمل هذه األنشطة    . مجموعة من األنشطة التي تضطلع بها الرابطة      
فوائـد  ..." بزراعة التبغ والعمل مع دوائر الصناعة على حماية مصالحها من الحركة العالمية المناهضة للتبـغ              الخاصة  

، تمـت   http://www.tobaccoleaf.org/membership/index.asp?op=2(،  ٢٠٠٧العضوية، الرابطة الدولية لزراع التبغ،      
  ).٢٠٠٧مايو /  أيار٢٩زيارة الصفحة في 
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 قضية هامة تم توضيحها لكل المشاركين، وهي أن اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة اإلطاريـة                 وثمة  -٢٤
 سـبيل االسـتعداد     وال يتم تحري بدائل محاصيل التبغ إال على       . تستهدف القضاء تدريجياً على زراعة التبغ      ال

ولن يحدث هذا إال في األمد الطويل ألنه مثلما تبين          . النخفاض الطلب، في نهاية المطاف، نتيجة لمكافحة التبغ       
من الدراسات واإلسقاطات المعدة مؤخراً سيظل الطلب على التبغ في ارتفاع خالل السنوات الخمـس عـشرة                 

ومن المهم مالحظة أن قوى السوق األخرى، كما هو         .  السكان القادمة، وهو ارتفاع يعزى أساساً إلى زيادة عدد       
، قد تؤدي إلـى انخفـاض       )الذي شهد انخفاضاً في الطلب على  التبغ األسود        (الشأن في حالة شمالي البرازيل      

ومن ثم فإن السيناريو المأساوي الذي يفقد فيه آالف المزارعين وظائفهم بين عـشية              . الطلب في األمد القصير   
 على تجنـب    المزارعينومع ذلك فإن عمل مجموعة الدراسة يستهدف مساعدة         . سيناريو غير واقعي  وضحاها  

  .محن في المستقبلحدوث 
  
الستبدال ال يمكـن أن     اوسيستغرق عمل مجموعة الدراسة وقتاً طويالً ألن قضايا الزراعة والتنويع و            -٢٥

 العمل والبحث والتشاور مع مختلف أصـحاب   والواقع أن ذلك سيتطلب جهوداً مكثفة من      . تُحل في مدة قصيرة   
المصلحة والخبراء بغية التوصل إلى حلول مجدية لقضية الزراعة التي تتداخل مع النطاق األوسع لعمل مؤتمر     

  .األطراف، وهو تعزيز الصحة العمومية
  
  
  

=     =     =  


