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  وتندرج التعليقات/ المساهمات الواردة، إلى حد بعيد، ضمن المجاالت التالية:  -٥
 

وقــد  ينبغــي أن تخضــع خيــارات السياســة العامــة والتوصــيات للقــوانين والدســاتير والسياســات الوطنيــة. •
 دمت اقتراحــــات لتخفيــــف اللغــــةُقــــو  جــــزاء الوثيقــــة لغــــة تملــــى قواعــــد ومعــــاييرأاســــتخدمت فــــي بعــــض 

 المستخدمة؛
 

 مسائل مثل الترتيبات التعاقدية غير العادلة، والسخرة وعمالة األطفال واستغالل العامالت؛ •
   

المخــاطر البيئيــة والمهنيــة المرتبطــة بزراعــة التبــغ ليســت بالضــرورة فريــدة مــن نوعهــا، وبالتــالي ليســت  •
 ؛هناك حاجة لكي نخص بالذكر األخطار البيئية واألخطار األخرى المرتبطة بزراعة التبغ

 
  ؛وتدعمها السياسات التي تشجع زراعة التبغ بالحد من فيما يتعلقالتحفظات  •

 
 التحفظات فيما يتعلق بالنص الذي يجيز لألطراف أن تقلل تدريجيًا مساحة زراعة التبغ؛ •

 
بعــض أجــزاء هــذه الوثيقــة واألرقــام الــواردة فيهــا عفــا عليــه الــزمن، وتحديــد المجــاالت التــي بحاجــة إلــى  •

 ؛البحث لتعزيز البدائل المستدامةالمزيد من 
 

وناقش الفريق العامل، بمـن فيـه الميسـرون الرئيسـيون، كـل هـذه المسـائل تقريبـًا مـع اقتراحـات تراوحـت بـين   -٦
 حـذف الــنص المعنــي إلضــافة نــص آخــر. وفــي كثيــر مــن الحــاالت تــم التأكيــد أيضــًا علــى المواقــف الوطنيــة. ولــذلك

ســنحت للفريــق العامــل الفرصــة لدراســة التحفظــات والمخــاوف الملخصــة أعــاله، ومــن ثــم فــإن تقريــر الفريــق العامــل 
تناول بالفعل، وبعدة طرق، مجاالت القلق التي تبينت من التعليقـات التـي أدلـت بهـا األطـراف خـالل فتـرة التعليقـات 

المزيــد مــن الضــوء فــي هــذا الصــدد أود أن أذكــر . ولكــي أســلط ٢٠١٢حزيــران/ يونيــو  ٢٥أيــار/ مــايو إلــى  ١١مــن 
  المسائل المبينة أدناه.

 
كانــت روح المناقشــات التــي ســادت الفريــق العامــل، بمــن فيــه الميســرون الرئيســيون، فــي اتجــاه اعتمــاد  •

األطــراف للتــدابير المناســبة بشــأن خيــارات السياســة العامــة والتوصــيات فــي ضــوء أولوياتهــا الوطنيــة. 
بـــدا أن اللغـــة المســـتخدمة فـــي الوثيقـــة تملـــى قواعـــد ومعـــايير، فـــي نظـــر بعـــض األطـــراف، تـــم  وحيثمـــا

 تعديلها على النحو المناسب بما يتماشى مع مناقشات الفريق العامل.
 

، والســخرة وعمالــة األطفــال فيمــا يخــص مســائل الشــروط التعاقديــة، والممارســات التجاريــة غيــر العادلــة •
ب األطراف التي عبرت عن تحفظاتهـا فـي مالحظـة أن اإلشـارات الـواردة ستغالل العامالت، قد ترغاو 

 يوقـد ال يعنـإلى تلك الممارسات تمت على وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع في البلـدان الناميـة. 
، حيـث إن هـذه االشـارات تهـدف إلـى هـذه المشـاكل فيهـا وجـدت التـي الف ابلدان/ األطـر الاألمر بيئات 

/ العمـال الـذين ال يتمتعـون ضعيفة وتيسير وتحسين الشروط الخاصة بـالمزارعينحماية المجموعات ال
وعــالوة علــى ف الناميــة. اطــر / األانالبلــد بيئــاتفــي  اً خصوصــالعادلــة، و  العمــل وشــروطالعقــود  بمزايــا

 لتدخالت السياسة العامة بما فـي ذلـك اً العمل الدولية توفر إطار  منظمة اتفاقيات ذلك فإن اإلشارة إلى
 زراعة التبغ. أيضاً تشمل ي تالزراعة والب ما يتعلق

 
نظر الفريق العامل في مسألة اآلثار البيئية الضارة المرتبطة بزراعة التبـغ، ورئـي أنـه علـى الـرغم مـن  •

احتمال وجود آثار بيئية ضارة مرتبطة بزراعة محاصيل أخرى، فإن الضرر الذي تسـببه زراعـة التبـغ 
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ن ثم فإن الفريق العامل، مع اإلقرار باألثر الضار لزراعة التبغ، ادرج إشـارة وم ال يمكن إنكاره أيضًا.
إلى "الممارسـات الزراعيـة الجيـدة" التباعهـا فـي زراعـة التبـغ. وقـد ترغـب األطـراف فـي تبنـي مثـل هـذه 

 الممارسات/ المعايير القائمة. 
 

تشـجع زراعـة التبـغ وتـدعمها،  التـيالسياسـات  الحـد مـن تم النظر أيضًا في الفريـق العامـل فـي مسـألة •
ورئــي أنــه بــالنظر إلــى الضــرر النهــائي الــذي يلحــق بصــحة اإلنســان وٕالــى المخــاطر والتكــاليف التــي 
تتحملها النظم الصحية نتيجة تعـاطي التبـغ، قـد تـود األطـراف أن تنظـر فـي خيـار الحـد مـن الظـروف 

 المواتية التي تشجع على زراعة التبغ؛
 

، بمــا فــي ذلــك خيــارات السياســة العامــة والتوصــيات، إلــى الحــد اإللزامــي مــن ال تشــير مســودة الوثيقــة •
مســاحة زراعــة التبــغ، ولكنهــا تشــجع األطــراف أوًال علــى عــدم الســماح بــأي زيــادة أخــرى فــي مســاحة 
زراعــة التبــغ، وكــذلك النظــر فــي خيــار محاولــة الحـــد تــدريجيًا مــن تلــك المســاحة. والــنص الــوارد فـــي 

تـــدريجيًا مـــن المســـاحة". وينبغـــي أن تنظـــر  ز لألطـــراف أيضـــًا أن تحـــاول الحـــدالمســـودة هـــو أنـــه "يجـــو 
 األطراف في السياسات التي تحمي المزارعين من الحد من الطلب على التبغ.

 
تم التحقق من الحقائق واألرقام وتبينت صحتها. وتم تجنب أية مصادر لها صالت بدوائر الصـناعة.  •

رشــادية فقــط فيمــا يتعلــق بمســألة البحــوث الراميــة إلــى دعــم البــدائل ومــع ذلــك فــإن مســودة الوثيقــة ُتعــد إ
ـــتم ذلـــك بتوجيـــه مـــن  ـــزم المزيـــد مـــن التطـــوير فـــي هـــذا الصـــدد، وربمـــا ي المســـتدامة اقتصـــاديًا، وقـــد يل
المناقشــات التــي ســتجري فــي الــدورة الخامســة لمــؤتمر األطــراف، وذلــك بالتأكيــد بمجــرد أن يــتم اعتمــاد 

 العامة والتوصيات.مسودة خيارات السياسة 
 

ويســتند الملخــص المقــدم أعــاله إلــى مــا جمعتــه مــن المناقشــات والمــداوالت التــي تمــت خــالل دورة الفريــق   -٧
وقـد تالحــظ األطـراف أنــه تــم  العامـل المعقــودة فـي جنيــف، وكـذلك المناقشــات التــي دارت بـين الميســرين الرئيسـيين.

فــي بعــض الحــاالت أيضــًا االقتراحــات الخاصــة بالمضــمون الــذي قبــول االقتراحــات المفيــدة ذات الطــابع اللغــوي، و 
 يتماشى مع المناقشات التي دارت في الفريق العامل.
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