
 

 
FRAMEWORK CONVENTION ALLIANCE 

www.fctc.org 

 

 

 

 

 
 من جدول األعمال المؤقتب 2-7تتعلق هذه الوثيقة بالبند 

 

 في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغالمشاركة الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف 

 بمدينة جنيف، سويسرا 2018أكتوبر تشرين األول/  6إلى  1في الفترة من 

 

 

 أعراف حقوق اإلنسانزيادة دمج االتفاقية اإلطارية في 

 
 

 

 التوصيات الرئيسية

 
 يحث تحالف االتفاقية اإلطارية أمانة المؤتمر على

 

   لتضاامين معاا  تنفيااذ اتفاقيااة منظمااة الصااحة مجلااح وقااون اإل سااان التاااب  لحماا  المتحاادة التعاااون ماا

العالمية اإلطارية بشاأن مكافحاة التباغ علاى مساتوه الجلاوم القومياة لحطاراف لتحقياق أهاداف وقاون 

في خطا  العما   اإل سان، وذلك بدمج تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 القومية التي تلدف لتطوير وقون اإل سان.

 ل آللياااام لحقاااون اإل ساااان للتعجيااا  بتنفياااذ ا تفاقياااة تطاااوير أموام لمسااااعدة األطاااراف فاااي الو اااو

 اإلطارية، وذلك بالتعاون م  خبراء وقون اإل سان.

 كمراقبين فيما ينعقد مستقبًلا من مؤتمرام األطاراف ام وقون اإل سان للمشاركة ئمعوة ممثلين عن هي

 المشاركة في ا تفاقية اإلطارية.

  وذلك  باألم  المتحدة إلعدام تقرير بالتعاون م  أما ة المؤتمر،المفوضية السامية لحقون اإل سان معوة

  بشأن الراب  بين ا تفاقية اإلطارية والتزامام وقون اإل سان.

  المساهمة في عم  اآلليام ذام الصلة التي تختص بحقون اإل سان والتي يمكنلا تعجي  تنفياذ ا تفاقياة

الشاركام  المفتاو  بشاأندولي الا حكومييق العم  الاإلطارية، بما في ذلك مجلح وقون اإل سان و فر

  فيما يتص  بحقون اإل سان.عابرة القوميام والمؤسسام التجارية 

  طاراف فيماا يخاص تنفياذ ا تفاقياة اإلطارياة أو الادول األتشجي  هيئام وقون اإل سان على زيامة تقدم

 تصحيحلا من خًلل رف  التقارير بصورة مورية.

 حما  المتحادة للحصاول علاى والاة المراقا  لاده توضاي  مان الجمعياة العاماة لل علاى السعي للحصو

 .مكت  المفوضية السامية لحقون اإل سان باألم  المتحدة

 بضرورةيهيب تحالف االتفاقية اإلطارية بالدول األطراف 

 بماا فاي، تحساينلالالرامياة حماية وقاون اإل ساان والرامية لجلوم التضمين تنفيذ ا تفاقية اإلطارية في  •

تكليفاام  تضامين ا تفاقياة اإلطارياة فاي وبضارورةذلك رف  التقارير الدورية لليئام وقون اإل ساان، 

 الليئام الحكومية القومية لحقون اإل سان وفي خط  العم  القومية.
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 لماذا يعد هذا األمر مهًما
 

من اآلليام التي يمكنلا أن تسااعد ماؤتمر األطاراف والادول األطاراف فاي وذام  لة متينة شاملة وقون اإل سان مجموعة   ظاميوفر 

مكافحة التبغ في جلوم وقون اإل سان يعزز اتسان السياساام ويجلا  ماوارم إضاافية لكاًل إن تضمين تعجي  تنفيذ ا تفاقية اإلطارية،  

في والة الحاق فاي الصاحة والحاق الحيااة المعتارف المسعيين، والراب  بين مكافحة التبغ ووقون اإل سان المعترف بلا واض ، خا ة 

معاهدام وقون اإل سان والدسااتير القومياة، كماا أ ام يشام  العدياد مان الحقاون األخاره، كاذلك يمكان ألعاراف بلما في عدم كبير من 

 اتلا القضائية. زاعوقون اإل سان والتزاماتلا أن تكون أموام قوية لمحاربة تدخًلم شركام  ناعة التبغ في  ن  السياسام و

 

 معلومات أساسية

 

تنفياذ اتفاقياة منظماة الصاحة التعااون الادولي مان أجا  ) FCTC/COP7(26)قارار الوافق مؤتمر األطراف في مورتام الساابعة علاى 

مشجعة األطراف على رب  وقون اإل ساان وأطار التطاوير والتنمياة  وقون اإل سان(بما في ذلك العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، 

األما  المتحادة لحماياة مصاال  الصاحة العاماة مان هيئاام لوباء التبغ العالمي ومعوة أما ة الماؤتمر للتعااون ما  مختلاف بشأن التصدي 

المصال  التجارية وغيرها من المصال  الراسخة لشركام  ناعة التبغ
1

تقرير مرولاي ) FCTC/COP/8/12قرير . أعدم األما ة الت

(عن المساعدة في التنفيذ والتعاون الدولي
2
ويمكن الحصول على المعلومام ذام الصلة في ليبحثم مؤتمر األطراف في مورتم الثامنة،  

FCTC/COP/8/11 )تدابير تعزيز تنفيذ ا تفاقية بفض  التنسيق والتعاون(
3

فاي مورتام . وفاي قارار مارتب  اعتماد ماؤتمر األطاراف 

)عًلقة أما ة ا تفاقية م  الكيا اام الدولياة األخارهف  افة المراقا ( FCTC/COP7(19)السابعة القرار 
 4

األما اة مان والاذي أعادم 

ق ئ. تظلاار تلااك الوثااار الكيا ااام الدوليااةف التمتاا  بمركااز المراقاا (ئ)عًلقااة أما ااة ا تفاقيااة بسااا FCTC/COP/8/20أجلاام التقرياار 

جارم بالفعا   وباالرغ  مان أ ام قادالمحاو م المستمرة الساعية لتقوية الراب  بين وقون اإل سان ومكافحاة التباغ وا تفاقياة اإلطارياة، 

 اتصا م بين أما ة المؤتمر ومجتم  وقون اإل سان، إ  أ م بام من الواض  أ م  يزال أمامنا عم  مل  لنؤميم.

 

 

 تفاقية اإلطاريةالرابط بين حقوق اإلنسان واال

 

ساعياا للللاام ولحمثلاة أثناء تصمي  أول معاهدة فاي العاال  للصاحة العاماة، تطلا  واضاعوا ا تفاقياة اإلطارياة  تفاقاام وقاون اإل ساان 

ص باالحقون العلاد الادولي الخاامان  12وللفكر القا و ي الموضوعي، يبدو هذا الراب  جلياا في  ص ا تفاقية اإلطارية مستشلداا بالمامة 

ا قتصامية وا جتماعية والثقافية
5
باإلضافة إلى مستور منظمة الصحة العالمية   

6
 اعترافاا بالحقون األساسية لك  إ سان في  

  

                                                 
 ، متا  من خًللFCTC/COP7(26)ا تفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، مؤتمر األطراف، القرار  1

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_26_AR.pdf. 
 ، متا  من خًللFCTC/COP/8/12ا تفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، مؤتمر األطراف، التقرير  2

http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_12_AR.pdf. 
 ، متا  من خًللFCTC/COP/8/11ألطراف، التقرير ا تفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، مؤتمر ا 3

http://www.who.int/fctc/cop/sessions/cop8/FCTC_COP_8_11_EN.pdf. 
 ، متا  من خًللFCTC/COP7(19)ا تفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، مؤتمر األطراف، القرار  4

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_19_AR.pdf. 
، األم  المتحدة، مجموعة 1966ميسمبر  16، 12العلد الدولي الخاص بالحقون ا قتصامية وا جتماعية والثقافية، المامة الجمعية العامة لحم  المتحدة،  5

 ، متا  من خًللف3، الصفحة 993المعاهدام، المجلد 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html. 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 
، متا  من خًللفA/RES/131، 1947 وفمبر  17الجمعية العامة لحم  المتحدة، مخول مستور منظمة الصحة العالمية ويز التنفيذ،  6

http://www.refworld.org/docid/3b00f09554.html  [2018أغسطح  22]استُعِرَضت في  

http://www.refworld.org/docid/3ae6b36c0.html
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العديد من قرارام ا تفاقية اإلطارية وقواعادها اإلرشاامية تضمنت، وقد يمكن بلوغم لصحة البد ية والعقليةا مستوه منالتمت  بأعلى 
7
 

من منظور وقون اإل سان، فإن أثار منتجاام التباغ علاى وقاون اإل ساان قاد أشاير إليام فاي عادم مان منتاديام   .إشارام لحقون اإل سان

اا، وقاد  فاي   قتصاامية وا جتماعياة والثقافياةالحقون ابا المعنياة لجناةال اروت وقون اإل سان بصورة مباشرة وبصاورة ضامنية أيضا

إ تاج التبغ وتسويقم واستلًلكم" عدم العم  على من أن " 14تعليقلا العام رق  
8
الماامة  الاذي أقرتاما تلاكااا لًللتازام بالحماياة  ينشاأ عنام 

من العلد الدولي الخاص بالحقون ا قتصامية وا جتماعية والثقافية 12
9

المستخدم في المقدمة ا فتتاوية لًلتفاقية  األسلوب بما يطابق، 

اإلطارية
10

الاذي  ادر عان لجناة وقاون الطفا  إلاى أ ام يجا  علاى الحكوماام تنفياذ ا تفاقياة  15التعلياق العاام رقا  ، أشاار ، وبالمثا 

جزء من التزاماتلا بموج  اتفاقية وقون الطف ، وذلك باعتبارها اإلطارية وفرضلا
11
. 

 

 لمحاربة األمراض غير السارية الرابط بين حقوق اإلنسان واالتفاقية اإلطارية وجدول أعمال التطوير العالمي والجهود العالمية

 

منذ مخول ا تفاقية اإلطارية ويز التنفيذ ازمام اتسان سياسام التباغ باين اآللياام العالمياة باضاطرام، وهاذا  احي  بصافة خا اة فيماا 

األمراض غير السااريةب المعنيةيخص خطة العم  العالمية 
12
وأهاداف التنمياة المساتدامة 

13
المعنياة بااألمراض ، فخطاة العما  العالمياة 

% ا خفاض  سابي فاي تعااطي التباغ بحلاول 30هدف مقداره  غير السارية تنامي بتعجي  تطبيق التنفيذ الكام  لًلتفاقية اإلطارية وتض 

،2025عام 
14
وهو هدف اعتماده ماؤتمر األطاراف فاي مورتام الساابعة 

15
أ -3 اللادفللتنمياة المساتدامة  2030، تضامن جادول أعماال 

"ا تفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميا  البلادانتعزيز تنفيذ "
16
األمار الاذي أبارزه المقارر الخااص المعناي  

.يمكن بلوغمالصحة العقلية والبد ية  مستوه منبالحق في أعلى 
 17
 

 

بحق الجمي  فاي التمتا  باأعلى  35/23فيعترف قرار مجلح وقون اإل سان باألم  المتحدة تلك الرواب  عززتلا هيئام وقون اإل سان، 

 و  ح التعاونويلي  بالدول  2030لعام  التنمية المستدامة لخطةتنفيذاا  يمكن بلوغم الصحة البد ية والعقلية مستوه من

  

                                                 
 .سالفة الذكر 4في الحاشية رق   FCTC/COP/7/19ا ظر على سبي  المثال القرار  7
العهد من  12)المامة  ى من الصحة يمكن بلوغهالحق في التمتع بأعلى مستو، 14اللجنة المعنية بالحقون ا قتصامية وا جتماعية والثقافية، التعليق العام رق   8

 (، متا  من خًلل 2000أغسطح  11) E/C.12/2000/4(، الولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

http://undocs.org/ar/E/C.12/2000/4. 
 .سالفة الذكر 5الحاشية رق   9

 ، متا  من خًلل2003منظمة الصحة العالمية، ا تفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، المقدمة ا فتتاوية،   10

http://www.who.int/fctc/text_download/ar/.  
 يسان/ إبري   17، (24( بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه )المادة 2013) 15م التعليق العام رقلجنة وقون الطف  باألم  المتحدة،  11

2013 ،CRC/C/GC/15متا  من خًلل ، 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51ef9e494. 
 ، متاوة من خًللWHA66.10، القرار 2013، 2020-2013 للفترة خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 12

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1.  
 ، متاوة من خًللفA/RES/70/1، 2015أكتوبر  21، 2030المستدامة لعام تحويل عالمنا: خطة التنمية الجمعية العامة لحم  المتحدة،  13

2015, A/RES/70/1, available at:  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A.  
14 Id.  

 ، متا  من خًللفFCTC/COP7(29)ا تفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، مؤتمر األطراف، القرار   15

http://www.who.int/fctc/cop/cop7/FCTC_COP7_29_AR.pdf. 
 .سالفة الذكر 13الحاشية رق    16
، متا  من خًللفالبدنية والعقليةتقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة  17

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/250/82/PDF/N1625082.pdf?OpenElement. 

http://undocs.org/ar/E/C.12/2000/4
http://www.who.int/fctc/text_download/ar/
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=51ef9e494
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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أ بشأن ا تفاقية اإلطارية-3بما في ذلك اللدف  2030ألهداف المستدامة لعام للغايام واالتنفيذ الكام  
18

أخاره، كاذلك ، مان باين أماور 

في تعزيز وقون اإل سان وفي ومايتلا. من  ا  تلاكاممور على  33/6مجلح وقون اإل سان رق  أكد قرار 
 19

 

 

 تدعم المحاكم العليا سياسات مكافحة التبغ باعتبارها وسيلة لحماية حق اإلنسان في الصحة

 

ر قا و ي يحادم محتاوه ا لتازام بحماياة الحاق امعيكا تفاقية اإلطارية  ئفوظاعلى األق  تعم  بأن  ئ القاالموقف تبنت بعض المحاك  

شادمم المحكماة الدساتورية ببلجيكاا علاى الحاجاة للنظار فاي أمار وماياة الصاحة على سبي  المثال، في الصحة في مواجلة وباء التبغ. 

با شتراك م  ا تفاقية اإلطارية عند تناول تشري  مكافحة التبغ.
 20
  

 

، محكمة العدل الدستورية ببيرو ئام القضائذهبت بعض الليوبالفع ،  ية إلى ود اعتبار ا تفاقية اإلطارية معاهدة لحقون اإل سان، فمثًلا

، فصروت بأن "ا تفاقية أعلنت بأن ا تفاقية اإلطارية تُنشيء التزامام تخص وقون اإل سانئلا لدستورية قا ون مكافحة التبغ في إعًل

بوضو  وبجًلء لحماية الحق األساسي لحماية الصحة الذي أقرتم المامة مباشرةا ودة لحقون اإل سان، بما أ لا تسعى اإلطارية هي معاه

من الدستور" 7
 21
وأضافت محكمة العدل في تصريحلا بأن "ا تفاقية اإلطارية معاهدة وقون، أل لا باالرغ  مان   تقار وماياة الحاق . 

ةا وبجًلء باتخاذ خطوام تساه  في تحسين فاعليتلا"  أ لا تُلزم الدول األطراف مباشرإ‘ ... وق جديد‘في الصحة باعتباره 
 22

. وعلى 

 فح النلج،  روت الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا الكوستاريكية بأن ا تفاقية اإلطارية هي معاهدة لحقون اإل سان.
 23
  

 

 دور الدول والشركات في تحقيق أهداف حقوق اإلنسان

 

عامة، يركز قا ون وقون اإل سان الدولي على العًلقة بين الدولة ومواطنيلا، واضعاا ا لتزامام اإليجابياة والسالبية علاى الدولاة بصفة 

، فاإن قاا ون وقاون ظاام للقاا ونلتحترم أعراف وقون اإل سان وتحميلا، تنب  تلاك األعاراف مان عادم مان المعاهادام الدولياة، وكاأي  

أود أه  التطورام في قا ون وقون اإل سان على مدار العقوم القليلة الماضية كان زياامة الاوعي بأهمياة الفااعلين    ا رتقاء.ئاإل سان ما

المؤسسيين في تحقيق وقون اإل سان، وبصفة خا ة الشركام متعدمة الجنسيام التي   يمكن القول بأ لا "مواطن" ألي مولة. ا عكح 

ا الاذي  ادر عان  24هذا ا رتقاء في التعليق العام رق    التزامااماللجناة المعنياة باالحقون ا قتصاامية وا جتماعياة والثقافياة، موضاحا

التجارية على وقون اإل سان والتصدي لتلك اآلثار من األ شطةالدول في الحول مون وقوع آثار سلبية 
24

. كاذلك أقار ماؤتمر األطاراف 

 للتعاون م  آليام وإجراءام األم  المتحدة التي تعم  "ماعياا األما ة  FCTC/COP7(26)هذه المشكلة في القرار 
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أيلول/ سبتمبر  29حقوق اإلنسان في دور منع االنتهاكات في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها: قرار اعتمده مجلس مجلح وقون اإل سان باألم  المتحدة،  19

 ، متا  من خًللفA/HRC/RES/33/6، 2016تشرين األول/ أكتوبر  5، 2016

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5875fef94.  
آذار/  15في  37/2011(، وآخرون، الخامح، مجلح الوزراء البلجيكي، الحك  رق  Vlaamse Liga tegen Kankerالتحالف الفلمنكي لمكافحة السرطان ) 20

 (.2011، المحكمة الدستورية ببلجيكا )2011مارس 
 .67، 2011يوليم محكمة العدل الدستورية البيروية، تموز/  21

Peruvian Constitutional Tribunal, Jaime Barco Rodas contra el Artículo 3o de la ley N. 28705 – Ley general para la 

prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco, unconstitution- ality proceeding, July 2011, 67. 
 .69، 2011الدستورية البيروية، تموز/ يوليم محكمة العدل  22

Peruvian Constitutional Tribunal, Jaime Barco Rodas contra el Artículo 3o de la ley N. 28705 – Ley general para la 

prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco, unconstitution- ality proceeding, July 2011.  69. 
،  003918-2012 ، قرار رق  .Exp: 12-002657-0007-COالغرفة الدستورية بالمحكمة العليا الكوستاريكية، طل  بشأن مستورية وك  تشريعي مقتَر .   23

 .2012آذار / مارس 
الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية التزامات ، 24اللجنة المعنية بالحقون ا قتصامية وا جتماعية والثقافية، التعليق العام رق   24

 (، متا  من خًلل2017أغسطح  10) E/C.12/GC/24، والثقافية في سياق األنشطة التجارية

http://undocs.org/ar/E/C.12/GC/24.  

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5875fef94
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"على المسائ  التجارية ووقون اإل سان بلدف وماية مصال  الصحة العامة من المصال  التجارية لشركام التبغ
25
. 

 

األم  المتحدة التوجيلية بشاأن األعماال التجارياة ووقاون اإل ساان قاد وضاعت إطاار "الحماياة وا وتارام وا  تصااف"، والاذي  ئمبام

 لحقون اإل سانف "الركائز الثًلثأويا اا ما يطلق عليم "

 

 وقون اإل سان، بما في ذلك ضد أي طرف ثالث. حماية في واج الإعًلن  .1

 لحقون اإل سان. احتراًماالمسؤولية المؤسسية  .2

.االنتصافاإلساءام التي تتص  باألعمال التجارية لسب  و ول ضحايا سلولة  .3
26

 

تنطبق الركيزة األولى على الحكومام والثا ية على األعمال التجارياة والثالثاة علاى كليلماا، فشاركام  اناعة التباغ تمثا  تحادياا فرياداا 

ئاي وقون اإل سان التي تضعلا أي  ناعة، مث  ممارسام العمالاة والتادهور البيلتحقيق أهداف وقون اإل سان، باإلضافة إلى تلديدام 

ر وما إلى ذلك، إ  أن منتجام التبغ فريدة في كو لا المنتجام ا ستلًلكية الوويدة التي تقت  عند استخداملا على النحو المنشاوم. المقار

الصاناعام التاي تاؤثر علاى الصاحة وذكار شاركام  اناعة أوساط  للفسام في اخا ا  اة قد أولى اهتماما الحق في الصح المعنيالخاص 

ويث توض  العراقي  أمام قدرة الدول على الوفاء بالتزاملاا باالحق فاي الصاحة ،التبغ كمثال على ذلك
27

. كاذلك فاإن اإلعاًلن السياساي 

ي اعتمدتام الجمعياة العاماة لحما  المتحادة والاذ-  جتماع األم  المتحدة رفي  المستوه المعني بالوقاية من األمراض السارية ومكافحتلا

قد شدم على تضارب األ اولي للمصاال  باين شاركام  اناعة التباغ  -بعد عام واود من تأييد مجلح وقون اإل سان للمبامئ التوجيلية

والصحة العامة
28
ومايتلا مان شاركام  يلتزم أطراف ا تفاقية اإلطارية بحماية وقون اإل سان التي يتمت  بلا مواطنيل  ولل  الحق في .

. كًل األمرين ضرورّي لتحقيق رؤية ا تفاقية اإلطارياة علاى أرض من أج  الضحايالًل تصاف  ناعة التبغ، وكذلك في تفعي  آليام 

 الواق .

 

 أثر دمج االتفاقية اإلطارية في أعراف حقوق اإلنسان

 

امين وااكمين أن ياؤمي ألي مان هاذين ظايمكان لزياامة التعااون باين  ل  تُنشيء ا تفاقية اإلطارية وقاون إ ساان جديادة أو تحسانلا، و  

األمرين
29

، فقد "ُوِلدَم" العديد من التزامام ا تفاقية اإلطارية وهي مرتبطة مسبقاا بحقاون اإل ساان المعتارف بلاا. علاى سابي  المثاال، 

في جوهرها بالحق في الحياة والحق فاي الصاحة  لبيمن ا تفاقية اإلطارية بشأن وماية الناس من التعرض للتدخين الس 8المامة تتص  

ة  حيةئوالحق في بي
30

 ، واستطراماا فإن الدمج م  إجراءام وقون اإل سان   يُنشيء التزامام جديدة على الدول.

 

 التزامام كًلا من ا تفاقية اإلطارية ووقون اإل سان.المثال، فإن القضاء على التعرض للتدخين السلبي يحقق  لموا لة
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واالحترام واالنتصاف: إطار لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان: تقرير الممثل الخاص لألمين العام المعني الحماية مجلح وقون اإل سان باألم  المتحدة،  26

، متا  A/HRC/8/5، 2008 يسان/ إبري   7، بمسألة حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال التجارية، السيد/ جون روجي

 من خًللف

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/59/PDF/G0812859.pdf?OpenElement 
ا للفسام في أوساط الصناعام 27 ا خا ا التي تؤثر على الصحة وذكر شركام  ناعة التبغ كمثال على  إ  أن المقرر الخاص بشأن الحق في الصحة قد أولى اهتماما

 ذلك، ويث توض  العراقي  أمام قدرة الدول على الوفاء بالتزاملا بالحق في الصحة.
أيلول/  19، مكافحتهااإلعالن السياسي الجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى المعني بالوقاية من األمراض غير المعدية والجمعية العامة لحم  المتحدة،  28

، متا  من خًللUNGA 66/2، 2011سبتمبر 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/2&Lang=A.  

 بشك  أساسي بين  ناعة التبغ والصحة العامة".، " سل  بتضارب المصال  38ا ظر الفقرة 
 .651إلى  599، الصفحام 2006، 28، العدم Human Rights Quarterlyبحث "ماركح" و"مريسلر"، ا بثان الحق اإل سا ي في مكافحة التبغ، مجلة  29
 من خًلل، متاوة 2003، 8، المامة االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغمنظمة الصحة العالمية،  30

http://www.who.int/fctc/text_download/ar/. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/128/59/PDF/G0812859.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/2&Lang=A
http://www.who.int/fctc/text_download/ar/
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فرب  ا تفاقية اإلطارية بمواثيق وقون اإل ساان تنفيذ ا تفاقية اإلطارية، عملية   التعاون بين فاعلي وقون اإل سان هو غالباا هدية لظتعا

أمام التي تقف وائًلا هي أود أكبر العقبام اإلرامة السياسية على المستوه القومي والمحلي  من الُمعتََرف بم أن، فيدع  التعزيز المتبامل

إن مماج تادابير ا تفاقياة اإلطارياة فاي لمكافحة التبغ، وغالباا ماا يكاون ذلاك بساب  تادخ  شاركام  اناعة التباغ.  أكثر قوةوض  لوائ  

 رة العما ، باإلضاافة إلاى أن العدياد مان البلادان قاد أمرجات قاا ون وقاونئاوموارم جديدة إلى ما جلوم وقون اإل سان يجل  ولفاء جدم

قياام خصاومة قضاائية ما  شاركام  اناعة اإل سان في مساتيرها القومية أو في  صو لا القا و ية، مما يوفر مفوعاا جديادة قوياة عناد 

 التبغ.

 

 تحقيق قدر أكبر من اإلدماج

 

وفر مااؤتمر يحااث تحااالف ا تفاقيااة اإلطاريااة أما ااة المااؤتمر علااى زيااامة تعميااق روابطلااا بليئااام وقااون اإل سااان وإجراءاتلااا، وأن ياا

ا في الوثيقاة  علاى تادابير تعزياز تنفياذ ا تفاقياة مان خاًلل  FCTC/COP/8/11األطراف الموارم الكافية للذا العم ، ينعكح هذا أيضا

من خًلل قطاعام تتجاوز قطااع الصاحةقامة تحالفام والترويج لجلوم مكافحة التبغ جة إلالتنسيق والتعاون والتشديد على الحا
31

، فقاد 

السابي  الباديلي هاو اساتغًلل ا فتاا  أغلا  معااوه وقاون  ن سواءا كا ت رسمية أو غير رسمية.  تضافر الجلوم بعدة طرظيتحقق تعا

ا فاي ا تجااه مباشرةا، سواءا فيلا اإل سان والمشاركة  كان ذلك بالحضور الشخصي أو بتقدي  تعقي . كذلك ينبغي لحما ة أن تبني جساورا

م وقاون اإل ساان للمشااركة بصافة مراقا  فاي ماؤتمرام األطاراف المشااركة فاي ا تفاقياة اإلطارياة ائااآلخر، وذلك بدعوة ممثلي هي

ا، يمكان لحما اة مستقبًلا وإشراك خبراء وقون اإل سان في األعماال ذام الصالة المنعقادة باين الجلساام أو لماؤتمر األطاراف -. وأخيارا

باين ون اإل سان للتعاون وإلعدام تقرير بشأن الراب  بين ا تفاقياة اإلطارياة ومعوة المفوض السامي لحم  المتحدة المعني بحق -مباشرةا 

 في مؤتمر األطراف في مورتم التاسعة. وقون اإل سان؛ لبحث ذلك التقرير

 

تنفيااذ ا تفاقياة اإلطاريااة علاى المسااتوي جلااوم وقاون اإل ساان ماا  جلاوم يحاث تحاالف ا تفاقيااة اإلطارياة الاادول األعضااء علااى مماج 

ا مان تلاك الخطا ، لديلا قومي، فالعديد من الدول ال خط  عم  قومية لتحقيق وقون اإل سان وينبغاي لًلتفاقياة اإلطارياة أن تكاون جازءا

وقاون اإل ساان. علاى سابي  المثاال، هيئاام  بالتعااون ما رف  التقارير بشأن إ جازام ا تفاقية اإلطارية في مراجعام مورياة  متضمنةا 

ماة العما  الدولياة بشاأن التقادم المحارز فاي تحقياق ظالمشارفة التابعاة لمن ليئااموقاون الطفا  ولل جناةتقاارير للينبغي لحطاراف رفا  ال

ا لتزامام ذام الصلة التي تنص عليلا ا تفاقية اإلطارية، وخا ة فيما يتص  بأهداف التنمية المساتدامة
32

. كاذلك يمكان لحطاراف أن 

 ضمن وفومها التابعة لمؤتمر األطراف.ر في أمر إمراج خبراء وقون اإل سان ظتن
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ف اتخاذ تدابير فورية وفعالة  ستئصال العمالة القسرية وإل لاء ا ستعبام العصري والتجارة بالبشر 7-8 ، اللدفا ظر على سبي  المثال، أهداف التنمية المستدامة 32

وبناءا عليم إ لاء عمالة األطفال بك   ورها بحلول عام وتأمين وظر أسوأ أشكال عمالة األطفال والقضاء عليلا، شامًلا ذلك تجنيد الجنوم األطفال واستغًللل ، 

2025.

 


