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 التوصيات

يتضمن ذلك ,13 البندتطويِر التعليماِت على ل على الفورالجلسة الثانية لمؤتمِر األطراِف َيِجُب َأْن ُتقّرَر  .1
د      ,اء داخل البلد أو عبر الحدودآال الحالتين سو اتهم بالبن از التزام ي إنج  13وذلك لمساعدة األطراف ف

 .خالل الفترة الزمنية المذآورة في نهاية المقال
ى      .2 ه يجب أن تؤجل إل المفاوضات على البروتوآول على اإلعالن عبر الحدود للتبغ و الترويج و رعايت

 .بروتوآول والتي تتعامل بشكل أفضل مع التعليماتحين وضوح تطوير التعليمات والتي سيتضمنها ال
 

 :خلفية
 

ى ان     األطراف أن، التبغجاء في البند الثامن من االتفاقية االطارية لمكافحة  ة وافقت عل " التي وقعت على االتفاقي
ه بشكل ملحوظ       الحظر الشامل المفروض على اعالنات  تخدامه وتعاطي ل اس غ تقل  ".وترويج ورعاية منتجات التب

ة  ذه االتفاقي د له ذه ان التمهي م ه ا يه ل م رافيمث ال  األط رويج  فع جيع وت ي تش ب ف ات والترغي اثير االعالن ي ت ف
 ".استعمال منتجات التبغ

 
خطة حظر شامل على آل انواع اعالنات وطرق ترويج منتجات  " تتخذ  أنعلى  األطرافوتبعا لذلك وافقت تلك 

واع            األطراف ك او في حالة آون تل  ) 13.2البند " (التبغ ى آل ان ذ حظرا شامال عل ا من ان تتخ ع يمكنه ي موق ف
ات وطرق   مجاال اضيق "لتوفر " بسبب مكانتها السياسية او موقعها الدستورياعالنات التبغ  على آل انواع اعالن
الة اي هذه االلتزامات تفرض على االعالنات ضمن االقليم الواحد، طرق الترويج، آف). 13.3البند " (ترويج التبغ

غ    ة          "و منتج من منتجات التب ات الالزم ا االمكاني وفر له ة وتت ك المنطق انون تل ا ق ذلك يخضع له ك     "آ للحد من تل
ق خالل      خطة الحظر الشامل  . د فيما بعداالعالنات وطرق الترويج على صعيد البل ة ان تكون تحت التطبي مطلوب

 .الحياتهاضمن ص األطرافدخول القوة التي تخول تلك خمسة سنوات بعد 
 

 :معدل ادنى االلتزامات والتي شملتايضا تضمن  13.4البند 
 

ة    منع وتحريم آل اعالنات وطرق ترويج وآفالة منتجات التبغ" • التي تضلل وتقود الناس الى افكار آاذب
 ".واخطارانتشارهاوخادعة عن صفاتها وتاثيراتها الصحية 

 ".توازي انتشار اعالنات التبغ وطرق ترويجهترافق و يجب ان تكون هناك تحذيرات ورسائل صحية" •
 ".طرق التحفيز المباشرة وغير المباشرة التي تشجع الناس على استهالك التبغتحديد وتضييق نطاق  •
امل      • اب الحظر الجدي والش ذها بعض الجهات المسؤولة عن          تكون " في غي ي تتخ ة الصرف الت عملي

 ".رويجه غير مفضوحة وغير معلومةوآفالته وتبني تصناعةالتبغ على اعالنات التبغ 
المنع       الطرفمنع وفي حالة عدم المنع لكون "  • ه ب ع اليسمح ل ي موق ي ف د      الفالن ا تحدي بشكل آاف وانم

 ".تكون هذه هي فعالياته ونشاطاته الواجبة عليهدعايات واعالنات التبغ الغراض االستعمال العام 
ة   " التبغ منتجاتآفالة "و " اعالنات التبغ وطرق ترويجه" العبارة امن من االتفاقي . تعرف بشكل واسع في البند الث

ا   " اعالنات التبغ والترويج له " ى انه اري،    "وفسرتها االتفاقية عل ة او فعل يهدف    اي وجه او اتصال تج او تزآي
اي " ها تعرف على ان" آفالة التبغ". "التاثير على ترويج منتجات التبغ واستعماله بشكل مباشر او غير مباشرالى 

تعماله بصورة            غ واس تج من منتجات التب رويج اي من ى ت ردي يهدف ال تبرع او هبة او حدث او فعالية او عمل ف
 ".مباشرة او غير مباشرة

 
 -:من باب االولوية 13الحاجة الى خطوط عامة للبند 

 
ال هو           13البند  ى سبيل المث ام بعض الشئ فعل ة، ولكن هو ع واع     هو باب احتياطي ذو قاعدة قوي درج آل ان الي

غ        ناعة التب رتبط بص ي ت غ الت ات التب ة منتج رويج وآفال ات والت داخالت    . االعالن واع الت ل ان رف آ و ال يع وه
 .ترويج منتجات التبغ والموجودات التي تخص الشرآات االخرى واالفراد المرتبطة بطرق تسهيل

لو آانت مفصلة اآثر النها هذه الخطوط  وعموميته، فان االحزاب ستستفيد بشكل ملحوظ من 13تحت ضوء البند 
ؤتمرا   التي تطلبت  7وهذا ما ميزته الفقرة . ستساعدها في غرض طرق التحريم المختلفة دون قيد تحت ضوءها م

 .13تحت ضوء البند " لوضع خطوط اآثر تفصيال من اجل تطبيقها COP لألطراف
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د  ي البن ة ف ن االقل  13الخطوط العام ل م ع آ ل م ديجب ان تتعام ت واح ي وق دوده ف ارج ح مل  يم وخ ذي يش وال
ات  ة المنتج رويج وآفال يم والت ارج االقل ل وخ ات داخ راف. االعالن ات  األط ك والمؤسس رض تل ب ان تف يج

ن  ل م ة لك يناالرتباطات المزعوم ن الجهت ه م ة الي تدعي الحاج ال. تس ي اي ح ن .. وف ا فم ع تطور التكنولوجي م
د وخارجه       ين داخل البل دة اوجه         الصعب الفصل ب ذي اتخذ ع رويج ال ي مجال االعالن والت ثال  . وخصوصا ف فم

واني          محتويات االنترنت التي يتم تحميلها باستمرار ي ث ا ف ا وانتقاله تم تبادله ة ي من داخل االقليم من مؤسسة معين
ي    داث الرياض وان الرياضية والمصاحب لالح ي الصحف والقن ات ف ذلك االعالن يم وآ د او االقل ارج البل ى خ ة ال

ون او االنترنت      المختلفة ى التلفزي ا سواء عل ا ل      . ممن يتابعونه ائل طريقه ك الوس ذ تل ذا يجب ان تتخ تعملها  توله س
ادة    المنظمات للسيطرة على انتقال االعالنات وطرق الترويج بين االقاليم عبر تلك القنوات والمنافذ ون ع والتي تك

 . اعالنات مباشرة
ؤتمر       13البند في ان تبلور تلك الخطوط العامة  ي م ة ف وي      األطراف يجب ان ياخذ االولوي رابط الق ا يشكل ال مم

ل   استهالك التبغ من قيل االفرادبين االعالن عن منتوجات التبغ والترويج لها وبين  والخطة الخمسية المعدة من قب
 .والمنظمات الدولية األطرافللسيطرة على التدخين من قبل تلك  13البند 

باط   13تحت اطار البند استجابة الناس الى قوانينهم ظمات تحتاج الى عدد من تلك المن ي    2010بحلول ش ا يعن مم
ؤتمر   13ان الخطوط العامة واالساسيات التي جاء بها البند  يجب ان يتم تبنيها والعمل بها في الدورة الثالثة من الم

 .التفاقية فعالالدولية من تطبيق ا األطراف و مساعدة تلك المنظماتليكون باالمكان 
 

 ما هي تلك الخطوط العامة؟
 
ق        -1 د تطبي ار عن ر االعتب ذ بنظ ب ان تؤخ ي يج ات الت ة المنتج رويج وآفال رق الت ات وط واع االعالن ان

 .الحظر
ن الضروري ان  ك م ا تل ي تتبناه اييس الت ون المق د  األطرافان تك ات تحت البن واع  13او المنظم ل ان تشمل آ

عندما تكون طرق الحظر غير شاملة ستتجه شرآات تصنيع التبغ . والجهات التي تكفلهاعالنات التبغ والترويج له 
ا   ي              الى مناطق غير مسيطر عليه ي تنتشر ف د الئحة بطرق االعالن الت ات ان تع ك المنظم يمكن لتل ذا ف ى ه وعل

ا    مثل هذه الالئحة . عصرنا هذا ليكون من السهل فرض القانون عليها دة آونه ا  تتضمن   تكون مفي ه   م توصلت الي
ا  . اساليب التسويقالكنولوجيا الحديثة من  التشريعات التي تعاملت مع اعالنات التدخين وطرق ترويجه وآفالته وم

تعملوه        ي يس خاص لك وس لالش ار الالمحس ب واالجب ور الترغي ن ام ا م دم      يتبعه ع تق ة م ى واثق ى بخط تتماش
ا  تال اليب كنولوجيا وتطوره ي    وأس ع تغي   التسويق الت رت م ه يمكن      رات العصر الحديث   تغي ك فان الرغم من ذل وب

 .السيطرة على تلك الطرق واالساليب مهما تفرعت ويمكن فرض التشريعات عليها
ذه الالئحة      13الخطوط واالساسيات التي جاءت في البند  ارف     ممكن ان توفر جزء من ه وفره يشمل المتع ا ت وم

تقبل    وربما حتى ترجح ما سيكون اليه مآ عليه وما اوجدته التقنيات الحديثة في السوق العصري ي المس ل السوق ف
تااليت : التلفاز: المطبوعات: وتشمل هذه الالئحة ديو : الس ل   (االنترنت  : الملصقات : الراي ه التصفح وااليمي ) بنوعي

ة  عروض المنتجات : الموبايل: ذ فردي ا    : بشكا مناف ة وبيعه اذج مجاني رويج لنم ل البي     : الت ز مث ع بطرق التحفي ع البي
المسارح  : العاب الفيديو: االعالن عن طريق االفالم: السوق الفيروسي: البريد العادي: بطرق الكوبونات والخصم

ارض س: والمع ى المالب ات عل ة  : االعالن ات التجاري ع المارآ رض م ق الف ن طري ع ع داث : البي ي االح تبن
ا الن عنه ؤتمرات واالع وائز: والم ين: الج ات ا: االشخاص المتكفل ةالمؤسس ي : لمتكفل ة الت ؤولية االجتماعي المس

 .تتبناها شرآات التبغ
ق نحو   ان تمييز آل هذه االنواع من طرق الدعاية واالعالن والترويج يمكن ان يساعد ليس فقط على  تمهيد الطري

ا      ال وانم ائب وفع حيح وص ريع ص الي        تش ارهم وبالت اس واجب راء الن ائل اغ رق ووس ون ط م يراقب ؤمن انه ي
 .فرض القانون عليهميستطيعون هم 

ة       ى تغطي اج ال ة تحت رويج والكفال انون فحسب وليست هي       ما سبق ذآره ليس الن طرق االعالن والت ل الق من قب
ى          ا يجب عل ك التشريعات وانم الفي تل ى مخ اب عل درك   أن األطراف طريقة تغطية دون فرض عق ا ت رة   أنه مجب

 .ويطبق وليس من باب التغطية فقط ليأتي بالنتائجعلى تبني تلك الالئحة من باب ان القانون يجب ان يفرض 
 
 :المجتمعات الداخلية -2
ا  األطرافالتي يجب تغطيتها وتبنيها من قبل تلك   د       . لمراقبته ك المجتمعات بالبن  13من الضروري ان تشمل تل

ل االشخاص والمؤسسات           ه من قب ه وآفالت رويج ل غ والت ات التب ل التس    التي تربط اعالن ويق بفرض الخصم مقاب
 .واالعالن عنه وبين استهالك التبغ من قبل االشخاص

غ   مرة اخرى ان تلك المؤسسات يجب عليها ان تسيطر على تلك الالئحة من منطلق انها ليست متعلقة بصناعة التب
ل     فقط وانما  ون واالنترنت والموباي ق التلفزي على الصناعة والتصدير وبائعي المفرد والبيع االليكتروني عن طري

 .ذاوهك
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 :آيف تتم تغطية آل المداخالت التي تخص الموضوع -3
تعامل المجتمعات مع طرق االعالن   الخطوات عن آيفية المشترآة في االتفاقية  األطرافتعطي الخطوط العامة  

ا              د له دة واساس جي وفر قاع ا ت ائل ولكنه ذه الوس ة ه ة لطبيع ر مدرآ ات غي ذه المجتمع ذه   والترويج وقد تكون ه ه
دو        المجتمعات يجب ان تعرف آيف تتعامل مع النوعية من  د يب ثال ق ا، م اع عنه ا واالمتن ة محاربته الوسائل وآيفي

قادرين على مراقبة آل محتوياته التي هي من السهل الدخول ان يكون مسؤولو خدمة االنترنت  من غير المعقول 
 .ى تجارة وترويج التبغاليها بينما من المعقول والمنطقي اغالق موقع يالحظ انه يسهل او يلمح ال

 
 :العقوبات -4
ى   –تلك الخطوط العامة تعطي االطراف المشارآة الدليل الستعمال العقوبات   ة    مثال الحاجة ال وفير جوائز آافي ت

غ رادع لصناعة التب تخدم آ ود من اجل  تس اء العق ل الغ ة مث ات بديل وفير عقوب ة ت ال وامكاني ل االعم ادارة وتموي
 .باتجاهها الصحيح

 
 :ذيرات الصحية والرسائل التحذيرية االخرىالتح -5
غ    ات التب ة منتج رويج وآفال الن والت ت صيغة االع ا آان ا وآيفم ي   اينم ترآة ف ة مش ي مجموع ثال ف ورة م محظ

ي اي        المؤتمر آطرف والتي  ارات الدستورية من اجراء حظر شامل او ف ة    تمنعها االعتب مجال معلومات حقيقي
م    االدلة األطرافبيع منتجات التبغ فان الخطوط العامة هنا توفر لتلك صرفة تتوفرعن اي مكان متواجد ل عن حج

 . رسائل متعلقة بالصحة وتاثير التبغ عليها تتحول بشكلتلك الحالة ومحتواها ومعلومات 
 
 
 -:االعالنات الكاذبة والمضللة -6
ك    االدلة  ين تل ك              األطراف تع رويج للبضاعة او تل ي الت ة والمضللة ف ات الكاذب ه االعالن ذي تحتوي ا ال م م ي فه ف

ا      االعالنات  ه مم ى الصحة خطره وامتدادات التي تترك انطباعا خاطئا عن المنتج او البضاعة من ناحية تاثيره عل
 .يؤدي الى حظره

 
 :المعلومات الخاصة بالنفقات -7
ي    معلومات آافي األطرافتلك االدلة تعطي   ه والجهات الت ة عن النفقات التي تنفق على اعالنات التبغ والترويج ل

 .ومقدار تلك الكفالة او الهبة التي يجب ان تجمع من اجل صناعة التبغ وآيف تتصل تلك الجهات بالمجتمعتتكفله 
  -:التعامالت واالتصاالت الدولية -8

ق االحزاب ل    ي طري تخ االدلة والخطوط العامة تعطي خطوط انظالق ف اون المشترك      1ت اييس الصحيحة للتع المق
ذنا بنظر       ضد عمليات االعالن والترويج وآفالة منتجات التبغ  ا اخ اورة اذا م دان المج وخصوصا على صعيد البل

دود       ر الح ديث تعب ر الح ي العص ات ف ار ان االعالن رة       االعتب حته الفق ا وض ذا م هولة وه ؤولية ( 19بس المس
رة  )التقارير وتبادل المعلومات( 21، الفقرة )ث، والتقصي وتبادل المعلوماتالبح(  20، الفقرة )القانونية  22، الفق

اطق ( ين المن اون ب ة التع ة والتقني ة والقانوني رات العلمي ادل الخب ذآور ) وتب ا م ذا م ع ه ي المقط ر  20ف ن تقري م
 .المجموعات ذات الخبرة

 
 :دور السكرتارية -9
وفر طر   ن ان ت ة يمك ة واالدل اعدة  الخطوط العام ي مس كرتارية تلعب دورا ف ل الس ة تجع ا ذو اهمي رافيق  األط

 .وتسريع وتسهيل التعاون الدولي 13في تطبيق الفقرة المشترآة في االتفاقية 
 

رة  ل للفق ة عم وير خط ى تط ة ال رويج  13الحاج ات والت ول االعالن ول بروتوآ اوض ح ة التف ل بداي دعم قب و ال
 -:عبر الحدود المالي

 
رة   ة الن  األطرافتطلب من  ت 13.8الفق ين تأخذ المتفق ار ب  بع اييس  أاالعتب درج المق ول الموضوع ي ن البروتوآ

ل الم  ن اج ة م ةؤاالمطلوب دود     زرة الدولي ر الح رويج عب الن والت ام لالع ع ع انون من ى ق ة للتوصل ال . المطلوب
منع االعالن والترويج المجموعة الخبيرة قررت في مؤتمر االحزاب المشترآة ان تضع خطة عامة للبروتوآول ي

 .[A/FCTC/COP/2/10]ونتج عنها التقرير  عبر الحدود
 

ة   اءربمجموعة الختقرير  ذآور         مفيد جدا من ناحي ا البروتوآول الم ي يجب ان يحتويه ة الت ه للعناصر المهم تثبيت
ع    ويشمل التعامل مع ا     األطراف تمييز نقاط االتصال م ات المستحصل عليه ذلك   ومشارآة المعلوم اليب  وآ االس
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انوني     ا الق ي تاخذ طابعه دورها     . العلمية والتقنية والتعامالت المالية والتحريات الت ان ممارسة السلطة القضائية ل
 .من ناحية تمييز الخطأ والضغط على االطراف المخالفة وتنسيق الفعاليات القانونية االخرى

 
ي دوره        ومع ذلك ؤتمر والت وع الم ل وق دة قب دوات المنعق اوض  فان الن االعالن     ا التف ق ب ول المتعل حول البروتوآ

ان تتوصل   األطرافسيكون من الصعب على تلك . 13والترويج عبر الحدود على االقل قبل البدء بتطبيق الفقرة 
الى اتفاق حول نوعية االجراءات التي تتخذها من اجل الوصول الى تعاون دولي الذي يدرج من ضمن اساسيات   

آل هذه اشار اليها تقرير المجموعة  . 13وردت في الفقرة اقشوا تفاصيل التزامات جوهرية البروتوآول قبل ان ين
 .16و  12الخبيرة في فقراته 

 
ى     األطرافتقرير المجموعة الخبيرة في فقرته العاشرة، ان  أشاروآما  بقا عل التي تشارك في المؤتمر وافقت مس

رة    ي تتعامل    13االلتزامات القوية تحت الفق ى          بش والت يم ال ق من داخل االقل ي تنطل ات الت ع االعالن اٍو م كل متس
 . خارج االقليم داخل االقليم واالعالنات التي تنطلق من داخله التي ليكون استقباله

ائل   لألطراف على الحقوق المطلقةاآدت  13.7، الفقرة باالضافة الى ذلك لفرض القانون على اعالنات التبغ ووس
ذه الظروف من غير الواضح  ، ففي ه 12وآما اشار تقرير المجموعة الخبيرة في الفقرة .الترويج له والترغيب به

ق سياسات وصال      ى تخلي يحتاج ال ذه االحتياجات       فيما اذا آان البروتوآول س دة سواء آانت ه وق جدي حيات وحق
ي ورد ذ  موجودة ومعروفة او ال تعرف الى ان يتم اجراء نقاش مفصل يتعلق بتلك االلتزامات رة    الت ي الفق ا ف آره

 . فعال 13
 

ؤتمر  . 13المنتدى الجيد الذي ستتم فيه مناقشة آل هذا هو لتطوير تلك الخطوط العامة للفقرة  الحاقا بكل هذا فان م
وهذا آله يجب ان يتم االنتهاء منه قبل المناقشة  13والتي اقترحت وجود الفقرة  7مطلوب لتفعيل الفقرة  األطراف

ول      . المتعلق باالعالن عبر الحدود واالقاليمالتي تخص البروتوآول  ى البروتوآ ة عل ان آانت المناقشة او المداول
ة    13ستتم قبل بدء حتى على االقل بوضع الخطوط العامة للفقرة  يتم  فسيكون حتميا ان النقاش ستعلوه المماطل وس

ا  تعليقه في نقطة ما ستدرك فيها تلك االحزاب المشارآة ان الخطوط العامة آان ي جب ان توضع ويتم االنتهاء منه
 .مما يجعلنا نتجنب مثل هذا السيناريو مما يكلف جهودا ونفقات. قبل طرح الربوتوآول للتداول

 
رة    ي الفق ة ف ذه الخطوط العام ل ه ل مث ون تفعي ى آ ا ال ؤتمر   13وتطلع ذها م وة اخرى يتخ ون خط يجب ان تك

ارآة األطراف ذه القضية . المش اي ه ر  يجب ان ال تطرح ب ة االعالن عب رد طرح اهمي ق لمج ا اتف ة آيفم طرق
ة   أصالهي  األطراف. الحدود ولكن القتراح طريقة ما لتغطية تلك الطرق واالساليب قدر المستطاع وايقافها ملزم

اييس االن    ك المق ل تل ل لتفعي ى دلي اج ال ي تحت اليم وه ر االق رويج عب اه االعالن والت ة تج اييس معين ذ مق . ال تتخ
 . حتما ربما سنوات للتفاوض والتبني ويدخل حيز التطبيق سيأخذ وقتا البروتوآول

 
ا يكون      ان تنفيذه وتطبيقه في حيز العائلة دأ باسرع م راء وضع ايضا      . وداخل االقليم يجب ان تب ة لخب ر لجن تقري

ه يجب ا     20البند  اوض في ول والتف ر   الذي تمت الموافقة عليه وهو انه قبل التداول في مسألة البروتوآ تم التفكي ن ي
ي مجاالت                مليا  ه ف اون وادخال ا وضع طرق خاصة للتع تم من خالله ان استحصال فرص ي ان باالمك ا اذا آ فيم

الفقرة           ،تحتوي على المسؤولية القانونية 19التفاقية في البند تتعدى ما مذآور فيه وعلى هذا لوحظ فعال ان 
رة                             ،)التقارير وتبادل المعلومات( 21فقرة ، ال)البحث، والتقصي وتبادل المعلومات(  20 الفق
مما يعني ان جزءا او آل هذه يتم شملها في  )التعاون بين المناطق وتبادل الخبرات العلمية والقانونية والتقنية( 22

اليم  ر االق رويج عب ذها موضوع االعالن والت رارات اخرى تتخ ع ق اتهم  األطرافم ول واقتراح اتح ل  آلي عم
 .هذا آله يجب ان يؤخذ بنظر االعتبار.. تتعدى البروتوآول المصادق عليه أخرى

 
 :مشارآة المجتمع المدني في تفعيل اساسيات االتفاقية

 
ا    األطراففي تطبيق وتطوير االتفاقية االطارية لمؤتمر الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني  ي  يمكن تمييزه ف

ا       المجتمع المدني يجب دعوته للمشارآة . 4.7نصت عليها الفقرة وثيقة قانونية  ذا م ه وه ا آانت القضية تهم طالم
رة  ه الفق ؤتمر  ، 10، 9، 8(نصت علي ر اول دورة لم م تقري ا ت رافبموجبه ة   األط ر حكومي ات الغي دعوة الجه ل

ال وت   كل فع ارك وبش ذا الموضوع لتش ي ه ة ف ة ذات التخصصات المطلوب ات االهلي وير والمؤسس ي تط اهم ف س
 .آما جاء في توصيات سكرتارية المؤتمروتوسيع دائرة تطبيق االتفاقية 
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دورة   13تقييم الخطوط العامة الموجودة في الفقرة  مقابل مقاييس االولوية لتبني الخطوط العامة واالساسيات في ال
 األطرافاالولى لمؤتمر 

دم  هناك حاجة ماسة ا: األطرافالمطلوب من تلك  .1 ة     األطراف لى خطوط عامة تخ ي مجال تطبيق االتفاقي . ف
رة          أحزابفعدة .. نعم ق الفق ل تطبي ي مجال فرض التشريع لتفعي ذه المساعدة يجب     13طلبت مساعدة ف وه

 .يطلبها طرف توفيرها لهم ولكل 
 
ذي سبق اجراءه    .2 ا            : العمل ال غ فيه م تحريم التب اآن ت اء ام ل انش م مث ي سبق وان ت اك عمل فعل ذه    .هن ل ه مث

والتي تخص  اءرفورقات العمل التي صادقت عليها مجموعة الخب. اآمالها بسرعة آفاءةالخطوة يجب ان يتم 
ة    االعالن والترويج عبر االقاليم ود مهم التبغ       . ستتضمن بن ة ب دان فرضت تشريعات متعلق دة بل ات  ع والجه

نادها       ا واس وفر خطورة يجب اآماله ا ي اك عدد م   . التي تروج له مم ادميين    هن راء والمحاضرين االآ ن الخب
 .األخرىمنتجات الالذين يعملون على مسائل الترويج عبر االقاليم  داخلها وخارجها بالنسبة للتبغ و

 
اعدة     : عوامل دولية اخرى مضافة .3 ي مس ر ف ه دور آبي  األطراف تفعيل الخطوط العامة على الصعيد الدولي ل

ال و   مح للم ا ستس ي انه ريعات ف رض التش ى ف ي الموضوع عل ارك ف رة ان تش م. الخب ك .. نع راففتل  األط
اليم           ر االق رويج عب الن والت اح االع ا يخص نج ال فيم ذا المج ي ه ا ف رة غيره ن خب تفادة م تطيع االس تس

ا    ائل والسيطرة عليه دا  والتحديات التي ترافق هذا النجاح من حيث تغطية آل هذه الوس تعلم   ، تحدي يجب ان ت
راف ا   األط ن غيره ةم انون    الطريق ن الق الت م ع االف ل لمن ور     . االفض رق تط م ط ى فه اج ال ل يحت العم

ين المؤسسات و        ذا ب ادل ه تم تب اته وي رة      األطراف  التكنولوجيا وطرق التسويق وممارس ادل الخب تم تب ا ي آم
 .والمال

 
اييس تع   : الكامنة للمقاييس التي ستتم تغطيتها بواسطة اساسيات الخطوط العامة التأثيرات  .4 ك المق ا  تل رف بانه

ه تعرف         . فعالة في تقليل استعمال واستهالك التبغ غ وترويجه وآفالت ات التب ى اعالن القوانين المفروضة عل ف
 .بانها تقلل من استهالآه الى حد آبير

 
ذ  .5 هيل التنفي ذ  : تس ة التنفي ا آلف مل ايض ذا يش ة    األطرافف. ه وط العام هل دور الخط هولة ان تس تطيع بس تس

 .العقوباتتطوير التشريع ومراقبته ووسائل فرض لواالساسيات وتطبيقها 
 
هي    : الستالم القيادة األطرافاستعداد  .6 اب التس تند      تطوعت االحزاب من ب م تس ند مه ا مس ل واالشتراك وآونه

 .اإلطاريةعلية االتفاقية 
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 .تالعقوباتستطيع وضع التشريع الذي اجيزت به وطريقة المراقبة وفرض 
ة       .8 ذ االتفاقي ة العمل وتنفي ى الي اظ عل ذ        : التبرعات للحف ة من مراحل التنفي ي آل مرحل م ف ذا مه القوانين ف . وه

اييس            ي آل المق ه هي صارمة ف رويج ل ه والت دخين واالعالن عن جه  الن آل او المفروضة لمنع وتحريم الت
غ    ، االعالن والترويج وآفالة منتجات التبغ هي مرئية ومنتشرة بشكل واسع ات التب اب اعالن ان حظور او غي

ه       غ ومكافحت د من التب ع البل ات موق . وطرق ترويجها ضمن االقليم يمكن ان تترجم على انها عالمة من عالم
ك      سيكون من الصعب الي بلد اليزال يسمح لتلك االعالنات ووسائل الترويج ق تل ان يبدأ مشروع جدي يطب

سوف تساعد في تبني مقاييس قوية للتعامل مع تلك  األطرافالخطوط العامة التي ستتبعها . االتفاقية الهيكلية 
 .اإلعالنات

 
رور الوقت بشكل     :  آلفة تطوير تلك االدلة واالساسيات والخطوط العامة .9 الخطوط العامة يجب ان تتطور بم

ات  مع األطرافآاف من قبل  راد   األخرى  األطراف  و مشارآة المجتمع المدني وخبرات المنظم ذوو  واألف
 .الخبرة في هذا المجال داخل وخارج البلد على حد سواء

 
ذافيرها .10 ود بح ك البن ق تل ة لتطبي ة مهم ارآة المالي دولي والمش ل ال ارآة . التعام دولي والمش اون ال دون التع فب

بق     رات والتجارب المس ة والخب ة بوقت قصير         ة المعلوماتي ذ االتفاقي دء تنفي د ب ان االحزاب ستفشل بع دة . ف ع
ين  . معلومات وقيادة تساعدهم على التجاوب مع التزامتها إلىستحتاج  أطراف التعاون الدولي مهم ايضا لتمك
 .من ان تتعامل بفعالية مع االعالنات وطرق ترويج وآفالة منتجات التبغ داخل وخارج االقاليم األطراف


