
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/13 (Draft)  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦ فبراير/ شباط ١٧  منظمة الصحة العالمية اإلطارية 
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  التبليغ وتبادل والمعلومات
  

  مؤتمر األطراف،
  

تبـغ،   من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة ال          ١-٢١المادة   في اعتباره    يضعإذ  
  والتي تنص على أن تقدم األطراف تقارير دورية عن قضايا محددة إلى مؤتمر األطراف؛

  
 التي تفوض مؤتمر األطراف في تحديـد تـواتر وأشـكال            ٢-٢١وإذ يضع في اعتباره أيضاً المادة       

  بة له؛التقارير، وتنص على أن يقدم كل طرف تقريره األولي في حدود سنتين من بدء سريان االتفاقية بالنس
  

، سيلزم أن يقدم عدد من األطراف تقاريره األولية قبـل االجتمـاع             ٢-٢١وإذ يدرك أنه، وفقاً للمادة        
  الثاني لمؤتمر األطراف؛

  
وإذ يضع في اعتباره أن التبليغ على المستوى الوطني ال ينبغي، على ضـوء محدوديـة الخبـرات                    

  والموارد، أن يشكل عبئاً ثقيالً دون داعٍ؛
  

 تجـارب ضع في اعتباره أيضاً التقارير الوطنية ينبغي أن تمكن األطراف من االسـتفادة مـن                وإذ ي   
  بعضها البعض من خالل آلية فعالة إلبداء التعليقات؛

  
  : ما يلييقرر

  
أن يعتمد مؤقتاً النموذج الخاص بتقديم التقارير الوطنية على النحو الوارد في المرفق، إلى أن                 )١(

  أخرى في دورته التالية؛يتم النظر فيه مرة 
  
متدرجة، مثلما هو مبين في النموذج الوارد       /  تقديم التقارير الوطنية بطريقة تدرجية     يطلبأن    )٢(

  في المرفق؛
  
، بموجب  ٢٠٠٧أن يطلب إلى تلك األطراف المطلوب منها أن تقدم تقاريرها األولية في عام                )٣(

  ج المؤقت في استيفاء تقاريرها األولية؛، أن تستخدم النموذ٢-٢١الحكم الوارد في المادة 
  
تحديد ثالث فئات من القضايا التي يجب أن تقدم عنها التقارير الوطنية، كما هو محـدد فـي            )٤(

  المرفق؛
  
، واألسئلة االختيارية إذا رغـب      ١ الفئة   عنأن يطلب إلى كل طرف أن يقدم تقريره األولي            )٥(

  ؛لهالنسبة  من بدء النفاذ بسنتينفي ذلك، في غضون 
  
   في دورته الثانية؛٣ و٢ خاصة بالفئتينإعداد نماذج   )٦(
  
 في غضون خمس سنوات من بدء       ٢أن يطلب إلى كل طرف أن يقدم تقريره الثاني عن الفئة              )٧(

  ؛لهالنفاذ بالنسبة 
  



(Draft) A/FCTC/COP/1/13    

3 

 في غضون ثماني سنوات من بدء       ٣أن يطلب إلى كل طرف أن يقدم تقريره الثالث عن الفئة              )٨(
  ؛له بالنسبة النفاذ

  
  ؛٢٠٠٩في عام لترتيبات التبليغ مستقالً أن يجري تقييماً   )٩(
  
  .٢٠١٠أن يواصل النظر في مسألة التبليغ في عام   )١٠(
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  المرفق
  

  النطاق
  

ألطراف عـن   ط العريضة للنهج المقترح لتقديم األطراف التقارير إلى مؤتمر ا         وتبّين هذه الورقة الخط   
ويغطي هذا النهج، تقريباً،    . التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ           

  .٢٠١٠السنوات الخمس األولى ويتوقع أن يستعرضه مؤتمر األطراف قبل عام 
  

  ٢١المادة 
  التبليغ وتبادل المعلومات

  
، لهـذه االتفاقيـة   تقارير دورية عن تنفيـذه  ،ن طريق األمانة ع األطراف،يقدم كل طرف إلى مؤتمر     -١

  :يلي تشمل ما
  
 التـدابير األخـرى المتخـذة لتنفيـذ         أومعلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية         )أ(

  االتفاقية؛
  
التفاقية، وعن التدابير   ا عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه         ، عند االقتضاء،  معلومات  )ب(

  المتخذة لتذليل تلك العقبات؛
  
المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحـة                )ج(

  التبغ؛
  
  ؛٢٠ في المادة على النحو الواردمعلومات عن المراقبة والبحوث   )د(
  
  .٢-١٩و ٥-١٥و) د(٤-١٣ و٣-١٣ و٢-١٣ و٣-٦  في الموادالمبينةالمعلومات   )ه(
  

 ويقدم كل طرف تقريره األولـي       . تقديم جميع األطراف للتقارير    تواتر وأشكال يحدد مؤتمر األطراف      -٢
  . سنتين من بدء سريان االتفاقية بالنسبة لهغضونفي 

  
ء ، بنـا  األطرافمساعدة  الترتيبات الرامية إلى     مؤتمر األطراف في     ينظر،  ٢٦و ٢٢بالمادتين   عمالً  -٣

  .هذه المادةفاء بالتزاماتها بموجب  للوها،على طلب
  

يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى االتفاقية للقانون الوطني بشأن الخصوصية والسرية، وتحمي              -٤
 .األطراف، حسب االتفاق المتبادل بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلها

  
  الهدف

  
ارب بعضها البعض في تنفيـذ اتفاقيـة        الهدف الذي نتوخاه من التبليغ هو تمكين األطراف من فهم تج          

منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ والتعلم من هذه التجارب، وذلك بتقديم تفاصيل عن التقـدم                 
  .الذي تحرزه البلدان األعضاء في التنفيذ
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  ).د)(٥(٢٣ وستشكل تقارير األطراف األساس الذي يستند إليه النظر في تنفيذ االتفاقية وفقاً للمادة
  

  ترتيبات التبليغ المتدرجة
  

يقترح أن تكون ترتيبات التبليغ متدرجة، بحيث يـشمل التقريـر األول البنـود األساسـية للبيانـات                  
والتشريعات والضرائب والتمويل فيما يتعلق بأنشطة التنفيذ، وبحيث تُدرج مسائل أعقد أو تفاصيل أكبـر فـي                 

  .كن تجميع األسئلة في ثالث فئاتولتيسير ذلك، يم. التقارير الالحقة
  

   وتوقيتها التقاريردورية
  

يقترح أن تقدم األطراف في البداية تقاريرها بعد التصديق على االتفاقية بسنتين، مثلما تـنص عليـه                 
  :اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، ثم كل ثالث سنوات متتالية، على النحو التالي

  
 في غضون سنتين من     ١م األطراف تقارير بشأن جميع األسئلة الرئيسية المندرجة ضمن الفئة           تقد  •

ويجوز لألطـراف   . وسيشكل ذلك ترتيبات التبليغ الدنيا    . تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل منها      
  .)١انظر المرفق . (أن تقدم أيضاً تقارير بشأن أسئلة اختيارية منتقاة، إذا رغبت في ذلك

  
 في غضون خمس سنوات من      ٢تقدم األطراف تقارير بشأن جميع األسئلة المندرجة ضمن الفئة            •

ويجـوز  . وتشكل هذه التقارير متطلبات التبليغ الـدنيا      . تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل منها      
م تحديـدها   لم يت . (لألطراف أن تقدم أيضاً تقارير بشأن أسئلة اختيارية منتقاة، إذا رغبت في ذلك            

  .)بعد
  
سنوات من    في غضون ثماني   ٣تقدم األطراف تقارير بشأن جميع األسئلة المندرجة ضمن الفئة            •

  .)لم يتم تحديدها بعد. (للبلدتاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة 
  

  .وستُستكمل هذه التقارير للبلد بخطط األطراف القطرية السنوية الخاصة بالتنفيذ  
  

لية لألمانة تلقي التقارير بصورة متدرجة بدالً من أن يحين موعد تقديم جميع تقارير              وستتيح هذه العم  
  .األطراف في الوقت ذاته

  
وينبغي أن تضع األطراف في اعتبارها، لدى إعداد التقارير، فرص التعلم من بعضها البعض، كمـا                

ل بالبريد اإللكتروني بالشخص الذي  ينبغي، عند االقتضاء، أن تُدرج أمثلة أفضل الممارسات أو تفاصيل االتصا          
  .يمكنه إعطاء المزيد من المعلومات عن جانب من جوانب التنفيذ

  
إلى البلدان ذات االقتصادات النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها           المقدمة  المساعدة  

  بمرحلة انتقالية
  

  :في هذا الفرع من التقرير ينبغي أن تقوم األطراف بالتبليغ عما يلي
  

قدرتها على تقديم المساعدة، المالية منها والتقنية، في حالة الشركاء اإلنمائيين وكذلك المـساعدة                •
  المقدمة بالفعل؛ أو 
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المجاالت التي ترى أنها تحتاج فيها إلى مساعدة ومدى تلبية هـذه الحاجـة أو عـدم تلبيتهـا،                     •
نها من االنتقال إلى فئة التبليغ التالية،       والتقديرات الخاصة بالمساعدة التقنية والمالية الالزمة لتمكي      

ويمكن أن يشمل ذلك أيـضاً  . في حالة االقتصادات النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية      
  .المقدمة بالفعل/ أية صعوبات أو عقبات تعترض سبيل التنفيذ، وكذلك المساعدة المتلقاة

  
 وجه الخصوص، في هذا الفرع الخـاص بتقـارير          وباإلضافة إلى ذلك ينبغي أن تنظر األمانة، على       

. األطراف، وأن تعمل كمركز تبادل هدفه تيسير تنسيق المهارات والموارد المتاحة مع االحتياجـات المحـددة               
 زيادة الكفـاءة فـي      تتسنىوفي الحالة األولى ينبغي أن تعمل األمانة على إدارة هذه العملية داخل األقاليم لكي               

  .م داخل األقاليمالعمل وتعزيز الفه
  

   في الوقت الحاضربحوث المراقبةبيانات و
  

ينبغي لألمانة أن تستخدم مجموع البيانات المتوافرة لديها بما في ذلك بيانات منظمة الصحة العالميـة                
  : ومنها،والتي تعرفها حق المعرفة وتستأنس بهاوأية بيانات أخرى مناسبة، ومبادرة التحرر من التبغ، 

  
عالمي الخاص بالشباب والتبغ، الذي تجريه منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع مراكز            المسح ال   •

  الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها

المسح العالمي الخاص بالعاملين في المدارس، الذي تجريه منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع               •
  لوقاية منهامراكز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض وا

المسح العالمي الخاص بمهنيي الصحة، الذي تجريه منظمة الصحة العالمية باالشتراك مع مراكز               •
  الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها

  المسح الصحي العالمي  •

  قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالوفيات  •

  كافحة التبغقاعدة البيانات اإلقليمية الخاصة بم  •

  النهج التدريجي لمنظمة الصحة العالمية   •
  

  الترجمة
  

ينبغي أن تتوقـع مـن األمانـة أن تقـوم            تقدم األطراف تقاريرها بإحدى اللغات الست المحددة، وال         
وبالرغم من ذلك، يتوقع أن تقوم األمانة، عند النظر في التقارير، بإتاحـة ملخـصات للتقـارير أو                  . بترجمتها
  . للتقارير تركز على اإلنجازات البارزة أو المجاالت التي يكون تبادل المعلومات حولها ذا قيمةبتحليالت

  
   المعلوماتتبليغ

  
لتيسير الحصول على أمثلة ألفضل الممارسات في مجاالت محددة لمكافحة التبـغ، يقتـرح أن تُتـاح        

 تقارير لفترة سنتين، وتقارير : التاليةعناوينالتقارير جميع األطراف على أحد مواقع اإلنترنت مع ترتيبها تحت 
 لتمكين األطراف من فهم التقدم المحرز على الصعيد الدولي          ؛لفترة خمس سنوات، وتقارير لفترة ثماني سنوات      

ويتوقع أن يتاح للبلدان التي لم تصدق بعد        . اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       في تنفيذ   
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تفاقية، والتي قد ترغب في الحصول على معلومات تتيح لها اتخاذ خطوات فعالة في مجـال مكافحـة                  على اال 
  .ويتفق هذا مع هدف تعلم األطراف من تجارب بعضها البعض. التبغ، النفاذ إلى هذا الموقع على اإلنترنت

  
أن تقدم األمانة تحلـيالً     كما يتوقع   . ويتوقع أن تبدي األمانة التعليقات لكل طرف من األطراف المبلغة           

وينبغي أن يقدم هذا الملخص كل عام، بدايةً من         . للتقدم الذي يتم إحرازه على الصعيد الدولي في تنفيذ االتفاقية         
  :وينبغي أن يستهدف ما يلي. ٢٠٠٧عام 

  
  توضيح التقدم المحرز على الصعيدين الدولي واإلقليمي؛  •

  تسليط الضوء على أبرز اإلنجازات؛  •

  .لداللة على إرادة التعلم من الغيرا  •
  

كما يقترح أن توفر اجتماعات المجموعات اإلقليمية القائمة التابعة لمنظمة الصحة العالميـة فرصـة                 
اتفاقيـة   بخصوص التقدم المحرز في تنفيـذ        األخرى من األطراف    تعليقاتلتبادل المعلومات، والحصول على     

  .كافحة التبغ بشأن م اإلطاريةمنظمة الصحة العالمية
  

وسيقوم مؤتمر األطراف بتحليل التقدم، إقليمياً وعالمياً، باالستناد إلى التقارير التي تتلقاهـا األمانـة                 
  .وتحللها

  
  .وتجدر اإلشارة إلى أن البنود المحددة في المرفق ليست شاملة، ولكنها تعكس روح االتفاقية ومقصدها  

  
  التوجهات المستقبلية

  
، على أن يتولى مـؤتمر األطـراف        ٢٠٠٩اء تقييم مستقل لترتيبات التبليغ في عام        يقترح كذلك إجر    

  .٢٠١٠النظر في األمر مرة أخرى في عام 
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  استمارة التبليغ
  
  منشأ التقرير  -١
  

    اسم الطرف المتعاقد)    أ(

    التنسيق الوطني/ معلومات عن مركز االتصال)  ب(

    اسم موظف االتصال ولقبه
    العنوان البريدي

    رقم الهاتف
    رقم الفاكس

    عنوان البريد اإللكتروني

معلومات عن موظف االتصال الـذي يقـدم        )   ج(
  التقرير الوطني إذا كان غير الشخص المذكور أعاله

  

    اسم موظف االتصال ولقبه
    العنوان البريدي

    رقم الهاتف
    رقم الفاكس

    عنوان البريد اإللكتروني

    توقيع الموظف المسؤول عن تقديم التقرير)    د(

    اسم الموظف ولقبه
    االسم الكامل للمؤسسة

    العنوان البريدي
    رقم الهاتف
    رقم الفاكس

    عنوان البريد اإللكتروني
    عنوان صفحة اإلنترنت

    الفترة المبلغ عنها)   ه(

     التقريرتاريخ تقديم)   و(
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  افيةديمغربيانات   -٢
  

  :العمر والجنس  )أ(
  

            )أحدث سنة(السنة 
            الفئات العمرية

            الذكورالنسبة المئوية للسكان 
            اإلناثالنسبة المئوية للسكان 

             السكانمجموعالنسبة المئوية من 
  

  ):اختياري(األصل اإلثني   )ب(
  

            اسم المجموعة اإلثنية

             السكانالنسبة المئوية من مجموع
  
  تعاطي التبغ  -٣
  

  ))أ(٣-٢٠المادة و، ٢-٢٠المادة و) أ(٢-١٩المادة : المرجع(االنتشار معدل   )١(
  

  :التبغ المستعمل في التدخين  )أ(
  

 ١الفئات العمرية  
  سنة البيانات  منتجات التبغ المدرجة  )البالغون(

  )أحدث سنة(
 االنتشارمعدل 
)٪(  

  الذكور
          ٢المدخنون اليوميون

          ٢المدخنون العرضيون
  اإلناث

          ٢المدخنات اليوميات
          ٢المدخنات العرضيات

  )ذكور وإناث (المجموع
          ٢المدخنون اليوميون

          ٢المدخنون العرضيون
  

                                                            
 .، إلخ٤٤-٣٥، ٣٤-٢٥: يفضل استخدام فئات العشر سنوات، مثل   ١
 .تضع األطراف تعاريف لهذا المصطلح   ٢
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  :يرجى تقديم متوسط عدد السجائر المدخنة يومياً من قبل كل فئة سكانية مدخنة، إن ُأتيحت هذه البيانات
  

 ١الفئات العمرية  
  )البالغون(

منتجات التبغ 
  المدرجة

  سنة البيانات
  )أحدث سنة(

متوسط عدد 
السجائر المدخنة 

  يومياً

  ٢المدخنون

          ٢المدخنات

          ٢مجموع المدخنين والمدخنات
  

  ):اختياري(التبغ العديم الدخان، بما في ذلك السعوط وتبغ المضغ   )ب(
  

 ١الفئات العمرية  
  )البالغون(

منتجات التبغ 
  المدرجة

  سنة البيانات
  )أحدث سنة(

  االنتشارمعدل 
)٪(  

  الذكور

          المتعاطون اليوميون

          ٢المتعاطون العرضيون

  اإلناث

          المتعاطيات اليوميات

          ٢المتعاطيات العرضيات

  المجموع

          المتعاطون اليوميون من الجنسين

          ٢ من الجنسينالمتعاطون العرضيون
  

فرة بـشأن المجموعـات اإلثنيـة،       اإذا كانت هناك بيانات مناسبة خاصة باالنتشار متو         )ج(
  :يرجى تقديمها

  
منتجات التبغ  المجموعة اإلثنية  

  المدرجة
سنة البيانات 

  )أحدث سنة(
  )٪(االنتشار معدل 

          المتعاطون اليوميون

          ٢المتعاطون العرضيون
  

                                                            
 .، إلخ٤٤-٣٥، ٣٤-٢٥: يفضل استخدام فئات العشر سنوات، مثل   ١
 .تضع األطراف تعاريف لهذا المصطلح   ٢
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  :، يرجى تقديمهافئات الشبابفرة بشأن انات مناسبة خاصة باالنتشار متوإذا كانت هناك بيا  )د(
  

منتجات التبغ   ١ الشبابفئات  
  المدرجة

سنة البيانات 
  )أحدث سنة(

  ٢)٪(االنتشار 

          الذكور

          اإلناث
  
  

  التوريد  )٢(
  
  )٥-١٥لمادة ل وفقاً، )أ(٤-١٥المادة و، )ج(٤-٢٠المادة : المرجع(التوريد المشروع للتبغ   )أ(

  
  الواردات  الصادرات  اإلنتاج المحلي  

        )أحدث سنة(السنة 

يرجى تحديد المنتج والوحدة؛    (الكمية  
  )بماليين السجائر، مثالً

      

  ) الصادرات-الواردات + (اإلنتاج المحلي = التوريد المشروع : مالحظة
  

  . إن توافرت،مبيعات المعفاة من الرسوميرجى تقديم معلومات عن حجم ال  )ب(
  
  )٥-١٥  للمادةوفقاً) أ(٤-١٥المادة : المرجع(مصادرة التبغ غير المشروع   )ج(

  
  منتجات التبغ األخرى  السجائر  

  )المنتج يرجى تحديد ؛اختياري(

      )أحدث سنة(السنة 

  الكمية المصادرة
  )ماليين القطع مثالًبيرجى تحديد الوحدة؛ (

    

  
 :المرجـع  (؟  )اختيـاري ( ات التبغ غير المشروعة أوالمهربة    يرجى تقديم معلومات عن كمي      )د(

  )٥-١٥لمادة ل وفقاً )أ(٤-١٥المادة 
  
  
  

                                                            
 .يف لهذا المصطلحتضع األطراف تعار   ١
ينبغي أن تضع األطراف تعريفاً للمدخنين من الشباب، على سبيل المثال، سيجارة واحدة على األقل خالل الثالثـين     ٢

 .يوماً الماضية
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  فرض الضرائب  -٤
  

يرجى بيان معدالت الضرائب التي تفرضونها على منتجات التبغ علـى جميـع مـستويات                 )أ(
قيمـة  المكس، أو ضـريبة     : يحدد نوع الضريبة  (الحكومة، ويرجى توخي الدقة قدر اإلمكان       

  )٣-٦المادة : المرجع). (مضافة أو رسوم على المبيعات أو الوارداتال
  

  
  
  
  

، الرسـمية الرجاء تقديم الوثائق بواحدة من اللغات الست         (.يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة      )ب(
  )٣-٦المادة : المرجع). (متاحاًذلك  كان إذا

  
 مـن منتجـات التبـغ       ت تجاريـة  البيع بالتجزئة ألشيع ثـالث عالمـا      يرجى بيان أسعار      )ج(

: المرجـع (السنة ذات الـصلة     ذكر  ، و المندرجة ضمن واليتكم القضائية   والمستوردة   المحلية
  ))أ(٢-٦المادة 

  
  والتدابير األخرىالتدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية،   -٥
  

  األسئلة األساسية  )١(
  

   االتفاقية اإلطاريةومقصدوإنما تُعبر عن روح ينبغي مالحظة أن التدابير المحددة أدناه ليست شاملة، 
  

الرجاء توفير  . (وفي حال اإلجابة بنعم، يرجى إرفاق ملخص وجيز والوثائق المعنية         . يرجى اإلجابة بنعم أو ال    
  ).متاحاًذلك الوثائق بواحدة من اللغات الست الرسمية، إذا كان 

  
 باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذيـة       قمتمهل   ،)أ(١-٢١بالمادة  عمالً    المادة

  :أو تدابير أخرى بشأن/ وإدارية و
ــم  ــاء (نع الرج

إرفـاق ملخـص   
 والوثـائق وجيز  

  )الصلةذات 

  ال

  التدابير السعرية والضريبية

حظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفـاة مـن الـضرائب والرسـوم                )ب(٢-٦
   توريدها من قبلهم؟أو/ الجمركية إلى المسافرين الدوليين و

    

  معدومة/ جزئية/ كاملة  الحماية من التعرض لدخان التبغ

      

      

      

      

  في أماكن العمل الداخلية؟  ٢-٨
  المباني الحكومية  -
  مرافق الرعاية الصحية  -
  المرافق التعليمية  -
  أماكن العمل الخاصة  -
        أماكن أخرى  -
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        في وسائل النقل العام؟  

      

      

      

  في األماكن العمومية الداخلية؟  

  المرافق الثقافية  -

  الحانات والنوادي الليلية  -

  المطاعم  -

  أماكن أخرى  -
      

، يرجى تقديم تفاصيل محددة للحظر الجزئي، في هذا         ٢-٨بشأن التدابير الواردة في المادة      " جزئية"إذا كانت إجاباتك    
  :اإلطار

  تجات التبغتنظيم الكشف عن من

مستورديها بـأن يكـشفوا للـسلطات       أو  / مطالبة صانعي منتجات التبغ و      ١٠
  ؟هاالحكومية عن محتويات

    

  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

  )أ(٢-١٥       عالمة تساعد على تحديد منشأ المنتج؟العبواتاشتراط أن تحمل 

قانونية للبيع فـي    تساعد على تحديد ما إذا كان المنتج مطروحاً بصورة          و
  السوق المحلية؟

    

أو أن ترد باللغـة أو      /  و بشكل واضح للعيان  اشتراط أن تُعرض العالمات       ٣-١٥
  ؟غات الرئيسيةالل

    

       تشريع ضد االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ؟تعزيزسن أو  )ب(٤-١٥

      روع؟التمكين من مصادرة اإليرادات المتأتية من االتجار غير المش  )ه(٤-١٥

تراخيص أو اتخاذ تدابير أخرى من أجل مراقبة أو تنظـيم اإلنتـاج             المنح    ٧-١٥
  والتوزيع؟

    

  المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر

ــد   لقّصر؟التي تستهدف احظر مبيعات منتجات التبغ   ١-١٦ ــى تحدي يرج
  :السن القانونية

  

ات التبغ المجانية على الناس وخصوصاً       حظر توزيع منتج   تعزيزحظر أو     ٢-١٦
  القّصر؟

    

      حظر بيع السجائر المفردة أو في علب صغيرة؟  ٣-١٦

      فرض جزاءات على الباعة والموزعين؟  ٦-١٦

      حظر مبيعات منتجات التبغ بواسطة القّصر؟  ٧-١٦

  المسؤولية

يض عنـد  معالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنيـة، بمـا فيهـا التعـو         ١-١٩
  االقتضاء؟
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  أسئلة اختيارية  )٢(
  

، ولكـن  ١  الفئةضمن عند تقديم التقارير المندرجة  اإلجابة عن هذه األسئلةبأنه ال تشترط اإلحاطة علماً   ينبغي
  .جوز اإلجابة عنها في ذلك الحين، إن أمكنت
  

 أو / باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إداريـة و          قمتمهل    المادة
  : بشأنتدابير أخرى

ــم  ــاء (نع الرج
إرفـاق ملخـص   

والوثـائق  وجيز  
  ١) الصلةذات

  ال

  تنظيم محتويات منتجات التبغ

       وقياس محتويات منتجات التبغ؟فحص

       وقياس انبعاثات منتجات التبغفحص

      تنظيم محتويات منتجات التبغ؟

٩  
  

      تنظيم انبعاثات منتجات التبغ؟

  ات التبغتغليف وتوسيم منتج

 التبغ إلى الترويج لـه      منتجاشتراط أال تؤدي طريقة تغليف وتوسيم         )أ(١-١١
  ؟ تُعطي انطباعاً خاطئاً أو قد مضللة أو خادعة أو بةذكابأي وسيلة 

    

اشتراط أن يحمل أيضاً أي شكل من أشـكال التغليـف والتوسـيم               )ب(١-١١
  تحذيرات صحية تصف آثار تعاطي التبغ الضارة؟

    

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية معتمدة من الـسلطة الوطنيـة             )١)(ب(١-١١
  المختصة؟

    

      ضمان أن تكون التحذيرات الصحية متغايرة؟  )٢)(ب(١-١١

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان           )٣)(ب(١-١١
  ومقروءة؟

    

٪ من مساحة   ٣٠قل عن   ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية ما ال ي       
  العرض الرئيسية؟

    

  )٤)(ب(١-١١
٪ أو أكثـر مـن مـساحة        ٥٠ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية      

  العرض الرئيسية؟
    

ضمان أن تتخذ التحذيرات الصحية شكل صـور أو نقـوش أو أن               )٥)(ب(١-١١
  تشمل صوراً ونقوشاً؟

    

 اشتراط أن يتضمن أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم معلومـات            ٢-١١
  عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها؟

    

        

                                                            
يرجى تقديم هذه الوثائق بواحدة من اللغات الست الرسمية، إن أمكن، مع اإلشارة بالتحديد إلى فروع تـشريعكم ذي     ١

 ".بنعم"ا يتعلق بكل إجابة الصلة فيم
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اشتراط أن تظهر التحذيرات والمعلومات الكتابية األخرى على كـل            ٣-١١
عبوة وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين بلغة أو           

  لغات بلدكم الرئيسية؟

    

  اإلعالن عن التبغ ورعايته

 أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له       فرض حظر شامل على جميع    
  ورعايته؟

    ٢-١٣  
  

العـابرة للحـدود     أنشطة اإلعالن والترويج والرعايـة       بما في ذلك  
  إقليم بلدكم؟والناشئة من داخل 

    

فرض قيود على جميع أنشطة اإلعالن عن التبـغ والتـرويج لـه             
  ؟ورعايته، حال عدم وجود حظر شامل

    ٣-١٣  
  

امل على أنشطة اإلعـالن والتـرويج       فرض قيود أو فرض حظر ش     
  والرعاية العابرة للحدود والناشئة من داخل إقليم بلدكم؟

    

حظر جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه التـي              )أ(٤-١٣
بة أو خادعة أو مضللة     ذكاتروِّج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة        

  ؟ خاطئاًأو قد تُعطي انطباعاً

    

 أو تحذيرات أو رسائل أخرى      تحذيرات صحية تصحب  المطالبة بأن     )ب(٤-١٣
  ورعايته؟أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له مالئمة كل 

    

تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير المباشرة التي تشجع عامـة             )ج(٤-١٣
  الناس على شراء منتجات التبغ؟

    

لسلطات الحكومية المعنية عما    مطالبة دوائر صناعة التبغ بالكشف ل       )د(٤-١٣
تنفقه هذه الدوائر على األنشطة التي لم تحظـر بعـد فيمـا يتعلـق      

  ؟والرعايةباإلعالن والترويج 

    

 في اإلذاعة والتلفزيون    والرعايةفرض قيود على اإلعالن والترويج        )ه(٤-١٣
  خرى مثل اإلنترنت؟األ اإلعالمووسائل اإلعالم المطبوعة ووسائل 

    

 واألنـشطة   لألحداثفرض حظر أو قيود على رعاية شركات التبغ           )و(٤-١٣
  أو للمشتركين فيها؟/ الدولية و

    

  
  : ال يشملها السؤال الخامس، فبإمكانكم إيراد تفاصيل أخرى هناأخرىإذا كانت لديكم أية تشريعات أو تدابير 
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  الخطط البرامج و  -٦
  

  األسئلة األساسية  )١(
  

  . االتفاقية اإلطاريةتعبر عن روح ومقصد التدابير المحددة أدناه ليست شاملة وإنما ينبغي مالحظة أن
  

  
الرجاء (نعم 

إرفاق الوثائق 
  ١)ذات الصلة

  ال

هل قمتم بإعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة متعددة القطاعات 
  )١-٥المادة (لمكافحة التبغ؟ 

    

إعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبـرامج جزئيـة؟        إذا كانت اإلجابة ال، فهل تم       
  )١-٥المادة (

    

  
 على أيٍّ من السؤالين األولين باإليجاب، فما هي المسائل من ضمن البنود التالية التـي تـتم                  ت إجابتكم إذا كان 

يرجـى تقـديم    . (وضع العالمات، وملخص وجيز   يرجى  تغطيتها في هذه االستراتيجيات والخطط والبرامج؟       
  ). بإحدى اللغات الست المفضلةملخصال
  

  االلتزامات العامة

    اتصال لمكافحة التبغ؟) مراكز( وطنية أو مركز إقامة آلية تنسيق  )أ(٢-٥

    حماية السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ؟  ٣-٥

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور

يع نطاق االستفادة من برامج فعالة وشاملة للتثقيف ولتوعية الجمهـور بـشأن المخـاطر               توس
  الصحية؟

  

    أو عامة الجمهور؟/ تستهدف الكبار و... 

  )أ(١٢

    تستهدف األطفال والشباب؟... 

 بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة على اسـتهالك التبـغ والتعـرض             الجمهورتوعية    )ب(١٢
   فوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ وأنماط الحياة المتحررة من التبغ؟وبشأنلدخانه، 

  

    حصول عامة الناس على مجموعة واسعة من المعلومات عن دوائر صناعة التبغ؟  )ج(١٢

لـدوائر  توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غيـر المنتـسبة               )ه(١٢
مج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات من أجل مكافحـة          التبغ في وضع وتنفيذ برا     صناعة
  التبغ؟

  

  

                                                            
 .يرجى تقديم هذه الوثائق بإحدى اللغات الست الرسمية، إن أمكن   ١
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  التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه

مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة، قائمة على القرائن العلمية وأفضل الممارسات، لتعزيز اإلقالع              ١-١٤
  ؟المالئم لالعتماد على التبغوالعالج عن تعاطي التبغ 

  

 المستحضرات  تيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العالج من االعتماد على التبغ، بما في ذلك              )د(٢-١٤
  الصيدالنية؟

  

  تقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصادية

 وآحاد بائعيه، حسب    تعزيز البدائل ذات الجدوى االقتصادية للعاملين في صناعة التبغ وزارعيه           ١٧
  الحالة؟

  

  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات

إجراء البحوث التي تتناول العوامل الحاسمة في استهالك التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهمـا،               )أ(١-٢٠
  والبحوث التي تستهدف تحديد المحاصيل البديلة للتبغ؟

  

    راقبة الوطنية؟قاعدة بيانات محدَّثة مستقاة من برامج الم  )ب(٤-٢٠

  
  

  أسئلة اختيارية  )٢(
  

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور

وضع برامج مالئمة للتدريب أو التثقيف بشأن مكافحة التبغ، تكون موجهـة ألشـخاص مثـل         )د(١٢
العاملين الصحيين، والعاملين في المجتمعات المحلية، والمرشدين االجتماعيين، والعاملين فـي           

  ؟األشخاص المعنيين اإلعالمي، والمربين، وصناع القرار، واإلداريين، وسائر المجال

  

توعية عامة الناس وحصولهم على المعلومات المتعلقة بالعواقب الصحية واالقتصادية والبيئية             )و(١٢
  الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهالكه؟

  

  االعتماد على التبغ واإلقالع عنهالتدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق ب

هدف التشجيع على اإلقالع عن تعاطي التبغ، في أماكن مثل المؤسسات           بتصميم وتنفيذ برامج      )أ(٢-١٤
  التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة؟

  

 بشأن اإلقالع عن التبغ فـي     دمج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة          )ب(٢-١٤
البرامج الوطنية الصحية والتعليمية، والخطط واالستراتيجيات الوطنيـة، بمـشاركة العـاملين            

  الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين االجتماعيين

  

إقامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الـصحي، للتـشخيص وإسـداء                )ج(٢-١٤
  لمشورة والوقاية من االعتماد على التبغ وعالجها

  

  حماية البيئة وصحة األفراد

 وصـنعه  زراعة التبـغ      البيئة بشأن  االهتمام الواجب بحماية البيئة وصحة األفراد، فيما يخص         ١٨
  ؟بلدكمداخل أراضي 
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  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات

ع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في ذلك البحـث            لجمي  الموجه توفير التدريب والدعم    )ب(١-٢٠
  والتطبيق والتقييم؟

  

برامج من أجل مراقبة مدى استهالك التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه               ٢-٢٠
  ؟المستويات الوطنية واإلقليمية والعالميةوعواقبه، على 

  

ائية الستهالك التبغ والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية       الوب خاص بالمراقبة إقامة نظام وطني      )أ(٣-٢٠
  والصحية ذات الصلة؟

  

تبادل المعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموماً،            ٤-٢٠
  عالوة على المعلومات المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته؟

  

نات محدَّثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ، والمعلومات الخاصة          إعداد قاعدة بيا    )أ(٤-٢٠
   القضائية الوثيقة الصلة بالموضوع؟الواليةبإنفاذها، باإلضافة إلى 

  

  
  المساعدة التقنية والمالية  -٧
  

بـين  متاحـة، و   هو مساعدة األمانة على تيسير عملية التنسيق بين المهارات والموارد ال           الفرعالهدف من هذا    
  .االحتياجات المحددة

  
، أو  من خالل قنوات أحاديـة، أو ثنائيـة       ( مساعدة مالية أو تقنية      تلقيتم، هل قدمتم أو     )ج(١-٢١بالمادة  عمالً  

متعددة األطراف، بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية اإلقليميـة          قنوات أخرى   إقليمية، أو دون إقليمية، أو      
إلعداد وتعزيز برامج شاملة متعددة القطاعـات لمكافحـة         ) لمالية واإلنمائية ذات الصلة   المؤسسات ا والدولية  و

 من المجـاالت    أياألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وذلك في         والتبغ في البلدان النامية األطراف      
  :التالية

  
  تم تقديم مساعدة 

ــراد ( ــى إي يرج
 )التفاصيل أدناه

  تم تلقي مساعدة
ــى( ــراد يرج  إي

 )التفاصيل أدناه

تطوير ونقل واكتساب التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقـدرات والخبـرات     
 ))أ(١-٢٢المادة ( التبغ؟ المتعلقة بمكافحة

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

وما إلى ذلـك مـن الخبـرات مـن           الخبرات التقنية والعلمية والقانونية      توفير
 والخطط والبرامج الوطنية لمكافحـة التبـغ؟         االستراتيجيات وضع وتعزيز  أجل

  ))ب(١-٢٢المادة (

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

 ؟١٢  للمـادة  المعنيـين طبقـاً   برامج التدريب أو التوعية المناسـبة للعـاملين         
  ))ج(١-٢٢المادة (

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

 عـن الـدعم   عند االقتضاء، فـضالً   المواد والمعدات واإلمدادات الالزمة      توفير
  ))د(١-٢٢المادة ( مكافحة التبغ؟ اللوجستي، الستراتيجيات وخطط وبرامج

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □
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المـادة( إلدمان النيكوتين؟    فيها العالج الشامل   مكافحة التبغ، بما     أساليبتحديد  
  ))ه(١-٢٢

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

 العـالج الـشامل إلدمـان     اليف  القدرة على تحمل تك   النهوض بالبحوث لزيادة    
  ))و(١-٢٢المادة (النيكوتين؟ 

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

  ):يرجى ذكرها(مساعدة أخرى 

  :تفاصيل إضافية

قيـد  قد تكون    أي من البنود أعاله، يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية مساعدة مالية أو تقنية                 عن" ال"كانت إجابتكم   إذا  
  .النظر

 أو البلدان التي تلقيتم منهـا        الذي تلقيتم منه المساعدة     أي من البنود أعاله، يرجى بيان البلد       عن" نعم "كانت إجابتكم إذا  
 . قدمتم إليها مساعدة البلد الذي قدمتم إليه المساعدة أو البلدان التيالمساعدة أو

  
األطراف التي  ونامية األطراف   ، هل قدمتم أو تلقيتم مساعدة مالية أو تقنية لدعم البلدان ال           ٣-٢١لمادة  باعمالً  

  التبليغ؟ب الخاصةتمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من أجل الوفاء بالتزاماتها 
  

يرجى إيراد   ( ال □ / نعم   □  تم تقديم مساعدة
  )التفاصيل أدناه

يرجى إيـراد    ( ال □ / نعم   □  تم تلقي مساعدة
  )التفاصيل أدناه

  :تفاصيل إضافية

قيـد  قد تكون    أي من البنود أعاله، يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية مساعدة مالية أو تقنية                 نع" ال"كانت إجابتكم   إذا  
  .النظر

 أو البلدان التي تلقيتم منها       الذي تلقيتم منه المساعدة     أي من البنود أعاله، يرجى بيان البلد       عن" نعم"كانت إجابتكم   إذا  
  . قدمتم إليها مساعدةلبلدان التي البلد الذي قدمتم إليه المساعدة أو االمساعدة أو

  
هل حددتم أي فجوات معينة بين الموارد المتاحة واالحتياجات المقدرة، وذلك للمساعدة المالية والتقنية المقدمة               

  أو المتلقاة؟
  
   ال□  )يرجى إيراد التفاصيل أدناه( نعم □

  :تفاصيل إضافية
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  كافحة التبغ تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مأولويات  -٨
  

  ؟ إطار واليتكم القضائيةما هي مجاالت األولوية في تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ في دائرة 

  ))ب(١-٢١المادة (
  

  
  
  
  

  ما هي القيود أو العقبات التي واجهتموها في تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؟ 
  )).ب(١-٢١المادة (
  
  افيةتعليقات إض  -٩
  

  .يرجى تقديم أي معلومات ذات صلة ترونها مهمة ولم تتم تغطيتها في مواضع أخرى
  

  
  
  
  

   على االستبيانتعليقات  -١٠
  

  .١بالفئة  من أجل إدخال تحسينات على االستبيان الخاص تعليقاتكميرجى إبداء   )أ(
  

  
  
  
  

  .٢تبيان الخاص بالفئة القيام مستقبالً بإعداد االسيرجى إبداء مالحظاتكم من أجل   )ب(
  

  
  
  

  
  
  

=     =     =  


