
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٩  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الدورة األولى

   من جدول األعمال المؤقت١-٥البند 
  
  
  
  

  وفقاًتقديم التقارير وتبادل المعلومات 
  منظمة الصحة العالمية فاقية من ات٢١للمادة 

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
  

  مذكرة من األمانة
  
  

  مقدمة
  
، ١-٥٦ج ص ع  ، القـرار    ٢٠٠٣مـايو   /اتخذت جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون، في أيار         -١

امالً حكوميـاً   وأنشأت فريقاً ع  " اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       "وبموجبه، اعتمدت   
. دولياً مفتوح العضوية كلَّفته بالنظر في بعض القضايا كي يتناولها مـؤتمر األطـراف فـي اجتماعـه األول                  

أن يقوم الفريق العامل    "، ينص القرار على     )٧الفقرة  (وباإلضافة إلى إيراد عدد من المسائل اإلجرائية المحددة         
األعمال التحضيرية لعقد الدورة األولى لمؤتمر األطـراف        الحكومي الدولي المفتوح العضوية باإلشراف على       

  ).٨الفقرة " (وتقديم التقارير إليها رأساً
  
، لـم   ٢١والتزام األطراف بتقديم تقارير دورية عن تنفيذها لالتفاقية إلى مؤتمر األطراف، وفقاً للمادة                -٢

وتنص المادة . فريق العامل الحكومي الدولييورد على وجه التحديد في قائمة البنود التي ينبغي أن ينظر فيها ال            
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية على أن يحدد مؤتمر األطراف شكل وتواتر التقارير وأن ينظر  ٢١

في الترتيبات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في إعداد وتقديم                
 أن على كل طرف أن يقدم تقريره األولي في غضون سنتين من بـدء سـريان                 ٢١وتضيف المادة   . التقارير

ولتمكين األطراف من البدء بإعداد تقاريرها األولى لتقديمها في الموعد المقرر، من األمور . االتفاقية بالنسبة له
ويقتضي ذلك أن تقوم األمانة     .  األول األساسية أن يعتمد مؤتمر األطراف قراراً بشأن هذه القضايا في اجتماعه          

المؤقتة بإعداد المعلومات األساسية ذات الصلة وبتقديم مقترحات يمكن أن تكون بمثابة أساس يستند إليه مؤتمر                
  .األطراف للنظر في المسألة واتخاذ قرار بشأنها

  
أن تعد األمانة المؤقتـة     ولم ينظر الفريق العامل الحكومي الدولي في هذه المسألة، واتفق مكتبه على               -٣

وثائق بشأنها، واضعة في اعتبارها دور الفريق العامل الحكومي الدولي في اإلشراف على األعمال التحضيرية           
وهي تقدم عرضاً عاماً    . وبناء على ذلك، أعدت األمانة المؤقتة هذه المذكرة       . لالجتماع األول لمؤتمر األطراف   

لمعاهدات الدولية، والغرض منه وطرائقه، وتوضح االشـتراطات المتعلقـة   لطبيعة تقديم التقارير الوطنية في ا  



A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2      

2 

بتقديم التقارير بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، وتوجز أنشطة الترصُّد القائمة بشأن القـضايا               
الميـة،  ذات الصلة بالتبغ والمضطلع بها في إطار مبادرة التحرر من التبغ التي أطلقتها منظمـة الـصحة الع                 

وتطرح خيارات بشأن إنشاء ترتيبات خاصة بتقديم التقارير الوطنية بموجب اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة                
 استعراض  ٢ مشروع استمارة مقترحة خاصة بتقديم التقارير، ويرد في الملحق           ١ويرد في الملحق    . اإلطارية

  .عام للسوابق الواردة في معاهدات أخرى
  

   في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، والغرض منه وطرائقهطبيعة تقديم التقارير
  

  خصائصه والغرض منه: تقديم التقارير
  
، ٢١إن نظام تقديم التقارير بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، كما هو مبين في المادة                  -٤

 ١؛اقات البيئية المتعددة األطراف القائمة    قد صمم أساساً على نمط األحكام ذات الصلة الواردة في عدد من االتف            
وهناك نُظم معاهدات أخرى    . وهو نظام اعتمده الكثير من االتفاقات الحديثة على المستويين العالمي واإلقليمي          

  .تستخدم طرقاً مختلفة لضمان رصد التنفيذ على مستوى الطرف
  
ارير إلى األمانة، في أوقات منتظمة وفـي        ويتمثل نظام تقديم التقارير هذا في قيام األطراف بتقديم تق           -٥

شكل محدد، عن األنشطة المضطلع بها على المستوى الوطني أو مستوى الطرف لتنفيذ االتفاقية، كي ينظـر                 
ويؤدي تقديم التقارير عدداً مـن      . وتجمع األمانة التقارير وتحيلها إلى مؤتمر األطراف      . فيها مؤتمر األطراف  

عد المؤتمر في تقييم تنفيذ المعاهدة وفي تحديد المشاكل التي تواجهها األطراف، فضالً             ، إنه يسا  أوالً. الوظائف
عن الثغرات التي قد تتبين في أحكام المعاهدة، وعلى هذا األساس، يساعده على النظر في الترتيبات المناسـبة                  

 التقارير هي عملية أساسـية      وبهذا المعنى، فإن عملية تقديم    . الواجب اتخاذها لتالفي هذه المشاكل أو الثغرات      
، إن عملية تقديم التقـارير يمكـن أن         ثانياً. لتمكين مؤتمر األطراف من تقييم الوضع اإلجمالي لتنفيذ المعاهدة        
كما يمكن أن تساعدها على تحديد االلتزامات       . تساعد األطراف في رصد حالة تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة        

وهذا األمر، بدوره، يمكن    . مات التي لم تف بها، والمعوقات التي تعترض التنفيذ        التي تفي بها بنجاح، وااللتزا    
، إذا كانـت التقـارير      ثالثاً. أن يسهل اعتماد تدابير العالج المناسبة على المستوى الوطني أو مستوى الطرف           

ة الدولية والمنظمات   كالوكاالت الحكومي (متاحة علناً، فإنها يمكن أن تساعد بعض األطراف الفاعلة ذات الصلة            
على صوغ اسـتراتيجيات وبـرامج مركـزة لمـساعدة          ) غير الحكومية المتخصصة، والهيئات العلمية مثالً     

، إن عملية تقديم التقارير يمكن أن تساعد        رابعاً. األطراف، بصورة فردية أو جماعية، في تنفيذ أحكام المعاهدة        
خذها األطراف األخرى وعلى المقارنة بينها وبـين التـدابير          األطراف على الوقوف على تدابير التنفيذ التي تت       

وهذا األمر قد يمكِّن آحاد األطراف أو مجموعات األطراف من تحديد قضايا مشتركة يتعين              . التي تتخذها هي  
  .معالجتها، وبذا، قد يسهل، على سبيل المثال، وضع مبادرات إقليمية بشأن التنفيذ

  
لتقارير بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية يستند إلى النظام المكافئ           ولما كان نظام تقديم ا      -٦

الخاص باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، فإن هذه المذكرة تنظر، في معرض إيجاز وظيفة النظـام، فـي                 
 التقارير بموجـب     وصف أكثر تفصيالً لنُظم تقديم     ٢فيرد في الملحق    . االتفاقات ذات الصلة التي عقدت سابقاً     

  .هذه االتفاقات
  
  

                                                           
 .A/FCTC/IGWG/1/6, 8انظر الوثيقة    ١
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  التزامات األطراف فيما يتعلق بتقديم التقارير
  
يقع على األطراف، بموجب أي نظام خاص بتقديم التقارير، التزام بإعداد وتقديم تقارير في مجـالين                  -٧

نب الهامة للمسألة التـي  بيانات عن الجوا ) ٢(التدابير التي اعتمدتها لتنفيذ أحكام االتفاقية و      ) ١: (رئيسيين اثنين 
وتتضمن معظم االتفاقيات حكماً تبين فيه بالتفصيل القضايا التـي يجـب أن تقـدم بـشأنها                 . تتناولها االتفاقية 

ويجب أن تقـدم التقـارير      .  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية      ٢١التقارير، وذلك على غرار المادة      
  .طرافدورياً، على فترات يحددها مؤتمر األ

  
وعالوة على ذلك، يجب تقديم التقارير بالشكل المعتمد من مؤتمر األطراف أو مـن هيئـة فرعيـة                    -٨

والقاعدة في نُظم تقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات البيئية هي استخدام نمـوذج أصـلي إلكترونـي                . مختصة
ي الغالب، عملية معقـدة وتـستغرق       ولما كان إعداد التقارير، ف    . يتضمن استمارات تمأل عن طريق اإلنترنت     

وتتاح هذه المواد أيضاً . الكثير من الوقت، فإن أمانة االتفاقية تتيح في العادة لألطراف مواد إرشادية، كالكتيبات
وبموجب بعض االتفاقيات، توفر األمانة أيضاً الدعم لألطراف في شكل حلقـات عمـل              . عن طريق اإلنترنت  

ويمول مثل هذه المساعدة أحياناً من مساهمات خارجـة         . ول موضوع تقديم التقارير   إقليمية أو دون إقليمية تتنا    
  .عن الميزانية أو عن طريق آلية التمويل الخاصة باالتفاقية

  
  دور مؤتمر األطراف

  
يحدد مؤتمر األطراف، وفقاً لألحكام ذات الصلة من أي اتفاقية معينة، تواتر تقديم التقارير، والمواعيد                 -٩

وتُعتمد هذه القرارات بوجه عام فـي  . ئية لتقديم التقارير، والشكل واللغة اللذين يجب أن تقدم بهما التقارير    النها
ويكلِّـف مـؤتمر    . االجتماع األول لمؤتمر األطراف كيما تبدأ عملية إعداد التقارير في أبكـر وقـت ممكـن               

ت وغيرها من المواد اإلرشادية، ويتم تحـسين        ، بإعداد أدوات خاصة بإعداد التقارير، كالكتيبا      األطراف، عادةً 
ويمكن أن يتضمن ذلك تحديد فتـرات وأشـكال         . وصقل نظام تقديم التقارير، عادةً، خالل فترة حياة االتفاقية        

مختلفة لتقديم التقارير بشأن بنود مختلفة، وتكييف األدوات الخاصة بإعداد التقارير لتالئم االشتراطات المحسنة              
ويكلف مؤتمر األطراف األمانة بإعداد واقتراح تحسينات من هذا القبيل، وينظر فـي             . عداد التقارير المتعلقة بإ 

وبمقتضى عدد من االتفاقيـات، يعهـد       . الوثائق التي تنجم عن هذه التحسينات ويقرها كي تستخدمها األطراف         
 في النتائج قبل تقديم توصيات      بالمهام ذات الصلة إلى هيئة فرعية متخصصة تقدم إرشادات إلى األمانة وتنظر           

  .إلى مؤتمر األطراف
  
وينظر مؤتمر األطراف في التقارير ويقوم، عند االقتضاء، باستخالص االستنتاجات المناسبة بـشأن              -١٠

وتنص بعض االتفاقيات على أن هذه المهمة هي واحدة مـن           . التدابير التي يلزم اتخاذها لتحسين تنفيذ االتفاقية      
من المادة  ) د(٥طراف، مثلما تنص اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية على ذلك في الفقرة             مهام مؤتمر األ  

وبموجب الكثير من االتفاقيات القائمة، تتولى هيئة فرعية متخصصة مهمة تحليل التقارير واسـتخالص              . ٢٣
ذه التوصيات بعـد    االستنتاجات ذات الصلة وتقديم توصيات بخصوص اإلجراءات الواجب اتخاذها، وتحال ه          

  .ذلك إلى مؤتمر األطراف التخاذ قرار بشأنها
  

  دور األمانة
  
فمن جهة، تعّد اقتراحات بشأن فترة تقديم       . وفقاً لمهام مؤتمر األطراف، تضطلع األمانة بدور مزدوج         -١١

ك كي يقوم مؤتمر التقارير والمواعيد النهائية لتقديمها والشكل الذي يجب أن تقدم به، وكذلك مواد إرشادية، وذل          
وبما أنه تُعتمد من قبل مـؤتمر األطـراف أو الهيئـة            . األطراف أو هيئة فرعية مختصة بدراستها واعتمادها      
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الفرعية المتخصصة قرارات ترمي إلى تطوير أو صقل نظام تقديم التقارير، فإن األمانة تضطلع باألعمال ذات 
  .الصلة وفقاً إلرشادات الهيئة المختصة

  
أو إلـى   /هة أخرى، فإن األمانة مسؤولة عن تصنيف التقارير وإحالتها إلى الهيئة الفرعيـة و             ومن ج   -١٢

  :ويشمل ذلك المهام التالية. مؤتمر األطراف وفقاً إلرشادات الهيئة ذات الصلة
  

مثالً، إصدار الـدعوات لتقـديم التقـارير،        (جمع التقارير واالتصال باألطراف في هذا السياق          •
  ؛)واعيد النهائية لتقديم التقارير، وإرسال رسائل تذكير في حالة التأخر في تقديمهاواإلبالغ بالم

تجهيز التقارير لتقديمها إلى مؤتمر األطراف أو إلى الهيئة الفرعية؛ وقـد يـشمل ذلـك، تبعـاً                    •
  :الشتراطات نظام تقديم التقارير المعني، ما يلي

  التصنيف؛   -  

  والتوليف؛   -  

  ؛)كصحائف الوقائع القطرية مثالً(دوات إعالمية محددة استناداً إلى التقارير واستحداث أ   - 

  إقامة وإدارة قاعدة بيانات بشأن المعلومات المستمدة من التقارير؛  •

  أو التصانيف أو األدوات اإلعالمية وإتاحتها على شبكة اإلنترنت؛/نشر التقارير و  •

أو ) كالكتيبـات (تقارير من خالل إعداد مواد إرشـادية        تقديم المساعدة إلى األطراف في إعداد ال        •
  .الدعم الفردي

  
  تقديم التقارير بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
إن االشتراطات المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية وطرائق هـذا             -١٣

  : ، التالي نصها٢١في المادة التقديم مبينة 
  

يقدم كل طرف إلى مؤتمر األطراف، عن طريق األمانة، تقارير دورية عـن تنفيـذه لهـذه                   -١
  :يلي االتفاقية، تشمل ما

معلومات عن التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية وسائر التدابير األخرى المتخذة            )أ(
  لتنفيذ االتفاقية؛

تضاء، عن أي صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه االتفاقية، وعن          معلومات، عند االق    )ب(
  التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات؛

المعلومات المناسبة عن المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة              )ج(
  مكافحة التبغ؛

  ؛٢٠معلومات عن المراقبة والبحوث على النحو الوارد في المادة   )د(

  .٢-١٩ و٥-١٥و) د(٤-١٣ و٣-١٣ و٢-١٣ و٣-٦المعلومات المبينة في المواد   )ه(
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ويقدم كل طرف تقريره    . يحدد مؤتمر األطراف تواتر وأشكال تقديم جميع األطراف للتقارير          -٢
  .األولي في حدود سنتين من بدء سريان االتفاقية بالنسبة له

  
طراف النظر في الترتيبات الرامية إلى مـساعدة        ، يتولى مؤتمر األ   ٢٦ و ٢٢عمالً بالمادتين     -٣

البلدان النامية األطراف والبلدان األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلب تقدمه              
  .تلك البلدان للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة

  
ن الخصوصية والسرية،   يخضع تبليغ وتبادل المعلومات بمقتضى االتفاقية للقانون الوطني بشأ          -٤

  .وتحمي األطراف، حسب االتفاق المتبادل بينها، أي معلومات سرية يتم تبادلها
  

التزامات األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ فيما يتعلق بتقـديم               
  التقارير

  
ظمة الصحة العالمية اإلطارية محددة بوجـه       إن االلتزامات المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية من         -١٤

عام حسب النمط المبين في الفرع الذي يتناول طبيعة تقديم التقارير في االتفاقات البيئية المتعـددة األطـراف                  
 عدد من القـضايا     ٢١ من المادة    ١من الفقرة   ) ج(إلى  ) أ(ويحدد في الفقرات الفرعية     . والغرض منه وطرائقه  

 من ذات   ١من الفقرة   ) ه(و) د(طراف تقديم تقارير عنها، بينما يشار في الفقرتين الفرعيتين          التي يجب على األ   
وكما هو الـشأن فـي اتفاقيـات        . المادة إلى عدد من األحكام المحددة المتعلقة بمسائل خاضعة لتقديم التقارير          
 العالمية اإلطارية التدابير التشريعية     أخرى، تتناول االلتزامات المتعلقة بتقديم التقارير في اتفاقية منظمة الصحة         

  .والتدابير المماثلة من جهة، ونقل المعلومات والبيانات عن القضايا التي تتناولها االتفاقية، من جهة أخرى
  
فأحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية التي تبين االلتزامات المتعلقة بتقديم التقـارير هـي،                  -١٥

  :ويجب أن تقدم األطراف تقارير وطنية عن المسائل التالية. مفصلة بوضوحبالتالي، أحكام 
  

من ) أ(١الفقرة  (التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية وسائر التدابير األخرى المتخذة لتنفيذ االتفاقية             •
  ؛)٢١المادة 

الفقرة (ليل تلك العقبات    الصعوبـات أو العقبات التي تعترض تنفيذ االتفاقية والتدابير المتخذة لتذ           •
  ؛)٢١من المادة ) ب(١

مـن  ) ج(١الفقـرة   (المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنـشطة مكافحـة التبـغ                 •
  ؛)٢١ المادة

  ؛)٢٠، والمادة ٢١من المادة ) د(١الفقرة (أنشطة وبرامج الترصد والبحوث   •

 ٢١مـن المـادة     ) ه(١الفقرة  (بغ واتجاهات استهالكه    معدالت الضرائب المفروضة على منتجات الت       •
  ؛)٦ من المادة ٣والفقرة 

التدابير التشريعية أو التنفيذية أو اإلدارية أو التدابير األخرى المتخذة العتمـاد وتنفيـذ حظـر علـى        •
  ؛)١٣ من المادة ٢ والفقرة ٢١من المادة ) ه(١الفقرة (اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته 
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التدابير التشريعية أو التنفيذية أو اإلدارية أو التدابير األخرى المتخذة لفرض قيود على اإلعـالن                 •
األطراف التي ال تستطيع اعتماد حظر شامل بـسبب العقبـات           (عن التبغ والترويج له ورعايته      

  ؛)١٣ من المادة ٣ والفقرة ٢١من المادة ) ه(١الفقرة (؛ )الدستورية

تتلقاها السلطات الحكومية المختصة بشأن ما تنفقه دوائر صناعة التبغ على اإلعـالن             المعلومات التي     •
) د(٤ والفقـرة    ٢١من المادة   ) ه(١الفقرة  (عن التبغ والترويج له ورعايته، إذا قررت السلطات ذلك          

  ؛)١٣من المادة 

) ه(١الفقـرة   (شروع  بيانات عن االتجار بمنتجات التبـغ عبر الحدود، بما في ذلـك االتجار غير الم              •
  ؛)١٥ من المادة ٥و) أ(٤ والفقرتان ٢١من المادة 

التدابير التي تم اتخاذها وتنفيذها لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بهـا أو            •
) د(٤ والفقرتـان    ٢١من المادة   ) ه(١الفقرة  (التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم           

  ؛)١٥ المادة  من٥و

مـن  ) ه(١الفقرة  (معلومات عن اآلثار الصحيـة الستهالك منتجـات التبـغ والتعرض لدخان التبغ             •
  ؛)٢٠من المادة ) أ(٣ والفقرة ١٩من المادة ) أ(٢ والفقرة ٢١المادة 

مـن  ) ه(١الفقرة  (معلومات عن التشريعات واألنظمة الساريـة وكذلك اجتهادات القضاء ذات الصلة             •
  .)١٩من المادة ) ب(٢ والفقرة ٢١مادة ال

  دور مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
في البداية، وكما هي القاعدة في االتفاقيات التي تتضمن هذا النوع من نُظم تقديم التقارير، سـيتعين علـى                     -١٦

وتنص االتفاقية في هذا    . المية اإلطارية أن يحدد شكل وتواتر التقارير      مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة الصحة الع      
 مـن  ٢الفقـرة  (الشأن على أن يقدم كل طرف تقريره األول في غضون سنتين من بدء سريان االتفاقية بالنسبة لـه        

ي دورتـه   وهذا يعني أن على مؤتمر األطراف أن يقرر شكل نظام تقديم التقارير وعناصره األخرى ف              ). ٢١المادة  
وقـد  . األولى إذا أريد لألطراف األولى التي أدخلت االتفاقية حيز النفاذ أن تقدم تقاريرها األولى ضمن هذا األجـل                 

يقرر مؤتمر األطراف أيضاً إعداد مواد إرشادية لتستخدمها األطراف بغية مساعدتها علـى امتثـال االشـتراطات                 
 مـن   ٣وفي الفقـرة    . تفاقيات التي تتضمن اشتراطات من هذه الطبيعة      المتعلقة بتقديم التقارير، كما هو معتاد في اال       

 يطلب صراحة إلى مؤتمر األطراف النظر في تقديم مساعدة إلى البلدان الناميـة والبلـدان التـي تمـر                    ٢١المادة  
فة إلى إعـداد    وقد يشمل ذلك، باإلضا   . اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بناء على طلبها، من أجل إعداد تقاريرها الوطنية          

  .المواد اإلرشادية، عقد حلقات عمل، وتقديم الدعم إلى البلدان على أساس فردي، وتقديم مساعدة داخل البلد
  
وسينظر مؤتمر األطراف، باستمرار، في التقارير التي تقدمها األطراف وسيستخدم هذه التقارير، إلى جانب                -١٧

 من  ٥قية وفي إعداد تقاريره المنتظمة عن تنفيذ االتفاقية، وفقاً للفقرة           المعلومات األخرى، في استعراضه لتنفيذ االتفا     
وسيكون ذلك، بدوره، بمثابة أساس يستند إليه مؤتمر األطراف للنظر في اتخاذ قرارات لتحـسين تنفيـذ                 . ٢٣المادة  

وال يوجد فـي    . ٢٣المادة   من   ٥االتفاقية أو العتماد تعديالت على االتفاقية أو مرفقات أو بروتوكوالت وفقاً للفقرة             
الوقت الحاضر حكم ينص على إنشاء هيئة فرعية متخصصة تُعنى بمسألة تقديم التقارير الوطنية، وإن كان مـؤتمر                  

وهذه المادة توفر   . ٢٣من المادة   ) و(٥األطراف يتمتع في الواقع بصالحية عامة إلنشاء هيئات فرعية بموجب الفقرة            
فرعية تتناول مسألتي تقديم التقارير والتنفيذ إذا رئي في مرحلـة الحقـة أن إنـشاءها                األساس القانوني إلنشاء هيئة     

  .ضروري، كما حدث ذلك بموجب بعض االتفاقيات القائمة
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  دور أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  
وسيشمل ذلك، عمليـاً،    . لى مؤتمر األطراف   بأن تحيل األمانة التقارير إ     ٢٤من المادة   ) ب(٣تقضي الفقرة     -١٨

  .جميع المراسالت التي تجريها األمانة مع األطراف فيما يتصل بالتقارير، فضالً عن تجهيز المعلومات الواردة
  
، ستوفر األمانة الدعم لألطراف، ومنها بوجه الخصوص البلدان الناميـة           ٢٤من المادة   ) ج(٣ووفقاً للفقرة     -١٩

ويتعين أن يقرر مؤتمر األطراف شكل هذا الـدعم         . ر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في إعداد التقارير      والبلدان التي تم  
  .ومداه، مراعياً االحتياجات وتوفر الموارد المالية

  
أنشطة الترصد والبحث ذات الصلة بمكافحة التبغ القائمة حالياً والمنفَّذة مـن قبـل منظمـة                

  التحرر من التبغ التي أطلقتها المنظمةالصحة العالمية وفي إطار مبادرة 
  
وإن جمع ومقارنة   . تشكل برامج الترصد والبحث العمود الفقري للعمل والتدخل في مجال الصحة العمومية             -٢٠

وتحليل البيانات بصورة منهجية ومستمرة ونشرها في الوقت المناسب يتيحان فهم حجم ونطاق الـشواغل المتعلقـة                 
وهذا األمر صحيح بوجه    . كامالً والتبصر في تصميم واستحداث وتنفيذ أنواع التدخل المناسبة        بالصحة العمومية فهماً    

خاص فيما يتعلق بمكافحة التبغ، حيث تبين البينات القائمة على التجربة العملية أن أنجح السياسات الوطنية لمكافحـة              
مية ومبادرة التحرر من التبـغ التـي أطلقتهـا          وتنهض منظمة الصحة العال   . التبغ تدعمها نُظم ترصُّد وتقييم ناجعة     

المنظمة بعدد من البرامج العالمية التي يتم من خاللها قياس معـدل انتـشار تعـاطي التبـغ، وعواقبـه الـصحية                      
 الثقافية الحاسمة التي يخضع لها، واالستجابات على صعيد سياسـة مكافحـة             –واالقتصادية، والعوامل االجتماعية    

  .نشطة دوائر صناعة التبغالتبغ، فضالً عن أ
  
ويتضمن هذا الفرع استعراضاً عاماً ألنشطة الترصد والبحث ذات الصلة بمكافحة التبغ التي تـنهض بهـا                   -٢١

ويقدم هذا االستعراض، ال كملخص وجيز للبرامج القائمة بالفعـل          . منظمة الصحة العالمية ومبادرة التحرر من التبغ      
مكنة لنظر مؤتمر األطراف في االشتراطات المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية           فحسب، بل أيضاً كنقطة انطالق م     

  .منظمة الصحة العالمية اإلطارية وفي كيفية انسجام هذه االشتراطات مع برامج الترصد القائمة بالفعل
  
ـ          "المسح العالمي الخاص بالشباب والتبغ    " ة مـن   ، المشترك بين منظمة الصحة العالميـة ومراكـز الوقاي

  .األمراض ومكافحتها في الواليات المتحدة
  
 ١٥ و ١٣المسح العالمي الخاص بالشباب والتبغ هو مسح مدرسي يتناول الطالب الذين يتراوح عمرهم بين                 -٢٢

والقصد منه هو تعزيز قدرة البلـدان علـى رصـد           . سنة في المدارس العامة والمدارس الخاصة أو في كليهما معاً         
ويمكـن اسـتخدام    . لشباب وإرشادها في مجال تنفيذ وتقييم برامج مكافحة التبـغ والوقايـة منـه             تعاطي التبغ بين ا   

المعلومات الناجمة عن المسح للتشجيع على وضع برامج لمكافحة التبغ، كما يمكن أن تستخدم هذه المعلومات كوسيلة         
خدام بيانات المـسح لزيـادة التحـسس        وعالوة على ذلك، يمكن است    . لتقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف البرامج      

  .بجوانب معينة من مكافحة التبغ ذات الصلة بالشباب تتناولها اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
  
  : سؤاالً رئيسياً تستهدف جمع بيانات عن المجاالت السبعة التالية٥٦ويتألف المسح من   -٢٣
  

  معرفة الشباب بتدخين السجائر ومواقفهم منه؛  •
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  معدل انتشار تدخين السجائر وغيره من أساليب تعاطي التبغ فيما بين الشباب؛  •
  

  دور وسائط اإلعالم واإلعالن في تدخين الشباب للسجائر؛  •
  

  الحصول على السجائر؛  •
  

  المناهج الدراسية ذات الصلة بالتبغ؛  •
  

  دخان التبغ البيئي؛  •
  

  .اإلقالع عن تدخين السجائر  •
  
ستبيان أيضاً للبلدان إدراج أسئلتها الخاصة بها، األمر الذي يسمح بتصميم األسئلة على نحو يناسب               ويتيح اال   -٢٤

  .خصيصاً الواقع داخل البلدان دون أن يمنع ذلك توفر بيانات يمكن مقارنتها فيما بين البلدان
  
لعبء العالمي لتعاطي التبغ    وقد أسفر هذا المسح الريادي، في السنوات القليلة الماضية، عن توثيق منهجي ل              -٢٥

وتشير البيانات، باإلجمال، إلى أن هذه المشكالت تثير نفس الشاغل في البلدان الناميـة والبلـدان                . فيما بين الشباب  
المتقدمة وإلى أنه ال يوجد، في أكثر من نصف البلدان التي ردت على االستبيان، تمييز إحصائي بين الجنسين فـي                    

  .ن الشباب الذين شملهم المسحتدخين السجائر فيما بي
  
. وقد أعدت المسح منظمة الصحة العالمية ومراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها في الواليـات المتحـدة            -٢٦

ووفرت التمويل لهذا المسح مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها في الواليات المتحدة، والرابطة الكندية للـصحة                
ولمزيـد  . ومنظمة الصحة العالمية  ) اليونيسيف(لسرطان، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة      العمومية، والمعهد الوطني ل   

  . /http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/enمن المعلومات عن المسح، يرجى زيارة الموقع 
  
الوقاية مـن  ، المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومراكز   "المسح العالمي الخاص بالعاملين في المدارس     "

  األمراض ومكافحتها في الواليات المتحدة
  
المسح العالمي الخاص بالعاملين في المدارس هو مسح مدرسي آخر الهدف منه هو جمع معلومـات مـن                    -٢٧

وهـذا المـسح،    . العاملين في المدارس فيما يتعلق بتعاطيهم للتبغ وبالسياسات والبرامج المدرسية ذات الصلة بالتبغ            
ناحية الموضوع وناحية البرنامج بالمسح العالمي الخاص بالشباب والتبغ المناقَش أعاله، قد أعد أيـضاً               المرتبط من   

  .بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية ومراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها في الواليات المتحدة
  
  :الرئيسية الخمسة التاليةوالقصد من االستبيان الوارد في هذا المسح هو جمع بيانات عن العناصر   -٢٨
  

  بيانات إحصائية عن الفئة المشمولة بالمسح؛  •
  

  معدل انتشار تدخين السجائر وغيره من أساليب تعاطي التبغ؛  •
  

  المعرفة بتعاطي التبغ والمواقف منه؛  •
  

  سياسة المدرسة؛  •
  

  .المنهاج الدراسي  •
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رس إلدراجها فـي المـسح العـالمي الخـاص          وأهلية المشاركة في هذا المسح مرتبطة باختيار المدا         -٢٩
بالشباب والتبغ؛ أي أن جميع المدارس المختارة للمسح العالمي الخاص بالشباب والتبغ مؤهلة للمـشاركة فـي              

ولكن، بدالً من قصر هذا المسح األخير على فئة معينـة مـن             . المسح العالمي الخاص بالعاملين في المدارس     
ويمأل هذا االستبيان بصورة    . ي المدارس المختارة مؤهلون لملء استبيان المسح      العاملين، فإن جميع العاملين ف    
  .وتوزع االستبيانات على المشاركين لملئها وإعادتها بعد يوم واحد أو يومين. شخصية وتبقى نتائجه سرية

  
من المعلومـات  ولمزيد . والبلدان المشاركة حالياً في المسح هي أوروغواي وتونس والسودان ونيبال والهند     -٣٠

ــع    ــارة الموقـ ــى زيـ ــدارس، يرجـ ــي المـ ــاملين فـ ــاص بالعـ ــالمي الخـ ــسح العـ ــن المـ عـ
http://www.cdc.gov/tobacco/global/GSPS.htm.  

 
، المشترك بين منظمة الصحة العالميـة ومراكـز الوقايـة مـن             "المسح العالمي الخاص بمهنيي الصحة    "

  األمراض ومكافحتها في الواليات المتحدة
  

منظمة الصحة العالمية ومراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها في الواليات المتحدة والرابطة            عملت    -٣١
 لجمع بيانـات    ٢٠٠٤الكندية للصحة العمومية يداً بيد وأعدت المسح العالمي الخاص بمهنيي الصحة في عام              

يبهم على إسداء المشورة    عن تعاطي التبغ من قبل مهنيي الصحة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة ومدى تدر              
وتعاطي التبغ فيما بين مهنيي الصحة أمر يتسم بأهمية خاصة في مجال الترصد ذي              . بشأن اإلقالع عن تعاطيه   

الصلة بالتبغ ألن مهنيي الصحة ليسوا مسؤولين عن الرعاية الصحية األولية والتعليم بشأن المسائل ذات الصلة                
غ والتعرض لدخان التبغ غير المباشر فحسب، بل يعتبـرون أيـضاً مثـاالً    بالتبغ، مثل اإلقالع عن تعاطي التب   

وعالوة على ذلك، فإن ديباجة اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة            . يحتذى ويضطلعون بدور هام في المجتمع     
 اإلطارية تشدد على دور الهيئات الصحية المهنية في الجهود الرامية إلى إدراج مكافحة التبغ في برامج العمل                

  .الخاصة بالصحة العمومية والمساهمة على نحو فعال في الحد من استهالك التبغ
  
وكان المشاركون في المسح طالباً في السنة الثالثة يتطلعون إلى الحصول على شهادات متقدمة فـي طـب                -٣٢

  : الستة التاليةويستخدم المسح استبياناً لتناول العناصر الرئيسية. األسنان والطب البشري والتمريض والصيدلة
  

  بيانات إحصائية عن الفئة المشمولة بالمسح؛  •
  

  معدل انتشار تدخين السجائر وغيره من أساليب تعاطي التبغ؛  •
  

  المعرفة بتعاطي التبغ والمواقف بشأنه؛  •
  

  التعرض لدخان التبغ غير المباشر؛  •
  

  الرغبة في اإلقالع عن التدخين؛  •
  

  .يتعلق بإسداء المشورة بشأن أساليب اإلقالع عن التدخينالتدريب الذي تم تلقيه فيما   •
  
وقد استخدمت في المسح منهجية موحدة النتقاء المدارس والصفوف المشاركة، وإجراءات متماثلة لتجهيـز                -٣٣

. ٢٠٠٥ بلدان خالل الربع األول مـن عـام          ١٠ مسحاً أجريت في     ١٦وتضمنت إحدى الدراسات الريادية     . البيانات
وعة البلدان العشرة هذه أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة جميعها؛ ومن المقرر إجراء تـدريب بـشأن                 وتمثل مجم 

  .٢٠٠٦مسوحات جديدة في عام 
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وباختصار، تبين النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الريادية التي سبقت المسح العالمي الرئيـسي الخـاص                  -٣٤
 ٤٧,١ في المائة و   ١٨,١ي الصحة الطالب في السنة الثالثة تتراوح بين         بمهنيي الصحة أن معدالت التدخين لدى مهني      

في المائة؛ وأن الطالب في فروع الدراسة األربعة جميعها وفي البلدان العشرة جميعها يرون أن لمهنيي الصحة دوراً    
لطالب الذين تلقـوا    في توفير المشورة للمرضى بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ؛ وأن النسبة المئوية لمهنيي الصحة ا              

 في المائـة؛    ٣٦,٦ في المائة و   ٥,٢تدريباً على توفير المشورة للمرضى بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ تتراوح بين             
 في المائة من مهنيي الصحة في فروع الدراسة األربعة جميعها وفي تسعة مـن البلـدان العـشرة       ٩٠وأن أكثر من    

  .أساليب اإلقالع عن تعاطي التبغيرون أنه ينبغي تدريب مهنيي الصحة على 
  

وقد مولت المسح مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها في الواليات المتحدة، والرابطة الكندية للـصحة                 -٣٥
ولمزيد من المعلومات عن هذا المـسح، يرجـى         . والجمعية األمريكية للسرطان، ومنظمة الصحة العالمية      العمومية،

  .http://www.who.int/tobacco/surveillance/ghps/en/index.htmlزيارة الموقع 
  

  قاعدة المعلومات العالمية لمنظمة الصحة العالمية
  
أنشئت قاعدة المعلومات العالمية لمنظمة الصحة العالمية لالستجابة للعبء العالمي المتزايد لألمراض غيـر          -٣٦

والنسخة الراهنة من   .  وبخاصة في البلدان النامية    السارية بتحسين القدرة على رصد ومراقبة األمراض غير السارية،        
قاعدة المعلومات، التي تتألف من عدد ضخم من البيانات القطرية عن عوامل االختطار المتعلقة باألمراض المزمنة،                

 ١٨٠ مصدر وتقارير عن     ٢ ٨٠٠ معلومة من أكثر من      ١٣٠ ٠٠٠مرتبة بحسب العمر والجنس، تتضمن أكثر من        
ـ دولة من بين ال    وتتميز القاعدة بسمة فريدة وهي أنه يمكن ربـط         .  األعضاء في منظمة الصحة العالمية     ١٩٢دول ال

أما التقارير التقنية لقاعدة    . كل من سجالتها بالمعلومات التي تعود إلى المسح الخاص به، بما في ذلك المصدر األول              
بترصد عوامل االختطار المتعلقة بـاألمراض      سلسلة التقارير الخاصة    "المعلومات التي تصدر مرة كل سنتين، وهي        

  .، فإنها تركز على ثمانية عوامل اختطار، منها تعاطي التبغ"المزمنة
  
ويوفر النهج التدريجي الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية بشأن ترصد عوامل االختطار المتعلقة باألمراض                -٣٧

ال جمع وتحليل ونشر البيانات عـن عوامـل االختطـار           غير السارية بنية منهجية موحدة لقاعدة المعلومات في مج        
ويشتمل النهج على ثالثة مستويات لتقييم عوامل االختطار، وتستند وحـدات كـل             . المتعلقة باألمراض غير السارية   

وتتألف الخطوة األولى من المجموعة الرئيسية أو الدنيا من التدابير التي يفـصح             . مستوى على المستوى الذي يسبقه    
أما الخطوة الثانية، فتوسع الخطـوة      . الشخص بشأن تعاطي التبغ والكحول، والوضع الغذائي والالنشاط البدني        عنها  

وفـي الخطـوة الثالثـة،      . األولى بإضافة مقاييس بدنية أساسية مثل ضغط الدم، والطول، والوزن، ومحيط الخصر           
 وخاصة من الخطوتين األولى والثانية، هو تعزيـز         والقصد من المنهجية،  . تضاف إلى التقييم مقاييس كيميائية حيوية     

ويمكـن اسـتخدام    . ترصد عوامل االختطار المتعلقة باألمراض غير السارية في البلدان النامية ذات الموارد الـدنيا             
البيانات التي تجمع عن طريق برنامج قاعدة المعلومات في دراسة االتجاهات الوطنية واإلقليمية كما أن هذه البيانات                 

  .تتيح الفرصة، إلى حد ما، لدراسة توزع األخطار فيما بين السكان
  
وهذا المشروع يعزز التعـاون فيمـا بـين الـدوائر واإلدارات ذات الـصلة داخـل منظمـة الـصحة                       -٣٨

والمكاتب اإلقليمية للمنظمة، وسائر وكاالت األمم المتحدة، والمراكـز المتعاونـة مـع منظمـة الـصحة                  العالمية،
والمكاتب القطرية لمنظمـة الـصحة العالميـة، والحكومـات والجهـات المانحـة، ووزارات الـصحة،                  العالمية،

وباإلضافة إلى  . العلمية الكبرى التي تضطلع بأعمال على المستوى القطري، والمنظمات غير الحكومية           والمؤسسات
رصد عوامـل االختطـار المتعلقـة       ذلك، تستند قاعدة المعلومات إلى المبادرات والشبكات القائمة التي تركز على ت           

ولمزيد من المعلومات عن قاعدة المعلومات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، يرجى زيارة            . باألمراض غير السارية  
  .http://www.who.int/ncd_ surveillance/infobase/enالموقع 
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  المسح الصحي العالمي
  
مج مسوحات ومسح صحي عالمي لجمع معلومات أسـاس         قامت منظمة الصحة العالمية بوضع وتنفيذ برنا        -٣٩

صحيحة وشاملة ومنخفضة الكلفة وقابلة للمقارنة بشأن صحة السكان وبشأن الحصائل المقترنة باالستثمار في النظم               
الصحية، وأدلة قياس بشأن الطريقة التي تعمل بها النظم الصحية حالياً؛ والقدرة على رصد المـدخالت والوظـائف                  

 وهذا بدوره سيزود واضعي السياسات باألدلة التي يحتاجون إليها لتعـديل سياسـاتهم واسـتراتيجياتهم                .والحصائل
  .وبرامجهم عند الضرورة

  
 بلداً، وتجـري اآلن تنقيـة       ٧٠وقد ُأنجز المسح الصحي العالمي، الذي تنسقه منظمة الصحة العالمية، في              -٤٠

وستقدم منظمة الصحة العالمية إلـى البلـدان الجـداول          . رقة قطرية البيانات وترجيحها وإعدادها للتحليل من قبل أف      
  .األساسية إلى جانب مجموعات البيانات النهائية، وستساعد في إعداد التقارير الوطنية

  
 سنة أو أكثر، وهم يختارون على أسـاس         ١٨والفئة التي يشملها المسح هي فئة البالغين الذين يبلغ عمرهم             -٤١

وتُجمع في المـسح بيانـات عـن الـصحة          . شكل عينات ذات صفة تمثيلية على المستوى الوطني       نظرية االحتمال ب  
وعلى وجه التحديد، تطرح فيه أسئلة حول تواتر ومقـدار تعـاطي            . والحصائل المتصلة بالصحة وعوامل االختطار    

، ومـدة التـدخين     )غير اليـوميين  المدخنين اليوميين والمدخنين    (التبغ، وتقدم فيه تقديرات تتعلق بالمدخنين الراهنين        
  .ويمكن عندئذ ربط عامل االختطار هذا بالحصائل الصحية األخرى. اليومي، ومتوسط كمية التبغ المستهلك

  
ووضع برنامج منظمة الصحة العالمية للمسوحات على مستوى فرادى البلدان، من خـالل التـشاور مـع                   -٤٢

وسيكون . ل نظم المعلومات الصحية والمسوحات الوطنية الروتينية      واضعي السياسات وبالتعاون مع العاملين في مجا      
البرنامج مكمالً لجهودهم، وذلك لضمان مدخالت من البيانات الدورية على نحو ناجع من حيث الكلفة بحيث يتاح سد                  

وهنا . صحيةوسينشئ البرنامج أيضاً خط أساس لقياس تأثير زيادة األنشطة ال        . الثغرات الهامة في المعلومات الصحية    
ولمزيد من المعلومات عن المسح الصحي      . البلدان مواصلة جمع المعلومات عن تعاطي التبغ       أيضاً، يمكن أن تختار   

  ./http://www.who.int/healthinfo/survey/enالعالمي، يرجى زيارة الموقع 
  

  قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالوفيات
  
عالمية، في قاعدة البيانات الخاصة بالوفيات، بيانات عن الوفيات المـسجلة بحـسب             توفر منظمة الصحة ال     -٤٣

مثالً، االضطرابات الذهنية واضطرابات الـسلوك الناجمـة عـن        (المجموعة العمرية، والجنس، وسنة وسبب الوفاة       
إنشاء وصيانة الخدمات   آلحاد الدول األعضاء كجزء من المهمة المنوطة بها في دستورها والمتمثلة في             ) تعاطي التبغ 

والبيانات المتوفرة في قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية الخاصة         . اإلحصائية وتوفير المعلومات في ميدان الصحة     
بالوفيات تشمل الوفيات المسجلة وفقاً للنظم الوطنية لتسجيل الوفيات، مع بيان السبب األساسي للوفاة كما هو مصدق                 

المـرض أو اإلصـابة   "ويعرف السبب األساسي للوفاة بأنه . من قبل السلطة الوطنية المختصةعليه ومصنف قانونياً    
التي بدأت سلسلة األحداث المرضية التي قادت مباشرة إلى الوفاة، أو ظروف الحادث أو العنف التي أحدثت اإلصابة                  

وعليـه، مـن    ". حية ذات العالقـة   التصنيف اإلحصائي الدولي لألمراض والمـشكالت الـص       "، وفقاً لقواعد    "القاتلة
كما تتم اإلفادة ببيانـات الـسكان للتمكـين مـن           . تحليل أسباب الوفيات التي يشكل فيها التبغ عامل اختطار         الممكن
ولمزيد من المعلومات عن قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالوفيات، يرجـى             . معدالت الوفيات  حساب

  ./http://www.who.int/healthinfo/cod/enزيارة الموقع 
  

  شبكة القياسات الصحية لمنظمة الصحة العالمية
  
شبكة القياسات الصحية هي مبادرة عالمية جديدة ترمي إلى تحسين الحصول علـى المعلومـات الـصحية                   -٤٤

ان المنخفضة إلى   والشبكة ال توفر بيانات وإنما تركز على مساعدة البلد        . وتحسين توافرها وجودتها في البلدان النامية     
  .متوسطة الدخل في تعزيز قدرتها على توفير المعلومات الصحية الالزمة لرسم السياسات وتطويرها وإدارتها
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وتستند تحسينات نظم المعلومات الصحية القُطرية إلى معايير دولية متفق عليها ومبادئ توجيهية معروضة                -٤٥
العوامل الحاسمة  ) ١: (ني ثالثة مجاالت لقياس نظم المعلومات الصحية      ويبين اإلطار التق  ". اإلطار التقني للشبكة  "في  

 االقتـصادية والديمغرافيـة؛     –المحددة للمخاطر الصحية والبيئيـة ومخـاطر الـسلوك، والعوامـل االجتماعيـة              
الوضـع الـصحي،    ) ٣(إحصاءات النظام الصحي، بما في ذلك مـدخالت النظـام ومخرجاتـه وحـصائله؛                )٢(

والمعلومات المقدمة في هذه الميادين، والتي تشمل السلوك المنطـوي علـى            . جز، والوفيات، والرفاه  الع/والمراضة
مخاطر، مثل تعاطي التبغ، وبرامج الوقاية من تعاطي التبغ وحصائلها، وبيانات المراضة والوفيـات ذات العالقـة                 

وقد انتهت الشبكة منذ وقت قصير مـن        . يغبالتبغ، يمكن أن تدرج في المعلومات الصحية للبلد من خالل تحسين التبل           
جولتها األولى من تقديم المساعدة إلى البلدان بناء على مقترحات تطلب الدعم لتعزيز نظـام المعلومـات الـصحية،       

.  بلداً في العام القادم؛ وستضاف بلدان جديدة خالل األعوام الخمسة القادمـة            ٤٠وستعمل في بلدان يصل عددها إلى       
 التقارير القطرية من خالل تحسين نظم المعلومات الصحية أن يدعم أنشطة الترصـد فيمـا يتعلـق                  ومن شان تقديم  

ولمزيد من المعلومات عن شبكة القياسات الصحية لمنظمة الصحة العالمية، يرجـى زيـارة              . بسياسات مكافحة التبغ  
  ./http://www.who.int/healthmetrics/enالموقع 

  
  رة التحرر من التبغبرامج البحوث في إطار مباد

  
تشتمل مبادرة التحرر من التبغ، بوصفها الهيئة التقنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية باألنشطة ذات الصلة                 -٤٦

ويتم في إطار هذه المبـادرة،      . بمكافحة التبغ، على بحوث في مجال مكافحة التبغ تعتبر واحدة من مهامها األساسية            
لعلماء وخبراء الصحة، تعزيز البحوث بشأن مختلف جوانب إنتاج واسـتهالك التبـغ             بالتعاون مع شبكة دولية من ا     

وتنفَّذ برامج البحوث هذه من خالل دراسات التدخل التي تستهدف مجتمعات معينة،            . وأثرهما على الصحة واالقتصاد   
، والبحـوث القانونيـة،     والترصد، والدراسات االقتصادية، واالستعراضات المنهجية، والبحوث التجريبية المختبرية       

والتحليالت الخاصة  ) جمع البيانات من مصادر متاحة بشكل مشاع إلعداد تقارير شهرية         (ورصد دوائر صناعة التبغ     
  .بموضوع معين أو منطقة معينة

  
وتساهم بحوث المبادرة، بالتعاون مع الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية ومع اإلدارات المختـصة                 -٤٧

مة وهيئات البحوث المنتسبة لها ومع الشركاء الخارجيين، في تعزيز مكافحة التبغ على النطاق العالمي من                في المنظ 
أجل اإلسهام في العمل الدعوي في هذا المجال، وبناء قدرة مستدامة في البلدان النامية، ووضع خطط عمل وطنيـة                   

  .شاملة بشأن مكافحة التبغ
  
ياسات استناداً إلى مجموعة البحوث المضطلع بها في إطـار المبـادرة أو             وتوضع التوصيات المتعلقة بالس     -٤٨

وتشمل التوصـيات ذات الـصلة بالمعاهـدة        . باالشتراك معها ووفقاً ألحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية        
ـ            ان التبـغ غيـر   مختلف جوانب مكافحة التبغ، ومنها اللوائح والتشريعات المتعلقة باإلقالع عن تعاطي التبـغ، ودخ

  .المباشر، والتدخين واألطفال، والتدخين ونوع الجنس، واالقتصاد، والتجارة
  

خيارات بشأن إعداد التقارير بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة             
  التبغ

  
مؤتمر األطـراف   توجز في الفرع التالي خيارات بشأن كل جانب من جوانب تقديم التقارير، كي يبت فيها                  -٤٩

ووفقاً لطرائق عمل األمانة الدائمة المقبلة التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية وتعاونها مـع              . في اجتماعه األول  
مبادرة التحرر من التبغ يمكن تأسيس ترتيبات تقديم التقارير التي ستوضع وفقاً ألحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية                 

ترصد القائمة المضطلع بها من جانب المنظمة وفي إطار المبادرة، ودمج هذه األنشطة فـي               اإلطارية على أنشطة ال   
  .تلك الترتيبات
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  التوقيت
  
إن االتفاقات البيئية المتعددة األطراف القائمة التي تتضمن اشتراطات تتعلق بتقديم التقارير تنص على تقديم                 -٥٠

. وقد اختيرت نُهج مختلفة لتنفيذ هذا االشتراط      . ؤتمر األطراف التقارير بصورة دورية في مواعيد يحددها بالضبط م       
فبموجب بعض االتفاقيات، يقرر مؤتمر األطراف أن يكون تقديم التقارير دورياً وأن تقدم التقـارير سـنوياً كخيـار                   

وبموجب اتفاقيات أخرى، يحدد مؤتمر األطراف فترات متعاقبة لتقديم التقارير علـى أسـاس مخـصص                . مشترك
ويمكن أن يكون هذا النهج مفيداً إذا كانت التقارير الوطنية موسعة جداً وإذا كان إعدادها يستغرق، بالتالي،                 . لغرضا

الكثير من الوقت، كما هو الحال، مثالً، في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن                 
مثل اتفاقية  (يات فئات مختلفة من البلدان تضطلع بأنواع مختلفة من االلتزامات           وحددت في بعض االتفاق   . تغير المناخ 

وبالتالي، حددت فتـرات مختلفـة      ) األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر          
 إفراد مواضيع محددة والنص على      وأخيراً، هناك خيار آخر يتمثل في     . لتقديم التقارير لمجموعات مختلفة من البلدان     

ويتـيح  . تقديم التقارير بصورة منفصلة حسب توقيت منفصل، كما هو الحال في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي              
  .هذا النهج لمؤتمر األطراف أو لهيئته الفرعية التركيز على القضية المعنية لدى النظر في التقارير

  
ويحدد هذا الموعد بوجه عام     .  يحدد موعد نهائي لتقديم التقارير بالنسبة لكل فترة        وبموجب معظم االتفاقيات،    -٥١

                    في تاريخ محدد قبل انعقاد اجتماع المؤتمر أو هيئته الفرعية الذي سينظر في التقارير، كي يتاح لألمانة وقت كـاف
  .لتجهيز هذه التقارير

  
 التابعة لألمم المتحدة، مجموعة من المبادئ التوجيهية        ووضعت مؤخراً، برعاية اللجنة االقتصادية ألوروبا       -٥٢

 وهذه المبادئ التوجيهيـة  ١المتعلقة بتقديم التقارير في إطار االتفاقات البيئية المتعددة األطراف في اإلقليم ذي الصلة،     
  :توصي بأخذ األمور التالية في االعتبار لدى تحديد فترات تقديم التقارير

  
 تقديم التقارير تواتراً أمثل وواقعياً لـضمان تقـديم أوثـق المعلومـات صـلة                ينبغي أن يكون تواتر     •

بالموضوع وأكثرها ضرورة في الوقت المحدد وعلى نحو متسق لتخفيف العبء عن األطراف وعـن               
  األمانة؛

  
ينبغي أن تؤخذ في الحسبان، لدى تحديد الموعد النهائي لتقديم التقارير، الـوتيرة التـي تـصبح بهـا                     •

  .انات متاحة على المستوى الوطني، وأوقات انعقاد االجتماعات الدولية التي ستناقشهاالبي
  

  شكل تقديم التقارير
  
إن إعداد التقارير الوطنية قد يكون مرهقاً وقد يستغرق وقتاً طويالً، وكثيراً ما يشكل االمتثال مـشكلة مـن                     -٥٣

وبموجب معظم السوابق التـي     . و يسهل عملية إعداد التقارير    فينبغي، بالتالي، تصميم الشكل على نح     . الناحية العملية 
فأثناء إعداد استمارة تقديم التقارير     . تمت دراستها، وضع استبيان وأتيح في شكل إلكتروني وشكل ورقي على السواء           

مقتـضيات   بشأن الملوثات العضوية الثابتة، أجرت األمانة المؤقتة مسحاً تنـاول ال           ٢٠٠١ الخاصة باتفاقية استكهولم  
وحددت، باإلضافة إلى بعض النقاط الخاصة باتفاقية استكهولم، الخـصائص العامـة التاليـة              . الهامة الستبيان مقبل  

  ٢:لالستبيان الناجع
                                                           

١ UN/ECE Task Force on Environmental Compliance and Enforcement: Report by the Chairman, 
CEP/AC.11/2003/18, 16 December 2002.                                                                                                                   

ــر    ٢  ,Document Format and timing of Party Reporting under Article 15: Note by Secretariatانظ
UNEP/POPS/INC.7/19, 10 April 2003.                                                                                                                       
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  ؛)بحيث يقلل إلى الحد األدنى من العبء اإلداري على األطراف(أن يكون بسيطاً وواضحاً   •
  

   إلكتروني وورقي؛أن يتاح بلغات األمم المتحدة الست في شكلين  •
  

  أن يكون مرتبطاً بااللتزامات المحددة الواردة في االتفاقية؛  •
  

  أن يكون مصحوباً بتعليمات واضحة حول كيفية ملئه؛  •
  

  . أن يكون مصمماً على نحو يسمح بإجراء مقارنة بين البلدان المقدمة للتقارير  •
  
ات في شكل قابل للمقارنة من حيث النوعية والكمية،         ولتسهيل تقديم التقارير وضمان الحصول على المعلوم        -٥٤

أوصي في المبادئ التوجيهية التي وضعت برعاية اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم المتحدة باستخدام استبيان               
  :في شكل إلكتروني يستند إلى اإلنترنت ويتضمن العناصر التالية

  
  نموذجاً سهل االستعمال؛  •

  
ارات أخرى بشأن نوع اإلجابة المطلوبة، بما في ذلك وصالت إنترنـت للحـصول علـى              أمثلة أو إش    •

  معلومات أكثر تفصيالً؛
  

إسناداً ترافقياً ومالحظات تفسيرية لتوفير إرشادات بشأن مستوى التفـصيل المطلـوب فـي األسـئلة             •
  المفتوحة؛

  
ن ما إذا كانت البيانات تنطبق عليها       أسئلة مع أجوبة ممكنة مدرجة أدناه بحيث تتمكن األطراف من تبيا            •

  ال؛ أم
  
استمارات مملوءة مسبقاً يطلب فيها مـن       : فيما يتعلق بالفترة الثانية لتقديم التقارير والفترات التي تليها          •

  األطراف تأكيد صحة المعلومات المستقاة من التقارير الوطنية الماضية أو تحديثها؛
  
  .تعليقات ومقترحات وتوصيات تتعلق بسبل تحسين االستبيانسؤاالً نهائياً يدعو إلى إبداء   •
  

وبمقتضى معظم االتفاقات البيئية المتعددة األطراف العالمية التي أنشأت نظاماً لتقديم التقارير، يمكن تقـديم                 -٥٥
أمكـن، تقـديم    وبمقتضى اتفاقية بازل واالتفاقية المتعلقة بالمنـاخ، ينبغـي، إن           . التقارير بلغات األمم المتحدة الست    

وبمقتضى بروتوكول مونتريال، تتاح االستمارات العامة لتقـديم التقـارير باللغـات          . التقارير باللغة اإلنكليزية أيضاً   
  .اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، بينما تتاح استمارات محددة باللغة اإلنكليزية فقط

  
ة المتعلقة بشكل تقديم التقارير، بإعداد مشروع أولـي         وقد قامت األمانة المؤقتة، في مجهود لتيسير المناقش         -٥٦

الستبيان يمكن أن يستخدم كنقطة انطالق لتصميم استمارة تقديم التقارير الخاصة باتفاقية منظمة الـصحة العالميـة                 
  . لهذه الوثيقة، ومتاح أيضاً في شكل إلكتروني١وهذا النموذج من التبليغ معروض بوصفه الملحق . اإلطارية

  
  دبير المعلومات المتلقاةت
  
. إن تدبير المعلومات مهمة كبيرة تقوم بها أمانة أية اتفاقية تتضمن اشـتراطات تتعلـق بتقـديم التقـارير                    -٥٧

وتستخدم جميع األمانات تقريباً استبيانات إلكترونية تستند إلى اإلنترنت ومواد إرشادية كما هو مبين أعاله، بحيـث                 
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وفـي حالـة    . ويتم تدبير المعلومات ذات الصلة بواسطة قاعدة بيانات       . ام في شكل متماثل   تُستلم المعلومات بوجه ع   
أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، حيث يقترح أن يكون هناك تعاون وثيق مع مبادرة التحرر من التبغ،                  

  .يمكن ربط تدبير البيانات بنظام الترصد القائم المعمول به في إطار المبادرة
  

وتبين السوابق أنه حتى وإن كان من الجائز تقديم التقارير الوطنية بلغات األمم المتحدة الست، فـإن هـذه                     -٥٨
التقارير تقدم في أغلب األحيان باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية، وفي بعض األحيان باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية إضافة                 

واألمانـات  .  بلغة من لغات األمم المتحدة مع خالصة باللغـة اإلنكليزيـة  إلى لغة أخرى من لغات األمم المتحدة، أو 
تقوم بوجه عام بترجمة أو بتحرير التقارير، كما أن هذه التقارير ال تتاح كوثائق رسمية لمؤتمر األطراف أو ألية                    ال

خ واتفاقية األمـم المتحـدة      كاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنا      (وبموجب بعض االتفاقيات    . هيئة فرعية 
وبموجب بعـض   . ، تنشر التقارير على شبكة اإلنترنت بالشكل الذي وردت فيه         )لمكافحة التصحر، على سبيل المثال    

أو تقرير توليفي يتاح بلغات األمم المتحدة كـي يتـسنى لمـؤتمر           /االتفاقيات األخرى، تقوم األمانة بإعداد تصنيف و      
وتتاح التصانيف أو التقارير التوليفية عادة على شبكة اإلنترنـت          . صصة النظر فيها  أو لهيئة فرعية متخ   /األطراف و 

وتضع أمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والـتخلص منهـا نـوعين مـن                    . أيضاً
  .التصانيف، فضالً عن صحائف وقائع قطرية، وتتيحها على شبكة اإلنترنت

  
  إلى األطراف في إعداد التقاريرتقديم المساعدة 

  
وقد وضعت مواد مـن     . إن وسيلة المساعدة األكثر شيوعاً هي توفير المواد اإلرشادية بشأن إعداد التقارير             -٥٩

. هذا القبيل لجميع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف العالمية القائمة التي تتضمن اشتراطات تتعلق بتقديم التقـارير               
مواد عادة من قبل األمانة وفقاً لتوجيهات مؤتمر األطراف أو هيئة فرعية متخصصة، وتتخذ، في كثير                وتوضع هذه ال  

وتتاح هذه المواد في شكل ورقي وشكل إلكتروني، وغالباً مـا تكـون             . من األحيان، شكل كتيبات أو مبادئ توجيهية      
  .كبيرة جداً

  
ة على أن ينظر مؤتمر األطـراف فـي الترتيبـات           وتنص اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية صراح        -٦٠

الرامية إلى مساعدة األطراف، وال سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة، بنـاء علـى                   
غيـر  وهناك اتفاقيات أخرى، مثل االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ت             . طلبها

وتتناول هذه األحكام تقديم مساعدة محددة إلى آحاد البلدان أو مجموعات البلدان فـي              . المناخ، تتضمن أحكاماً مماثلة   
شكل حلقات عمل تعنى بموضوع تقديم التقارير، أو توفير دعم فردي من جانب األمانة بناء على الطلب، أو تقـديم                    

وبموجب اتفاقية األمم   . اعدة، إلى حد كبير، على توفر الموارد المالية       ويتوقف هذا النوع من المس    . مساعدة داخل البلد  
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، يمول هذا النوع من المساعدة عن طريـق                 

ية األمم المتحدة لمكافحة التـصحر،      وبموجب اتفاق . مرفق البيئة العالمية العامل بوصفه اآللية المالية لكلتا االتفاقيتين        
وقد أدرج، في الميزانية المؤقتة لألمانة الدائمة التفاقية منظمـة الـصحة العالميـة              . تقدم المساعدة منظمات إقليمية   

، التي قدمتها األمانة المؤقتة إلى الفريق العامل الحكومي الدولي في اجتماعه الثـاني              ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلطارية للفترة   
  ١.، اعتماد بشأن عقد حلقات عمل وتقديم مساعدة داخل البلد في سياق تقديم التقارير الوطنية٢٠٠٥راير فب/في شباط

  
  
  

                                                           
 ,A/FCTC/IGWG/2/Conf.Paper No.4ة ـات الالزمة لعملها، الوثيقـة والترتيبـة الدائمـن األمانـرات تعييخيا    ١

4 February 2005.                                                                                                                                                           
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  ١الملحق 
  

  مشروع استمارة خاصة بتقديم التقارير معروض على مؤتمر األطراف لينظر فيه
  

  ةـمقدم
  

ية منظمة الصحة العالمية اإلطارية يتضمن المشروع التالي لالستمارة الخاصة بتقديم التقارير عن تنفيذ اتفاق  
 من االتفاقية سلسلة من األسئلة الموضوعة استناداً إلى عناصر هذا الصك التي ٢١بشأن مكافحة التبغ بموجب المادة 

ويشمل مشروع االستبيان هذا المجموعة الكاملة لاللتزامات، ولكنه . ترتب التزامات على األطراف المتعاقدة
وستكون البيانات المجموعة بمثابة أداة تساعد ). مثل تدابير فعالة(على التدابير المتخذة يتضمن إطالق صفة  ال

األطراف على تقييم مدى تنفيذها لالتفاقية وتساعد في الوقت ذاته مؤتمر األطراف على تحديد الوضع العام لتنفيذ 
  .المعاهدة

  
ويقترح أن تقوم األمانة .  المزيد من العملويقدم مشروع االستمارة هذا لتسهيل النقاش، وال بد أن يتطلب  

بتنقيحه استناداً إلى التوجيهات الصادرة عن المؤتمر وأن تستخدمه األطراف للدورة األولى من تقديم التقارير، التي 
وتطبيق االستبيان على هذا النحو يمكن أن يساعد على توضيح نقاط القوة . يمكن أن تكون بمثابة مرحلة ريادية

  .فيه وأن يشكل أساساً إلدخال تعديالت عليه من قبل المؤتمر في اجتماعه الثانيوالضعف 
  

  :وقسم االستبيان الخاص بتقديم التقارير إلى فئات موضوعية على الشكل اآلتي  
  

  معلومات عن منشأ التقرير  -١  
  

  البيانات  -٢  
  

  العمليات/تدابير، واألحكامن الالتشريعات واللوائح والتدابير التنفيذية واإلدارية وغيرها م  -٣  
  

  المعلومات  -٤  
  

  لمتلقاة بشأن أنشطة مكافحة التبغالمساعدة المالية والتقنية المقدمة أو ا  -٥  
  

  ابير المتخذة لتذليل هذه العقباتالعوائق أو العقبات المواَجهة في تنفيذ االتفاقية والتد  -٦  
  

   المعلومات الناقصة أو استعادتهاحث عنالمساعدة المتلقاة في إعداد التقرير وآليات الب  -٧  
  

  .المعلومات االرتجاعية بشأن االستبيان  -٨  
  

ويرد ضمن كل فئة . ٢٠ وإلى األحكام العامة للمادة ١- ٢١وتستند هذه الفئات إلى الفقرات الفرعية للمادة   
لة قدر اإلمكان لصياغة وتستخدم في صياغة األسئلة صياغة مماث. إسناد ترافقي لألسئلة والمواد بغرض التوضيح

وعليه، فإن المصطلحات المستخدمة في األسئلة تنسجم مع المعاني الواردة في . األحكام ذات الصلة من االتفاقية
  .، حيثما ينطبق ذلك١إطار المادة 
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وبما أنه يحق لمنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي األطراف في االتفاقية أن تمارس حقوقاً وتضطلع   
أو إلى " البلدان"مات بشأن القضايا التي يشملها هذا االستبيان بحسب مدى صالحيتها، فإن اإلشارات إلى بالتزا

  .ينبغي أن تفهم على أنها إشارات إلى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي حيثما ينطبق ذلك" الوطنية"
  

 بمكافحة التبغ فيما بين األطراف والغرض من هذه التقارير هو وصف الحالة الراهنة لألنشطة ذات الصلة  
ويوصى بإشراك جميع الجهات . المتعاقدة وتوجيه مؤتمر األطراف في عملية مواءمة تنفيذ المعاهدة وجمع البيانات

وترحب األمانة بتلقي مالحظات بشأن أي من األسئلة أو . المعنية في عملية إعداد التقرير لضمان الشفافية والشمول
لالستمارة أو عملية إعداد التقرير، كما ترحب بتلقي توصيات بشأن الطريقة التي يمكن بها تحسين بشأن الشكل العام 

  .عملية إعداد التقارير
  

  مشروع استمارة خاصة بإعداد التقارير
  
  معلومات عن منشأ التقرير  -١
  
   اسم الطرف المتعاقد) أ(
  التنسيق الوطني/معلومات عن مركز االتصال) ب(

     موظف االتصال ولقبه     اسم
         رقم الهاتف

         عنوان البريد اإللكتروني
معلومات عن موظف االتصال الـذي يقـدم        ) ج(

التقرير الوطني إذا كان غير الـشخص المـذكور         
  عالهأ

  

         اسم موظف االتصال ولقبه
         رقم الهاتف

         عنوان البريد اإللكتروني
    موظف المسؤول عن تقديم التقريرتوقيع ال) د(

    االسم الكامل للمؤسسة
    العنوان البريدي

    رقم الفاكس
    الموقع على الشبكة

  إلى) ٢٠٠_/ الشهر/اليوم(تقرير عن الفترة الممتدة من    الفترة المشمولة بالتقرير) ه(
 )٢٠٠_/ الشهر/ اليوم(

  )السنة/الشهر/ماليو(   التاريخ الذي قُدم فيه التقرير) و(
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  البيانات  - ٢
  

يتضمن هذا الفرع من االستبيان أسئلة تتعلق بااللتزامات الواردة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية   
أو جمع بيانات فيما يتعلق بحجم استهالك التبغ والتعرض لدخان /والتي تقضي بأن تقوم األطراف المتعاقدة برصد و

والعوامل المحددة لهما وعواقبهما، بما في ذلك بيانات بحسب الجنس وبيانات خاصة بالشباب التبغ، وبأنماطهما 
  .والسكان األصليين

  
وفي الحاالت التي تُجمع فيها البيانات إما من قبل البلد أو كجزء من برنامج ترصُّد قائم، ينبغي إرفاق   

الت نشرت في مجالت وتُظهر البيانات الوطنية ودون ويعتبر إرفاق مقا. االستبيان المملوء بنسخ من هذه البيانات
والغرض من طلب . الوطنية أو أية سجالت تُظهر المشاركة في مشاريع مسوحات إقليمية أو عالمية أمراً بالغ الفائدة

ن التحقق من البيانات هو التأكد من أن جميع التحليالت التي تجرى للبيانات الراهنة هي تحليالت صحيحة قدر اإلمكا
وال يقصد تحديد درجة أو مرتبة . والتعرف بشكل أفضل على المجال الذي ينبغي أن تركَّز عليه الموارد في المستقبل

  .أو اقتراح تحديد درجة أو مرتبة
  

الوفيات /بشأن البيانات الوبائية وبيانات المراضة) المدرجة أدناه(والقصد من مشاريع الجداول النموذجية   
 هو إعطاء أمثلة على المتغيرات التي يمكن التبليغ عنها، وهذه الجداول تستند إلى نظام جمع ذات العالقة بالتبغ

البيانات الخاص بقاعدة معلومات منظمة الصحة العالمية وإلى منهجية النهج التدريجي الخاصة بمنظمة الصحة 
بة للعبء العالمي المتزايد لألمراض واالستبيان النموذجي القائم على النهج التدريجي، والمصمم لالستجا. العالمية

غير السارية بتحسين القدرة على رصد ومكافحة األمراض غير السارية، قد يكون النموذج األصلي األول الذي 
وبموجب منهجية النهج التدريجي، . يمكن أن تستخدمه األطراف المتعاقدة لإلفادة بالبيانات واالتجاهات الوبائية

بما في ذلك (األمراض القلبية الوعائية : تالية في البيانات المتعلقة بالمراضة والوفياتيوصى بإدراج الحاالت ال
بما في ذلك األمراض الرئوية (؛ والسرطان؛ واألمراض التنفسية )أمراض القلب والسكتة الدماغية وفرط ضغط الدم

  ).االنسدادية المزمنة والربو
  

الصحة العالمية تجمع بيانات على المستوى القطري بشأن وتنبغي اإلشارة إلى أن قاعدة معلومات منظمة   
. عوامل االختطار الهامة المتعلقة باألمراض غير السارية لصالح جميع الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية

وهناك أدوات مسح مختلفة عديدة متاحة لجمع بيانات عن السلوك في مجال الصحة وعن الواصمات البيولوجية 
والهدف الرئيسي من برنامج ترصد األمراض غير السارية هو . لمخاطر، ولكل أداة مزاياها وحدودهاللتعرض ل

استخدام البيانات التي سبق جمعها على المستوى القطري لتوفير تقديرات أفضل لمعدل انتشار عوامل االختطار على 
ونظراً إلى وجود عدد من أدوات المسح، . المستوى القطري ولالتجاهات المالحظة لدى المجموعات العمرية القياسية

تختلف من مسح إلى آخر وإن عملية المواءمة الالزمة لوضع تدابير قابلة للمقارنة ) حالة التدخين مثالً(فإن التعاريف 
ولهذه العملية ميزة وهي مواءمة . بين مختلف المسوحات تتم استداللياً حسب االقتضاء وعندما يكون ذلك ممكناً

مع البيانات السابق وتأكيد صحتها، فضالً عن تحديد المنهجيات غير القابلة للمقارنة، ومن ثم، إتاحة أفضل منهجية ج
وعلى غرار قاعدة المعلومات، فإن مشروع االستبيان النموذجي الوارد . استخدام ممكن للمسوحات القائمة في األصل

يانات وبالتالي، فإنه ال يتضمن سوى وصف للمتغيرات في هذا الملحق ال يقصد منه أن يكون أداة أساسية لجمع الب
فعلى سبيل . موجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةالتي يمكن استخدامها في اإلفادة بالبيانات الوبائية ب

المثال، ُأدرجت متغيرات من قبيل األمراض ذات العالقة بالتبغ على أن يفهم أن هذه المتغيرات ستتطلب المزيد من 
قائم وبتوفير بعض المعلومات عن نظام معلومات بشأن المسوحات . التحديد فيما يتعلق بأسباب المرض وسبب الوفاة

بالفعل، يؤمل أن يوفر هذا الملحق لألطراف المتعاقدة أساساً كافياً للمضي قدماً، من خالل إجراء مشاورات مع 
الشركاء الداخليين والخارجيين، في تصميم أداة نهائية لجمع المعلومات وتقديم التقارير خاصة باتفاقية منظمة الصحة 

  .العالمية اإلطارية
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دة، حسب االقتضاء، النظر في نُظم ترصُّد ومسوحات أخرى كمصادر معلومات ويمكن لألطراف المتعاق  
وتشمل هذه النظم األخرى، على سبيل المثال ال الحصر، المسح العالمي الخاص بالشباب والتبغ، . لتقديم التقارير

لصحي العالمي، والمسح العالمي الخاص بالعاملين في المدارس، والمسح العالمي الخاص بمهنيي الصحة، والمسح ا
  .وقاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالوفيات، وشبكة القياسات الصحية لمنظمة الصحة العالمية

  
معلومات وبائية ذات   

 عالقة بالتبغ
 اختيارية موسعة رئيسية

بيانات إحصائية عن   
ــشمولة   ــة الم الفئ

 بالمسح

 سنة؛ مقـسم    ٦٤-٢٥(العمر  
، ) مجموعات عمريـة   ١٠إلى  
، )الـسنوات (نس، التعلـيم    الج

 ريفي/وسط حضري

 سنة؛  ٧٤-٦٥ أو /و ٢٤-١٥
األصل اإلثني، أعلى مـستوى     
تعليم، المهنة، دخـل األسـرة      

 المعيشية

 سنة؛ حجم األسرة    ٨٤-٧٥
المعيشية، الوضع العـائلي،    
مرتفقات األسرة المعيشية،   

 إلخ
ــدخنين   تعاطي التبغ ــة للم ــسبة المئوي الن

  اليوميين الحاليين
  ؛)واتر، المدةالت(+

ــدخنين  ــة للم ــسبة المئوي الن
، متوسط سن   )يومياً(السابقين  

  البدء بالتدخين، إلخ

المقدار، الزمن المنقضي منـذ     
اإلقالع عن تعاطيه، نوع التبغ     

  المستهلك

التعـرض غيــر المباشــر  
للدخان، محاوالت اإلقـالع    
عن تعاطيـه، المعتقـدات،     
  المعارف، الموقف، السلوك

  
ات المراضة والوفي

  ذات العالقة بالتبغ
  اختيارية  موسعة  رئيسية

ــراض ذات  األمــ
  العالقة بالتبغ

عدد األشـخاص المـصابين     
  بمرض ذي عالقة بالتبغ

عــدد األشــخاص المــصابين 
بمــرض ذي عالقــة بــالتبغ، 
موزعين فـي فئـات فرعيـة       

  بحسب المرض

عدد األشخاص المـصابين    
بمرض ذي عالقة بـالتبغ،     
موزعين في فئات فرعيـة     

ب المرض واالشتراك   بحس
  في المراضة

الوفيات ذات العالقة   
  بالتبغ

عدد الوفيات ذات العالقة بالتبغ     
  سنوياً

عــدد الوفيــات ذات العالقــة 
بالتبغ، موزعة في فئات فرعية     

  بحسب التشريح الرسمي

عدد الوفيات ذات العالقـة     
بالتبغ، موزعة فـي فئـات      
فرعية بحسب المرض وفقاً    

  لسجالت الوفيات
  
، يرجى أن تبينوا في اإلطـار أدنـاه معـدالت الـضرائب          ٢١للمادة   ووفقاً   ٦ من المادة    ٣بالفقرة  عمالً    :١س

يرجى توخي الدقة قدر اإلمكان، وإرفاق أية معلومـات         . المفروضة في بلدكم على منتجات التبغ واتجاهات استهالكه       
  .أو وثائق أو مقاالت منشورة ذات صلة بالموضوع
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المعلومـات  /، يرجى أن تقدموا في اإلطار أدنـاه البيانـات         ٢١للمادة   ووفقاً   ١٥ من المادة    ٥الفقرة  بعمالً  : ٢س
اإلجمالية التي تم جمعها عن االتجار بمنتجات التبغ عبر الحدود، بما في ذلك االتجـار غيـر المـشروع، وتبـادل                     

طبقاً للقانون الوطني واالتفاقات الثنائيـة      المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها من السلطات، و         
يرجى توخي الدقة والتفصيل قدر اإلمكان،      ). ١٥من المادة   ) أ(٤الفقرة  انظر  (أو المتعددة األطراف المعنية السارية      

  .بما في ذلك تقديم وصف للمنهجية، وإرفاق أية معلومات أو وثائق أو مقاالت منشورة ذات صلة بالموضوع
  
  
  
 
  
المعلومـات  /، يرجى أن تقدموا في اإلطار أدنـاه البيانـات         ٢١للمادة  ووفقاً   ١٥ من المادة    ٥بالفقرة    عمالً :٣س

اإلجمالية التي تم جمعها عن تخزين وتوزيع منتجات التبغ المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب                    
يرجى توخي الدقة والتفصيل قـدر      ). ١٥من المادة   ) د(٤الفقرة  انظر  (أو الرسوم في حدود الوالية القضائية لبلدكم        

اإلمكان، بما في ذلك تقديم وصف للمنهجية، وإرفاق أية معلومـات أو وثـائق أو مقـاالت منـشورة ذات صـلة                      
  .بالموضوع

  
  
  
 
  
 عـن   معلومات/، يرجى أن تقدموا في اإلطار أدناه بيانات       ٢١للمادة   ووفقاً   ١٩من المادة   ) أ(٢بالفقرة   عمالً   :٤س

وينبغي أن تصبح هذه البيانات متاحـة حالمـا يقـام           . اآلثار الصحية الستهالك منتجات التبغ والتعرض لدخان التبغ       
بصورة تدريجية في بلدكم نظام وطني خاص بالترصد الوبائي الستهالك التبغ والمؤشرات االجتماعية واالقتـصادية               

 يرجى توخي الدقة والتفصيل قدر اإلمكان، بما في ذلك تقديم           .٢٠من المادة   ) أ(٣للفقرة  والصحية ذات الصلة وفقاً     
  .وصف للمنهجية، وإرفاق أية معلومات أو وثائق أو مقاالت منشورة ذات صلة بالموضوع

  
  
  
 
  
  
  العمليات/التشريعات واللوائح والتدابير التنفيذية أو اإلدارية وسائر التدابير واألحكام  -٣
  

ن أسئلة تتعلق بااللتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاقية منظمة الـصحة           يتضمن هذا الفرع من االستبيا      
العالمية اإلطارية والتي تقضي بأن تقوم األطراف المتعاقدة باعتماد وتنفيذ تشريعات أو لوائح أو تـدابير تنفيذيـة أو                   

امات من هذا القبيـل، سـواء   وقد تم تناول جميع الحاالت التي تتضمن التز. إدارية أو غيرها من التدابير أو األحكام    
وسـيراعى التمييـز بـين الـصيغة     ". should"أم الصيغة غير األمرية    " shall"أصيغت باستخدام الصيغة األمرية     

  .األمرية والصيغة غير األمرية في عملية تحليل البيانات
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االستبيان المملوء بنـسخ  وفي الحاالت التي اتخذت فيها تدابير قانونية للوفاء بشروط االتفاقية، ينبغي إرفاق             
وفي الحاالت التي اتخذت فيها تدابير قانونية في        . من التشريعات أو اللوائح أو التدابير التنفيذية أو اإلدارية أو غيرها          

شكل يتعذر استنساخه وإدراجه في أجوبتكم على هذا االستبيان، يرجى تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصـيل حـول                   
  .لمتخذة في الحيز المبينالتدبير أو التدابير ا

  
أو تـدابير   /، هل قام بلدكم باتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإداريـة و           ٥من المادة   ) ب(٢بالفقرة   عمالً   :١س

  أخرى لمنع وخفض استهالك التبغ وإدمان النيكوتين والتعرض لدخان التبغ؟
  
أو غيرها  /ذية واإلدارية و  يوجد إطار محلي كامل من التدابير التشريعية والتنفي         )أ(

 )يرجى إعطاء تفاصيل أدناه(من التدابير 
  

يرجى إعطاء تفاصيل أدناه وإرفـاق الـنص عنـد          (تم األخذ بتدابير آنية       )ب(
 )االقتضاء

  

    لم تتخذ تدابير بعد  )ج(
 :تفاصيل إضافية

  
  :، هل اعتمد بلدكم أو حافظ على٦بالمادة  عمالً :٢س
  
ــدابير   ــاذ ت ــم اتخ ت

يرجــى إعطــاء  (
تفاصيل أدناه وإرفاق   
 )النص عند االقتضاء

 لم تتخذ تدابير بعد

تطبيق سياسات ضريبية وسياسات سعرية علـى منتجـات التبـغ          
 )٦من المادة ) أ(٢الفقرة (

  

تدابير لحظر أو تقييد مبيعات منتجات التبغ المعفـاة مـن الـضرائب             
الفقـرة( من قبلهم؟    أو استردادها /والرسوم إلى المسافرين الدوليين و    

  )٦من المادة ) ب(٢

  

 :تفاصيل إضافية
  
أو غيرها مـن    /، هل قام بلدكم باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و          ٨ من المادة    ٢بالفقرة   عمالً   :٣س

غ في أماكن العمل    التدابير في المناطق الخاضعة لواليته القضائية الوطنية بغية توفير الحماية من التعرض لدخان التب             
  الداخلية ووسائل النقل العام واألماكن العمومية الداخلية واألماكن العمومية األخرى؟

  
يرجـى  (أو غيرها من التدابير     /تم اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و        )أ(

تبيان األماكن الممنوع فيها التدخين وأشكال التدخل في اإلطار أدناه إذا كان            
 )ذلك ينطبق

  

ال تعتمد تدابير على المستوى الوطني بموجـب النظـام          /لم تتخذ تدابير بعد    )ب(
 الدستوري

  

 :تفاصيل إضافية
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على مـستوى   (سائر مستويات الوالية القضائية     ، هل عمل بلدكم بنشاط، على       ٨ من المادة    ٢بالفقرة   عمالً   :٤س
أو غيرهـا مـن     /ذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإداريـة و       على اعتماد وتنفي   )الوالية أو مستوى المجتمع المحلي مثالً     

التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية ووسائل النقل العام واألماكن العموميـة               
  الداخلية واألماكن العمومية األخرى؟

  
يرهـا مـن التـدابير      أو غ / اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و      العمل على  بدأ  )أ(

 )عطاء تفاصيل أدناهإيرجى (
 

   اتخاذ تدابيريبدأ العمل علىلم   )ب(
 :تفاصيل إضافية

  
  
، هل قام بلدكم، طبقاً لما تقره السلطات الوطنية المختصة، باعتماد وتنفيـذ تـدابير تـشريعية                 ٩بالمادة   عمالً   :٥س

  :أو غيرها من التدابير من أجل/وتنفيذية وإدارية و
  
يرجى (تم اتخاذ تدابير     

إعطاء تفاصيل أدنـاه    
وإرفاق الـنص عنـد     

 )االقتضاء

 لم تتخذ تدابير بعد

   اختبار وقياس محتويات منتجات التبغ واالنبعاثات الصادرة عنها؟
يرجـى بيـان أسـماء      (تنظيم محتويات وانبعاثات منتجات التبـغ؟       

 التبـغ   أو مختبـرات اختبـار    /السلطات التي تنظم منتجات التبغ و     
  )القائمة

  

 :تفاصيل إضافية
  
  
، هل قام بلدكم، وفقاً لتشريعاته الوطنية، باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إداريـة                ١٠بالمادة   عمالً   :٦س
  :أو غيرها من التدابير التي تقضي/و
  
يرجى (تم اتخاذ تدابير     

إعطاء تفاصيل أدنـاه    
وإرفاق الـنص عنـد     

 )االقتضاء

 تخذ تدابير بعدلم ت

 منتجات التبغ للسلطات الحكومية عن محتويـات        صانعوبأن يكشف   
 منتجات التبغ وانبعاثاتها؟

  

 منتجات التبغ للسلطات الحكومية عن محتويات       مستوردوبأن يكشف   
  منتجات التبغ وانبعاثاتها؟

  

 :تفاصيل إضافية
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  : تدابير تكفل هل قام بلدكم باعتماد وتنفيذ١١،١بالمادة  عمالً :٧س
  
يرجـى  (تم اتخاذ تدابير     

إعطاء تفاصـيل أدنـاه     
ــد  ــنص عن ــاق ال وإرف

 )االقتضاء

 لم تتخذ تدابير بعد

عدم الترويج، عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، ألي منـتج           
من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو خادعـة أو قـد              

لصحية أو أخطاره   تعطي انطباعاً خاطئاً عن خصائصه أو آثاره ا       
أو انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيـان وصـفي أو عالمـة               
تجارية، أو عالمة رمزية أو أي عالمة أخرى مما يعطي بصورة           
مباشرة أو غير مباشرة االنطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبـغ           

 .)١١من المادة ) أ(١الفقرة (أقل ضرراً من غيره؟ 

  

وة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل من        أن تحمل كل علبة أو عب     
أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهـذه المنتجـات تحـذيرات          

  )١١من المادة ) ب(١الفقرة (صحية تصف آثار التبغ الضارة؟ 

  

أن تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، ويتضمن أي شـكل            
مـات  من أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات معلو       

عن مكونات منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها، حسبما تحـدده          
  )١١ من المادة ٢الفقرة (السلطات الوطنية؟ 

  

أن تظهر التحذيرات والمعلومات األخرى الواردة فـي الفقـرتين          
 على كل علبة وعبوة من منتجات التبـغ         ١١ من المادة    ٢و) ب(١

لخـارجيين لهـذه    وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسـيم ا        
  )١١ من المادة ٣الفقرة (المنتجات بلغتكم أو لغاتكم الرئيسية؟ 

  

 :تفاصيل إضافية
  
  :١١من المادة ) ب(١بالفقرة  هل تكفل التدابير المعتمدة والمنفذة عمالً :٨س
  
يرجى إعطـاء   (نعم   

تفاصيل أدناه وإرفاق   
)النص عند االقتضاء

 ال

)١)(ب(١الفقرة  (دة من السلطة الوطنية المختصة؟      أن تكون التحذيرات الصحية معتم    
  )١١من المادة 

  

    )١١من المادة ) ٢)(ب(١الفقرة (أن تكون التحذيرات الصحية متغايرة؟ 
الفقـرة(أن تكون التحذيرات الصحية كبيرة وواضحة وظاهرة للعيـان ومقـروءة؟            

  )١١من المادة ) ٣)(ب(١
  

                                                           
، هناك فترة سماح مدتها ثالث سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقيـة بالنـسبة للطـرف    ١١ من المادة ١وفقاً لنص الفقرة    ١

 .المتعاقد المعني
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 في المائـة مـن مـساحة العـرض     ٣٠قل عن أن تغطي التحذيرات الصحية ما ال ي    
  )١١من المادة ) ٤)(ب(١الفقرة (الرئيسية؟ 

  

 في المائة أو أكثر من مساحة العرض الرئيـسية؟          ٥٠أن تغطي التحذيرات الصحية     
  )١١من المادة ) ٤)(ب(١الفقرة (

  

الفقرة(أن تتخذ التحذيرات الصحية شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً ونقوشاً؟             
  .)١١من المادة ) ٥)(ب(١

  

 :تفاصيل إضافية
  
أو غيرها من التدابير مـن      /، هل قام بلدكم باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و          ١٢بالمادة   عمالً   :٩س

  :أجل العمل على
  
ــدابير   ــاذ ت ــم اتخ ت

يرجــى إعطــاء  (
تفاصيل أدناه وإرفاق   
 )النص عند االقتضاء

لم تتخذ تدابير   
 بعد

توسيع نطاق االستفادة من برامج شاملة للتثقيف ولتوعية الجمهـور بـشأن            
المخاطر الصحية، بما في ذلك الخصائص اإلدمانيـة، السـتهالك التبـغ            

 )١٢من المادة ) أ(الفقرة (والتعرض لدخانه؟ 

  

توعية عامة الناس بشأن المخاطر الصحية المترتبة على اسـتهالك التبـغ            
وائـد اإلقـالع عـن تعـاطي التبـغ وأنمـاط            والتعرض لدخانه، وعن ف   

مـن) ب(الفقرة  (؟  ٢-١٤المتحررة من التبغ وفقاً لما تحدده المادة         الحياة
  )١٢المادة 

  

حصول عامة الناس، طبقاً ألحكام القانون الوطني، على مجموعة واسـعة           
من المعلومات عن صناعة التبغ ذات الصلة بالغرض المنشود مـن هـذه             

  )١٢من المادة ) ج(قرة الف(االتفاقية؟ 

  

وضع برامج مالئمة للتدريب أو التثقيف والتوعية بشأن مكافحة التبغ تكون           
موجهة ألشخاص مثل العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحليـة          
والمرشدين االجتماعيين والعاملين في المجال اإلعالمي والمربين وصـناع         

  )١٢من المادة ) د(الفقرة (المعنيين القرار واإلداريين وسائر األشخاص 

  

توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية غيـر          
المنتسبة لدوائر صناعة التبغ في وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات مشتركة          

  )١٢من المادة ) ه(الفقرة (بين القطاعات من أجل مكافحة التبغ؟ 

  

م على المعلومات المتعلقة بالعواقب الـصحية       توعية عامة الناس وحصوله   
الفقـرة(واالقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على إنتاج التبغ واستهالكه؟         

  )١٢من المادة ) و(

  

 :تفاصيل إضافية
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داً سيطلب من األطراف المتعاقدة اإلجابة إما على السؤالين األولين أو على السؤالين الثانيين، استنا             :  ملحوظة :١٠س
  .إلى األحكام الدستورية الوطنية

  
يرجى إعطاء تفاصيل أدناه    (نعم   

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
 ال

 هل فرض بلدكم، وفقاً لدستوره أو       ١٣١ من المادة    ٢بالفقرة  عمالً  
مبادئه الدستورية، حظراً شامالً على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ          

 والترويج له ورعايته؟

  

فرض  ١٣ من المـادة  ٢بالفقرة ر المفروض عمالً  هل يشمل الحظ  
حظر شامل على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحـدود          

  والناشئة من داخل إقليم بلدكم؟

  

، إذا كان بلدكم ال يـستطيع فـرض         ١٣ من المادة    ٣بالفقرة  عمالً  
حظر شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، هل فرض بلـدكم           

  جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته؟قيوداً على 

  

تـشمل فـرض     ١٣ من المادة    ٣بالفقرة  هل القيود المطبقة عمالً     
حظر شامل على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية الناشـئة مـن           

  داخل إقليم بلدكم؟

  

 :تفاصيل إضافية
  
  
  : لدستوره أو مبادئه الدستورية، بما يلي، هل قام بلدكم، وفقا١٣ً من المادة ٤بالفقرة  عمالً :١١س
  
يرجى إعطاء تفاصـيل    (نعم   

أدناه وإرفـاق الـنص عنـد       
 )االقتضاء

 ال

حظر جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه التـي            
تروج لمنتج من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضللة أو غيرها            

طباعاً خاطئاً عن خصائصه    من الوسائل الخادعة أو التي قد تعطي ان       
من المـادة) أ(٤الفقرة  (أو آثاره الصحية أو مخاطره أو انبعاثاته؟        

١٣( 

  

المطالبة بأن يصحب تحذير صحي أو تحذيرات أو رسائل أخـرى           
الفقـرة(مالئمة كل اإلعالنات عن التبغ وكل ترويج له ورعايتـه؟           

  )١٣من المادة ) ب(٤

  

رة أو غير المباشرة التي تشجع عامـة        تقييد استخدام الحوافز المباش   
  )١٣من المادة ) ج(٤الفقرة (الناس على شراء منتجات التبغ؟ 

  

                                                           
، هناك فترة سماح مدتها خمس سنوات بعد بدء نفاذ االتفاقيـة بالنـسبة للطـرف    ١٣ من المادة ٢وفقاً لنص الفقرة    ١

 .المتعاقد المعني
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مطالبة دوائر صناعة التبغ، إذا كان ال يوجد في بلدكم حظر شامل،            
بالكشف للسلطات الحكومية المعنية عما تنفقه تلـك الـدوائر علـى            

لتي لم تحظر بعـد؟     أنشطة اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ا       
  )١٣من المادة ) د(٤الفقرة (

  

فرض حظر شامل أو، في حالة عدم تمكُّن بلدكم من فرض حظـر             
شامل بسبب دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على اإلعالن          
عن التبغ والترويج له ورعايته في اإلذاعـة والتلفزيـون ووسـائل            

 اإلنترنت خالل فتـرة     اإلعالم المطبوعة، ووسائل إعالم أخرى مثل     
  )١٣ من المادة )ه(٤الفقرة (خمس سنوات؟ 

  

فرض حظر، أو، في حالة عدم تمكن بلدكم من فرض حظر بـسبب             
دستوره أو مبادئه الدستورية، فرض قيود على رعاية التبغ للقاءات          

مـن المـادة) و(٤الفقرة  (أو المشتركين فيها؟    /واألنشطة الدولية و  
١٣(  

  

 :تفاصيل إضافية
  
، هل اتخذ بلدكم تدابير لتشجيع اإلقالع عن تعاطي التبغ وللعالج المالئم لالعتمـاد علـى                ١٤بالمادة   عمالً   :١٢س

  :التبغ، وبوجه خاص في المجاالت التالية
  
يرجـى  (تم اتخـاذ تـدابير       

إعطاء تفاصيل أدناه وإرفاق    
 )النص عند االقتضاء

لم تتخذ تدابير   
 بعد

 التشجيع على اإلقالع عن تعاطي التبـغ        تصميم وتنفيذ برامج بهدف   
في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن         

 )١٤من المادة ) أ(٢الفقرة (العمل وأوساط ممارسة الرياضة 

  

إدماج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ وخدمات إسداء المشورة         
نيـة الـصحية    بشأن اإلقالع عن تعاطي التبغ فـي البـرامج الوط         

والتعليمية والخطط واالستراتيجيات الوطنية، بمـشاركة العـاملين         
الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية والمرشدين االجتماعيين       

  )١٤من المادة ) ب(٢الفقرة (

  

إقامة برامج، ضمن مرافق الرعايـة الـصحية ومراكـز التأهيـل            
االعتماد على التبغ   الصحي، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من       

  )١٤من المادة ) ج(٢الفقرة (وعالجه 

  

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

  

 :تفاصيل إضافية
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  :، هل قام بلدكم بما يلي١٥بالمادة  عمالً :١٣س
  
 إعطاء تفاصـيل    يرجى(نعم   

أدناه وإرفاق الـنص عنـد      
 )االقتضاء

 ال

اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير أخرى لضمان            
وضع عالمة لكل علب أو عبوات منتجات التبغ وأي شكل من أشـكال             
التغليف الخارجي لهذه المنتجات بغية مساعدة األطـراف فـي تحديـد            

 )١٥ من المادة ٢الفقرة (مصدر منتجات التبغ؟ 

  

اشتراط أن تحمل وحدات علب وعبوات منتجات التبغ المعدة لالستعمال          
: بالتجزئة وبالجملة والمبيعة في السوق المحلية لبلدكم، البيـان التـالي          

يدرج اسم البلـد أو الوحـدة دون الوطنيـة أو           (يسمح بالبيع إال في      ال"
ي عالمة فعلية أخرى تحدد الوجهة      أو أن تحمل أ   )" اإلقليمية أو االتحادية  

النهائية أو تساعد السلطات على تحديد ما إذا كـان المنـتج مطروحـاً              
  )١٥من المادة ) أ(٢الفقرة (بصورة قانونية للبيع في السوق المحلية؟ 

  

مـن) ب(٢الفقرة  (وضع نظام عملي القتفاء أثر المنتج وتحديد منشئه؟         
  )١٥المادة 

  

 ٢ومات التغليف أو العالمات المحددة في الفقرة        اشتراط أن تعرض معل   
أو ترد باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد؟       / في شكل مقروء و    ١٥من المادة   

  )١٥ من المادة ٣الفقرة (

  

اتخاذ وتنفيذ تدابير أخرى، تشمل منح التراخيص، من أجل مراقبـة أو            
يـر  تنظيم إنتاج منتجات التبغ وتوزيعها مـن أجـل منـع االتجـار غ             

  )١٥ من المادة ٧الفقرة (المشروع؟ 

  

 :تفاصيل إضافية
  
  :، هل قام بلدكم بما يلي١٥ من المادة ٤بالفقرة  عمالً :١٤س
  
يرجى إعطاء تفاصيل   (نعم   

أدناه وإرفاق الـنص عنـد      
 )االقتضاء

 ال

سن أو تشديد تشريعات تنص على عقوبـات وسـبل انتـصاف مالئمـة              
في منتجات التبغ، بما فيها السجائر المقلدة       لمكافحة االتجار غير المشروع     

 )١٥من المادة ) ب(٤الفقرة (والمحظورة؟ 

  

اتخاذ وتنفيذ تدابير لرصد وتوثيق ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبـغ           
المحتفظ بها أو التي يتم نقلها في ظل تعليق دفع الضرائب أو الرسوم، في              

  )١٥لمادة من ا) د(٤الفقرة (حدود واليته القضائية؟ 

  

اتخاذ تدابير للتمكين من مصادرة اإليرادات المتأتية من االتجـار غيـر            
  )١٥من المادة ) ه(٤الفقرة (المشروع بمنتجات التبغ؟ 

  

 :تفاصيل إضافية
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  :، هل قام بلدكم بما يلي١٦بالمادة  عمالً :١٥س
  
ــم   ــاء (نع يرجــى إعط

تفاصيل أدنـاه وإرفـاق     
 )النص عند االقتضاء

 ال

عتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التـدابير             ا
على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقـل           
أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنيـة أو            

 )١٦ من المادة ١الفقرة (تقل عن ثمانية عشر عاماً؟ 

  

تشجيع حظر توزيع منتجـات التبـغ المجانيـة علـى النـاس،        حظر أو   
  )١٦ من المادة ٢الفقرة (وخصوصاً القصر؟ 

  

 من المـادة٣الفقرة  (حظر بيـع السجائر المفردة أو في علب صغيرة؟         
١٦(  

  

اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير أخرى تشمـل            
  )١٦ من المادة ٦الفقرة ( والموزعين؟ فرض الجزاءات على الباعة

  

اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو تدابير أخرى لحظر            
مبيعات منتجات التبغ بواسطة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن الـسن            
المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية أو تقل عن ثمانية عشر            

  )١٦المادة  من ٧الفقرة (عاماً؟ 

  

 :تفاصيل إضافية
  
  :١٦ من المادة ١بالفقرة  هل تشمل التدابير المعتمدة والمنفذة عمالً :١٦س
  
يرجـى إعطـاء    (نعم   

تفاصيل أدناه وإرفـاق    
 )النص عند االقتضاء

 ال

االشتراط على جميع بائعي منتجات التبغ أن يضعوا إشارة واضـحة فـي             
ر مبيعات التبغ للقصر، وأن يطلبـوا،       مكان بارز داخل نقطة البيع تبين حظ      

في حالة الشك، من كل من يشتري التبغ أن يقدم الدليل المناسب على بلوغه              
 )١٦من المادة ) أ(١الفقرة (السن القانونية الكاملة؟ 

  

منع بيع منتجات التبغ بأي طريقة يمكن بها الوصول إلى هـذه المنتجـات              
  )١٦من المادة ) ب(١الفقرة (؟ مباشرة، مثل عرضها على رفوف المتاجر

  

حظر صنع وبيع الحلوى والوجبات الخفيفة واأللعاب أو غيـر ذلـك مـن              
الفقـرة(األشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصر؟          

  )١٦من المادة ) ج(١

  

ضمان أال تكون ماكينات بيع التبغ، في إطار الواليـة القـضائية لبلـدكم،              
مـن) د(١الفقـرة   (ر، وأال تروج لبيع منتجات التبغ للقصر؟        للقص متاحة

  )١٦المادة 

  

 :تفاصيل إضافية
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، هل قام بلدكم باتخاذ إجراءات تشريعية أو بتعزيز القوانين القائمة لمعالجـة             ١٩ من المادة    ١بالفقرة   عمالً   :١٧س
  اء؟مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية، بما فيها التعويض عند االقتض

  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
  المعلومات  -٤
  

يتضمن هذا الفرع من االستبيان أسئلة تتعلق بااللتزامات المنصوص عليها في اتفاقيـة منظمـة الـصحة                   
ياسات أو القيام بمبادرات فـي مجـال        العالمية اإلطارية والتي تقضي بأن تقوم األطراف المتعاقدة بوضع خطط وس          

ويتناول هذا الفرع أيضاً االلتزامات التي تقضي بنـشر المعلومـات    . البحوث أو تنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة التبغ      
وقد تم تناول جميع الحاالت التي تـرد        . أو األطراف المتعاقدة األخرى أو مؤتمر األطراف      /ليطلع عليها الجمهور و   

". should" أو الصيغة غير األمريـة       Shall" ذات الصلة، سواء أصيغت باستخدام الصيغة األمرية         فيها االلتزامات 
  .والصيغة غير األمرية في عملية تحليل البيانات"وسيراعى التمييز بين الصيغة األمرية 

  
و خطـط  كالسياسات أ(وفي الحاالت التي قدمت فيها السلطة المختصة المعلومات الوثيقة الصلة بالموضوع              

والغرض من طلب نسخ هـو التأكـد مـن أن           . في مذكرة، ينبغي إرفاق االستبيان المملوء بنسخ منها       ) البحوث مثالً 
عملية تحليل البيانات تعكس على نحو دقيق أنشطة كل طرف من األطراف المتعاقدة في اتفاقيـة منظمـة الـصحة                    

وال يقصد  . ينبغي أن تركز عليها الموارد في المستقبل      العالمية اإلطارية، والتعرف بشكل أفضل على المجاالت التي         
  .تحديد درجة أو مرتبة أو اقتراح تحديد درجة أو مرتبة

  
، هل قام بلدكم بوضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج وطنية شاملة ومتعددة            ٥ من المادة    ١بالفقرة   عمالً   :١س

  القطاعات لمكافحة التبغ؟
  
ات وخطـط وبـرامج وطنيـة شـاملة ومتعـددة           تم وضع وتنفيذ استراتيجي     )أ(

يرجى إعطاء تفاصيل أدناه وإرفاق الـنص عنـد         (القطاعات لمكافحة التبغ    
 )االقتضاء

 

يرجـى  (تم وضع وتنفيذ بعض االستراتيجيات والخطط والبرامج الجزئيـة            )ب(
 )إعطاء تفاصيل أدناه وإرفاق النص عند االقتصاء

 

   لم تتخذ تدابير بعد  )ج(
 :يل إضافيةتفاص
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  ، هل يتم تحديث واستعراض هذه االستراتيجيات والخطط والبرامج دورياً؟٥ من المادة ١بالفقرة  عمالً :٢س
  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
عزيز آلية تنسيق وطنية أو مراكز اتصال لمكافحـة  ، هل قام بلدكم بإنشاء أو ت٥من المادة   ) أ(٢بالفقرة   عمالً   :٣س

  .التبغ وبتمويلها؟ يرجى إعطاء تفاصيل أدناه
  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
  
عمومية فيما  ، هل تصرف بلدكم، عند وضع وتنفيذ سياساتكم في مجال الصحة ال           ٥ من المادة    ٣بالفقرة   عمالً   :٤س

يتعلق بمكافحة التبغ، على نحو يكفل حماية هذه السياسات من المصالح التجارية وأية مصالح راسخة أخرى لـدوائر                  
  صناعة التبغ، وفقاً للقانون الوطني؟

  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
، هل طبق بلدكم سياسات ضريبية، وعند االقتضاء سياسات سـعرية، علـى             ٦لمادة  من ا ) أ(٢بالفقرة   عمالً   :٥س

  منتجات التبغ من شأنها اإلسهام في بلوغ الغايات الصحية الرامية إلى الحد من استهالك التبغ؟
  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
، هل قام بلدكم باتخاذ وتنفيذ تدابير من أجل الكشف العلني للمعلومات الخاصـة بالمكونـات                ١٠بالمادة   عمالً   :٦س

  السامة لمنتجات التبغ واالنبعاثات التي قد تنجم عنها؟
  

  )يرجى إعطاء تفاصيل أدناه وإرفاق النص عند االقتضاء(تم اتخاذ تدابير 
  لم تتخذ تدابير بعد
 :تفاصيل إضافية
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، هل قام بلدكم بوضع ونشر مبادئ توجيهية مناسبة وشاملة ومتكاملة، قائمـة             ١٤ من المادة    ١بالفقرة   عمالً   :٧س
على البينات العلمية وأفضل الممارسات، مع مراعاة الظروف واألولويات الوطنية، لتشجيع اإلقالع عن تعاطي التبغ               

  وللعالج المالئم لالعتماد على التبغ؟
  
دنـاه  يرجى إعطاء تفاصيل أ   ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
، هل قام بلدكم بخطوات لضمان إتالف كل معدات التـصنيع المـصادرة             ١٥من المادة   ) ج(٤الفقرة   عمالً ب  :٨س

 والسجائر المقلدة والمحظورة وسائر منتجات التبغ باستخدام أساليب ال تضر بالبيئة، أو التخلص منها طبقاً للقـانون                
  الوطني؟

  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
، هل قام بلدكم، بالتعاون مع األطراف األخرى ومع المنظمات الحكومية الدولية المختـصة،              ١٧بالمادة   عمالً   :٩س

املين في صناعة التبغ وزارعيه وآحـاد الباعـة،         الدولية منها واإلقليمية، بتعزيز البدائل ذات الجدوى االقتصادية للع        
  حسب الحالة؟

  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
 يرجى أن تقدموا في اإلطار أدناه أية معلومات إضافية عن أية أنشطة أو خطط أو برامج يضطلع بها بلدكم                    :١٠س

  .صيل بديلةفيما يتعلق بزراعة محا
  

  :تفاصيل إضافية
  
 
  
، هل يمنح بلدكم، عند النهوض بالتزاماته بموجب هذه االتفاقية، االهتمام الواجب لحمايـة              ١٨بالمادة   عمالً   :١١س

  البيئة وصحة األفراد فيما يخص زراعة التبغ وصناعته داخل أراضيه؟
  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
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، يرجى أن تقدموا في اإلطار المبين أدناه معلومـات عـن التـشريعات              ١٩من المادة   ) ب(٢بالفقرة   عمالً   :١٢س
يرجـى  . واألنظمة السارية وكذلك األحكام القضائية ذات الصلة فيما يتعلق بالمسؤولية في القضايا ذات العالقة بالتبغ              

  .ان وإرفاق نسخ من جميع التشريعات واألنظمة واألحكام القضائية ذات الصلةتوخي الدقة والتفصيل قدر اإلمك
  
  
  
 
  
  :، هل قام بلدكم بما يلي٢٠ من المادة ١بالفقرة  عمالً :١٣س
  
  
 

  نعم
يرجى إعطاء تفاصيل أدناه    (

)وإرفاق النص عند االقتضاء

  ال
 

بصورة المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعاون على ذلك،         
مباشرة أو عن طريق المنظمات المختصة الحكومية الدولية، اإلقليميـة          

 )٢٠من المادة ) أ(١الفقرة (منها والدولية، وسائر الهيئات المختصة؟ 

  

تعزيز وتشجيع البحوث ومعالجة العوامل الحاسمة في اسـتهالك التبـغ           
 والتعرض لدخانه وعواقبهما، عالوة على البحوث لتحديـد المحاصـيل         
البديلة من خالل المبادرة بإجراء البحوث والتقييمات العلمية والتعـاون          

 )٢٠من المادة ) أ(١الفقرة (على ذلك؟ 

  

تشجيع وتعزيز التدريب والدعم لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ،          
بما في ذلك البحث والتطبيق والتقييم، وذلـك بـدعم مـن المنظمـات              

 اإلقليمية منها والدولية، وسـائر الهيئـات        المختصة الحكومية الدولية،  
 )٢٠من المادة ) ب(١الفقرة (المختصة؟ 

  

 :تفاصيل إضافية
  
، هل وضع بلدكم برامج لمراقبة مدى استهالك التبـغ والتعـرض لدخانـه              ٢٠ من المادة    ٢بالفقرة   عمالً   :١٤س

  يمية والعالمية؟وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه على المستويات الوطنية واإلقل
  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
، هل أدمج بلدكم مراقبة التبغ في البـرامج الوطنيـة واإلقليميـة والعالميـة     ٢٠ من المادة   ٢بالفقرة   عمالً   :١٥س

  حليل على المستويين اإلقليمي والدولي؟الخاصة بترصد الصحة، بحيث تكون البيانات قابلة للمقارنة والت
  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )وإرفاق النص عند االقتضاء
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
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، هل أقام بلدكم نظاماً وطنياً للمراقبة الوبائية الستهالك التبغ والمؤشرات ٢٠من المـادة  ) أ(٣بالفقرة  عمالً   :١٦س
  ذات الصلة؟االجتماعية واالقتصادية والصحية 

  
  )يرجى إعطاء تفاصيل أدناه وإرفاق النص عند االقتضاء(أقيم نظام وطني كامل 

يرجى إعطاء تفاصيل أدناه وإرفاق النص عنـد        (أقيمت بعض أجزاء نظام وطني      
 )االقتضاء

 

   لم تتم إقامة نظام بعد 
 :تفاصيل إضافية

  
، رهناً بأحكام القانون الـوطني، بتـشجيع وتـسهيل تبـادل            ، هل قام بلدكم   ٢٠ من المادة    ٤بالفقرة   عمالً   :١٧س

المعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة عموماً، عـالوة علـى المعلومـات               
  المتصلة بممارسات صناعة التبغ وزراعته ذات الصلة بهذه االتفاقية؟

  
يرجى إعطاء تفاصيل أدنـاه     ( نعم

 )ق النص عند االقتضاءوإرفا
  ال 

 
 

 :تفاصيل إضافية
  
  :، هل قام بلدكم٢٠ من المادة ٤بالفقرة  عمالً :١٨س
  
أقيم نظـام كامـل      

ــاء ( ــى إعط يرج
ــاه   ــيل أدن تفاص
وإرفـاق النـص  

 )عند االقتضاء

أقيمــت بعــض 
ــام  ــزاء نظ أج

يرجى إعطـاء   (
تفاصــيل أدنــاه 
وإرفاق الـنص   

 )عند االقتضاء

 لم تتخذ تدابير بعد

بإنشاء وصيانة قاعدة بيانات محدثـة تـضم القـوانين          
واللوائح الخاصة بمكافحة التبغ والمعلومات الخاصـة       
بإنفاذها، باإلضافة إلى قرارات أو اجتهادات القـضاء        

 )٢٠من المادة ) أ(٤الفقرة (ذات الصلة؟ 

   

بإنشاء وصيانة قاعدة بيانات محدثة تستقى من بـرامج         
؟ ٢٠مـن المـادة     ) أ(٣ للفقـرة    المراقبة الوطنية وفقاً  

  )٢٠من المادة ) ب(٤الفقرة (

   

 :تفاصيل إضافية
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  المساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة بشأن أنشطة مكافحة التبغ  -٥
  

 يتضمن هذا الفرع من االستبيان أسئلة تتعلق بالمساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقـاة بـشأن أنـشطة                   
أو التعاون في   /وقد أدرجت األسئلة المتعلقة بالتآزر و     . افحة التبغ بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية       مك

  .أو التعاون على تقديم أو تلقي مساعدة/هذا الفرع في الحاالت التي ينطوي أو قد ينطوي فيها التآزر و
  

علـى أنـه    .  بالمسائل المالية والتقنية وفقاً للمواد     وللمحافظة على اتساق االستمارة، صيغت األسئلة المتعلقة        
يتاح لألطراف المتعاقدة، في نهاية هذا الفرع، المجال لتقديم معلومات إضافية فيما يتعلـق بالمـساعدة المقدمـة أو                   

  .المتلقاة التي لم تشملها األسئلة التي صيغت وفقاً للصيغة الواردة في المعاهدة
  
، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية في إطار التعاون في اسـتحداث                ١٣مادة   من ال  ٦بالفقرة   عمالً   :١س

  التكنولوجيات وغيرها من الوسائل الالزمة لتيسير القضاء على عملية اإلعالن عبر الحدود؟
  

   ال□ نعم       □  تقديم مساعدة
يرجــى إعطــاء  (

 )تفاصيل أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
عطاء تفاصيل  يرجى إ (

 )أدناه
  :تفاصيل إضافية

  
  
، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية في إطار التعاون مع سـائر                ١٤من المادة   ) د(٢بالفقرة   عمالً   :٢س

األطراف األخرى لتيسير الحصول بتكلفة ميسورة على العالج من االعتماد على التبغ، بما في ذلك المستحـضرات                 
؟ وقد تشمل هذه المنتجات ومكوناتها األدوية ومنتجات تستخدم فـي إعطـاء األدويـة،               ٢٢ بالمادة   الصيدالنية عمالً 

  .والتشخيص عند االقتضاء
  

   ال□ نعم       □  تقديم مساعدة
يرجــى إعطــاء  (

 )تفاصيل أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
يرجى إعطاء تفاصيل   (

 )أدناه
  :تفاصيل إضافية

  
، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية في إطار تشجيع التعـاون بـين                 ١٥ من المادة    ٦رة  بالفق عمالً   :٣س

الهيئات الوطنية، وكذلك بين المنظمات الحكومية الدولية، اإلقليمية منها والدولية، فيما يتعلق بإجراء التحقيقات وإقامة               
   غير المشروع بمنتجات التبغ؟الدعاوى والمحاكمات القضائية، من أجل القضاء على االتجار

  
   ال□ نعم       □  تقديم مساعدة

يرجــى إعطــاء  (
 )تفاصيل أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
يرجى إعطاء تفاصيل   (

 )أدناه
  :تفاصيل إضافية
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يعات ، هل قام بلدكم، حسبما تم االتفاق عليه بين األطراف، وفي حدود التـشر             ١٩ من المادة    ٣بالفقرة   عمالً   :٤س
والسياسات والممارسات القانونية الوطنية والترتيبات السارية الخاصة بالمعاهدات القائمة، بتقديم أو تلقـي مـساعدة               
مالية أو تقنية فيما يخص اإلجراءات القانونية التي تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية، وذلك بما يتوافق مـع هـذه                   

  االتفاقية؟
  

   ال□  نعم      □  تقديم مساعدة
يرجــى إعطــاء  (

 )تفاصيل أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
يرجى إعطاء تفاصيل   (

 )أدناه
  :تفاصيل إضافية

  
  
  :، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية في إطار٢٠ من المادة ٣بالفقرة عمالً : ٥س
  

  تقديم مساعدة 
يرجــى إعطــاء (

 )تفاصيل أدناه

  تلقي مساعدة
ء يرجى إعطـا  (

 )تفاصيل أدناه
القيام تدريجياً بإنشاء نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية الستهالك         
التبغ والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية والـصحية ذات الـصلة؟         

 )٢٠من المادة ) أ(٣الفقرة (

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

هـا  التعاون مع المنظمات المختصة الحكومية الدوليـة، الدوليـة من         
واإلقليمية، وسائر الهيئات، بما فيها الوكـاالت الحكوميـة وغيـر           
الحكومية، على مراقبة التبغ على الصعيد اإلقليمي والعالمي وتبـادل          

؟ ٢٠من المـادة    ) أ(٣المعلومات عن المؤشرات المحددة في الفقرة       
  )٢٠من المادة ) ب(٣الفقرة (

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

نظمة الصحة العالمية على وضع مبـادئ توجيهيـة أو          التعاون مع م  
إجراءات عامة لتحديد جمع بيانات المراقبة المتعلقة بالتبغ وتحليلهـا          

  )٢٠من المادة ) ج(٣الفقرة (وتوزيعها؟ 

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

 :تفاصيل إضافية
  
  
عدة مالية أو تقنية في إطـار تبـادل المعلومـات           ، هل قدم بلدكم أو تلقى مسا      ٢٠ من المادة    ٤بالفقرة   عمالً   :٦س

   االقتصادية والتجارية والقانونية المتاحة بشكل مشاع وذات الصلة بهذه االتفاقية؟–العلمية والتقنية واالجتماعية 
  

   ال□ نعم       □  تقديم مساعدة
يرجــى إعطــاء  (

 )تفاصيل أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
 يرجى إعطاء تفاصيل  (

 )أدناه
  :تفاصيل إضافية
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، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية في إطـار تبـادل المعلومـات                 ٢٠ من المادة    ٤بالفقرة   عمالً   :٧س
  المتاحة بشكل مشاع والمتعلقة بممارسات صناعة التبغ وزراعته؟

  
   ال□ نعم       □  تقديم مساعدة

يرجــى إعطــاء  (
 )تفاصيل أدناه

   ال□نعم         □ تلقي مساعدة
يرجى إعطاء تفاصيل   (

 )أدناه
  :تفاصيل إضافية

  
  
  :، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية في إطار٢٠ من المادة ٤بالفقرة  عمالً :٨س
  

  تقديم مساعدة 
يرجــى إعطــاء (

 )تفاصيل أدناه

  تلقي مساعدة
يرجى إعطـاء   (

 )تفاصيل أدناه
الفقرة(لمستوى اإلقليمي والعالمي؟    وضع برامج لمكافحة التبغ على ا     

 )٢٠من المادة ) أ(٤
 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

القيام تدريجياً بإنشاء وصيانة قاعدة بيانات تستقى من برامج الترصد          
مـن المـادة) ب(٤الفقرة  (؟  ٢٠من المادة   ) أ(٣الوطنية وفقاً للفقرة    

٢٠(  

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

ون مع المنظمات الدولية المختـصة علـى اإلقامـة والـصيانة            التعا
التدريجية لنظام عالمي بغرض جمع وتوزيع المعلومات على نحـو          
منتظم عن إنتاج التبغ وصناعته وعن أنشطة دوائر صناعة التبغ التي           
لها تأثير على هذه االتفاقية أو على األنشطة الوطنية لمكافحة التبـغ؟            

  )٢٠دة من الما) ج(٤الفقرة (

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

 :تفاصيل إضافية
  
  
، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية لدعم البلدان الناميـة األطـراف     ٢٠ من المادة    ٥بالفقرة   عمالً   :٩س

والترصـد وتبـادل    والبلدان األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بـالبحوث              
  المعلومات؟

  
   ال□ نعم       □  تقديم مساعدة

يرجــى إعطــاء  (
 )تفاصيل أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
يرجى إعطاء تفاصيل   (

 )أدناه
  :تفاصيل إضافية
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 األطـراف   ، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية لدعم البلدان النامية            ٢١ من المادة    ٣بالفقرة   عمالً   :١٠س
  والبلدان األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؟

  
   ال□ نعم       □  تقديم مساعدة

يرجــى إعطــاء  (
 )تفاصيل أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
يرجى إعطاء تفاصيل   (

 )أدناه
  :تفاصيل إضافية

  
، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية في إطار نقل الخبرات التقنيـة                ٢٢ من المادة    ١قرة  بالف عمالً   :١١س

والعلمية والقانونية ونقل التكنولوجيا، كما تم االتفاق عليه بصورة متبادلة، لوضع وتعزيـز اسـتراتيجيات وخطـط                 
  وبرامج وطنية لمكافحة التبغ؟

  
   ال□ نعم       □  تقديم مساعدة

ى إعطــاء يرجــ(
 )تفاصيل أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
يرجى إعطاء تفاصيل   (

 )أدناه
        :تفاصيل إضافية

  
  :، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية في إطار٢٢ من المادة ١بالفقرة  عمالً :١٢س
  

  تقديم مساعدة 
يرجــى إعطــاء (

 )تفاصيل أدناه

  تلقي مساعدة
يرجى إعطـاء   (

 )ل أدناهتفاصي
استحداث ونقل واحتياز التكنولوجيا والمعارف والمهارات والقـدرات        

 )٢٢من المادة ) أ(١الفقرة (والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؟ 
 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما إلى ذلك من الخبرات من       
جيات والخطط والبرامج الوطنية لمكافحة     أجل وضع وتعزيز االستراتي   

  )٢٢من المادة ) ب(١الفقرة (التبغ؟ 

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

؟ ١٢دعم برامج التدريب أو التوعية للعاملين المعنيين طبقـاً للمـادة            
  )٢٢من المادة ) ج(١الفقرة (

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

ادات الالزمـة، فـضالً عـن الـدعم         توفير المواد والمعدات واإلمـد    
)د(١الفقرة  (اللوجستي، الستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ؟       

  )٢٢من المادة 

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

تحديد أساليب مكافحة التبغ، بما فيها العالج الشامل إلدمان النيكوتين؟          
  )٢٢من المادة ) ه(١الفقرة (

 ال□     نعم  □  ال□ نعم      □

النهوض بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكاليف العـالج الـشامل           
  )٢٢من المادة ) و(١الفقرة (إلدمان النيكوتين؟ 

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

 :تفاصيل إضافية
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  :، هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة مالية أو تقنية في إطار٢٢من المادة ) ب(١بالفقرة  عمالً :١٣س
  
  قديم مساعدةت 

يرجــى إعطــاء (
 )تفاصيل أدناه

  تلقي مساعدة
يرجى إعطـاء   (

 )تفاصيل أدناه

إقامة قاعدة تشريعية متينة إضافة إلى البرامج التقنية، بما فيها بـرامج            
الوقاية من بدء تعاطي التبغ وتشجيع اإلقالع عنه والحماية من التعرض           

 )٢٢من المادة ) ١)(ب(١الفقرة (لدخانه؟ 

 ال□ نعم      □  ال□    نعم   □

مساعدة العاملين في صناعة التبغ على إيجاد سبل عيش بديلة مناسـبة            
  )٢٢من المادة ) ٢)(ب(١الفقرة (اقتصادياً وقانونياً؟ 

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

مساعدة زارعي التبغ على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة          
  )٢٢من المادة ) ٣)(ب(١الفقرة ( بأسلوب مجد اقتصاديـاً؟

 ال□ نعم      □  ال□ نعم      □

 :تفاصيل إضافية
  
  
، هل قدم بلدكم دعماً مالياً ألنشطته الوطنية الراميـة إلـى تحقيـق الغايـة                ٢٦ من المادة    ٢بالفقرة   عمالً   :١٤س

  المنشودة من االتفاقية، وفقاً لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية؟
  

 )يرجى إعطاء تفاصيل أدناه(  ال□ نعم        □   ماليتقديم دعم

  :تفاصيل إضافية
  
  
، هل عمل بلدكم على استخدام القنوات الثنائية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة             ٢٦ من المادة    ٣بالفقرة   عمالً   :١٥س

اعات لمكافحة التبغ في    والمتعددة األطراف األخرى لتوفير التمويل الالزم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القط           
  البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؟

  
   ال□ نعم       □  تقديم مساعدة

يرجــى إعطــاء  (
 )تفاصيل أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
يرجى إعطاء تفاصيل   (

 )أدناه

 :تفاصيل إضافية
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، إذا كان بلدكم ممثالً في المنظمات الحكومية الدولية، اإلقليمية منها والدولية،       ٢٦دة   من الما  ٤بالفقرة   عمالً   :١٦س
والمؤسسات المالية واإلنمائية ذات الصلة، هل شجع هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية إلـى البلـدان الناميـة           

 على الوفاء بالتزاماتها بموجـب االتفاقيـة،        األطراف وإلى األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها        
  وذلك دون تقييد حقوق المشاركة ضمن هذه المنظمات؟

  
  ال□  )يرجى إعطاء تفاصيل أدناه(  نعم□

 :تفاصيل إضافية
  
  

يرجى إعطاء معلومات إضافية في اإلطار الوارد أدناه بخصوص أية مساعدة أخرى مقدمة من بلدكم أو إلى بلـدكم                   
  .ة مكافحة التبغمن أجل أنشط

  
  :معلومات إضافية

 
  
  
  القيود أو العقبات التي تعترض تنفيذ االتفاقية، والتدابير المتخذة لتذليل هذه العقبات  -٦
  

هذا الفرع من االستبيان أسئلة تتعلق بعملية تنفيذ االتفاقية وبما تم اتخاذه من تدابير لتذليل العقبـات                  يتضمن  
جابة بأكبر قدر ممكن من التفصيل بغية توجيه مؤتمر األطراف في الجهود المقبلـة              يرجى اإل . التي تعترض تنفيذها  

  .الرامية إلى تحسين وتيسير تنفيذ المعاهدة
  
، يرجى أن تقدموا في اإلطار المبين أدناه معلومات عما واجهه بلدكم مـن              ٢١من المادة   ) ب(١بالفقرة   عمالً   :١س

 ويرجى توخي الدقة قدر اإلمكان وإرفاق أية معلومات أو وثـائق أو مقـاالت               .معوقات أو عقبات في تنفيذ االتفاقية     
  .منشورة ذات صلة بالموضوع

  
  
  
  
 
  
، يرجى أن تقدموا في اإلطار المبين أدناه معلومات عما اتخذه بلدكم مـن              ٢١من المادة   ) ب(١بالفقرة   عمالً   :٢س

ويرجى توخي الدقة قدر اإلمكان وإرفاق أيـة        .  تنفيذ االتفاقية  أو العقبات التي واجهها في    /تدابير للتغلب على القيود و    
  .معلومات أو وثائق أو مقاالت منشورة ذات صلة بالموضوع

  
  
  
  
 



A/FCTC/COP/1/INF.DOC./2    Annex 1 

40 

  المساعدة المتلقاة في إعداد التقرير واآلليات الخاصة بالبحث عن المعلومات الناقصة وباستعادتها  -٧
  

يرجـى  . داد التقرير وبآليات استعادة المعلومات الناقـصة      يتضمن هذا الفرع من االستبيان أسئلة تتعلق بإع         
اإلجابة بأكبر قدر ممكن من التفصيل بغية توجيه مؤتمر األطراف في الجهود المقبلة الرامية إلى تحـسين وتيـسير                   

  .عملية تقديم التقارير
  
  
  االستبيان؟ / هل قدم بلدكم أو تلقى مساعدة في ملء هذا التقرير:١س
  

    ال□ نعم       □  تقديم مساعدة
يرجى إعطاء تفاصـيل    (

 )أدناه

   ال□ نعم        □ تلقي مساعدة
يرجى إعطـاء تفاصـيل     (

 )أدناه
 :تفاصيل إضافية

  
  
 يرجى أن تبينوا في اإلطار الوارد أدناه اآلليات التي استخدمها بلدكم للبحث عـن المعلومـات أو السـتعادة                    :٢س

 قدر اإلمكان وإرفاق أية معلومات أو وثائق أو مقاالت منـشورة ذات صـلة               يرجى توخي الدقة  . المعلومات الناقصة 
  .بالموضوع

  
  
  
  
 
  
  المعلومات االرتجاعية بشأن االستبيان  -٨
  

ترحب األمانة بتلقي مالحظات على االستبيان، بما في ذلك مالحظات بشأن أي من األسئلة الـواردة فيـه،                    
رير، كما ترحب بتلقي توصيات بشأن الطريقة التي يمكن بها تحسين عملية            وبشأن شكله اإلجمالي أو عملية إعداد التق      

  .تقديم التقارير
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  ٢الملحق 
  

  السوابق التي نُظر فيها
  

لما كانت االشتراطات المتعلقة بتقديم التقارير والواردة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية            : ملحوظة
طات المكافئة الواردة في االتفاقات البيئية المتعددة األطراف، فإنه لم ينظـر فـي هـذه                قد صيغت على نمط االشترا    

  .الوثيقة إال في االتفاقات التي تتضمن نفس النوع من الترتيبات الخاصة بتقديم التقارير
  
نماذج احتذيت في صوغ األحكام ذات الـصلة مـن          (*) وقد اعتُبرت المعاهدات المصحوبة بعالمة نجمية         

  .فاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةات
  
وبروتوكول مونتريال المتعلق بـالمواد المـستنفدة       )* ١٩٨٥(اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون        -١

  )١٩٨٧(لطبقة األوزون 
  
،  من االتفاقية، تقدم األطراف تقريراً إلى مؤتمر األطراف عما اتخذته من تدابير لتنفيذ االتفاقية            ٥وفقاً للمادة     

ويقدم هذا التقرير في شكل وعلى فترات يحددهما مؤتمر األطراف، كما يطلب صراحة من المؤتمر أن ينظـر فـي                    
وقرر مؤتمر األطراف في االجتماع األول أن تقدم التقارير مرة كل سنتين، وكلف األمانة بوضـع شـكل                  . التقارير

ديم التقارير والواردة في االتفاقية في االشتراطات الواردة        وتم فيما بعد دمج االشتراطات المتعلقة بتق      . لتقديم التقارير 
 اشتراطات واسعة فيما يتعلق بتقديم التقارير، وهي تتناول تقديم بيانات إحـصائية           ٧وترد في المادة    . في البروتوكول 

مانـة،  وقد وضـعت األ   . سنوية عن اإلنتاج والواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول          
بناء على توجيهات الهيئات المتخصصة المنشأة بموجب البروتوكول، أدوات خاصة بالتبليغ تشمل كل المواد وكـل                

  :وهذه األدوات متاحة في شكل إلكتروني وتشمل. التدابير التي يطلب تقديم تقارير بشأنها
  

  تعليمات ومبادئ توجيهية بشأن مختلف بنود إعداد التقارير؛  •
  
  ات لتقديم التقارير خاصة بمختلف البنود المذكورة؛استمار  •
  
  .وكتيبين خاصين بتسميات االستعماالت)  صفحة١٤٠حوالي (كتيباً بشأن تبليغ البيانات   •

  
  .وتتاح تصانيف التقارير الوطنية إلكترونياً

  
  )١٩٩٧(وبروتوكول كيوتو )* ١٩٩٢(اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ   -٢
  

 من البروتوكول على اشتراطات واسعة جداً بشأن البالغـات          ٨ و ٧من االتفاقية والمادتان     ١٢تنص المادة   
وتشمل هذه االشتراطات قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة التي هي من صنع اإلنسان، والتدابير المتخـذة                . الوطنية

 االتفاقية، تجري الهيئة الفرعية للتنفيذ تقييماً للتقارير كيمـا          ووفقاً ألحكام . لتنفيذ االتفاقية والبروتوكول، على التوالي    
واألمانة مسؤولة عن جمع التقارير على نحو يحمي سرية المعلومـات التـي تعتبرهـا             . ينظر فيها مؤتمر األطراف   

بالتزاماتهـا  ويطلب من مؤتمر األطراف اتخاذ الترتيبات الالزمة لمساعدة البلدان النامية في الوفاء             . األطراف سرية 
  .المتعلقة بتقديم التقارير
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وقد حدد مؤتمر األطراف في االتفاقية، في سلسلة من القرارات ذات الصلة التي اتخذها على مدى السنين،                   
تواتر تقديم التقارير فيما يتعلق بمختلف فئات البلدان، واعتمد مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن تقـديم التقـارير                  

  :كما حدد أنواعاً مختلفة من التقارير يجب أن تقدمها البلدان، على النحو التالي. هاوبشأن استعراض
  

واعتمـد  . وهي تقارير دورية تشمل جميع جوانب تنفيذ االتفاقية       ): جميع األطراف (البالغات الوطنية     •
  .مؤتمر األطراف مبادئ توجيهية بشأن إعداد البالغات الوطنية لمختلف فئات البلدان

  
تقارير سنوية عن انبعاثـات غـازات       ): ١األطراف المدرجة في المرفق     (ئم جرد غازات الدفيئة     قوا  •

  .الدفيئة وعمليات إزالتها
  
وهي تقارير تقدمها أقل البلدان نمواً بشأن احتياجاتها وأولوياتها الخاصة          : برامج عمل التكيف الوطني     •

  .بالتكيف
  
المدرجة في المرفـق األول لعمليـة اسـتعراض تحكمهـا           وتخضع جميع التقارير الصادرة عن األطراف         

وتتولى األمانـة   . وتنشر التقارير وكذلك نتائج االستعراض على شبكة اإلنترنت       . إجراءات اعتمدها مؤتمر األطراف   
  .إعداد تصنيف وتوليف للتقارير

  
  : إعداد هذه التقارير في شكلوتقوم األمانة، تحت إشراف الهيئة الفرعية للتنفيذ، بتقديم الدعم إلى البلدان في  

  
  ؛) صفحة١٢٠حوالي (مبادئ توجيهية واستمارة إلعداد التقارير   •

  
  تجميع للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف؛  •

  
  برامج حاسوبية خاصة معدة لتقديم التقارير؛  •

  
  .حلقات عمل  •

  
  ول قرطاجنة المتعلق بالسالمة األحيائيةوبروتوك)* ١٩٩٢(االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي   -٣
  

 من االتفاقية، يطلب من األطراف أن تقدم تقارير عن تدابير التنفيذ علـى فتـرات يحـددها              ٢٦وفقاً للمادة   
ووفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطـراف،         . والمعلومات الواجب تقديمها واسعة   . مؤتمر األطراف 

اآلن تقديم ثالثة تقارير وطنية، باإلضافة إلى عدد من التقارير المحددة الموضوع والتقارير             طُلب من األطراف حتى     
وتقدم األمانة المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في إعداد التقارير،               . الطوعية

اعدة تقديم الدعم إلشراك الجهات المعنيـة فـي إعـداد           وتشمل هذه المس  . وذلك بدعم مالي من مرفق البيئة العالمية      
حـوالي  (ووفقاً لقرار اتخذه مؤتمر األطراف، وضعت األمانة أيضاً مبادئ توجيهية بشأن كل تقرير وطني               . التقارير
ومبادئ توجيهية أقصر بشأن التقارير المحددة الموضوع والتقارير الطوعية، كما وضـعت اسـتمارة              )  صفحة ١٠٠

وأنـشأ  . وتتاح أدوات تقديم التقارير وكذلك التقارير في موقع االتفاقية على الشبكة العالميـة            . يم التقارير خاصة بتقد 
، فريقاً عامالً مخصصاً مفتوح العضوية الستعراض تنفيذ االتفاقيـة، اجتمـع ألول          ٢٠٠٢مؤتمر األطراف، في عام     

 مختلف جوانب التنفيذ، بما في ذلك تقديم التقـارير          وهذا الفريق العامل مكلف بتناول    . ٢٠٠٥سبتمبر  /مرة في أيلول  
  .الوطنية، بهدف تحسين العمليات ذات الصلة
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 من بروتوكول قرطاجنة بأن يرصد كل طرف من األطراف تنفيذه للبروتوكول وأن يقدم              ٣٣وتقضي المادة     
وحدد . بير التنفيذ التي اعتمدها   تقريراً إلى مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في البروتوكول بشأن تدا           

كل أربـع   (، تواتر تقديم التقارير     ٢٠٠٤بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسالمة األحيائية، في اجتماعه األول في عام           
. ، واعتمد استمارة لتقديم التقارير كي تـستخدمها األطـراف         )سنوات، مع تقرير مؤقت بعد سنتين في الفترة األولى        

  . موقع البروتوكول على الشبكة العالميةوستنشر التقارير في
  
  )١٩٨٩(اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها   -٤
  

 على اشتراطات واسعة لتقديم التقارير بشأن القضايا ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية     ١٣ من المادة    ٣تنص الفقرة   
شتراطات تقديم تقارير عن تدابير التنفيذ، فضالً عن بيانات عن عمليات نقـل             وتشمل هذه اال  . على المستوى الوطني  

، ينشئ كل طرف مركز اتصال مـسؤوالً        ٥وبموجب المادة   . ووفقاً لهذا الحكم، يتعين تقديم التقارير سنوياً      . النفايات
وال يوجد حكم صـريح     . رافواألمانة مسؤولة عن تجميع هذه التقارير وإحالتها إلى مؤتمر األط         . عن تقديم التقارير  

ولم يتم القيـام بأعمـال تحـضيرية قبـل          . بشأن اإلجراء الذي يجب أن يتخذه مؤتمر األطراف استناداً إلى التقارير          
االجتماع األول لمؤتمر األطراف؛ وبدالً من ذلك، وجهت األمانة طلبات إلى األطراف لتقديم تقارير عن القضايا ذات             

ولم تقم األمانة إال بعد عدة سـنوات،        .  لتقديمها إلى االجتماع األول لمؤتمر األطراف      الصلة، ولخصت هذه التقارير   
  :بناء على طلب مؤتمر األطراف، بوضع المواد اإلرشادية التالية، التي اعتمدها مؤتمر األطراف فيما بعد

  
  استبيان لتستخدمه األطراف في تقديم المعلومات المطلوبة؛  •

  
  .شأن تقديم التقاريركتيب يتضمن إرشادات ب  •

  
وأرسلت األمانة استبياناً مملوءاً بشكل مسبق إلى األطراف التي قدمت تقارير عن فترات تبليغ سابقة بغيـة                   

وهي تقدم أيضاً المساعدة إلى األطراف، بناء على طلبها، فـي الوفـاء باشـتراطات تقـديم                 . تسهيل ملء االستبيان  
  .التقارير

  
وتصنف األمانة اإلجابات التي تتلقاها وتنشرها في نسخة ورقية وكذلك على           . وياًوتقدم البلدان تقاريرها سن   
  :شبكة اإلنترنت في األشكال التالية

  
  ؛١٣معلومات مقدمة عمالً بالمادة : الجزء األول من التصنيف  •

  
  بيانات مقدمة بشأن القضايا المتصلة بالنفايات الخطرة؛: الجزء الثاني من التصنيف  •

  
  .وقائع قطريةصحائف   •

  
وقد وضع الكتيب وأنشئت قاعدة البيانات بتمويل  . وتحتفظ األمانة بقاعدة بيانات بشأن المعلومات ذات الصلة         

  .خارج عن الميزانية قدمه بعض األطراف بصفة فردية
  
  )١٩٩٤(اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر   -٥
  

بتقديم التقارير وطُلب من مؤتمر األطـراف أن يحـدد           اشتراطات مفصلة فيما يتعلق      ٢٦حددت في المادة    
كما طُلب من مؤتمر األطراف أن يسهل تقديم الدعم التقني والمالي إلى البلدان الناميـة               . توقيت وشكل تقديم التقارير   
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لـك،  وبناء على ذ  . وحدد مؤتمر األطراف، في اجتماعه األول، بنية التقارير ومضمونها        . في إعداد وإرسال التقارير   
تقدم البلدان األطراف المتقدمة تقريرها كل سنة، وتقدم البلدان األطراف المتأثرة بالتصحر في أفريقيا وباقي أنحـاء                 

وأنشأ مـؤتمر األطـراف، فـي اجتماعـه         . وتتاح التقارير على شبكة اإلنترنت    . العالم تقريرها كل سنتين بالتناوب    
واعتمـدت  . ية بغرض تحليل تقارير البلدان ومناقشة قضايا التنفيذ       ، لجنة الستعراض تنفيذ االتفاق    ٢٠٠١الخامس عام   

وتشمل هذه الوثائق استمارات لتقديم التقارير من مختلف        . اللجنة، فيما بعد، وثائق لمساعدة البلدان في إعداد التقارير        
نة والمنظمات اإلقليميـة    وتقدم األما . فئات البلدان على النحو المعرفة به في االتفاقية، ودليل مساعدة خاص بكل فئة            

. ودون اإلقليمية ذات الصلة المساعدة إلى البلدان النامية إلعداد تقاريرها القطرية، فـي حـدود المـوارد المتـوفرة     
ويجب تقديم التقارير المعنية    . ويستعرض مؤتمر األطراف، في كل دورة، التقارير التي قدمتها فئة معينة من البلدان            

  . دورة مؤتمر األطراف ذات الصلةقبل ستة أشهر من اجتماع
  
  )٢٠٠١(اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة   -٦
  

إن التطورات التي تحدث في إطار هذه االتفاقية قد تكون ذات أهمية خاصة نظراً إلى أن وضع اإلجراءات                  
، وعقد االجتمـاع األول     ٢٠٠٤مايو  /أيارفقد بدأ نفاذ االتفاقية في      . الخاصة بتقديم التقارير ما زال في مرحلة مبكرة       

، يطلب من األطراف أن تقدم إلى مؤتمر األطراف تقـارير           ١٥ووفقاً للمادة   . ٢٠٠٥مايو  /لمؤتمر األطراف في أيار   
عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ االتفاقية ومدى فعالية هذه التدابير، وعن كميات المواد الكيميائية المنتَجة والمستوردة                

 أيضاً، يقـرر    ١٥وبموجب المادة   . وهناك اشتراطات إضافية بشأن تقديم التقارير مبينة في أحكام أخرى         . المصدرةو
وقد قامت األمانة، تحت إشراف لجنة التفاوض الحكومية الدولية، وهي          . مؤتمر األطراف تواتر وشكل تقديم التقارير     

يم التقارير، خضع لمزيد من التطوير في االجتماع الماضي الذي          الهيئة المؤقتة لالتفاقية، بوضع مشروع استمارة لتقد      
وطلبت اللجنة عندئذ من األمانة أن تختبر االستمارة ميـدانياً وأن         . ٢٠٠٣عقدته اللجنة قبل بدء نفاذ االتفاقية في عام         

قـد حـدد مـؤتمر    و. تقدم نسخة منقحة، تأخذ الخبرة المكتسبة في االعتبار، إلى االجتماع األول لمؤتمر األطـراف        
 موعداً نهائياً لتقديم التقارير األولى، على أن تقدم التقارير الالحقـة  ٢٠٠٦ديسمبر / كانون األول٣١األطراف تاريخ  

واعتمد مؤتمر األطراف أيضاً االستمارة الخاصة بتقديم التقارير وطلب . على فترات فاصلة مدة الواحدة أربع سنوات      
راف وأن تضع تقديراً لتكاليف نظام إلكتروني لتقديم التقارير كي ينظر فيه االجتماع             من األمانة أن توزعها على األط     

وينتظر أن يعتمد االجتماع الثاني لمؤتمر األطراف استمارة خاصة بتقديم التقـارير عـن              . الثاني لمؤتمر األطراف  
  .الفينيالت الثنائية المتعددة الكلورة
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