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  A/FCTC/COP/2/5  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٢٦  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت١-٥البند 
  
  
  
  

  ددت في القرارات التي اتخذها مؤتمر األطرافحمسائل 
  جراءات بشأنها في الفترة الفاصلةوالتي تتطلب اتخاذ إ

  بين دورتيه األولى والثانية
  
  
  )FCTC/COP1(13)القرار (الموارد المالية وآليات المساعدة 

التبليـغ وتبـادل     من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ،             ٢١تدعو المادة     -١
طريق أمانة االتفاقية، بتقارير دوريـة عـن تنفيـذها          ، األطراف إلى تزويد مؤتمر األطراف، عن        المعلومات

معلومـات عـن أي     فيمـا تتـضمنه     التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، على أن تتضمن تلك التقارير           
المعلومات المناسـبة    و صعوبات أو عقبات تعترض تنفيذه االتفاقية، وعن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات؛           

تقرر خالل الدورة األولـى     قد  و. لية والتقنية المقدمة أو المتلقاة من أجل أنشطة مكافحة التبغ         عن المساعدة الما  
لمؤتمر األطراف أن يتم رسمياً اعتماد صيغة لتقديم تقارير األطراف؛ ويرد النهج المعتمد في مرفـق القـرار                  

FCTC/COP1(14) .         دورة مـؤتمر   أعمـال   تاح  ويفترض أن يقدم واحد وستون طرفاً تقاريرهم األولى قبل افت
  .٢٠٠٧يونيو  / حزيران٣٠األطراف الثانية في 

أن حـشد التمويـل      إلى   FCTC/COP1(13) في القرار    ، في دورته األولى،    أشار مؤتمر األطراف   وقد  -٢
البلـدان  البلـدان الناميـة األطـراف و       ودعا   يقتضي إجراء تقييم مفصل لالحتياجات على المستوى القطري؛       

على ضوء التزاماتها اإلجمالية فيما يتعلـق       تقييم احتياجاتها   مر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية إلى      األطراف التي ت  
وطلب مـن   . ، وإبالغ الشركاء اإلنمائيين باحتياجاتها التي حددت أولوياتها        اإلطارية بتنفيذ جميع أحكام االتفاقية   

  .م تلك االحتياجاتأمانة االتفاقية مساعدة تلك األطراف، بناء على طلبها، في تقيي

  )A/FCTC/COP/1/4(استعراض المصادر القائمة والممكنة وآليات المساعدة 

 باستعراض مـصادر    ،   في دورته األولى   ،مؤتمر األطراف  من االتفاقية اإلطارية     ٥-٢٦كلفت المادة     -٣
نتـائج هـذا    األطـراف   وسيأخذ مؤتمر   . وآليات المساعدة القائمة والمحتملة، استناداً إلى دراسة تعدها األمانة        

االستعراض بعين االعتبار لدى البت في اآلليات المناسبة لتوجيه الموارد المالية اإلضافية إلى البلدان الناميـة                
  . االتفاقيةأغراضاألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ البلدان األطراف و
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، كلف االستعراض أيضاً بالبحث عن آليـات        الحالية والمحتملة  وباإلضافة إلى دراسة مصادر التمويل      -٤
وأشار االستعراض إلى أن وضع البرامج الثنائية األطراف        . توجيه التمويل، بما في ذلك تحديد معايير األهلية       

وال يـرجح أن يتلقـى      . يأتي في معظم األحوال نتيجة لمناقشات يجريها الطرف المعني مع الجهات المانحـة            
لمعني التمويل الالزم ما لم يشر إلى مكافحة التبغ باعتبارها أحد مجاالت التركيـز، وذلـك خـالل                  الطرف ا 

وذكرت الدراسة أن قيام األطراف من البلدان النامية والبلـدان          . المناقشات بشأن وضع االستراتيجيات الوطنية    
ألة مكافحة التبغ، سيزيد من احتمـاالت  التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في المستقبل بمنح األولوية إلى مس         

ولقد أشارت بعض الجهات المانحة المحتملة إلى أن المعايير التي تحدد أهلية            . تلقي مكافحة التبغ لذلك التمويل    
تلقي التمويل ألنشطة مكافحة التبغ تشمل التزاماً جاداً على المستوى الوطني بتعزيز مكافحة التبغ وتمويل قسم                

وأعربت بعض الجهات المانحـة عـن       . مترتبة على المشروع أو النشاط الخاص بتلك المكافحة       من التكاليف ال  
 أولويات الطـرف المعنـي، وإذا اتـسقت مـع           حدىإاستعدادها لتمويل مكافحة التبغ إذا ما ذُكرت باعتبارها         

طارية، وإذا ما قـدمت     األولويات الصحية الوطنية، وإذا ما أدت األنشطة المنفذة إلى تحقيق أهداف االتفاقية اإل            
  .الطلبات من قبل الطرف نفسه عوضاً عن فرضها من الخارج

  تقدير االحتياجات واتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

تقر المبادئ التوجيهية التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بأهمية التعاون الدولي، والسيما فـي                -٥
 لوضع برامج مكافحة    وذلككنولوجيا والمعرفة والمساعدات المالية وإتاحة الخبرات ذات الصلة،         مجال نقل الت  
وتشير تلك المبادئ أيضاً إلى ضرورة معالجة مسألة المساعدة المالية والتقنية لـدعم التحـول               . التبغ وتنفيذها 
زقهم بشدة نتيجـة لتنفيـذ بـرامج         التبغ والعاملين في مجال إنتاجه، الذين ستتأثر أسباب ر         لزراعاالقتصادي  

وتنص المـادة   .  مكافحة التبغ في إطار استراتيجيات التنمية المستدامة التي يتم وضعها على المستوى الوطني            
تعاون األطراف، بصورة مباشرة أو عن طريق الهيئات الدولية المختصة، على  من االتفاقية اإلطارية على     ٢٢

امات الناشئة عن هذه االتفاقية، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية األطراف           تعزيز قدرتها على الوفاء بااللتز    
على أن يعزز هذا التعاون نقل الخبرات التقنية والعلمية . والبلدان األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

ز استراتيجيات وخطط وبرامج والقانونية ونقل التكنولوجيا، وكما تم االتفاق عليه بصورة متبادلة، لوضع وتعزي         
األطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المـوارد   بوضوح تسليم   ٢٦كما تذكر المادة    . وطنية لمكافحة التبغ  

وقد قرر مؤتمر األطراف في دورته األولى أن تعمل األطـراف علـى             . المالية في بلوغ غرض هذه االتفاقية     
مية ودون اإلقليمية وسائر القنوات المتعددة األطراف في تمويـل بـرامج            االستفادة من القنوات الثنائية واإلقلي    

مكافحة التبغ الشاملة والمتعددة القطاعات التي تضعها أو تعززها األطراف من البلدان النامية والبلـدان التـي                 
نتـاج التبـغ    اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، بما في ذلك دراسة الخيارات الممكنة اقتصاديا لالستعاضة عن إ             تمر

  ).FCTC/COP1(13)القرار (

   بالصحة العموميةفيما يتعلقتقدير االحتياجات 

 فيهـا   يتعـين إن تقدير االحتياجات هو عنصر أساسي في أي مجال من مجاالت الجهد البشري التي                 -٦
تنافـسة  على مجموعة مـن االحتياجـات الم      بحكمة  ) البشرية منها والمالية والزمنية   (توزيع الموارد المحدودة    

واستخدامها على أحسن وجه بغية تحقيق أفضل النتائج الممكن تحقيقها على كـل مـستوى مـن مـستويات                   
وتقدير االحتياجات هذا ال ينبغي أن يقتصر على تعيين الفجوات بين ما هو مرغوب ومـا                .  الموارد تخصيص

ية واإلنصاف والجدوى، وذلـك     هو موجود بالفعل، وإنما ينبغي أن يشمل أيضاً اعتبارات أخرى منها المردود           
  .عند تحديده لالحتياجات ذات األولوية التي ينبغي تلبيتها على وجه السرعة
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 يقصد به ضمان استثمار الخدمات الصحية لمواردهـا         منهجيوتقدير االحتياجات الصحية هو أسلوب        -٧
 وكمية ومقارنة لـشرح      وبائية بطرائقوهو يستعين   . بأسلوب يكفل تحسين صحة السكان بأفضل طريقة ممكنة       

مشكالت السكان الصحية وتحديد أوجه التفاوت في فرص الحصول على الخدمات وتعيين األولويات من أجل               
 قيـام فهـم      يتعـين  لنجاح في تقدير االحتياجات الصحية    ول. تحقيق األسلوب األكثر فعالية في استخدام الموارد      

 في إجراءات   كما يتعين إدراج النتائج المنشودة    موارد،  موضوعي لعمليات التقدير وما يستدعيه ذلك من وقت و        
 عملية تقدير االحتياجات أيضاً المسائل المتعلقة بتحديد األولويـات          ويتعين أن تشمل  . تخطيط الخدمات وتنفيذها  

  .وتوجيه االهتمام الكافي للتنفيذ، لكي ال تكون مجرد ممارسة أكاديمية فحسب

حد ذاته وإنما ينبغي أن يتبعه تحليل دقيق للمعلومات التي يتم جمعها             فيوتقدير االحتياجات ليس غاية       -٨
 وتحديـد   وتعيـين المرامـي واألهـداف المعينـة       وترتيب األولويات من حيث االهتمامات ومتطلبات العمل        

  .استراتيجيات العمل وتنفيذها

 الموارد  تقدير االحتياجات في سياق تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية وحشد          
  الالزمة لمكافحة التبغ

 طرف مـا، مـن خـالل        في دولة  الصحية   السلطاتيمكن القيام بتقدير االحتياجات لغرض مساعدة         -٩
التعاون مع سائر الجهات المعنية، بغية تحديد أولويات العمل الالزم لتنفيذ أحكام االتفاقية اإلطارية، بما يتـيح                 

 أيضاً في ضمان دعم الخطط      كبرى النهج أهمية    ويكتسي هذا . التبغتقليص عبء المرض والوفيات الناجم عن       
ضمان عدم إنفاق الموارد التي يجـري       والبرامج التي خصصت لها الموارد فعالً لتنفيذ االتفاقية دعماً حقيقياً و          

  . لتحقيق أثر أكبر من خالل تدابير أخرىإنفاقها

تكون المـوارد المتاحـة غيـر كافيـة لتنفيـذ            ضرورية عندما    ي مسألة تحديد األولويات ه  عملية   و  -١٠
وفي حالة تنفيذ االتفاقية اإلطارية فإن هذه المسألة تصبح مسألة األسلوب الذي            . اإلجراءات التي يتعين اتخاذها   

 في توزيع الموارد على مجموعة من اإلجراءات والتدابير المختلفة التي يكـون لكـل               تهاجهناينبغي لألطراف   
لذا تُشجع األطراف جميعها على     . ي مكافحة التبغ وفي ضمان االمتثال التام ألحكام االتفاقية        واحد منها فوائده ف   

تقييم وضعها الراهن فيما يتصل بتنفيذ أحكام االتفاقية، وعلى تحديد تلك األحكام التي يتوجب على الفور تعزيز                 
 تقديم تقاريرها إلى أمانة     طراف إلى بادرت األ ولقد  . تنفيذها وشرح اإلستراتيجيات الالزمة لذلك شرحاً واضحاً      

 ويتوقع أن يستفاد من المعلومات التي جمعت من         ،االتفاقية باستخدام استمارة التبليغ الخاصة باالتفاقية اإلطارية      
 ينبغي لألطـراف، عنـد      ل استفادة ممكنة من آلية التبليغ     لتحقيق أفض و.  التقديرات تلكتلك التقارير في إجراء     

، مع تقديم    بدقة لموارد التقنية والمالية الالزمة لتنفيذ تلك األنشطة      اتقدير  تتولى  رات التبليغ، أن     الستما استيفائها
كما ينبغي لألطراف أن    .  التماس الدعم من أجلها    يتمبيان واضح بالموارد المتاحة وتحديد الثغرات القائمة التي         

وباالستناد إلى تقدير االحتياجات، يمكـن      . اً لها تحدد أهدافاً واضحة قابلة للقياس لكي تجري مقارنة األداء وفق         
  .أيضاً تحديد استراتيجيات العمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد

ويـستنتج مـن    . ويمكن تركيز عملية تقدير االحتياجات بصفة خاصة على التماس المساعدة الدوليـة             -١١
جموعة متنوعة من مصادر التمويل وأنماطـه،       استعراضنا لمصادر وآليات المساعدة القائمة والممكنة وجود م       

ولكن جميعها يستلزم توجيه الحكومات المعنية لطلب الحصول على التمويل يشمل بياناً باالحتياجـات، وفـي                
سيتعين،  إلى أنه  الدراسة أيضاً    خلصتكما  . بعض األحوال، تحديداً حكومياً لألولويات في مجال مكافحة التبغ        

 البلدان األطراف النامية والبلدان األطراف التي تمر اقتـصاداتها          علىلمانحة الدولية،   النظر لطبيعة الجهات ا   ب
بمرحلة انتقالية أن تبدأ بتحديد أولويات مكافحة التبغ في إطار استراتيجياتها الوطنية وأن تشرع فـي إجـراء                  
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ة حاسمة نحو الحصول على      فإن تقدير االحتياجات سيكون بمثابة خطو      وبذا. الحوار الالزم مع الجهات المانحة    
  .المساعدات الدولية الالزمة، المالية منها والتقنية

أو /ويجوز لألطراف أن تحدد عدة مجاالت ذات أولوية من المجاالت التي تستلزم مـساعدة تقنيـة و                  -١٢
ة فـي   ووفقاً للمجاالت الموضوعية التي قد ترغب في دعمها الجهة المانحة المحتملة أو الجهة الـشريك              . مالية

طلـب    أن يقرن األولويات المعنية ببيان لالحتياجات عنـد إعـداد          أن يطلب من الطرف المعني    التنمية، يمكن   
  .المساعدةالحصول على 

أو يمكـن   . ويمكن لألطراف أن تطلب مساعدة أمانة االتفاقية من أجل القيـام بتقـدير االحتياجـات                -١٣
أو الجهـات المانحـة المعنيـة       /ات وتبليغ أمانة االتفاقية و    لألطراف أن تقرر إجراء تقديرات مستقلة لالحتياج      

 اإلسـهام فـي     بـين وتتراوح المساعدة التي ستقدمها أمانة االتفاقية، بناء على الطلـب،           . بأولويات احتياجاتها 
ويمكن لمكاتب المنظمة القطرية أيضاً أن تـؤدي دوراً فـي           . المشاركة الفعلية في إجراء التقديرات    والمنهجية  

  .م تلك المساعدة إلى األطراف المعنيةتقدي

وفي هـذا الـسياق يمكـن       .  ويمكن لوزارة الصحة أن تجري التقديرات بمساعدة من أمانة االتفاقية           -١٤
للشراكات اإلدارية القائمة بين منظمات الصحة العمومية المحلية والحكومية واالتحادية أن تؤدي دوراً هاماً في               

ألة األخرى التي قد ترغب األطراف النظر فيها هي مسألة مدى إمكانيـة مـشاركة               والمس. تنفيذ عملية التقدير  
  .الجمهور أو المجتمع المدني في تقدير االحتياجات وتحديد األولويات

  تقدير االحتياجات

. يرد في األبواب التالية شرح لمختلف الخطوات التي يمكن أن تندرج في عملية تقـدير االحتياجـات                  -١٥
فـي  ) االحتياجـات (ف أن تنظر في االستعانة بهذا الباب عند عزمها على إجراء تقدير للحاجة              ويمكن لألطرا 

  .إطار حشد الموارد الالزمة لمكافحة التبغ

  جمع المعلومات وتصنيفها

يمكن استخدام استبيان تقدير االحتياجات كوسيلة للتقييم الذاتي فيما يخص تقدير االحتياجات الالزمـة                -١٦
ويرد مرفقاً بهذه الوثيقة استبيان يتضمن      . لي لاللتزامات الموضوعية فيما يتصل باالتفاقية اإلطارية      للتنفيذ المح 

  .أسئلة اختيارية وأسئلة إلزامية لنظر األطراف

 ٧ استمارة التبليغ الخاصة باالتفاقية اإلطارية على الرجوع إلى السؤال        استوفتوتشجع األطراف التي      -١٧
، وذلـك لتيـسير تعيـين الفجـوات         )أولويات تنفيذ االتفاقية اإلطارية    (٨والسؤال  ) ماليةالمساعدة التقنية وال  (

  .واألولويات فيما يخص تنفيذ االتفاقية اإلطارية

  :فيما يلي بعض األساليب المقترحة لجمع وتصنيف المعلومات الالزمة لتقدير االحتياجاتو  -١٨

وفيمـا يتـصل   . عن الـسياسات الخاصـة  استعراض معلومات البحوث والمعلومات القائمة    )أ(
باألطراف التي تقوم فعالً اآلن بجمع المعلومات لغرض تقديم استمارة التبليغ، يمكن أن تكـون هـذه                 

  المعلومات مصدراً مباشراً لمعرفة الوضع الراهن لتنفيذ أحكام االتفاقية؛
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ت التقنيـة والماليـة     إجراء مسح سريع للوضع الراهن للتدابير والخطط والبرامج والمساعدا          )ب(
  المتاحة لتنفيذ كل التزام من االلتزامات المدرجة في االتفاقية؛

إجراء مقابالت مع الجهات المعنية كالموظفين الصحيين القائمين على نشر رسائل مكافحـة               )ج(
التبغ وخدمات اإلقالع عن التدخين، واإلداريين المسؤولين عن تنفيذ التـشريعات واألفرقـة المدنيـة               

 حـل   الالزمة مـن أجـل     الحصول على التوصيات     بهدفمشاركة في أنشطة مكافحة التبغ، وذلك       ال
  المشكالت القائمة وطلب المساعدة التقنية؛

 الشباب أو النساء أو مـستهلكي       معينة مع مجموعات  إجراء مناقشات تركز على موضوعات        )د(
  .هالعاملين في زراعة التبغ وتصنيع منتجات وأالتبغ، والمزارعين 

حكـام االتفاقيـة    أتحليل المعلومات لغرض تقدير االحتياجات وتحديد األولويات فيما يتـصل بتنفيـذ             
  اإلطارية

استناداً إلى مسودة االستبيان الخاص بتقدير االحتياجات، يمكن لألطراف أن تحدد مـن خمـسة إلـى            -١٩
يع مواد االتفاقية، والتي يجري تقديم      عشرة مجاالت من المجاالت ذات األولوية الراهنة، وذلك فيما يتعلق بجم          

  :أو المالية بشأنها، وباستخدام المعايير التالية/طلب للحصول على المساعدة التقنية و

 تحسينها في الدولة    البد من مجاالت التركيز الراهنة والمزمعة فيما يتصل بمكافحة التبغ التي            )أ(
  الطرف؛

  أو المالية؛/لمساعدة التقنية واالحتياجات الكبرى من حيث الفجوات في ا  )ب(

  ؛ ممكنأكبر أثر  )ج(

التبغ؛ وتـأثير منظمـات     ة   صناع  دوائر مثل معارضة (المشاكل الراهنة التي تعترض التنفيذ        )د(
 الضيافة ووسائل اإلعالم المـشجعة للتبـغ؛ ونقـص          العاملين في مؤسسات  مزارعي التبغ ورابطات    

 وجود دعم سياسي متعدد القطاعات؛ ونقص المـوارد         التخطيط االستراتيجي؛ وغياب التنسيق؛ وعدم    
  ).التقنية والمالية

ويمكن لألطراف أن تحدد تدخالتها الخاصة بمجاالت األولوية، بما يتيح وضع خطط واسـتراتيجيات                -٢٠
وسيوفر ذلك لألطراف المعلومات المناسبة الالزمة لتقـدير        . العمل وتحديد األهداف الخاصة بالطرف المعني     

اجات من الموارد وتحديد الموارد الالزمة والمتاحة أو التي خصصت بالفعل، وكذلك تحديـد الفجـوات                االحتي
  .القائمة بين تلك المعطيات

  االحتياجات الراهنة ذات األولوية

فيما يتصل بكل مجال من المجاالت ذات األولوية، يمكـن لألطـراف النظـر فـي صـياغة بيـان                      -٢١
  .  وفيما يلي النقاط الرئيسية التي يمكن استخدامها كنموذج إلعداد البيان. صفحات٥ - ٣باالحتياجات في 

   عن مكافحة التبغ في الدولة الطرفعامةمعلومات   )أ(
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  األهداف واألساليب المتبعة في إجراء تقدير االحتياجات  )ب(

  المجاالت ذات األولوية التي تم تحديدها لتنفيذ االتفاقية اإلطارية  )ج(

   عن هذا المجالامةعمعلومات   )د(

  األسباب المنطقية لتحديد تلك األولويات  )ه(

   إن وجدتوحاالت العجزالتكاليف المتوقعة   )و(

  نوع المساعدة المطلوبة  )ز(

   لتعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطاريةانتهاجهاألسلوب الذي سيتم   )ح(

  لمعلومات عن المبادرات األخرى المتخذة لحشد الموارد في هذا المجا  )ط(

   المطلوبةاألنشطة المقترحة التي سيجري تنفيذها بفضل المساعدة  )ي(

  الجدول الزمني المتوقع إلكمال تنفيذ األنشطة  )ك(

  النتائج المتوقعة  )ل(

  معايير التقييم والرصد  )م(

   االستدامة بعد نفاد المساعدةاستراتيجية  )ن(
  
  ١. الطلبعنداحتياجات التقييم يمكن الحصول على المزيد من المعلومات المرجعية عن   -٢٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .يرجى االتصال بأمانة االتفاقية للحصول على المعلومات المرجعية   ١
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  المرفق
  

  دة استبيانمسّو
  )الخطوة األولى: تقدير االحتياجات(

يمكن استخدام الردود على هذه األسئلة كأداة للتقييم الذاتي في تحديد المجاالت ذات األولوية للدولة الطرف من                 
  .أجل تحقيق االمتثال التام لجميع أحكام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  االلتزامات العامة: ٥المادة 
  )٥ من المادة ٣والفقرة ) أ(٢الفقرة (بليغ  من استمارة الت١-٦نظر السؤال ا

هل تم وضع وتنفيذ اسـتراتيجيات      )  أدناه ٢ و ١فيما يتصل بالسؤالين    (  
  ال  نعم  :وخطط وبرامج لمكافحة التبغ في المجاالت التالية

  □  □  آلية تنسيق أو مراكز اتصال وطنية لمكافحة التبغ؟  -١
 الطفيليـة   رها من المصالح  حماية السياسات من المصالح التجارية وغي       -٢

  □  □  لدوائر صناعة التبغ
  .حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادة  -٣

  
  
  
  

 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -٤
 أو /ين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و       بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وب       

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

   الطلب على التبغالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من: ٦المادة 
  )٦من المادة ) ب(٢الفقرة (من استمارة التبليغ ) ١(٥ و٤انظر السؤالين 

هل نفذتم السياسات الضريبية، وعند االقتضاء، السياسات السعرية مـن            -٥
  □  □  اإلسهام في األهداف الصحية المتصلة بتقليص استهالك التبغ؟ل أج

  □  □  جائر بغية تقليص الطلب؟هل تمت زيادة الضرائب المفروضة على الس  -٦
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هل تمت زيادة الضرائب على منتجات التبغ من غير الـسجائر بغيـة               -٧
  □  □  تقليص الطلب؟

اقتصادية وطنية لتقييم فعاليـة زيـادة       ) أو دراسات (هل أجريتم دراسة      -٨
  □  □  األسعار والضرائب في بلدكم لغرض تقليص االستهالك؟

  . تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادةحدد الصعوبات، إن وجدت، التي  -٩
  
  
  
  

 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -١٠
 أو /بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و              

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  األولويةالمجاالت ذات   

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  الحماية من التعرض لدخان التبغ: ٨المادة 
  )٨ من المادة ٢الفقرة (من استمارة التبليغ ) ١(٥نظر السؤال ا

 هل اعتمدتم ونفـذتم أيـة تـدابير         )أدناه ١٤-١١ باألسئلةفيما يتصل   (  
  ال  نعم  :أو إدارية للحماية من التعرض لدخان التبغ /تشريعية أو تنفيذية و

  □  □  في أماكن العمل الداخلية؟  -١١
  □  □  في وسائل النقل العام؟  -١٢
  □  □  في األماكن العمومية الداخلية؟  -١٣
  □  □  ؟)كاألماكن العمومية الخارجية(في األماكن األخرى   -١٤
  .حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادة  -١٥
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 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -١٦
 أو /بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و              

  .الية لم يتم الوفاء بهام

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  تنظيم الكشف عن منتجات التبغو تنظيم محتويات منتجات التبغ: ١٠ والمادة ٩المادة 
  من استمارة التبليغ) ٩المادة ) (٢(٥والسؤال ) ١٠المادة () ١(٥ السؤال انظر

هل اعتمدتم ونفذتم تدابير تشريعية     ) أدناه ٢١-١٧فيما يتصل باألسئلة    (  
  ال  نعم  :أو إدارية بشأن /أو تنفيذية و

  □  □  اختبار وقياس محتويات منتجات التبغ؟  -١٧
  □  □  ؟اختبار وقياس االنبعاثات الصادرة عن منتجات التبغ  -١٨
  □  □  تنظيم محتويات منتجات التبغ؟  -١٩
  □  □  تنظيم االنبعاثات الصادرة عن منتجات التبغ؟  -٢٠
أو مستوردي منتجـات التبـغ بالكـشف للـسلطات           /إلزام صانعي و    -٢١

الحكومية عن المعلومات المتعلقة بمحتويـات المنتجـات واالنبعاثـات          
  الصادرة عنها؟

□  □  

 أو اإلقليمـي  / الالزمة على المستوى الوطني و    رة   القد لديكمهل تتوفر     -٢٢
  □  □  الختبار منتجات التبغ؟

  .حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادة  -٢٣
  
  

 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -٢٤
 أو /من االتفاقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و          بااللتزامات بموجب هذه المادة     

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  
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  لتبغتغليف وتوسيم منتجات ا: ١١المادة 
  )١١ من المادة ٣ و٢ و١الفقرات (من استمارة التبليغ ) ٢(٥نظر السؤال ا

هـل اعتمـدتم ونفـذتم تـدابير     ) أدناه ٢٦ و ٢٥فيما يتصل بالسؤالين    (  
  ال  نعم  :أو إدارية بشأن/تشريعية أو تنفيذية و

المعايير المحـددة   بجميع  اإللزام بأن يفي تغليف وتوسيم منتجات التبغ          -٢٥
  □  □  ؟١١من المادة ) ب(١و) أ(١تين في الفقر

اإللزام بأن يتضمن تغليف وتوسيم منتجـات التبـغ معلومـات عـن               -٢٦
  □  □  المحتويات واالنبعاثات الهامة لمنتجات التبغ؟

  □  □  هل يتضمن التغليف والتوسيم معلومات بلغة أو بلغات البلد الرئيسية؟  -٢٧
صلة بتغليف وتوسيم منتجات التبغ     هل هناك تقييم جارٍ ألثر التدابير المت        -٢٨

  □  □  على انتشار استعمال التبغ؟
  .حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادة  -٢٩

  
  
  
  

 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -٣٠
 أو /اقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و         بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتف     

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  عية الجمهورالتثقيف واالتصال والتدريب وتو: ١٢المادة 
  )١٢من المادة ) ه(و) ج(و) ب(و ) أ(الفقرات (رة التبليغ من استما) ١(٦نظر السؤال ا

هل وضعتم ونفذتم إسـتراتيجيات     ) أدناه ٣٣-٣١فيما يتصل باألسئلة    (  
  ال  نعم  :وخطط وبرامج لمكافحة التبغ في المجاالت التالية

لتوعية اللتثقيف و الناس  أو عامة    / و للكبار موجهة برامج فعالة وشاملة    -٣١
 الستهالك التبغ والتعرض لدخانه ومنافع اإلقالع بشأن المخاطر الصحية 

  عنه؟
□  □  
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لتوعية بـشأن   ا للتثقيف و   لألطفال والشباب  موجهة برامج فعالة وشاملة    -٣٢
  □  □   الستهالك التبغ والتعرض لدخانه ومنافع اإلقالع عنه؟المخاطر الصحية

  □  □  عة من المعلومات عن صناعات التبغ؟تعميم مجموعة واس  -٣٣
 أو خطة إلشراك القنوات اإلعالمية المناسبة       استراتيجيةهل توجد لديكم      -٣٤

في تنفيذ برامج للتثقيف والتوعية العامة وبرامج مضادة للتسويق مـن           
  أجل مكافحة التبغ؟

□  □  

  .المادةحدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه   -٣٥
  
  
  
  

 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -٣٦
 أو /بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و              

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت، بهااحتياجات لم يتم الوفاء  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته: ١٣المادة 
  )١٣من المادة ) و(٤و) ه(٤ و٣ و٢الفقرات (من استمارة التبليغ ) ٢(٥نظر السؤال ا

تمدتم ونفذتم تدابير تشريعية    هل اع ) أدناه ٤١-٣٧فيما يتصل باألسئلة    (  
  ال  نعم  :أو إدارية بشأن /أو تنفيذية و

فرض حظر شامل على جميع أشكال اإلعالن عن التبغ والتـرويج لـه          -٣٧
، يرجى االنتقـال إلـى      "نعم"إذا كان الرد على هذا السؤال       (ورعايته؟  

  .)٣٩السؤال 
□  □  

ميـع أشـكال    في حالة عدم وجود حظر شامل، تطبيق القيود علـى ج            -٣٨
  □  □  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته؟

أنشطة اإلعالن والتـرويج والرعايـة      تقييد أو فرض حظر شامل على         -٣٩
  □  □  كم؟عبر الحدود والناشئة أصالً من داخل إقليم

فرض قيود على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته في اإلذاعـة              -٤٠
 مثـل   ،خرىاألعالم  اإلوسائل  ومطبوعة  والتلفزيون ووسائل اإلعالم ال   

  ؟اإلنترنت
□  □  
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للمـشتركين  أو  /رعاية التبغ للقاءات واألنشطة الدولية و     حظر أو تقييد      -٤١
  □  □  ؟فيها

  .حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادة  -٤٢
  
  
  
  

 الوفـاء   مـن أجـل   بة لـدولتك الطـرف       ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنس     علىحدد ما ال يزيد       -٤٣
 أو /بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و              

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه: ١٤المادة 
من المادة  ) ج(٢و) أ(٢الفقرتان  ) (٢(٦والسؤال  ) ١٤من المادة   ) د(٢ و ١الفقرتان  ) (١(٦نظر السؤال   ا

  .من استمارة التبليغ) ١٤

هل اعتمدتم ونفذتم تدابير تشريعية     ) أدناه ٤٦-٤٤فيما يتصل باألسئلة    (  
  :أو إدارية بشأن /أو تنفيذية و

  ال  نعم

تصميم وتنفيذ برامج فعالة بهدف التشجيع على اإلقالع عـن تعـاطي              -٤٤
التبغ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعايـة الـصحية           

  ؟وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة

□  □  

 الحصول بتكلفة ميسورة على العالج من االعتماد على التبغ، بما           يلتسه  -٤٥
  ؟في ذلك المستحضرات الصيدالنية

□  □  

إقامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل الـصحي،            -٤٦
  ؟للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من االعتماد على التبغ وعالجه

□  □  

  .لتي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادةحدد الصعوبات، إن وجدت، ا  -٤٧
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 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -٤٨
 أو /بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و              

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  ذات األولويةالمجاالت   

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ: ١٥المادة 
  )١٥من المادة ) ب(٤و) أ(٢الفقرتان (من استمارة التبليغ ) ١(٥نظر السؤال ا

هـل اعتمـدتم ونفـذتم تـدابير     ) أدناه ٥٠ و ٤٩بالسؤالين  فيما يتصل   (  
  ال  نعم  :أو إدارية بشأن /تشريعية أو تنفيذية و

٤٩-  أو تعزيز التشريعات القائمة ضد االتجار غير المشروع بمنتجـات           سن 
  □  □  التبغ؟

على تحديد ما إذا    اشتراط وضع عالمات على أغلفة العبوات للمساعدة          -٥٠
  □  □  ؟ بصورة قانونية للبيع في السوق المحليةكان المنتج مطروحاً

  .حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادة  -٥١
  
  
  
  

 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -٥٢
       أو /ن ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و       بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبي 

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  
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  القّصرالمبيعات التي تستهدف القّصر والمبيعات بواسطة : ١٦المادة 
  )١٦ من المادة ٢ و١الفقرتان (من استمارة التبليغ ) ١(٥نظر السؤال ا

هـل اعتمـدتم ونفـذتم تـدابير     ) أدناه ٥٤ و ٥٣فيما يتصل بالسؤالين    (  
  ال  نعم  :أو إدارية بشأن /تشريعية أو تنفيذية و

  □  □  حظر مبيعات منتجات التبغ للقصر؟  -٥٣
لتبـغ المجانيـة علـى النـاس        حظر توزيع منتجات ا   حظر أو تشجيع      -٥٤

  □  □  ؟وخصوصاً القصر
  .حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادة  -٥٥

  
  
  
  

 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -٥٦
       أو /ن ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و       بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبي 

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  ديةتقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصا: ١٧المادة 
  )١٧المادة ( من استمارة التبليغ )١(٦انظر السؤال 

هل اعتمدتم ونفذتم تدابير تـشريعية أو       ) أدناه ٥٧فيما يتصل بالسؤال    (  
  ال  نعم  :أو إدارية بشأن /تنفيذية و

تعزيز البدائل ذات الجدوى االقتصادية للعاملين فـي صـناعة التبـغ              -٥٧
  □  □  ؟وزارعيه وآحاد الباعة

  .عوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادةحدد الص  -٥٨
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 الوفـاء   مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -٥٩
 أو /بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و              

  .ء بهامالية لم يتم الوفا

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات: ٢٠المادة 
) أ(٤و) أ(٣و) ب(١لفقـرات   ا) (٢(٦ والسؤال   ٢٠من المادة   ) ب(٤و) أ(١الفقرتان  ) (١(٦نظر السؤال   ا

  من استمارة التبليغ) ٢٠من المادة 

هل اعتمدتم ونفذتم تدابير تشريعية     ) أدناه ٦٤-٦٠فيما يتصل باألسئلة    (  
  ال  نعم  :أو إدارية بشأن /أو تنفيذية و

العوامل الحاسمة في اسـتهالك التبـغ والتعـرض         التي تعالج   البحوث    -٦٠
  □  □  ؟لدخانه وعواقبهما

  □  □  حوث التي تحدد محاصيل بديلة؟الب  -٦١
نظام خاص بالمراقبة الوبائية الستهالك التبغ والمؤشرات االجتماعيـة           -٦٢

 في أراضيكم، مع تحديث ذلك النظام       واالقتصادية والصحية ذات الصلة   
  بصورة دورية؟

□  □  

التدريب والدعم الموجه لجميع العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في             -٦٣
  □  □  ؟البحث والتطبيق والتقييمذلك 

قاعدة بيانات محدثة تضم القوانين واللوائح الخاصة بمكافحـة         االحتفاظ ب   -٦٤
  □  □  ؟المعلومات الخاصة بإنفاذهاوالتبغ 

  .حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادة  -٦٥
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 الوفـاء   مـن أجـل   ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف         ثالثة مجاالت    علىحدد ما ال يزيد       -٦٦
 أو /بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و              

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

   توجدال  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  التعاون في المجاالت العلمية والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات الصلة: ٢٢المادة 
  )٢٢من المادة ) و(و) ه(و) د (١الفقرات (ستمارة التبليغ  من ا٧نظر السؤال ا

أو تقنية  / و هل تلقيتم مساعدة مالية   ) أدناه ٦٩-٦٧فيما يتصل باألسئلة    (  
  ال  نعم  :لوضع وتعزيز برامج مشتركة بين القطاعات في المجاالت التالية

توفير المواد والمعدات واإلمدادات الالزمة، فضالً عن الدعم اللوجستي،           -٦٧
  □  □  ؟الستراتيجيات وخطط وبرامج مكافحة التبغ

  □  □  ؟لنيكوتينتحديد أساليب مكافحة التبغ، بما فيها العالج الشامل إلدمان ا  -٦٨
النهوض بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل تكـاليف العـالج الـشامل              -٦٩

  □  □  ؟إلدمان النيكوتين
  .حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق تنفيذ التدابير بموجب هذه المادة  -٧٠

  
  
  

ء  الوفـا  مـن أجـل    ثالثة مجاالت ذات أولوية بالنسبة لـدولتك الطـرف           علىحدد ما ال يزيد       -٧١
 أو /بااللتزامات بموجب هذه المادة من االتفاقية اإلطارية وبين ما إذا وجدت احتياجات تقنيـة و              

  .مالية لم يتم الوفاء بها

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  
)٤(    □  □  □  
)٥(    □  □  □  
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  أسئلة أخرى

. حدد الصعوبات، إن وجدت، التي تعوق حشد الموارد المالية الالزمة لتنفيذ االتفاقية اإلطاريـة               -٧٢
  .) من استمارة التبليغ٧انظر السؤال (
  
  
  
  
  

تها لم تجر تغطي  (حدد ما ال يزيد على ثالثة مجاالت أخرى ذات أولوية بالنسبة لدولتكم الطرف                -٧٣
، من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب االتفاقية اإلطارية، وبـين مـا إذا             )بصفة معينة حتى اآلن   

  .أو مالية لم يتم الوفاء بها/ وجدت احتياجات تقنية و

   إن وجدت،احتياجات لم يتم الوفاء بها  المجاالت ذات األولوية  

  ال توجد  احتياجات مالية  احتياجات تقنية    

)١(    □  □  □  
)٢(    □  □  □  
)٣(    □  □  □  

  
  
  

=     =     =  


