
  

  منظمة الصحة العالمية اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية

   
  مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمة 

  أنـبش ةـالصحة العالمية اإلطاري
  مكافحة التبغ
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/  تشرين الثاني  ٢٢-١٧،دوربان، جنوب أفريقيا   

  ٢٠٠٨نوفمبر 

  FCTC/COP/3/16 Rev.1   من جدول األعمال المؤقت  ٣-٣-٥البند 
  ٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢١  

  

  
  
  

  ٢أسئلة الفئة  –استمارة التبليغ 
  
  
،  الصادر عن الدورة الثانية لمـؤتمر األطـراف        FCTC/COP2(9) للقرار   وفقاًأعدت أمانة االتفاقية      -١
الـدوليين،   منظمة الصحة العالمية وسائر الخبراء       فيمساعدة اإلدارات المختصة    بالمكتب و هيئة  بتوجيه من   و

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن       في إطار   من استمارة التبليغ    ) ٢المرحلة  ( ٢الفئة  مسودة أسئلة   
خـالل   هـم ئآراعن جميع أقاليم المنظمة من خبراء و اً اتصال وطني  مركز ١٥أكثر من   أعرب  و. مكافحة التبغ 

 المرحلة األولـى مـن      تنقيح أثناء قُدمت اقتراحات   في شكل فترة تحضير هذه المسودة، وقد جاءت هذه اآلراء         
  . في جنيف٢٠٠٨ يوليو /تموز ٤ أمانة االتفاقية في ا نظمتهالتي وفي المشاورةاالستبيان 

  
تضمنت مـا يلـي     ستمارة التبليغ   ال المقترحة) ٢أسئلة الفئة   (المرحلة الثانية    بأن   إجمااليمكن القول   و  -٢

  :بالدمج أو التعبير
  

 الصادرين  FCTC/COP2(9) و FCTC/COP1(14) والتوجيهات الواردة في القرارين      التوصيات  •
 عن مؤتمر األطراف بشأن تحضير استمارة التبليغ؛

  
ـ  ) من استمارة التبليغ   ١المرحلة   (١ معظم أسئلة الفئة     استبقاء  • ضمان االسـتمرارية والقابليـة     ل

 فترات التبليغ؛ ى مختلفعلى مدالمحرز  بتعقب التقدم عندما يتعلق األمر للمقارنة
  
 فترة التنفيذ التي تـستغرق      تقتضيهاالتي  أسئلة جديدة تعكس التطورات واالحتياجات والمتطلبات         •

 خمس سنوات؛
  
 تبينت خالل تنقيح  لمشاكل التقنية التي    المقدمة ل لول  حالكذلك  على الشكل و  دخلت  ُأالتي  التغييرات    •

  من مؤتمر األطراف؛طلبناء على  من نظام التبليغ ب١المرحلة 
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التـي  األولـى   تنفيـذ   الاألطراف واقتراحاتها التي وردت في تقاريرها األولية بعد فتـرة           ردود    •
 استغرقت سنتين؛

  
  في الذين شاركوا  العالمية   أقاليم منظمة الصحة  من  خبراء  ال األطراف و  ي ممثل المتلقاة من الردود    •

 االقتراحات  السيما بصيغتها المنقحة، نظام التبليغ    من   ١  الرائد للمرحلة  االختبار في   ٢٠٠٨أوائل  
فيها خالل تحضير المرحلـة     لكي ينظر   تُركت إلى جنب     و التنقيح المطلوب  نطاق   تجاوزتالتي  
 الثانية؛

  
 ومـسودة المبـادئ التوجيهيـة التـي         ٨المادة  تنفيذ  ب المتعلقة الحاليةعناصر المبادئ التوجيهية      •

  من االتفاقية؛١٣ و١١ و٣-٥نفيذ المواد تلاقترحتها األفرقة العاملة 
  
  تعبر على نحو مالئـم عـن       ٢ المرحلة    أن  اإلضافي لنص االتفاقية للتأكد من     االستعراضنتائج    •

 ؛١ ومتطلباته التي لم تدرج في المرحلةالتبليغ احتياجات 
  
إذ ؛  إلزاميـة سئلة  كأتقترح اآلن   التي  وفي المرحلة األولى من التبليغ       اختيارية   كانتاألسئلة التي     •

خمـس  تستغرق التي تنفيذ ال المعلومات المطلوبة بعد فترة توفيراألطراف  بإمكان معظم أن  يعتقد  
 .سنوات

  
يوضـح  و. ٢تحضير أسئلة الفئة    ب تتعلقإرشادات   FCTC/COP2(9) القرار   عالوة على ذلك يحتوي     -٣

  .التوصياتالكيفية التي عولجت بها الجدول أدناه 
  

  المسألة معالجة كيفية   المعنيالفرع  طروحة المالمسألة

زيادة قابلية البيانات   
الوطنية للمقارنـة   

   الزمنمرورمع 

لمقارنة مع المرحلة   ا قابلية معظم األسئلة األصلية لضمان      ُأبقي على   الكل
 الفئات  تقسيمعلى   - ٢ الفرعفي   -وُأبقي أيضاً   .  من نظام التبليغ   ١

  . من نظام التبليغ١ في المرحلة متبعةالتعاريف ال والقياسيةالعمرية 

 البيانات في تقديم
  شكل موحد

قياسية  فئات  التبغ تعاطيانتشار  معدل  لتبليغ عن   اإطار  في  اقتُرحت    ٢
، "اليوميـون "و،  "الحـاليون "متعـاطو التبـغ     أو  المدخنون   : ومنها

باإلضافة إلى  ،  "مطلقاالذين لم يدخنوا    "و،  "السابقون"و ،"العرضيون"و
 سنوات  ١٠  تتكون من  مصنفة في فئات  قياسية  عمرية  فئات  اح  اقتر

  .) سنة٤٤-٣٥ و سنة٣٤-٢٥مثل (

تعاريف ومعايير 
  واضحة

 خطوة خطوة تعاريف للتـصنيفات المتبعـة      كتيب التعليمات   حتوي  ي  ٣ و٢
الحظر  في التدابير التشريعية، مثل      المستعملةوضح المصطلحات   وي
 العامة األماكن    التبغ في  تعاطيعلى  المفروض   "جزئيال"أو  " كاملال"

اإلعالن عن التبـغ    على  المفروض  " الجزئي"أو  " الشامل"أو الحظر   
  .والترويج له ورعايته
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  المسألة معالجة كيفية   المعنيالفرع  طروحة المالمسألة

ــة ــصيل درج  تف
  هايتالوثائق وشمول

بيانات واضحة    جمع  إلى  كقاعدة عامة   المقترحة ٢أسئلة الفئة   ترمي    ٤-٢
ـ أن  ألطراف  ينبغي ل  لذلكو. وقابلة للمقارنة والتحليل   دم بياناتهـا   تق

 األمـاكن وإدخـال البيانـات،     حقول  (االستبيان   لمحدد في  ا بالشكل
بيانـات  الإدخـال  مثالً  من الضروري    وأصبح). الجداولوالفارغة،  

ويمكن لألطراف التي ترغب في تقـديم       .  المتاحة في األماكن الكمية  
فـي   إلى أمانة االتفاقيـة      هاإرسالب أن تقوم    تكميلية وثائق إضافية أو  

فـي الوقـت     التدابير التـشريعية     عنلتبليغ  تخذ ا يو. اتمرفقشكل  
حقـول إضـافية    هناك   و . للرد على األسئلة   ال – شكل نعم الحاضر  
في نهايـة جميـع      إلدخال المزيد من المعلومات التفصيلية،    تصلح  
أماكن مستقلة  توجد  كما  ،  ٤ و ٣ الفرعينالواردة في    الفرعية   األقسام
 المحرز في المجال الذي يغطيـه       لتقدمل موجز   وصفتقديم  تسمح ب 

مثـل  (ويمكن إرسال المزيد مـن الوثـائق التفـصيلية          . القسم ذلك
إلى أمانة االتفاقيـة فـي      ) اللوائحنصوص   أو   يةنصوص التشريع ال

  .شكل مرفقات

 إدخال أنساق
  البيانات

 من  ١ المرحلة   تنقيح خالل    إدخال البيانات  أنساقتم البدء في توحيد       الكل
استمارة تأتي  و. ٢المرحلة   غايةل استمر القيام بذلك   و ،ليغالتباستمارة  
 وأرقام حتى يسهل الرجـوع إلـى        ولاجدشكل  المقترحة في   التبليغ  
أسـئلة متعـددة    لتـصبح    وقد تغير معظم األسئلة المفتوحة    . األسئلة

الحقول إدخال البيانات في    يمكن  و. ال أو   نعم للرد ب  أسئلةو،  الخيارات
  .ألسئلة في نهاية االواردة 

 لفوالتكاالمواءمة 
  وتفادي االزدواجية

 ضابطإال اسم   لم يعد مطلوباً    ، و ") التقرير نشأم ("١  الفرع تم تبسيط   الكل
 من  ٢ الفرع حذفو. تقديم التقرير عن  سؤول الرسمي   االتصال والم 

البيانـات  (مـن اسـتمارة التبليـغ        سبق تنقيحهـا  التي   ١المرحلة  
 موقع منظمة   من االقتضاء عليها عند    الحصول يمكنإذ  ) الديمغرافية

 ذل جهد كبير مـن أجـل      ـقد ب و ١.اإلنترنتالصحة العالمية على    
مع تلـك    ٢ الفرعفي  الواردة   والتعاريف والمعايير     األسئلة مواءمة

تـوفير هـذه    وال يلقـي     .الواردة من النُظم األخرى لجمع البيانات     
تبليغ ألن بوسعها القائمة بال إضافي على األطراف عبءبأي البيانات 

  .تقديم البيانات التي جمعتها بشتى الطرق

                                                           
١     http://www.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm.  
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  المسألة معالجة كيفية   المعنيالفرع  طروحة المالمسألة

السياسات  مؤشرات
  لجنسينل المراعية

فـي  تي تـرد    ال مثل تلك    ، بالجنسين خاصةدخلت مؤشرات جديدة    ُأ  ٣ و٢
 هـذه   وأصـبحت ،   التبـغ  تعـاطي  انتشارمعدل   الفرعي من    القسم

مقـسمة   البيانات   تقديمويمكن  .  عن الشباب   أيضاً مطلوبةالمؤشرات  
ـ  المتعلق السؤال الجديد    عند الجواب على   الجنسين   حسب التعرض ب

بيانات كمية عن   هناك سؤال آخر جديد يقتضي تقديم       و. لدخان التبغ 
 بهـذا   البيانات إذا توافرت  الجنس،   مع توزيعها حسب   زراعة التبغ 

 البـرامج الخاصـة     عـن معلومات  قديم   ت ٣الفرع   ويطلب. الشكل
عالوة علـى ذلـك     و. ١٤ و ١٢المادتين  تنفيذ  بخصوص  بالجنسين  

على  موقع أمانة االتفاقية     التعليمات خطوة خطوة الواردة في    ستوفر  
 الخاصـة  البيانـات    التبليـغ عـن    مكان   بشأنتوجيهات   اإلنترنت
  .بالجنسين

التـرقيم   وتبسيطاالستبيان،  الواردة في    فروعالتم توحيد شكل جميع       الكل   الشكلتنقيح
 ٣ترتيب األقسام الفرعية الواردة في الفرع       جاء  د  ق و .تسهيالً للتدرج 

مـواد االتفاقيـة،    ترتيـب   مع  فقاً  مت )التشريع واللوائح والسياسات  (
تـدابير  ال و )٥المـادة   (االلتزامات العامـة    تتعلق ب  ووضعت أسئلة 
التـدابير  و) ١٤-٦المـواد   (التبـغ   على  طلب  ال من   المتصلة بالحد 

التـدابير  و) ١٧-١٥اد  المـو ( التبـغ    عـرض المتعلقة بالحد مـن     
 األقـسام جميـع    وأصبحت). ٢٠-١٨د  الموا(األخرى  والسياسات  

 اً عن موجز اًملخص تحتوي على عنوان وتطلب في نهايتها        الفرعية
السنوات على مدى     المعني التقدم الذي أحرزته األطراف في المجال     

وأدرجت في االستمارة   . الثالث الماضية أو بعد تقديم التقرير السابق      
  .المسألةبترتبط  إضافيةمعلومات  أي يضاً أماكن جديدة لذكرأ
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  من استمارة التبليغ في إطار) ٢أسئلة الفئة  (٢المرحلة 
  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  منشأ التقرير  -١
  
    اسم الطرف المتعاقد  ١-١

  : التقرير تحضيرعنمعلومات عن مسؤول االتصال الوطني   ٢-١

     اسم موظف االتصال ولقبه

    االسم الكامل للمؤسسة

    العنوان البريدي

    رقم الهاتف

    رقم الفاكس

  

    عنوان البريد اإللكتروني

  :معلومات عن الموظف الحكومي الذي يقدم التقرير  ٣-١

     اسم الموظف ولقبه

    االسم الكامل للمؤسسة

    العنوان البريدي

    لهاتفرقم ا

    رقم الفاكس

    عنوان البريد اإللكتروني

  

    عنوان صفحة اإلنترنت

    المدة المشمولة بهذا التقرير  ٤-١

    تاريخ تقديم التقرير  ٥-١
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   ذات الصلة والمؤشرات الصحية واالجتماعية واالقتصادية التبغاستهالك  -٢
  
 ٥-١٥ و ٣-٦و) ب(٢-٦و) أ(٢-٦المـواد   لى  إ، وكذلك   )أ(٣-٢٠، و ٢-٢٠ و )أ(٢-١٩ واد إلى الم  باإلشارة(

  )ذات الصلة الفرعية األقسام في المذكورة
  
  معدل انتشار تعاطي التبغ    ١-٢
  )جميعهم (معدل انتشار تعاطي التبغ بين السكان البالغين  ١-١-٢

أي مـن   الرجاء تقديم بيانات عن معدل انتشار تعاطي التبغ بين جميع السكان البالغين،             (
 مع تحديد العمر،    ؛ سنة ٦٤ سنة و  ١٨ة وأكثر، والذين تتراوح أعمارهم بين        سن ١٥ بلغوا
  )٢-١-١-٢انظر 

  )٪(معدل االنتشار   
الرجاء إدراج جميع منتجات تبغ (

  ) االنتشار معدلالتدخين في بيانات

متوسط عدد منتجات التبغ 
   يومياًاألكثر استهالكاً

  الذكور
      المدخنون الحاليون

      ون اليوميون     المدخن
         المدخنون العرضيون

    المدخنون السابقون
    الذين لم يدخنوا مطلقاً

  

  اإلناث
      المدخنات الحاليات

           المدخنات اليوميات
         المدخنات العرضيات

    المدخنات السابقات
    الالئي لم يدخن مطلقاً

  

  )الذكور واإلناث(المجموع 
      لمدخنون الحاليونا

           المدخنون اليوميون
         المدخنون العرضيون

    المدخنون السابقون

  

     لم يدخنوا مطلقاًمن
  

  الـسؤال  رداً علـى  االنتـشار   معدل   في حساب    الداخلة منتجات تبغ التدخين     ذكر الرجاء
١-١-٢:  

١-١-١-٢  

  
ى الـسؤال   ـواب عل ـلجفي ا  ير إليها البيانات الواردة   تشالتي   ة العمري الفئة ذكر الرجاء

١-١-٢:  
٢-١-١-٢  

  



FCTC/COP/3/16 Rev.1    

7 

  ٣-١-١-٢  :لبيانات ا ومصدر هذه١-١-٢ على السؤال الردذكر سنة بيانات الرجاء 
  

 :مثـل  في هـذا التقريـر،       المستخدمةالتالية  لحات  طلمصمناسبة ل ريف  ا تع وضعالرجاء  
" المدخنون السابقون "،  "المدخنون العرضيون "،  "ننون اليوميو مدخال"،  "ونيحالال نونمدخال"
  ." مطلقاًنوا لم يدخمن"و

٤-١-١-٢  

  
البالغين  السكان   بينانتشار التدخين   معدل  التجاه السائد في    عن ا موجز  شرح  تقديم   الرجاء

  .الماضيكم  الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريرعلى مدى السنوات
٥-١-١-٢  

  
 
  )حسب الفئات العمرية(ين السكان البالغين معدل انتشار التدخين ب  ٢-١-٢

  مع الرجاء تقديم بيانات عن معدل االنتشار، إذا توافرت، موزعة بحسب الفئات العمرية،           (
 ٣٤-٢٥ويفضل استخدام فئات تتكون من عشر سنوات، مثل  تحديد الفئة العمرية المعنية   

  ) سنة٤٤-٣٥سنة، 

  
الفئات العمرية 

  )البالغون(

  )٪ (معدل االنتشار
الرجاء إدراج جميع منتجات تبغ التدخين (

  )في بيانات االنتشار

  الذكور
    
    
    
    

   ٢المدخنون الحاليون

    
  اإلناث

    
    
    
    

  ٢المدخنات الحاليات

    
  )ذكور وإناث(المجموع 

    
    
    
    

  

   ٢المدخنون الحاليون

    
نتجات تبغ التدخين الداخلة في حساب معدل االنتشار رداً علـى الـسـؤال            الرجاء ذكر م    ١-٢-١-٢

٢-١-٢:  

    

                                                           
بيانات المتعلقة بجميع المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقة بالمدخنين اليوميين فقط، أي هذه             يرجى ها هنا تقديم ال         ٢

  .البيانات كان متاحاً
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  ٢-٢-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٢-١-٢ على السؤال الردذكر سنة بيانات الرجاء 
  

حـسب الفئـة   حالياً التجاه السائد في معدل انتشار التدخين    عن ا الرجاء تقديم شرح موجز     
  .الماضي تقريركم السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم على مدىالعمرية 

٣-٢-١-٢  

  
  
  )جميعهم (معدل انتشار تعاطي التبغ الذي ال يدخن بين السكان البالغين  ٣-١-٢

 سنة ١٥ الذين بلغواالرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار بين جميع السكان البالغين، مثل (
؛ مع تحديد العمر المعني في  سنة٦٤ سنة و١٨وأكثر، والذين تتراوح أعمارهم بين 

  )٢-٣-١-٢، انظر ٢-٣-١-٢الفقرة 

  )٪(معدل االنتشار   
الرجاء إدراج جميع منتجات التبغ الـذي ال يـدخن فـي            (

  )بيانات معدل االنتشار
  الذكور

    المتعاطون الحاليون
         المتعاطون اليوميون

         المتعاطون العرضيون
    ونالسابقالمتعاطون 

الذين لم يتعاطوا التدخين 
  مطلقاً

  

  اإلناث
    المتعاطيات الحاليات

         المتعاطيات اليوميات
         المتعاطيات العرضيات

    المتعاطيات السابقات
الالئي لم يتعاطين التدخين 

  مطلقاً
  

  )ذكور وإناث(المجموع 
    المتعاطون الحاليون

         المتعاطون اليوميون
         المتعاطون العرضيون

    المتعاطون السابقون

  

 لم يتعاطوا التدخين الذين
  مطلقاً

  

 رداً علــى   في حساب معدل االنتشار      الداخلة ذكر منتجات التبغ الذي ال يدخن        الرجاء
  :٣-١-٢ السؤال

١-٣-١-٢  
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  ٢-٣-١-٢  :٣-١-٢لسؤال ا تشير إليها بيانات الرد على ذكر الفئة العمرية التي الرجاء
  

  ٣-٣-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٣-١-٢ على السؤال الرد ذكر سنة بيانات الرجاء
  

 مناسبة للمصطلحات التالية المستخدمة  ريف في المكان المخصص أدناه    ا وضع تع  الرجاء
، "ونعرضيال المتعاطون"،  " اليوميون المتعاطون"،  "الحاليونتعاطون  الم ":في هذا التقرير  

  ". مطلقاً لم يتعاطوا التدخينمن"و"  السابقونالمتعاطون"

٤-٣-١-٢  

  
بين البالغين استخدام التبغ الذي ال يدخن التجاه السائد في عن ا الرجاء تقديم شرح موجز     

  .الماضي تقريركمعلى مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم 
٥-٣-١-٢  

  
   

 المتعـاطين ( الـسكان البـالغين      بـين لذي ال يدخن     منتجات التبغ ا   تعاطيانتشار  معدل    ٤-١-٢
  حسب الفئة العمرية) نيالحالي

 مـع   ، موزعة حسب الفئات العمريـة،     إذا توافرت الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار،      (
عشر سنوات، مثـل    التي تتكون من    فئات  ال ويفضل استخدام    تحديد الفئة العمرية المعنية   

  ) سنة٤٤-٣٥ سنة، ٣٤-٢٥

 العمرية  الفئة  
  )البالغون(

 )٪(معدل االنتشار 
 الذي ال التبغالرجاء إدراج جميع منتجات (

  ) االنتشار معدليدخن في بيانات
  الذكور

    
    
    
    

  ٣المتعاطون الحاليون

    
  اإلناث

    
    
    
    

  ٣المتعاطيات الحاليات

    
  )ذكور وإناث(المجموع 

    
    
    
    

  

  ٣ونالمتعاطون الحالي

    
  ١-٤-١-٢  :٤-١-٢على السؤال  المذكورة في الردال يدخن  منتجات التبغ الذي ذكر الرجاء

  

                                                           
يرجى تقديم البيانات المتعلقة إما بجميع المتعاطين الحاليين وإما بالمتعاطين اليوميين فقط، أي هذه البيانـات كـان                     ٣

  .متاحاً
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  ٢-٤-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٤-١-٢ على السؤال الرد ذكر سنة بيانات الرجاء
  

 ،بغ الـذي ال يـدخن      الحالي للت  التعاطيالتجاه السائد في    عن ا الرجاء تقديم شرح موجز     
 تقريـركم على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقـديم          للبالغين   العمرية   حسب الفئة 
  .الماضي

٣-٤-١-٢  

  
  
  اإلثنية المجموعات التبغ حسب تعاطي  ٥-١-٢

  معدل االنتشار
 إدراج جميع منتجات التبغ الذي يدخن الرجاء(

  )اروالذي ال يدخن في بيانات االنتش

  اإلثنية المجموعات  

ذكور (المجموع   اإلناث  الذكور
  )وإناث

  

تعاطون الم
  الحاليون

        

  ١-٥-١-٢  :٥-١-٢ على السؤال الجواب في المذكورة منتجات التبغ تحديد الرجاء
  

  ٢-٥-١-٢  : ٥-١-٢ السؤال  علىأشارت إليها بيانات الرد ذكر الفئة العمرية التي الرجاء
  

  ٣-٥-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٥-١-٢ على السؤال الردات  ذكر سنة بيانالرجاء
  

  
   للتبغ الذكور واإلناثب الشباتعاطي  ٦-١-٢

  )٪(معدل االنتشار 
الرجاء إدراج جميع منتجات التبغ الذي يدخن والذي (

  )ال يدخن في بيانات االنتشار

  الفئة العمرية  

التبغ الذي   التبغ الذي يدخن
  يدخن ال

رى أنواع التبغ األخ
تدخين التبغ (

  )، مثالبالنارجيلة
  الصبيان

        
        

  

        
  الفتيات
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  )فتياتال والصبيان (المجموع
        
          
        

  :٦-١-٢ السؤال رداً علىاالنتشار معدل  في حساب الداخلة منتجات التبغ تحديد الرجاء  ١-٦-١-٢
    

  ٢-٦-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٦-١-٢ على السؤال الرد سنة بيانات  ذكرالرجاء
  

 التبغ/التدخينتعاطي  "لمصطلح  في المكان المخصص أدناه     مناسب   وضع تعريف    الرجاء
  .٦-١-٢ على السؤال الوارد في الرد" حالياً

٣-٦-١-٢  

  
لى مدى السنوات    للتبغ ع  بالتجاه السائد في تعاطي الشبا    عن ا الرجاء تقديم شرح موجز     

  .الماضي تقريركمالثالث الماضية أو منذ تقديم 
٤-٦-١-٢  

  
  
  التعرض لدخان التبغ  ٢-٢

    ال□   نعم □ ؟   بلدكمبين سكانهل لديكم أي بيانات بشأن التعرض لدخان التبغ   ١-٢-٢
 فيرجى تقديم تفاصيل في المكان المخصص أدناه        ١-٢-٢على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   

وفـي وسـائل    في مكان العمل،    و في المنزل،    حسب الجنس،   لدخان التبغ  ثل التعرض م(
  ).العامالنقل 

٢-٢-٢  

  
  ٣-٢-٢   : ومصدر هذه البيانات١-٢-٢ على السؤال الرد ذكر سنة بيانات الرجاء

  
  
  الوفيات المرتبطة بالتبغ  ٣-٢

    ال□      نعم □  ؟بلدكم سكانأن الوفيات المرتبطة بالتبغ بين هل لديكم أي بيانات بش  ١-٣-٢
ما هو العدد اإلجمالي التقديري للوفيـات التـي         ف ١-٣-٢ على السؤال    "نعم"بـإذا أجبتم     ٢-٣-٢

  أضف حقالً  التبغ بين السكان؟تعاطي تعزى إلى
 التبغ  تعاطي تعزى إلى الوفيات التي   ، بشأن    وجدت إنقديم أي معلومات إضافية،     ت الرجاء

  .واليتكم القانونيةفي والتي حدثت ) ألمراض القلبية الوعائيةاوسرطان الرئة (
٣-٣-٢  

  
 ومصدر هذه البيانـات،     ٣-٣-٢ و ٢-٣-٢ السؤالين    على الرد ذكر سنة بيانات     الرجاء

  :يرجى تقديم نسخة من الدراسة التي رجعتم إليهاكما 
٤-٣-٢  
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  التكاليف المرتبطة بالتبغ  ٤-٢

 السكان، مثل   بين التبغ   تعاطيالناجم عن   العبء االقتصادي   هل لديكم أي معلومات بشأن        ١-٤-٢
    ال□    نعم □       مجتمعكم؟سكان  التي يتكبدها التبغ لتعاطياإلجمالية تكلفة ال

مثل التكـاليف المباشـرة     ( فيرجى تقديم تفاصيل     ١-٤-٢على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   
  ).، وطريقة تقدير التكاليف، إذا أمكن)المتعلقة بالرعاية الصحية(وغير المباشرة 

٢-٤-٢  

  
يرجـى   ومصدر هذه البيانات، كمـا       ٢-٤-٢على السؤال    الردالرجاء ذكر سنة بيانات     

  :تقديم نسخة من الدراسة التي رجعتم إليها
٣-٤-٢  

  
  
  توريد التبغ ومنتجاته    ٥-٢

  )٥-١٥، و)ج(٤-٢٠و) ب(٢-٦ إلى المواد باإلشارة(
  ع لمنتجات التبغالتوريد المشرو

  أوقطع(الوحدة   المنتج  
  )أطنان، مثال

اإلنتاج 
  المحلي

  الواردات  الصادرات

          
          
          
          

منتجات التبغ 
  الذي يدخن

          
          
          
          
          

منتجات التبغ 
  الذي ال يدخن

          
          
          
          
          

منتجات التبغ 
  األخرى

          

١-٥-٢  

           التبغ أوراق  التبغ

اسم (عن حجم المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية ، وجدت نمعلومات، إ تقديم الرجاء
  .) مثالالكميةو الوحدةوالمنتج 

٢-٥-٢  

  
  ٣-٥-٢  : ومصدر هذه البيانات٢-٥-٢و ١-٥-٢ على السؤالين الرد ذكر سنة بيانات الرجاء
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  درة منتجات التبغ غير المشروعةمصا  ٦-٢
  )٥-١٥ إلى المادة  باإلشارة(

ماليين (الوحدة   المنتج  السنة  
  )، مثالالقطع

  الكمية المصادرة

        
منتجات التبغ         

          الذي يدخن
        
منتجات التبغ         

          الذي ال يدخن
        
        

١-٦-٢  

منتجات التبغ 
          األخرى 

 ؟ةمنتجات التبغ المهربة في سوق التبغ الوطني      المئوية ل نسبة  المعلومات عن   أي  هل لديكم     ٢-٦-٢
    ال□    نعم □

  فما هي النسبة المئوية لمنتجات التبـغ المهربـة         ٢-٦-٢على السؤال   " نعم"بـ أجبتمإذا    ٣-٦-٢
  أضف حقالً ؟الوطنيةفي سوق التبغ منتجات البالنسبة لجميع 

، فما هو االتجـاه      متوفرة لديكم  معلوماتالوكانت   ٣-٦-٢ على السؤال    "نعم"بـ مأجبتإذا  
 فيمـا يتعلـق     الماضـي تقريركم  الماضية أو منذ تقديم     الثالث  السائد على مدى السنوات     

  ؟ةالوطنيالمهربة في سوق التبغ منتجات التبغ النسبة المئوية لب

٤-٦-٢  

  

  ٥-٦-٢  جات التبغ غير المشروعة أو المهربةمنتأي معلومات إضافية عن تقديم  الرجاء

  

  ٦-٦-٢  :ومصدر هذه البيانات ٦-٢ أسئلة الفرع الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على

  
  
  زراعة التبغ  ٧-٢

    ال□      نعم □؟  القانونيةواليتكم  في زراعة للتبغ توجد أيةهل   ١-٧-٢

 عدد العاملين في زراعة عنعلومات  متقديميرجى ف ١-٧-٢على السؤال " نعم"بـ أجبتمإذا 
  . حسب الجنس إذا أمكنكم ذلك هذا العددتوزيعيرجى كما . التبغ

٢-٧-٢  

  
   أضف حقالً المحلي اإلجمالي الوطني؟اتج  النإلى أوراق التبغ إنتاج نسبةتقديم  الرجاء  ٣-٧-٢

  :ومصدر هذه البيانات ٧-٢ أسئلة الفرع  علىالرد ذكر سنة بيانات الرجاء  ٤-٧-٢
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  فرض الضرائب على منتجات التبغ  ٨-٢
  )٣-٦و) أ(٢-٦ إلى المادتين باإلشارة(

مثـل  ( منتجات التبغ األكثر شـيوعاً  لفئات  البيع بالتجزئةأسعارالضرائب في ما هي نسبة    
وضـريبة القيمـة    ) عنـد االقتـضاء   (المبيعات والـواردات    رسوم  و  اإلنتاج مبلغ ضريبة 

  ؟ع والخدماتضريبة السل/ )المضافة

١-٨-٢  

  
  ؟)المفروضةأنواع الضرائب وما هي (اإلنتاج كيف يتم تحصيل ضرائب 

    ال□     نعم □           فقطنوعيةضريبة  •
    ال□     نعم □        ضريبة القيمة المضافة فقط •
    ال□     نعم □    وضريبة القيمة المضافةالنوعية بين الضريبة توليفة •

٢-٨-٢  

  أضف حقالً لرجاء شرح ذلك، أكثر تعقيداً، اتوليفة •
المفروضة على منتجـات التبـغ       ،إن وجدت  ،الرجاء تقديم تفاصيل عن معدالت الضرائب     

كأن تكون  :  نوع الضريبة  حدد(قدر اإلمكان   بعلى جميع مستويات الحكومة، وتوخي الدقة       
  ).الوارداتعلى  رسوم  أوالمبيعات،على  رسوم  أوضريبة القيمة المضافة،مثالً 

ــدل أو   نوع الضريبة  المنتج   المعـ
  القيمة

  ٤أساس الضريبة

        
منتجات التبغ الذي         

          يدخن
        
منتجات التبغ الذي         

          ال يدخن
        
        

٣-٨-٢  

منتجات التبغ 
          األخرى 
جـال الـضريبة   فـي م  واليتكم القانونيةفي  التجاه السائد   عن ا موجز  وصف  تقديم   الرجاء

 تقريـركم المفروضة على منتجات التبغ على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقـديم              
  .الماضي

٤-٨-٢  

  
ستراتيجية التمويل أي خطة أو  إيرادات ضرائبكمهل تخصصون أي نسبة مئوية من 

    ال□    نعم □؟ واليتكم القانونيةفي مكافحة التبغ لوطنية 
  )٢٦ إلى المادة باإلشارة(

٥-٨-٢  

  

                                                           
فإذا جاءت  . بوضوح إلى األساس الذي يقوم عليه حساب معدل الضريبة أو قيمتها          " ساس الضريبة أ"ينبغي أن يشير        ٤

القيمة الفعلية للسلعة التي فرضت     " أساس الضريبة "لكان  ) مثل ضريبة القيمة المضافة   (الضريبة معبراً عنها بنسبة مئوية      
" األساس"في هذه الحالة يكون     .  البيع بالتجزئة  ٪ من سعر  ٣٠٪ من سعر المنتج، و    ٤٥عليها الضريبة؛ على سبيل المثال      

فـإن أسـاس    ) ضريبة نوعية مثال  (أما إذا جاءت الضريبة معبراً عنها بالقيمة        . هو سعر المنتّج أو سعر البيع بالتجزئة      
وعلى سبيل المثال إذا كانت الـضريبة       . المفروضة عليها ضريبة  )  أو الوزن  حسب عدد القطع  (الضريبة هو حجم السلع     

  . سيجارة١٠٠يصبح " أساس الضريبة" دوالرات و٥" قيمة الضريبة تصبح" سيجارة فإن ١٠٠دوالرات على كل  ٥
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  ٦-٨-٢  . أدناهتفاصيل في المكان المخصصال تقديميرجى ف ٥-٨-٢على السؤال " نعم"بـإذا أجبتم 
  

  ٧-٨-٢  :ومصدر هذه البيانات  ٦-٨-٢إلى  ١-٨-٢ األسئلة  علىالرد ذكر سنة بيانات الرجاء
  

  
   منتجات التبغسعر  ٩-٢

  ))أ (٢-٦ إلى المادة باإلشارة(
من منتجات التبغ المحليـة     عالمات تجارية   عار البيع بالتجزئة ألشيع ثالثة       أس ذكر الرجاء  ١-٩-٢

  .والمستوردة في أوسع نقطة بيع في عاصمتكم
  العالمة التجارية األكثر بيعاً  
منتجات التبغ   

  الذي يدخن
منتجات التبغ الذي 

  ال يدخن

عدد الوحدات 
أو مقدارها 

  عبوةلكل 

سعر البيع 
  بالتجزئة

      
      
  

  

    
      
      

  المحليةت المنتجا

  

      
      
      
  

  

    
      
      

 

  المستوردةالمنتجات 

  

      
  ٢-٩-٢  .مصدر هذه البيانات و١-٩-٢ على السؤال الرد ذكر سنة بيانات الرجاء

  
ؤال ـي الـس  ـف" اـمعدل الضريبة أو قيمته   " خانة   الستيفاء العملة المستخدمة    ذكرالرجاء  

، وسعر صـرف هـذه العملـة        ١-٩-٢في السؤال   " سعر البيع بالتجزئة  " وخانة   ٣-٨-٢
  . أيضاً، وتاريخ سعر الصرفكان هذا السعر معروفاًذا بالدوالر األمريكي إ

٣-٩-٢  

  
 مجال أسـعار منتجـات       في واليتكم القانونية  التجاه السائد في  ل  موجز وصفتقديم   الرجاء
  .الماضيكم السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقرير على مدىالتبغ 

٤-٩-٢  
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  التشريع واللوائح والسياسات  -٣

  االلتزامات العامة  المادة  ١-٣
  )٥ إلى المادة باإلشارة(

  االلتزامات العامة  ٥  ١-١-٣
هل قمتم بوضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات         ١-٥  ١-١-١-٣

ــرامج شــاملة ومتعــددة  وخطــط وب
كافحة التبغ على الـصعيد     القطاعات لم 

  الوطني وفقاً لالتفاقية؟

   ال□   نعم□

 ١-١-١-٣إذا أجبتم بالنفي على السؤال        ١-٥  ٢-١-١-٣
فهل قمـتم جزئيـاً بتطـوير وتنفيـذ         
استراتيجيات لمكافحة التبغ من خـالل      
إدراج مكافحة التبغ في االستراتيجيات     
والخطط والبرامج المتعلقـة بالـصحة      

ــصح ــة أو ال ــة أو الوطني ة العمومي
  النهوض بالصحة؟

   ال□   نعم□

 ٢-١-١-٣إذا أجبتم بالنفي على السؤال        ١-٥  ٣-١-١-٣
فهل تم إدراج أي جانب مـن جوانـب         
مكافحة التبغ المشار إليها في االتفاقيـة       

 ستراتيجية أو خطة أو برنامج؟افي أي 

   ال□   نعم□

      هل قمتم بإنشاء أو تعزيز وتمويل
   ال□   نعم□  مركز اتصال لمكافحة التبغ •

   ال□   نعم□  وحدة لمكافحة التبغ •

  )أ (٢-٥  ٤-١-١-٣

   ال□   نعم□  آلية تنسيق وطنية لمكافحة التبغ •

تفاصـيل  ال فيرجى تقديم    ٤-١-١-٣على أي من األسئلة الواردة تحت       " نعم"بـإذا أجبتم   
ي ينتمي إليها مركز االتـصال لمكافحـة        المؤسسة الت ومثل طبيعة آلية التنسيق الوطنية،      (

  ).التبغ أو وحدة مكافحة التبغ

٥-١-١-٣  

  
االلتزامـات  ( ٢-٥ و ١-٥لتقدم المحرز في تنفيذ المـادتين       لالرجاء تقديم وصف موجز     

  .الماضي على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم )العامة
٦-١-١-٣  

  
لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيل في المكان  أو هامة إذا كانت لديكم أي معلومات

  .المخصص أدناه
٧-١-١-٣  
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حماية سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبغ مـن المـصالح              ٣-٥  ٢-١-٣
   لدوائر صناعة التبغوغيرهاالتجارية 

باعتماد وتنفيذ تـدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو           حسب االقتضاء هل قمتم   
في أي مـن     حسب االقتضاء رية أو تدابير أخرى أو قمتم بتنفيذ برامج         إدا

  :المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو           

 ،الوثائق، إن توافرت  ويرجى تقديم   . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانة     
  .)بإحدى اللغات الرسمية الست

حماية سياسات الصحة العمومية      -    ١-٢-١-٣
فيما يتعلق بمكافحة التبـغ مـن       
المــصالح التجاريــة وغيرهــا 

  لدوائر صناعة التبغ؟

   ال□   نعم□

ضمان إطالع الجمهـور وفقـاً        -    ٢-٢-١-٣
علــى طائفــة ) ج (١٢للمــادة 

تعلقـة  واسعة من المعلومات الم   
بأنشطة دوائر صناعة التبغ ذات     
الصلة بأغراض االتفاقية، فـي     

  مستودع عمومي مثال؟

   ال□   نعم□

يرجـى  ف ٢-٢-١-٣ أو   ١-٢-١-٣على أي من األسئلة الواردة تحت       " نعم"بـإذا أجبتم   
  .تفاصيل في المكان المخصص أدناهال تقديم

٣-٢-١-٣  

  

السنوات الثالث  على مدى    ٣-٥المحرز في تنفيذ المادة     لتقدم  ل وصف موجز    تقديم الرجاء
  .الماضي تقريركمالماضية أو منذ تقديم 

٤-٢-١-٣  

  

 في المكان هاتفاصيلتقديم يرجى ف الفرع لم يشملها هذا هامة أو إذا كانت لديكم أي معلومات
  .المخصص أدناه

٥-٢-١-٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



FCTC/COP/3/16 Rev.1      

18 

  ى التبغالتدابير المتعلقة بالحد من الطلب عل  المادة  ٢-٣
  )١٤-٦باإلشارة إلى المادة (

  التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ  ٦  ١-٢-٣

 باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية         حسب االقتضاء  هل قمتم 
بتنفيذ برامج في أي من المجاالت       حسب االقتضاء أو تدابير أخرى أو قمتم      

  :التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال"أو  " نعم" على وضع عالمة    الرجاء(
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفـروع أو            

 ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانة     
  .)بإحدى اللغات الرسمية الست

ت السياسات الضريبية وسياسـا     -  )أ(٢-٦  ١-١-٢-٣
األسعار، عند االقتضاء، فيمـا     

تسهم بحيث  يتعلق بمنتجات التبغ    
في األغراض الصحية الراميـة     

  إلى الحد من استهالك التبغ؟

   ال□   نعم□

فرض حظر أو تقييـد حـسب         -  ٢-١-٢-٣
االقتضاء على بيع منتجات التبغ     
المعفاة من الضرائب والرسـوم     

  .إلى المسافرين الدوليين

 ال  □   نعم□

٣-١-٢-٣  

  )ب(٢-٦

فرض حظر أو تقييـد حـسب         -
االقتــضاء علــى مــستوردات 
المسافرين الدوليين من منتجات    
التبغ المعفـاة مـن الـضرائب       

  .والرسوم

   ال□   نعم□

التـدابير الـسعرية    ( ٦ تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيـذ المـادة             الرجاء
 مدى السنوات الثالث الماضية أو منـذ تقـديم           على )والضريبية للحد من الطلب على التبغ     

  .الماضي تقريركم

٤-١-٢-٣  

  

 فيرجى تقديم بعض التفاصيل في       هذا الفرع  لم يشملها  أوإذا كانت لديكم أي معلومات هامة       
  .المكان المخصص أدناه

٥-١-٢-٣  
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   التبغالحماية من التعرض لدخان  ٢-٨  ٢-٢-٣

نفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو        باعتماد وت  حسب االقتضاء هل قمتم   
 بخـصوص بتنفيذ برامج    حسب االقتضاء إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       

  :أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو           

ويرجـى تقـديم الوثـائق، إن       . ثائق ذات الصلة إلى األمانـة     إرسال الو 
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

الحماية من التعرض لدخان التبغ فـي         -  ١-٢-٢-٣
  أماكن العمل الداخلية؟

   ال□   نعم□

 ١-٢-٢-٣على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   
فإلى أي حد كانت الحماية من التعـرض        

لتبغ في األماكن الداخلية التاليـة      لدخان ا 
  : يليلما شاملة

  معدومة  جزئية  كاملة

  □  □  □  المباني الحكومية  •
  □  □  □  مرافق الرعاية الصحية  •
  □  □  □  المرافق التعليمية  •
  □  □  □  أماكن العمل الخاصة  •

٢-٢-٢-٣  

  

: يرجـى تحديـدها   (أماكن أخرى   أي    •
  ؟)أضف حقالً

□  □  □  

ة من التعرض لدخان التبغ فـي       الحماي  -    ٣-٢-٢-٣
  ؟العاموسائل النقل 

    ال□    نعم□

 ٣-٢-٢-٣ على السؤال " نعم"بـإذا أجبتم   
فإلى أي حد كانت الحماية من التعـرض        

 التالية  العاملدخان التبغ في وسائل النقل      
  : لما يليشاملة

  معدومة  جزئية  كاملة

  □  □  □  الطائرات؟  •
  □  □  □  القطارات؟  •

  

العمـومي  األرضـي   وسائل النقـل      •
الحــافالت والحــافالت الكهربائيــة (

  ؟)والترام

□  □  □  

ــي   • ــات الت ــات ذات المحرك المركب
سـيارات  (تستخدم كأمـاكن للعمـل      

ــرة،  ــعاف،  واألج ــيارات اإلس س
  ؟)وسيارات توصيل الطلبات

□  □  □  

٤-٢-٢-٣  

  

أضف : يرجى تحديدها  (وسائل أخرى   •
  ؟)حقالً

□  □  □  
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الحماية من التعرض لدخان التبغ فـي         -  ٥-٢-٢-٣
  األماكن العامة الداخلية؟

    ال□    نعم□

 ٥-٢-٢-٣على السؤال   " نعم"بـأجبتم  إذا  
فإلى أي حد كانت الحماية من التعـرض        
لدخان التبغ في األماكن العامة الداخليـة       

  :لما يلي التالية شاملة

  معدومة  جزئية  كاملة

  □  □  □  المرافق الثقافية  •
  □  □  □  المقاهي والحانات  •
  □  □  □  النوادي الليلية  •
  □  □  □  المطاعم  •

٦-٢-٢-٣  

: يرجـى تحديـدها   (أي أماكن أخرى      •
  )أضف حقالً

□  □  □  

لتدابير الكاملة والجزئية مع تحديد تفاصـيل       لوجز  متقديم ملخص    الرجاء
  .التدابير الجزئية المنفذة

  خان التبغ في أماكن العمل الداخليةالحماية من التعرض لد  •
  

  العاموسائل النقل الحماية من التعرض لدخان التبغ في   •
  

  الداخلية العامةالحماية من التعرض للدخان في األماكن   •

٧-٢-٢-٣  

  
الحماية من التعرض   ( ٨ وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة          تقديم الرجاء  

  .الماضيكم  السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريرعلى مدى )لدخان التبغ
٨-٢-٢-٣  

  

 في المكان ها تفاصيلتقديمرجى  فيالفرع لم يشملها هذا أو إذا كانت لديكم معلومات هامة  
  .أدناهالمخصص 

٩-٢-٢-٣  
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  تنظيم محتويات منتجات التبغ  ٩  ٣-٢-٣
 تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو         باعتماد وتنفيذ  حسب االقتضاء هل قمتم     

 بتنفيذ برامج بخـصوص     حسب االقتضاء إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       
  :أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     ( 
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو           

ويرجـى تقـديم الوثـائق، إن       . ق ذات الصلة إلى األمانـة     إرسال الوثائ 
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

    ال□    نعم□  اختبار وقياس محتويات منتجات التبغ؟  -    ١-٣-٢-٣

    ال□    نعم□  اختبار وقياس انبعاثات منتجات التبغ؟  -    ٢-٣-٢-٣

  ال  □    نعم□  تنظيم محتويات منتجات التبغ؟  -    ٣-٣-٢-٣

    ال□    نعم□  تنظيم انبعاثات منتجات التبغ؟  -    ٤-٣-٢-٣

تنظـيم محتويـات    ( ٩لتقدم المحرز في تنفيذ المـادة       عن ا  وصف موجز    تقديم الرجاء
  .الماضي  أو منذ تقديم تقريركمالماضيةالسنوات الثالث على مدى  )منتجات التبغ

٥-٣-٢-٣  

  
 في المكان   هايرجى تقديم تفاصيل  ف الفرعم يشملها هذا    ل أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .أدناهالمخصص 
٦-٣-٢-٣  

  
  
  تنظيم اإلفصاح عن منتجات التبغ  ١٠  ٤-٢-٣

 باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو حسب االقتضاء هل قمتم  
 بخصوصبتنفيذ برامج  حسب االقتضاءإدارية أو تدابير أخرى أو قمتم 

  :تاليةأي من المجاالت ال

    

ويمكنكم فيما يتعلق بالردود ". ال"أو " نعم" علىالرجاء وضع عالمة ( 
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو 

ويرجى تقديم الوثائق، إن . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانة
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

لـسلطات  لاإلفـصاح    منتجات التبـغ أو مـستورديها ب       مطالبة صانعي   -
  :ما يليتتعلق بالحكومية عن المعلومات التي 

    ال□    نعم□  محتويات منتجات التبغ؟  •

١-٤-٢-٣    

    ال□    نعم□  انبعاثات منتجات التبغ؟  •
  : بما يلي عن المعلومات المتعلقةباإلفصاح للجمهورالمطالبة   -

    ال□    نعم□  التبغ؟محتويات منتجات   •
٢-٤-٢-٣    

    ال□    نعم□  انبعاثات منتجات التبغ؟  •
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تنظيم اإلفـصاح عـن     ( ١٠لتقدم المحرز في تنفيذ المادة      لالرجاء تقديم وصف موجز     
  .الماضي على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم )منتجات التبغ

٣-٤-٢-٣  

  
 في المكان ها لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلأو إذا كانت لديكم معلومات هامة  ٤-٤-٢-٣

  .المخصص أدناه
 
 تغليف وتوسيم منتجات التبغ  ١١  ٥-٢-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو        حسب االقتضاء هل قمتم   
بتنفيـذ بـرامج     حـسب االقتـضاء   إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       

  :ية أي من المجاالت التالبخصوص

    

ويمكنكم فيما يتعلق بالردود    ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع     

ويرجى تقديم الوثـائق، إن  . أو إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانة  
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

آحـاد  ل التغليف أو    اشتراط أال يحم    -  ١١  ١-٥-٢-٣
السجائر أو سائر منتجات التبـغ أي       

  إعالن أو ترويج؟

    ال□    نعم□

اشتراط أال تـؤدي طريقـة تغليـف          -  )أ(١-١١  ٢-٥-٢-٣
المنتج وتوسيمه إلى الترويج له بـأي       
وسيلة كاذبة أو خادعة أو مضللة أو       
من المحتمل أن تولد انطباعاً خاطئـاً       

أو عن سماته أو آثاره على الـصحة        
  أخطاره أو انبعاثاته؟

    ال□    نعم□

يحمـل غـالف المنـتج      اشتراط أن     -  )ب(١-١١  ٣-٥-٢-٣
تحمل كل علبة أو عبوة من       وتوسيمه

تحذيرات صحية تصف    منتجات التبغ 
  آثار تعاطي التبغ الضارة؟

    ال□    نعم□

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية       -  )١)(ب(١-١١  ٤-٥-٢-٣
  معتمدة من السلطة الوطنية المختصة؟

    ال□    نعم□

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية       -  )٢)(ب(١-١١  ٥-٥-٢-٣
  متناوبة؟

    ال□    نعم□

ضمان أن تكون التحذيرات الصحية       -  )٣)(ب(١-١١  ٦-٥-٢-٣
  واضحة وظاهرة للعيان ومقروءة؟

    ال□    نعم□

 ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية       -  ٧-٥-٢-٣
٪ مـن مـساحة     ٣٠ما ال يقل عـن      
  العرض الرئيسية؟

    ال□    نعم□

٨-٥-٢-٣  

  )٤)(ب(١-١١

ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية       -
٪ أو أكثر من مـساحة العـرض     ٥٠

  الرئيسية؟

    ال□    نعم□
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التأكد من أن التحـذيرات الـصحية         -  ٩-٥-٢-٣
 أو رسومات أو    تكون في شكل صور   

  ؟تحتوي على صور أو رسومات

    ال□    نعم□

ؤال ـى الس ـعل" نعم"بـم  ـإذا أجبت   -  ١٠-٥-٢-٣
 فهل تملك الحكومة حقوق     ٩-٥-٢-٣

  ملكية هذه الصور والرسومات؟

    ال□    نعم□

١١-٥-٢-٣  

  )٥)(ب(١-١١

ى السؤال  ـعل" مـنع"بـم  ـإذا أجبت   -
ــون ١٠-٥-٢-٣ ــل تقبل ــنح  فه م

ـ     ة مـن   رخصة غير حصرية وخالي
ــتكم الرســوم ــوق ملكي ــادل حق  تب

الستخدام التحذيرات الـصحية التـي     
ُأعدت داخل واليتكم القانونيـة مـع       

  ٥أطراف أخرى؟

    ال□    نعم□

تحمل كل علبة أو عبـوة       اشتراط أن   -  ٢-١١  ١٢-٥-٢-٣
يتضمن التغليـف    من منتجات التبغ  

 معلومـات عـن مكونـات       والتوسيم
  صلة؟منتجات التبغ وانبعاثاتها ذات ال

    ال□    نعم□

ــذيرات    -  ٣-١١  ١٣-٥-٢-٣ ــر التح ــتراط أن تظه اش
والمعلومات الكتابية األخرى على كل     
عبوة وكل تغليف وتوسيم خـارجيين      

  بلغة أو لغات بلدكم الرئيسية؟

    ال□    نعم□

تغليف وتوسيم منتجات   ( ١١لتقدم المحرز في تنفيذ المادة      لالرجاء تقديم وصف موجز     
  .الماضي أو منذ تقديم تقريركم الماضية على مدى السنوات الثالث )غالتب

١٤-٥-٢-٣  

  
 فـي   ها تفاصـيل  تقـديم يرجى   ف الفرع لم يشملها هذا     أو إذا كانت لديكم معلومات هامة      ١٥-٥-٢-٣

  .المكان المخصص أدناه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 من المبادئ التوجيهية التي لم توافق عليهـا بعـد           ١١قرر الفريق العامل ضبط هذا النص مع محتوى المادة               ٥

  ".أ"اللجنة 
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  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور  ١٢  ٦-٢-٣
باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو          اءحسب االقتض هل قمتم     

 أي مـن    بخـصوص بتنفيـذ بـرامج      حسب االقتضاء تدابير أخرى أو قمتم     
  :المجاالت التالية

  

  

ويمكنكم فيما يتعلق بالردود اإليجابية     ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
 أو إرسال الوثائق وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع

 بإحـدى اللغـات     ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . ذات الصلة إلى األمانة   
  .)الرسمية الست

يرجـى  (برامج التثقيف وتوعية الجمهور؟       -  ١-٦-٢-٣
الرجوع إلى البرامج المنفـذة منـذ تقـديم        

  )تقرير السنتين

    ال□    نعم□

 فما هي الفئات التي تستهدفها هـذه   ١-٦-٢-٣ل  على السؤا " نعم"بـ أجبتمإذا  
  البرامج؟

    ال□    نعم□   الجمهورعموم أو البالغون  •
    ال□    نعم□  األطفال والشباب  •
    ال□    نعم□  الرجال  •
    ال□    نعم□  النساء  •
    ال□    نعم□  الحوامل  •
    ال□    نعم□  المجموعات اإلثنية  •

٢-٦-٢-٣  

  )أ(١٢

 فـي   ا،يرجى تحديـده  (ى  أي فئات أخر    •
  )حقل مضاف

    ال□    نعم□

 فهـل كـشفتم عـن االختالفـات         ١-٦-٢-٣على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   
الرئيسية التالية بين المجموعات السكانية التي استهدفتها برامج التثقيف وتوعية  

  الجمهور؟
    ال□    نعم□  العمر  •
    ال□    نعم□  الجنس  •
    ال□    نعم□  الخلفية التعليمية  •
    ال□    نعم□  الخلفية الثقافية  •
    ال□    نعم□  الحالة االجتماعية واالقتصادية  •

  )أ(١٢  ٣-٦-٢-٣

 فـي   :ايرجى تحديده (أي حاالت أخرى      •
  )حقل مضاف

    ال□    نعم□

  فهل تغطي برامج التثقيف وتوعية     ١-٦-٢-٣على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   
  : ما يليالجمهور

المخاطر الصحية المترتبة على استهالك       •
  التبغ؟

    ال□    نعم□

  )ب(١٢  ٤-٦-٢-٣

المخاطر الصحية المترتبة على التعرض       •
  لدخان التبغ؟

    ال□    نعم□
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فوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ وأنمـاط         •
  الحياة المتحررة من التبغ؟

    ال□    نعم□

  :خيمة التي يفضي إليهاالعواقب االقتصادية الو  •
    ال□    نعم□  إنتاج التبغ؟  •
    ال□    نعم□  استهالك التبغ؟  •

  :العواقب البيئية الوخيمة التي يفضي إليها  •
    ال□    نعم□  إنتاج التبغ؟  •

  )و(١٢

    ال□    نعم□  استهالك التبغ؟  •
بـرامج   وضع وتنفيذ     فهل يضمن  ١-٦-٢-٣على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   

  : مشاركة الهيئات التالية على نحو فعالالتثقيف وتوعية الجمهور
    ال□    نعم□   العامة؟الهيئات  •
المنظمات غير الحكومية غير المنتـسبة        •

  لدوائر صناعة التبغ؟
    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  المنظمات الخاصة؟  •

  )ز(١٢  ٥-٦-٢-٣

  فـي  :يرجى تحديدها (أخرى  أي هيئات     •
  )حقل مضاف

    ال□    نعم□

هل تسترشدون في إعـداد وإدارة وتنفيـذ           ١٢  ٦-٦-٢-٣
برامج االتـصاالت والتثقيـف والتـدريب       

نتائج البحوث وتختبرون   بوتوعية الجمهور   
  هذه البرامج سلفاً وترصدونها وتقيمونها؟

    ال□    نعم□

هل نظمتم دورات تدريبية مالئمة وخاصـة       
برامج تثقيـف وتوعيـة بـشأن       أو وضعتم   

  :مكافحة التبغ لصالح

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  العاملين الصحيين؟  •
    ال□    نعم□  ؟في خدمة المجتمعاتالعاملين   •
    ال□    نعم□  ؟االجتماعيينالعاملين   •
    ال□    نعم□  موظفي وسائل اإلعالم؟  •
    ال□    نعم□  المربين؟  •
    ال□    نعم□  القرارات؟صانعي   •
    ال□    نعم□  اإلداريين؟  •

  )د (١٢  ٧-٦-٢-٣

 فـي   :يرجى تحديـدها  (فئات أخرى   أي    •
  ؟)حقل مضاف

    ال□    نعم□

التثقيـف واالتـصال    ( ١٢لتقدم المحرز في تنفيـذ المـادة        ل تقديم وصف موجز     الرجاء
كم  تقديم تقريـر    أو منذ  الماضيةالسنوات الثالث   مدى   على   )والتدريب وتوعية الجمهور  

  .الماضي

٨-٦-٢-٣  
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 فـي   ها لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصـيل        هامة أو  إذا كانت لديكم أي معلومات    
  .المكان المخصص أدناه

٩-٦-٢-٣  

  
  
 اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته  ١٣  ٧٦-٢-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذيـة        حسب االقتضاء هل قمتم   
 بتنفيـذ بـرامج     حسب االقتضاء  ارية أو تدابير أخرى أو قمتم     أو إد 

  : أي من المجاالت التاليةبخصوص

    

ويمكـنكم فيمـا يتعلـق      ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
بالردود اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص فـي          

ويرجـى  . نهاية الفروع أو إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانـة         
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،ديم الوثائق، إن توافرتتق

فرض حظر شامل على جميع أشكال        -  ٢-١٣  ١-٧-٢-٣
اإلعالن عن التبـغ والتـرويج لـه        

  ورعايته؟

    ال□    نعم□

 .٣-٧-٢-٣إلى السؤال مباشرة ، يرجى االنتقال ١-٧-٢-٣على السؤال " نعم"بـأجبتم إذا   
  : الحظريشمل فهل ١-٧-٢-٣على السؤال " نعم"بـإذا أجبتم 

عرض وإبراز منتجات التبغ فـي        •
  نقاط البيع؟

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□   الداخلية؟اإلنترنتشبكة   •
    ال□    نعم□  شبكة اإلنترنت العالمية؟  •
أو / تمديد العالمـات التجاريـة و       •

  تقاسم العالمات التجارية؟
    ال□    نعم□

يين المنتجات كوسيلة لإلعـالن     تع  •
  أو الترويج؟

    ال□    نعم□

تصوير التبغ أو استخدام التبغ في        •
 تبثهـا البرامج الترفيهيـة التـي      

  وسائل اإلعالم؟

    ال□    نعم□

رعاية دوائر صـناعة التبـغ ألي         •
أو / تظاهرات أو أنشطة دوليـة و     

  المشاركين فيها؟

    ال□    نعم□

٢-٧-٢-٣    

 التبغ المقدمـة    مساهمات شركات   •
لقـضية تخـدم    "إلى أي كيان آخر     

أو أي أنشطة أخـرى     / و" المجتمع
المسؤولية االجتماعية  "تحت مظلة   
من قبل دوائر صـناعة     " للشركات
  التبغ؟

    ال□    نعم□

                                                           
  .لصيغةالتسطير يدل على تغيير ا: أعيد ترتيب هذا الفرع    ٦



FCTC/COP/3/16 Rev.1    

27 

أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية      •
العابرة للحدود والناشئة من داخل     

  إقليمكم؟

    ال□    نعم□

مـن أنـشطة    المماثلة  ألشكال   ا حظر  -  ٧-١٣  
اإلعالن والترويج والرعايـة عبـر      
الحدود في اتجاه إقليمكم التي تنطبق      

  عليها لوائحكم الداخلية؟

    ال□    نعم□

  .١٢-٧-٢-٣يرجى االنتقال إلى السؤال   
-٢-٣إذا أجبتم بالنفي على الـسؤال         ٢-١٣  ٣-٧-٢-٣

 فهل هناك ما يمنعكم بمقتـضى       ١-٧
دئ الدستورية مـن    الدستور أو المبا  

فرض حظـر شـامل علـى أنـشطة         
اإلعالن عـن التبـغ والتـرويج لـه         

  ورعايته؟

    ال□    نعم□

فرض قيود على أنشطة اإلعالن عن        -  ٣-١٣  ٤-٧-٢-٣
التبغ والترويج له ورعايتـه، فـي       

  غياب الحظر الشامل؟

    ال□    نعم□

فرض قيود على أنـشطة اإلعـالن         -  ٣-١٣  ٥-٧-٢-٣
ية العابرة للحـدود    والترويج والرعا 

والناشئة من داخل إقليمكم والتي لها      
آثار عابرة للحدود، في غياب الحظر      

  الشامل؟

    ال□    نعم□

حظر جميع أنواع أنـشطة اإلعـالن         -  )أ(٤-١٣  ٦-٧-٢-٣
عن التبغ والترويج له ورعايته التي      
تروج ألحد منتجات التبغ بأي وسيلة      
ــضللة أو   ــة أو م ــة أو خادع كاذب

 إلى انطباع خـاطئ بـشأن       مفضية
ــصحية أو  ــاره ال ــصه أو آث خصائ

  أخطاره أو انبعاثاته؟

    ال□    نعم□

المطالبة بأن يرتبط اإلعـالن عـن         -  )ب(٤-١٣  ٧-٧-٢-٣
ــه   ــه ورعايت ــرويج ل ــغ والت التب
بتحذيرات صـحية أو تحـذيرات أو       

  رسائل أخرى مالئمة؟

    ال□    نعم□

ـ      -  )ج(٤-١٣  ٨-٧-٢-٣ رة أو غيـر    تقييد الحـوافز المباش
المباشرة التي تشجع الجمهور على     

  شراء منتجات التبغ؟

    ال□    نعم□
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مطالبة دوائر صناعة التبغ باإلفصاح       -  )د(٤-١٣  ٩-٧-٢-٣
 عمـا    المعنيـة  للسلطات الحكوميـة  

تنفقه على أنشطة اإلعالن والترويج     
  والرعاية التي لم تحظر بعد؟

    ال□    نعم□

 : على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية فيفرض قيود  -  )ه(٤-١٣
    ال□    نعم□  اإلذاعة؟  •
    ال□    نعم□  التليفزيون؟  •
    ال□    نعم□  وسائل اإلعالم المطبوعة؟  •
    ال□    نعم□  ؟ الداخليةاإلنترنتشبكة   •
    ال□    نعم□  شبكة اإلنترنت العالمية؟  •

١٠-٧-٢-٣  
  

ــرى أي   • ــائط أخ ــى (وس يرج
  ) في حقل مضاف:تحديدها

    ال□    نعم□

  شركات التبغالتي تقدمها رعاية التقييد   -
    ال□    نعم□  للتظاهرات واألنشطة الدولية؟  •

  )و (٤-١٣  ١١-٧-٢-٣

    ال□    نعم□  لمشاركين فيها؟ل  •

مع األطراف األخرى علـى     التعاون    -  ٦-١٣  ١٢-٧-٢-٣
 التكنولوجيات وسائر الوسائل    تطوير

لتيـسير إلغـاء أنـشطة      الضرورية  
  الترويج العابرة للحدود؟

    ال□    نعم□

فرض عقوبات على الترويج العـابر        -  ٧-١٣  ١٣-٧-٢-٣
للحدود تكافئ العقوبـات المنطبقـة      
على أنـشطة اإلعـالن والتـرويج       
والرعاية الناشئة من داخل إقلـيمكم      

  ؟الوطنيوفقاً للقانون 

    ال□    نعم□

اإلعالن عـن التبـغ     ( ١٣لتقدم المحرز في تنفيذ المادة      لموجز   وصف   تقديم الرجاء
تقريـركم   أو منذ تقـديم      الماضيةالسنوات الثالث   على مدى    )والترويج له ورعايته  

  .الماضي

١٥-٧-٢-٣  

  
 فـي   هالم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصـيل        أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .المكان المخصص أدناه
١٦-٧-٢-٣  
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  الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه  ١٤  ٨-٢-٣
باعتماد وتنفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو          حسب االقتضاء هل قمتم   

 بخصوص بتنفيذ برامج    حسب االقتضاء  إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم     
  :أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو      

ويرجـى تقـديم الوثـائق، إن    . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانـة      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

إعداد ونشر مبـادئ توجيهيـة مالئمـة          -  ١-١٤  ١-٨-٢-٣
ة بالبينات العلمية   وشاملة ومتكاملة مسند  
  وأفضل الممارسات؟

    ال□    نعم□

برامج التشجيع على اإلقالع عن تعاطي        -
  :التبغ تشمل ما يلي

    

تنظيم حمالت إعالمية تركـز علـى         •
  أهمية اإلقالع عن التدخين؟

    ال□    نعم□

برامج موجهة خصيصاً إلى النساء أو        •
  الحوامل؟

    ال□    نعم□

تظاهرات محلية حسب االقتضاء مثل       •
ـ    اليوم العـالمي   األنشطة المرتبطة ب
 أو اليوم الوطني    لالمتناع عن التدخين  
  لالمتناع عن التدخين؟

    ال□    نعم□

١-١٤  ٢-٨-٢-٣  

 :يرجى تحديـدها  ( أي برامج أخرى    •
  )في حقل مضاف

    ال□    نعم□

عاطي التبغ في أمـاكن      على اإلقالع عن ت    تشجعتصميم وتنفيذ برامج      -
  :مثل

    ال□    نعم□  المؤسسات التعليمية؟  •
    ال□    نعم□  مرافق الرعاية الصحية؟  •
    ال□    نعم□  أماكن العمل؟  •
    ال□    نعم□  األوساط الرياضية؟  •

  )أ(٢-١٤  ٣-٨-٢-٣

يرجـى  (أماكن أخـرى    أي    •
  ؟) في حقل مضاف:تحديدها

    ال□    نعم□

 وخدمات إسداء المـشورة     ،تشخيص وعالج االعتماد على التبغ    إدراج    -
 في البـرامج والخطـط واالسـتراتيجيات        ،بشأن اإلقالع عن التدخين   

  :الوطنية من أجل
    ال□    نعم□  مكافحة التبغ؟  •
    ال□    نعم□  الصحة؟  •

  )ب(٢-١٤  ٤-٨-٢-٣

    ال□    نعم□  التعليم؟  •
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إدراج برامج تتعلق بتـشخيص       -  ٥-٨-٢-٣
 على التبغ وعالجه في     االعتماد

نظام الرعاية الـصحية التـابع      
  لكم؟

    ال□    نعم□

 فيرجى ذكر الهياكل التـي      ٥-٨-٢-٣على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   
 نظام  في إطار  االعتماد على التبغ      وعالج تقوم بتوفير برامج تشخيص   
   ؟ من بين الهياكل التاليةالرعاية الصحية التابع لكم

    ال□    نعم□  الرعاية الصحية األولية •
الرعاية الـصحية الثانويـة      •

  والثالثية
    ال□    نعم□

ــصحية  • ــة ال ــم الرعاي نظ
ــصة  ــى (المتخصـ يرجـ

  )في حقل مضاف: تحديدها

    ال□    نعم□

المراكز المتخصـصة فـي      •
إسداء المشورة لإلقالع عن    
التدخين ومعالجة االعتمـاد    

  عليه

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  راكز التأهيلم •

  )ب(٢-١٤  ٦-٨-٢-٣

يرجـى  (أي مراكز أخرى     •
  ) في حقل مضاف:تحديدها

    ال□    نعم□

 فما هي الخدمات المتاحة في ٥-٨-٢-٣على السؤال " نعم"بـإذا أجبتم 
  التي يشملها التمويـل العمـومي أو مخططـات سـداد           األوساطهذه  

  ؟التكاليف
   معدومة□  جزئية □  كاملة □  الرعاية الصحية األولية  •
الرعاية الـصحية الثانويـة       •

  والثالثية
   معدومة□ جزئية □   كاملة□

ــصحية    • ــة ال ــم الرعاي نظ
ــصة  ــى (المتخصـ يرجـ

  ) في حقل مضاف:اتحديده

   معدومة□ جزئية □   كاملة□

متخصـصة فـي    المراكز  ال  •
إسداء المشورة لإلقالع عن    
التدخين ومعالجة االعتمـاد    

  عليه

   معدومة□ جزئية □   كاملة□

   معدومة□ جزئية □   كاملة□  مراكز التأهيل  •

  )ب(٢-١٤  ٧-٨-٢-٣

يرجـى  (خدمات أخرى   أي    •
  ) في حقل مضاف:تحديدها

   معدومة□ جزئية □   كاملة□
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 فيرجـى تحديـد المهنيـين    ٥-٨-٢-٣على السؤال  " نعم"بـإذا أجبتم   
 التـي تتـيح عـالج       الصحيين أو سواهم من المنخرطين في البرامج      

  التبغ وخدمات إسداء المشورة؟على  االعتماد
  :المهنيون الصحيون

    ال□    نعم□  األطباء  •

    ال□    نعم□  سنانأطباء األ  •
    ال□    نعم□  ةأطباء األسر  •
ممارسو الطـب التقليـدي       •

  )الشعبي(
    ال□    نعم□

المهنيون الطبيون اآلخرون     •
 في حقل   :هميرجى تحديد (

  )مضاف

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  الممرضات  •
    ال□    نعم□  القابالت  •
    ال□    نعم□  نالصيدالنيو  •
ــة    • ــي خدم ــاملون ف الع

  المجتمعات المحلية
    ال□    نعم□

ــة   • ــي الخدم ــاملون ف الع
  االجتماعية

    ال□    نعم□

  )ب(٢-١٤  ٨-٨-٢-٣

المهنيـــون الـــصحيون   •
 :هميرجى تحديد (اآلخرون  

  )في حقل مضاف

    ال□    نعم□

 الدراسـي   المنهاجإدخال التدريب على عالج االعتماد على التبغ في           -
  :وبعده في المدارس التاليةقبل التخرج لتدريب العاملين الصحيين 

    ال□    نعم□  الطب؟  •
    ال□    نعم□  طب األسنان؟  •
    ال□    نعم□  التمريض؟  •
    ال□    نعم□  الصيدلة؟  •

  )ج(٢-١٤  ٩-٨-٢-٣

يرجـى  (أي مدارس أخرى      •
  ) في حقل مضاف:تحديدها

    ال□    نعم□

أو القدرة علـى    /تيسير إتاحة و    -  )د(٢-١٤  ١٠-٨-٢-٣
 الصيدالنيةتحمل تكلفة المنتجات    

  لمعالجة االعتماد على التبغ؟

    ال□    نعم□
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 فمـا هـي المنتجـات       ١٠-٨-٢-٣على الـسؤال    " نعم"بـإذا أجبتم     )د(٢-١٤  ١١-٨-٢-٣
  ؟القانونية التبغ داخل واليتكم علىالصيدالنية المتاحة لمعالجة االعتماد 

العالج باالستعاضة عن   •
  النيكوتين

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  بوبروبيونال  •
    ال□    نعم□  فارينيكلينال  •

    

يرجـى  (أي منتجات أخرى      •
  ) في حقل مضاف:تحديدها

    ال□    نعم□

تكاليف العالج  فهل تمول    ١٠-٨-٢-٣على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   
  من األموال العامة أو بسداد التكاليف من مصدر عام؟هذه المنتجات ب

 باالستعاضة عنعالج ال  •
  النيكوتين

   معدومة□  جزئية□   كاملة□

   معدومة□  جزئية□   كاملة□  بوبروبيونال  •
   معدومة□  جزئية□   كاملة□  فارينيكلينال  •

  )د(٢-١٤  ١٢-٨-٢-٣

يرجـى  (منتجات أخرى   أي    •
  ) في حقل مضاف:تحديدها

   معدومة□  جزئية□   كاملة□

الحد من الطلـب فيمـا      ( ١٤لتقدم المحرز في تنفيذ المادة      ل وصف موجز    تقديمالرجاء  
 أو منـذ    الماضيةثالث   على مدى السنوات ال    )يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه     

  .الماضيتقديم تقريركم 

١٣-٨-٢-٣  

  
فيرجى تقديم تفاصيل في المكان     الفرع  هذا  يشملها   لم   أو ا كانت لديكم معلومات هامة    إذ

  .المخصص أدناه
١٤-٨-٢-٣  

  
  
  تتعلق بالحد من توريد التبغالتي تدابير ال  ٣-٣

  )١٧-١٥ إلى المادة باإلشارة(
   بمنتجات التبغاالتجار غير المشروع  ١٥  ١-٣-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو          حسب االقتضاء هل قمتم   
 بخـصوص بتنفيذ برامج    حسب االقتضاء إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       

  :أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
وجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو        اإليجابية وضع ملخص م   

ويرجـى تقـديم الوثـائق، إن       . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانـة      
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

كل علب   اشتراط وضع عالمات على     -  ٢-١٥  ١-١-٣-٣
 للمساعدة على   التغليف وعبوات التبغ 

  تحديد منشأ المنتج؟

    ال□    نعم□
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كل علب   اشتراط وضع عالمات على     -  )أ(٢-١٥  ٢-١-٣-٣
تدل علـى أن     التغليف وعبوات التبغ 

 بصفة قانونية في الـسوق      المنتج يباع 
  الداخلية؟

    ال□    نعم□

اشتراط أن تحمـل علـب وعبـوات          -  )أ(٢-١٥  ٣-١-٣-٣
 بالتجزئـة أو    تباعمنتجات التبغ التي    

بالجملة في السوق الداخليـة البيـان       
..." خص بالبيع إال فـي      ال ير "التالي  

أو أن تحمل أي عالمة أخرى فعالـة        
  تبين المقصد النهائي للمنتج؟

    ال□    نعم□

قتفـاء األثـر    استحداث نظام عملي ال     -  )ب(٢-١٥  ٤-١-٣-٣
 نظـام التوزيـع     يعزز وتحديد المنشأ 

 االتجـار غيـر     ويساعد على تحري  
  المشروع؟

    ال□    نعم□

 لعالمات أو كتابتهـا   وضوح ا اشتراط    -  ٣-١٥  ٥-١-٣-٣
  باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد؟

    ال□    نعم□

 عـن اشتراط رصد وتجميع البيانات       -  )أ(٤-١٥  ٦-١-٣-٣
االتجار العابر للحدود بمنتجات التبغ،     

   االتجار غير المشروع؟هبما في

    ال□    نعم□

ى الـسؤال   ـعل" مـنع"بـم  ـإذا أجبت   -  )أ(٤-١٥  ٧-١-٣-٣
 تبـادل هـذه     سهلتم فهل   ٦-١-٣-٣

المعلومات بين المـصالح الجمركيـة      
  حسب ة والسلطات األخرى  يوالضريب

االقتضاء ووفقـاً للقـانون الـوطني       
واالتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف    

  ذات الصلة؟

    ال□    نعم□

الـسجائر ومنتجـات     اشتراط إتالف   -  )ج(٤-١٥  ٨-١-٣-٣
التبغ المقلدة والمهربة وكل معـدات      

 يع المـصادرة المتأتيـة مـن      التصن
لتـي  ا االتجار غير المشروع     منتجات
  باستخدام طرق تحترم البيئة    صودرت

 بقـدر   باستخدام طرق تحترم البيئـة    
اإلمكان أو التخلص من هذه المنتجات      

  وفقاً للقانون الوطني؟

    ال□    نعم□

اعتماد وتنفيذ تدابير رصـد وتوثيـق         -  )د(٤-١٥  ٩-١-٣-٣
زيع منتجات التبغ   ومراقبة تخزين وتو  

 وقف الضرائب   المحتجزة أو المنقولة  
  والرسوم؟

    ال□    نعم□
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 االتجار غير   منتجاتتمكين مصادرة     -  )ه(٤-١٥  ١٠-١-٣-٣
  المشروع بمنتجات التبغ؟

    ال□    نعم□

التشجيع على التعاون بـين الهيئـات         -  ٦-١٥  ١١-١-٣-٣
الدولية والمنظمات الحكومية    الوطنية
فـي   ات الطابع الـدولي    وذ اإلقليمية
التحقيق والمالحقـة القـضائية     مجال  

 االتجار غيـر    ورفع الدعاوى إلزالة  
المشروع بمنتجات التبغ، مع التركيز     
بصفة خاصة علـى التعـاون علـى        

  ن اإلقليمي ودون اإلقليمي؟يالمستوي

    ال□    نعم□

الترخيص أو اتخاذ إجراءات أخـرى        -  ٧-١٥  ١٢-١-٣-٣
يم اإلنتــاج مراقبــة أو تنظــبقــصد 

والتوزيع من أجل تفادي االتجار غير      
  المشروع؟

    ال□    نعم□

االتجار غير المشروع   ( ١٥لتقدم المحرز في تنفيذ المادة      ل تقديم وصف موجز     الرجاء
  .الماضيكم  أو منذ تقديم تقريرالماضيةالسنوات الثالث على مدى  )بمنتجات التبغ

١٣-١-٣-٣  

  

 فـي   ها لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقـديم تفاصـيل         أو معلومات هامة إذا كانت لديكم    
  .المكان المخصص أدناه

١٤-١-٣-٣  

  
  
 المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القصر  ١٦  ٢-٣-٣

دابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو       تباعتماد وتنفيذ    حسب االقتضاء هل قمتم   
 بخـصوص بتنفيذ برامج    ضاءحسب االقت إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم       

  :أي من المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيما يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو           

ويرجـى تقـديم الوثـائق، إن       . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانـة      
  .)الرسمية الست بإحدى اللغات ،توافرت

حظر بيع منتجات التبـغ للقـصر؟ إذا          -  ١-١٦  ١-٢-٣-٣
فيرجـى تحديـد الـسن      " نعم"بـأجبتم  

  أضف حقالً: القانونية

    ال□    نعم□

 جميع بائعي منتجات التبغ     اشتراط قيام   -  )أ(١-١٦  ٢-٢-٣-٣
وضع مؤشر واضح وبارز داخل نقطة ب

البيع التابعة لهم يفيد بحظر بيع التبـغ        
  ؟القصرى إل

    ال□    نعم□
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 كل مـشتر للتبـغ، عنـد        اشتراط قيام   -  )أ(١-١٦  ٣-٢-٣-٣
توفير ما يدل على أنه قد بلـغ        بالشك،  

  السن القانونية؟

    ال□    نعم□

حظر بيع منتجات التبغ بأي شكل مـن          -  )ب(١-١٦  ٤-٢-٣-٣
مهما كانت طريقة الحـصول     األشكال  

 المحـالت مباشرة مثل رفـوف     عليها  
  ة؟المفتوح

    ال□    نعم□

أو حظــر بيــع وتــصنيع الحلويــات   -  )ج(١-١٦  ٥-٢-٣-٣
الوجبات الخفيفة أو الدمى وما سـواها       

 ؟القصرفي شكل منتجات للتبغ إلغراء 

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  حظر بيع منتجات التبغ في آالت البيع؟  -  )د(١-١٦  ٦-٢-٣-٣

  .٨-٢-٣-٣إلى السؤال مباشرة ى االنتقال يرج ف٦-٢-٣-٣على السؤال " نعم"بـإذا أجبتم 

 ٦-٢-٣-٣إذا أجبتم بالنفي على الـسؤال         )د(١-١٦  ٧-٢-٣-٣
فهل أنتم متأكدون من أن آالت بيـع التبـغ          

أو أنهـا    / و القـصر ليست فـي متنـاول      
  ؟للقصرتشجع بيع منتجات التبغ  ال

    ال□    نعم□

  :ات التبغ المجانية إلىأو تعزيز حظر توزيع منتج /حظر و  -
    ال□    نعم□  عموم الناس؟  •

٢-١٦  ٨-٢-٣-٣  

    ال□    نعم□  ؟القصر  •

حظر بيع السجائر آحاداً أو في علـب          -  ٣-١٦  ٩-٢-٣-٣
  صغيرة؟

    ال□    نعم□

ــائعين    -  ٦-١٦  ١٠-٢-٣-٣ ــى الب ــات عل ــرض عقوب ف
  والموزعين لضمان االمتثال؟

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  لقصر ببيع منتجات التبغ؟قيام احظر   -  ٧-١٦  ١١-٢-٣-٣

المبيعات التي تستهدف   ( ١٦لتقدم المحرز في تنفيذ المادة      ل وصف موجز    تقديم الرجاء
  أو منـذ تقـديم   الماضيةالسنوات الثالث   على مدى    )القصر والمبيعات بواسطة القصر   

  .الماضيكم تقرير

١٢-٢-٣-٣  

  

 فـي   هايرجى تقـديم تفاصـيل    الفرع ف  لم يشملها هذا     أو هامةإذا كانت لديكم معلومات       ١٣-٢-٣-٣
  .المكان المخصص أدناه
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  المجدية اقتصادياًتقديم الدعم لألنشطة البديلة   ١٧  ٣-٣-٣

 أي من   بخصوصبرامج  أو  باعتماد وتنفيذ تدابير     حسب االقتضاء هل قمتم   
  :المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفـروع أو            

 ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانة     
  .)بإحدى اللغات الرسمية الست

  :المجدية اقتصادياًتعزيز البدائل   -

 ال يطبق □   ال□نعم  □  زارعي التبغ؟ل  •

 ال يطبق □   ال□  نعم□  لعاملين في صناعة التبغ؟ل  •

١٧  ١-٣-٣-٣  

 ال يطبق □   ال□  نعم□   بائعي التبغ؟آحاد  •

ـ  ( ١٧لتقدم المحرز في تنفيذ المادة      ل موجز تقديم ملخص    الرجاء ألنـشطة  لدعم  تقديم ال
 أو منـذ تقـديم تقريـركم        لماضيةا على مدى السنوات الثالث      )المجدية اقتصادياً البديلة  
  .الماضي

٢-٣-٣-٣  

  

 في المكان   هاتفاصيلالفرع فيرجى تقديم    يشملها هذا   لم   أوهامة  إذا كانت لديكم معلومات     
  . أدناهالمخصص

٣-٣-٣-٣  

  
  
  التدابير والسياسات األخرى  ٤-٣

  )٢١ إلى ١٨ المواد إلى باإلشارة(

  حماية البيئة وصحة األشخاص  ١٨  ١-٤-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إداريـة          حسب االقتضاء م  هل قمت 
 أي مـن    بخـصوص بتنفيذ برامج    حسب االقتضاء أو تدابير أخرى أو قمتم      

  :المجاالت التالية

    

ويمكـنكم فيمـا يتعلـق بـالردود        ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
نهايـة الفـروع أو     اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في         

 ،ويرجى تقديم الوثائق، إن تـوافرت     . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانة     
  .)بإحدى اللغات الرسمية الست

  :مع مراعاة ما يلي إقليم بلدكم فيتنفيذ التدابير المتعلقة بزراعة التبغ   -

    ال□    نعم□  حماية البيئة؟  •

١٨  ١-١-٤-٣  

    ال□    نعم□  البيئة؟ بالمرتبطةصحة األشخاص   •
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  :مع مراعاة ما يلي إقليم بلدكم فيتنفيذ التدابير المتعلقة بتصنيع التبغ   -

    ال□    نعم□  حماية البيئة؟  •

١٨  ٢-١-٤-٣  

    ال□    نعم□   بالبيئةالمرتبطةصحة األشخاص   •

لبيئـة وصـحة    حمايـة ا   (١٨لتقدم المحرز في تنفيذ المادة      ل وصف موجز    تقديم الرجاء
  .الماضيكم رتقري أو منذ تقديم الماضيةالسنوات الثالث على مدى ) األشخاص

٣-١-٤-٣  

  

 في المكـان    ها تفاصيل تقديميرجى  الفرع ف لم يشملها هذا     أوهامة  إذا كانت لديكم معلومات     
  .المخصص أدناه

٤-١-٤-٣  

  
  
  المسؤولية  ١٩  ٢-٤-٣

ر تشريعية أو تنفيذية أو إدارية      باعتماد وتنفيذ تدابي   حسب االقتضاء هل قمتم   
 أي مـن    بخـصوص  بتنفيذ برامج    حسب االقتضاء  أو تدابير أخرى أو قمتم    

  :المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفـروع أو            

 ،ويرجى تقديم الوثائق، إن تـوافرت  . لصلة إلى األمانة  إرسال الوثائق ذات ا   
  .)بإحدى اللغات الرسمية الست

التعامل مع المسؤولية الجنائية والمدنية، بمـا         -  ١-١٩  ١-٢-٤-٣
  في ذلك التعويض عند االقتضاء؟

    ال□    نعم□

 ١-٢-٤-٣على الـسؤال    " نعم"بـإذا أجبتم     ١-١٩  ٢-٢-٤-٣
 دعـوى   القانونيةرفع أحدكم في واليتكم     فهل  

أو المدنية، بمـا     /تتعلق بالمسؤولية الجنائية و   
في ذلك التعويض عند االقتـضاء، ضـد أي         

 تبغ بصدد أي أثر مناوئ للصحة نجـم       شركة  
  عن تعاطي التبغ؟

    ال□    نعم□

 ١-٢-٤-٣على الـسؤال    " نعم"بـإذا أجبتم     ١-١٩  ٣-٢-٤-٣
 االقتـضاء أي إجـراء       حـسب  فهل اتخـذتم  

نفيذي أو إداري أو أي إجـراء       أو ت تشريعي  
لحملهـا علـى    ضد دوائر صناعة التبغ      آخر

 الطبيـة أو    سداد جميع أو بعـض التكـاليف      
االجتماعية أو التكاليف األخرى ذات الـصلة       

  ؟القانونية واليتكم فيبتعاطي التبغ 

    ال□    نعم□
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 ١٩مـادة   فـي تنفيـذ ال     حـسب االقتـضاء    تقدم محرز    ألي  تقديم وصف موجز   الرجاء
  .الماضيتقريركم  أو منذ تقديم الماضيةالثالث على مدى السنوات ) المسؤولية(

٤-٢-٤-٣  

  
 في المكـان    ها تفاصيل تقديميرجى  الفرع ف لم يشملها هذا     أو هامةإذا كانت لديكم معلومات     

  .المخصص أدناه
٥-٢-٤-٣  

  
  
  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات  ٢٠  ٣-٤-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية  ضاءحسب االقتهل قمتم 
 أي مـن    بخصوصبتنفيذ برامج    حسب االقتضاء أو تدابير أخرى أو قمتم      

  :المجاالت التالية

    

ويمكنكم فيمـا يتعلـق بـالردود       ". ال"أو  " نعم" علىالرجاء وضع عالمة    (
ع أو  اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفـرو          

 ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانة     
  .)بإحدى اللغات الرسمية الست

  :تعزيز البحوث التي تتناول  -

    ال□    نعم□  محددات استهالك التبغ؟  •

    ال□    نعم□  عواقب استهالك التبغ؟  •

تـصادية  المؤشرات االجتماعية واالق    •
  ؟ باستهالك التبغذات الصلة

    ال□    نعم□

تعاطي التبغ بين النساء مـع إيـالء          •
  عناية خاصة للحوامل؟

    ال□    نعم□

محددات وعواقب التعرض لـدخان       •
  التبغ؟

    ال□    نعم□

تحديد البرامج الفعالة لعالج االعتماد       •
  على التبغ؟

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  لبديلة؟تحديد سبل العيش ا  •

  )أ(١-٢٠  ١-٣-٤-٣

: يرجى تحديـدها  (معلومات أخرى     •
  )في حقل مضافً

    ال□    نعم□

ــخاص    -  )ب(١-٢٠  ٢-٣-٤-٣ ــع األش ــدريب جمي ــم وت دع
المنخرطين في أنشطة مراقبة التبغ، بما      
  في ذلك أنشطة البحوث والتنفيذ والتقييم؟

    ال□    نعم□

  )أ(٣-٢٠  ٣-٣-٤-٣  :بخصوص ما يلينظام وطني للرصد الوبائي   -

    ال□    نعم□  أنماط استهالك التبغ؟ •
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    ال□    نعم□  محددات استهالك التبغ؟ •

    ال□    نعم□  عواقب استهالك التبغ؟ •

المؤشرات االجتماعية واالقتصادية    •
ذات الـصلة باسـتهالك     والصحية  

  ؟التبغ

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  التعرض لدخان التبغ؟ •

يرجـى  (خـرى هامـة     معلومات أ  •
  )مضاف في حقل :تحديدها

    ال□    نعم□

  :التبادل اإلقليمي والعالمي لما هو متاح للعموم على الصعيد الوطني من  -
المعلومــات العلميــة والتقنيــة     •

واالجتماعية االقتصادية والتجاريـة    
  والقانونية؟

    ال□    نعم□

دوائر المعلومات المتعلقة بممارسات      •
  صناعة التبغ؟

    ال□    نعم□

٤-٢٠  ٤-٣-٤-٣  

    ال□    نعم□  المعلومات المتعلقة بزراعة التبغ؟  •

  :قاعدة بيانات محدثة تحتوي على  -

    ال□    نعم□  التبغ؟قوانين ولوائح مكافحة   •

معلومات تتعلق بإنفاذ قوانين مكافحة       •
  التبغ؟

    ال□    نعم□

  )أ(٤-٢٠  ٥-٣-٤-٣

    ال□    نعم□  صلة؟قوانين ذات   •

البحـوث والمراقبـة    ( ٢٠ التقدم المحرز في تنفيذ المادة       عن تقديم وصف موجز     الرجاء
  .الماضيتقريركم  أو منذ تقديم الماضيةالثالث على مدى السنوات ) وتبادل المعلومات

٦-٣-٤-٣  

  

 في المكان هاتفاصيل لم يشملها هذا الجزء، يرجى توفير  أو إذا كانت لديكم معلومات هامة    
  .المخصص أدناه

٧-٣-٤-٣  
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  الدوليانالمساعدة التعاون و  -٤
  

يرمي هذا الفرع إلى مساعدة أمانة االتفاقية على تيسير عملية الربط بين المهارات والموارد              : مالحظة
  .المتاحة واالحتياجات المحددة على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية

  
هـل  ،  ٢٦للمادة   ووفقا )ج(١-٢١عمالً بالمادة     المادة  

من خالل  (قدمتم أو تلقيتم مساعدة مالية أو تقنية        
 قنوات أحادية أو ثنائية أو إقليمية أو دون إقليمية        

أو قنوات أخرى متعددة األطراف، بما في ذلـك         
والمنظمــات المنظمــات الحكوميــة اإلقليميــة 

غيـر الحكوميـة    أو المنظمات    الحكومية الدولية 
إلعداد ) المختصةوالمؤسسات المالية واإلنمائية    

لمكافحة متعددة القطاعات   ووتعزيز برامج شاملة    
البلـدان الناميـة     أطراف االتفاقية من  في  التبغ  

واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،      
  :من المجاالت التاليةمجال وذلك في أي 

المساعدة 
  المقدمة 

المساعدة 
  المتلقاة 

ــا    -  )أ(١-٢٢  ١-٤ ــساب التكنولوجي ــل واكت ــوير ونق تط
والمعارف والمهارات والقدرات والخبرات    

  المتعلقة بمكافحة التبغ؟

    ال□    نعم□

وفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونيـة      ت  -  )ب(١-٢٢  ٢-٤
ــا ــز  وغيره ــل وضــع وتعزي ــن أج  م

االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنيـة     
  ة التبغ؟لمكافح

    ال□    نعم□

برامج التدريب أو التوعية المناسبة للعاملين        -  )ج(١-٢٢  ٣-٤
  ؟١٢  طبقاً للمادةالمختصين

    ال□    نعم□

توفير المواد والمعدات واإلمدادات الالزمة       -  )د(١-٢٢  ٤-٤
إلى جانب الدعم اللوجيستي السـتراتيجيات      

  وخطط وبرامج مكافحة التبغ؟

    ال□    نعم□

تحديد طرق مكافحة التبغ، بما فـي ذلـك           -  )ه(١-٢٢  ٥-٤
  ؟ النيكوتينمن إدمانالعالج الشامل 

    ال□    نعم□

النهوض بالبحوث لزيادة القدرة على تحمل        -  )و(١-٢٢  ٦-٤
   النيكوتين؟من إدمانتكاليف العالج الشامل 

    ال□    نعم□

) أو األطـراف  (جى تحديد الطرف     فير ٦-٤ إلى   ١-٤ على أي من األسئلة      "نعم"بـإذا أجبتم   
  .مساعدةالت إليه م قُدقدم المساعدة أو الذيالذي 

٧-٤  

  
  ٨-٤  . في المكان المخصص أدناهالمتلقاةالمقدمة أو أي من المساعدات  تقديم معلومات عن الرجاء
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ديـد  يرجى تح  ف  مساعدة في أي من المجاالت التي سبق ذكرها        تكونوا قد تلقيتم أو قدمتم    إذا لم   
  .ما زلتم تنظرون فيها، إن وجدتالمساعدة المالية أو التقنية التي 

٩-٤  

  
والمؤسسات المالية واإلنمائية المنظمات الحكومية الدولية هل قمتم بتشجيع المنظمات اإلقليمية و

 أطراف االتفاقية من   تنميةبغرض المساهمة في     لتقديم مساعدة مالية     فيهاالتي تتمتعون بتمثيل    
 الوفـاء لمـساعدتها علـى      التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة     أو األطراف   لدان النامية   الب
   ال □ نعم   □  االلتزامات في إطار االتفاقية؟ب
  )٤-٢٦ إلى المادة الرجوع الرجاء(

١٠-٤  

  
  ١١-٤  .تفاصيل في المكان المخصص أدناهال فيرجى تقديم ١٠-٤على السؤال " نعم"بـإذا أجبتم 

  
  
  ألولويات والتعليقاتا  -٥
  

تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة       في  األولوية  التي تحظى ب  مجاالت  الما هي   
  ؟القانونية واليتكم فيبشأن مكافحة التبغ 

١-٥  

  
 بين الموارد المتاحة واالحتياجات المقدرة لتنفيـذ اتفاقيـة منظمـة            تفاوتأي  اكتشفتم  هل  

  ال □  نعم □    ؟ رية بشأن مكافحة التبغالصحة العالمية اإلطا
٢-٥  

  

  ٣-٥  .تفاصيل في المكان المخصص أدناهال تقديميرجى ف ٢-٥على السؤال " نعم"بـإذا أجبتم 
  

  تنفيذ االتفاقية؟خالل  نقص المواردبخالف إن وجدت، ، القيود أو العقباتما هي 
  ))ب(١-٢١ إلى المادة الرجوع الرجاء(

٤-٥  

  

  ٥-٥  .وترونها مهمةلم يأت ذكرها في أي مكان آخر هامة  تقديم أي معلومات الرجاء
  

  ٦-٥  :وتنقيحه اقتراحاتكم بشأن تطوير نظام التبليغ
  

  
  نهاية وثيقة استمارة التبليغ

  
  
  

=     =     =  


