
 
  منظمـة الصحـة العالميـة

  A/FCTC/COP/2/DIV/1  مؤتمر األطراف في اتفاقية
  ٢٠٠٧ يناير/ الثانيكانون  ١١  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         

    بشأن مكافحة التبغ   
  الثانيةالدورة 

   من جدول األعمال المؤقت٢-٥البند 
  
  
  
  

  مسائل حددت في القرارات المتخذة من قبل مؤتمر
  تستدعي اتخاذ إجراءات في الفترةاألطراف و

  الفاصلة بين دورتيه األولى والثانية
  
  

  ١التبليغ وتبادل المعلومات
  
  

، أن يعتمد مؤقتاً النموذج     ٢٠٠٦ فبراير/ باطشقرر مؤتمر األطراف، في دورته األولى المعقودة في           -١
تبليـغ الـواردة فـي مرفـق القـرار          الخاص بتقديم التقارير الوطنية على النحو المبـين فـي اسـتمارة ال            

FCTC/COP/1(14)إلى أن يتم النظر فيه مرة أخرى في دورته الثانية ،.  
  
ويعرض هذا المرفق بإيجاز أسلوباً مقترحاً لقيام األطراف بالتبليغ، كما يورد تفاصيل الفئات الـثالث                 -٢

لتشريع وفرض الضرائب وتمويل أنشطة      مجاالت أساسية، بما فيها ا     ١وتشمل الفئة   . من أسئلة استمارة التبليغ   
وعلى كل طرف أن يقدم تقارير بشأن جميـع         .  فتشمالن أسئلة أكثر تعقيداً أو تفصيالً      ٣ و ٢التنفيذ؛ أما الفئتان    

 في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنـسبة إلـى ذلـك               ١األسئلة األساسية المندرجة ضمن الفئة      
 في غضون خمس سنوات من تاريخ بدء النفاذ، وبشأن          ٢ المندرجة ضمن الفئة     الطرف، وبشأن جميع األسئلة   
  . في غضون ثماني سنوات من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف٣األسئلة المندرجة ضمن الفئة 

  
أجـل   الدورة األولى لمؤتمر األطراف طرفين، هما أستراليا وكندا، مـن      متسولتسهيل عملية التبليغ      -٣

ولهذه الغاية، وبالتشاور مع أمانة االتفاقية، أعد هذان الطرفان مجموعة تعليمات . تسهيل استيفاء استمارة التبليغ
وتظل الجداول واألسـئلة التـي      . ات آلية التبليغ  حمدرجة كشروح في عمود يرد على الجانب األيسر من صف         
 ١وترد في المرفق    . FCTC/COP/1(14) في القرار    تتضمنها استمارة التبليغ في صيغتها التي اعتُمدت بالضبط       

  .لهذه الوثيقة آلية التبليغ وأغراضها والتعليمات الخاصة باستعمالها
  
 من المتوقع أن تقوم أمانة االتفاقية بتحليل التقدم         FCTC/COP/1(14)ومثلما ُأشير إليه في مرفق القرار         -٤

، كما  ٢٠٠٧ينبغي إعداد هذا الملخص سنوياً اعتباراً من عام         و. المحرز على الصعيد الدولي في تنفيذ االتفاقية      
ينبغي أن يسعى إلى بيان التقدم المحرز دولياً وإقليمياً، وأن يسلط الضوء على اإلنجازات الهامة؛ وأن يجـسد                  

                                                           
  .FCTC/COP/1(14)القرار    ١
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ر وسيقوم مؤتمر األطراف بتقييم التقدم المحرز إقليمياً وعالميـاً، علـى أسـاس التقـاري      . روح التعلّم المتبادل  
  .المتلقاة

  
 من النظام الداخلي لمؤتمر األطراف يجب أن توزع أمانة االتفاقية علـى األطـراف               ٨وطبقاً للمادة     -٥

، جدول األعمال المؤقت مـع وثـائق        ٣١ و ٣٠ و ٢٩وعلى المراقبين المدعوين لحضور الدورة عمالً بالمواد        
وسـتُفتتح أعمـال    . ة بستين يوماً على األقل    المؤتمر األخرى باللغات الرسمية، قبل موعد افتتاح أعمال الدور        

، ومن ثم يجب أن تكون كل وثائق المؤتمر قـد  ٢٠٠٧يونيو /  حزيران٣٠الدورة الثانية لمؤتمر األطراف في    
 موعـداً   ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٧ونظراً للوقت الالزم إلعداد الوثائق حدد       . ٢٠٠٧مايو  /  أيار ١وزعت قبل   

ولن تُدرج التقارير التي تتلقاها األمانة بعد هذا الموعد في تقريرها الذي       . طراف تقاريرها نهائياً لتقديم الدول األ   
ومع ذلك ستُتاح هذه التقارير باللغة اإلنكليزية إذا أمكن، أو باللغة التي قُدمت بهـا،               . ستقدمه إلى الدورة الثانية   

 طرفاً عليه أن يقدم تقريـره       ٤٠ة قائمة تضم     لهذه الوثيق  ٢وترد في المرفق    . الستعراضها أثناء الدورة الثانية   
 طرفاً عليه أن يقدم تقريره بعد هذا الموعد         ٢١ قائمة تضم    ٣وترد في المرفق    . ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٧قبل  

  .ولكن قبل افتتاح أعمال الدورة الثانية
  
بغـي، حـسب    ولدى إعداد األطراف تقاريرها ينبغي أن تضع في الحسبان فرص التعلم المتبادل، وين              -٦

االقتضاء، أن تدرج نماذج أفضل الممارسات أو تفاصيل االتصال بالبريد اإللكتروني الخاصة بشخص يستطيع              
  .إعطاء المزيد من المعلومات عن جوانب معينة تتعلق بالتنفيذ

  
ولدى ملء استمارة التبليغ ينبغي أن تقدم األطراف المعلومات بالشكل المطلـوب لـضمان االتـساق                  -٧

 على اإلنترنت، تحت ١وستُتاح النُسخ اإللكترونية من االستمارة وتعليماتها. الً لمعالجة المعطيات وتحليلهاوتسهي
. ٢٠٠٧فبرايـر   /  شـباط  ٢٧واجهة إلكترونية وفي شكل يمكن تنزيله، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد، أي             

مال الشكل اإللكتروني بدالً من استيفاء      وعمالً بقرار مؤتمر األطراف تشجع األمانة جميع األطراف على استع         
  .االستمارة يدوياً

  
  
  
  

                                                           
١   http://www.who.int/tobacco/framework/cop/decision_14/ar/index.html.   
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  ١المرفق 
  

  تقرير مرحلي لمؤتمر األطراف في اتفاقية 
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
   FCTC/COP/1(14)استمارة التبليغ المعتمدة بمقتضى القرار 

  مشفوعة بالتعليمات الخاصة باستيفائها
  
  

التقرير المرحلي لمؤتمر األطراف معلومات عن كيفية تقدم األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالميـة            يورد  
  .اإلطارية بشأن مكافحة التبغ في تنفيذ االتفاقية

  
  . على إعداد التقارير المرحلية،التبليغ وتبادل المعلومات، ٢١المادة وتنص 

  
  طرافالهدف المتوخى من التقرير المرحلي لمؤتمر األ

  
فهم األطراف تجارب بعضها البعض في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة التبـغ     

  .والتعلم من هذه التجارب عن طريق تقديم تقارير وطنية من كل بلد عضو
  

  دورية التقارير وتوقيتها
  

سينفذ نظـام تبليـغ     ) ٢٠٠٦فبراير  / شباط ١٧-٦(مثلما تم االتفاق عليه في الدورة األولى لمؤتمر األطراف          
  .فئات) ٣(وبهذا ستقسم التقارير إلى ثالث . متدرج

  
 تتعلق ببنود البيانات األساسية، بما في ذلك التشريعات وفرض الـضرائب            -) التي وضعت لها أسئلة    (١الفئة  

  .والتمويل فيما يخص أنشطة التنفيذ
  

 فـي غـضون    ١ المندرجة ضمن الفئـة      األساسيةع األسئلة   تقدم األطراف تقارير بشأن جمي      ١الفئة 
. ويشكل ذلك اشتراطات التبليـغ الـدنيا      .  من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل منها        سنتين

  .ويجوز لألطراف أيضاً أن تختار تقديم تقارير بشأن أسئلة اختيارية منتقاة، مثلما هو مبين
  

 وستتوسـعان فـي األسـئلة       -) ئلة في الدورة الثانية لمؤتمر األطراف     اللتان ستوضع لهما أس    (٣ و ٢الفئتان  
  .١ المندرجة ضمن الفئة

  
 فـي غـضون   ٢ المندرجة ضمن الفئـة      األساسيةتقدم األطراف تقارير بشأن جميع األسئلة         ٢الفئة 

 وهذا هو االشتراط األدنى للتبليغ    .  من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل منها        خمس سنوات 
ويجوز لألطراف أيضاً أن تختار تقديم تقارير بشأن أسئلة اختيارية منتقـاة،            . في ذلك الوقت  

  .٢حسبما سيتم بيانه عندما تتاح أسئلة التبليغ المندرجة ضمن الفئة 
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 فـي غـضون     ٣ المندرجـة ضـمن الفئـة        األساسـية تقدم األطراف تقارير بشأن األسئلة        ٣الفئة 
  .نفاذ االتفاقية بالنسبة لكل  منها من تاريخ بدء سنوات ثماني

  
  .وتقدم جميع التقارير إلى أمانة االتفاقية

  
وستتيح هذه العملية تقديم التقارير الواحد تلو اآلخر إلى أمانة االتفاقية، بدالً من أن يحين موعد تقديم تقارير كل 

  .األطراف في وقت واحد
  

سبانها فرص التعلم المتبادل، ويشترط عليها تقـديم أمثلـة   ولدى إعداد التقارير ينبغي أن تضع األطراف في ح 
  .أو تفاصيل االتصال للحصول على المزيد من المعلومات/ أفضل الممارسات و

  
  تقديم التقارير

  
 وال يجب أن تتوقـع مـن أمانـة          ١اللغات الرسمية الست لمؤتمر األطراف،    ستقدم األطراف تقاريرها بإحدى     

وبالرغم من ذلك، يتوقع أن تقوم أمانة االتفاقية، عند النظر في التقـارير، بإتاحـة               . هااالتفاقية أن تقوم بترجمت   
ملخصات للتقارير أو تحليالت للتقارير تركز على اإلنجازات البارزة أو المجاالت التي يكون تبادل المعلومات               

  .وستتاح هذه الملخصات باللغات الرسمية الست. فيها ذا قيمة
  

 إلى البلدان ذات االقتصادات النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها            المساعدة المقدمة 
  )المساعدة التقنية والمالية: ٧ عالفر (بمرحلة انتقالية

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

  
إلنمائيين وكذلك المـساعدة    قدرتها على تقديم المساعدة، المالية منها والتقنية، في حالة الشركاء ا            •

  المقدمة بالفعل؛ أو 
  
، )أو غيـر ذلـك    (المجاالت التي ترى أنها تحتاج فيها إلى مساعدة ومدى تلبية هـذه الحاجـة                 •

والتقديرات الخاصة بالمساعدة التقنية والمالية الالزمة لتمكينها من االنتقال إلى فئة التبليغ التالية،             
ويمكن أن يشمل ذلك أيـضاً  . واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقاليةفي حالة االقتصادات النامية     

/ أية معلومات مناسبة عن أية صعوبات أو عقبات تعترض سبيل التنفيذ، وكذلك المساعدة المتلقاة             
  .المقدمة بالفعل

  
تاحـة مـع    وباإلضافة إلى ذلك ستعمل أمانة االتفاقية كمركز تبادل هدفه تيسير تنسيق المهارات والموارد الم             

وفي الحالة األولى ينبغي أن تعمل أمانة االتفاقية على إدارة هذه العملية داخل األقاليم لكي             . االحتياجات المحددة 
  .تتسنى زيادة الكفاءة في العمل وتعزيز الفهم داخل األقاليم

  
  الترتيبات الخاصة بإبداء التعليقات

  
الت محددة لمكافحة التبغ، يقترح أن تُتاح تقارير جميع         لتيسير الحصول على أمثلة ألفضل الممارسات في مجا       

تقارير لفترة سنتين، وتقارير لفترة خمس      : األطراف على أحد مواقع اإلنترنت مع ترتيبها تحت العناوين التالية         

                                                           
 .العربية أو الصينية أو اإلنكليزية أو الفرنسية أو الروسية أو األسبانية   ١
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سنوات، وتقارير لفترة ثماني سنوات؛ لتمكين األطراف من فهم التقدم المحرز على الصعيد الدولي في تنفيـذ                 
وسيتاح النفاذ إلى هذا الموقع على اإلنترنت للبلدان        . قية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ       اتفا

التي لم تصدق بعد على االتفاقية، والتي قد ترغب في الحصول على معلومات تتيح لها اتخاذ خطوات فعالة في 
  .رب بعضها البعضويتفق هذا مع هدف تعلم األطراف من تجا. مجال مكافحة التبغ

  
وستقدم األمانة أيضاً تحليالً للتقدم الذي يـتم        . وستبدي أمانة االتفاقية التعليقات لكل طرف من األطراف المبلغة        

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

  
  ح التقدم المحرز على الصعيدين الدولي واإلقليمي؛توضي  •
  
  تسليط الضوء على أبرز اإلنجازات؛  •
  
  .الداللة على إرادة التعلم من الغير  •

  
كما يقترح أن توفر اجتماعات المجموعات اإلقليمية القائمة التابعة لمنظمة الصحة العالميـة فرصـة لتبـادل                 

ألطراف األخرى بخصوص التقدم الذي تحرزه فـي تنفيـذ اتفاقيـة            المعلومات، والحصول على تعليقات من ا     
  .منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  .وسيقوم مؤتمر األطراف بتقييم التقدم، إقليمياً وعالمياً، باالستناد إلى التقارير التي تتلقاها األمانة وتحللها

  
  .رفق ليست وافية، ولكنها تعكس روح االتفاقية ومقصدهاوتجدر اإلشارة إلى أن البنود المحددة في الم

  
  :سخها اإللكترونية إلىنُوينبغي أن تُحال أية أسئلة بخصوص آلية التبليغ أو 

Dr Bettcher, Coordinator, WHO Framework Convention on Tobacco Control Office, World Health 
Organization, CH-1211 Geneva 27, Switzerland 

  
  +)٤١ (٢٢ ٧٩١ ٤٢٥٣: رقم الهاتف

  +)٤١ (٢٢ ٧٩١ ٤٨٣٢: الفاكس رقم
 bettcherd@who.int: البريد اإللكتروني
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  تعليمات خطوة بخطوة لملء استمارة التبليغ
  
  

  استمارة التبليغ
   إلزامي١السؤال                 

    منشأ التقرير  -١
  
  .اقد هو اسم بلدكمالطرف المتع  )أ(    اسم الطرف المتعاقد)   أ(

/ معلومات عن مركز االتـصال    )  ب(
  التنسيق الوطني

التنسيق الـوطني   / مركز االتصال   )ب(  
  .هو ممثل بلدكم

      اسم موظف االتصال ولقبه

      العنوان البريدي

      رقم الهاتف

      رقم الفاكس

      عنوان البريد اإللكتروني

معلومات عن موظف االتصال    )   ج(
تقرير الوطني إذا كان غير     الذي يقدم ال  

  الشخص المذكور أعاله

الرجاء إدراج اسم وبيانات موظف       )ج(  
االتصال إذا كان غير موظـف االتـصال      

  .الوطني

      اسم موظف االتصال ولقبه

      العنوان البريدي

      رقم الهاتف

      رقم الفاكس

      عنوان البريد اإللكتروني

توقيع الموظف المسؤول عـن     )   د(
  م التقريرتقدي

  

    اسم الموظف ولقبه
    االسم الكامل للمؤسسة

الرجاء إدراج اسم وبيانات الموظف       )د(
إذا كـان   (المسؤول عن تقديم هذا التقرير      

  ).غير الموظف المذكور أعاله

      العنوان البريدي

      رقم الهاتف

      رقم الفاكس

      عنوان البريد اإللكتروني

      عنوان صفحة اإلنترنت

 نهايـة   -الرجاء إدراج تاريخ بداية       )ه(    الفترة المبلغ عنها)   ه(
  )السنة/ الشهر/ اليوم. (فترة التبليغ

الرجاء إدراج تاريخ تقديم التقريـر        )و(    تاريخ تقديم التقرير)   و(
    )السنة/ الشهر/ اليوم(
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  ديمغرافيةبيانات   -٢
  

  :العمر والجنس  )أ(
  

            )أحدث سنة(السنة 

            الفئات العمرية

            الذكورالنسبة المئوية للسكان 

            اإلناثالنسبة المئوية للسكان 

             السكانمجموعالنسبة المئوية من 

  

  ):اختياري(األصل اإلثني   )ب(
  

            اسم المجموعة اإلثنية

            النسبة المئوية من مجموع السكان
  
  تعاطي التبغ  -٣
  
  ) أ(٢-١٩المادة : المرجع(ر االنتشامعدل   )١(

    ))أ(٣-٢٠المادة و، ٢-٢٠المادة و
    :التبغ المستعمل في التدخين  )أ(

  
الفئات 
 ١العمرية

 )البالغون(

منتجات 
التبغ 
  المدرجة

سنة البيانات
)أحدث سنة(

معدل 
 االنتشار

)٪(  

  الذكور
          ٢المدخنون اليوميون

          ٢المدخنون العرضيون
  اإلناث

          ٢ اليومياتالمدخنات
          ٢المدخنات العرضيات

  )ذكور وإناث(المجموع 
          ٢المدخنون اليوميون

المدخنون 
  ٢العرضيون

        

  
 .، إلخ٤٤-٣٥، ٣٤-٢٥: يفضل استخدام فئات العشر سنوات، مثل   ١
  .تضع األطراف تعاريف لهذا المصطلح   ٢
  

  إلزامي) أ(٢السؤال 
الرجاء استيفاء جميع فروع الجدول بما فيها الـسنة         

ويمكنكم استعمال أكثر من . التي جمعت فيها البيانات
على سبيل المثـال إذا كـان       (جدول عند الضرورة    

والرجـاء  ). هناك أكثر من خمس فئـات عمريـة       
ت الـصلة والمــصادر  اإلشـارة إلـى الوثــائق ذا  

  .المستخدمة
  

  اختياري) ب(٢السؤال 
الرجاء إدراج المجموعة اإلثنية إذا كان ذلك مالئماً        
ويمكنكم استعمال أكثر من جدول عنـد الـضرورة         

على سبيل المثال إذا كان هناك أكثر مـن خمـس           (
والرجاء ذكر كـل المجموعـات      ). مجموعات إثنية 

  .ميةاإلثنية الواردة في اإلحصاءات الرس
  
  

  :يشير الفرع الخاص بمعدل االنتشار إلى ما يلي
تتعاون األطراف مع بعضها البعض     : ٢-١٩المادة  

على تبادل المعلومات من خالل مؤتمر األطـراف        
  :، ويشمل ذلك ما يلي٢١طبقاً للمادة 

المعلومات عن اآلثار الصحية الستهالك منتجات      ) أ(
  ؛)أ(٣-٢٠ التبغ والتعرض لدخان التبغ وفقاً للمادة

تسلّم األطـراف بأهميـة المـساعدة       : ٣-٢٠المادة  
المالية والتقنية التي تقـدمها المنظمـات الحكوميـة     

ويـسعى  . الدولية واإلقليمية وسائر الهيئات األخرى    
  :كل طرف إلى ما يلي

العمل تدريجياً على إقامة نظام وطنـي خـاص         ) أ(
بالمراقبة الوبائية السـتهالك التبـغ والمؤشـرات        

  جتماعية واالقتصادية والصحية ذات الصلة؛اال
تقيم األطراف، حـسب االقتـضاء،      : ٢-٢٠المادة  

برامج من أجـل مراقبـة مـدى اسـتهالك التبـغ            
والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيـه        
وعواقبه علـى المـستويات الوطنيـة واإلقليميـة         

ولبلوغ هذه الغاية، تدمج األطراف برامج      . والعالمية
بة التبغ في البرامج الوطنية واإلقليمية والعالمية       مراق

الخاصة بترصد الصحة، بحيث تكون البيانات قابلة       
للمقارنة والتحليل على المستويين اإلقليمي والدولي،      

    .حسب االقتضاء

الفرعان الخاصان بالبيانـات الديمغرافيـة وتعـاطي
  :التبغ

أسـئلة  يتضمن هذان الفرعان من التقرير المرحلـي        
بخصوص التزامات بموجب اتفاقية منظمـة الـصحة        
العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تقضي بأن تقـوم         

أو جمــع بيانــات / األطــراف المتعاقــدة برصــد و
بخصوص مدى استهالك التبـغ والتعـرض لدخانـه         
وأنماطهما والعوامل الحاسمة فيهما وعواقبهما، بما في       

ـ         نس والـشباب   ذلك البيانـات الحـساسة لنـوع الج
 .ومجموعات السكان األصليين
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  من قبل كل فئة سكانية مدخنة، يرجى تقديم متوسط عدد السجائر المدخنة يومياً 
  :إن ُأتيحت هذه البيانات

  

  
 الفئة
 ١العمرية

  )البالغون(

منتجات 
التبغ 
  المدرجة

  سنة البيانات
أحدث (

  )سنة

متوسط عدد 
السجائر 
المدخنة 
  يومياً

          ٢المدخنون

          ٢المدخنات

مجموع المدخنين 
  ٢والمدخنات

        

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

  
 الفئة
 ١العمرية

 )البالغون(

منتجات 
التبغ 
  المدرجة

سنة 
  البيانات

أحدث (
  )سنة

معدل 
  االنتشار

)٪(  

  الذكور
          المتعاطون اليوميون

          ٢المتعاطون العرضيون
  اإلناث

          المتعاطيات اليوميات
          ٢المتعاطيات العرضيات

  المجموع
ون اليوميون من المتعاط
  الجنسين

        

المتعاطون العرضيون 
  ٢من الجنسين

        

  
إذا كانت هناك بيانات مناسبة خاصة باالنتشار متوافرة بشأن           )ج(

  :المجموعات اإلثنية، يرجى تقديمها
  

  
المجموعة 
  اإلثنية

منتجات 
التبغ 
  المدرجة

سنة 
البيانات 

أحدث (
  )سنة

معدل 
االنتشار 

)٪(  

          يونالمتعاطون اليوم
          ٢المتعاطون العرضيون

  
 .، إلخ٤٤-٣٥، ٣٤-٢٥: يفضل استخدام فئات العشر سنوات، مثل   ١
  .تضع األطراف تعاريف لهذا المصطلح    ٢

  
الرجاء اإلحاطة علماً بأنه ينبغي إرفاق نُسخ من البيانات باالستبيان المستوفى في الحاالت التي تكون البيانات قد                   

 .نامج قائم للترصدجمعت فيها من قبل البلد أو بر

  إلزامي) أ)(١(٣السؤال 
يمكنكم استعمال أكثر من جدول لكل فرع عند        

اسـتعمال  على سبيل المثال يمكنكم   (الضرورة  
والرجاء التأكد مـن    ). جدول لكل فئة عمرية   

. ذكر معدل انتشار التدخين ال عدد المـدخنين       
والرجاء اإلشارة إلـى الوثـائق ذات الـصلة         

  .والمصادر المستخدمة
  

ويتعين أن تضع األطراف تعريفـاً لمـصطلح    
المـدخنين  "ومـصطلح   " المدخنين اليـوميين  "

يـف  ونظراً لالختالفات فـي تعر    ". العرضيين
ومـصطلح  " المـدخنين اليـوميين   "مصطلح  

على الـصعيد الـدولي     " المدخنين العرضيين "
يرجى التأكد من أنكم تضعون تعريفاً مناسـباً        

  .لبلدكم
  

والرجاء تقسيم هذه البيانات إلى ذكور وإنـاث        
  .حيثما أمكن

  
  اختياري) ب)(١(٣السؤال 

يمكنكم استعمال أكثر من جدول عند الضرورة       
ثال يمكنكم استعمال جدول لكل     على سبيل الم  (

والرجاء التأكد من ذكـر معـدل       ). فئة عمرية 
والرجـاء  . انتشار التدخين ال عدد المـدخنين     

اإلشارة إلى الوثائق ذات الـصلة والمـصادر        
  .المستخدمة

  
ويتعين أن تضع األطراف تعريفـاً لمـصطلح    

المـدخنين  "ومـصطلح   " المدخنين اليـوميين  "
فات فـي تعريـف     ونظراً لالختال ". العرضيين
ومـصطلح  " المـدخنين اليـوميين   "مصطلح  

على الـصعيد الـدولي     " المدخنين العرضيين "
يرجى التأكد من أنكم تضعون تعريفاً مناسـباً        

  .لبلدكم
  

والرجاء تقسيم هذه البيانات إلى ذكور وإنـاث        
  .حيثما أمكن

  
  
  
  
  
  

  إلزامي إذا توافرت البيانات) ج)(١(٣السؤال 
ر من جدول عند الضرورة     يمكنكم استعمال أكث  

على سبيل المثال يمكنكم استعمال جدول لكل       (
والرجاء التأكد من ذكر معدل     ). مجموعة إثنية 

  . انتشار التدخين ال عدد المدخنين
  

ويتعين أن تضع األطراف تعريفـاً لمـصطلح    
المـدخنين  "ومـصطلح   " المدخنين اليـوميين  "

ونظراً لالختالفات فـي تعريـف      ". العرضيين
ومـصطلح  " المـدخنين اليـوميين    "مصطلح

على الـصعيد الـدولي     " المدخنين العرضيين "
يرجى التأكد من أنكم تضعون تعريفاً مناسـباً        

 .لبلدكم
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  بشأنإذا كانت هناك بيانات مناسبة خاصة باالنتشار متوافرة   )د( 
  :فئات الشباب، يرجى تقديمها

  
فئات   

  ١الشباب
منتجات التبغ 

  مدرجةال
سنة البيانات 

  )أحدث سنة(
 ٢االنتشار

)٪(  
          الذكور
          اإلناث

  
  التوريد  )٢(
  
  ، )ج(٤-٢٠المادة : المرجع(التوريد المشروع للتبغ   )أ(

  )٥-١٥ للمادة وفقاً، )أ(٤-١٥المادة و
  

اإلنتاج   
  المحلي

  الواردات  الصادرات

        )أحدث سنة(السنة 
يرجى تحديد المنتج   (الكمية  

لوحدة؛ بماليين السجائر،   وا
  )مثالً

      

  ) الصادرات-الواردات + (اإلنتاج المحلي = التوريد المشروع : مالحظة
  
  إنيرجى تقديم معلومات عن حجم المبيعات المعفاة من الرسوم،   )ب(

  .توافرت
  

  
  
  ) أ(٤-١٥المادة : المرجع(مصادرة التبغ غير المشروع   )ج(

    )٥-١٥ للمادة وفقاً
  منتجات التبغ األخرى  رالسجائ  

  )اختياري؛ يرجى تحديد المنتج(
      )أحدث سنة(السنة 

ــصادرة ــة الم  الكمي
يرجـــى تحديـــد (

ــين  ــدة؛ بمالي الوح
  )القطع مثالً

    

  
  يرجى تقديم معلومات عن كميات التبغ غير المشروعة أو المهربة)  د(
  )٥-١٥للمادة  وفقاً )أ(٤-١٥المادة : المرجع(؟ )اختياري(

  
  
  . تضع األطراف تعاريف لهذا المصطلح  ١

 واحدة ينبغي أن تضع األطراف تعريفاً للمدخنين، على سبيل المثال، سيجارة           ٢
  .على األقل خالل الثالثين يوماً الماضية

  
  
  
  

  إلزامي إذا توافرت البيانات)د)(١(٣السؤال 
الرجاء التحقق من ذكر معدل انتـشار التـدخين ال عـدد            

  . المدخنين
  

  ".فئات الشباب"ويتعين أن تضع األطراف تعريفاً لمصطلح 
  

 على  -ويتعين أن تضع األطراف تعاريف لمعدل االنتشار        
لى األقل خالل فتـرة     سبيل المثال تدخين سيجارة واحدة ع     

  .الثالثين يوماً الماضية
  

  :يشير الفرع الخاص بالتوريد إلى ما يلي
، رهنـاً بأحكـام القـوانين       تعمل األطراف : ٤-٢٠المادة  

 المعلومـات العلميـة     تبادل وتسهيل   تشجيع على   الوطنية،
 والتقنية واالجتماعية واالقتصادية والتجاريـة والقانونيـة      

 على المعلومات المتصلة بممارسات   ، عالوة المتاحة عموماً 
االتفاقية، وعنـد   ذات الصلة بهذه    صناعة التبغ وزراعته    

 االحتياجـات   وتلبـي قيامها بـذلك تراعـي األطـراف        
لألطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمـر          الخاصة

 إلى القيام  كل طرف    ويسعى. اقتصاداتها بمرحلة انتقالية  
  :ما يليب

 المنظمات الدولية المختـصة علـى       التعاون مع )    ج(
بغرض جمـع   عالمي  نظام  والصيانة التدريجية ل  قامة  اإل

وتوزيع المعلومات على نحو منتظم عن إنتـاج التبـغ          
 تؤثر في   التبغ التي  دوائر صناعة وصناعته وعن أنشطة    

  . األنشطة الوطنية لمكافحة التبغفيهذه االتفاقية أو 
 القـضاء علـى     يعمل كل طرف، من أجل    : ٤-١٥المادة  

  :يلي االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، على ما
رصد وجمع البيانات عن االتجار بمنتجات التبغ عبر           )أ(

الحدود، بما في ذلك االتجار غيـر المـشروع، وتبـادل           
المعلومات فيما بين السلطات الجمركية والضريبية وغيرها      
مــن الــسلطات، حــسب االقتــضاء، وطبقــاً للقــانون 

واالتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف المعنيـة        طنيالو
  .السارية
 المجموعـة  المعلومـات    تقدم األطـراف  : ٥-١٥المادة  

 من هـذه المـادة    ) د(٤و) أ(٤بموجب الفقرتين الفرعيتين    
حسبما يكون مناسباً بشكلها المجمع في تقاريرها الدوريـة         

  .٢١  إلى مؤتمر األطراف عمال بالمادةالمقدمة

  
  
  
  
  

  إلزامي) أ)(٢(٣السؤال 
الرجاء استعمال أكبر عدد ممكن من فئات منتجات التبـغ،      

ويمكنكم استعمال أكثـر مـن جـدول عنـد          . عند اللزوم 
على سبيل المثال يمكنكم استعمال جدول لكـل        (الضرورة  

والرجاء اإلشارة إلى الوثائق ذات الصلة والمصادر ). منتج
  .المستخدمة

  
  إذا توافرت البياناتإلزامي ) ب)(٢(٣السؤال 

إذا توافرت البيانات فيرجى إدراجها بشأن حجم المبيعـات         
والرجـاء  . المعفاة من الرسوم في بلدكم حسب نوع المنتج       

  .اإلشارة إلى الوثائق ذات الصلة والمصادر المستخدمة
  

  إلزامي) ج)(٢(٣السؤال 
الرجاء استعمال أكبر عدد ممكن من فئات منتجات التبـغ،      

ويمكنكم استعمال أكثـر مـن جـدول عنـد          . معند اللزو 
على سبيل المثال يمكنكم استعمال جدول لكـل        (الضرورة  

والرجاء اإلشارة إلى الوثائق ذات الصلة والمصادر ). منتج
  .المستخدمة

  
  اختياري) د)(٢(٣السؤال 

الرجاء تقديم معلومات عن كميات التبغ غير المشروعة أو         
 .المهربة



A/FCTC/COP/2/DIV/1    Annex 1  

10 

    فرض الضرائب  -٤ 
يرجى بيان معدالت الضرائب التي تفرضونها على منتجات          )أ(

يرجى تـوخي الدقـة     التبغ على جميع مستويات الحكومة، و     
مكس، أو ضريبة القيمـة   : يحدد نوع الضريبة  (قدر اإلمكان   

: المرجـع ). (المضافة أو رسوم على المبيعات أو الواردات      
    )٣-٦المادة 

    
. )٣-٦المـادة   : المرجع(يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة        )ب(

 إذاالرجاء تقديم الوثائق بواحدة من اللغات الست الرسمية،         (
    ). متاحاًكان ذلك 

يرجى بيان أسعار البيع بالتجزئة ألشـيع ثـالث عالمـات             )ج(
والمـستوردة المندرجـة     تجارية من منتجات التبغ المحلية    

: المرجع(ضمن واليتكم القضائية، وذكر السنة ذات الصلة        
  ))أ(٢-٦المادة 

  
  
  التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية، والتدابير األخرى  -٥
  
  لة األساسيةاألسئ  )١(
  

ينبغي مالحظة أن التدابير المحددة أدناه ليست شـاملة، وإنمـا           
  .ومقصد االتفاقية اإلطاريةتُعبر عن روح 

  
وفي حال اإلجابة بنعم، يرجى إرفاق      . يرجى اإلجابة بنعم أو ال    

الرجاء توفير الوثائق بواحـدة     . (ملخص وجيز والوثائق المعنية   
  ). ذلك متاحاًكانإذا من اللغات الست الرسمية، 

  
 ،)أ(١-٢١بالمادة  عمالً    المادة

 باعتماد وتنفيـذ    قمتمهل  
تدابير تشريعية وتنفيذيـة    

ــة و ــدابير  /وإداري أو ت
  :أخرى بشأن

الرجـاء  (نعم  
إرفاق ملخص  
ــز  وجيـــ

ذات  والوثائق
  )الصلة

  ال

   للحد من الطلب على التبغالتدابير السعرية والضريبية
حظر أو تقييد مبيعـات       )ب(٢-٦

نتجات التبغ المعفاة من    م
ــوم   ــضرائب والرس ال
الجمركية إلى المسافرين   

أو توريـدها   / الدوليين و 
  من قبلهم؟

    

  معدوم/ جزئية/ كاملة    الحماية من التعرض لدخان التبغ
      
      
      
      

٢- ٨  

      
  

  في أماكن العمل الداخلية؟
  المباني الحكومية  -
  مرافق الرعاية الصحية  -
  المرافق التعليمية  -
  ل الخاصةأماكن العم  -
        أماكن أخرى  -

  

  :ض الضرائب إلى ما يلييشير الفرع الخاص بفر
تزود األطراف مؤتمر األطراف ضـمن      : ٣-٦المادة  

، بمعـدالت   ٢١تقاريرها الدوريـة وعمـالً بالمـادة        
الضرائب المفروضة على منتجات التبغ وباتجاهـات       

  .استهالكه
دون المساس بحق األطراف السيادي في      : ٢-٦المادة  

تحديد ووضع سياساتها الضريبية، يضع كل طرف في        
سبان غاياته الوطنية في مجال الصحة فيما يتعلـق         الح

بمكافحة التبغ، ويعتمد أو يحافظ، حـسب االقتـضاء،         
  :على تدابير يمكن أن تشمل

تطبيق سياسـات ضـريبية، وعنـد االقتـضاء            )أ(
سياسات سعرية، على منتجات التبغ من شأنها اإلسهام        
في بلوغ الغايات الصحية الراميـة إلـى الحـد مـن            

  . التبغاستهالك
  
  
  
  

   إلزامي٤السؤال 
والرجاء بيـان   . من المهم توخي الدقة قدر اإلمكان     ) أ(

كل نوع من الضرائب على حدة، وتحديد معـدل كـل     
أو مبلغها فيما يتعلق بضرائب معينـة، مثـل      (ضريبة  
أي المعـدل أو المبلـغ المنطبـق        (وأساسها  ) المكس
وخي وإذا كانت الضريبة نسبة مئوية فالرجاء ت      ). عليها

الدقة في بيان المبلغ الذي تنطبق عليـه هـذه النـسبة        
  .وينبغي بيان القيمة االسمية بالعملة المحلية. المئوية

  
يتعلـق   الرجاء تقديم كل الوثائق ذات الصلة فيما      ) ب(

بمعدالت فرض الضرائب بلغة من اللغـات الرسـمية         
لمؤتمر األطراف، أي العربية أو الصينية أو اإلنكليزية        

  .رنسية أو الروسية أو األسبانية، إذا أمكنأو الف
  
الرجاء ذكر كل أسعار البيع بالتجزئة ألشيع ثالث        ) ج(
عالمات تجارية مـن منتجـات التبـغ المحليـة          ) ٣(

والرجاء ذكر هذه   . والمستوردة ضمن واليتكم القضائية   
األسعار عن آخر سنة تتاح عنها بيانات على أن تكون          

ن منفذ للبيـع بالتجزئـة      هذه األسعار في العاصمة وم    
. يتعامل معه السكان المحليون علـى نطـاق واسـع         

والرجـاء  . وينبغي بيان القيمة االسمية بالعملة المحلية     
مثل السجائر ولفافات البيـدي     (تحديد نوع منتج التبغ     

الذي تشيرون إليه وكذلك العالمة     .) وتبغ المضغ، إلخ  
  .التجارية

  

ة واإلدارية والتـدابير     التدابير التشريعية والتنفيذي   -٥
  األخرى

يتضمن هذا الفرع من االسـتبيان أسـئلة بخـصوص         
االلتزام بموجب اتفاقيـة منظمـة الـصحة العالميـة          
اإلطارية بقيام األطراف المتعاقدة باعتماد وتنفيذ تدابير       
تشريعية أو تنظيمية أو تنفيذية أو إدارية أو تـدابير أو           

  .أحكام أخرى
فيها تدابير قانونية للوفاء بأحكام     في الحاالت التي تُتخذ     

االتفاقية ينبغي أن تُرفَق باالستبيان المستوفى نُسخ من        
التدابير التشريعية أو التنظيمية أو التنفيذية أو اإلدارية        

وفي الحاالت التـي تُتخـذ فيهـا        . أو التدابير األخرى  
يمكن استنساخه وإدراجه في     تدابير قانونية في شكل ال    

ذا االستبيان يرجى إيراد أكبـر قـدر        أجوبتكم على ه  
التـدابير  (ممكن من التفاصيل عن التـدبير المتخـذ         

  .في المساحة المتاحة) المتخذة
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        في وسائل النقل العام؟

      

      

      

      

  
  في األماكن العمومية الداخلية؟

  المرافق الثقافية  -
  الحانات والنوادي الليلية  -
  المطاعم  -
        أماكن أخرى  -

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

  
  تنظيم الكشف عن منتجات التبغ

أو / مطالبــة صــانعي منتجــات التبــغ و  ١٠
مستورديها بأن يكشفوا للسلطات الحكوميـة      

  عن محتوياتها؟

    

  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
لعبوات عالمة تـساعد    اشتراط أن تحمل ا   

  على تحديد منشأ المنتج؟
  )أ(٢-١٥    

وتساعد على تحديد مـا إذا كـان المنـتج          
مطروحاً بصورة قانونية للبيع في الـسوق       

  المحلية؟

    

اشتراط أن تُعرض العالمات بشكل واضح        ٣-١٥
أو أن تـرد باللغـة أو اللغـات         / للعيان و 
  الرئيسية؟

    

ر غيـر   سن أو تعزيز تشريع ضد االتجـا       )ب(٤-١٥
  المشروع بمنتجات التبغ؟

    

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

    

منح التراخيص أو اتخاذ تدابير أخرى من         ٧-١٥
  أجل مراقبة أو تنظيم اإلنتاج والتوزيع؟

    

  المبيعات التي تستهدف القصر والمبيعات بواسطة القّصر
 منتجات التبغ التي تـستهدف   حظر مبيعات   ١-١٦

  القصر؟
يرجـــى 
ــد  تحديـ
ــسن  الـ
  :القانونية

  

حظر أو تعزيز حظر توزيع منتجات التبغ         ٢-١٦
  المجانية على الناس وخصوصاً القصر؟

    

حظر بيع السجائر المفردة أو فـي علـب           ٣-١٦
  صغيرة؟

    

      فرض جزاءات على الباعة والموزعين؟  ٦-١٦
 التبـغ بواسـطة     حظر مبيعات منتجـات     ٧-١٦

  القصر؟
    

  المسؤولية
معالجة مسألة المسؤولية الجنائية والمدنية،       ١-١٩

  بما فيها التعويض عند االقتضاء؟
    

جميع فروع األسئلة األساسية المندرجة ضـمن
    إلزامية)" ١(٥السؤال "

لإلجابة على هذا السؤال عليكم وضع عالمة في خانة         
نت إجابتكم نعم   وإذا كا . في كل فرع  " ال"أو خانة   " نعم"

    .فيجب تقديم ملخص وجيز والوثائق المعنية
 الحماية من التعـرض لـدخان       -٢-٨في الفرع   

أو " كاملة" الرجاء وضع عالمة في خانة       - التبغ
في البيئات المـذكورة، أي     " معدومة"أو  " جزئية"

. أماكن العمل ووسائل النقل واألماكن العموميـة      
فيرجـى  " رىأماكن أخ "وإذا وضعتم عالمة أمام     

    .بيان البيئة المعنية
والرجاء بيان تفاصيل محددة ألي حظر جزئي في 

  .هذا الفرع
  
  

   - ١٠يشير هذا الفرع إلى المادة 
   .تنظيم الكشف عن منتجات التبغ

(http://www.who.int/tobacco/framework/downlo
ad/en/index.html) 

من الضروري في هذا الفرع أن تبينوا إذا كـان          
أو / كم يطالـب صـانعي منتجـات التبـغ و         بلد

. ال/ نعـم . مستورديها بأن يكشفوا عن محتوياتها    
  .إذا كانت اإلجابة نعم يلزم الوصف بإيجاز

  
  
  
  

   - ١٥يشير هذا الفرع إلى المادة 
   االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

(http://www.who.int/tobacco/framework/downlo
ad/en/index.html) 

 هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال على السؤال         يقتضي
. الخاص باالتجار غير المشروع بمنتجات التبـغ      

  .يلزم الوصف بإيجاز" نعم"وإذا كانت اإلجابة 
  
  
  
  
  
  

  - ١٦يشير هذا الفرع إلى المادة 
المبيعات التي تستهدف القُصر والمبيعات بواسطة      

  القُصر
(http://www.who.int/tobacco/framework/downlo
ad/en/index.html) 

يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال على السؤال         
الخاص بالمبيعات التي تستهدف القُصر والمبيعات      

يلـزم  " نعـم "وإذا كانت اإلجابة    . بواسطة القُصر 
والرجاء أيـضاً تحديـد الـسن       . الوصف بإيجاز 

  .القانونية لبيع السجائر
  

  - ١٩يشير هذا الفرع إلى المادة 
  لمسؤوليةا

(http://www.who.int/tobacco/framework/downlo
ad/en/index.html) 

يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال على السؤال         
يلزم " نعم"وإذا كانت اإلجابة    . الخاص بالمسؤولية 

 .الوصف بإيجاز
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  أسئلة اختيارية  )٢( 
  

ينبغي اإلحاطة علماً بأنه ال تشترط اإلجابة عن هذه األسئلة عند تقديم التقـارير              
  .عنها في ذلك الحين، إن أمكن، ولكن تجوز اإلجابة ١ المندرجة ضمن الفئة

  
هل قمتم باعتماد وتنفيذ تدابير تـشريعية أو          المادة

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

إرفاق ملخـص   
وجيز والوثـائق   

  ١)ذات الصلة

 ال

  تنظيم محتويات منتجات التبغ
      فحص وقياس محتويات منتجات التبغ؟

      ات منتجات التبغفحص وقياس انبعاث
      تنظيم محتويات منتجات التبغ؟

٩  
  

      تنظيم انبعاثات منتجات التبغ؟
  تغليف وتوسيم منتجات التبغ

اشتراط أال تؤدي طريقة تغليـف وتوسـيم          )أ(١-١١
منتج التبغ إلى الترويج له بأي وسيلة كاذبة        

 انطباعـاً أو خادعة أو مضللة أو قد تُعطي        
  خاطئاً؟

    

شتراط أن يحمل أيضاً أي شكل من أشكال        ا  )ب(١-١١
التغليف والتوسيم تحذيرات صحية تـصف      

  آثار تعاطي التبغ الضارة؟

    

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

    

ضــمان أن تكــون التحــذيرات الــصحية   )٢)(ب(١-١١
  متغايرة؟

    

حذيرات الصحية كبيـرة    ضمان أن تكون الت     )٣)(ب(١-١١
  وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة؟

    

ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية مـا ال      
  ٪ من مساحة العرض الرئيسية؟٣٠يقل عن 

    

  )٤)(ب(١-١١
٪ ٥٠ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية      
  أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية؟

    

ضمان أن تتخذ التحذيرات الصحية شـكل         )٥)(ب(١-١١
ور أو نقــوش أو أن تــشمل صــوراً صــ

  ونقوشاً؟

    

اشتراط أن يتضمن أي شكل مـن أشـكال           ٢-١١
التغليف والتوسيم معلومات عـن مكونـات       

  منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها؟

    

اشتراط أن تظهر التحذيرات والمعلومـات        ٣-١١
الكتابية األخرى على كل عبوة وعلـى أي        
م شــكل مــن أشــكال التغليــف والتوســي
  الخارجيين بلغة أو لغات بلدكم الرئيسية؟

    

   يرجى تقديم هذه الوثائق بواحدة من اللغات الست الرسمية، إن أمكـن، مـع اإلشـارة                   ١
  ".بنعم"بالتحديد إلى فروع تشريعكم ذي الصلة فيما يتعلق بكل إجابة 

  

جميع فروع األسـئلة االختياريـة
)٢(٥المندرجة ضـمن الـسؤال      

  ف ذلكاختيارية ما لم يحدد خال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   - ٩يشير هذا الفرع إلى المادة 
  تنظيم محتويات منتجات التبغ

(http://www.who.int/tobacco/f
ramework/download/en/index.
html) 
يقتضي هذا الفرع اإلجابة بـنعم أو       
ال على السؤال الخـاص بتنظـيم       

وإذا كانت  . محتويات منتجات التبغ  
  .زيلزم الوصف بإيجا" نعم"اإلجابة 

  
   - ١١يشير هذا الفرع إلى المادة 
  تغليف وتوسيم منتجات التبغ

(http://www.who.int/tobacco/f
ramework/download/en/index.
html) 
يقتضي هذا الفرع اإلجابة بـنعم أو       
ال على السؤال الخـاص بتغليـف       

وإذا كانـت   . وتوسيم منتجات التبغ  
  .يلزم الوصف بإيجاز" نعم"اإلجابة 

 



Annex 1  A/FCTC/COP/2/DIV/1   

13 

 
  

  ورعايتهوالترويج له اإلعالن عن التبغ 
 أشـكال   فرض حظر شامل على جميع    

  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته؟
    ٢-١٣  

  
 أنشطة اإلعالن والتـرويج     بما في ذلك  
العابرة للحدود والناشئة مـن     والرعاية  

  إقليم بلدكم؟داخل 

    

فرض قيود على جميع أنشطة اإلعـالن       
عن التبغ والترويج له ورعايته، حـال       

  ؟عدم وجود حظر شامل

    ٣-١٣  
  

شامل على  فرض قيود أو فرض حظر      
أنشطة اإلعـالن والتـرويج والرعايـة     
العابرة للحدود والناشئة من داخل إقلـيم       

  بلدكم؟

    

حظر جميع أشكال اإلعالن عن التبـغ         )أ(٤-١٣
والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج      

كاذبـة أو   من منتجات التبغ بأي وسيلة      
خادعة أو مضللة أو قد تُعطي انطباعـاً        

  ؟خاطئاً

    

 تصحب تحذيرات صـحية   المطالبة بأن     )ب(٤-١٣
أو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئمـة       

أنشطة اإلعالن عن التبغ والتـرويج      كل  
  ورعايته؟له 

    

تقييد استخدام الحوافز المباشرة أو غير        )ج(٤-١٣
المباشرة التي تشجع عامة الناس علـى       

  شراء منتجات التبغ؟

    

مطالبة دوائر صناعة التبـغ بالكـشف         )د(٤-١٣
للسلطات الحكومية المعنية عمـا تنفقـه       
هذه الدوائر على األنشطة التي لم تحظر       
بعد فيما يتعلـق بـاإلعالن والتـرويج        

  ؟والرعاية

    

فرض قيود على اإلعـالن والتـرويج         )ه(٤-١٣
 في اإلذاعة والتلفزيون ووسائل     والرعاية

 اإلعـالم اإلعالم المطبوعـة ووسـائل      
  خرى مثل اإلنترنت؟األ

    

فرض حظر أو قيـود علـى رعايـة           )و(٤-١٣
 واألنشطة الدولية   لألحداثشركات التبغ   

  أو للمشتركين فيها؟/ و

    

  
إذا كانت لديكم أية تشريعات أو تدابير أخـرى ال يـشملها الـسؤال              

  :الخامس، فبإمكانكم إيراد تفاصيل أخرى هنا
  
  

  

  

  
   - ١٣ذا الفرع إلى المادة يشير ه

  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته
(http://www.who.int/tobacco/framework/do
wnload/en/index.html) 
يقتضي هذا الفرع اإلجابة بـنعم أو ال علـى          
. السؤال الخاص باإلعالن عن التبغ ورعايته     

  .يلزم الوصف بإيجاز" نعم"وإذا كانت اإلجابة 
  
  

٣-١٣ و ٢-١٣ الخاصـة بـالمواد      األسئلة
  إلزامية) د(٤-١٣و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والرجاء بيان أية تشريعات إضافية أو تدابير       
 فـي هـذا     ٥أخرى غير مشمولة بالـسؤال      

  .الفرع
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  الخطط البرامج و  -٦ 
  

  األسئلة األساسية  )١(
  

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

  

  
الرجاء (نعم  

إرفاق الوثائق  
 ١)ذات الصلة

  ال

هل قمتم بإعداد وتنفيـذ اسـتراتيجيات وخطـط         
وبرامج وطنية شاملة متعددة القطاعات لمكافحـة       

  )١-٥ المادة(التبغ؟ 

    

ــم   ــل ت ــة ال، فه ــت اإلجاب ــداد إذا كان  إع
استراتيجيات وخطـط وبـرامج جزئيـة؟        وتنفيذ

  )١-٥المادة (

    

  
إذا كانت إجابتكم على أيٍّ من السؤالين األولـين باإليجـاب، فمـا هـي         
المسائل من ضمن البنود التالية التي تتم تغطيتها في هذه االسـتراتيجيات            

يرجـى  . (والخطط والبرامج؟ يرجى وضع العالمات، وملخص وجيـز       
  ).لملخص بإحدى اللغات الرسمية الستتقديم ا

  
  االلتزامات العامة

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

  

حماية السياسات من المصالح التجاريـة وأيـة مـصالح            ٣-٥
  راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ؟

  

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور
وسيع نطاق االستفادة من برامج فعالة وشـاملة للتثقيـف          ت

  ولتوعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية؟
  

    أو عامة الجمهور؟/ تستهدف الكبار و... 

  )أ(١٢

    تستهدف األطفال والشباب؟... 

توعية الجمهور بشأن المخاطر الصحية المحتملة المترتبة         )ب(١٢
ـ        شأن فوائـد   على استهالك التبغ والتعرض لدخانـه، وب

اإلقالع عن تعاطي التبغ وأنماط الحيـاة المتحـررة مـن           
  التبغ؟

  

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

  

توعية ومشاركة الهيئات العامة والخاصة والمنظمات غير         )ه(١٢
الحكومية غير المنتسبة لدوائر صناعة التبغ فـي وضـع          

برامج واستراتيجيات مشتركة بين القطاعات مـن       وتنفيذ  
  أجل مكافحة التبغ؟

  

  
    .يرجى تقديم هذه الوثائق بإحدى اللغات الست الرسمية، إن أمكن   ١

   البرامج والخطط-٦
يتضمن هذا الفرع من االسـتبيان أسـئلة        
بخصوص التزامات بموجب اتفاقية منظمة     

ية اإلطارية بـشأن مكافحـة      الصحة العالم 
التبغ تقضي بأن تقوم األطراف المتعاقـدة       
بوضع خطط أو سياسات أو مبادرات بحثية       
أو تشارك بصورة أخـرى فـي البـرامج         
. والمشاريع ذات الـصلة بمكافحـة التبـغ       

ويتناول هذا الفرع أيضاً االلتزامات التـي       
/ تقضي بنشر المعلومات على الجمهـور و      

لمتعاقـدة أو مـؤتمر     أو سائر األطـراف ا    
  .األطراف

  
  جميع فروع األسئلة األساسية المندرجة 

  إلزامية) ١(٦ضمن السؤال 
   - ٥يشير هذا الفرع إلى المادة 

  االلتزامات العامة
(http://www.who.int/tobacco/framew
ork/download/en/index.html) 
يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال علـى         

وإذا . زامات العامـة  السؤال الخاص بااللت  
  .يلزم الوصف بإيجاز" نعم"كانت اإلجابة 

  
  

  - ٥يشير هذا الفرع إلى المادة 
  االلتزامات العامة

(http://www.who.int/tobacco/fra
mework/download/en/index.html) 
يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال علـى         

وإذا . السؤال الخاص بااللتزامات العامـة    
  .يلزم الوصف بإيجاز" نعم"بة كانت اإلجا

  
   - ١٢يشير هذا الفرع إلى المادة 

التثقيف واالتـصال والتـدريب وتوعيـة       
  الجمهور

(http://www.who.int/tobacco/fra
mework/download/en/index.html) 
يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال علـى         
ــالتثقيف واالتــصال  الــسؤال الخــاص ب

وإذا كانـت   . روالتدريب وتوعية الجمهـو   
يلزم الوصف بإيجاز، بما في     " نعم"اإلجابة  

  .ذلك بيان مستوى اإلنفاق، إذا أمكن
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  التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه

القرائن العلميـة   مبادئ توجيهية شاملة ومتكاملة، قائمة على         ١-١٤
وأفضل الممارسات، لتعزيز اإلقالع عـن تعـاطي التبـغ          

  والعالج المالئم لالعتماد على التبغ؟

  

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

  

  تقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات الجدوى االقتصادية

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

  

  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات

إجراء البحوث التي تتناول العوامل الحاسمة في اسـتهالك           )أ(١-٢٠
التبغ والتعرض لدخانه وعواقبهما، والبحوث التي تـستهدف        

  لمحاصيل البديلة للتبغ؟تحديد ا

  

    قاعدة بيانات محدثة مستقاة من برامج المراقبة الوطنية؟  )ب(٤-٢٠
  
  أسئلة اختيارية  )٢(
  

  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور
وضع برامج مالئمة للتدريب أو التثقيف بشأن مكافحة التبغ،           )د(١٢

والعـاملين  تكون موجهة ألشخاص مثل العاملين الصحيين،       
في المجتمعات المحلية، والمرشدين االجتماعيين، والعاملين      
في المجـال اإلعالمـي، والمـربين، وصـناع القـرار،           

  واإلداريين، وسائر األشخاص المعنيين؟

  

توعية عامة الناس وحصولهم علـى المعلومـات المتعلقـة            )و(١٢
ى بالعواقب الصحية واالقتصادية والبيئية الضارة المترتبة عل      

  إنتاج التبغ واستهالكه؟

  

  التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه
تصميم وتنفيذ برامج بهدف التشجيع على اإلقالع عن تعاطي         )أ(٢-١٤

التبغ، في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعايـة         
  الرياضة؟الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة 

  

دمج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ وخدمات إسـداء            )ب(٢-١٤
المشورة بشأن اإلقالع عن التبـغ فـي البـرامج الوطنيـة            
الصحية والتعليمية، والخطـط واالسـتراتيجيات الوطنيـة،        
بمشاركة العاملين الصحيين والعاملين في المجتمعات المحلية       

  والمرشدين االجتماعيين

  

قامة برامج، ضمن مرافق الرعاية الصحية ومراكز التأهيل        إ  )ج(٢-١٤
الصحي، للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من االعتمـاد        

  على التبغ وعالجه

  

  حماية البيئة وصحة األفراد
االهتمام الواجب بحماية البيئة وصحة األفراد، فيما يخـص           ١٨

  البيئة بشأن زراعة التبغ وصنعه داخل أراضي بلدكم؟
  

  

   - ١٤يشير هذا الفرع إلى المادة 
التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيمـا        

  يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه
(http://www.who.int/tobacco/framew
ork/download/en/index.html) 

يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال على        
السؤال الخاص بالتدابير الرامية إلى الحد      
من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ       

" نعـم "وإذا كانت اإلجابـة     . واإلقالع عنه 
  .يلزم الوصف بإيجاز

  
   - ١٧يشير هذا الفرع إلى المادة 

تقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات الجـدوى       
  قتصاديةاال

(http://www.who.int/tobacco/framew
ork/download/en/index.html) 

يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال على        
السؤال الخاص بتقـديم الـدعم لألنـشطة        

وإذا كانت  . البديلة ذات الجدوى االقتصادية   
  .يلزم الوصف بإيجاز" نعم"اإلجابة 

   - ٢٠يشير هذا الفرع إلى المادة 
   والمراقبة وتبادل المعلوماتالبحوث

(http://www.who.int/tobacco/framew
ork/download/en/index.html) 

يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال على        
السؤال الخاص بالبحوث والمراقبة وتبادل     

يلـزم  " نعم"وإذا كانت اإلجابة    . المعلومات
  .الوصف بإيجاز

  
رجـةجميع فروع األسئلة االختيارية المند 

  اختيارية) ٢(٦ضمن السؤال 
  

   - ١٢يشير هذا الفرع إلى المادة 
التثقيف واالتـصال والتـدريب وتوعيـة       

  الجمهور
(http://www.who.int/tobacco/framew
ork/download/en/index.html) 

يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال على        
الــسؤال الخــاص بــالتثقيف واالتــصال 

ـ    وإذا كانـت   . وروالتدريب وتوعية الجمه
  .يلزم الوصف بإيجاز" نعم"اإلجابة 

  
  - ١٤يشير هذا الفرع إلى المادة 

التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيمـا        
  يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه

(http://www.who.int/tobacco/framew
ork/download/en/index.html) 

لى يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال ع       
السؤال الخاص بالتدابير الرامية إلى الحد      
من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ       

" نعـم "وإذا كانت اإلجابـة     . واإلقالع عنه 
  .يلزم الوصف بإيجاز

  
  - ١٨يشير هذا الفرع إلى المادة 
  حماية البيئة وصحة األفراد

(http://www.who.int/tobacco/framew
ork/download/en/index.html) 

يقتضي هذا الفرع اإلجابة بنعم أو ال على        
السؤال الخاص بحمايـة البيئـة وصـحة        

يلـزم  " نعـم "وإذا كانت اإلجابة    . األفراد
 .الوصف بإيجاز
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  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات
توفير التدريب والدعم الموجه لجميع العـاملين فـي           )ب(١-٢٠

أنشطة مكافحة التبغ، بما في ذلك البحـث والتطبيـق          
  والتقييم؟

  

برامج من أجل مراقبة مدى استهالك التبغ والتعرض          ٢-٢٠
لدخانه وأنماطه والعوامل الحاسمة فيه وعواقبه، على       

  تويات الوطنية واإلقليمية والعالمية؟المس

  

إقامة نظام وطني خاص بالمراقبة الوبائية السـتهالك          )أ(٣-٢٠
التبغ والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية والـصحية      

  ذات الصلة؟

  

تبادل المعلومـات العلميـة والتقنيـة واالجتماعيـة           ٤-٢٠
واالقتصادية والتجارية والقانونية المتاحـة عمومـاً،       

وة على المعلومات المتصلة بممارسات صـناعة       عال
  التبغ وزراعته؟

  

إعداد قاعدة بيانات محدثة تضم القـوانين واللـوائح           )أ(٤-٢٠
الخاصة بمكافحة التبغ، والمعلومات الخاصة بإنفاذها،      
باإلضافة إلـى الواليـة القـضائية الوثيقـة الـصلة           

  بالموضوع؟

  

  
  المساعدة التقنية والمالية  -٧
  

ف من هذا الفرع هو مساعدة األمانة على تيـسير عمليـة التنـسيق بـين                الهد
    .المهارات والموارد المتاحة، وبين االحتياجات المحددة

من خالل (، هل قدمتم أو تلقيتم مساعدة مالية أو تقنية )ج(١-٢١بالمـادة  عمالً  
عـددة  قنوات أحادية، أو ثنائية، أو إقليمية، أو دون إقليمية، أو قنوات أخرى مت            

األطراف، بما في ذلـك المنظمـات الحكوميـة الدوليـة اإلقليميـة والدوليـة               
إلعداد وتعزيز برامج شاملة متعددة     ) والمؤسسات المالية واإلنمائية ذات الصلة    

القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية األطراف واألطـراف التـي تمـر             
    :جاالت التاليةاقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وذلك في أي من الم

  تم تقديم مساعدة 
  يرجى إيراد(

 )التفاصيل أدناه

  تم تلقي مساعدة
  يرجى إيراد(

 )التفاصيل أدناه
تطوير ونقـل واكتـساب التكنولوجيـا       
ــدرات   ــارات والق ــارف والمه والمع

المادة(والخبرات المتعلقة بمكافحة التبغ؟     
 ))أ(١-٢٢

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

التقنية والعلمية والقانونية   توفير الخبرات   
وضع  وما إلى ذلك من الخبرات من أجل      

ــط   ــتراتيجيات والخط ــز االس وتعزي
المادة(والبرامج الوطنية لمكافحة التبغ؟     

  ))ب(١-٢٢

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

برامج التـدريب أو التوعيـة المناسـبة        
المادة ؟١٢ للعاملين المعنيين طبقاً للمادة   

  ))ج(١-٢٢

  ال□/  نعم □  ال□ /  نعم□

توفير المـواد والمعـدات واإلمـدادات       
الالزمة عند االقتضاء، فضالً عن الدعم      
اللوجستي، الستراتيجيات وخطط وبرامج    

  ))د(١-٢٢المادة (مكافحة التبغ؟ 

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

تحديد أساليب مكافحة التبغ، بمـا فيهـا        
مادةال(العالج الشامل إلدمان النيكوتين؟     

  ))ه(١-٢٢

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

  

  - ٢٠يشير هذا الفرع إلى المادة 
  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات

(http://www.who.int/tobacco/framework
/download/en/index.html) 

قتضي هذا الفرع اإلجابة بـنعم أو ال علـى          ي
السؤال الخاص بالبحوث والمراقبـة وتبـادل       

يلـزم  " نعـم "وإذا كانت اإلجابـة     . المعلومات
  .الوصف بإيجاز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   المساعدة التقنية والمالية-٧

يتضمن هذا الفـرع مـن االسـتبيان أسـئلة          
بخصوص المساعدة التقنية والمالية المقدمة أو      

 من أجل أنشطة مكافحة التبغ بموجـب        المتلقاة
. اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة اإلطاريـة       

ويتضمن هذا الفرع األسئلة الخاصة بالتعـاون       
أو التآزر في تلك الحاالت التي تنطوي فيها      /و

أو التآزر المعنية، أو يمكن      /أنشطة التعاون و  
  .أن تنطوي، على تلقي المساعدة

  
   إلزامي٧السؤال 

ان ما إذا كنتم قـدمتم المـساعدة أم         الرجاء بي 
  .تلقيتموها

  
على تقديم المساعدة أو    " نعم"وإذا كانت اإلجابة    

 ١-٢٢و) ج(١-٢١تلقيها فيما يتصل بـالمواد   
  : فسيكون عليكم بيان ما يلي٣-٢١و

بالنسبة إلى البلدان المنخفـضة والمتوسـطة       
الدولـة  : الدخل التي تطلب المساعدة أو تتلقاها     

غة؛ والفترة التي يغطيها التقرير؛     الطرف المبل 
والبلد الذي وردت منه المـساعدة أو البلـدان         
التي وردت منها المساعدة؛ وتوقيـت تقـديم        

أي تقـديم المـساعدة     (الطلب؛ وحالة الطلب    
الرجاء بيان التفاصيل الكاملة لطبيعة ومستوى (

؛ أو عدم تقديم المساعدة؛ أو مـازال       )المساعدة
  ).الطلب قيد النظر

: النسبة إلى البلدان المانحة التي تقدم المساعدة      ب
المنظمة؛ وفترة التبليغ؛ والبلد الذي ورد      / البلد

منه الطلب؛ وطبيعـة المـساعدة المطلوبـة؛        
أي قبول الطلب   (والقرار المتخذ بشأن الطلب     

الرجاء بيـان التفاصـيل الكاملـة بطبيعـة         (
؛ أو عدم قبول الطلب؛ أو      )ومستوى المساعدة 

  ).لطلب قيد النظرمازال ا
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النهوض بالبحوث لزيادة القدرة على تحمـل       
تكاليف العالج الشامل إلدمـان النيكـوتين؟       

  ))و(١-٢٢المادة (

  ال□/  نعم □  ال□/  نعم □

      ):يرجى ذكرها(مساعدة أخرى 

  :تفاصيل إضافية

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

عن أي من البنود أعاله، يرجى بيان البلد الذي تلقيـتم           " نعم"إذا كانت إجابتكم    
منه المساعدة أو البلدان التي تلقيتم منها المساعدة أو البلد الذي قـدمتم إليـه               

 .المساعدة أو البلدان التي قدمتم إليها مساعدة

  
ـ         ٣-٢١بالمادة  عمالً   ة لـدعم   ، هل قدمتم أو تلقيتم مساعدة مالية أو تقني

البلدان النامية األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،         
  من أجل الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتبليغ؟

  
  ال□/  نعم □  تم تقديم مساعدة

يرجى إيراد (
  )التفاصيل أدناه

تم تلقي 
  مساعدة

  ال□/  نعم □
يرجى إيراد (

  )التفاصيل أدناه
  :تفاصيل إضافية

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

عن أي من البنود أعاله، يرجى بيان البلد الذي         " نعم"إذا كانت إجابتكم    
تلقيتم منه المساعدة أو البلدان التي تلقيتم منها المساعدة أو البلد الـذي             

  .إليه المساعدة أو البلدان التي قدمتم إليها مساعدةقدمتم 

  
هل حددتم أي فجوات معينة بين الموارد المتاحة واالحتياجات المقـدرة،           

  وذلك للمساعدة المالية والتقنية المقدمة أو المتلقاة؟
  
   ال□  )يرجى إيراد التفاصيل أدناه( نعم □

  :تفاصيل إضافية

  
  
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغأولويات تنفيذ االتفاقية   -٨
  

ما هي مجاالت األولوية في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية           
  ))ب(١-٢١المادة (بشأن مكافحة التبغ في دائرة إطار واليتكم القضائية؟ 

  
  

ما هي القيود أو العقبات التي واجهتموها في تنفيذ االتفاقية اإلطارية           
    )).ب(١-٢١لمادة ا(بشأن مكافحة التبغ؟ 

  ٢٦ و٢٢يشير هذا الفرع إلى المادتين 
التعاون في المجاالت العلمية     -٢٢المادة  

والتقنية والقانونية وتوفير الخبرات ذات     
  الصلة
  الموارد المالية -٢٦ادة الم
  
  
  
  
  
  
  
  

والرجاء بيان إذا مـا كنـتم حـددتم أي          
فجوات معينة بـين المـوارد المتاحـة        

  .واالحتياجات المقدرة
  

علـى تحديـد    " نعـم "وإذا كانت اإلجابة    
ــذكروا  ــيلزم أن ت ــة س ــوات معين فج

  .التفاصيل
  

علـى تحديـد    " ال"وإذا كانت اإلجابـة     
مـة  معينة سيلزم أن تضعوا عال     فجوات

  ".ال"في خانة 
  

   إلزامي٨السؤال 
  

الرجاء بيان المجاالت ذات األولوية فيما      
  .يتعلق بتنفيذ االتفاقية اإلطارية في بلدكم

  
سيلزم أن تحددوا أيضاً القيود أو العقبات       

 .التي واجهتموها في تنفيذ االتفاقية
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  تعليقات إضافية  -٩ 
  

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

  
  
  
  تعليقات على االستبيان  -١٠
  
يرجى إبداء تعليقاتكم من أجل إدخال تحسينات على االستبيان         )   أ(

  .١الخاص بالفئة 
  

  
  
 أجل القيـام مـستقبالً بإعـداد        يرجى إبداء مالحظاتكم من   )   ب(

  .٢االستبيان الخاص بالفئة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الرجاء تقديم أي تعليقات إضافية بخـصوص       
مهمة ولم تتم   أي معلومات ذات صلة ترونها      

  .تغطيتها في مواضع أخرى
  
  
  
  
  
الرجاء تقديم أية اقتراحـات مـن أجـل         ) أ(

  .١تحسين االستبيان الخاص بالفئة 

  
  
  

الرجاء تقديم أية اقتراحات مـن أجـل        ) ب(
القيام مستقبالً بإعـداد االسـتبيان الخـاص        

 .٢ بالفئة
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  ٢المرفق 
  

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧األطراف التي عليها أن تقدم تقاريرها قبل 
  

  الموعد المحدد ألول تقرير  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ التصديق  الطرف
/ أيلول ١٤ (٢٠٠٣يونيو   / حزيران ١٦  النرويج  -١

  ١)٢٠٠٣ سبتمبر
  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

كانون  ٢٣ (٢٠٠٣سبتمبر  /  أيلول ٢٤  مالطة  -٢
  ) ٢٠٠٣ديسمبر / األول

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 ٢٠٠٣أكتـــوبر /  تـــشرين األول٣  فيجي  -٣
  )٢٠٠٤يناير / كانون الثاني ١(

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 ٢٠٠٣نــوفمبر /  تــشرين الثــاني١١  سري النكا  -٤
  )٢٠٠٤فبراير / طشبا ٩(

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 ١٠ (٢٠٠٣نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٢  سيشيل  -٥
  )٢٠٠٤فبراير / شباط

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

ــ٢٧  منغوليا  -٦ ــانون الث ــاير / اني ك  ٢٠٠٤ين
  )٢٠٠٤أبريل / نيسان ٢٦(

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

ــاني٢٧  نيوزيلندا  -٧ ــانون الث ــاير /  ك  ٢٠٠٤ين
  )٢٠٠٤أبريل / نيسان ٢٦(

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

مايو /  أيار ٥ (٢٠٠٤فبراير  /  شباط ٥  الهند  -٨
٢٠٠٤(  

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/  أيـار  ١٢ (٢٠٠٤فبراير  /  شباط ١٢  باالو  -٩
  )٢٠٠٤مايو 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/  تمـوز  ٦ (٢٠٠٤أبريـل   /  نيسان ٧  هنغاريا  -١٠
  )٢٠٠٤يوليو 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/ تمـوز  ٢٠ (٢٠٠٤أبريل  /  نيسان ٢١  ميانمار  -١١
  )٢٠٠٤يوليو 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

أغسطس /  آب ٢ (٢٠٠٤مايو  /  أيار ٤  سلوفاكيا  -١٢
٢٠٠٤(  

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/  آب١٢ (٢٠٠٤مــايو /  أيــار١٤  كوكجزر   -١٣
  )٢٠٠٤أغسطس 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/  آب١٢ (٢٠٠٤مــايو /  أيــار١٤  سنغافورة  -١٤
  )٢٠٠٤أغسطس 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/  آب١٥ (٢٠٠٤مــايو /  أيــار١٧  موريشيوس  -١٥
  )٢٠٠٤أغسطس 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/  آب١٨ (٢٠٠٤مــايو /  أيــار٢٠   ملديف-١٦
  )٢٠٠٤أغسطس 

  ٢٠٠٧ فبراير / شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧/  آب٢٦ (٢٠٠٤مــايو /  أيــار٢٨   المكسيك-١٧
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  الموعد المحدد ألول تقرير  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ التصديق  الطرف
  )٢٠٠٤أغسطس 

ــي دار   -١٨ برون
  السالم

/ أيلـول  ١ (٢٠٠٤يونيو  /  حزيران ٣
  )٢٠٠٤سبتمبر 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/ لأيلـو  ٦ (٢٠٠٤يونيو  /  حزيران ٨  اليابان  -١٩
  )٢٠٠٤سبتمبر 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/ أيلول ١٢ (٢٠٠٤يونيو  /  حزيران ١٤  بنغالديش  -٢٠
  )٢٠٠٤سبتمبر 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/ أيلول ١٢ (٢٠٠٤يونيو  /  حزيران ١٤  أيسلندا  -٢١
  )٢٠٠٤سبتمبر 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/ أيلول ٢٣ (٢٠٠٤يونيو  /  حزيران ٢٥  كينيا  -٢٢
  )٢٠٠٤سبتمبر 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

/ أيلول ٢٧ (٢٠٠٤يونيو  /  حزيران ٢٩  ناورو  -٢٣
  )٢٠٠٤سبتمبر 

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 تــشرين ٥ (٢٠٠٤ يوليــو/ تمــوز ٧  سان مارينو  -٢٤
  )٢٠٠٤توبر أك/ األول

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

تـشرين   ٢١ (٢٠٠٤ يوليو/ تموز ٢٣  قطر  -٢٥
  )٢٠٠٤أكتوبر / األول

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

تـشرين   ٨ (٢٠٠٤أغسطس  /  آب ١٠  جزر سليمان  -٢٦
  )٢٠٠٤نوفمبر / الثاني

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

تشرين  ١٤ (٢٠٠٤أغسطس  /  آب ١٦  بنما  -٢٧
  )٢٠٠٤نوفمبر / الثاني

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

تشرين  ١٧ (٢٠٠٤أغسطس  /  آب ١٩  األردن  -٢٨
  )٢٠٠٤نوفمبر / الثاني

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

ترينيــــداد   -٢٩
  وتوباغو

ن تشري ١٧ (٢٠٠٤أغسطس  /  آب ١٩
  )٢٠٠٤نوفمبر / الثاني

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

تشرين  ٢١ (٢٠٠٤أغسطس  /  آب ٢٣  بوتان  -٣٠
  )٢٠٠٤نوفمبر / الثاني

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 كـانون   ٨ (٢٠٠٤سـبتمبر   /  أيلول ٩  أوروغواي  -٣١
  )٢٠٠٤ديسمبر / األول

  ٢٠٠٧فبراير / باط ش٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

كانون  ٢١ (٢٠٠٤/ سبتمبر/  أيلول ٢٢  مدغشقر  -٣٢
  )٢٠٠٤ديسمبر / األول

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 ١٧ (٢٠٠٤أكتوبر  /  تشرين األول  ١٩  فرنسا  -٣٣
  )٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 ٢٥ (٢٠٠٤أكتوبر  / ن األول  تشري ٢٧  أستراليا  -٣٤
  )٢٠٠٥يناير / كانون الثاني

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧
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  الموعد المحدد ألول تقرير  تاريخ بدء النفاذ  تاريخ التصديق  الطرف
ــاني٣  باكستان  -٣٥ ــشرين الث ــوفمبر /  ت  ٢٠٠٤ن

  )٢٠٠٥فبراير / شباط ١(
  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

ــاني٨  تايلند  -٣٦ ــشرين الث ــوفمبر /  ت  ٢٠٠٤ن
  )٢٠٠٥فبراير / شباط ٦(

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

الجمهورية   - ٣٧
العربية 
  السورية

 ٢٠ (٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٢
  )٢٠٠٥فبراير / شباط

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 ٢٤ (٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٦  كندا  -٣٨
  )٢٠٠٥فبراير / شباط

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 ٢٧ (٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٩  غانا  -٣٩
  )٢٠٠٥فبراير / شباط

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

 ٢٧ (٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٢٩  نياأرمي  -٤٠
  )٢٠٠٥فبراير / شباط

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٧

  
 يوماً بعد إيداع صك التصديق أو ما يعادله، وهي مدرجة ألنها حلت قبل              ٩٠ إلى   تشير التواريخ الواردة بين قوسين       ١

  .بدء نفاذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
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  ٣المرفق 
  

  فبراير/  شباط٢٧األطراف التي عليها أن تقدم تقاريرها بين 
  ٢٠٠٧يونيو /  حزيران٣٠و

  

الموعد المحدد ألول   تاريخ بدء النفاذ  تاريخ التصديق  الطرف
  تقرير

  ٢٠٠٧فبراير /  شباط٢٨  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٨  ٢٠٠٤نوفمبر /  تشرين الثاني٣٠  بيرو  -١

  ٢٠٠٧مارس /  آذار٨  ٢٠٠٥مارس /  آذار٨  ٢٠٠٤سمبر دي/  كانون األول٨  جزر مارشال  -٢

  ٢٠٠٧مارس /  آذار١٦  ٢٠٠٥مارس /  آذار١٦  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول١٦  الدانمرك  -٣

  ٢٠٠٧مارس /  آذار١٦  ٢٠٠٥مارس /  آذار١٦  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول١٦  ألمانيا  -٤

  ٢٠٠٧مارس /  آذار١٦  ٢٠٠٥س مار/  آذار١٦  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول١٦  ليتوانيا  -٥

المملكة المتحدة   -٦
لبريطانيا 

العظمى وأيرلندا 
  الشمالية

  ٢٠٠٧مارس /  آذار١٦  ٢٠٠٥مارس /  آذار١٦  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول١٦

  ٢٠٠٧مارس /  آذار١٧  ٢٠٠٥مارس /  آذار١٧  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول١٧  فييت نام  -٧

  ٢٠٠٧مارس /  آذار٢٢  ٢٠٠٥مارس /  آذار٢٢  ٢٠٠٤ديسمبر / ل كانون األو٢٢   ليستي-تيمور  -٨

  ٢٠٠٧مارس /  آذار٣١  ٢٠٠٥مارس /  آذار٣١  ٢٠٠٤ديسمبر /  كانون األول٣١  تركيا  -٩

  ٢٠٠٧أبريل /  نيسان١١  ٢٠٠٥أبريل /  نيسان١١  ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني١١  أسبانيا  - ١٠

  ٢٠٠٧أبريل /  نيسان١٤  ٢٠٠٥أبريل / يسان ن١٤  ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني١٤  ليسوتو  - ١١

  ٢٠٠٧أبريل /  نيسان٢٤  ٢٠٠٥أبريل /  نيسان٢٤  ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٤  فنلندا  - ١٢

  ٢٠٠٧أبريل /  نيسان٢٧  ٢٠٠٥أبريل /  نيسان٢٧  ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٧  هولندا  - ١٣

  ٢٠٠٧أبريل /  نيسان٢٧  ٢٠٠٥يل أبر/  نيسان٢٧  ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٢٧  السنغال  - ١٤

  ٢٠٠٧مايو /  أيار١  ٢٠٠٥مايو /  أيار١  ٢٠٠٥يناير /  كانون الثاني٣١  بوتسوانا  - ١٥

  ٢٠٠٧مايو /  أيار١١  ٢٠٠٥مايو /  أيار١١  ٢٠٠٥فبراير /  شباط١٠  التفيا   - ١٦

  ٢٠٠٧مايو /  أيار١٧  ٢٠٠٥مايو /  أيار١٧  ٢٠٠٥فبراير /  شباط١٦  هندوراس  - ١٧

  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٦  ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٦  ٢٠٠٥فبراير /  شباط٢٥  مصر  - ١٨

١٩ -  ٢٠٠٧يونيو /  حزيران٧  ٢٠٠٥يونيو /  حزيران٧  ٢٠٠٥مارس /  آذار٩  مانع  

 ٢٠٠٧يونيو /  حزيران١٣   ٢٠٠٥يونيو /  حزيران١٣  ٢٠٠٥مارس /  آذار١٥  سلوفينيا  - ٢٠

واليات   - ٢١
ميكرونيزيا 

  الموحدة

 ٢٠٠٧يونيو /  حزيران١٦  ٢٠٠٥يونيو /  حزيران١٦  ٢٠٠٥ مارس/  آذار١٨

  
=     =     =  


