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  "ب"للجنة اتقرير 
  

  )مسودة(
  
  

  :األطراف باعتماد القرارين المرفقين في إطار البنود التالية من جدول األعمال" ب"توصي اللجنة 
  

   ١ أسئلة الفئة -  استمارة التبليغ  ٢-٣-٥

  و

   ٢ أسئلة الفئة -  استمارة التبليغ  ٣-٣-٥
  

  التبليغ وتبادل المعلومات:  قرار بعنوان-
  

  النظر في تصميم شعار التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  ٤-٥
  

   قرار-
  

   الميزانية وخطة العمل التاليتان لمؤتمر األطراف٣-٦
  

  ٢٠١١-٢٠١٠خطة العمل والميزانية :  قرار بعنوان-
  

األداء المبدئي الخاص بخطة    تقرير   "٢-٦وباإلضافة إلى هذين القرارين نظرت اللجنة في إطار البند            
وأشارت في هذا الصدد إلى إسقاطات األمانة الواردة فـي          ) FCTC/COP1(11)القرار  " (٢٠٠٩-٢٠٠٨العمل  

 دوالر ١ ٠٣٥ ٠٠٠ قيمته ٢٠٠٩-٢٠٠٨ الخاصة بعجز في ميزانية الفترة White Paper No. 3مرفق الوثيقة 
 بهذا العجز، في حال حدوثه حسبما هو متوقع، بـأن تعمـل             وأوصت اللجنة أيضاً، فيما يتعلق    . أمريكي تقريباً 

  . في تنظيم مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعيةاأمانة االتفاقية على تداركه من خالل إعطاء األولوية لعمله
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   من جدول األعمال٢-٣-٥البند 
  
  

  التبليغ وتبادل المعلومات
  

  مؤتمر األطراف،  
  

 يشكل أساس ترتيبات التبليغ المتخذة بموجب اتفاقية منظمـة           الذي FCTC/COP1(14)إذ يذكر بالقرار      
 الذي يعطـي اإلرشـادات الالزمـة        FCTC/COP2(9)الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وبالقرار        

  لمواصلة تطوير استمارة التبليغ؛
  

 ٢٣ وإذ يضع في الحسبان أن هيئة مكتب مؤتمر األطراف قبلـت فـي اجتماعهـا المعقـود يـومي          
 المنقحة الستخدامها مؤقتاً من قبل األطراف ريثمـا يتخـذ مـؤتمر             ١ أسئلة الفئة    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤و

  األطراف في دورته الثالثة قراراً بهذا الخصوص؛
  

 المقدمـة مـن أمانـة       FCTC/COP/3/14وإذ يحيط علماً بتقارير األطراف مثلما وردت في الوثيقـة             
  االتفاقية؛

  
 المنقحة التي أعدتها أمانة االتفاقية حسب إرشادات هيئة المكتب ٢ والفئة ١اً بأسئلة الفئة وإذ يحيط علم  

  ؛FCTC/COP/3/16 وFCTC/COP/3/15وبمساعدة من الكيانات المختصة في المنظمة، والواردة في الوثيقتين 
  

ناصر حاسـمة فـي     وإذ يقر بأن تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة هي ع             
  االتفاقية؛

  
وإذ يضع في الحسبان الحاجة المستمرة إلى تقييم نظام التبليغ بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالميـة                  

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ بغية تتبع التقدم المحرز وتحسين قابلية البيانات للمقارنة وإبراز التحديات والفرص 
يتعلق بالتوحيد القياسي للبيانات فيما بين البلدان وتقديم المعلومـات المتعلقـة            الخاصة بالتنفيذ، وخصوصاً فيما     

  باالتجاهات السائدة في تنفيذ السياسات وإعمالها؛
  

وإذ يضع في الحسبان أيضاً استنتاجات وتوصيات اجتماع الفريق العامل غيـر الرسـمي المفتـوح                  
  اف الثالثة، في دورة مؤتمر األطر٢العضوية لمراجعة أسئلة الفئة 

  
  : ما يلييقرر  

  
 مثلما تحـدد فـي      ١أن يعتمد الشكل الخاص بتقديم التقارير الوطنية ذات الصلة بأسئلة الفئة              )١(

  ؛FCTC/COP/3/15استمارة التبليغ الواردة في الوثيقة 
  
 مثلما تحـدد فـي      ٢أن يعتمد الشكل الخاص بتقديم التقارير الوطنية ذات الصلة بأسئلة الفئة              )٢(
  ؛FCTC/COP/3/16 Rev.1ستمارة التبليغ الواردة في الوثيقة ا
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أن يكلف أمانة االتفاقية بأن تعد، بمشاركة األطراف المهتمة والمنظمـات غيـر الحكوميـة                 )٣(
المعنية ذات الخبرة المحددة في هذا المجال، إرشادات خطوة بخطوة للمساعدة على اسـتكمال أسـئلة                

 لألطراف في وثيقة منفصلة تُنشر على شبكة اإلنترنت فـي غـضون              وإتاحة هذه اإلرشادات   ٢الفئة  
  ثالثة شهور من اختتام أعمال دورة مؤتمر األطراف الثالثة؛

  
 إذا دعت الضرورة إلى ذلـك       ٢أن يكلف هيئة المكتب باعتماد تعديالت بسيطة ألسئلة الفئة            )٤(

  أثناء عملية إعداد اإلرشادات خطوة بخطوة؛
  
انة االتفاقية أن تساعد األطراف، بناء على طلبها، على الوفـاء بالتزاماتهـا             أن يطلب من أم     )٥(

  الخاصة بالتبليغ بموجب االتفاقية؛
  
أن يطلب من أمانة االتفاقية، بعد الحصول على اإلرشادات الالزمـة مـن هيئـة المكتـب                   )٦(

 من التبـغ وكـذلك      وبمساعدة من الجهات المختصة داخل المنظمة، والسيما مبادرة المنظمة للتحرر         
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية ذات الخبرة المحددة في هذا المجال، أن              

  :تقدم تقريراً عن التدابير الرامية إلى ما يلي
  

  تحسين قابلية البيانات للمقارنة بمرور الوقت؛  )أ(

  ا؛التوحيد القياسي للبيانات داخل األطراف وفيما بينه  )ب(

وضع مؤشرات وتعاريف لتستخدمها مبادرات جمع البيانات الوطنية والدولية التـي             )ج(
  تتخذها األطراف؛

  تعزيز المواءمة أكثر مع سائر مبادرات جمع البيانات؛  )د(
  

  .وتقديم ذلك التقرير إلى مؤتمر األطراف لينظر فيه أثناء دورته الرابعة
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  عمال من جدول األ٣-٣-٥البند 
  

  ٢ أسئلة الفئة - استمارة التبليغ 
  
 الصادر عن الدورة الثانية لمـؤتمر األطـراف،         FCTC/COP2(9)أعدت أمانة االتفاقية وفقاً للقرار        -١

وبتوجيه من هيئة المكتب وبمساعدة اإلدارات المختصة في منظمة الصحة العالمية وسائر الخبراء الـدوليين،               
من استمارة التبليغ في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن            ) ٢ المرحلة (٢مسودة أسئلة الفئة    

 مركز اتصال وطنياً وخبراء من جميع أقاليم المنظمة عن آرائهـم خـالل     ١٥وأعرب أكثر من    . مكافحة التبغ 
ولـى مـن    فترة تحضير هذه المسودة، وقد جاءت هذه اآلراء في شكل اقتراحات قُدمت أثناء تنقيح المرحلة األ               

  . في جنيف٢٠٠٨يوليو /  تموز٤االستبيان وفي المشاورة التي نظمتها أمانة االتفاقية في 
  
المقترحة الستمارة التبليغ تضمنت مـا يلـي        ) ٢أسئلة الفئة   (ويمكن القول إجماال بأن المرحلة الثانية         -٢

  :بالدمج أو التعبير
  

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

  
لـضمان االسـتمرارية والقابليـة      )  من استمارة التبليغ   ١المرحلة   (١استبقاء معظم أسئلة الفئة       •

 للمقارنة عندما يتعلق األمر بتعقب التقدم المحرز على مدى مختلف فترات التبليغ؛
  
تعكس التطورات واالحتياجات والمتطلبات التي تقتضيها فترة التنفيذ التي تـستغرق           أسئلة جديدة     •

 خمس سنوات؛
  
التغييرات التي ُأدخلت على الشكل وكذلك الحلول المقدمة للمشاكل التقنية التي تبينت خالل تنقيح                •

  من نظام التبليغ بناء على طلب من مؤتمر األطراف؛١المرحلة 
 
تراحاتها التي وردت في تقاريرها األولية بعد فتـرة التنفيـذ األولـى التـي               ردود األطراف واق    •

 استغرقت سنتين؛
  
الردود المتلقاة من ممثلي األطراف والخبراء من أقاليم منظمة الصحة العالمية الذين شاركوا في                •

القتراحات  من نظام التبليغ بصيغتها المنقحة، السيما ا       ١ في االختبار الرائد للمرحلة      ٢٠٠٨أوائل  
التي تجاوزت نطاق التنقيح المطلوب وتُركت إلى جنب لكي ينظر فيها خالل تحضير المرحلـة               

 الثانية؛
  
 ومـسودة المبـادئ التوجيهيـة التـي         ٨عناصر المبادئ التوجيهية الحالية المتعلقة بتنفيذ المادة          •

  من االتفاقية؛١٣ و١١ و٣-٥اقترحتها األفرقة العاملة لتنفيذ المواد 
  
 تعبر على نحو مالئـم عـن        ٢نتائج االستعراض اإلضافي لنص االتفاقية للتأكد من أن المرحلة            •

 ؛١احتياجات التبليغ ومتطلباته التي لم تدرج في المرحلة 
  
األسئلة التي كانت اختيارية في المرحلة األولى من التبليغ والتي تقترح اآلن كأسئلة إلزاميـة؛ إذ                  •

 األطراف توفير المعلومات المطلوبة بعد فترة التنفيذ التي تستغرق خمـس  يعتقد أن بإمكان معظم   
 .سنوات



(Draft) FCTC/COP/3/23    

5 

ويوضـح  . ٢ إرشادات تتعلق بتحضير أسئلة الفئة       FCTC/COP2(9)عالوة على ذلك يحتوي القرار        -٣
  .الجدول أدناه الكيفية التي عولجت بها التوصيات

  
  كيفية معالجة المسألة  الفرع المعني  المسألة المطروحة

زيادة قابلية البيانات   
الوطنية للمقارنـة   

  مع مرور الزمن

ُأبقي على معظم األسئلة األصلية لضمان قابلية المقارنة مع المرحلة            الكل
 على تقسيم الفئات    - ٢ في الفرع    -وُأبقي أيضاً   .  من نظام التبليغ   ١

  . من نظام التبليغ١العمرية القياسية والتعاريف المتبعة في المرحلة 

ديم البيانات في تق
  شكل موحد

اقتُرحت في إطار التبليغ عن معدل انتشار تعاطي التبغ فئات قياسية             ٢
، "اليوميـون "، و "الحـاليون "المدخنون أو متعـاطو التبـغ       : ومنها  

، باإلضافة إلى   "الذين لم يدخنوا مطلقا   "، و "السابقون"، و "العرضيون"و
 سنوات  ١٠ن من   اقتراح فئات عمرية قياسية مصنفة في فئات تتكو       

  ). سنة٤٤-٣٥ سنة و٣٤-٢٥مثل (

تعاريف ومعايير 
  واضحة

يحتوي كتيب التعليمات خطوة خطوة تعاريف للتـصنيفات المتبعـة            ٣ و٢
ويوضح المصطلحات المستعملة في التدابير التشريعية، مثل الحظر        

المفروض على تعاطي التبغ في األماكن العامة       " الجزئي"أو  " الكامل"
المفروض على اإلعالن عن التبـغ      " الجزئي"أو  " الشامل"أو الحظر   

  .والترويج له ورعايته

ــصيل   ــة تف درج
  الوثائق وشموليتها

 المقترحة كقاعدة عامة إلى جمع بيانات واضحة        ٢ترمي أسئلة الفئة      ٤-٢
ولذلك ينبغي لألطراف أن تقـدم بياناتهـا        . وقابلة للمقارنة والتحليل  

حقول إدخـال البيانـات، واألمـاكن       (بالشكل المحدد في االستبيان     
وأصبح من الضروري مثالً إدخـال البيانـات      ). الفارغة، والجداول 

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

يعية فـي الوقـت     ويتخذ التبليغ عن التدابير التـشر     . شكل مرفقات 
وهناك حقـول إضـافية     .  ال للرد على األسئلة    –الحاضر شكل نعم    

تصلح إلدخال المزيد من المعلومات التفصيلية، في نهايـة جميـع           
، كما توجد أماكن مستقلة     ٤ و ٣األقسام الفرعية الواردة في الفرعين      

تسمح بتقديم وصف موجز للتقدم المحرز في المجال الذي يغطيـه            
مثـل  ( ويمكن إرسال المزيد مـن الوثـائق التفـصيلية           .ذلك القسم 

إلى أمانة االتفاقيـة فـي      ) النصوص التشريعية أو نصوص اللوائح    
  .شكل مرفقات

أنساق إدخال 
  البيانات

 من  ١تم البدء في توحيد أنساق إدخال البيانات خالل تنقيح المرحلة             الكل
وتأتي استمارة  . ٢استمارة التبليغ، واستمر القيام بذلك لغاية المرحلة        

التبليغ المقترحة في شكل جداول وأرقام حتى يسهل الرجـوع إلـى            
وقد تغير معظم األسئلة المفتوحة لتـصبح أسـئلة متعـددة           . األسئلة

ويمكن إدخال البيانات في الحقول     . الخيارات، وأسئلة للرد بنعم أو ال     
  .الواردة  في نهاية األسئلة
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  كيفية معالجة المسألة  الفرع المعني  المسألة المطروحة

المواءمة والتكافل 
  واجيةوتفادي االزد

، ولم يعد مطلوباً إال اسم ضابط       ")منشأ التقرير  ("١تم تبسيط الفرع      الكل
 من  ٢وحذف الفرع   . االتصال والمسؤول الرسمي عن تقديم التقرير     

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

 وقد بـذل جهد كبير مـن أجـل         ١. العالمية على اإلنترنت   الصحة
 مع تلـك    ٢مواءمة األسئلة والتعاريف والمعايير الواردة في الفرع        

وال يلقـي تـوفير هـذه       . الواردة من النُظم األخرى لجمع البيانات     
البيانات بأي عبء إضافي على األطراف القائمة بالتبليغ ألن بوسعها 

  .عتها بشتى الطرقتقديم البيانات التي جم

مؤشرات السياسات 
  المراعية للجنسين

ُأدخلت مؤشرات جديدة خاصة بالجنسين، مثل تلك التي تـرد فـي              ٣ و٢
القسم الفرعي من معدل انتشار تعـاطي التبـغ، وأصـبحت هـذه             

ويمكن تقديم البيانات مقـسمة     . المؤشرات مطلوبة أيضاً عن الشباب    
 الجديد المتعلق بـالتعرض     حسب الجنسين عند الجواب على السؤال     

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

 تقديم معلومات عـن البـرامج الخاصـة         ٣ويطلب الفرع   . الشكل
وعالوة علـى ذلـك     . ١٤ و ١٢بالجنسين بخصوص تنفيذ المادتين     

لتعليمات خطوة خطوة الواردة في موقع أمانة االتفاقية على         ستوفر ا 
اإلنترنت توجيهات بشأن مكان التبليـغ عـن البيانـات الخاصـة            

  .بالجنسين

تم توحيد شكل جميع الفروع الواردة في االستبيان، وتبسيط التـرقيم             الكل  تنقيح الشكل
 ٣الفرع  وقد جاء ترتيب األقسام الفرعية الواردة في        . تسهيالً للتدرج 

متفقاً مع ترتيـب مـواد االتفاقيـة،        ) التشريع واللوائح والسياسات  (
والتـدابير  ) ٥المـادة   (ووضعت أسئلة تتعلق بااللتزامات العامـة       

والتـدابير  ) ١٤-٦المـواد   (المتصلة بالحد من الطلب على التبـغ        
والتـدابير  ) ١٧-١٥المـواد   (المتعلقة بالحد مـن عـرض التبـغ         

وأصبحت جميـع األقـسام     ). ٢٠-١٨لمواد  ا(والسياسات األخرى   
الفرعية تحتوي على عنوان وتطلب في نهايتها ملخصاً موجزاً عن          
التقدم الذي أحرزته األطراف في المجال المعني على مدى السنوات          

وأدرجت في االستمارة   . الثالث الماضية أو بعد تقديم التقرير السابق      
  . ترتبط بالمسألةأيضاً أماكن جديدة لذكر أي معلومات إضافية

  
  
  
  
  

                                                           
١     http://www.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm.  
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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

  : تحضير التقريرعنمعلومات 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

    رقم الهاتف

    رقم الفاكس

    إللكترونيعنوان البريد ا

  

    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   إلى  ، وكذلك   )أ(٣-٢٠، و ٢-٢٠ و )أ(٢-١٩ واد إلى الم  باإلشارة(
  )ذات الصلة الفرعية األقسام في لمذكورةا
  
  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  ١٨ سنة وأكثر، والذين تتراوح أعمارهم بين        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

           المدخنون اليوميون
    ون     المدخنون العرضي

    المدخنون السابقون
    الذين لم يدخنوا مطلقاً

  

  اإلناث
      المدخنات الحاليات

           المدخنات اليوميات
         المدخنات العرضيات

    المدخنات السابقات
    الالئي لم يدخن مطلقاً

  

  )الذكور واإلناث(المجموع 
      المدخنون الحاليون
      يوميون     المدخنون ال

         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   ـعلواب  ـلجفي ا  تشير إليها البيانات الواردة   التي   ة العمري الفئة ذكر الرجاء

١-١-٢:  
٢-١-١-٢  
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  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  
" سابقونالمدخنون ال "،  "المدخنون العرضيون "،  "نون اليوميون 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  

  
 
  )ةحسب الفئات العمري(معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين   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 
تدخين الرجاء إدراج جميع منتجات تبغ ال(

  )في بيانات االنتشار

  الذكور
    
    
    
    

   ١المدخنون الحاليون

    
  اإلناث

    
    
    
    

  ٢المدخنات الحاليات

    
  )ذكور وإناث(المجموع 

    
    
    
    

  

   ٢المدخنون الحاليون

    
ل االنتشار رداً علـى الـسـؤال      الرجاء ذكر منتجات تبغ التدخين الداخلة في حساب معد          ١-٢-١-٢

٢-١-٢:  

    

                                                           
يرجى ها هنا تقديم البيانات المتعلقة بجميع المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقة بالمدخنين اليوميين فقط، أي هذه                      ١

  .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 تقريركمعلى مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم العمرية 

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 ٢-٣-١-٢ة الفقر

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

  )بيانات معدل االنتشار
  الذكور

    المتعاطون الحاليون
         المتعاطون اليوميون

         المتعاطون العرضيون
    السابقونالمتعاطون 

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

    طون السابقونالمتعا

  

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

  ٣-٣-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٣-١-٢ على السؤال الردنة بيانات  ذكر سالرجاء
  

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

  ". مطلقاًوا التدخين لم يتعاطمن"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  

  
   

 عـاطين المت( الـسكان البـالغين      بـين  منتجات التبغ الذي ال يدخن       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

الفئة العمرية    
  )البالغون(

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

  ) االنتشار معدليدخن في بيانات
  الذكور

    
    
    
    

  ١المتعاطون الحاليون

    
  اإلناث

    
    
    
    

  ٣المتعاطيات الحاليات

    
  )ذكور وإناث(المجموع 

    
    
    
    

  

  ٣المتعاطون الحاليون

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

  

                                                           
المتعاطين اليوميين فقط، أي هذه البيانـات كـان         يرجى تقديم البيانات المتعلقة إما بجميع المتعاطين الحاليين وإما ب            ١

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

 ، الحالي للتبغ الـذي ال يـدخن       التعاطيالتجاه السائد في    عن ا الرجاء تقديم شرح موجز     
 تقريـركم على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقـديم          بالغين  لل 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(

  )والذي ال يدخن في بيانات االنتشار

  اإلثنية المجموعات  

ذكور (المجموع   اإلناث  الذكور
  )إناثو

  

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  :بيانات ومصدر هذه ال٥-١-٢ على السؤال الرد ذكر سنة بيانات الرجاء
  

  
   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

أنواع التبغ األخرى 
تدخين التبغ (

  )، مثالبالنارجيلة
  لصبيانا

        
        

  

        
  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  :در هذه البيانات ومص٦-١-٢ على السؤال الرد ذكر سنة بيانات الرجاء
  

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

٣-٦-١-٢  

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

  .الماضي تقريركمتقديم الثالث الماضية أو منذ 
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،    ولمنزل،  في ا   حسب الجنس،   لدخان التبغ  مثل التعرض (
  ).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 □  ؟ بلدكمسكانأن 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"بـجبتم  إذا أ   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 القانونيةي فوالتي حدثت ) األمراض القلبية الوعائيةوسرطان 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   هل لديكم أي معلومات بشأن العبء االقتصادي          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(
  التوريد المشروع لمنتجات التبغ

  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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  مصادرة منتجات التبغ غير المشروعة  ٦-٢
  )٥-١٥ إلى المادة  رةباإلشا(

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      ئوية ل المنسبة  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  لوماتمعالوكانت   ٣-٦-٢ على السؤال    "نعم"بـ أجبتمإذا  
 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  منتجات التبغ غير المشروعة أو المهربةأي 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 عن معلومات تقديميرجى 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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  غفرض الضرائب على منتجات التب  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 

  ؟ضريبة السلع والخدمات/ )المضافة

١-٨-٢  

  
  ؟)المفروضةأنواع الضرائب وما هي (اإلنتاج رائب كيف يتم تحصيل ض

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

٢-٨-٢  

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

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
  مةالقي

  ١أساس الضريبة

        
منتجات التبغ الذي         

          يدخن
        
منتجات التبغ الذي         

          ال يدخن
        
        

٣-٨-٢  

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

 تقريـركم  على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقـديم           المفروضة على منتجات التبغ   
  .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          " أساس الضريبة "ينبغي أن يشير        ١

عة التي فرضت   القيمة الفعلية للسل  " أساس الضريبة "لكان  ) مثل ضريبة القيمة المضافة   (الضريبة معبراً عنها بنسبة مئوية      
" األساس"في هذه الحالة يكون     . ٪ من سعر البيع بالتجزئة    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  القطعحسب عدد   (الضريبة هو حجم السلع     

  . سيجارة١٠٠يصبح " أساس الضريبة" دوالرات و٥" قيمة الضريبة تصبح" سيجارة فإن ١٠٠ دوالرات على كل ٥
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  ٦-٨-٢  . أدناهتفاصيل في المكان المخصصال تقديميرجى ف ٥-٨-٢لسؤال على ا" 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      تجارية   عالمات أسعار البيع بالتجزئة ألشيع ثالثة       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

      
      
  

  

    
      
      

  المحليةالمنتجات 

  

      
      
      
  

  

    
      
      

 

  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   " بالتجزئةسعر البيع   " 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 قرير السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تعلى 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
القطاعات لمكافحة التبغ على الـصعيد      

  التفاقية؟الوطني وفقاً ل

   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      
ــة أو   ــصحة العمومي ــة أو ال الوطني

  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   
المؤسسة التي ينتمي إليها مركز االتـصال لمكافحـة         ومثل طبيعة آلية التنسيق الوطنية،      (
  ).تبغ أو وحدة مكافحة التبغال

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  

  
ديم تفاصيل في المكان لم يشملها هذا الفرع فيرجى تق أوإذا كانت لديكم أي معلومات هامة    

  .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 مج  إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم بتنفيذ برا       

  :المجاالت التالية

    

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

 ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانة     
  .)مية الستبإحدى اللغات الرس

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 

واسعة من المعلومات المتعلقـة     
بأنشطة دوائر صناعة التبغ ذات     

صلة بأغراض االتفاقية، فـي     ال
  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  

  

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

٤-٢-١-٣  

  

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

٥-٢-١-٣  
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  التدابير المتعلقة بالحد من الطلب على التبغ  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

    

 فيمـا يتعلـق بـالردود       ويمكنكم". 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

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

تسهم بحيث  منتجات التبغ   يتعلق ب 
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         -
القتــضاء علــى مــستوردات ا

المسافرين الدوليين من منتجات    
التبغ المعفـاة مـن الـضرائب       

  .والرسوم

   ال□   نعم□

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

  .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

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

  :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           

يم الوثـائق، إن    ويرجـى تقـد   . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانـة      
  .) 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        
لدخان التبغ في األماكن الداخلية التاليـة       

  : يليلما ةشامل

  معدومة  جزئية  كاملة

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

٢-٢-٢-٣  

  

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

□  □  □  

الحماية من التعرض لدخان التبغ فـي         -    ٣-٢-٢-٣
  ؟العامل وسائل النق

    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      •
افالت والحــافالت الكهربائيــة الحــ(

  ؟)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
  اكن العامة الداخلية؟األم

    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

  الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية  •
  

  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 نذ تقديم تقرير السنوات الثالث الماضية أو معلى 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
باعتماد وتنفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو         حسب االقتضاء   هل قمتم     

بتنفيذ برامج بخـصوص    حسب االقتضاء   أو تدابير أخرى أو قمتم      إدارية  
  :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           

الوثـائق، إن   ويرجـى تقـديم     . إرسال الوثائق ذات الصلة إلى األمانـة      
  .) 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□  التبغ؟تنظيم انبعاثات منتجات   -    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 الفرعلم يشملها هذا     أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .أدناهالمخصص 
٦-٣-٢-٣  

  
  
  تنظيم اإلفصاح عن منتجات التبغ  ١٠  ٤-٢-٣

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    ( 
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

لـسلطات  لاإلفـصاح   مطالبة صانعي منتجات التبـغ أو مـستورديها ب          -
  :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□  محتويات منتجات التبغ؟  •
٢-٤-٢-٣    

    ال□    نعم□  جات التبغ؟انبعاثات منت  •
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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 هافاصيل لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تأو 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       

  : أي من المجاالت التاليةبخصوص

    

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  اشتراط أال يحمل التغليف أو        -  ١١  ١-٥-٢-٣
جات التبـغ أي    السجائر أو سائر منت   

  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       
عن سماته أو آثاره على الـصحة أو        

  أخطاره أو انبعاثاته؟

    ال□    نعم□

تحمل كل علبة أو عبـوة      اشتراط أن     -  )ب(١-١١  ٣-٥-٢-٣
تحذيرات صـحية    من منتجات التبغ  

  تصف 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□

لتحذيرات الصحية  ضمان أن تكون ا     -  )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

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

  الرئيسية؟

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

  ؟تحتوي على صور أو رسومات

    ال□    نعم□

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

رخصة غير حصرية وخاليـة مـن       
الستخدام التحذيرات الصحية   الرسوم  

التي ُأعدت داخل واليتكم القانونية مع      
  أطراف أخرى؟

    ال□    نعم□

تحمل كل علبة أو عبـوة       اشتراط أن   -  ٢-١١  ١٢-٥-٢-٣
معلومـات عـن     من منتجات التبـغ   

مكونات منتجات التبغ وانبعاثاتها ذات     
  الصلة؟

    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 )التبغ

١٤-٥-٢-٣  

  
 لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقـديم تفاصـيلها فـي            أوإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .ن المخصص أدناهالمكا
١٥-٥-٢-٣  
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  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور  ١٢  ٦-٢-٣
باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو         حسب االقتضاء   هل قمتم     

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

  

  

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

 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   ١-٦-٢-٣على السؤال   " 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  (أي فئات أخرى      •
  )حقل مضاف

    ال□    نعم□

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

  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□

  :العواقب االقتصادية الوخيمة التي يفضي إليها  •
    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   فهل يضمن وضع وتنفيذ      ١-٦-٢-٣على السؤال   " نعم"بـإذا أجبتم   

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

  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   
  برامج سلفاً وترصدونها وتقيمونها؟هذه ال

    ال□    نعم□

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

  :مكافحة التبغ لصالح

    ال□    نعم□

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

  )د (١٢  ٧-٦-٢-٣

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

    ال□    نعم□

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

  .الماضي

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

٩-٦-٢-٣  

  
  
 إلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتها  ١٣  ٧-٢-٣

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

  : أي من المجاالت التاليةبخصوص

    

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

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

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 ذا إ  
  : 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□  نت العالمية؟شبكة اإلنتر  •
أو / تمديد العالمـات التجاريـة و       •

  تقاسم العالمات التجارية؟
    ال□    نعم□

تعيين المنتجات كوسيلة لإلعالن أو       •
  الترويج؟

    ال□    نعم□

تصوير التبغ أو استخدام التبغ فـي         •
 وسائل  تبثهاالبرامج الترفيهية التي    

  اإلعالم؟

    ال□    نعم□

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

  المشاركين فيها؟

    ال□    نعم□

مساهمات شركات التبغ المقدمة إلى       •
لقــضية تخــدم "أي كيــان آخــر 

أو أي أنشطة أخـرى     / و" المجتمع
المسؤولية االجتماعية  "تحت مظلة   

من قبل دوائر صـناعة     " للشركات
  التبغ؟

    ال□    نعم□

٢-٧-٢-٣    

أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية      •
العابرة للحدود والناشئة من داخـل      

  إقليمكم؟

    ال□    نعم□
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من أنشطة اإلعالن   المماثلة  األشكال    -  ٧-١٣  
والترويج والرعاية عبر الحدود فـي      
اتجاه إقليمكم التـي تنطبـق عليهـا        

  لوائحكم الداخلية؟

    ال□    نعم□

  .١٢-٧-٢-٣يرجى االنتقال إلى السؤال   
 ١-٧-٢-٣إذا أجبتم بالنفي على السؤال     ٢-١٣  ٣-٧-٢-٣

فهل هناك ما يمنعكم بمقتضى الدستور      
أو المبادئ الدستورية من فرض حظر      
شامل على أنشطة اإلعالن عن التبـغ       

  والترويج له ورعايته؟

    ال□    نعم□

فرض قيود على أنشطة اإلعالن عن        -  ٣-١٣  ٤-٧-٢-٣
ورعايته، في غياب   التبغ والترويج له    
  الحظر الشامل؟

    ال□    نعم□

فرض قيود على أنـشطة اإلعـالن         -  ٣-١٣  ٥-٧-٢-٣
والترويج والرعاية العابرة للحـدود     
والناشئة من داخل إقليمكم والتي لهـا       
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 التـي      
تروج ألحد منتجات التبغ بأي وسيلة      
كاذبة أو خادعة أو مضللة أو مفضية       
إلى انطباع خاطئ بشأن خصائصه أو 
ــاره أو   ــصحية أو أخط ــاره ال آث

  انبعاثاته؟

    ال□    نعم□

المطالبة بأن يرتبط اإلعالن عن التبغ        -  )ب(٤-١٣  ٧-٧-٢-٣
تـه بتحـذيرات    والترويج لـه ورعاي   

صحية أو تحذيرات أو رسائل أخرى      
  مالئمة؟

    ال□    نعم□

تقييد الحـوافز المباشـرة أو غيـر          -  )ج(٤-١٣  ٨-٧-٢-٣
المباشرة التي تشجع الجمهور علـى      

  شراء منتجات التبغ؟

    ال□    نعم□
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مطالبة دوائر صناعة التبغ باإلفصاح       -  )د(٤-١٣  ٩-٧-٢-٣
 تنفقه   عما  المعنية للسلطات الحكومية 

على أنـشطة اإلعـالن والتـرويج       
  والرعاية التي لم تحظر بعد؟

    ال□    نعم□

 :فرض قيود على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية في  -  )ه(٤-١٣
    ال□    نعم□  اإلذاعة؟  •
    ال□    نعم□  التليفزيون؟  •
    ال□    نعم□  وسائل اإلعالم المطبوعة؟  •
    ال□    نعم□  ؟ الداخليةترنتاإلنشبكة   •
    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  •

  : فهل١-٧-٢-٣عن السؤال " ال"أم " نعم" أكانت إجابتكم سواء

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

الضرورية لتيـسير إلغـاء أنـشطة       
  الترويج العابرة للحدود؟

    ال□    نعم□

 العابر   عقوبات على الترويج   فرضتم  -  ٧-١٣  ١٣-٧-٢-٣
للحدود تكافئ العقوبات المنطبقة على     
أنشطة اإلعالن والترويج والرعايـة     
الناشئة من داخل إقليمكم وفقاً للقانون      

  ؟الوطني

    ال□    نعم□

اإلعـالن عـن التبـغ      ( ١٣لتقدم المحرز في تنفيذ المادة      ل وصف موجز    تقديم الرجاء
تقريـركم   أو منـذ تقـديم       الماضيةثالث  السنوات ال على مدى    )والترويج له ورعايته  

  .الماضي

١٥-٧-٢-٣  

  
 فـي   هالم يشملها هذا الفرع فيرجى تقـديم 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
د وتنفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو         باعتماحسب االقتضاء   هل قمتم   

 بخصوصبتنفيذ 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    .  الوثائق ذات الصلة إلى األمانـة      إرسال
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت

إعداد ونشر مبـادئ توجيهيـة مالئمـة          -  ١-١٤  ١-٨-٢-٣
وشاملة ومتكاملة مسندة بالبينات العلمية     

  وأفضل الممارسات؟

    ال□    نعم□

عاطي برامج التشجيع على اإلقالع عن ت       -
  :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
الوطني  أو اليوم    لالمتناع عن التدخين  
  لالمتناع عن التدخين؟

    ال□    نعم□

١-١٤  ٢-٨-٢-٣  

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

    ال□    نعم□

 على اإلقالع عن تعاطي التبغ في أمـاكن         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     ،إدراج تشخيص وعالج االعتماد على التبغ       -
واالسـتراتيجيات   في البـرامج والخطـط       ،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
االعتماد على التبغ وعالجه في     
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□

ــم ا • ــصحية نظ ــة ال لرعاي
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□  مراكز التأهيل •

  )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□

ــ  • ــصحية نظ ــة ال م الرعاي
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:يدهاتحد

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

  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   :يرجى تحديدهم (

  )مضاف

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  الممرضات  •
    ال□    نعم□  القابالت  •
    ال□    نعم□  نيوالصيدالن  •
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   •
 :يرجى تحديدهم (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؟تجات هذه المنب

 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□  ة كامل□

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

  .الماضيتقديم تقريركم 

١٣-٨-٢-٣  

  
فيرجى تقديم تفاصيل في المكان     الفرع  هذا  ا  يشمله 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(
  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  ١٥  ١-٣-٣

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

  :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           

ئق، إن  ويرجـى تقـديم الوثـا     . 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 تحديـد     وعبوات التبغ 
  منشأ المنتج؟

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

  اخلية؟بصفة قانونية في السوق الد

    ال□    نعم□

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

بالجملة في السوق الداخليـة البيـان       
..." ال يرخص بالبيع إال فـي       "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□

 وضوح العالمات أو كتابتهـا    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       
التفاقات الثنائية والمتعددة األطراف    وا

  ذات الصلة؟

    ال□    نعم□

السجائر ومنتجات التبغ    اشتراط إتالف   -  )ج(٤-١٥  ٨-١-٣-٣
المقلدة والمهربة وكل معدات التصنيع     

االتجار غيـر    المصادرة المتأتية من  
 باستخدام طرق تحترم البيئة   المشروع  

 بقـدر   باستخدام طرق تحترم البيئـة    
و التخلص من هذه المنتجات     اإلمكان أ 

  وفقاً للقانون الوطني؟

    ال□    نعم□

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

 وقف الضرائب   المحتجزة أو المنقولة  
  والرسوم؟

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

    ال□    نعم□

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

 االتجار غيـر    ورفع الدعاوى إلزالة  
المشروع بمنتجات التبغ، مع التركيز     

علـى التعـاون علـى      بصفة خاصة   
  ن اإلقليمي ودون اإلقليمي؟يالمستوي

    ال□    نعم□

الترخيص أو اتخاذ إجراءات أخـرى        -  ٧-١٥  ١٢-١-٣-٣
مراقبــة أو تنظــيم اإلنتــاج بقــصد 

والتوزيع من أجل تفادي االتجار غير      
  المشروع؟

    ال□    نعم□

االتجار غير المشروع   ( ١٥ لتقدم 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 إذا كانت لديكم معلومات هامة    
  .المكان المخصص أدناه

١٤-١-٣-٣  

  
  
 بيعات بواسطة القصرالمبيعات التي تستهدف القصر والم  ١٦  ٢-٣-٣

دابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو       تباعتماد وتنفيذ   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    (
ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفروع أو         اإليجابية وضع   

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

    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□  عم  ن□

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

 المحـالت مباشرة مثل رفـوف     عليها  
  المفتوحة؟

    ال□    نعم□

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

 ؟رالقصفي 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 يرجى االنتقال  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□

  :أو تعزيز حظر توزيع منتجات التبغ المجانية إلى /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□  قيام القصر ببيع منتجات التبغ؟حظر   -  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    )قصر والمبيعات بواسطة القصر   ال

  .الماضيكم تقرير

١٢-٢-٣-٣  

  

 فـي   هايرجى تقـديم تفاصـيل    الفرع ف  لم يشملها هذا     أو إذا كانت لديكم معلومات هامة      ١٣-٢-٣-٣
  .المكان المخصص أدناه
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  ادياًالمجدية اقتصتقديم 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            

 ،يرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    و. 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        الماضية على مدى السنوات الثالث      )المجدية اقتصادياً البديلة  
  .الماضي

٢-٣-٣-٣  

  

ن  في المكا  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   هل قمتم   
 أي مـن    بخـصوص بتنفيذ برامج   حسب االقتضاء   أو تدابير أخرى أو قمتم      

  :لمجاالت التاليةا

    

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

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

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

    ال□    نعم□  حماية البيئة؟  •

١٨  ١-١-٤-٣  

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

    ال□  عم  ن□  حماية البيئة؟  •

١٨  ٢-١-٤-٣  

    ال□    نعم□   بالبيئةالمرتبطةصحة األشخاص   •

حمايـة البيئـة وصـحة       (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 ملها هذا   لم يش  أوهامة  إذا كانت لديكم معلومات     
  .المخصص أدناه

٤-١-٤-٣  

  
  
  المسؤولية  ١٩  ٢-٤-٣

باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية        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" علىمة  الرجاء وضع عال  (
اإليجابية وضع ملخص موجز في المكان المخصص في نهاية الفـروع أو            

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

دنية، بمـا   التعامل مع المسؤولية الجنائية والم      -  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   رفع أحدكم في واليتكم القانونية    فهل  

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

 نجـم تبغ بصدد أي أثر مناوئ للصحة       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  

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

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

  ؟القانونية واليتكم فيبتعاطي التبغ 

    ال□    نعم□
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 ١٩فـي تنفيـذ المـادة       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 ملها هذا   لم يش  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  حسب االقتضاءهل قمتم 
 أي مـن    بخصوصبتنفيذ برامج   حسب االقتضاء   أو تدابير أخرى أو قمتم      

  :اليةالمجاالت الت

    

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

  :لبحوث التي تتناولتعزيز ا  -

    ال□    نعم□  محددات استهالك التبغ؟  •

    ال□    نعم□  عواقب استهالك التبغ؟  •

المؤشرات االجتماعية واالقتـصادية      •
  ؟ باستهالك التبغذات الصلة

    ال□    نعم□

تعاطي التبغ بين النساء مـع إيـالء          •
  عناية خاصة للحوامل؟

    ال□    نعم□

وعواقب التعرض لـدخان    محددات    •
  التبغ؟

    ال□    نعم□

تحديد البرامج الفعالة لعالج االعتماد       •
  على التبغ؟

    ال□    نعم□

    ال□    نعم□  تحديد سبل العيش البديلة؟  •

  )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
خرطين في أنشطة مراقبة التبغ، بما      المن

  في ذلك أنشطة البحوث والتنفيذ والتقييم؟

    ال□    نعم□

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

    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  (معلومات أخـرى هامـة       •
  )مضاف في حقل :تحديدها

    ال□    نعم□

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

واالجتماعية االقتصادية والتجاريـة    
  والقانونية؟

    ال□    نعم□

المعلومات المتعلقة بممارسات دوائر      •
  صناعة التبغ؟

    ال□    نعم□

٤-٢٠  ٤-٣-٤-٣  

    ال□    نعم□  المعلومات المتعلقة بزراعة التبغ؟  •

  : علىقاعدة بيانات محدثة تحتوي  -

    ال□    نعم□  التبغ؟قوانين ولوائح مكافحة   •

معلومات تتعلق بإنفاذ قوانين مكافحة       •
  التبغ؟

    ال□    نعم□

  )أ(٤-٢٠  ٥-٣-٤-٣

    ال□    نعم□  قوانين ذات صلة؟  •

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

٦-٣-٤-٣  

  

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

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

ى تيسير عملية الربط بين المهارات والموارد       يرمي هذا الفرع إلى مساعدة أمانة االتفاقية عل       : 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        
 مية أو دون إقليمية   قنوات أحادية أو ثنائية أو إقلي     

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

أو المنظمات غيـر الحكوميـة       الحكومية الدولية 
إلعداد ) المختصةوالمؤسسات المالية واإلنمائية    

لمكافحة متعددة القطاعات   ووتعزيز برامج شاملة    
البلـدان الناميـة     نأطراف االتفاقية م  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     
  لمكافحة التبغ؟

    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□

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

    ال□    نعم□

) أو األطـراف  ( فيرجى تحديد الطرف     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 أدناهالمتلقاةمة أو المقدأي من المساعدات  تقديم معلومات عن الرجاء
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يرجى تحديـد    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  الدولية المنظمات الحكوميةهل 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   البلدان النامية   

   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 

  
  
  األولويات والتعليقات  -٥
  

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

١-٥  

  
 بين الموارد المتاحة واالحتياجات المقدرة لتنفيـذ اتفاقيـة منظمـة            تفاوتأي  اكتشفتم  هل  

  ال □  نعم □    ؟ الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
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
  

  
   وثيقة استمارة التبليغنهاية 
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   من جدول األعمال٤-٥البند 
  
  

  النظر في تصميم شعار التفاقية منظمة الصحة العالمية
  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  مؤتمر األطراف،

  
  : ما يلييقرر

  
 كشعار التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ            معين  تصميم أن يعتمد   )١(

  قدم تقرير عـن                بناءعلى فهم مؤداه أن يخضع الشعار لتقييم األطراف والختبار أمانة االتفاقية، وأن ي
  التقييم إلى مؤتمر األطراف في دورته الرابعة؛

  
 للداللة على ذلك الشعار باإلضافة إلى شعار منظمـة الـصحة            "FCTC" أن يعتمد االختصار    )٢(

بجميع لغات  " مة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ      اتفاقية منظ "العالمية واسم االتفاقية وهو     
  ؛سمية الست كما هو مبين في المرفقمؤتمر األطراف الر

  
  :يقرر، بالنظر إلى ضرورة الحصول على الحماية القانونية المناسبة ما يلي  )٣(
  

ار  األمانة التدابير المالئمة بهدف منع االستخدام غيـر المـرخص بـه للـشع        اتخاذ  )أ(
 ، واسم اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة التبـغ            واالختصار

بطاقات التوسـيم    عن طريق العالمات التجارية أو       ،تجاريةالألغراض  وخصوصاً ل 
  ؛التجارية

  
قيام كل طرف من األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالميـة اإلطاريـة بـشأن                 )ب(

من هذا القبيل ل أي تدبير من هذه التدابير أو أي حظر مكافحة التبغ، في انتظار دخو 
حيز النفاذ، داخل أراضيه، بالسعي إلى منع أي استخدام غير مرخّص به للشعار أو              

 منظمة الصحة العالمية اإلطارية بـشأن مكافحـة التبـغ           الخاص باتفاقية االختصار  
قات التوسـيم   بطاوخاصة في األغراض التجارية عن طريق العالمات التجارية أو          

  .ةالتجاري
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   من جدول األعمال٣-٦البند 
  
  

  ٢٠١١-٢٠١٠مسودة خطة العمل ومشروع الميزانية 

  
  ٢٠١١-٢٠١٠مسودة خطة العمل ومشروع الميزانية 

  
  مؤتمر األطراف،

  
  بشأن اعتماد النظام المالي لمؤتمر األطراف في اتفاقيـة         FCTC/COP1(9)إذ يؤكد مجدداً على قراره      

  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؛
  

  ،٢٠٠٩ -٢٠٠٨ بشأن الميزانية وخطة العمل للفترة FCTC/COP2(11)وإذ يذكّر بقراره 
  

  : ما يلييقرر
  

 ٢٠١١-٢٠١٠ دوالر أمريكي للفترة     ١٢ ٨٨٠ ٠٠٠ التي مقدارها جمالية  اإلميزانية  الاعتماد    )١(
  :كالتالي

  
  بالدوالر األمريكي    

  ٢ ٤٠٠ ٠٠٠  الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف  :أوالً

محتملة الصكوك  التوجيهية و المبادئ  البروتوكوالت و الوضع    :ثانياً
  ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  خرى بهدف تنفيذ أحكام االتفاقيةاأل

بما في ذلك تقريـر أمانـة       ( بموجب االتفاقية    التبليغترتيبات    :ثالثاً
  ١ ٤٣٠ ٠٠٠  )االتفاقية عن أنشطتها

 الخـاص   مع التركيـز  مساعدة األطراف على تنفيذ االتفاقية        :عاًراب
 األطراف واألطراف التي تمر اقتصاداتها       النامية على البلدان 

  ٢ ٦٠٠ ٠٠٠  بمرحلة انتقالية

التنسيق مع المنظمات الحكومية الدولية اإلقليمية وذات الطابع   :خامساً
  ١ ٨٥٠ ٠٠٠  الدولي وسائر الهيئات والترتيبات واألنشطة األخرى

  ١٢ ٨٨٠ ٠٠٠  المجموع  
  
، مـع   ١ على النحو المشار إليه في المرفق        ٢٠١١-٢٠١٠اعتماد خطة العمل للفترة المالية        )٢(

  مراعاة القرارات التي اتخذها مؤتمر األطراف في دورته الثالثة؛
  
 ٢٠١١-٢٠١٠اعتماد الجدول الذي يبين توزع المساهمات المقدرة الطوعية للفترة الماليـة              )٣(

   الملحق بذلك القرار؛٢على النحو المشار إليه في المرفق 
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مطالبة رئيس أمانة االتفاقية بتنفيذ ميزانية مؤتمر األطراف وتقديم تقرير مبدئي عـن األداء                )٤(
عـن األداء فيمـا يتعلـق    مفصل إلى مؤتمر األطراف في دورته الرابعة باإلضافة إلى تقرير ختامي        

 إلى مؤتمر األطراف    ٢٠١١-٢٠١٠ وتقرير ختامي عن ميزانية الفترة       ٢٠٠٩-٢٠٠٨بميزانية الفترة   
في دورته الخامسة وفقاً للنموذج الذي تستخدمه منظمة الصحة العالمية في تقاريرها الخاصة بـاألداء               

  والتي تقدمها إلى الدول األعضاء؛
  
ارجة عن الميزانية وتلقيهـا     إعطاء اإلذن ألمانة االتفاقية للبحث عن المساهمات الطوعية الخ          )٥(

  لالضطالع باألنشطة بما يتفق مع خطة العمل؛
  
تشجيع أطراف االتفاقية على تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية لبلوغ األغراض المتوخاة              )٦(

  ؛من خطة العمل
  
 في الدورة الرابعة    ٢٠١١-٢٠١٠استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل والميزانية           )٧(

تمر األطراف وتنقيحها عند اللزوم في ضوء إتاحة الموارد الالزمة لتنفيذ خطة العمل والميزانيـة               لمؤ
   تنفيذاً كامالً؛٢٠١١-٢٠١٠

  
طلب التنسيق على نحو أكثر فعالية بين مبادرة المنظمة للتحرر من التبغ وأمانة االتفاقية من                 )٨(

   من الموارد المتاحة؛أجل الحيلولة دون ازدواجية الجهود وتعظيم االستفادة
  
 يوماً قبل انعقاد ٦٠دعوة رئيس أمانة االتفاقية إلى أن يقدم إلى األطراف في موعد ال يتجاوز   )٩(

-٢٠١٢الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف في االتفاقية خطة عمل وميزانية مقترحتين وكاملتين للثنائية             
  : تشمالن ما يلي٢٠١٣

  
  أولويات العمل المقترحة؛  )أ(

  توضيح خطة العمل المقترحة على نحو مفصل؛  )ب(

ميزانية مفصلة بشأن كل مجال من مجاالت العمل الرئيسية، بما في ذلـك تكـاليف                 )ج(
  الموظفين؛

  
دعوة رئيس أمانة االتفاقية إلى موافاة هيئة المكتب أوالً بأول بأحدث المعلومات بانتظام عـن            )١٠(

  .فق عليهما مؤتمر األطرافحالة الميزانية وخطط العمل اللتين يت
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  ٢٠١١-٢٠١٠مسودة خطة العمل ومشروع الميزانية 
  

  مذكرة إيضاحية
  

  الميزانية اإلجمالية
  
أما الميزانيـة   .  دوالر أمريكي  ١٢ ٩٦٠ ٠٠٠ ميزانية إجمالية قدرها     ٢٠٠٩-٢٠٠٨اعتمدت للثنائية     -١

  .يون دوالر أمريكي مل١٢‚٨٨ فهي ٢٠١١-٢٠١٠اإلجمالية المقترحة للثنائية 
  
وازدادت قوة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ بفضل انضمام عدد كبير من                 -٢

البلدان أطرافاً جدداً فيها في السنوات القليلة الماضية، مما أسفر عن ازدياد االحتياجات والتكـاليف المرتبطـة                 
أن تنامي عدد األطراف يشكل فرصة لتقاسم ازدياد التكاليف مع اإلبقـاء            بتقديم الخدمات إلى هذه االتفاقية، بيد       

  .على المساهمات الفردية لألطراف في نطاقها الراهن
  
فالمزيد من البلـدان ينـضم إليهـا،        :  وقد دخلت االتفاقية في الوقت الراهن مرحلة نشطة من التقدم           -٣

إلعداد، والمهل الزمنية الفورية الموضوعة للتنفيذ      والوسائل المنصوص عليها في االتفاقية أصبحت في طور ا        
ولذلك فإن الزيادات التي تطرأ على الميزانية فـي أول          . أصبحت موضع احترام، وتم إرساء عمليات االتفاقية      

ومن المنتظـر تثبيـت     . ثالث ثنائيات أو أربع ثنائيات أمر يجب توقعه لهيئات المعاهدات في مراحلها المبكرة            
  .لمساهمات الطوعية المقدرة على األطراف بعد المدة االبتدائيةالميزانية وا

  
  المساهمات الطوعية المقدرة

  
 طرفـاً فـي     ١١٣كان عدد األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ               -٤

الكلي للمساهمات الطوعية لكن المبلغ .  طرفاً في الدورة الثانية١٤٦الدورة األولى لمؤتمر األطراف، ثم أصبح     
-٢٠٠٨ والثنائية   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ دوالر أمريكي بين الثنائية      ٨ ٠١٠ ٠٠٠المقدرة ظل على ما هو عليه، أي        

٢٠٠٩.  
  
٪ أكثر مما   ٤١‚٦ طرفاً في الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف، أي بنسبة          ١٦٠وازداد عدد األطراف إلى       -٥

 في العدد، هو وما ينطوي عليه من نمو في األعمال الالزمة إلشباع وهذا االزدياد. كان عليه في الدورة األولى
أضف إلى ذلك أن المتوقع أن يزداد عدد        . احتياجات األطراف، يحمل بين طياته ازدياداً في مصاريف التشغيل        

 إذا وضـعنا فـي االعتبـار        ٢٠٠٩ طرفاً بحلول نهاية عام      ١٦٥األطراف إلى أكثر من ذلك وأن يصل إلى         
  .التصديق التي اكتملت أو التي كادت تكتمل في عدة بلدانإجراءات 

  
 بمبلـغ   ٢٠١١-٢٠١٠وقد حدد مجموع المساهمات الطوعية المقدرة في الميزانية المقترحة للثنائيـة              -٦

. ٪ على ميزانيتي الثنائية األولى والثنائية الراهنة      ٩‚٢١ ماليين دوالر أمريكي، أي بزيادة قدرها        ٨ ٧٤٧ ٧٢٧
يادة لن تؤثر عموماً على قيمة المساهمات الطوعية المقدرة التي تدفعها األطراف، ألن هذه القيمة               لكن هذه الز  

 وميزانية الثنائية   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ستظل في الميزانية المقترحة قريبة من المستويات المحددة في ميزانية الثنائية            
االشـتراكات المقـدرة الـذي    ، مع وجود بعض االختالفات بسبب التغايرات في جدول أنصبة        ٢٠٠٨-٢٠٠٧

ولذلك فإن الفرق بين الميزانية اإلجمالية ومجموع المساهمات الطوعية المقدرة         . تحسب المساهمات على أساسه   
  .سيغطى بمساهمات طوعية من خارج الميزانية
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  األموال الخارجة عن الميزانية
  
يين دوالر أمريكـي، وينبغـي أن        مال ٤‚١٣من المعتزم أن تصل األموال الخارجة عن الميزانية إلى            -٧

والجدير بالمالحظة أن بعض بنـود      . يكفي هذا القدر لسد االحتياجات األساسية المحددة في مسودة خطة العمل          
خطة العمل قد تحتاج إلى أموال أكثر كلما ازدادت االحتياجات بانضمام المزيد من البلدان أطرافاً في االتفاقية،                 

ولذلك فإن أي أموال إضافية من خـارج        . زم إجراؤها لتقدير احتياجات عدة بلدان     وكذلك بسبب العمليات المعت   
 ستوجه إلشباع هذه االحتياجات اإلضافية،      - ماليين دوالر أمريكي المذكور أعاله       ٤‚١٣ غير مبلغ    -الميزانية  

داتها بمرحلـة   مع التركيز بصفة خاصة على احتياجات األطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتـصا              
  .انتقالية

  
  خطة العمل

  
فهي تتضمن التدابير . لقد احتفظت مسودة خطة العمل عموماً بالتركيبة الواردة في خطة العمل الراهنة           -٨

المحددة في مختلف مواد االتفاقية، وخصوصاً المواد التي من المطلوب فيها أو المتوخى منها أن يتخذ كل من                  
. فاقية إجراءات بشأنها، باإلضافة إلى قرارات المؤتمر التي تقتضي اتخاذ إجراءات          مؤتمر األطراف وأمانة االت   

غير أن هيكل الخطة تغير تغيراً طفيفاً إلبراز وتوضيح عدة أنشطة أساسية، مثل إعداد البرتوكوالت والمبادئ                
ذه أنشطة كانت مدرجة في التوجيهية وتقديم المساعدة إلى األطراف المحتاجة حتى يتسنى لها تنفيذ االتفاقية، وه

  .في خطة العمل الحالية" الترتيبات واألنشطة األخرى"بند 
  
 بعض بنود مسودة خطة العمل حصيلة الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف؛ وتشمل هـذه البنـود                وتجسد  -٩

طراف في بناء على نظر الدورة الثالثة لمؤتمر األ     ١٨و ١٧ و ١٤ و ١٢ و ١٠ و ٩المزيد من العمل بشأن المواد      
  .التقارير التي تخصها

  
وأدرجت أيضاً تكاليف عقد دورة رابعة لهيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع برتوكول بشأن   -١٠

  ١االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك استناداً إلى التقرير الذي قدمته هذه الهيئة إلى مؤتمر األطـراف                
ولـذلك  . وأوضحت فيه أنها قد ال تنتهي من المفاوضات في دورتها الثالثة          الحقاً،  والقرار الذي اتخذه المؤتمر     

 مليون دوالر أمريكي لعقد دورات      ١‚٨ من   ٢فإن ارتفاع التكلفة التي قررها مؤتمر األطراف في دورته الثانية         
 ١‚٩ت التبغ إلى    هيئة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بوضع بروتوكول بشأن االتجار غير المشروع بمنتجا           

مليون دوالر أمريكي في الميزانية المقترحة يعزى إلى دعم المشاركة الذي سيقدم إلى وفود بلـدان منخفـضة                  
وقد راعينا أيضاً في ميزانيـة هيئـة        . الدخل أصبحت أطرافاً في االتفاقية بعد الدورة الثانية لمؤتمر األطراف         

ن األعمال المطلوبة في الفترة الفاصلة بين كل دورتين، وبشأن          التفاوض التوصيات التي قدمتها هذه الهيئة بشأ      
أعمال المتابعة الالزمة لدورتها الثالثة، باإلضافة إلى تكاليف الموظفين اإلضافية المدرجة في ميزانيتها والتـي               

وقد يحتاج األمر إلى تـصحيح األرقـام حـسب      . FCTC/COP2(11)اعتمدها مؤتمر األطراف بموجب قراره      
  .ت الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف بشأن العملية الخاصة بهيئة التفاوض الحكومية الدوليةإرشادا

  
األكبر من التكلفة   )  مليون دوالر أمريكي   ٢‚٤(أما التكاليف المدرجة للدورة الرابعة لمؤتمر األطراف          -١١

سبب في زيادتها إلى الدعم     ، فيعزى ال  ) مليون دوالر أمريكي   ١‚٨(المدرجة لدورتي مؤتمر األطراف السابقتين      

                                                           
  .FCTC/COP/3/4الوثيقة     ١
  .FCTC/COP2(11)القرار     ٢
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الذي يقدم إلى األطراف اإلضافية على النحو المذكور أعاله ليشاركوا في الدورة الرابعـة لهيئـة التفـاوض                  
الحكومية الدولية، ويعزى كذلك إلى تكلفة الوثائق التي تصدر في أعقاب الدورة وتكلفة المـوظفين الالزمـين                 

  .خطة الميزانيةلتنظيم المؤتمر والتي أدرجت من قبل في 
  

وجدير بالمالحظة أن اعتماد خطة العمل يتم في وقت مبكر نسبياً، أي قبل سنة من بدء الثنائية، عندما                    -١٢
تكون عدة مجاالت عمل في مرحلة مفعمة بالتطورات وتقتضي انتباهاً فورياً واستمرارية ألغراضها؛ وسوف              

ولذلك فـإن   . ٢٠١٠ؤتمر األطراف المعتزم عقدها في عام       تقدم تقارير عن العديد منها إلى الدورة الرابعة لم        
 حتى يتسنى االلتزام بالمهل الزمنية      ٢٠٠٩بعض األنشطة قد تقتضي بالفعل الشروع في أولى أعمالها في عام            

 ألنها اعتمـدت فـي      ٢٠٠٩-٢٠٠٨وكانت الحالة كهذه إزاء خطة العمل الحالية للثنائية         . ٢٠١٠المقررة لعام   
  .٢٠٠٧صيف عام 

  
وصحيح أن العمل على إعداد الوسائل المنصوص عليها في االتفاقية سيتطلب اجتماعـات للهيئـات                 -١٣

الفرعية أقل من اجتماعات الثنائية الراهنة، لكن في خطة العمل عناصر إضافية تقتضي المحافظة على مستوى            
لمقام األول على أعمال بخـصوص      فقد نصت الخطة في ا    . الميزانية اإلجمالية للثنائية بل وزيادته بقدر طفيف      

 ولم يكن العمل بشأن هذه المواد في الحسبان من          )ز(٢٣والمادة   ٢-٢٢بعض مواد االتفاقية، ومنها مثالً المادة       
ونجد في المقام الثاني أن المساعدة التي تقدم إلى األطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها . قبل

د ازدادت ازدياداً ملحوظاً ألنها أصبحت تشمل عناصر جديدة مثل تعزيز التعاون بين الجنوب              بمرحلة انتقالية ق  
وهناك عناصر أخرى في خطة العمل ومنها إعداد عدة تقارير عن التنسيق الدولي وتمثيل المنظمات     . والجنوب

ة وقرارات مؤتمر األطراف    بصفة مراقبين في الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف، وذلك تمشياً مع أحكام االتفاقي           
  .وإعادة النظر في ترتيبات إعداد التقارير بموجب االتفاقية
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  ١المرفق 
  

  ٢٠١١-٢٠١٠خطة عمل وميزانية 
  

  النتائج المتوقعة األنشطة الرئيسية/ العناصر  مجال العمل  
  الميزانية  والمؤشرات

ــراف    -١ ــؤتمر األط دورة م
) أ(٣-٢٤المـادة   (الرابعة  
  )٢٣والمادة 

إعداد وعقد دورة مـؤتمر     
  األطراف الرابعة

  
ــارير  ــشر التق ــداد ون إع

  والمراسالت التالية للدورة

التحضير لعقد دورة مؤتمر    
األطراف الرابعة وعقـدها    
في الوقت المحدد، وتقـديم     
التقارير التالية للدورات إلى    
األطراف في غضون ستة    

  شهور

٢ ٤٠٠ ٠٠٠  

ت وضـــع البروتوكـــوال  -٢
والمبادئ التوجيهية وسائر   
الصكوك الالزمـة لتنفيـذ     

) أ(٣-٢٤المادة  (االتفاقية  
 والمـادة   ٧، والمادة   )ز(و

٣٣(  

    ٤ ٦٠٠ ٠٠٠  

وضع بروتوكـول بـشأن       ١-٢
االتجار غيـر المـشروع     

  بمنتجات التبغ

وضع مسودة البروتوكـول      
وعرضها علـى مـؤتمر     
ــه  ــل دورت األطــراف قب

  الرابعة بستة شهور

  

ــة    ١-١-٢ ــة لهيئ ــدورة الرابع ال
التفاوض الحكومية الدولية   
المعنية بوضع بروتوكـول    
ــر   ــار غي ــشأن االتج ب

  المشروع بمنتجات التبغ

إعداد وعقد الدورة الرابعـة   
لهيئة التفاوض الحكوميـة    

  الدولية

  ١ ٩٠٠ ٠٠٠  

  ٤٠٠ ٠٠٠      الدعم بموظفين إضافيين  ٢-١-٢

العمل في الفترات الفاصلة      ٣-١-٢
  تبين الدورا

األعمال التـي تنفـذ فـي       
ــين  ــلة ب ــرات الفاص الفت
ــار    ــي إط ــدورات ف ال
المجموعــات اإلقليميــة  
بتوصية من هيئة التفاوض    

  الحكومية الدولية

  ٩٥٠ ٠٠٠  
  

ــوع  المجمــ
  الفرعي

هيئة التفـاوض   
ــة  الحكوميــ

  :الدولية
٣ ٢٥٠ ٠٠٠  

وضع المبادئ التوجيهيـة      ٢-٢
ــشأن  ــادتين ب  ١٠و ٩الم

تنظيم محتويات منتجـات    (
 وتنظيم الكشف عـن     تبغال

  )منتجات التبغ

 للفريـق    اجتماع واحد  عقد
العامل الحكومي الدولي إلى    
جانب األعمال التي يقوم بها     
كل من الميسرين الرئيسيين    
وأمانة االتفاقية في الفترات    

  الفاصلة بين الدورات

لفريق مرحلي ل تقديم تقرير   
العامل، بما في ذلك مسودة     

ــة  ــادئ التوجيهي  إن المب
، لتنظـر فيـه دورة      مكنأ

مؤتمر األطراف الرابعـة    
حسب الجـدول الزمنـي     
واإلجراء المحددين من قبل    

  دورة المؤتمر الثالثة

٢٢٥ ٠٠٠  
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  النتائج المتوقعة األنشطة الرئيسية/ العناصر  مجال العمل  
  الميزانية  والمؤشرات

وضع المبادئ التوجيهيـة      ٣-٢
التثقيـف  ( ١٢المادة  بشأن  

  والتــدريبواالتــصال
  )وتوعية الجمهور

 للفريـق   عقد اجتماع واحد  
العامل الحكومي الدولي إلى    

عمال التي يقوم بها    جانب األ 
كل من الميسرين الرئيسيين    
وأمانة االتفاقية في الفترات    

  الفاصلة بين الدورات

لفريق مرحلي ل تقديم تقرير   
العامل، بما في ذلك مسودة     

ــة  ــادئ التوجيهي  إن المب
، لتنظـر فيـه دورة      أمكن

مؤتمر األطراف الرابعـة    
حسب الجـدول الزمنـي     
واإلجراء المحددين من قبل    

  لمؤتمر الثالثةدورة ا

٢٢٥ ٠٠٠  

ستناقـشها  (أعمال أخـرى      ٤-٢
ــراف  ــؤتمر األط دورة م

ــة ــر ) الثالث ــشأن التقري ب
التدابير ( ١٤الخاص بالمادة   

الرامية إلى الحد من الطلب     
فيما يتعلق باالعتماد علـى     

  )التبغ واإلقالع عنه

عقد اجتماعين لهيئـة ذات     
ــؤتمر   ــشئها م ــلة ين ص
ــب  ــى جان األطــراف، إل

تي يقوم بها كـل     األعمال ال 
من الميـسرين الرئيـسين     
وأمانة االتفاقية في الفترات    

  الفاصلة بين الدورات

تقديم تقريـر الهيئـة ذات      
الصلة، بما في ذلك مسودة     
المبادئ التوجيهية، لتنظـر    
فيه دورة مؤتمر األطراف    
الرابعة حـسب الجـدول     
الزمني واإلجراء المحددين   
من قبـل دورة المـؤتمر      

  الثالثة

٤٥٠ ٠٠٠  

ستناقـشها  (أعمال أخـرى      ٥-٢
ــراف  ــؤتمر األط دورة م

ــة ــر ) الثالث ــشأن تقري ب
مجموعة الدراسة المعنيـة    
ــغ   ــة التب ــدائل زراع بب

المادة (المستدامة اقتصادياً   
، تقديم الدعم لألنـشطة     ١٧

البديلـــة ذات الجـــدوى 
  )االقتصادية

عقد اجتماعين لهيئـة ذات     
ــؤتمر   ــشئها م ــلة ين ص
ــب  ــى جان األطــراف، إل

مال التي يقوم بها كـل      األع
من الميـسرين الرئيـسين     
وأمانة االتفاقية في الفترات    

  الفاصلة بين الدورات

تقديم تقريـر الهيئـة ذات      
الصلة، بما في ذلك مسودة     
ــة أو   ــادئ التوجيهي المب
التوصيات، لتنظر فيه دورة    
مؤتمر األطراف الرابعـة    
حسب الجـدول الزمنـي     
واإلجراء المحددين من قبل    

  مؤتمر الثالثةدورة ال

٤٥٠ ٠٠٠  

ترتيبات تقـديم التقـارير       -٣
المـادة  (بموجب االتفاقية   

، )د(و) ج(و) ب(٣-٢٤
  )٢١والمادة 

    ١ ٧٥٠ ٠٠٠  

موجز تقارير األطراف عن      ١-٣
التقدم المحرز فـي تنفيـذ      
االتفاقية علـى المـستوى     

  الدولي

إعداد أمانة االتفاقية مسودة    
التقرير الموجز باالسـتناد    

ليل التقارير الواردة   إلى تح 
  من األطراف

عقد اجتماعي خبراء لـدعم     
  العملية

إعداد تقريرين مـوجزين     
ــامي  ــنويين لع  ٢٠١٠س

 وعرضهما علـى    ٢٠١١و
  المؤتمر

٢٥٠ ٠٠٠  
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  النتائج المتوقعة األنشطة الرئيسية/ العناصر  مجال العمل  
  الميزانية  والمؤشرات

دعم األطراف في الوفـاء       ٢-٣
بالتزاماتها الخاصة بتقـديم    

  التقارير

استالم وتحليـل التقـارير     
الدوريــة لألطــراف عــن 

 واالحتفـاظ   االتفاقية، تنفيذ
بقاعــدة بيانــات التقــارير 

ــى ــت  علــ اإلنترنــ
وإبداء التعليقـات    وتحديثها،

لألطــراف بخــصوص  
  التقارير

عقد حلقات عملية بلدانيـة     
وقُطرية بـشأن اسـتمارة     

  التبليغ وإعداد التقارير

تقديم المشورة والمـساعدة    
إلى كل طرف علـى حـدة       

  عندما يطلب ذلك

النسبة المئوية لألطـراف    
 تقاريرها فـي    التي قدمت 

موعدها وحـسبما تـنص     
  عليها استمارة التبليغ

  
وجود قاعدتي بيانات على    
اإلنترنت محدثتين وسهلتي   

  االستخدام 
  

 ١٠تنظيم ما ال يقل عـن       
حلقات عملية بلدانية لتغطية    

  جميع األقاليم
  

تقديم المساعدة التقنية إلـى     
 طرفـاً   ٢٥ما ال يقل عن     

من األطراف المحتاجة إلى    
   كبيرةمساعدة

٦٥٠ ٠٠٠  

استعراض ترتيبات تقـديم      ٣-٣
  التقارير بموجب االتفاقية

إجــراء اســتعراض وفقــاً 
ــرار   FCTC/COP1(14)للق

وطبقــاً لمــا تحــدده دورة 
مؤتمر األطراف الثالثة من    

  آلية وجدول زمني 

اآلليـة  / إعداد تقرير الهيئة  
المنشأة من قبـل مـؤتمر      
األطــراف وتقديمــه فــي 

ظر فيـه   الموعد المحدد لتن  
ــراف  ــؤتمر األط دورة م

  الرابعة

١٨٠ ٠٠٠  

إعداد تقرير أمانة االتفاقيـة       تقرير أمانة االتفاقية  ٤-٣
عن أنشطتها لعرضه علـى     

  مؤتمر األطراف 

إعداد تقرير األمانة وتقديمه    
في الموعد المحدد لتنظـر     
فيه دورة مؤتمر األطراف    

  الرابعة

٣٥٠ ٠٠٠  

مساعدة األطـراف علـى       -٤
فاقية، مع التركيز   تنفيذ االت 

الخاص على البلدان النامية    
األطـــراف واألطـــراف 

ــي ــصاداتها  الت ــر اقت تم
 بقــصد بمرحلــة انتقاليــة

ــاغم  ــستوى تن ــز م تعزي
واتساق سياسات مكافحـة    
 التبغ على الصعيد القطري   

، )ز(و) ج(٢٤المــــادة (
  )٢٦ والمادة ٢٢والمادة 

    ٢ ٦٥٠ ٠٠٠  
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  النتائج المتوقعة األنشطة الرئيسية/ العناصر  مجال العمل  
  الميزانية  والمؤشرات

تقديم المشورة بشأن الموارد      ١-٤
ات المساعدة المتاحـة    وآلي

  وتعزيز الوصول إليها

تحديث ونشر قاعدة البيانات    
الخاصة بالموارد المتاحـة    

  دولياً لتنفيذ االتفاقية
  
  
  

تقديم الـدعم فـي تقـدير       
ــداد  ــات وإعـ االحتياجـ
المشاريع وتقـديم طلبـات     

  التمويل

تشغيل قاعدة بيانات شاملة    
للموارد المتاحـة تـشغيالً     
كــامالً ونــشرها بنــشاط 

حلول موعد انعقـاد دورة     ب
  مؤتمر األطراف الرابعة

  
 بلداً  ٢٥دعم ما ال يقل عن      

في تقدير االحتياجات وفي    
إعداد وتقـديم اقتراحـات     

  التمويل
  

٨٥٠ ٠٠٠  

تعزيز نقل الخبرات التقنية      ٢-٤
ــة  ــة والقانونيـ والعلميـ

  والتكنولوجيا

تيسير نقل الخبرات التقنيـة     
والعلمية والقانونيـة وفقـاً     

ئ التوجيهية الخاصـة    للمباد
بالتنفيــذ والتــي اعتمــدها 
مؤتمر األطراف فيما يتعلق    

  بمواد االتفاقية
  

إعداد تقرير عن تعزيز نقل     
ــا   ــرات والتكنولوجي الخب
بموجب االتفاقية للنظر فيه    
أثناء دورة مؤتمر األطراف    

 ٢-٢٢الرابعة، وفقاً للمادة    
  من االتفاقية

  
ــد    ــة لتحدي ــذ عملي تنفي

ت التعـاون   واستهالل اتفاقا 
مع األطراف الراغبة فـي     
ــرات   ــل الخب ــسير نق تي

  والتكنولوجيا

/ تقديم المساعدة على نقـل    
تلقي الخبرات والتكنولوجيا   

 بلداً  ٢٥إلى ما ال يقل عن      
من البلدان النامية األطراف    
ــر  ــي تم ــراف الت واألط
  اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

  
إعداد تقرير لألمانة عـن     

قل حالة وترتيبات تعزيز ن   
ــا   ــرات والتكنولوجي الخب
وتقديمه إلى دورة المؤتمر    
الرابعة لينظر فيه مـؤتمر     

  األطراف
  

إبرام ما ال يقل عن ثالثـة       
تبادل ما ال يقـل     / اتفاقات

عن ثالثة خطابـات مـع      
األطراف بخصوص تيسير   
  نقل الخبرات والتكنولوجيا

٤٢٥ ٠٠٠  

تقديم المشورة والدعم بشأن      ٣-٤
ت تجميع وتوصيل المعلوما  
  الخاصة بشؤون المعاهدة

نــشر صــكوك المعاهــدة 
  وإذكاء الوعي بشأنها

  
تقديم المشورة بخـصوص    
ــق   ــددة تتعل ــؤون مح ش
بالمعاهدة، بما فـي ذلـك      
الشؤون المطلوبـة مـراراً     
وتكراراً والـشؤون التـي     

  تطلبها األطراف بالتحديد
  

تقديم الدعم فـي األعمـال      
التحضيرية لدورة مـؤتمر    

  األطراف الرابعة
  
  

االعتراف بصكوك تنفيـذ    
ــصوصاً   ــدة، وخ المعاه
المبادئ التوجيهية الخاصة   
بمختلـــف المـــواد،  
واستخدامها علـى نطـاق     

  واسع داخل األطراف
  

 ١٠تنظيم ما ال يقل عـن       
حلقات عملية بلدانيـة فـي    
جميع األقاليم بخـصوص    

معاهدة، بما فـي    شؤون ال 
ذلك نشر صكوك المعاهدة    
ــي   ــساعدة ف ــديم الم وتق
األعمال التحضيرية لدورة   

  مؤتمر األطراف الرابعة

٧٧٥ ٠٠٠  
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  الميزانية  والمؤشرات

قديم المشورة والدعم لتنفيذ    ت
تدابير المعاهدة التـي لهـا      

  مواعيد نهائية

تقديم المـساعدة إلـى مـا      
 طرفــاً ٣٠يقــل عــن  ال

بخصوص جوانب معينـة    
من المعاهدة مـن خـالل      
إسداء المـشورة وتـوفير     
ــداء   ــات وإبـ المعلومـ

  التوضيحات
          
تعاون بين بلـدان    تعزيز ال   ٤-٤

ــادل   ــى تب ــوب عل الجن
الخبرات العلمية والتقنيـة    
ــى النحــو  ــة عل والقانوني

  المالئم لتنفيذ االتفاقية

إجراء استعراض للتعـاون    
  الجاري

  
عقد اجتماع خبراء لوضـع     
توصية أو لتعزيـز مجـال      

  العمل هذا
  

ــشاريع   ــة م ــذ أربع تنفي
إيضاحية رائدة فـي أقـاليم    

  مختلفة

علـى  إعداد تقرير يشتمل    
حــصيلة االســتعراض  
واجتماع الخبراء لعرضـه    
على دورة مؤتمر األطراف    

  الرابعة
  
  

تحليل المشاريع اإليضاحية   
  ونشر النتائج

٣٧٠ ٠٠٠  

التنسيق مـع المنظمـات       -٥
ــة، ذات  ــة الدولي الحكومي
الطابع الدولي وذات الطابع    
ــائر  ــع س ــي، وم اإلقليم
ــات  ــات والترتيبـ الهيئـ

) ه(٢٤المـادة   (واألنشطة  
، والمـــــادة )ز(و) و(و

  )٢٥، والمادة )ز(٢٣

    ١ ٨٥٠ ٠٠٠  

التنــسيق مــع المنظمــات   ١-٥
ــة، ذات  ــة الدولي الحكومي
الطابع الدولي وذات الطابع    
ــائر  ــع س ــي، وم اإلقليم

  الهيئات

إجراء استعراضات مشتركة   
وإبرام اتفاقات تعاون مـع     
المنظمات الحكومية الدولية   
المالئمة تقنياً بصورة كبيرة    

 حتمل أن تدعم تنفيذ    والتي ي
  قرارات مؤتمر األطراف

تقديم تقرير األمانـة عـن      
ــات   ــدمات والمعلوم الخ
المتاحــة فــي المنظمــات 
الدولية ذات الصلة، كوسيلة    
من وسائل تعزيـز تنفيـذ      
االتفاقية، للنظر فيه أثنـاء     
ــراف  ــؤتمر األط دورة م

  )ز(٢٣الرابعة وفقاً للمادة 

إجراء ما ال يقل عن خمسة      
ــات ــات استعراض  واتفاق

بحلول موعد انعقـاد دورة     
  مؤتمر األطراف الرابعة

  
إنجاز استعراض الصكوك   
المتاحة لالستخدام المشترك   
مــع أمانــات المعاهــدات 
الخاصة بالمجـاالت ذات    

  الصلة
  

إعداد وتقديم التقرير فـي     
الموعد المحدد لتنظر فيـه     
ــراف  ــؤتمر األط دورة م

  الرابعة

٥٧٠ ٠٠٠  
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  الميزانية  والمؤشرات

إعداد وتقديم تقرير األمانة    
الموعد المحدد لتنظـر    في  

فيه دورة مؤتمر األطراف    
            الرابعة

استعراض عملية اعتمـاد      ٢-٥
المنظمات غير الحكوميـة    

 مـن   ٣-٣١وفقاً للمـادة    
النظام الـداخلي لمـؤتمر     

  األطراف

إجراء استعراض من قبـل     
أمانة االتفاقية أو من قبـل      
آلية أخرى يحددها مـؤتمر     

  األطراف

في الموعـد   تقديم التقرير   
المحدد إلى دورة مـؤتمر     

  األطراف الرابعة

١٨٠ ٠٠٠  

دعم مهـام هيئـة مكتـب         ٣-٥
مؤتمر األطـراف وهيئـة     
ــاوض  ــة التف ــب هيئ مكت
الحكومية الدولية المعنيـة    
بوضع بروتوكـول بـشأن     
االتجار غيـر المـشروع     
بمنتجات التبغ في الفترات    

  الفاصلة بين الدورات

إعداد وعقد اجتماعات هيئة    
  تبالمك

  
  متابعة قرارات هيئة المكتب

عقد اجتماعات في الفترات    
الفاصلة بين الدورات لهيئة    
مكتب مـؤتمر األطـراف     

كل ثالثـة شـهور فـي       (
ولهيئـة مكتـب    ) المتوسط

هيئة التفاوض الحكوميـة    
كـل ثالثـة إلـى      (الدولية  

) أربعة شهور في المتوسط   
تُعقد اجتماعات إضـافية    (

عــن طريــق مــؤتمرات 
  )االقتضاءالفيديو حسب 

٣٠٠ ٠٠٠  

األنشطة العامـة للتنظـيم       ٤-٥
واإلدارة، والميزانيــــة  
والشؤون المالية والتخطيط   

  وجمع األموال

ــل     ــط العم ــة خط تهيئ
والترتيبـــات اإلداريـــة 
وتنفيذها في إطار النظـام     
المطبق في منظمة الصحة    

  العالمية
  

تيسير سـداد المـساهمات     
المقدرة الطوعيـة بهـدف     

عـن  تحصيل ما ال يقـل      
  ٪ بحلول نهاية الثنائية٩٥
  

االنتهاء تماماً مـن إنـشاء      
آليات جمع األمـوال فـي      
أمانة االتفاقيـة، وتعزيـز     
واســـتالم المـــساهمات 
الخارجة عـن الميزانيـة     
للوفاء بمتطلبات خطة عمل    

  ٢٠١١-٢٠١٠الثنائية 

٤٥٠ ٠٠٠  

المشاركة في االجتماعـات      ٥-٥
المهنية وتدريب المـوظفين    
ــة ــشطة الخاصـ  واألنـ
باالتصال والدعوة وموقـع    

  اإلنترنت والمنشورات

تحديد االجتماعات المهنيـة    
الهامة وضمان حـضورها    
من قبل الموظفين التقنيـين     
ومشاركتهم فيهـا حـسب     

  االقتضاء
  

حضور كل موظـف دورة     
تدريبية واحدة على األقـل     

ــنوي ــل س ــضور ك اً، وح
موظف تقني اجتماعاً دولياً    
رئيسياً واحداً على األقـل     

  سنوياً

٣٥٠ ٠٠٠  
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  الميزانية  والمؤشرات

إعداد وتنفيـذ اسـتراتيجية     
اتــصال لــضمان الــوعي 
ــسياسي   ــاهيري وال الجم
وإبراز صورة االتفاقية على    
هذا الـصعيد، وخـصوصاً     

تعلــق باجتماعــات فيمــا ي
مؤتمر األطراف والهيئـات    
الفرعيـــة والتطـــورات 
ــاد  ــل اعتم ــسية، مث الرئي
صكوك االتفاقية والتقـارير    

  المرحلية العالمية
  

األنشطة الخاصة بالـدعوة    
ــى  ــصورة عل ــراز ال وإب
الصعيد العـالمي، إنـشاء     
ــدعم  ــشاري ل ــق است فري

  العملية

  
إصدار قـرارات مـؤتمر     
ــه ذات  ــراف ووثائق األط
األهمية التقنيـة الخاصـة،     
ــوجزة  ــارير المـ كالتقـ
والمبادئ التوجيهية الخاصة   
بالتنفيذ، باللغـات الـست     

  ونشرها بنشاط
  

إعداد جلـسات إعالميـة     
صحفية وإصدار نـشرات    

حفية بـشأن تطـورات     ص
المعاهدة مرة كـل ثالثـة      
شهور، وتجديـد تـصميم     
موقع االتفاقيـة اإلطاريـة     
على اإلنترنـت وتحديثـه     

  بانتظام
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  ٢المرفق 
  

  االشتراكات المقدرة المحتملة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  ٢٠١١-٢٠١٠للفترة المالية 

 
 Parties to the WHO Framework 

Convention Percentage US$ 

1 Albania 0.00767  680 
2 Algeria 0.10862  9 635 
3 Angola 0.00383  340 
4 Antigua and Barbuda 0.00256  227 
5 Armenia 0.00256  227 
6 Australia 2.28373  202 567 
7 Austria 1.13362  100 553 
8 Azerbaijan 0.00639  567 
9 Bahrain 0.04217  3 741 

10 Bangladesh 0.01278  1 133 
11 Barbados 0.01150  1 020 
12 Belarus 0.02556  2 267 
13 Belgium 1.40837  124 923 
14 Belize 0.00128  113 
15 Benin 0.00128  113 
16 Bhutan 0.00128  113 
17 Bolivia 0.00767  680 
18 Botswana 0.01789  1 587 
19 Brazil 1.11957  99 306 
20 Brunei Darussalam 0.03323  2 947 
21 Bulgaria 0.02556  2 267 
22 Burkina Faso 0.00256  227 
23 Burundi 0.00128  113 
24 Cambodia 0.00128  113 
25 Cameroon 0.01150  1 020 
26 Canada 3.80456  337 465 
27 Cape Verde 0.00128  113 
28 Central African Republic 0.00128  113 
29 Chad 0.00128  113 
30 Chile 0.20574  18 249 
31 China 3.40841  302 326 
32 Columbia 0.13418  11 902 
33 Congo 0.00128  113 
34 Cook Islands 0.00128  113 
35 Comoros 0.00128  113 
36 Costa Rica 0.04089  3 627 
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 Parties to the WHO Framework 
Convention Percentage US$ 

37 Croatia 0.06389  5 667 
38 Cyprus 0.05623  4 987 
39 Democratic People's Republic of Korea 0.00895  793 
40 Democratic Republic of the Congo 0.00383  340 
41 Denmark 0.94450  83 777 
42 Djibouti 0.00128  113 
43 Dominica 0.00128  113 
44 Ecuador 0.02684  2 380 
45 Egypt 0.11246  9 975 
46 Equatorial Guinea 0.00256  227 
47 Estonia 0.02045  1 814 
48 European Community 3.19475  283 374 
49 Fiji 0.00383  340 
50 Finland 0.72074  63 929 
51 France 8.05269  714 273 
52 Gambia 0.00128  113 
53 Georgia 0.00383  340 
54 Germany 10.96144  972 280 
55 Ghana 0.00511  453 
56 Greece 0.76163  67 556 
57 Grenada 0.00128  113 
58 Guatemala 0.04089  3 627 
59 Guinea 0.00128  113 
60 Guyana 0.00128  113 
61 Honduras 0.00639  567 
62 Hungary 0.31181  27 657 
63 Iceland 0.04728  4 194 
64 India 0.57505  51 007 
65 Iran (Islamic Republic of) 0.23002  20 403 
66 Iraq 0.01917  1 700 
67 Ireland 0.56867  50 441 
68 Israel 0.53544  47 494 
69 Italy 6.49096  575 749 
70 Jamaica 0.01278  1,133 
71 Japan 21.24547  1 762 200 
72 Jordan 0.01533  1 360 
73 Kazakhstan 0.03706  3 287 
74 Kenya 0.01278  1 133 
75 Kiribati 0.00128  113 
76 Kuwait 0.23258  20 630 
77 Kyrgyzstan 0.00128  113 
78 Lao People's Democratic Republic  0.00128  113 
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Convention Percentage US$ 

79 Latvia 0.02300  2 040 
80 Lebanon 0.04345  3 854 
81 Lesotho 0.00128  113 
82 Libyan Arab Jamahiriya 0.07923  7 028 
83 Lithuania 0.03961  3 514 
84 Luxembourg 0.10862  9 635 
85 Madagascar 0.00256  227 
86 Malaysia 0.24280  21 536 
87 Maldives 0.00128  113 
88 Mali 0.00128  113 
89 Malta 0.02172  1 927 
90 Marshall Islands 0.00128  113 
91 Mauritania 0.00128  113 
92 Mauritius 0.01406  1 247 
93 Mexico 2.88448  255 853 
94 Micronesia 0.00128  113 
95 Mongolia 0.00128  113 
96 Montenegro  0.00128  113 
97 Myanmar 0.00639  567 
98 Namibia 0.00767  680 
99 Nauru 0.00128  113 

100 Nepal 0.00383  340 
101 Netherlands 2.39363  212 315 
102 New Zealand 0.32714  29 018 
103 Nicaragua 0.00256  227 
104 Niger 0.00128  113 
105 Nigeria 0.06134  5 441 
106 Niue 0.00128  113 
107 Norway 0.99945  88 651 
108 Oman 0.09329  8 275 
109 Pakistan 0.07540  6 688 
110 Palau 0.00128  113 
111 Panama 0.02939  2 607 
112 Papua New Guinea 0.00256  227 
113 Paraguay 0.00639  567 
114 Peru 0.09968  8 841 
115 Philippines 0.09968  8 841 
116 Poland 0.64023  56 788 
117 Portugal 0.67345  59 735 
118 Qatar 0.10862  9 635 
119 Republic of Korea 2.77713  246 332 
120 Romania 0.08945  7 934 
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Convention Percentage US$ 

121 Russian Federation 1.53361  136 031 
122 Rwanda 0.00128  113 
123 Saint Lucia 0.00128  113 
124 Samoa 0.00128  113 
125 San Marino 0.00383  340 
126 Sao Tome and Principe 0.00128  113 
127 Saudi Arabia 0.95600  84 797 
128 Senegal 0.00511  453 
129 Serbia 0.02684  2 380 
130 Seychelles 0.00256  227 
131 Singapore 0.44343  39 332 
132 Slovakia 0.08051  7 141 
133 Slovenia 0.12268  10 882 
134 Solomon Islands 0.00128  113 
135 South Africa 0.37059  32 871 
136 Spain 3.79306  336 445 
137 Sri Lanka 0.02045  1 814 
138 Sudan 0.01278  1 133 
139 Swaziland 0.00256  227 
140 Sweden 1.36876  121 409 
141 Syrian Arab Republic 0.02045  1 814 
142 Thailand 0.23769  21 083 
143 The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.00639  567 
144 Timor-Leste 0.00128  113 
145 Togo 0.00128  113 
146 Tonga 0.00128  113 
147 Trinidad and Tobago 0.03450  3 060 
148 Turkey 0.48688  43 186 
149 Tuvalu 0.00128  113 
150 Uganda 0.00383  340 
151 Ukraine 0.05751  5 101 
152 United Arab Emirates 0.38593  34 232 
153 United Kingdom of Great Britain  

and Northern Ireland 
8.48845  752 925 

154 United Republic of Tanzania 0.00767  680 
155 Uruguay 0.03450  3 060 
156 Vanuatu 0.00128  113 
157 Venezuela 0.25558  22 670 
158 Viet Nam 0.03067  2 720 
159 Yemen 0.00895  793 
160 Zambia 0.00128  113 

  Total 100.00000 8 747 727 
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  منظمة الصحة العالمية اتفاقية
  بشأن مكافحة التبغ اإلطارية

   
  في اتفاقية منظمةمؤتمر األطراف  

  أنـبش ةـالصحة العالمية اإلطاري
  مكافحة التبغ

  الثالثةالدورة  
/  تشرين الثاني  ٢٢-١٧،دوربان، جنوب أفريقيا   

  ٢٠٠٨نوفمبر 

  FCTC/COP/3/B/White Paper No.3   من جدول األعمال ٣-٦البند 
  ٢٠٠٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢١  

  

  
  

  رك العجز في ميزانية مذكرة إعالمية من األمانة بشأن تدا
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨هيئة التفاوض الحكومية الدولية في الفترة 

  
  
  االحتياجات غير الملباة  -١
  

 بـالقرار   ٢االحتياجات غير الملباة كما وردت فـي المرفـق          
FCTC/COP2(11) 

   دوالر أمريكي٢ ٢٠٠ ٠٠٠

األموال اإلضافية المطلوبة بسبب عدم تعاقب الـدورة الثانيـة          
 والـدورة الثالثـة لمـؤتمر       اوض الحكومية الدوليـة   لهيئة التف 

  األطراف مباشرة

٩٠٠ ٠٠٠  

  ٣٣٠ ٠٠٠  ٢٠٠٧-٢٠٠٦المساهمات المقدرة الطوعية المستحقة للفترة 

األموال اإلضافية المطلوبة لعمل هيئـة التفـاوض الحكوميـة          
  بين الدورتين الدولية لفترة ما

٩٥٠ ٠٠٠  

  دوالر أمريكي٤ ٣٨٠ ٠٠٠  مجموع االحتياجات غير الملباة
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  مصادر األموال المتوقعة لتلبية االحتياجات غير الملباة  -٢
  

-٢٠٠٦األموال المرحلة مـن ميزانيـة الفتـرة         / الوفورات
 مليون دوالر أمريكي المقدر     ١‚٥، باإلضافة إلى مبلغ     ٢٠٠٧

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨ بميزانية الفترة ٢في المرفق 

   دوالر أمريكي١ ١٧٥ ٠٠٠

  ١ ٥٠٠ ٠٠٠  وضية األوروبيةتعهدات المف

المساهمات المقدرة الطوعية المتوقعة من المرحلـة التاليـة         
  للدورة الثانية لمؤتمر األطراف

٦٧٠ ٠٠٠  

   دوالر أمريكي٣ ٣٤٥ ٠٠٠  مصادر األموال المتوقعةمجموع 

   دوالر أمريكي١ ٠٣٥ ٠٠٠  صافي االحتياجات غير الملباة
  
  
  

=     =     =  


