
  المرفق
  

  بموجبمن استمارة التبليغ ) ٢أسئلة الفئة  (٢المرحلة 
  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  منشأ التقرير  -١
  

   اسم الطرف المتعاقد  ١-١
  

  :معلومات عن مسؤول االتصال الوطني عن تحضير التقرير  ٢-١
  جواد بن أحمد اللواتي. د  يفيالوظاسم موظف االتصال ولقبه 

  مدير دائرة مراقبة ومكافحة األمراض غير المعدية
  وزارة الصحة  االسم الكامل للمؤسسة

   مسقط ١٠٠ الرمز البريدي ٣٩٣ب  .ص  العنوان البريدي
  +)٩٦٨(٢٤٦٩٦١٨٧  رقم الهاتف
  +)٩٦٨(٢٤٦٩٥٤٨٠  رقم الفاكس

  

  jallawati@gmail.com  عنوان البريد اإللكتروني
  : الموظف الحكومي الذي يقدم التقريرتوقيع  ٣-١

  جواد بن أحمد اللواتي. د  اسم الموظف ولقبه 
  المعدية غير األمراض ومكافحة مراقبة دائرة مدير

  
  

  الصحة وزارة  للمؤسسةاالسم الكامل 
  مسقط ١٠٠ البريدي الرمز ٣٩٣ ب .ص  العنوان البريدي

  +)٩٦٨(٢٤٦٩٦١٨٧  رقم الهاتف
  +)٩٦٨(٢٤٦٩٥٤٨٠  رقم الفاكس

  mohdncd@gmail.com  عنوان البريد اإللكتروني

  

  www.moh.gov.om  نترنتعنوان صفحة اإل
              المدة المشمولة بهذا التقرير  ٤-١
  م٢٠١٠ اكتوبر ٦  تاريخ تقديم التقرير  ٥-١
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:jallawati@gmail.com
mailto:mohdncd@gmail.com
http://www.moh.gov.om


FCTC/COP/3/DIV/3      

2 

  
  
  
  
  
  
  استهالك التبغ والمؤشرات الصحية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة  -٢
  
) ب(٢-٦و) أ(٢-٦ذلك إلى المـواد     ـ، وك )ج(٤-٢٠و) أ(٣-٢٠، و ٢-٢٠و) أ(٢-١٩باإلشارة إلى المواد    (
  )المذكورة في األقسام الفرعية ذات الصلة ١٧و ٥-١٥ و٤-١٥ و٣-٦و
  

  معدل انتشار تعاطي التبغ    ١-٢
  )جميعهم(معدل انتشار تعاطي التبغ بين السكان البالغين   ١-١-٢

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

  )٪(معدل االنتشار   
الرجاء إدراج جميع منتجات تبغ (

  )التدخين في بيانات معدل االنتشار
متوسط عدد منتجات التبغ 
  األكثر استهالكاً يومياً

  الذكور
  ٠,٠٠   ١٣,٤٠%   المدخنون الحاليون

  ٠,٠٠  ٠,٠٠%        المدخنون اليوميون
  ٠,٠٠%        المدخنون العرضيون

  ٤,٦٠%   المدخنون السابقون
  ٨٢,١٠%   الذين لم يدخنوا مطلقاً

  

  اإلناث
              ٠,٥٠%  المدخنات الحاليات

              ٠,٠٠%       المدخنات اليوميات
  ٠,٠٠%       المدخنات العرضيات

  ٠,١٠%  المدخنات السابقات
٩٠,٤%   مطلقاًالالئي لم يدخن  

  

  )الذكور واإلناث(المجموع 
              ٧,٠٠%  المدخنون الحاليون

              ٠,٠٠%       المدخنون اليوميون
  ٠,٠٠%       المدخنون العرضيون

  ٠,٠٠%  المدخنون السابقون

  

  ٨٦,٥٠%  من لم يدخنوا مطلقاً
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  الرجاء ذكر منتجات تبغ التدخين الداخلة في حساب معدل االنتشار رداً علـى الـسؤال               

١-١-٢:  
١-١-١-٢  

   والجدومثل السيجائر والشيشه) التبغ المدخن وغير المدخن( جميع منتجات التبغ 
ء ذكر الفئة العمرية التي تشير إليها البيانات الواردة في الجـواب علـى الـسؤال              الرجا  ٢-١-١-٢

١-١-٢:  
   سنة فما فوق٢٠  

  ٣-١-١-٢  : ومصدر هذه البيانات١-١-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
 :Al Riyami AA, Afifi M. Smoking in Oman التبغ فـي عمـان   دراسة،م٢٠٠٤

prevalence and characteristics of smokers. East Mediterr Health J 
2004;10:600-9  

: الرجاء وضع تعاريف مناسبة للمصطلحات التالية المستخدمة في هـذا التقريـر، مثـل             
" نالمدخنون السابقو "،  "المدخنون العرضيون "،  "المدخنون اليوميون "،  "المدخنون الحاليون "
  ".من لم يدخنوا مطلقاً"و

٤-١-١-٢  

 سيجارة في   ١٠٠المدخنون الحاليون الذين يدخنون وقت إجراء الدراسة أو دخنوا اكثر من            
  عمرهم

  
 سيجارة أو اكثر في حيـاتهم ولكـن ال   ١٠٠المدخنون السابقون هم الذين دخنوا في السابق   

  يدخنون اآلن
  

 سيجارة فـي    ١٠٠وا طوال حياتهم او دخنوا أقل من        هم الذين لم يدخن   : من لم يدخن مطلقا   
  .حياتهم

  
الرجاء تقديم شرح موجز عن االتجاه السائد في معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين   

  .على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي
٥-١-١-٢  

بيانـات  (المي ان انتشار التبغ هو حاليا كـاالتي  تشير أخر دراسة ضمن المسح الصحي الع   
  ) م٢٠٠٩

  )عمانيين فقط (%٥,٨: مدخنون حاليون رجال ونساء
  )عمانيين فقط% (٨٩,١غير مدخنون على اإلطالق 
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  )حسب الفئات العمرية(معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين   ٢-١-٢
وافرت، موزعة بحسب الفئات العمريـة،     الرجاء تقديم بيانات عن معدل االنتشار، إذا ت       (

مع تحديد الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام فئات تتكون من عشر سـنوات، مثـل               
  ) سنة٤٤-٣٥ سنة، ٣٤-٢٥

الفئات العمرية   
  )البالغون(

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

  )في بيانات االنتشار
  الذكور

  ١لحاليونالمدخنون ا
 

 أضف الفئة العمرية

١١٥,٠٠%   ٢٩-٢٠  
١٧,٥٠%   ٣٩-٣٠  
١٨,٧٠%  ٤٩-٤٠  
١٤,٦٠%   ٥٩-٥٠  
٧,٤٠%   ٦٤-٦٠  
٧,٩٠ %   +٦٥   

 اإلناث
  ١المدخنات الحاليات

  أضف الفئة العمرية  

٠,١٠%   ٢٩-٢٠  
٠,٦٠%   ٣٩-٣٠  
٠,٩٠%  ٤٩-٤٠  
٠,٧٠%   ٥٩-٥٠  
٢,٢٠%   ٦٤-٦٠  
٠,٨٠ %   +٦٥    

  )ذكور وإناث(المجموع 

  

  ١المدخنون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

٥,٩٠%   ٢٩-٢٠  
٨,٤٠%   ٣٩-٣٠  
١١,١٠%  ٤٩-٤٠  
٦,٥٠%   ٥٩-٥٠  
٥,٢٠%   ٦٤-٦٠  
٤,٨٠ %   +٦٥    

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

   والجدومثل السيجائر والشيشه) التبغ المدخن وغير المدخن( جميع منتجات التبغ   
  ٢-٢-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٢-١-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 

 :Al Riyami AA, Afifi M. Smoking in Oman، دراسة التبغ في عمان -٢٠٠٤
prevalence and characteristics of smokers. East Mediterr Health J 

2004;10:600-9  
الرجاء تقديم شرح موجز عن االتجاه السائد في معدل انتشار التدخين حالياً حسب الفئة               

  .لماضيالعمرية على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم ا
٣-٢-١-٢  

بيانـات  (تشير أخر دراسة ضمن المسح الصحي العالمي ان انتشار التبغ هو حاليا كاالتي              
                                                        

ذه يرجى ها هنا تقديم البيانات المتعلقة بجميع المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقة بالمدخنين اليوميين فقط، أي ه     ١
  .البيانات كان متاحاً
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  ) م٢٠٠٩
  )عمانيين فقط% (٥,٨: مدخنون حاليون رجال ونساء
  )عمانيين فقط% (٨٩,١غير مدخنون على اإلطالق 
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  )جميعهم(البالغين معدل انتشار تعاطي التبغ الذي ال يدخن بين السكان   ٣-١-٢
 سـنة  ١٥الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار بين جميع السكان البالغين، مثل الذين بلغوا       (

 سنة؛ مع تحديد العمر المعني في الفقرة ٦٤ سنة و  ١٨وأكثر، والذين تتراوح أعمارهم بين      
  )٢-٣-١-٢، انظر ٢-٣-١-٢

  )٪(معدل االنتشار   
بغ الذي ال يـدخن فـي    الرجاء إدراج جميع منتجات الت    (

  )بيانات معدل االنتشار
  الذكور

  ٠,٠٠%  المتعاطون الحاليون
  ٠,٠٠%       المتعاطون اليوميون

  ٠,٠٠%       المتعاطون العرضيون
  ٠,٠٠%  السابقونالمتعاطون 

  ٠,٠٠%  الذين لم يتعاطوا التدخين مطلقاً
  اإلناث

  ٠,٠٠%  المتعاطيات الحاليات
  ٠,٠٠%       المتعاطيات اليوميات

  ٠,٠٠%       المتعاطيات العرضيات
  ٠,٠٠%  المتعاطيات السابقات

  ٠,٠٠%  الالئي لم يتعاطين التدخين مطلقاً
  )ذكور وإناث(المجموع 

  ٠,٠٠%  المتعاطون الحاليون
  ٠,٠٠%       المتعاطون اليوميون

  ٠,٠٠%       المتعاطون العرضيون
  ٠,٠٠%  المتعاطون السابقون

  

  ٠,٠٠%  الذين لم يتعاطوا التدخين مطلقاً
الرجاء ذكر منتجات التبغ الذي ال يدخن الداخلة في حساب معدل االنتـشار رداً علــى         

  :٣-١-٢السؤال 
١-٣-١-٢  

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

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

  ال توجد بيانات
الرجاء وضع تعاريف في المكان المخصص أدناه مناسبة للمصطلحات التالية المستخدمة           

، "المتعاطون العرضـيون "، "المتعاطون اليوميون"، "المتعاطون الحاليون : "في هذا التقرير  
  ".ن لم يتعاطوا التدخين مطلقاًم"و" المتعاطون السابقون"

٤-٣-١-٢  

  ال توجد بيانات
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الرجاء تقديم شرح موجز عن االتجاه السائد في استخدام التبغ الذي ال يدخن بين البالغين 
  .على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي

٥-٣-١-٢  

  ال توجد بيانات
المتعـاطين  (ل انتشار تعاطي منتجات التبغ الذي ال يدخن بين الـسكان البـالغين              معد  ٤-١-٢

  حسب الفئة العمرية) الحاليين
الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار، إذا توافرت، موزعة حسب الفئات العمريـة، مـع     (

تحديد الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام الفئات التي تتكون من عشر سنوات، مثـل             
  ) سنة٤٤-٣٥ سنة، ٣٤-٢٥

الفئة العمرية    
  )البالغون(

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

  )ال يدخن في بيانات معدل االنتشار
  الذكور

 ٢المتعاطون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

            %   ال توجد بيانات
            %   ال توجد بيانات
            %  ال توجد بيانات
            %   ال توجد بيانات
              %   ال توجد بيانات

  اإلناث
 ٢المتعاطيات الحاليات

 أضف الفئة العمرية

            %   ال توجد بيانات
            %   ال توجد بيانات
            %  ال توجد بيانات
            %   ال توجد بيانات

              %   بياناتال توجد 
  )ذكور وإناث(المجموع 

  

 ٢المتعاطون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

            %   ال توجد بيانات
            %   ال توجد بيانات
            %  ال توجد بيانات
            %   ال توجد بيانات
              %   ال توجد بيانات

  ١-٤-١-٢  :٤-١-٢الرجاء ذكر منتجات التبغ الذي ال يدخن المذكورة في الرد على السؤال 
  ال توجد بيانات

  ٢-٤-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٤-١-٢ بيانات الرد على السؤال الرجاء ذكر سنة
  ال توجد بيانات

الرجاء تقديم شرح موجز عن االتجاه السائد في التعاطي الحالي للتبغ الذي ال يـدخن،               
حسب الفئة العمرية للبالغين على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريـركم              

  .الماضي

٣-٤-١-٢  

  ال توجد بيانات
  

                                                        
يرجى تقديم البيانات المتعلقة إما بجميع المتعاطين الحاليين وإما بالمتعاطين اليوميين فقط، أي هذه البيانات كـان                    ٢

  .متاحاً
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  تعاطي التبغ حسب المجموعات اإلثنية  ٥-١-٢
  معدل االنتشار

الرجاء إدراج جميع منتجات التبغ الذي يدخن (
  )والذي ال يدخن في بيانات االنتشار

  المجموعات اإلثنية  

ذكور (المجموع   اإلناث  الذكور
  )وإناث

  

المتعاطون 
 ٣الحاليون

 أضف المجموعة اإلثنية

            %             %            %   ال توجد بيانات
            %             %             %   ال توجد بيانات
            %             %             %   ال توجد بيانات
            %             %             %   ال توجد بيانات
              %             %             %   ال توجد بيانات

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

  ٢-٥-١-٢  : ٥-١-٢الرجاء ذكر الفئة العمرية التي أشارت إليها بيانات الرد على السؤال 
  ال توجد بيانات

  ٣-٥-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٥-١-٢ال الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤ
  ال توجد بيانات

  

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

  .متاحاً
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  تعاطي الشباب الذكور واإلناث للتبغ  ٦-١-٢

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

  )والذي ال يدخن في بيانات االنتشار

  الفئة العمرية  

ــذي  ــغ ال التب
  يدخن

التبغ الذي 
  يدخن  ال

واع التبغ أن
تدخين (األخرى 

التبغ بالنارجيلة، 
  )مثال

  الصبيان
المتعاطون 
 ٤الحاليون

أضف الفئة الشبابية
 

٤,٣٠%   ٥,٣٠%  ٣,٥٠%   ١٥-١٣  
            %             %             %   ال توجد بيانات
            %             %             %   ال توجد بيانات
            %             %             %   ال توجد بيانات

              %             %             %   بياناتال توجد 
  الفتيات

المتعاطيات 
 ٤الحاليات

 أضف الفئة الشبابية

١,٤٠%   ٢,٣٠%  ١,٢٠%   ١٥-١٣  
            %             %             %   ناتال توجد بيا

            %             %             %   ال توجد بيانات
            %             %             %   ال توجد بيانات
              %             %             %   ال توجد بيانات

  )الصبيان والفتيات (المجموع

  

المتعاطون 
 ٤الحاليون

أضف الفئة الشبابية
 

٣,١٠%   ٤,١٠%  ٢,٣٠%   ١٥-١٣  
            %             %             %   ال توجد بيانات
            %             %             %   ال توجد بيانات
            %             %             %   ال توجد بيانات
              %             %             %   ال توجد بيانات

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

  ٢-٦-١-٢  : ومصدر هذه البيانات٦-١-٢اء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال الرج
GYTS 2007  

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

٣-٦-١-٢  

  ة يوما السابق٣٠تدخين التبغ خالل 
الرجاء تقديم شرح موجز عن االتجاه السائد في تعاطي الشباب للتبغ على مـدى الـسنوات       

  .الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي
٤-٦-١-٢  

  يتوجة الشباب اآلن نحو استخدام الشيشة والتبغ الممضوغ اكثر عنه من السجائر
  

                                                        
يرجى تقديم البيانات المتعلقة إما بجميع المتعاطين الحاليين وإما بالمتعاطين اليوميين فقط، أي هذه البيانات كـان                    ٤

  .متاحاً
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  التعرض لدخان التبغ  ٢-٢
   نعم      ال  ؟ لديكم أي بيانات بشأن التعرض لدخان التبغ بين سكان بلدكمهل  ١-٢-٢

ـ      فيرجى تقديم تفاصيل في المكان المخصص أدناه        ١-٢-٢على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
وسـائل  مثل التعرض لدخان التبغ حسب الجنس، في المنزل، وفي مكان العمل، وفـي              (

  ).النقل العام

٢-٢-٢  

   %١٦,٧: يتعرضون للدخان في المنزل من الذكورنسبة الذين 
  ٢٩,٨: نسبة الذين يتعرضون للدخان في األماكن العامة من الذكور

 نسبة %٧٩,٢: نسبة الذين يوافقون على حظر التدخين في االماكن العامة المغلقة من الذكور
  %١١,٢:  ناثاإل من المنزل في للدخان يتعرضون الذين
  ٢٥,٢: إلناث ا من العامة األماكن في للدخان يتعرضون الذين نسبة
    %٨٣,٤:  اإلناث من المغلقة العامة االماكن في التدخين حظر على يوافقون الذين نسبة

  ٣-٢-٢   : ومصدر هذه البيانات١-٢-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
 دائـرة المعلومـات     - وزارة الصحة    - ٢٠٠٧لمسح العالمي إلستخدام التبغ بين الشباب       ا

  ، الصحة االمدرسية ودائرة األمراض غير المعديةواإلحصاء
  

  الوفيات المرتبطة بالتبغ  ٣-٢
   نعم      ال  ؟  هل لديكم أي بيانات بشأن الوفيات المرتبطة بالتبغ بين سكان بلدكم  ١-٣-٢

ـ    ٢-٣-٢  فما هو العدد اإلجمالي التقديري للوفيـات التـي    ١-٣-٢على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
    ال تتوفرتعزى إلى تعاطي التبغ بين السكان

الرجاء تقديم أي معلومات إضافية، إن وجدت، بشأن الوفيات التي تعزى إلى تعاطي التبغ  
  .والتي حدثت في واليتكم القانونية) األمراض القلبية الوعائيةرطان الرئة وس(

٣-٣-٢  

  
  :  بين الذكور الرئهحدوث سرطانمعدل 

 ١٠٠,٠٠٠/ ٢,٤  
  معدل حدوث سرطان الرئه بين اإلناث

١٠٠,٠٠٠/ ١,١  
  

بيانـات،   ومصدر هذه ال   ٣-٣-٢ و ٢-٣-٢ السؤالين   الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على     
  :يرجى تقديم نسخة من الدراسة التي رجعتم إليهاكما 

٤-٣-٢  

   وزارة الصحة-٢٠٠٨معدالت حدوث السرطان في سلطنة عمان 
  
  

  
  التكاليف المرتبطة بالتبغ  ٤-٢
هل لديكم أي معلومات بشأن العبء االقتصادي الناجم عن تعـاطي             ١-٤-٢

مالية لتعاطي التبغ التي يتكبـدها      التبغ بين السكان، مثل التكلفة اإلج     
  سكان مجتمعكم؟

   نعم      ال



FCTC/COP/3/DIV/3   

11 

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

٢-٤-٢  

  ال ينطبق
يرجـى   ومصدر هذه البيانات، كمـا       ٢-٤-٢على السؤال   الرجاء ذكر سنة بيانات الرد      

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

    ال ينطبق
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  توريد التبغ ومنتجاته    ٥-٢

  )٥- ١٥، و)ج(٤- ٢٠و) ب(٢-٦باإلشارة إلى المواد (
  د المشروع لمنتجات التبغالتوري

قطع أو (الوحدة   المنتج  
  )أطنان، مثال

اإلنتاج 
  المحلي

  الواردات  الصادرات

 الذي يدخنمنتجات التبغ 
 أضف منتجاً

لفائف غليظة 
وان ) سيجار(

كانت مقطوعة 
األطراف 

ولفائف صغيرة 
) سيجاريللوس(

  محتوية على تبغ

  ٣٥٤٣٧,٠٠  ١٣٩١٨٥,٠٠  ٠,٠٠  كجم

لفائف عادية 
محتوية ) سجائر(

  ١٢٦٦٤٦٢٥,٠٠  ٥٦٧٦٠٦٨,٠٠  ٠,٠٠  كجم  على تبغ
سجائر كأبدال 

التحتوي  (للتبغ
على التبغ أو 
  )النيكوتين

  ٨١٦,٠٠  ٠  ٠,٠٠  كجم
تبغ مفروم أو 

مكبوس للتدخين 
فرط للسجاير (

  ) اللف
  ٢٢٨٦٥,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  كجم

تبغ مفروم أو 
  ١٠٥٨,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  كجم  مكبوس للغاليين

 الذي ال يدخنمنتجات التبغ     ٢٩٨٩٥٧,٠٠  ٩١٤٥  ٠,٠٠  كجم  معسل
 أضف منتجاً

تنباك مفروم أو 
مكبوس مهيأ 
  ١٤٥,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  كجم  للبيع بالتجزئة 
تبغ مكبوس أو 
مرطب لصنع 

  ١٤٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  كجم  السعوط
تبغ مفروم أو 
 األخرىمنتجات التبغ     ٣٤٠,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  كجم  مكبوس للمضغ 

 أضف منتجاً

  ٦٨٦,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  كجم  جراك
  ٦,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  كجم  ابدال التبغ
تبغ مزال 

االضالع كليا أو 
  ٨١٣,٠٠  ٩١٣  ١٢٢٦,٠٠  كجم  جزئيا

فضالت تبغ 
صالحة 

لإلستعمال كتبغ 
  ) دقة(

  ١٠١,٠٠  ٠,٠٠  ٠,٠٠  كجم

غيرها من 
    ٠,٠٠  ٠,٠٠  ١١٨٥,٠٠  كجم  فضالت تبغ

١-٥-٢  

  ١٠٤,٠٠  ٠  ١١٦٠٥٢,٠٠  كجم   التبغ أوراق  التبغ

اسم (الرجاء تقديم معلومات، إن وجدت، عن حجم المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية 
  ).المنتج والوحدة والكمية مثال

٢-٥-٢  

            
  ٣-٥-٢  : ومصدر هذه البيانات٢-٥-٢ و١-٥-٢اء ذكر سنة بيانات الرد على السؤالين الرج

  ، األدارة العامة للجمارك٢٠٠٩
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  مصادرة منتجات التبغ غير المشروعة  ٦-٢
  )٥-١٥باإلشارة إلى المادة  (

ماليين (الوحدة   المنتج  السنة  
  )القطع، مثال

  الكمية المصادرة

 الذي يدخنلتبغ منتجات ا
 أضف خطاً

لفائف عادية   ٢٠٠٩
محتوية ) سجائر(

  على تبغ
علبة تبغ محتوية على 

  ٧٦٩٩٢١٠,٠٠  عشرين سيجارة

                                                
 الذي ال يدخنمنتجات التبغ                                                   

 أضف خطاً

تنباك مفروم أو   ٢٠٠٩
مكبوس مهيأ 
  للبيع بالتجزئة 

  ١٣٥٠,٠٠  )كجم(بالوزن 

تبغ مكبوس أو   ٢٠٠٩
مرطب لصنع 

  السعوط
  ٦٥٢٥,٠٠  )كجم(بالوزن 

تبغ مفروم أو   ٢٠٠٩
    ٢٦٨٩٤,٠٠  )كجم(بالوزن   مكبوس للمضغ 

١-٦-٢  

 األخرى منتجات التبغ 
 أضف خطاً

غيرها من   ٢٠٠٩
  ٣١,٠٠  )كجم(بالوزن   فضالت تبغ

  ١٧٢,٠٠  بالريال العماني  تبغ باضالعه  ٢٠٠٩
                                                  

  ٢-٦-٢  هل لديكم أي معلومات عن النسبة المئوية لمنتجات التبغ المهربة في سوق التبغ الوطني ة؟
   نعم      ال

ـ    ٣-٦-٢  فما هي النسبة المئوية لمنتجات التبـغ المهربـة          ٢-٦-٢على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
           %   بالنسبة لجميع المنتجات في سوق التبغ الوطنية؟

ـ    وكانت المعلومات متوفرة لديكم، فما هو االتجـاه       ٣-٦-٢على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
 منذ تقديم تقريركم الماضـي فيمـا يتعلـق          السائد على مدى السنوات الثالث الماضية أو      

  بالنسبة المئوية لمنتجات التبغ المهربة في سوق التبغ الوطنية؟

٤-٦-٢  

            
  ٥-٦-٢  .الرجاء تقديم أي معلومات إضافية عن منتجات التبغ غير المشروعة أو المهربة

            
  ٦-٦-٢  : ومصدر هذه البيانات٦- ٢ أسئلة الفرع ىالرجاء ذكر سنة بيانات الرد عل

٢٠٠٩  
  

  زراعة التبغ  ٧-٢
   نعم      ال  هل توجد أية زراعة للتبغ في واليتكم القانونية ؟  ١-٧-٢

 في  فيرجى تقديم معلومات عن عدد العاملين١-٧-٢على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ
  .كما يرجى توزيع هذا العدد حسب الجنس إذا أمكنكم ذلك. زراعة التبغ

٢-٧-٢  

   شخص ٣٠جد إحصائية بعدد العاملين إأل إن العدد ال يتجاوز ال تو
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 ٠٠٠٠٠٠٠٠١, .الرجاء تقديم نسبة إنتاج أوراق التبغ إلى الناتج المحلي اإلجمالي الوطني  ٣-٧-٢

  :ومصدر هذه البيانات ٧- ٢ أسئلة الفرع لرجاء ذكر سنة بيانات الرد علىا  ٤-٧-٢

  ٢٠٠٩وزارة الزراعة   
  

  فرض الضرائب على منتجات التبغ  ٨-٢
  )٣- ٦و) أ(٢- ٦باإلشارة إلى المادتين (

مثـل  ( لفئات منتجات التبغ األكثر شيوعاً        البيع بالتجزئة  ما هي نسبة الضرائب في أسعار       ١-٨-٢
وضـريبة القيمـة    ) عنـد االقتـضاء   (مبلغ ضريبة اإلنتاج ورسوم المبيعات والـواردات        

  ضريبة السلع والخدمات؟ )/ المضافة
  

  ؟)وما هي أنواع الضرائب المفروضة(كيف يتم تحصيل ضرائب اإلنتاج 
   نعم      ال  ضريبة نوعية فقط •
   نعم      ال  ضريبة القيمة المضافة فقط •
   نعم      ال  توليفة بين الضريبة النوعية وضريبة القيمة المضافة •

٢-٨-٢  

  )          الرجاء شرح ذلك(توليفة أكثر تعقيداً،  •
 تفاصيل عن معدالت الضرائب، إن وجدت، المفروضة على منتجـات التبـغ        الرجاء تقديم 

كأن تكـون  : حدد نوع الضريبة(على جميع مستويات الحكومة، وتوخي الدقة بقدر اإلمكان   
  )مثالً ضريبة القيمة المضافة، أو رسوم على المبيعات، أو رسوم على الواردات

ــدل أو   نوع الضريبة  المنتج   المعـ
  القيمة

  ٥الضريبةأساس 

 يدخنمنتجات التبغ الذي 
 أضف منتجاً

التبغ الخام غير 
  كيلوجرام  ٢,٠٠  رسوم جمركية  المصنع بمشتقاته
منتجات التبغ 
المفروم او 
  كيلوجرام  ٦,٠٠  يةرسوم جمرك  المكبوس

  سيجارة١٠٠٠  ١٠,٠٠  رسوم جمركية  سجائر
  الكيلوجرام  ٢٠,٠٠  رسوم جمركية  السيجار

                                                  

٣-٨-٢  

 ال يدخنمنتجات التبغ الذي 
أضف منتجاً 

  

                                                
                                                
                                                  

                                                        
فإذا جاءت . بوضوح إلى األساس الذي يقوم عليه حساب معدل الضريبة أو قيمتها" أساس الضريبة "يبينينبغي أن     ٥

القيمة الفعلية للسلعة التي فرضت " أساس الضريبة"لكان ) مثل ضريبة القيمة المضافة(بنسبة مئوية الضريبة معبراً عنها 
" األساس"في هذه الحالة يكون . ٪ من سعر البيع بالتجزئة٣٠٪ من سعر المنتج، و٤٥عليها الضريبة؛ على سبيل المثال 

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

  . سيجارة١٠٠يصبح " أساس الضريبة" دوالرات و٥" قيمة الضريبة تصبح" سيجارة فإن ١٠٠ دوالرات على كل ٥
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 األخرى منتجات التبغ 
 أضف منتجاً

  للكيلوجرام  ٦,٠٠  رسوم جمركية  تبغ الشيشة
                                                
                                                  

لـضريبة  الرجاء تقديم وصف موجز عن االتجاه السائد في واليتكم القانونية في مجـال ا              
المفروضة على منتجات التبغ على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقـديم تقريـركم            

  .الماضي

٤-٨-٢  

ْْ  
هل تخصصون أي نسبة مئوية من إيرادات ضرائبكم لتمويل أي خطة   ٥-٨-٢

  أو استراتيجية وطنية لمكافحة التبغ في واليتكم القانونية؟ 
  )٢٦باإلشارة إلى المادة (

   نعم      ال

  ٦-٨-٢  . فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه٥-٨-٢على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ
            

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

  
  
  
  
  
  
  

  سعر منتجات التبغ  ٩-٢
  ))أ (٢-٦باإلشارة إلى المادة (

الرجاء ذكر أسعار البيع بالتجزئة ألشيع ثالثة عالمات تجارية من منتجات التبغ المحليـة              
  .والمستوردة في أوسع نقطة بيع في عاصمتكم

  العالمة التجارية األكثر بيعاً  
منتجات التبغ   

  الذي يدخن
منتجات التبغ 
  الذي ال يدخن

منتجات التبغ 
  األخرى

عدد الوحدات 
أو مقدارها 

  عبوةلكل 

سعر 
البيع 
  بالتجزئة

  -  ال ينطبق     ينطبقال
  -  ال ينطبق    ال ينطبق
  ال ينطبق  -    ال ينطبق

              -  ال ينطبق
              -  ال ينطبق
  ال ينطبق

  

-              
                                    
                                    

  المنتجات 
  المحلية

  

  

                                    
  ٠,٧٥٠  عبوة  مارلبورو
  ٠,٤٥٠   جرام٥٠  معسل

١-٩-٢  

المنتجات 
  المستوردة
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ــغير    جوتكا ــيس ص ك
  غرام٣

٠,٠٢٥  

                                    
                                    

                                    
                                    

  

  

                                    
  ٢-٩-٢  . ومصدر هذه البيانات١-٩-٢الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 

  وزارة الصحة
فـي الـسـؤال   " معدل الضريبة أو قيمتهـا   "الرجاء ذكر العملة المستخدمة الستيفاء خانة       

، وسعر صـرف هـذه العملـة        ١-٩-٢ في السؤال    "سعر البيع بالتجزئة  " وخانة   ٣-٨-٢
  .بالدوالر األمريكي إذا كان هذا السعر معروفاً، وتاريخ سعر الصرف أيضاً

٣-٩-٢  

  الريال العماني
الرجاء تقديم وصف موجز لالتجاه السائد في واليتكم القانونية في مجال أسـعار منتجـات         

  .اضية أو منذ تقديم تقريركم الماضيالتبغ على مدى السنوات الثالث الم
٤-٩-٢  

            
  
  
  
  
  
  
  التشريع واللوائح والسياسات  -٣
  االلتزامات العامة  المادة  ١-٣

  )٥باإلشارة إلى المادة (
  االلتزامات العامة  ٥  ١-١-٣
هل قمتم بوضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات         ١-٥  ١-١-١-٣

وخطــط وبــرامج شــاملة ومتعــددة 
افحة التبغ على الـصعيد     القطاعات لمك 

  الوطني وفقاً لالتفاقية؟

       ال   نعم

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

امج المتعلقـة بالـصحة     والخطط والبر 
ــة أو   ــصحة العمومي ــة أو ال الوطني

  النهوض بالصحة؟

       ال   نعم

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

  و برنامج؟في أي استراتيجية أو خطة أ
      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 •

ـ    فيرجى تقديم التفاصـيل     ٤-١-١-٣على أي من األسئلة الواردة تحت       " نعم"إذا أجبتم ب
مثل طبيعة آلية التنسيق الوطنية، والمؤسسة التي ينتمي إليها مركز االتـصال لمكافحـة           (

  ).أو وحدة مكافحة التبغالتبغ 

٥-١-١-٣  

  توجد لجنة وطنية لمكافحة التبغ من القطاعات المعنية المتعددة
االلتزامـات  ( ٢-٥ و ١-٥الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المـادتين           

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

  توجد الية تنسيقية وطنية
  وجود قوانين لحظر استخدام التبغ في األماكن لعامة

   التبغ غير المدخن وتصنيعخظر استراد
إذا كانت لديكم أي معلومات هامة أو لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيل في المكان   

  .المخصص أدناه
٧-١-١-٣  

            
حماية سياسات الصحة العمومية فيما يتعلق بمكافحة التبـغ مـن المـصالح        ٣-٥  ٢-١-٣

  التجارية وغيرها لدوائر صناعة التبغ
هل قمتم حسب االقتضاء باعتماد وتنفيذ تـدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو              
إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم بتنفيذ برامج حسب االقتضاء في أي مـن              

  :المجاالت التالية

    

وفيما يتعلق بـالردود اإليجابيـة     ". ال"أو  " نعم"رجاء وضع عالمة على     ال(
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفرع أو       

 بإحـدى   ،ويرجى تقديم الوثائق، إن تـوافرت     . إرفاق الوثائق ذات الصلة   
  .)اللغات الرسمية الست

حماية سياسات الصحة العمومية      -    ١-٢-١-٣
تعلق بمكافحة التبـغ مـن      فيما ي 

المـصالح التجاريــة وغيرهــا  
  لدوائر صناعة التبغ؟

       ال   نعم

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

واسعة من المعلومات المتعلقـة     
بأنشطة دوائر صناعة التبغ ذات     

       ال   نعم
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 فـي   الصلة بأغراض االتفاقية،  
  مستودع عمومي مثال؟

ـ    فيرجـى   ٢-٢-١-٣ أو   ١-٢-١-٣على أي من األسئلة الواردة تحت       " نعم"إذا أجبتم ب
  .تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه

٣-٢-١-٣  

ية والتنبية على دوائر الوزارة بعـدم       تم ايجاد استمارة تعارض مصالح ألعضاء اللجنة الوطن       
وكذلك التنبه على جميع الوحدات الكومية المعنية بعـدم   . شراء ادوية من وكالء شركات التبغ     

  قبول معونات وهبات من شركات التبغ
 على مدى السنوات الثالث     ٣-٥الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          

  .تقديم تقريركم الماضيالماضية أو منذ 
٤-٢-١-٣  

   ٣-٢-١-٣انظر 
إذا كانت لديكم أي معلومات هامة أو لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان    

  .المخصص أدناه
٥-٢-١-٣  

م تم ايجاد استمارة تعارض مصالح ألعضاء اللجنة الوطنية والتنبية على دوائر الوزارة بعـد             
وكذلك التنبه على جميع الوحدات الكومية المعنية بعـدم   . شراء ادوية من وكالء شركات التبغ     

  قبول معونات وهبات من شركات التبغ
  
  
  
  
  
  
  
  

  التدابير المتعلقة بالحد من الطلب على التبغ    ٢-٣
  )١٤-٦باإلشارة إلى المادة (

  ى التبغالتدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب عل  ٦  ١-٢-٣
هل قمتم حسب االقتضاء باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية            
أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضاء بتنفيذ برامج في أي من المجاالت             

  :التالية

    

وفيما يتعلق بـالردود اإليجابيـة      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
مكان المخصص في نهاية هذا الفرع أو       يرجى تقديم ملخص مقتضب في ال     

 بإحـدى  ،ويرجى تقديم الوثـائق، إن تـوافرت  . إرفاق الوثائق ذات الصلة  
  .)اللغات الرسمية الست

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

تسهم بحيث  يتعلق بمنتجات التبغ    

       ال   نعم
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في األغراض الصحية الرامية     
  من استهالك التبغ؟إلى الحد 

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

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

  والرسوم؟

       ال   نعم

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

  .تقريركم الماضي

٤-١-٢-٣  

  من قيمة الشراء% ١٠٠الضرائب 
إذا كانت لديكم أي معلومات هامة ولم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان               

  .المخصص أدناه
٥-١-٢-٣  

            
  
  
  
  
  
  
  الحماية من التعرض لدخان التبغ  ٢-٨  ٢-٢-٣

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

  :أي من المجاالت التالية

    

 وفيما يتعلق بالردود اإليجابيـة    ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفـرع    

 بإحدى  ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . أو إرفاق الوثائق ذات الصلة    
  .)اللغات الرسمية الست

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

       ال   نعم

٢-٢-٢-٣  

  

ـ    ١- ٢- ٢- ٣على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
فإلى أي حد كانت الحماية من التعـرض      
لدخان التبغ في األماكن الداخلية التاليـة       

  معدومة  جزئية  كاملة
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  :شاملة لما يلي
     المباني الحكومية  •
      الصحيةمرافق الرعاية  •

     المرافق التعليمية  •
     أماكن العمل الخاصة  •
ــي   • ــات الت ــات ذات المحرك المركب

سـيارات  (كأمـاكن للعمـل     تستخدم  
ــعاف،   ــيارات اإلس ــرة، وس األج

  )وسيارات توصيل الطلبات

   

 :يرجـى تحديـدها  (أي أماكن أخرى      •
  ؟)          

   

التعرض لدخان التبغ فـي     الحماية من     -    ٣-٢-٢-٣
  وسائل النقل العام؟

       ال   نعم

ـ    ٣- ٢- ٢- ٣ على السؤال " نعم"إذا أجبتم ب
فإلى أي حد كانت الحماية من التعـرض      
لدخان التبغ في وسائل النقل العام التالية       

  :شاملة لما يلي

  معدومة  جزئية  كاملة

     راتالطائ  •

     القطارات  •

  

وسائل النقـل األرضـي العمـومي         •
الحــافالت والحــافالت الكهربائيــة (

  )والترام

   

     سيارات األجرة  •

٤-٢-٢-٣  

 :يرجـى تحديـدها    (وسائل أخـرى    •
  ؟)          

   

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

       ال   نعم

 ٥- ٢- ٢- ٣على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ
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  (ى  أي أماكن أخر    •
          (  
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الرجاء تقديم ملخص موجز للتدابير الكاملة والجزئية مع تحديد تفاصـيل           
  .التدابير الجزئية المنفذة

  الحماية من التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل الداخلية  •
   قرارات وزارية تحظر التدخين في جميع األماكن العامة المغلقة هناك

  الحماية من التعرض لدخان التبغ في وسائل النقل العام  •
   المغلقة العامة األماكن جميع في التدخين تحظر وزارية قرارات هناك

  لعامة الداخليةالحماية من التعرض للدخان في األماكن ا  •

٧-٢-٢-٣  

   المغلقة العامة األماكن جميع في التدخين تحظر وزارية قرارات هناك
الحماية من التعرض   ( ٨الرجاء تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة             

  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)لدخان التبغ
٨-٢-٢-٣  

  م ٢٠١٠تم اصدار قوانين حظر التدخين في األماكن العامة سنة 
إذا كانت لديكم معلومات هامة ولم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان                

  .المخصص أدناه
٩-٢-٢-٣  

              
  
  
  
  
  
 
  تنظيم محتويات منتجات التبغ  ٩  ٣-٢-٣

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

  :أي من المجاالت التالية

    

وفيما يتعلق بالردود اإليجابيـة     ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     ( 
ية هذا الفـرع   يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نها        

 بإحدى  ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . أو إرفاق الوثائق ذات الصلة    
  .)اللغات الرسمية الست

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

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

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

       ال   نعم  تنظيم انبعاثات منتجات التبغ؟  -    ٤-٣-٢-٣
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تنظـيم محتويـات    ( ٩م المحرز في تنفيذ المـادة       الرجاء تقديم وصف موجز عن التقد     
  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)منتجات التبغ

٥-٣-٢-٣  

   في شأن التبغ ٣٩/٢٠٠١أصدار القرار الوزاري رقم 
ا في المكـان  لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيله    وإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .المخصص أدناه
٦-٣-٢-٣  

  ٥٩٧ والموصفة القياسية العمانية توجد
  
  تنظيم اإلفصاح عن منتجات التبغ  ١٠  ٤-٢-٣

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

  :المجاالت التاليةأي من 

    

وفيما يتعلق بالردود اإليجابيـة     ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     ( 
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفـرع           

 بإحدى  ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . أو إرفاق الوثائق ذات الصلة    
  .)اللغات الرسمية الست

نعي منتجات التبـغ أو مـستورديها باإلفـصاح للـسلطات           مطالبة صا   -
  :الحكومية عن المعلومات التي تتعلق بما يلي

       ال   نعم  محتويات منتجات التبغ؟  •

١-٤-٢-٣    

       ال   نعم  انبعاثات منتجات التبغ؟  •

  :مطالبة باإلفصاح للجمهور عن المعلومات المتعلقة بما يليال  - 
       ال   نعم  محتويات منتجات التبغ؟  •

٢-٤-٢-٣    

       ال   نعم  انبعاثات منتجات التبغ؟  •

تنظيم اإلفـصاح عـن     ( ١٠تنفيذ المادة   الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في        
  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)منتجات التبغ

٣-٤-٢-٣  

            
لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان         وإذا كانت لديكم معلومات هامة        ٤-٤-٢-٣

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

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

  :بخصوص أي من المجاالت التالية

    

وفيمـا يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعـم "الرجاء وضع عالمة على     (
بية يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية اإليجا

ويرجى تقديم الوثـائق، إن     . هذا الفرع أو إرفاق الوثائق ذات الصلة      
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  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،توافرت
آحـاد  اشتراط أال يحمل التغليف أو        -  ١١  ١-٥-٢-٣

السجائر أو سائر منتجات التبـغ أي       
  إعالن أو ترويج؟

       ال   نعم

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

  أخطاره أو انبعاثاته؟

       ال   نعم

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

  تصف آثار تعاطي التبغ الضارة؟

       ال   نعم

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

       ال   نعم

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

       ال   نعم

الصحية ضمان أن تكون التحذيرات       -  )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

تحذيرات الصحية  ضمان أن تغطي ال     -
٪ أو أكثر من مساحة العـرض       ٥٠

  الرئيسية؟

       ال   نعم

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

  ؟تحتوي على صور أو رسومات

       ال   نعم

ـ    -  ١٠-٥-٢-٣ علـى السـؤال  " نعم"إذا أجبتـم ب
 فهل تملك الحكومة حقوق     ٩- ٥- ٢- ٣

  ملكية هذه الصور والرسومات؟

       ال   نعم

١١-٥-٢-٣  

  )٥)(ب(١-١١

ـ    - علـى السؤال  " نعـم"إذا أجبتـم ب
ــنح ١٠-٥-٢-٣ ــون م ــل تقبل  فه

رخصة غير حصرية وخاليـة مـن       
خدام التحذيرات الصحية   الرسوم الست 

التي ُأعدت داخل واليتكم القانونية مع      
  أطراف أخرى؟

       ال   نعم

       ال   نعماشتراط أن تحمل كل علبة أو عبـوة          -  ٢-١١  ١٢-٥-٢-٣
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من منتجات التبغ وأغلفتها الخارجية     
وبطاقات توسيمها معلومـات عـن       

اتها ذات  مكونات منتجات التبغ وانبعاث   
  الصلة؟

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   ( ١١الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)التبغ

١٤-٥-٢-٣  

  /٣٩من القرار الوزاري رقم ) ١(المادة 
ع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان      لم يشملها هذا الفر   وإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .المخصص أدناه
١٥-٥-٢-٣  

 ويتم حاليا اعداد تحذيرات صحية ٣٩/٢٠٠١من القرار الوزاري رقم ) ١(المادة 
  وصور لتوسيم منتجات التبغ

                              
  التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور  ١٢  ٦-٢-٣

د وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو      هل قمتم حسب االقتضاء باعتما    
تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضاء بتنفيـذ بـرامج بخـصوص أي مـن               

  :المجاالت التالية

    

وفيما يتعلق بالردود اإليجابية يرجى     ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
رفـاق  تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفـرع أو إ       

 بإحـدى اللغـات   ،ويرجى تقديم الوثـائق، إن تـوافرت      . الوثائق ذات الصلة  
  .)الرسمية الست

يرجـى  (برامج التثقيف وتوعية الجمهور؟       -  )أ(١٢  ١-٦-٢-٣
الرجوع إلى البرامج المنفذة منـذ تقـديم        

  )تقرير السنتين

       ال   نعم
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 فما هي الفئات التي تستهدفها هذه       ١-٦-٢-٣على السؤال   " نعم"بـم  إذا أجبت 
  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  

 :يرجـى تحديـدها   (أي حاالت أخـرى       •
          (  

       ال   نعم

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

  الجمهور؟
       ال   نعم  العمر  •
       ال   نعم  الجنس  •
       ال   نعم  الخلفية التعليمية  •
       ال   نعم  الخلفية الثقافية  •
       ال   نعم  ة واالقتصاديةالحالة االجتماعي  •

  )أ(١٢  ٣-٦-٢-٣

 :يرجـى تحديـدها   (أي حاالت أخـرى       •
          (  

       ال   نعم

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

المخاطر الصحية المترتبة على استهالك       •
  التبغ؟

       ال   نعم

المخاطر الصحية المترتبة على التعرض       •
  لدخان التبغ؟

       ال   نعم

  )ب(١٢

فوائد اإلقالع عن تعاطي التبغ وأنمـاط         •
  المتحررة من التبغ؟الحياة 

       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؟  -

٤-٦-٢-٣  

  )و(١٢

       ال   نعم  استهالك التبغ؟  -
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ـ          - رامج وعي الهيئات والمنظمات التالية ومـشاركتها فـي وضـع وتنفيـذ ب
  :واستراتيجيات متعددة القطاعات لمكافحة التبغ

       ال   نعم   العامة؟الهيئات  •

المنظمات غير الحكومية غير المنتـسبة        •
  لدوائر صناعة التبغ؟

       ال   نعم

       ال   نعم  المنظمات الخاصة؟  •

  )ه(١٢  ٥-٦-٢-٣

 :يرجـى تحديـدها   (أخـرى   أي هيئات     •
          (  

       ال   نعم

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

 وتختبرون  وتوعية الجمهور بنتائج البحوث   
  هذه البرامج سلفاً وترصدونها وتقيمونها؟

       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  العاملين في خدمة المجتمعات؟  •

       ال   نعم  العاملين االجتماعيين؟  •

       ال   نعم  موظفي وسائل اإلعالم؟  •

       ال   نعم  المربين؟  •

       ال   نعم  صانعي القرارات؟  •

       ال   نعم  اإلداريين؟  •

  )د (١٢  ٧-٦-٢-٣

 :يرجــى تحديــدها(أخــرى فئــات أي   •
  ؟)          

       ال   نعم

التثقيـف واالتـصال   ( ١٢الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيـذ المـادة       
 على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريـركم           )والتدريب وتوعية الجمهور  

  .الماضي

٨-٦-٢-٣  

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

  .المكان المخصص أدناه
٩-٦-٢-٣  

    ال
 اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته  ١٣  ٧-٢-٣
فيذية أو هل قمتم حسب االقتضاء باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تن       

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتـضاء بتنفيـذ بـرامج              
  :بخصوص أي من المجاالت التالية
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وفيمـا يتعلـق بـالردود      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
اإليجابية يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص فـي          

 تقـديم  ويرجـى . نهاية هذا الفرع أو إرفاق الوثـائق ذات الـصلة    
  .) بإحدى اللغات الرسمية الست،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- ٣ل ، يرجى االنتقال مباشرة إلى السؤا١-٧-٢-٣على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ  
  : فهل يشمل الحظر١-٧-٢-٣على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ

عرض وإبراز منتجات التبغ فـي        •
  نقاط البيع؟

       ال   نعم

       ال   نعم  اإلنترنت الداخلية؟شبكة   •
       ال   نعم  إلنترنت العالمية؟شبكة ا  •
أو / تمديد العالمـات التجاريـة و       •

  تقاسم العالمات التجارية؟
       ال   نعم

تعيين المنتجات كوسيلة لإلعالن أو       •
  الترويج؟

       ال   نعم

تصوير التبغ أو استخدام التبغ فـي       •
البرامج الترفيهية التي تبثها وسائل     

  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    

ية أنشطة اإلعالن والترويج والرعا     •
العابرة للحدود والناشئة من داخـل      

  إقليمكم؟

       ال   نعم

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      
       ال   نعم
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أو المبادئ الدستورية من فرض حظر      
شامل على أنشطة اإلعالن عن التبـغ       

  والترويج له ورعايته؟
فرض قيود على أنشطة اإلعالن عن        -  ٣-١٣  ٤-٧-٢-٣

التبغ والترويج له ورعايته، في غياب   
  الحظر الشامل؟

       ال   نعم

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

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

  الشامل؟

       ال   نعم

حظر جميع أنواع أنـشطة اإلعـالن      -  )أ(٤-١٣  ٦-٧-٢-٣
عن التبغ والترويج له ورعايته التي      
تروج ألحد منتجات التبغ بأي وسيلة      
كاذبة أو خادعة أو مضللة أو مفضية       

اع خاطئ بشأن خصائصه أو إلى انطب
ــاره أو   ــصحية أو أخط ــاره ال آث

  انبعاثاته؟

       ال   نعم

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

مطالبة دوائر صناعة التبغ باإلفصاح       -  )د(٤-١٣  ٩-٧-٢-٣
فقه للسلطات الحكومية المعنية عما تن    

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  شبكة اإلنترنت الداخلية؟  •

١٠-٧-٢-٣  
  

       ال   نعم  شبكة اإلنترنت العالمية؟  •
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ــرىأي   • ــائط أخ ــى ( وس يرج
  )           :تحديدها

       ال   نعم

  :تقييد الرعاية التي تقدمها شركات التبغ  - 
       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"سواء أكانت إجابتكم 
تتعاونون مع األطراف األخرى على       -  ٦-١٣  ١٢-٧-٢-٣

تطوير التكنولوجيات وسائر الوسائل    
الضرورية لتيـسير إلغـاء أنـشطة       

  رويج العابرة للحدود؟الت

       ال   نعم

تفرضون عقوبـات علـى التـرويج         -  ٧-١٣  ١٣-٧-٢-٣
العـابر للحــدود تكــافئ العقوبــات  
المنطبقــة علــى أنــشطة اإلعــالن 
والترويج والرعاية الناشئة من داخل     

  إقليمكم وفقاً للقانون الوطني؟

       ال   نعم

اإلعـالن عـن التبـغ      ( ١٣الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
 على مدى السنوات الثالث الماضية أو منـذ تقـديم تقريـركم             )والترويج له ورعايته  

  .الماضي

١٤-٧-٢-٣  

            
ملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان        لم يش وإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .المخصص أدناه
١٥-٧-٢-٣  

            
  
  
  
  
  الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه  ١٤  ٨-٢-٣

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

  :أي من المجاالت التالية

    

وفيما يتعلق بالردود اإليجابيـة     ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفرع           

 بإحدى ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت  . أو إرفاق الوثائق ذات الصلة    
  .)سمية الستاللغات الر

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

       ال   نعم
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  وأفضل الممارسات؟
برامج التشجيع على اإلقالع عن تعاطي        -

  :التبغ تشمل ما يلي
    

عالمية تركـز علـى     تنظيم حمالت إ    •
  أهمية اإلقالع عن التدخين؟

       ال   نعم

برامج موجهة خصيصاً إلى النساء أو   •
  الحوامل؟

       ال   نعم

تظاهرات محلية حسب االقتضاء مثل       •
ـ    اليوم العـالمي   األنشطة المرتبطة ب

 أو اليوم الوطني المتناع عن التدخينل
  لالمتناع عن التدخين؟

       ال   نعم

١-١٤  ٢-٨-٢-٣  

 :يرجى تحديـدها  ( أي برامج أخرى    •
  )معارض صحيه

       ال   نعم

 على اإلقالع عن تعاطي التبغ فـي أمـاكن        تصميم وتنفيذ برامج تشجع     -
  :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    •
  ؟)           :تحديدها

       ال   نعم

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

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

٤-٨-٢-٣  

       ال   نعم  التعليم؟  •

٥-٨-٢-٣  

  )ب(٢-١٤

إدراج برامج تتعلق بتـشخيص       -
االعتماد على التبغ وعالجه في     
نظام الرعاية الـصحية التـابع      

  لكم؟

       ال   نعم

 فيرجى ذكر الهياكل التي تقوم ٥-٨-٢-٣على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ
خيص وعالج االعتماد على التبغ في إطار نظام الرعاية بتوفير برامج تش

  الصحية التابع لكم من بين الهياكل التالية؟
       ال   نعم  الرعاية الصحية األولية •

  )ب(٢-١٤  ٦-٨-٢-٣

       ال   نعمالرعاية الـصحية الثانويـة      •



FCTC/COP/3/DIV/3   

31 

  والثالثية
ــصحية  • ــة ال ــم الرعاي نظ

ــصة  ــى (المتخصـ يرجـ
  )          : تحديدها

       ال   نعم

المراكز المتخصـصة فـي      •
إسداء المشورة لإلقالع عن    
التدخين ومعالجة االعتمـاد    

  عليه

       ال   نعم

       ال   نعم  مراكز التأهيل •

يرجـى  (أي مراكز أخرى     •
  )           :تحديدها

       ال   نعم

ـ    فما هي الخدمات المتاحة في      ٥-٨-٢-٣على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
  التمويل العمومي أو مخططات سداد التكاليف؟هذه األوساط التي يشملها 

  معدومة  جزئية  كاملة  الرعاية الصحية األولية  •

الرعاية الـصحية الثانويـة       •
  معدومة  جزئية  كاملة  والثالثية

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

  )          : تحديدها
  معدومة  جزئية  كاملة

المراكز المتخصـصة فـي       •
إسداء المشورة لإلقالع عن    
التدخين ومعالجة االعتمـاد    

  عليه
  معدومة  جزئية  كاملة

  معدومة  جزئية  كاملة  مراكز التأهيل  •

  )ب(٢-١٤  ٧-٨-٢-٣

يرجـى  (أي خدمات أخرى      •
  معدومة  جزئية  كاملة  )           :تحديدها

ـ    فيرجـى تحديـد المهنيـين       ٥-٨-٢-٣على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
الصحيين أو سواهم من المنخرطين في البرامج التي تتيح عالج االعتماد   

  على التبغ وخدمات إسداء المشورة؟
  :المهنيون الصحيون

       ال   نعم  األطباء  •

       ال   نعم  سنانأطباء األ  •

       ال   نعم  أطباء األسرة  •

  )ب(٢-١٤  ٨-٨-٢-٣

ممارسو الطـب التقليـدي       •
  )الشعبي(

       ال   نعم
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المهنيون الطبيون اآلخرون     •
  )           :حديدهميرجى ت(

       ال   نعم

       ال   نعم  الممرضات  •

       ال   نعم  القابالت  •

       ال   نعم  نالصيدالنيو  •

ــة    • ــي خدم ــاملون ف الع
  المجتمعات المحلية

       ال   نعم

ــة   • ــي الخدم ــاملون ف الع
  االجتماعية

       ال   نعم

المهنيـــون الـــصحيون   •
: يرجى تحديدهم (اآلخرون  

          (  

       ال   نعم

إدخال التدريب على عالج االعتماد على التبغ في المنهـاج الدراسـي              -
  :لتدريب العاملين الصحيين قبل التخرج وبعده في المدارس التالية

       ال   نعم  الطب؟  •

       ال   نعم  ألسنان؟طب ا  •

       ال   نعم  التمريض؟  •

       ال   نعم  الصيدلة؟  •

  )ج(٢-١٤  ٩-٨-٢-٣

يرجـى  (أي مدارس أخرى      •
  )           :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

ـ    )د(٢-١٤  ١١-٨-٢-٣ ـ      ١٠-٨-٢-٣علـى الـسؤال     " نعم"إذا أجبتم ب ات  فمـا هـي المنتج
  الصيدالنية المتاحة لمعالجة االعتماد على التبغ داخل واليتكم القانونية؟

العالج باالستعاضة عن   •
  النيكوتين

       ال   نعم

       ال   نعم  بوبروبيونال  •

       ال   نعم  فارينيكلينال  •

    

يرجـى  (أي منتجات أخرى      •
  )           :تحديدها

       ال   نعم
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ـ    فهل تمول تكاليف العـالج      ١٠-٨-٢-٣على السؤال   " نعم"إذا أجبتم ب
  بسداد التكاليف من مصدر عام؟بهذه المنتجات من األموال العامة أو 

العالج باالستعاضة عن   •
  معدومة  جزئية  كاملة  النيكوتين

  معدومة  جزئية  كاملة  بوبروبيونال  •

  معدومة  جزئية  كاملة  فارينيكلينال  •

  )د(٢-١٤  ١٢-٨-٢-٣

يرجـى  (أي منتجات أخرى      •
  معدومة  جزئية  كاملة  )           :تحديدها

الحد من الطلـب فيمـا      ( ١٤الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
 على مدى السنوات الثالث الماضـية أو منـذ          )يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه     

  .تقديم تقريركم الماضي

١٣-٨-٢-٣  

سيتم تقييمها وبعدها سيتم تعميم هذه تم أفتتاح عيادة  إسترشادية لإلقالع عن تعاطي التبغ و
   .توفر اإلمكانياتالتجربة لمختلف مناطق السلطنة عند 

ا كانت لديكم معلومات هامة ولم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكـان               إذ
  .المخصص أدناه

١٤-٨-٢-٣  

  تم إصدار مطبوعات تثقيفية وعمل محاضرات للجمهور بفوائد وطرق اإلقالع
  

  التدابير التي تتعلق بالحد من توريد التبغ  ٣-٣
  )١٧- ١٥شارة إلى المادة باإل(

  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ  ١٥  ١-٣-٣
هل قمتم حسب االقتضاء باعتماد وتنفيذ تدابير تـشريعية أو تنفيذيـة أو             
إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضاء بتنفيذ برامج بخـصوص     

  :أي من المجاالت التالية

    

وفيما يتعلق بالردود اإليجابيـة     ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفـرع    

 بإحدى  ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . أو إرفاق الوثائق ذات الصلة    
  .)اللغات الرسمية الست

اشتراط وضع عالمات على كل علب        -  ٢-١٥  ١-١-٣-٣
وعبوات منتجـات التبـغ وأغلفتهـا       
الخارجية للمساعدة على تحديد منـشأ      

  المنتج؟

       ال   نعم

اشتراط وضع عالمات على كل علب        -  )أ(٢-١٥  ٢-١-٣-٣
وعبوات منتجـات التبـغ وأغلفتهـا       
الخارجية تدل على أن المنـتج يبـاع      

  بصفة قانونية في السوق الداخلية؟

       ال   نعم

اشتراط أن تحمـل علـب وعبـوات          -  )أ(٢-١٥  ٣-١-٣-٣
منتجات التبغ التي تباع بالتجزئـة أو       
بالجملة في السوق الداخليـة البيـان       

       ال   نعم
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..." ال يرخص بالبيع إال فـي       "التالي  
أو أن تحمل أي عالمة أخرى فعالـة        

  تبين المقصد النهائي للمنتج؟
قتفـاء األثـر    استحداث نظام عملي ال     -  )ب(٢-١٥  ٤-١-٣-٣

 يعزز نظـام التوزيـع      وتحديد المنشأ 
ويساعد على تحري االتجـار غيـر       

  المشروع؟

       ال   نعم

اشتراط وضوح العالمات أو كتابتهـا        -  ٣-١٥  ٥-١-٣-٣
  للغات الرئيسية للبلد؟أو ا/ باللغة و

       ال   نعم

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

  بما فيه االتجار غير المشروع؟

       ال   نعم

ـ  إذ  -  )أ(٤-١٥  ٧-١-٣-٣ علـى الـسؤال   " نعـم"ا أجبتـم ب
 فهل سهلتم تبـادل هـذه       ٦-١-٣-٣

المعلومات بين المـصالح الجمركيـة      
والضريبية والسلطات األخرى حسب    
االقتضاء ووفقـاً للقـانون الـوطني       
واالتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف    

  ذات الصلة؟

       ال   نعم

إنفـاذ أو تعزيـز القـوانين وتحديــد      -  )ب(٤-١٥  ٨-١-٣-٣
عقوبات وتعويضات في حالة االتجار     
غير المشروع بمنتجات التبغ وتزييفها     

  وتهريب السجائر؟

       ال   نعم

اشتراط إتالف السجائر ومنتجات التبغ    -  )ج(٤-١٥  ٩-١-٣-٣
لتصنيع المقلدة والمهربة وكل معدات ا    

المصادرة المتأتية من االتجار غيـر      
المشروع باستخدام طرق تحترم البيئة     
باستخدام طرق تحترم البيئـة بقـدر       
اإلمكان أو التخلص من هذه المنتجات      

  وفقاً للقانون الوطني؟

       ال   نعم

توثيـق  اعتماد وتنفيذ تدابير رصـد و       -  )د(٤-١٥  ١٠-١-٣-٣
ومراقبة تخزين وتوزيع منتجات التبغ     
المحتجزة أو المنقولة وقف الضرائب     

  والرسوم؟

       ال   نعم

تمكين مصادرة منتجات االتجار غير       -  )ه(٤-١٥  ١١-١-٣-٣
  المشروع بمنتجات التبغ؟

       ال   نعم

التشجيع على التعاون بـين الهيئـات         -  ٦-١٥  ١٢-١-٣-٣
الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية    
اإلقليمية وذات الطابع الـدولي فـي       

       ال   نعم
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مجال التحقيق والمالحقـة القـضائية      
ورفع الدعاوى إلزالة االتجار غيـر      
المشروع بمنتجات التبغ، مع التركيز     
بصفة خاصة علـى التعـاون علـى        

  ي ودون اإلقليمي؟المستويين اإلقليم
الترخيص أو اتخاذ إجراءات أخـرى        -  ٧-١٥  ١٣-١-٣-٣

بقــصد مراقبــة أو تنظــيم اإلنتــاج 
والتوزيع من أجل تفادي االتجار غير      

  المشروع؟

       ال   نعم

االتجار غير المشروع   ( ١٥ وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة         الرجاء تقديم 
  . على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي)بمنتجات التبغ

١٤-١-٣-٣  

            
لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان         وإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .ص أدناهالمخص
١٥-١-٣-٣  

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

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

  :أي من المجاالت التالية

    

وفيما يتعلق بالردود اإليجابيـة     ". ال"أو  " نعم"رجاء وضع عالمة على     ال(
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفـرع    

 بإحدى  ،ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت    . أو إرفاق الوثائق ذات الصلة    
  .)اللغات الرسمية الست

إذا حظر بيع منتجات التبـغ للقـصر؟          -  ١-١٦  ١-٢-٣-٣
ـ  فيرجـى تحديـد الـسن     " نعم"أجبتم ب
  أضف حقالً: القانونية

       ال   نعم
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اشتراط قيام جميع بائعي منتجات التبغ        -  )أ(١-١٦  ٢-٢-٣-٣
بوضع مؤشر واضح وبارز داخل نقطة 
البيع التابعة لهم يفيد بحظر بيع التبـغ        

  إلى القصر؟

       ال   نعم

اشتراط قيام كل بائع للتبغ يساوره شك         -  )أ(١-١٦  ٣-٢-٣-٣
في عمر المـشتري أن يطالـب هنـا         
المشتري بتقديم ما يدل على أنه قد بلغ        

  السن القانونية؟

       ال   نعم

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

المحـالت  عليها مباشرة مثل رفـوف      
  المفتوحة؟

       ال   نعم

أو حظــر بيــع وتــصنيع الحلويــات   -  )ج(١-١٦  ٥-٢-٣-٣
الوجبات الخفيفة أو الدمى وما سـواها       
 في شكل منتجات للتبغ إلغراء القصر؟

       ال   نعم

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

  .٨- ٢- ٣- ٣ فيرجى االنتقال مباشرة إلى السؤال ٦-٢-٣-٣على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ
 ٦-٢-٣-٣النفي على الـسؤال     إذا أجبتم ب    )د(١-١٦  ٧-٢-٣-٣

فهل أنتم متأكدون من أن آالت بيـع التبـغ          
أو أنهـا   / ليست فـي متنـاول القـصر و       

  تشجع بيع منتجات التبغ للقصر؟ ال

       ال   نعم

  :أو تعزيز حظر توزيع منتجات التبغ المجانية إلى/ حظر و  - 
       ال   نعم  وم الناس؟عم  •

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

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

       ال   نعم

       ال   نعم  حظر قيام القصر ببيع منتجات التبغ؟  -  ٧-١٦  ١١-٢-٣-٣

لمبيعات التي تستهدف   ا( ١٦الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
 على مدى السنوات الثالث الماضية أو منـذ تقـديم   )القصر والمبيعات بواسطة القصر   

  .تقريركم الماضي

١٢-٢-٣-٣  

            
لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكان         وإذا كانت لديكم معلومات هامة        ١٣-٢-٣-٣

  .المخصص أدناه
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  تقديم الدعم لألنشطة البديلة المجدية اقتصادياً  ١٧  ٣-٣-٣

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

    

وفيما يتعلق بـالردود اإليجابيـة      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
 في نهاية هذا الفرع أو      يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص      

 بإحـدى   ،ويرجى تقديم الوثـائق، إن تـوافرت      . إرفاق الوثائق ذات الصلة   
  .)اللغات الرسمية الست

  :تعزيز البدائل المجدية اقتصادياً  -
   ال ينطبق  ال   نعم  زارعي التبغ؟ل  •

   ال ينطبق  ال   نعم  لين في صناعة التبغ؟للعام  •

١٧  ١-٣-٣-٣  

   ال ينطبق  ال   نعم  آحاد بائعي التبغ؟  •

يم الـدعم لألنـشطة     تقد( ١٧الرجاء تقديم ملخص موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة          
 على مدى السنوات الثالث الماضية أو منـذ تقـديم تقريـركم             )البديلة المجدية اقتصادياً  

  .الماضي

٢-٣-٣-٣  

            
لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها في المكـان          وإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .المخصص أدناه
٣-٣-٣-٣  

            
  

  التدابير والسياسات األخرى  ٤-٣
  )٢١ إلى ١٨باإلشارة إلى المواد (

  حماية البيئة وصحة األشخاص  ١٨  ١-٤-٣
هل قمتم حسب االقتضاء باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية            
أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضاء بتنفيذ برامج بخـصوص أي مـن         

  :المجاالت التالية

    

وفيما يتعلق بـالردود اإليجابيـة      ". ال"أو  " نعم"جاء وضع عالمة على     الر(
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفرع أو            

 بإحـدى   ،ويرجى تقديم الوثـائق، إن تـوافرت      . إرفاق الوثائق ذات الصلة   
  .)اللغات الرسمية الست

  ١٨  ١-١-٤-٣  :تبغ في إقليم بلدكم مع مراعاة ما يليتنفيذ التدابير المتعلقة بزراعة ال  -
   ال ينطبق  ال   نعم  حماية البيئة؟  •
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   ال ينطبق  ال   نعم  صحة األشخاص المرتبطة بالبيئة؟  •

  :لتدابير المتعلقة بتصنيع التبغ في إقليم بلدكم مع مراعاة ما يليتنفيذ ا  - 
   ال ينطبق  ال   نعم  حماية البيئة؟  •

١٨  ٢-١-٤-٣  

   ال ينطبق  ال   نعم  صحة األشخاص المرتبطة بالبيئة  •

حمايـة البيئـة وصـحة     (١٨الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة         
  .على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي) األشخاص

٣-١-٤-٣  

            
 في المكـان    إذا كانت لديكم معلومات هامة ولم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها           

  .المخصص أدناه
٤-١-٤-٣  

            
  

  المسؤولية  ١٩  ٢-٤-٣
هل قمتم حسب االقتضاء باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية            
أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضاء بتنفيذ برامج بخـصوص أي مـن             

  :المجاالت التالية

    

وفيما يتعلـق بـالردود اإليجابيـة    ". ال"أو " نعم"الرجاء وضع عالمة على    (
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفـرع أو    

 بإحـدى   ،ويرجى تقديم الوثـائق، إن تـوافرت      . إرفاق الوثائق ذات الصلة   
  .)اللغات الرسمية الست

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

       ال   نعم

هل رفع أحدكم في واليتكم القانونية دعـوى           ١-١٩  ٢-٢-٤-٣
المدنية، بمـا    أو /تتعلق بالمسؤولية الجنائية و   

االقتـضاء، ضـد أي      في ذلك التعويض عند   
أثر مناوئ للصحة نجـم      أي شركة تبغ بصدد  
  عن تعاطي التبغ؟

       ال   نعم

هل اتخذتم حسب االقتضاء أي إجراء تشريعي    ١-١٩  ٣-٢-٤-٣
أو تنفيذي أو إداري أو أي إجراء آخر ضـد          
دوائر صناعة التبغ لحملها على سداد جميع أو  
بعض التكـاليف الطبيـة أو االجتماعيـة أو         
التكاليف األخرى ذات الصلة بتعاطي التبغ في 

  اليتكم القانونية؟و

       ال   نعم
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 ١٩الرجاء تقديم وصف موجز ألي تقدم محرز حـسب االقتـضاء فـي تنفيـذ المـادة                  

  .على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي) المسؤولية(
٤-٢-٤-٣  

            
لم يشملها هذا الفرع فيرجى تقديم تفاصيلها فـي المكـان      وت لديكم معلومات هامة     إذا كان 

  .المخصص أدناه
٥-٢-٤-٣  

            
  

  البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات  ٢٠  ٣-٤-٣
هل قمتم حسب االقتضاء باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية   

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

    

وفيما يتعلق بـالردود اإليجابيـة      ". ال"أو  " نعم"الرجاء وضع عالمة على     (
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهاية هذا الفرع أو            

 بإحـدى   ،ويرجى تقديم الوثائق، إن تـوافرت     . إرفاق الوثائق ذات الصلة   
  .)سمية الستاللغات الر

  :تعزيز البحوث التي تتناول  -
       ال   نعم  محددات استهالك التبغ؟  •

       ال   نعم  عواقب استهالك التبغ؟  •

المؤشرات االجتماعية واالقتـصادية      •
  استهالك التبغ؟ذات الصلة ب

       ال   نعم

تعاطي التبغ بين النساء مـع إيـالء          •
  عناية خاصة للحوامل؟

       ال   نعم

محددات وعواقب التعرض لـدخان       •
  التبغ؟

       ال   نعم

تحديد البرامج الفعالة لعالج االعتماد       •
  على التبغ؟

       ال   نعم

       ال   نعم  تحديد سبل العيش البديلة؟  •

  )أ(١-٢٠  ١-٣-٤-٣

 :يرجى تحديـدها  (معلومات أخرى     •
          ً(  

       ال   نعم

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

       ال   نعم

  )أ(٣-٢٠  ٣-٣-٤-٣  :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    •
الصحية ذات الـصلة باسـتهالك      و

  التبغ؟

       ال   نعم

       ال   نعم  التعرض لدخان التبغ؟ •

يرجـى  (معلومات أخـرى هامـة       •
  )           :تحديدها

       ال   نعم

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

واالجتماعية االقتصادية والتجاريـة    
  والقانونية؟

       ال   نعم

المعلومات المتعلقة بممارسات دوائر      •
  ة التبغ؟صناع

       ال   نعم

٤-٢٠  ٤-٣-٤-٣  

       ال   نعم  المعلومات المتعلقة بزراعة التبغ؟  •

  :قاعدة بيانات محدثة تحتوي على  -
       ال   نعم  التبغ؟قوانين ولوائح مكافحة   •

معلومات تتعلق بإنفاذ قوانين مكافحة       •
  التبغ؟

       ال   نعم

  )أ(٤-٢٠  ٥-٣-٤-٣

       ال   نعم  قوانين ذات صلة؟  •

البحـوث والمراقبـة   ( ٢٠الرجاء تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة    
  .على مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي) وتبادل المعلومات

٦-٣-٤-٣  

            
 تفاصيلها في المكـان     تقديملم يشملها هذا الجزء، يرجى      وإذا كانت لديكم معلومات هامة      

  .المخصص أدناه
٧-٣-٤-٣  
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  عاون والمساعدة الدوليانالت  -٤
  

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

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

من خالل  (قدمتم أو تلقيتم مساعدة مالية أو تقنية        
قنوات أحادية أو ثنائية أو إقليمية أو دون إقليمية          
أو قنوات أخرى متعددة األطراف، بما في ذلـك         
المنظمــات الحكوميــة اإلقليميــة والمنظمــات 
الحكومية الدولية أو المنظمات غيـر الحكوميـة       

إلعداد ) والمؤسسات المالية واإلنمائية المختصة   
وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة      
التبغ في أطراف االتفاقية من البلـدان الناميـة         
واألطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية،      

  :وذلك في أي مجال من المجاالت التالية

المساعدة 
  المقدمة 

المساعدة 
  المتلقاة 

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

  المتعلقة بمكافحة التبغ؟

       ال   نعم

توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونيـة        -  )ب(١-٢٢  ٢-٤
ــز   ــل وضــع وتعزي ــن أج ــا م وغيره
االستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنيـة     

  لمكافحة التبغ؟

       ال   نعم

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

       ال   نعم

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

  وخطط وبرامج مكافحة التبغ؟

       ال   نعم

تحديد طرق مكافحة التبغ، بما فـي ذلـك           -  )ه(١-٢٢  ٥-٤
  ؟ النيكوتينالعالج الشامل من إدمان

       ال   نعم

دة القدرة على تحمل    النهوض بالبحوث لزيا    -  )و(١-٢٢  ٦-٤
  تكاليف العالج الشامل من إدمان النيكوتين؟

       ال   نعم

ـ    الواحد أو األكثر   فيرجى تحديد الطرف     ٦-٤ إلى   ١-٤ على أي من األسئلة      "نعم"إذا أجبتم ب
  .ت إليه المساعدةمالذي قدم المساعدة أو الذي قُد

٧-٤  

والمهارات بين دول مجلـس     تلقي المساعده الفنية من منظمة الصحة العالمية وتبادل الخبرات          
  التعاون الخليجي

  .الرجاء تقديم معلومات عن أي من المساعدات المقدمة أو المتلقاة في المكان المخصص أدناه  ٨-٤
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 لعمل  ة ومركز مكافحة األمراض بإتالنتا     من منظمة االصحة العالمي    يتم تلقي المساعدات الفنية   
  فحة التبغ مثل المسح العالمي إلستخدام التبغ بين الشبابالمسوحات الصحية المتعلقة بمكا

 كذلك دراسة تعاطي التبغ بين األطباء ودراسة قياس نـسبة الـدخان             ٢٠١٠و٢٠٠٧و٢٠٠٣ 
   المنتشر في البيئة

عدة في أي من المجاالت التي سبق ذكرها فيرجى تحديـد           إذا لم تكونوا قد تلقيتم أو قدمتم مسا       
  .المساعدة المالية أو التقنية التي ما زلتم تنظرون فيها، إن وجدت

٩-٤  

              
هل قمتم بتشجيع المنظمات اإلقليميـة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة              ١٠-٤

لتقـديم مـساعدة    والمؤسسات المالية واإلنمائية التي تتمتعون بتمثيل فيها        
مالية بغرض المساهمة في تنمية أطراف االتفاقية من البلدان الناميـة أو            
األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها علـى الوفـاء           

  بااللتزامات في إطار االتفاقية؟

  )٤- ٢٦الرجاء الرجوع إلى المادة (

   نعم      ال

  ١١-٤  . فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه١٠-٤على السؤال " نعم"إذا أجبتم بـ
            

  
  األولويات والتعليقات  -٥
  

ما هي المجاالت التي تحظى باألولوية في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريـة              
  ونية؟بشأن مكافحة التبغ في واليتكم القان

١-٥  

  ي األماكن العامةالحماية من التعرض لدخان التبغ ف
هل اكتشفتم أي تفاوت بين الموارد المتاحة واالحتياجات المقدرة لتنفيذ    ٢-٥

   نعم      ال  اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  ٣-٥  . فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه٢-٥على السؤال " نعم"جبتم بـإذا أ
  وفي توفير القوى العاملة في مكافحة التبغبنود اإلتفاقيه هناك نقص في الموارد الماليه لتنفيذ 

  ؟ما هي القيود أو العقبات، إن وجدت، بخالف نقص الموارد خالل تنفيذ االتفاقية
  ))ب(١-٢١الرجاء الرجوع إلى المادة (

٤-٥  

إال إننا بحاجة إلى تشريعات جيده تحد من الدور الذي تلعبه شـركات         ال توجد قيود أو عقبات      
  .  التبغ في تسويق منتجاتها وكذلك في رفع الضرائب على مننجاتها
  ٥-٥  .آخر وترونها مهمةالرجاء تقديم أي معلومات هامة لم يأت ذكرها في أي مكان 

            
  ٦-٥  :اقتراحاتكم بشأن تطوير استمارة التبليغ وتنقيحها
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  نهاية استمارة التبليغ


