
 المرفق
 

 بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالميةاستمارة التبليغ 
 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 
 

 الرجاء قراءة هذه المذكرة قبل استيفاء االستبيان!
 

 من أجل استخدام اخلاصيات التفاعلية الستمارة التبليغ يرجى اتباع اإلرشادات الواردة أدناه.
 
 اصظظظظة قاتفانيظظظظة مة مظظظظة اللظظظظةة الناميظظظظة اإلباريظظظظة ق ظظظظ   م ا ةظظظظة التبظظظظغ حفظظظظي ة يسظظظظة اسظظظظتمارة التبليظظظظغ اخل -1

(WHO FCTC reporting instrument) . يف ملف على احلاسوب الذي سيتم استخدامه الحساً الستيفاء االستبيا 
 
الت كظظد مظظن أ  اإلعظظدادات المةيظظة لينظظامف ماي رةسظظو ب ةةرد تملظظمو قت ظظحتيل امظظاكرة الظظذي  تظظوي عليظظه  -2
 ذه الو يسة:ه
 .(Macro)، اخرت "ماكرة" (Tools) ب نائمة "أدةات"  (1)
 .(Security)يف نائمة "ماكرة"، اخرت "المن"  (2)
 .(Medium)يرجى الت كد يف نا ذة "المن" من اختيار "متوسط"  (3)
 
التبظغ ةإعظادة  تة ظا  إغالق استمارة التبليغ اخلاصة قاتفانية مة مة اللةة الناميظة اإلباريظة ق ظ   م ا ةظة -3

 )ةهي ة يسة ةةرد اليت مت حف  ا يف البداية على احلاسوب(.
 
عةظظد  ظظتو الو يسظظة سظظت  ر لظظري نا ظظذة صظظحتنة تملظظ لري إطا كةظظب تريظظد تة ظظيط امظظاكرة. اخظظرت ننظظم ةانسظظر علظظى  -4

 .(Enable macros)"تة يط اماكرة" 
 
مي ظن اسظتنماا الارار الظيت تملظمو لظري ق  ظا ة  (Enable macros)قند الةسر على خيظار "تة ظيط امظاكرة"  -5

 صفوف أة  ئات جديدة إىل اجلداةا.
 

ومن الضروري استيفاء االستمارة من خالل تقديم المعلومات/ البيانات بالنسق الالزم لضمان 
 اتساق البيانات وتيسير معالجتها وتحليلها.

 

 
 ة ةاتبنب اإلرشادات الواردة  ي ا.أؤكد أنين نرأت امذكر 
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 منشأ التقرير -1
 

 وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اسم الطرف المتعاقد 1-1
 معلومات عن مسؤول االتصال الوطني عن تحضير التقرير: 1-2
 د.علي بن محمد الوادعي الوظيفياسم موظف االتصال ولقبه  

 ف العام على برنامج مكافحة التدخينالمشر 
 برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة االسم الكامل للمؤسسة

 11411الرياض  11111ص.ب  العنوان البريدي
 5511114114100 رقم الهاتف
 0096614897566 رقم الفاكس
 abomohd01@hotmail.com يد اإللكترونيعنوان البر 

 الموظف الحكومي الذي يقدم التقرير: توقيع 1-3
 الوادعي محمد بن علي.د اسم الموظف ولقبه  

 التدخين مكافحة برنامج على العام المشرف
 لصحةا بوزارة التدخين مكافحة برنامج االسم الكامل للمؤسسة

 11411 الرياض 11111 ب.ص العنوان البريدي
 5511114114100 رقم الهاتف
 5511114011011 رقم الفاكس

 abomohd01@hotmail.comm عنوان البريد اإللكتروني
 www.tcp-sa.info عنوان صفحة اإلنترنت

 عام كامل المدة المشمولة بهذا التقرير 1-4
 م1511 ديسمبر 10 تاريخ تقديم التقرير 1-5
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 استهالك التبغ والمؤشرات الصحية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة -2
 

-6)ب( و2-6)أ( و2-6ذلك إلىى المىواد ى)ج(، وكى4-22)أ( و3-22، و2-22)أ( و2-11)باإلشارة إلىى المىواد 
 المذكورة في األقسام الفرعية ذات الصلة( 11و 5-15و 4-15و 3
 

 معدل انتشار تعاطي التبغ  2-1
 معدل انتشار تعاطي التبغ بين السكان البالغين )جميعهم( 2-1-1

مىىن  )الرجىىات تقىىديم بيانىىات عىىن معىىدل انتشىىار تعىىامي التبىىن بىىين جميىىي السىىكان البىىال ين، أي
مىىي تحديىىد العمىىر،  سىىنة  64سىىنة و 11سىىنة وأك،ىىر، والىىذين تتىىراوم أعمىىار م بىىين  15بل ىىوا 
 (2-1-1-2انظر 

 معدل االنتشار )٪(  
)الرجات إدراج جميي منتجات تبن 
 التدخين في بيانات معدل االنتشار(

متوسم عدد منتجات التبن 
 األك،ر استهالكًا يومياً 

 الذكور
        10.05%  المدخنون الحاليون

       10.05%  المدخنون اليوميون     
      %  المدخنون الَعرضيون     

      %  المدخنون السابقون 
      %  الذين لم يدخنوا مملقاً 

 اثاإلن
       0.15% المدخنات الحاليات

       0.15% المدخنات اليوميات     
      % المدخنات العرضيات     

      % المدخنات السابقات 
      % الالئي لم يدخنَّ مملقاً 

 المجموع )الذكور واإلناث(
       11.55% المدخنون الحاليون

       11% المدخنون اليوميون     
      % المدخنون الَعرضيون     

      % المدخنون السابقون 
      % م يدخنوا مملقاً من ل



FCTC/COP/3/DIV/3   

4 

 

 الرجىىىات ذكىىىىر منتجىىىىات تبىىىىن التىىىىدخين الداخلىىىىة فىىىىي حسىىىىاب معىىىىدل االنتشىىىىار ردًا علىىىىى السىىىىؤال 2-1-1-1
2-1-1: 

 السجائر والشيشة
-1-2الرجىات ذكىر الفئىىة العمريىة التىي تشىىير إليهىا البيانىىات الىواردة فىي الجىىىواب علىىى السىىؤال  2-1-1-2

1: 
 سنة ومافوق 15 

 ومصدر  ذه البيانات: 1-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-1-3
 الصح بوزارة التدخين مكافحة برنامج بها قام دراسة 1551

،ىىىىل: الرجىىىىات وضىىىىي تعىىىىاريف مناسىىىىبة للمصىىىىملحات التاليىىىىة المسىىىىتخدمة فىىىىي  ىىىىذا التقريىىىىر، م 2-1-1-4
المىىىدخنون العرضىىىيون"، "المىىىدخنون السىىىابقون" "المىىىدخنون الحىىىاليون"، "المىىىدخنون اليوميىىىون"، "

 و"من لم يدخنوا مملقًا".
 المدخنون الحاليون والمدخنون اليوميون  م من يدخن يوميا على االقل سيجارة واحده

معىدل انتشىار التىدخين بىين السىكان البىىال ين الرجىات تقىديم شىرم مىوجز عىن االتجىاه السىائد فىي  2-1-1-5
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

ان  نىاك ازديىاد كل عام يدخنوا ناس جدد وبشكل اكبر مقارنة مي الذي يقلعون عن التدخين كما 
للتبىن ييىر المىدخن  كمىا ان  نىاك مىدخنون ملحوظ فىي تىدخين النسىات وكىذلك فىي تىدخين الشيشىة

 والسجائر اإللكترونية ولكن بشكل قليل جدا.
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 معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين )حسب الفئات العمرية( 2-1-2
)الرجىات تقىديم بيانىات عىن معىدل االنتشىار، إذا تىوافرت، موزعىة بحسىب الفئىات العمريىة، مىي 

 34-25ت تتكىون مىن عشىر سىنوات، م،ىل تحديد الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام فئا
 سنة( 44-35سنة، 

الفئات العمرية   
 )البال ون(

 معدل االنتشار )٪(
)الرجات إدراج جميي منتجات تبن التدخين 

 في بيانات االنتشار(
 الذكور

  1المدخنون الحاليون

 
 أضف الفئة العمرية

   %      
   %      
   %      

   %      
   %      

 

 اإلناث

 1المدخنات الحاليات
 أضف الفئة العمرية 

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

ناث(  المجموع )ذكور وا 
  1المدخنون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

 10.05%  سنة 11 -10
 11.05%   سنة 11 – 15
 10.15%  سنة 11 -15
 14.05%  سنة 41 - 45
  1.05%  فوق وما سنة 05

-2الرجىات ذكىر منتجىات تبىن التىدخين الداخلىة فىي حسىاب معىدل االنتشىار ردًا علىىى السىىؤال  2-1-2-1
1-2: 

 السجائلر والشيشة 
 ومصدر  ذه البيانات: 2-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-2-2

 افحة التدخين بوزارة الصحةدراسة قام بها برنامج مك 1551
الرجىىات تقىىديم شىىرم مىىوجز عىىن االتجىىاه السىىائد فىىي معىىدل انتشىىار التىىدخين حاليىىًا حسىىب الفئىىة  2-1-2-3

 العمرية على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.
 وبحضىىور  ىىى0/0/1410 الموافىىق م1514فىىي شىىهر مىىارس مىىن  ىىذا العىىام  الصىىحة وزارة أعلنىىت
 المملكىىة فىىي الصىحية للمعلومىىات الىومني المسىىح نتىىائج والمختصىين العلميىىة الجهىات مىىن العديىد
 الصىىحية القياسىىات معهىىد مىىي بالتعىىاون الىىوزارة بهىىا قامىىت جديىىدة لدراسىىة وفًقىىا السىىعودية العربيىىة
 نسىىبة نبىى  المسىىح أوضىىح فقىىد التىىدخين بآفىىة يتعلىىق وفيمىىا. األمريكيىىة واشىىنمن بجامعىىة والتقيىىيم

%( 1.1) اإلنىاث وعنىد%( 11.0) الىذكور عنىد كانىت حيث%( 11.4) بالمملكة حالًيا المدخنين
 %(.15.1) الذكور عند بلن فقد الشيشة تدخين أما

                                                           
يرجى  ا  نا تقديم البيانات المتعلقة بجميي المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقىة بالمىدخنين اليىوميين فقىم، أيه  ىذه      1

 البيانات كان متاحًا.
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 معدل انتشار تعاطي التبغ الذي ال يدخن بين السكان البالغين )جميعهم( 2-1-3
سىىنة  15سىىكان البىىال ين، م،ىىل الىىذين بل ىىوا )الرجىىات تقىىديم بيانىىات معىىدل االنتشىىار بىىين جميىىي ال

سىىنة  مىىي تحديىىد العمىىر المعنىىي فىىي الفقىىرة  64سىىنة و 11وأك،ىىر، والىىذين تتىىراوم أعمىىار م بىىين 
 (2-3-1-2، انظر 2-1-3-2

 معدل االنتشار )٪(  
)الرجىىىىات إدراج جميىىىىي منتجىىىىات التبىىىىن الىىىىذي ال يىىىىدخن فىىىىي 

 بيانات معدل االنتشار(
 الذكور

      % حاليونالمتعامون ال
      % المتعامون اليوميون     
      % المتعامون العرضيون     

      % السابقونالمتعامون 
      % الذين لم يتعاموا التدخين مملقاً 

 اإلناث
      % المتعاميات الحاليات

      % المتعاميات اليوميات     
      % المتعاميات العرضيات     

      % المتعاميات السابقات
      % الالئي لم يتعامين التدخين مملقاً 

ناث(  المجموع )ذكور وا 
      % المتعامون الحاليون

      % المتعامون اليوميون     
      % المتعامون العرضيون     

      % المتعامون السابقون
      % الذين لم يتعاموا التدخين مملقاً 

الداخلة في حسىاب معىدل االنتشىار ردًا علىىى السىؤال الرجات ذكر منتجات التبن الذي ال يدخن  2-1-3-1
2-1-3: 

      
 :3-1-2الرجات ذكر الفئة العمرية التي تشير إليها بيانات الرد على السؤال  2-1-3-2

 
 ومصدر  ذه البيانات: 3-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-3-3

      
الرجىىات وضىىي تعىىاريف فىىي المكىىان المخصىىص أدنىىاه مناسىىبة للمصىىملحات التاليىىة المسىىتخدمة  2-1-3-4

المتعىىىامون العرضىىىيون"، فىىىي  ىىىذا التقريىىىر: "المتعىىىامون الحىىىاليون"، "المتعىىىامون اليوميىىىون"، "
 "المتعامون السابقون" و"من لم يتعاموا التدخين مملقًا".
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ات تقديم شرم مىوجز عىن االتجىاه السىائد فىي اسىتخدام التبىن الىذي ال يىدخن بىين البىال ين الرج 2-1-3-5
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

 التبىن انتشىار معدل حول بالمملكة دراسة أي م10/11/1511 في التقرير  دا كتابة حتى تتم لم
 المنىىامق فىىي كبيىىر بشىىكل يتركىىز المىىدخن ييىىر التبىىن اسىىتخدام ان علمىىا بىىالمجتمي المىىدخن ييىىر

      .المملكة من الجنوبية
معدددل انتشددار تعدداطي منتجددات التبددغ الددذي ال يدددخن بددين السددكان البددالغين )المتعدداطين  2-1-4

 الحاليين( حسب الفئة العمرية
ت العمريىة، مىي تحديىد )الرجات تقديم بيانات معدل االنتشار، إذا توافرت، موزعىة حسىب الفئىا

 34-25الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام الفئات التي تتكىون مىن عشىر سىنوات، م،ىل 
 سنة( 44-35سنة، 

الفئىىىة العمريىىىة   
 )البال ون(

 معدل االنتشار )٪(

)الرجات إدراج جميي منتجات التبن الذي ال 
 يدخن في بيانات معدل االنتشار(

 الذكور
 2يونالمتعامون الحال

 أضف الفئة العمرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

 اإلناث
 2المتعاميات الحاليات

 أضف الفئة العمرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

ناث(  المجموع )ذكور وا 
 2المتعامون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

 :4-1-2الرجات ذكر منتجات التبن الذي ال يدخن المذكورة في الرد على السؤال  2-1-4-1
      

 ومصدر  ذه البيانات: 4-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-4-2
      

الرجىىىات تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز عىىىن االتجىىىاه السىىىائد فىىىي التعىىىامي الحىىىالي للتبىىىن الىىىذي ال يىىىدخن،  2-1-4-3
 حسب الفئة العمرية للبال ين على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

      
 

                                                           
مىىا بالمتعىىامين اليىىوميين فقىىم، أيه  ىىذه البيانىىات كىىىان    2 يرجىىى تقىىديم البيانىىات المتعلقىىة إمىىا بجميىىي المتعىىامين الحىىىاليين واي

 متاحًا.
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 تعاطي التبغ حسب المجموعات اإلثنية 2-1-5
 معدل االنتشار المجموعات اإل،نية  

)الرجات إدراج جميي منتجات التبن الذي يدخن 
 والذي ال يدخن في بيانات االنتشار(

المجموع )ذكور  اإلناث الذكور
ناث(  واي

المتعامون 
 3الحاليون

أضف المجموعة اإل،نية
 

       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %      %        %      
       %       %       %       

 :5-1-2الرجات تحديد منتجات التبن المذكورة في الجواب على السؤال  2-1-5-1
      

 :  5-1-2رية التي أشارت إليها بيانات الرد على السؤال الرجات ذكر الفئة العم 2-1-5-2
      

 ومصدر  ذه البيانات: 5-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-5-3
      

 

                                                           
مىىا بالمتعىىامين اليىىوميين فقىىم، أيه  ىىذه البيانىىات كىىىان    3 يرجىىى تقىىديم البيانىىات المتعلقىىة إمىىا بجميىىي المتعىىامين الحىىىاليين واي

 متاحًا.
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 تعاطي الشباب الذكور واإلناث للتبغ 2-1-6
 معدل االنتشار )٪( الفئة العمرية  

إدراج جميي منتجات التبن الذي يدخن والذي )الرجات 
 ال يدخن في بيانات االنتشار(

التبىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىذي 
 يدخن

التبن الذي 
 يدخن ال

أنواع التبن األخرى 
تدخين التبن )

 (بالنارجيلة، م،ال
 الصبيان

 4المتعامون الحاليون

أضف الفئة الشبابية
 

11-10  %11.15  %       %11.15 
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %       

 الفتيات
المتعاميات 

 4الحاليات

أضف الفئة الشبابية
 

11-10  %1.15  %       %1.15 
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %       

 )الصبيان والفتيات( المجموع
 4المتعامون الحاليون

أضف الفئة الشبابية
 

11-10  %14.15  %       %1.05 
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %       

2-1-6-
1 

 :6-1-2الرجات تحديد منتجات التبن الداخلة في حساب معدل االنتشار ردًا على السؤال 
 

2-1-6-
2 

 ومصدر  ذه البيانات: 6-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
 المسح العالمي النتشار التدخين بين الشباب م1515

2-1-6-
3 

الرجىىىات وضىىىي تعريىىىف مناسىىىب فىىىي المكىىىان المخصىىىص أدنىىىاه لمصىىىملح "تعىىىامي التىىىدخين/التبن 
 .6-1-2حاليًا" الوارد في الرد على السؤال 

 الذين يدخون على االقل سيجارة واحده يوميا
2-1-6-
4 

الرجىىىات تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز عىىىن االتجىىىاه السىىىائد فىىىي تعىىىامي الشىىىباب للتبىىىن علىىىى مىىىدى العىىىامين 
 السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

ك اسىتخدام للتبىىن ييىىر المىىدخن  نىاك زيىىادة فىىي تىدخين الشيشىىة مقارنىىة بىىاالعوام السىابقة كمىىا ان  نىىا
 والسيجارة االلكترونية ولكن بشكل قليل جدا.

 

                                                           
مىىا بالمتعىىامين اليىىوميين فقىىم، أيه  ىىذه البيانىىات كىىىان يرجىىى تقىىديم ال   4 بيانىىات المتعلقىىة إمىىا بجميىىي المتعىىامين الحىىىاليين واي

 متاحًا.
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 التعرض لدخان التبغ 2-2
   نعم      ال ؟ ل لديكم أي بيانات بش ن التعرض لدخان التبن بين سكان بلدكم 2-2-1
 تقىىديم تفاصىىيل فىىي المكىىان المخصىىص أدنىىاه  فيرجىىى 1-2-2إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  2-2-2

)م،ل التعرض لدخان التبن حسب الجنس، في المنىزل، وفىي مكىان العمىل، وفىي وسىائل النقىل 
 العام(.
 .وجود م في اآلخرون فيها يدخن منازل في يعيشون٪ 11.0
 .منازلهم خارج اآلخرين لدخان يتعرضون٪ 11.0
 .العامة األماكن في التدخين حظر يؤيدون٪ 11.0
 .عليهم الضار التبن ت ،ير يعلمون٪ 11.0
 .مدخن كال ما أو والديهم أحد٪ 11.1
 .مدخنون أصدقائهم جميي أو معظم٪   1.1

   ومصدر  ذه البيانات: 1-2-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-2-3
 الشبابالمسح العالمي النتشار التدخين بين  1515

 
 الوفيات المرتبطة بالتبغ 2-3
   نعم      ال ؟   ل لديكم أي بيانات بش ن الوفيات المرتبمة بالتبن بين سكان بلدكم 2-3-1

فمىا  ىو العىدد اإلجمىالي التقىديري للوفيىات التىي تعىزى  1-3-2إذا أجبتم بى"نعم" علىى السىؤال  2-3-2
      امي التبن بين السكانإلى تع

الرجىات تقىىديم أي معلومىىات إضىىافية، إن وجىدت، بشىى ن الوفيىىات التىىي تعىزى إلىىى تعىىامي التبىىن  2-3-3
 ( والتي حد،ت في واليتكم القانونية.األمراض القلبية الوعائية)سرمان الرئة و 

      
ومصىدر  ىذه البيانىات، كمىا  3-3-2و 2-3-2السىؤالين  علىىالرجات ذكر سنة بيانات الرد  2-3-4

 :يرجى تقديم نسخة من الدراسة التي رجعتم إليها
      

 
 التكاليف المرتبطة بالتبغ 2-4
 ىىل لىىديكم أي معلومىىات بشىى ن العىىبت االقتصىىادي النىىاجم عىىن تعىىىامي  2-4-1

مي التبىىن التىىي يتكبىىد ا التبىىن بىىين السىىكان، م،ىىل التكلفىىة اإلجماليىىة لتعىىا
 سكان مجتمعكم؟

   نعم      ال

فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيل )م،ىىل التكىىاليف المباشىىرة وييىىر  1-4-2إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  2-4-2
 المباشرة )المتعلقة بالرعاية الصحية(، ومريقة تقدير التكاليف، إذا أمكن(.

 بخىىالف لاير، ىذا مليىار 1.0 عىىن يزيىد مىا م1554 لعىىام التبىن منتجىات مىىن المملكىة اسىتهالك بلىن
 بحىىوالي األمريكيىىة الزراعىىة ووزارة  الدوليىىة والمنظمىىات الفىىاو ومنظمىىة قدرتىىه والىىذي المهىىرب التبىىن
 النسىىىبة األمريكيىىىة السىىىجائر مىىىن المملكىىىة واردات شىىىكلت.للتبىىىن العالميىىىة التجىىىارة حجىىىم مىىن% 15

 1.1 مىىن يقتىىرب مىىا إلىىى م1551 لعىىام لاير مليىىون 111 نحىىو مىىن قيمتهىىا ارتفعىىت حيىىث األعظىىم،
 اإلنجليزيىىة السىىجائر تىى تي الفتىىرة، خىىالل% 01 عىىن زاد نمىىو بمعىىدل أي م،1554 لعىىام لاير مليىىار
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 النمىو معىدل اسىتمرار ومىي فقىم، األخيىر للعىام لاير مليىون 115 بنحىو للواردات ال،اني المركز في
 المسىىىتقبلية للتقىىىديرات وفقىىىا األخيىىىرة، السىىىنوات فىىىي عليىىىه كىىىان ممىىىا أقىىىل وحتىىىى بىىىل تيرتىىىه،و  علىىىى

 عىىىام بحلىىىول لاير مليىىىار 1.1 عىىىن المحلىىىي االسىىىتهالك حجىىىم يزيىىىد أن المتوقىىىي فمىىىن لالسىىىتهالك،
 م1515

 االقتصىىادية والخسىائر األعبىات تقىدير تىم فقىد المتخصصىىة، العالميىة واألبحىاث الدراسىات نىدرة مىي
 والتىىي للسىىميات، المىىاليزي الىىومني المركىىز أجرا ىىا دراسىىة تقىىديرات علىىى بنىىات التبىىن عىىن ةالناجمىى
 تقىىىديرات علىىىى وبنىىىات التبىىىن، بسىىىبب االقتصىىىادي الهىىىدر لكلفىىىة الىىىدولي البنىىىك تقىىىديرات علىىىى بنيىىىت

 والوفىىىاة اإلنتاجيىىىة فىىىي الهىىىدر عىىىن والناجمىىىة للمملكىىىة، االقتصىىىادية األعبىىىات قىىىدهرت فقىىىد دراسىىىتنا،
 تسىىبب كمىىا لاير، مليىىار 01 بحىىوالي م1554 ول ايىىة م1111 عىىام مىىن للفتىىرة التبىىن سىىببب المبكىىرة
 يىتم قىد مىا وال التبىن منتجىات اسىتيراد كلفىة بىدون  ىذا مبكىرة، وفىاة حالىة ألىف 014 نحىو فىي التبن

 رقىم سىيرتفي العالميىة، المعدالت بحسب تبن من للمملكة تهريبه يتم قد ما أضيف ما فإذا تهريبه،
 .ألفا 141 إلى والوفيات لاير مليار 154 نحو إلى الهدر في الخسارة

 الهىدر بسىبب للمملكىة االقتصىادي العبت فقدهر م،1515 وحتى م1550 عام من الفترة خالل أما
 التبىىن منتجىىات مىىن الىىواردات وقىىدرت لاير، مليىىار 10 بحىىوالي فقىىم المبكىىرة والوفىىاة االنتاجيىىة فىىي

 خسىارة بإجمىالي أي لاير، مليىار 1 بحىوالي التهريىب حجىم قىدر كمىا لاير، مليىار 11 بنحىو الرسمية
 حالىة، ألىف111  بنحىو الفتىرة لىنفس المبكىرة الوفاة حاالت وقدرت لاير، مليار 41 بنحو اقتصادية

 المسىتوى وعلىى ،.ذلىك عىن زاد قد التاريخي المعدل ب ن علما ،%15 بمعدل سنوي نمو عند  ذا
 لاير 111 نحىىو المملكىىة فىىي التبىىن شىىرات علىىى" المىىدخن"  دالفىىر  انفىىاق متوسىىم بلىىن فقىىد ، الفىىردي
 عىىبت متوسىىم بلىىن بينمىىا ، التىىدخين عىىن الناتجىىة لألضىىرار الىىدولي البنىىك معادلىىة بحسىىب سىىنوياً 
   لاير 1.050 نحو سنوياً  المدخن للفرد الكلي االنفاق
 سىىىنويا كىىىةالممل تدفعىىىه مىىىا فيقىىىدهر المنمىىىق، إلىىىى وأقىىىرب واقعيىىىة تقىىىديرات علىىىى الدراسىىىة باعتمىىىاد
 مىىن مئويىىة كنسىىبة الىىدولي البنىىك معادلىىة علىىى وبنىىاتً  لاير مليىىار 1.1 عىىن يزيىىد بمىىا التبىىن السىىتيراد
 و ىو ، سىنوياً % 10 الىى% 1 بنسىبة الىدولي البنىك قىدر ا والتىي الصىحية الرعايىة تكىاليف مجموع

 1.1 بنحىىو تقىىدهر بتكلفىىة المبكىىرة والوفىىاة الفىىرد انتاجيىىة فىىي وانخفىىاض صىىحية أعبىىات إلىىى يىىؤدي مىىا
 الكليىة االقتصىادية التكلفىة فتقىدهر سىنويًا، لاير مليىون 410 بنحىو التهريىب تقىديرات ومي لاير، مليار

 لاير مليىارات الخمسىة يتجىاوز بمىا المراضىه الصحية والرعاية وآ،اره التبن استهالك بسبب للمملكة
 .. سنوياً 

يرجىى تقىديم صىدر  ىذه البيانىات، كمىا وم 2-4-2علىى السىؤال الرجات ذكر سنة بيانىات الىرد  2-4-3
 :نسخة من الدراسة التي رجعتم إليها

  م1551م ومصدر ا دراسة قام بها برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة في عام 1554
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 توريد التبغ ومنتجاته  2-5

 (5-15)ج(، و4-22)ب( و2-6)باإلشارة إلى المواد 
 لمنتجات التبن التوريد المشروع 2-5-1

)قمي أو الوحدة  المنتج 
 أمنان، م،ال(

اإلنتاج 
 المحلي

 الواردات الصادرات

 الذي يدخنمنتجات التبن 

 أضف منتجًا

 44150.55       5.55 من سجائر
 14111.55       5.55 من جراك

 الذي ال يدخنمنتجات التبن                                

 أضف منتجًا

 155.55             من مضن
 015.55             من دقه

 األخرىمنتجات التبن   15.55             من خالصات

 أضف منتجًا

 1110             من خام
 000.55             من مفروم

                               
                         التبن  أوراق التبن

جىىات تقىىديم معلومىىات، إن وجىىدت، عىىن حجىىم المبيعىىات المعفىىاة مىىن الرسىىوم الجمركيىىة )اسىىم الر  2-5-2
 المنتج والوحدة والكمية م،ال(.

 ال توجد منتجات للتبن بالمملكة حاليا معفاه من الرسوم الجمركية
 يانات:ومصدر  ذه الب 2-5-2و 1-5-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤالين  2-5-3

 مصلحة الجماركم 1511
 

 مصادرة منتجات التبغ غير المشروعة 2-6
 (5-15)باإلشارة إلى المادة  

)ماليين الوحدة  المنتج السنة  2-6-1
 القمي، م،ال(

 الكمية المصادرة

 الذي يدخنمنتجات التبن 

 أضف خمًا

 040111.55 قمعه سجائر 1511
 100115.55 قمعه سجائر 1511
 يدخنالذي ال منتجات التبن   110151.55 قمعه سجائر 1511

 أضف خمًا

                        
                        
 األخرى منتجات التبن                          

 أضف خمًا

                        
                        
                         

  ل لديكم أي معلومات عن النسبة المئوية لمنتجات التبن المهربة في سوق التبن الومني ة؟ 2-6-2
   نعم      ال

فما  ي النسبة المئويىة لمنتجىات التبىن المهربىة بالنسىبة  2-6-2ل إذا أجبتم بى"نعم" على السؤا 2-6-3
      %   لجميي المنتجات في سوق التبن الومنية؟
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وكانىىىت المعلومىىىات متىىىوفرة لىىىديكم، فمىىىا  ىىىو االتجىىىاه  3-6-2إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىىى السىىىؤال  2-6-4
م تقريىركم الماضىي فيمىا يتعلىق بالنسىبة السائد على مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقىدي
 المئوية لمنتجات التبن المهربة في سوق التبن الومنية؟

      
 الرجات تقديم أي معلومات إضافية عن منتجات التبن يير المشروعة أو المهربة. 2-6-5

      
 ومصدر  ذه البيانات: 6-2لفرع أسئلة ا الرجات ذكر سنة بيانات الرد على 2-6-6

 وحدة الزكاه والرسوم الجمركية م وزارة المالية إدارة اإليرادات العامة1/4/1514
 

 زراعة التبغ 2-7
   نعم      ال  ل توجد أية زراعة للتبن في واليتكم القانونية ؟ 2-1-1

فيرجى تقديم معلومات عن عدد العاملين في زراعة  1-1-2م بى"نعم" على السؤال إذا أجبت 2-1-2
 التبن. كما يرجى توزيي  ذا العدد حسب الجنس إذا أمكنكم ذلك.

      
       الرجات تقديم نسبة إنتاج أوراق التبن إلى الناتج المحلي اإلجمالي الومني. 2-1-3

  ومصدر  ذه البيانات: 1-2أسئلة الفرع  الرجات ذكر سنة بيانات الرد على 2-1-4

 م10/11/1511 
 

 فرض الضرائب على منتجات التبغ 2-8
 (3-6)أ( و2-6)باإلشارة إلى المادتين 

مبلىن لفئات منتجىات التبىن األك،ىر شىيوعًا )م،ىل  البيي بالتجزئة ما  ي نسبة الضرائب في أسعار 2-1-1
ضريبة اإلنتاج ورسوم المبيعىات والىواردات )عنىد االقتضىات( وضىريبة القيمىة المضىافة(/ ضىريبة 

 %155السلي والخدمات؟ 
 كيف يتم تحصيل ضرائب اإلنتاج )وما  ي أنواع الضرائب المفروضة(؟ 2-1-2

 نعم      ال ضريبة نوعية فقم   
 نعم      ال ضريبة القيمة المضافة فقم   
 نعم      ال توليفة بين الضريبة النوعية وضريبة القيمة المضافة   
  ،مىىن القيمىىة أو  %155رسىىوم التبىىن المسىىتوره تبلىىن )الرجدداش شددرك ذلددكتوليفىىة أك،ىىر تعقيىىدًا

 (رسوم نوعية تختلف حسب نوع التبن ويحصل ايهما اعلى
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الرجات تقديم تفاصيل عىن معىدالت الضىرائب، إن وجىدت، المفروضىة علىى منتجىات التبىن علىى  2-1-3
جميىىي مسىىتويات الحكومىىة، وتىىوخي الدقىىة بقىىدر اإلمكىىان )حىىدد نىىوع الضىىريبة: كىى ن تكىىون مىى،اًل 

 وم على المبيعات، أو رسوم على الواردات(ضريبة القيمة المضافة، أو رس
المعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدل أو  نوع الضريبة المنتج 

 القيمة
 5أساس الضريبة

 يدخنمنتجات التبن الذي 

 أضف منتجًا

ما لكل ألف سيجاره ايه 1551.55 قيمي او نوعي سجائر
 اعلى

 لك م ايهما اعلى 15.51 نوعي او قيمي جراك
 ال يدخنمنتجات التبن الذي                          

ً أضف منتجا

  

 اعلى ايهما لك م 155.45 نوعي او قيمي مضن
 اعلى ايهما لك م 155.15 نوعي او قيمي دقه

 األخرى منتجات التبن                          

 أضف منتجًا

 اعلى ايهما لك م 155.15 نوعي او قيمي خام
 اعلى ايهما لك م 155.45 نوعي او قيمي      
                         

الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز عىىىىن االتجىىىىاه السىىىىائد فىىىىي واليىىىىتكم القانونيىىىىة فىىىىي مجىىىىال الضىىىىريبة  2-1-4
 ركم الماضي.المفروضة على منتجات التبن على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقري

      
 ل تخصصون أي نسبة مئوية من إيرادات ضرائبكم لتمويل أي خمة أو  2-1-5

 استراتيجية ومنية لمكافحة التبن في واليتكم القانونية؟ 
 (26باإلشارة إلى المادة )

   نعم      ال

 فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه. 5-1-2السؤال  إذا أجبتم بى"نعم" على 2-1-6
      

 ومصدر  ذه البيانات:  6-1-2إلى  1-1-2األسئلة  الرجات ذكر سنة بيانات الرد على 2-1-1
 الجمركية والرسوم الزكاه وحدة العامة اإليرادات إدارة المالية وزارة م1/4/1514

 
 
 
 
 
 
 

 سعر منتجات التبغ 2-9
                                                           

"أساس الضىريبة" بوضىوم إلىى األسىاس الىذي يقىوم عليىه حسىاب معىدل الضىريبة أو قيمتهىا. فىإذا جىاتت  يبينينب ي أن     5
مىة المضىافة( لكىان "أسىاس الضىريبة" القيمىة الفعليىة للسىلعة التىي فرضىت الضريبة معبرًا عنهىا بنسىبة مئويىة )م،ىل ضىريبة القي

٪ مىن سىعر البيىي بالتجزئىة. فىي  ىذه الحالىة يكىون "األسىاس" 03٪ من سعر المنتج، و54عليها الضريبة  على سبيل الم،ال 
نوعيىىىة مىىى،ال( فىىىإن أسىىىاس  ىىىو سىىىعر المنىىىتهج أو سىىىعر البيىىىي بالتجزئىىىة. أمىىىا إذا جىىىاتت الضىىىريبة معبىىىرًا عنهىىىا بالقيمىىىة )ضىىىريبة 

 4( المفروضىة عليهىا ضىريبة. وعلىى سىبيل الم،ىال إذا كانىت الضىريبة أو الىوزن الضريبة  و حجم السلي )حسىب عىدد القمىي
 سيجارة. 033دوالرات و"أساس الضريبة" يصبح  4سيجارة فإن "قيمة الضريبة تصبح"  033دوالرات على كل 
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 )أ(( 2-6)باإلشارة إلى المادة 
الرجىىات ذكىىر أسىىعار البيىىي بالتجزئىىة ألشىىيي ،ال،ىىىة عالمىىات تجاريىىة مىىن منتجىىات التبىىن المحليىىىة  2-1-1

 والمستوردة في أوسي نقمة بيي في عاصمتكم.
عدد الوحدات  العالمة التجارية األك،ر بيعاً  

أو مقدار ا لكل 
 عبوة

 سعر
البيي 
 بالتجزئة

منتجات التبن  
 الذي يدخن

منتجات التبن 
 الذي ال يدخن

منتجات التبن 
 األخرى

 المنتجات 
 المحلية

ال يوجىىىىىىىىىد انتىىىىىىىىىاج 
 محلي

              

                   
                   
 انتاج يوجد ال 

 محلي
            

                  
                  

 انتاج يوجد ال 
 محلي

            

                  
                  

المنتجات 
 المستوردة

 1 علبه واحده   لبورومار 
 1 واحده علبه دنهل
 1 واحده علبه كنت
 0 جرام 155 مهران 

                  
                  

معسل تفاحتين  
 النخلة

 1 جرام 05

 1 جرام 05 خلمة باعشن
 15 سيجار كوبي      

 ومصدر  ذه البيانات. 1-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-2
 م10/11/1511

 3-1-2ال الرجات ذكر العملة المستخدمة الستيفات خانة "معىدل الضىريبة أو قيمتهىىا" فىىي السىىؤ  2-1-3
، وسعر صىرف  ىذه العملىة بالىدوالر األمريكىي 1-1-2وخانة "سعر البيي بالتجزئة" في السؤال 

 إذا كان  ذا السعر معروفًا، وتاريخ سعر الصرف أيضًا.
saudi riyal (1$=3.75 saudi riyal) 

فىي مجىال أسىعار منتجىات التبىن  الرجات تقديم وصف موجز لالتجاه السائد فىي واليىتكم القانونيىة 2-1-4
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

 حصلت زيادة بسيمة في اسعار السجائر من سبعة الى تسعة لاير سعودي
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 التشريع واللوائح والسياسات -3

 االلتزامات العامة المادة 3-1
 (5)باإلشارة إلى المادة 

 االلتزامات العامة 5 3-1-1
 ىىىىىل قمىىىىىتم بوضىىىىىي وتنفيىىىىىذ اسىىىىىتراتيجيات  5-1 3-1-1-1

وخمم وبرامج شاملة ومتعىددة القماعىات 
لمكافحة التبن علىى الصىعيد الىومني وفقىًا 

 لالتفاقية؟

       ال   نعم

 1-1-1-3إذا أجبىىتم بىىالنفي علىىى السىىؤال  5-1 3-1-1-2
جزئيىىىىىىىىىىًا بتمىىىىىىىىىىوير وتنفيىىىىىىىىىىذ  فهىىىىىىىىىىل قمىىىىىىىىىىتم

اسىىىىتراتيجيات لمكافحىىىىة التبىىىىن مىىىىن خىىىىالل 
إدراج مكافحىىىىة التبىىىىن فىىىىي االسىىىىتراتيجيات 
والخمىىىىىىىىم والبىىىىىىىىرامج المتعلقىىىىىىىىة بالصىىىىىىىىحة 
الومنية أو الصحة العموميىة أو النهىوض 

 بالصحة؟

       ال   نعم

 2-1-1-3ل إذا أجبتم بىالنفي علىى السىؤا 5-1 3-1-1-3
فهىىىىىل تىىىىىم إدراج أي جانىىىىىب مىىىىىن جوانىىىىىىب 
مكافحىىة التبىىن المشىىار إليهىىا فىىي االتفاقيىىة 

 في أي استراتيجية أو خمة أو برنامج؟

       ال   نعم

    ل قمتم بإنشات أو تعزيز وتمويل )أ( 5-2 3-1-1-4
 ال   نعم مركز اتصال لمكافحة التبن       

 ال   نعم وحدة لمكافحة التبن       

 ال   نعم آلية تنسيق ومنية لمكافحة التبن       

جىى تقىديم التفاصىيل )م،ىل فير  4-1-1-3إذا أجبتم بى"نعم" على أي من األسئلة الىواردة تحىت  3-1-1-5
مبيعىىة آليىىة التنسىىيق الومنيىىة، والمؤسسىىة التىىي ينتمىىي إليهىىا مركىىز االتصىىال لمكافحىىة التبىىن أو 

 وحدة مكافحة التبن(.
 السااعوةي  العربياا  بالمملكاا  الصااح  لااوزارة تاااب  برنااام  هااو:  التاادخين مكافحاا  برنااام  -1

 البرناام  ويهاد ,  0111 رقام الصاح  وزيار ال معا موافقا  بعاد ها 11/1/1411 فا  تأسس

 باالسااتادام كااان سااواء التباا  آفاا  باارانين فاا  الوقااو  ماان والمسااتقبلي  الحالياا  األجيااال لحماياا 

 (.السلب  التدخين)المباشر غير التدخين عبر لسمومها التعرض أو لها المباشر

 على التب  لمكافح  اإلطاري  قي االتفا لبنوة المنفذة الجه ) التب  لمكافح  الوطني  اللجن  -1

 (الوطن  المستوى

 ملاك – ساعوة ال عبادالعييي بان عبدهللا الملك الشريفين الحرمين خاةم بتأسيسها أمر لجن  ه 

 تضم و.  ه 1410/ 1/  1 وتاريخ 41 برقم الوزراء مجلس قرار  - السعوةي  العربي  المملك 

 ضاامن اللجناا  هااذ  تشااكي  ويااأت . التباا  بمكافحاا  المعنياا  الااوزارات ماان عاادة عضااويتها فاا 
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 عليهاا صااةق  والتا  التبا  مكافح  شأن ف  اإلطاري  العالمي  الصح  منظم  اتفاقي  متطلبات

 ماةتهااا فاا  تاان  والتاا  هاا 0/1410/ 11 وتاااريخ( 40/م) رقاام الملكاا  بالمرسااوم المملكاا 

 .  التب  آف  ح لمكاف وطني  وخطط وبرام  لجان بلد لك  يكون أن ضرورة على الاامس 

 
)االلتزامىىىىات  2-5و 1-5الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادتين  3-1-1-6

 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. العامة(
      

ديم تفاصىيل فىي المكىان إذا كانت لديكم أي معلومات  امىة أو لىم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجىى تقى 3-1-1-1
 المخصص أدناه.

      
حمايددة سياسددات الصددحة العموميددة فيمددا يتعلددت بمكافحددة التبددغ مددن المصددالح  5-3 3-1-2

 التجارية وغيرها لدوائر صناعة التبغ
 ل قمتم حسب االقتضات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة   

أو قمىتم بتنفيىذ بىرامج حسىب االقتضىات فىي أي مىن المجىاالت  أو تدابير أخىرى
 التالية:

"نعم" أو "ال". وفيما يتعلق بالردود اإليجابية يرجىى )الرجات وضي عالمة على 
تقىديم ملخىص مقتضىىب فىي المكىان المخصىىص فىي نهايىة  ىىذا الفىرع أو إرفىىاق 

الل ىىىىىات بإحىىىىدى  ،الو،ىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىىى تقىىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىىوافرت
 الرسمية الست.(

حماية سياسىات الصىحة العموميىة  -  3-1-2-1
فيمىىىىا يتعلىىىىق بمكافحىىىىة التبىىىىن مىىىىن 
المصىىالح التجاريىىة ويير ىىا لىىدوائر 

 صناعة التبن؟

       ال   نعم

ضىىىىىىمان إمىىىىىىالع الجمهىىىىىىور وفقىىىىىىًا  -  3-1-2-2
)ج( علىىىىىىىىىى مائفىىىىىىىىىة  12للمىىىىىىىىىادة 

علومىىىىات المتعلقىىىىة واسىىىىعة مىىىىن الم
ب نشىىمة دوائىىر صىىناعة التبىىن ذات 
الصىىىىىلة بىىىىى يراض االتفاقيىىىىىة، فىىىىىي 

 مستودع عمومي م،ال؟

       ال   نعم

فيرجىى تقىديم  2-2-1-3أو  1-2-1-3إذا أجبتم بى"نعم" علىى أي مىن األسىئلة الىواردة تحىت  3-1-2-3
 ناه.التفاصيل في المكان المخصص أد

      
علىىى مىىدى العىىامين السىىابقين  3-5الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-1-2-4

 أو منذ تقديم تقريركم الماضي.
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لمكىان إذا كانت لديكم أي معلومىات  امىة أو لىم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجىى تقىديم تفاصىيلها فىي ا 3-1-2-5
 المخصص أدناه.

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدابير المتعلقة بالحد من الطلب على التبغ  3-2
 (14-6)باإلشارة إلى المادة 

 التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ 6 3-2-1
اريىىة  ىل قمىىتم حسىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىذ تىىدابير تشىريعية أو تنفيذيىىة أو إد  

أو تىىدابير أخىىرى أو قمىىتم حسىىب االقتضىىات بتنفيىىذ بىىرامج فىىي أي مىىن المجىىاالت 
 التالية:

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجات وضي عالمة على 
تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

بإحىىىىىدى الل ىىىىىات  ،، إن تىىىىىوافرتالو،ىىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىىىى تقىىىىىديم الو،ىىىىىائق
 الرسمية الست.(

السياسىىىىىىات الضىىىىىىريبية وسياسىىىىىىات  - )أ(6-2 3-2-1-1
األسىىىىىعار، عنىىىىىد االقتضىىىىىات، فيمىىىىىا 

تسىهم بحيث يتعلق بمنتجات التبن 
فىىىىىي األيىىىىىراض الصىىىىىحية الراميىىىىىة 

 إلى الحد من استهالك التبن؟

       ال   نعم

فىىىىىىىرض حظىىىىىىىر أو تقييىىىىىىىد حسىىىىىىىب  - )ب(6-2 3-2-1-2
االقتضات على بيىي منتجىات التبىن 
المعفاة من الضرائب والرسىوم إلىى 

 المسافرين الدوليين؟

       ال   نعم

فىىىىىىىرض حظىىىىىىىر أو تقييىىىىىىىد حسىىىىىىىب  - 3-2-1-3
االقتضىىىىىىىىىىىات علىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىتوردات 
المسىىىافرين الىىىدوليين مىىىن منتجىىىات 

مىىىىىىىىن الضىىىىىىىىرائب التبىىىىىىىىن المعفىىىىىىىىاة 
 والرسوم؟

       ال   نعم

)التىدابير السىعرية والضىريبية  6الرجات تقديم وصف موجز عىن التقىدم المحىرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-1-4
   على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. للحد من الملب على التبن(
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 للتبىىن الجمركيىىة الرسىىوم رفىىي علىىى  ىىى10/1/1411 فىىي 1/0/140 رقىىم السىىامية الموافقىىة -1
 مىىىىىن ابتىىىىىدات% 155 إلىىىىىى ،ىىىىىم% 15 إلىىىىىى رفعهىىىىىا تىىىىىم ،ىىىىىم% 15 مىىىىىن بىىىىىدال% 05 إلىىىىىى ومشىىىىىتقاته

   م1/1/1111
 م14/11/1511 الموافىىىىق  ىىىىى15/1/1414 بتىىىىاريخ 1111 رقىىىىم الملكىىىىي الىىىىديوان خمىىىىاب -1

 ومشتقاته التبن على انتقائية ضريبة فرض على بالموافقة
 رسىىىوم بوضىىىي التعىىىاون مجلىىىس بىىىدول الجمىىىارك إدارات مىىىي والممالبىىىة النقىىىا  مرحلىىىة فىىىي -1

 .جديدة أعلى
إذا كانىىت لىىديكم أي معلومىىات  امىىة ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان  3-2-1-5

 المخصص أدناه.
 اسولق حرة لبيي منتجات التبن المعفاه من الرسومحتى االن ملكة ال توجد بممارات الم

 
 
 
 
 
 

 الحماية من التعرض لدخان التبغ 1-2 3-2-2
 ىىىل قمىىىتم حسىىىىب االقتضىىىات باعتمىىىىاد وتنفيىىىذ تىىىىدابير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىىة أو   

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسىب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي 
 الية:من المجاالت الت

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىىى 
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصىص فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

بإحىىىىدى  ،إرفىىىىاق الو،ىىىىائق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىىى تقىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىوافرت
 الل ات الرسمية الست.(

كن العمىىىىل حظىىىىر تىىىىدخين التبىىىىن فىىىىي أمىىىىا -  3-2-2-1
الداخلية، ووسائل النقل العامىة، واألمىاكن 
ذا اقتضىىىىىىىى األمىىىىىىىر  العامىىىىىىىة الداخليىىىىىىىة، واي

 األماكن العامة األخرى؟

       ال   نعم

فمىىىا  ىىىو نىىىوع أو مبيعىىىة التىىىدابير  1-2-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىىى السىىىؤال  3-2-2-2
 التي تنص على الحظر؟

       ال   نعم قانون ومني •

       ال   نعم قانون دون ومني )قوانين دون ومنية( •

       ال   نعم أوامر إدارية وتنفيذية •

       ال   نعم اتفاقات موعية •

       ال   نعم (     تدابير أخرى )يرجى التحديد:  •

يرجىىىى تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز لنىىىوع/ مبيعىىىة ومحتىىىوى التىىىدابير التىىىي تىىىنص علىىىى  3-2-2-3
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 الحظر
      

م بىىىى"نعم" علىىىى أي اختيىىىار ورد فىىىي إذا أجبىىىت 3-2-2-4
أي مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىذه ينمىىىىىىىىىوي فهىىىىىىىىىل ، 3-2-2-2

 التدابير على آلية/ بنية أساسية لإلنفاذ؟

       ال   نعم

 ، نرجو ذكر تفاصيل  ذا النظام.4-2-2-3إذ أجبتم بى"نعم" على السؤال  3-2-2-5
      

 1-2-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىىى السىىىؤال  3-2-2-6
فنرجىىىىىىو تحديىىىىىىد األمىىىىىىاكن ومىىىىىىدى شىىىىىىمولية 
التدابير الممبقىة فىي أمىاكن العمىل الداخليىة 
ووسىىىىىىائل النقىىىىىىل العامىىىىىىة واألمىىىىىىاكن العامىىىىىىة 
الداخليىىىة وحسىىىبما تقتضىىىي الحاجىىىة، يير ىىىا 

 من األماكن العامة.

 معدومة جزئية كاملة

 أماكن العمل الداخلية:

    ني الحكوميةالمبا •

    مرافق الرعاية الصحية •

    المرافق التعليمية •

    الجامعات •

    أماكن العمل الخاصة •

 )يرجدددددى تحديددددددها:أي أمىىىىىاكن أخىىىىىرى  •
 (؟     

   

 النقل العام:  

    المائرات •  

    القمارات •

    العبارات •

النقىىىىىىىىىىىىل البىىىىىىىىىىىىري العىىىىىىىىىىىىام )الحىىىىىىىىىىىىافالت/  • 
 والحافالت الكهربائية والترام(

   

المركبىىىىىىات اآلليىىىىىىة المسىىىىىىتخدمة كمكىىىىىىان  • 
للعمىىىىىىل )سىىىىىىيارات األجىىىىىىرة، اإلسىىىىىىعاف، 

 مركبات التوصيل(

   

    المركبات الخاصة •

    (     )الرجاش التحديدأخرى  • 

 األماكن العامة الداخلية: 
    المرافق ال،قافية •
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    مراكز التسوق •

    المقا ي والحانات •

    النوادي الليلية •

    المماعم •

)يرجدددددى تحديددددددها: أي أمىىىىىاكن أخىىىىىرى  •
     ) 

   

الرجىىىات تقىىىديم ملخىىىص مىىىوجز للتىىىدابير الكاملىىىة والجزئيىىىة مىىىي تحديىىىد تفاصىىىيل  3-2-2-1
 التدابير الجزئية المنفذة.

 حظر تدخين التبن في أماكن العمل الداخلية •
      

 حظر تدخين التبن في وسائل النقل العام •
      

 حظر تدخين التبن في األماكن العامة الداخلية •
      

)الحمايىىة مىىن التعىىرض  1الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز عىىن التقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة   3-2-2-1
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. لدخان التبن(

      
إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان   3-2-2-1

 المخصص أدناه.
       

 
 تنظيم محتويات منتجات التبغ 1 3-2-3
 ل قمتم حسب االقتضات باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة    

تىىدابير أخىىرى أو قمىىتم حسىىب االقتضىىات بتنفيىىذ بىىرامج بخصىىوص أي مىىن  أو
 المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىىى  
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكىان المخصىص فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

بإحىدى الل ىات  ،ن توافرتإرفاق الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ائق، إ
 الرسمية الست.(

       ال   نعم اختبار وقياس محتويات منتجات التبن؟ -  3-2-3-1

       ال   نعم اختبار وقياس انبعا،ات منتجات التبن؟ -  3-2-3-2

       ال   نعم منتجات التبن؟ تنظيم محتويات -  3-2-3-3

       ال   نعم تنظيم انبعا،ات منتجات التبن؟ -  3-2-3-4
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)تنظىيم محتويىات منتجىات  1الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-3-5
 العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. على مدى التبن(

      
لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-2-3-6

 المخصص أدناه.
      

 
 تنظيم اإلفصاك عن منتجات التبغ 12 3-2-4
ضات باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة  ل قمتم حسب االقت   

أو تىىدابير أخىىرى أو قمىىتم حسىىب االقتضىىات بتنفيىىذ بىىرامج بخصىىوص أي مىىن 
 المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىىى  
الفىرع أو  يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكىان المخصىص فىي نهايىة  ىذا

بإحىدى الل ىات  ،إرفاق الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ائق، إن توافرت
 الرسمية الست.(

ممالبة صانعي منتجات التبن أو مستورديها باإلفصىام للسىلمات الحكوميىة  -  3-2-4-1
 عن المعلومات التي تتعلق بما يلي:

       ال   نعم محتويات منتجات التبن؟ •

       ال   نعم انبعا،ات منتجات التبن؟ •

 الممالبة باإلفصام للجمهور عن المعلومات المتعلقة بما يلي: -  3-2-4-2
       ال   نعم محتويات منتجات التبن؟ •

       ال   نعم انبعا،ات منتجات التبن؟ •

)تنظىىىيم اإلفصىىىام عىىىن  12الرجىىىات تقىىىديم وصىىىف مىىىوجز للتقىىىدم المحىىىرز فىىىي تنفيىىىذ المىىىادة  3-2-4-3
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. منتجات التبن(

      
لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  إذا 3-2-4-4

 المخصص أدناه.
       
 

 تغليف وتوسيم منتجات التبغ 11 3-2-5

 ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعية أو تنفيذيىىة أو   
تضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص إدارية أو تدابير أخرى أو قمىتم حسىب االق

 أي من المجاالت التالية:
"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة )الرجات وضىي عالمىة علىى 

يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهايىة  ىذا الفىرع 
بإحىدى  ،أو إرفاق الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ىائق، إن تىوافرت
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 الست.( الل ات الرسمية
آحىىىىىىاد اشىىىىىىترام أال يحمىىىىىىل الت ليىىىىىىف أو  - 11 3-2-5-1

السىىىىجائر أو سىىىىائر منتجىىىىات التبىىىىىن أي 
 إعالن أو ترويج؟

       ال   نعم

اشىىترام أال تىىؤدي مريقىىة ت ليىىف المنىىتج  - )أ(11-1 3-2-5-2
وتوسىىىيمه إلىىىى التىىىرويج لىىىه بىىى ي وسىىىيلة 

مضىىىىىىللة أو مىىىىىىن كاذبىىىىىىة أو خادعىىىىىىة أو 
المحتمىىىل أن تولىىىد انمباعىىىًا خامئىىىًا عىىىن 
سماته أو آ،اره على الصحة أو أخمىاره 

 أو انبعا،اته؟

       ال   نعم

اشترام أن تحمل كل علبة أو عبوة مىن  - )ب(11-1 3-2-5-3
منتجىىىىىىىىات التبىىىىىىىىن وأيلفتهىىىىىىىىا الخارجيىىىىىىىىة 
ة وبماقىىىىىات توسىىىىىيمها تحىىىىىذيرات صىىىىىحي

 تصف آ،ار تعامي التبن الضارة؟

       ال   نعم

ضىىىىمان أن تكىىىىون التحىىىىذيرات الصىىىىحية  - (1)ب()11-1 3-2-5-4
 معتمدة من السلمة الومنية المختصة؟

       ال   نعم

رات الصىىىىحية ضىىىىمان أن تكىىىىون التحىىىىذي - (2)ب()11-1 3-2-5-5
 متناوبة؟

       ال   نعم

ضىىىىمان أن تكىىىىون التحىىىىذيرات الصىىىىحية  - (3)ب()11-1 3-2-5-6
 واضحة وظا رة للعيان ومقروتة؟

       ال   نعم

 6-5-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىىى السىىىؤال  (3)ب()11-1 3-2-5-1
فهل يوصي القانون كحد أدنى ب سىلوب 
وحجىىىم ولىىىون معىىىين للخىىىم لضىىىمان أن 
تكىىىىىىىون التحىىىىىىىذيرات الصىىىىىىىحية واضىىىىىىىحة 

 وظا رة للعيان ومقروتة؟

       ال   نعم

ضىىمان أن ت مىىي التحىىذيرات الصىىحية   - (4)ب()11-1 3-2-5-1
٪ مىىىىىىن مسىىىىىىاحة 32مىىىىىىا ال يقىىىىىىل عىىىىىىن 
 العرض الرئيسية؟

       ال   نعم

ضىىىمان أن ت مىىىي التحىىىذيرات الصىىىحية  - 3-2-5-1
٪ أو أك،ىىىىىر مىىىىىن مسىىىىىاحة العىىىىىرض 52

 الرئيسية؟

       ال   نعم
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الت كد من أن التحذيرات الصىحية تكىون  - (5)ب()11-1 3-2-5-12
أو تحتىوي  في شكل صىور أو رسىومات

 ؟على صور أو رسومات

       ال   نعم

-2-3إذا أجبتىىىىم بىىىىى"نعم" علىىىىىى السىىىىىؤال  - 3-2-5-11
فهىىىىىىل تملىىىىىىك الحكومىىىىىىة حقىىىىىىوق  5-12

 ملكية  ذه الصور والرسومات؟

       ال   نعم

-2-3"نعىىىىم" علىىىىى السىىىؤال إذا أجبتىىىم بى - 3-2-5-12
فهىىل تقبلىىون مىىنح رخصىىة ييىىر  5-12

حصىىىرية وخاليىىىة مىىىن الرسىىىوم السىىىتخدام 
التحىىذيرات الصىىحية التىىي أاعىىدت داخىىل 

 واليتكم القانونية مي أمراف أخرى؟

       ال   نعم

اشترام أن تحمل كل علبة أو عبوة مىن  - 11-2 3-2-5-13
التبىىىىىىىىن وأيلفتهىىىىىىىىا الخارجيىىىىىىىىة  منتجىىىىىىىىات

وبماقىىىىىىىىات توسىىىىىىىىيمها معلومىىىىىىىىات عىىىىىىىىن 
مكونىىات منتجىىات التبىىن وانبعا،اتهىىا ذات 

 الصلة؟

       ال   نعم

اشىىىىىىىىىىىىىىىىترام أن تظهىىىىىىىىىىىىىىىىر التحىىىىىىىىىىىىىىىىذيرات  - 11-3 3-2-5-14
والمعلومىىات الكتابيىىة األخىىرى علىىى كىىل 
عبىىىىوة وكىىىىل ت ليىىىىف وتوسىىىىيم خىىىىارجيين 

 و ل ات بلدكم الرئيسية؟بل ة أ

       ال   نعم

)ت ليىىف وتوسىىيم منتجىىات  11الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-2-5-15
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. التبن(

      
لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و انىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة إذا ك 3-2-5-16

 المخصص أدناه.
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FCTC/COP/3/DIV/3   

26 

 التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور 12 3-2-6
 ل قمىتم حسىب االقتضىات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة أو   

تدابير أخرى أو قمىتم حسىب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي مىن المجىاالت 
 التالية:

"نعىىم" أو "ال". وفيمىىا يتعلىىق بىىالردود اإليجابيىىة يرجىىى )الرجىىات وضىىي عالمىىة علىىى 
تقىىىديم ملخىىىص مقتضىىىب فىىىي المكىىىان المخصىىىص فىىىي نهايىىىة  ىىىذا الفىىىرع أو إرفىىىاق 

بإحىىدى الل ىىات الرسىىمية  ،تىىوافرتالو،ىىائق ذات الصىىلة. ويرجىىى تقىىديم الو،ىىائق، إن 
 الست.(

)يرجىىىىىى بىىىىىرامج الت،قيىىىىىف وتوعيىىىىىة الجمهىىىىىور؟  - )أ(12 3-2-6-1
الرجىىوع إلىىى البىىرامج المنفىىذة منىىذ تقىىديم تقريىىر 

 السنتين(

       ال   نعم

تسىىتهدفها  ىىذه فمىىا  ىىي الفئىىات التىىي  1-6-2-3"نعم" علىىى السىىؤال بىىىإذا أجبىىتم  3-2-6-2
 البرامج؟

       ال   نعم الجمهور عمومأو  البال ون •

       ال   نعم األمفال والشباب •

       ال   نعم الرجال •

       ال   نعم النسات •

       ال   نعم الحوامل •

       ال   نعم المجموعات اإل،نية •

 )يرجدددددددى تحديددددددددها:أي حىىىىىىىاالت أخىىىىىىىرى  •
 (المالب ومنسوبي القوات العسكرية

       ال   نعم

فهىىل كشىىفتم عىىن االختالفىىات الرئيسىىية  1-6-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  )أ(12 3-2-6-3
 التالية بين المجموعات السكانية التي استهدفتها برامج الت،قيف وتوعية الجمهور؟

       ال   نعم العمر •

       ال   نعم الجنس •

       ال   نعم الخلفية التعليمية •

       ال   نعم الخلفية ال،قافية •

       ال   نعم الحالة االجتماعية واالقتصادية •

 )يرجدددددددى تحديددددددددها:أي حىىىىىىىاالت أخىىىىىىىرى  •
     ) 

       ال   نعم

فهىىىل ت مىىىي بىىىرامج الت،قيىىىف وتوعيىىىة  1-6-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىىى السىىىؤال  )ب(12 3-2-6-4
 الجمهور ما يلي:

لصىىحية المترتبىىة علىىى اسىىتهالك المخىىامر ا •
 التبن؟

       ال   نعم

المخىىامر الصىىحية المترتبىىة علىىى التعىىرض  •
 لدخان التبن؟

       ال   نعم
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فوائىىىىد اإلقىىىىالع عىىىىن تعىىىىامي التبىىىىن وأنمىىىىام  •
 الحياة المتحررة من التبن؟

       ال   نعم

 العواقب االقتصادية الوخيمة التي يفضي إليها: • )و(12

       ال   نعم إنتاج التبن؟ -

       ال   نعم استهالك التبن؟ -

 الوخيمة التي يفضي إليها:العواقب البيئية  •

       ال   نعم إنتاج التبن؟ -

       ال   نعم استهالك التبن؟ -

وعىىىىىىىي الهيئىىىىىىىات والمنظمىىىىىىىات التاليىىىىىىىة ومشىىىىىىىاركتها فىىىىىىىي وضىىىىىىىي وتنفيىىىىىىىذ بىىىىىىىرامج  - ) (12 3-2-6-5
 ة القماعات لمكافحة التبن:واستراتيجيات متعدد

       ال   نعم العامة؟ الهيئات •

المنظمىىىات ييىىىر الحكوميىىىة ييىىىر المنتسىىىبة  •
 لدوائر صناعة التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم المنظمات الخاصة؟ •

 )يرجدددددددى تحديدددددددددها:أخىىىىىىىرى أي  يئىىىىىىىات  •
     ) 

       ال   نعم

دارة وتنفيىىذ بىىرامج  12 3-2-6-6  ىىل تسترشىىدون فىىي إعىىداد واي
االتصىىىىىىىىىىاالت والت،قيىىىىىىىىىىف والتىىىىىىىىىىدريب وتوعيىىىىىىىىىىة 
الجمهىىىىىىىور بنتىىىىىىىائج البحىىىىىىىوث وتختبىىىىىىىرون  ىىىىىىىذه 

 لفًا وترصدونها وتقيمونها؟البرامج س

       ال   نعم

 ىىل نظمىىتم دورات تدريبيىىة مالئمىىة وخاصىىة أو  )د( 12 3-2-6-1
وضىىىعتم بىىىرامج ت،قيىىىف وتوعيىىىة بشىىى ن مكافحىىىة 

 التبن 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؟ •

 )يرجدددددددددى تحديددددددددددها:فئىىىىىىىىىات أخىىىىىىىىىرى أي  •
 ؟(     

       ال   نعم

)الت،قيىف واالتصىال والتىدريب  12الرجات تقديم وصف موجز للتقىدم المحىرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-6-1
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. وتوعية الجمهور(

 للمهتمين وتوعويا علمياً  مرجعاً  ليكون التدخين مكافحة لبرنامج االنترنت موقي تموير 
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 . التدخين بمكافحة
 بوك، الفيس موقي: )و ي االنترنت على للبرنامج االلكترونية المواقي من عدد تدشين 
 اليوم لحملة االليكتروني الموقي تدشين اليوتيوب، موقي المجتمعية، المشاركات منتدى
 (. العالمي
 م1511 للعام لمكافحة العالمي اليوم مي التبن لمكافحة العالمية االتفاقية موقي إنشات 

 . المجال  ذا في بالمنامق الصحية الشؤون وأنشمة
 (. شهرين كل مؤقتاً ) الرياض بجريدة الشهرية التوعوية بالصفحة البدت 
 األ لية مستشفياتوال المستوصفات في التلفزيونية الشاشات عبر توعوية رسائل بث 
 .شاشة 155 بعدد

لم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجىى تقىديم تفاصىيلها فىي المكىان و إذا كانت لديكم أي معلومات  امة  3-2-6-1
 المخصص أدناه.

       
 اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته 13 3-2-7

شىريعية أو تنفيذيىة أو  ل قمتم حسب االقتضات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير ت  
إداريىىىىىىة أو تىىىىىىدابير أخىىىىىىرى أو قمىىىىىىتم حسىىىىىىب االقتضىىىىىىات بتنفيىىىىىىذ بىىىىىىرامج 

 بخصوص أي من المجاالت التالية:
"نعىىىىىم" أو "ال". وفيمىىىىىىا يتعلىىىىىق بىىىىىىالردود )الرجىىىىىات وضىىىىىي عالمىىىىىىة علىىىىىى 

اإليجابيىىىة يرجىىىى تقىىىديم ملخىىىص مقتضىىىب فىىىي المكىىىان المخصىىىص فىىىي 
الصىىلة. ويرجىىى تقىىديم الو،ىىائق، نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق الو،ىىائق ذات 

 بإحدى الل ات الرسمية الست.( ،إن توافرت
فىىرض حظىىر شىىامل علىىى جميىىي أشىىكال  - 13-2 3-2-1-1

اإلعىىىىىىىىالن عىىىىىىىىن التبىىىىىىىىن والتىىىىىىىىرويج لىىىىىىىىه 
 ورعايته؟

       ال   نعم

 .3-1-2-3رة إلى السؤال ، يرجى االنتقال مباش1-1-2-3إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال  

 فهل يشمل الحظر: 1-1-2-3إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال   3-2-1-2
براز منتجات التبن في نقىام  • عرض واي

 البيي؟
       ال   نعم

       ال   نعم اإلنترنت الداخلية؟شبكة  •

       ال   نعم شبكة اإلنترنت العالمية؟ •

تمديىىىىىىىىىد العالمىىىىىىىىىات التجاريىىىىىىىىىة و/ أو  •
 تقاسم العالمات التجارية؟

       ال   نعم

تعيىين المنتجىىات كوسىيلة لإلعىىالن أو  •
 الترويج؟

       ال   نعم

تصىىىوير التبىىىن أو اسىىىتخدام التبىىىن فىىىي  •
البىىىرامج الترفيهيىىىة التىىىي تب،هىىىا وسىىىائل 

 اإلعالم؟
       ال   نعم

رعايىىىىىىىة دوائىىىىىىىر صىىىىىىىناعة التبىىىىىىىن ألي  •
تظىىىىىىىا رات أو أنشىىىىىىىمة دوليىىىىىىىة و/ أو 

 المشاركين فيها؟
       ال   نعم

مسا مات شركات التبىن المقدمىة إلىى  •
أي كيىىىىىىىىىىان آخىىىىىىىىىىر "لقضىىىىىىىىىىية تخىىىىىىىىىىدم 

       ال   نعم
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المجتمىىىىىىي" و/ أو أي أنشىىىىىىمة أخىىىىىىرى 
تحىىىت مظلىىىة "المسىىىؤولية االجتماعيىىىة 
للشىىىىركات" مىىىىن قبىىىىل دوائىىىىر صىىىىناعة 

 التبن؟
تىىىىرويج والرعايىىىىة أنشىىىىمة اإلعىىىىالن وال •

العىىىىابرة للحىىىىدود والناشىىىىئة مىىىىن داخىىىىل 
 إقليمكم؟

       ال   نعم

مىىن أنشىىمة اإلعىىالن المما،لىىة األشىىكال  - 13-1 
والتىىىىىرويج والرعايىىىىىة عبىىىىىر الحىىىىىدود فىىىىىي 
اتجىىىىىىىاه إقلىىىىىىىيمكم التىىىىىىىي تنمبىىىىىىىق عليهىىىىىىىا 

 لوائحكم الداخلية؟

       ال   نعم

 .12-1-2-3يرجى االنتقال إلى السؤال  
 1-1-2-3إذا أجبتم بالنفي على السىؤال  13-2 3-2-1-3

فهىل  نىاك مىىا يمىنعكم بمقتضىى الدسىىتور 
أو المبىىىادل الدسىىىتورية مىىىن فىىىرض حظىىىر 
شىىىامل علىىىى أنشىىىمة اإلعىىىالن عىىىن التبىىىن 

 والترويج له ورعايته؟

       ال   نعم

فىىرض قيىىود علىىى أنشىىمة اإلعىىالن عىىن  - 13-3 3-2-1-4
التبىىن والتىىرويج لىىه ورعايتىىه، فىىي ييىىاب 

 الحظر الشامل؟

       ال   نعم

فىىىىىىرض قيىىىىىىود علىىىىىىى أنشىىىىىىمة اإلعىىىىىىالن  - 13-3 3-2-1-5
والتىىىىىىىىرويج والرعايىىىىىىىىة العىىىىىىىىابرة للحىىىىىىىىدود 

ل إقلىىىيمكم والتىىىي لهىىىا والناشىىىئة مىىىن داخىىى
آ،ىىار عىىابرة للحىىدود، فىىي ييىىاب الحظىىر 

 الشامل؟

       ال   نعم

حظر جميي أنواع أنشمة اإلعىالن عىن  - )أ(13-4 3-2-1-6
التبىىىن والتىىىرويج لىىىه ورعايتىىىه التىىىي تىىىرو ج 
ألحىىد منتجىىات التبىىن بىى ي وسىىيلة كاذبىىة 

ضىىىية إلىىىىى أو خادعىىىة أو مضىىىىللة أو مف
انمبىىىىىاع خىىىىىامئ بشىىىىى ن خصائصىىىىىه أو 
 آ،اره الصحية أو أخماره أو انبعا،اته؟

       ال   نعم

الممالبة بى ن يىرتبم اإلعىالن عىن التبىن  - )ب(13-4 3-2-1-1
والتىىرويج لىىه ورعايتىىه بتحىىذيرات صىىحية 

 أو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئمة؟

       ال   نعم

تقييد الحوافز المباشرة أو ييىر المباشىرة  - )ج(13-4 3-2-1-1
التىىىىىىىي تشىىىىىىىجي الجمهىىىىىىىور علىىىىىىىى شىىىىىىىرات 

 منتجات التبن؟

       ال   نعم
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ممالبىىة دوائىىر صىىناعة التبىىن باإلفصىىام  - )د(13-4 3-2-1-1
معنيىىة عمىىا تنفقىىه للسىىلمات الحكوميىىة ال

على أنشمة اإلعالن والترويج والرعايىة 
 التي لم تحظر بعد؟

       ال   نعم

 فرض قيود على أنشمة اإلعالن والترويج والرعاية في: - ) (13-4 3-2-1-12

       ال   نعم اإلذاعة؟ • 

       ال   نعم التليفزيون؟ •

       ال   نعم وسائل اإلعالم الممبوعة؟ •

       ال   نعم شبكة اإلنترنت الداخلية؟ •

       ال   نعم شبكة اإلنترنت العالمية؟ •

 )يرجى تحديدها: وسائم أخىرىأي  •
     ) 

       ال   نعم

 تقييد الرعاية التي تقدمها شركات التبن: - )و( 13-4 3-2-1-11

       ال   نعم للتظا رات واألنشمة الدولية؟ •

       ال   نعم لمشاركين فيها؟ل •

 فهل: 1-1-2-3سوات أكانت إجابتكم "نعم" أم "ال" عن السؤال 
تتعىىىاونون مىىىي األمىىىراف األخىىىرى علىىىى  - 13-6 3-2-1-12

تمىىىىوير التكنولوجيىىىىات وسىىىىائر الوسىىىىائل 
ات أنشىمة التىرويج الضرورية لتيسير إل 

 العابرة للحدود؟

       ال   نعم

تفرضىىون عقوبىىات علىىى التىىرويج العىىابر  - 13-1 3-2-1-13
للحىىدود تكىىافئ العقوبىىات المنمبقىىة علىىى 
أنشىىىىىىمة اإلعىىىىىىالن والتىىىىىىرويج والرعايىىىىىىىة 
الناشىىئة مىىن داخىىل إقلىىيمكم وفقىىًا للقىىانون 

 الومني؟

       ال   نعم

)اإلعىىىىالن عىىىىن التبىىىىن  13الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادة  3-2-1-14
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. والترويج له ورعايته(

      
لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-2-1-15

 المخصص أدناه.
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 الحد من الطلب فيما يتعلت باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه 14 3-2-1
 ىىىل قمىىىتم حسىىىب االقتضىىىات باعتمىىىاد وتنفيىىىذ تىىىدابير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىة أو   

م حسب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي إدارية أو تدابير أخرى أو قمت
 من المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىىى 
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

بإحىىىىدى  ،إرفىىىىاق الو،ىىىىائق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىىى تقىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىوافرت
 ات الرسمية الست.(الل 

إعىىىىىىداد ونشىىىىىىىر مبىىىىىىىادل توجيهيىىىىىىىة مالئمىىىىىىىة  - 14-1 3-2-1-1
وشىىىاملة ومتكاملىىىة مسىىىندة بالبيهنىىىات العلميىىىة 

 وأفضل الممارسات؟

       ال   نعم

بىىرامج التشىىجيي علىىى اإلقىىالع عىىن تعىىامي  - 14-1 3-2-1-2
 التبن تشمل ما يلي:

  

مىىىىىالت إعالميىىىىىة تركىىىىىز علىىىىىى تنظىىىىىيم ح •
 أ مية اإلقالع عن التدخين؟

       ال   نعم

 برامج موجهة خصيصًا إلى: •

 ال   نعم الفتيات دون سن البلوغ والقاصرات       

 ال   نعم النسات       

 ال   نعم الحوامل       

الخمىىىىىىىىوم الهاتفيىىىىىىىىة للمسىىىىىىىىاعدة علىىىىىىىىى  •
 اإلقالع عن التدخين

       ال   نعم

تظىىا رات محليىىة حسىىب االقتضىىات م،ىىل  •
اليوم العىىىىىىىالمي األنشىىىىىىىمة المرتبمىىىىىىىة بىىىىىىى

أو اليىوم الىومني  ع عىن التىدخينلالمتنا
 لالمتناع عن التدخين؟

       ال   نعم

 )يرجدددددى تحديددددددها: أي بىىىىىرامج أخىىىىىرى •
دورات للعىىىاملين بعيىىىادات االقىىىالع عىىىن 

 (التدخين

       ال   نعم

 تصميم وتنفيذ برامج تشجي على اإلقالع عن تعامي التبن في أماكن م،ل: - )أ(14-2 3-2-1-3
       ال   نعم المؤسسات التعليمية؟ •

       ال   نعم مرافق الرعاية الصحية؟ •

       ال   نعم أماكن العمل؟ •

       ال   نعم األوسام الرياضية؟ •

)يرجددددددددى أمىىىىىىىىاكن أخىىىىىىىىرى أي  •
 ؟(      تحديدها:

       ال   نعم

لتبن، وخىدمات إسىدات المشىورة بشى ن إدراج تشخيص وعالج االعتماد على ا - )ب(14-2 3-2-1-4
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اإلقىىىالع عىىىن التىىىدخين، فىىىي البىىىرامج والخمىىىم واالسىىىتراتيجيات الومنيىىىة مىىىن 
 أجل:

       ال   نعم مكافحة التبن؟ •

       ال   نعم الصحة؟ •

       ال   نعم التعليم؟ •

إدراج بىىىىىىىرامج تتعلىىىىىىىق بتشىىىىىىىخيص  - 3-2-1-5
االعتمىىاد علىىى التبىىن وعالجىىه فىىي 
 نظام الرعاية الصحية التابي لكم؟

       ال   نعم

التىىي تقىىوم فيرجىىى ذكىىر الهياكىىل  5-1-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  )ب(14-2 3-2-1-6
بتىوفير بىرامج تشىخيص وعىىالج االعتمىاد علىى التبىن فىىي إمىار نظىام الرعايىىة 

 الصحية التابي لكم من بين الهياكل التالية؟

 ال   نعم الرعاية الصحية األولية       

  الرعايىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىحية ال،انويىىىىىىىىىة
 وال،ال،ية

       ال   نعم

  نظىىىىىىىىىىىىىم الرعايىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىحية
)يرجى تحديددها: المتخصصة 

     ) 

       ال   نعم

  المراكىىىىىىىىز المتخصصىىىىىىىىة فىىىىىىىىي
إسىىىىدات المشىىىىورة لإلقىىىىالع عىىىىن 
التىىىىىىدخين ومعالجىىىىىىة االعتمىىىىىىاد 

 عليه

       ال   نعم

 ال   نعم مراكز الت  يل       

  يرجددددددددى أي مراكىىىىىىىز أخىىىىىىىىرى(
 (      تحديدها:

       ال   نعم

 فمىىا  ىىي الخىىدمات المتاحىىة فىىي 5-1-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  )ب(14-2 3-2-1-1
  ذه األوسام التي يشملها التمويل العمومي أو مخممات سداد التكاليف؟

  معدومة  جزئية  كاملة الرعاية الصحية األولية •

الرعايىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىحية ال،انويىىىىىىىىىة  •
دومةمع  جزئية  كاملة وال،ال،ية   

نظىىىىىىىىىىىىىم الرعايىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىحية  •
)يرجى تحديددها: المتخصصة 

     ) 
  معدومة  جزئية  كاملة

المراكىىىىىىىىىز المتخصصىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي  •
إسىىىىدات المشىىىىورة لإلقىىىىالع عىىىىن 
التىىىىىىدخين ومعالجىىىىىىة االعتمىىىىىىاد 

 عليه
  معدومة  جزئية  كاملة
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  معدومة  جزئية  كاملة مراكز الت  يل •

)يرجددددددى أي خىىىىىىدمات أخىىىىىىرى  •
  معدومة  جزئية  كاملة (      تحديدها:

فيرجى تحديىد المهنيىين الصىحيين  5-1-2-3إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال  )ب(14-2 3-2-1-1
أو سوا م من المنخىرمين فىي البىرامج التىي تتىيح عىالج االعتمىاد علىى التبىن 

 وخدمات إسدات المشورة؟

 المهنيون الصحيون:

       ال   نعم األمبات •

       ال   نعم سنانأمبات األ •

       ال   نعم أمبات األسرة •

ممارسىىىىىىىىو المىىىىىىىىب التقليىىىىىىىىدي  •
 )الشعبي(

       ال   نعم

ن المبيىىىون اآلخىىىرون المهنيىىىو  •
 (      )يرجى تحديدهم:

       ال   نعم

       ال   نعم الممرضات •

       ال   نعم القابالت •

       ال   نعم نالصيدالنيو  •

العىىىىىىىىىىىىىىاملون فىىىىىىىىىىىىىىي خدمىىىىىىىىىىىىىىة  •
 المجتمعات المحلية

       ال   نعم

العىىىىىىىىىىىىاملون فىىىىىىىىىىىىي الخدمىىىىىىىىىىىىة  •
 االجتماعية

       ال   نعم

المهنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحيون  •
 )يرجدددى تحديددددهم:اآلخىىىرون 

     ) 

       ال   نعم

إدخىىىال التىىىدريب علىىىى عىىىالج االعتمىىىاد علىىىى التبىىىن فىىىي المنهىىىاج الدراسىىىىي  - )ج(14-2 3-2-1-1
 لتدريب العاملين الصحيين قبل التخرج وبعده في المدارس التالية:

       ال   نعم المب؟ •

       ال   نعم مب األسنان؟ •

       ال   نعم التمريض؟ •

       ال   نعم الصيدلة؟ •

)يرجدددددددى أي مىىىىىىىدارس أخىىىىىىىرى  •
 (      تحديدها:

       ال   نعم

تيسىىىىىير إتاحىىىىىة و/أو القىىىىىدرة علىىىىىى  - )د(14-2 3-2-1-12
 الصىيدالنيةتحمل تكلفة المنتجات 

 لمعالجة االعتماد على التبن؟

       ال   نعم
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فمىىا  ىىي المنتجىات التىىي يمكىىن  12-1-2-3ال إذا أجبىتم بىىى"نعم" علىىى السىؤ  )د(14-2 3-2-1-11
 شراؤ ا بشكل قانوني في بالدكم، وأين يمكن شراؤ ا؟

البوبروبيىىىون مىىىن الصىىىيدليات كمىىىا توجىىىد  -الفىىىارنيكللين  -بىىىدائل النيكىىىوتين 
ايضىىىىا عالجىىىىات مجانيىىىىة مىىىىن بىىىىدائل النيكىىىىوتين والفىىىىارنيكللين فىىىىي عيىىىىادات 

 ة للوزارةاالقالع عن التدخين التابع
فمىا  ىي المنتجىات الصىىيدالنية  12-1-2-3إذا أجبىتم بىى"نعم" علىى السىىؤال  )د(14-2 3-2-1-12

 المتاحة لمعالجة االعتماد على التبن داخل واليتكم بشكل قانوني؟

العالج باالستعاضة عن  •
 النيكوتين

       ال   نعم

       ال   نعم ونباوبروبيا ال •

       ال   نعم فارينيكلينال •

)يرجددددددى أي منتجىىىىىىات أخىىىىىىرى  •
 (      تحديدها:

       ال   نعم

فهل تمول تكاليف العىالج بهىذه  12-1-2-3عم" على السؤال إذا أجبتم بى"ن )د(14-2 3-2-1-13
 المنتجات من األموال العامة أو بسداد التكاليف من مصدر عام؟

العالج باالستعاضة عن  •
  معدومة  جزئية  كاملة النيكوتين

  معدومة  جزئية  كاملة باوبروبياونال •

  معدومة  جزئية  كاملة فارينيكلينال •

)يرجددددددى أي منتجىىىىىىات أخىىىىىىرى  •
  معدومة  جزئية  كاملة (      تحديدها:

الحىد مىن الملىب فيمىا يتعلىق ) 14الرجات تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيىذ المىادة  3-2-1-14
علىىىى مىىىدى السىىىنوات الىىى،الث الماضىىىية أو منىىىذ تقىىىديم  باالعتمىىىاد علىىىى التبىىىن واإلقىىىالع عنىىىه(

 تقريركم الماضي.

      
ات  امىىة ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان ا كانىىت لىىديكم معلومىىإذ 3-2-1-15

 المخصص أدناه.

      
 

 التدابير التي تتعلت بالحد من توريد التبغ 3-3
 (11-15)باإلشارة إلى المادة 

 االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ 15 3-3-1
ابير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىىة أو  ىىىل قمىىىتم حسىىىىب االقتضىىىات باعتمىىىىاد وتنفيىىىذ تىىىىد  

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسىب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي 
 من المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىىى 
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصىص فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 
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بإحىىىىدى  ،ق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىىى تقىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىوافرتإرفىىىىاق الو،ىىىىائ
 الل ات الرسمية الست.(

اشىىترام وضىىي عالمىىات علىىى كىىل علىىب  - 15-2 3-3-1-1
وعبىىىىىىىىىىوات منتجىىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىىن وأيلفتهىىىىىىىىىىا 
الخارجيىىىة للمسىىىاعدة علىىىىى تحديىىىد منشىىىى  

 المنتج؟

       ال   نعم

اشىىترام وضىىي عالمىىات علىىى كىىل علىىب  - )أ(15-2 3-3-1-2
وعبىىىىىىىىىىوات منتجىىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىىن وأيلفتهىىىىىىىىىىا 
الخارجيىىىىىة تىىىىىدل علىىىىىى أن المنىىىىىتج يابىىىىىاع 

 بصفة قانونية في السوق الداخلية؟

       ال   نعم

اشىىىىىىىىىىترام أن تحمىىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىىب وعبىىىىىىىىىىوات  - )أ(15-2 3-3-1-3
منتجىىىىات التبىىىىن التىىىىي تبىىىىاع بالتجزئىىىىة أو 

ملىىىىىىة فىىىىىىي السىىىىىىوق الداخليىىىىىىة البيىىىىىىان بالج
التالي "ال يىرخص بىالبيي إال فىي ..." أو 
أن تحمىىل أي عالمىىة أخىىرى فعالىىة تبىىين 

 المقصد النهائي للمنتج؟

       ال   نعم

3-3-1-4 15-
 )ب(2

قتفىىىىىات األ،ىىىىىر اسىىىىىتحداث نظىىىىىام عملىىىىىي ال -
يعىىىىىىزز نظىىىىىىام التوزيىىىىىىي  وتحديىىىىىىد المنشىىىىىى 

يسىىىىىىاعد علىىىىىىى تحىىىىىىري االتجىىىىىىار ييىىىىىىر و 
 المشروع؟

       ال   نعم

اشىىىىىترام وضىىىىىوم العالمىىىىىات أو كتابتهىىىىىا  - 15-3 3-3-1-5
 بالل ة و/ أو الل ات الرئيسية للبلد؟

       ال   نعم

لبيانىىىىىات عىىىىىن اشىىىىىترام رصىىىىىد وتجميىىىىىي ا - )أ(15-4 3-3-1-6
االتجىىار العىىابر للحىىدود بمنتجىىات التبىىن، 

 بما فيه االتجار يير المشروع؟

       ال   نعم

-3-3إذا أجبتىىىىم بى"نعىىىىم" علىىىىى السىىىؤال  - )أ(15-4 3-3-1-1
فهل سهلتم تبىادل  ىذه المعلومىات  1-6

بىىىىىىىين المصىىىىىىىالح الجمركيىىىىىىىة والضىىىىىىىريبية 
ألخىىىىىىرى حسىىىىىب االقتضىىىىىىات والسىىىىىلمات ا

ووفقًا للقانون الومني واالتفاقىات ال،نائيىة 
 والمتعددة األمراف ذات الصلة؟

       ال   نعم

3-3-1-1 15-
 )ب(4

إنفىاذ أو تعزيىز القىىوانين وتحديىد عقوبىىات  -
وتعويضىىىىىات فىىىىىي حالىىىىىة االتجىىىىىار ييىىىىىر 
المشىىىىىىىىىروع بمنتجىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىن وتزييفهىىىىىىىىىا 

 وتهريب السجائر؟

       ال   نعم

اشىىترام إتىىالف السىىجائر ومنتجىىات التبىىن  - )ج(15-4 3-3-1-1
المقلىىىدة والمهربىىىة وكىىىل معىىىدات التصىىىنيي 
المصىىىىىادرة المت تيىىىىىة مىىىىىن االتجىىىىىار ييىىىىىر 
المشىىىروع باسىىىتخدام مىىىرق تحتىىىرم البيئىىىة 

       ال   نعم
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باسىىىىىىتخدام مىىىىىىرق تحتىىىىىىرم البيئىىىىىىة بقىىىىىىدر 
كان أو الىتخلص مىن  ىذه المنتجىات اإلم

 وفقًا للقانون الومني؟
اعتمىىىىىىاد وتنفيىىىىىىذ تىىىىىىدابير رصىىىىىىد وتو،يىىىىىىق  - )د(15-4 3-3-1-12

ومراقبىىىىة تخىىىىزين وتوزيىىىىي منتجىىىىات التبىىىىن 
المحتجىىىىىزة أو المنقولىىىىىة وقىىىىىف الضىىىىىرائب 

 والرسوم؟

       ال   نعم

تمكىىىين مصىىىادرة منتجىىىات االتجىىىار ييىىىر  - ) (15-4 3-3-1-11
 المشروع بمنتجات التبن؟

       ال   نعم

التشىىىىىجيي علىىىىىى التعىىىىىاون بىىىىىين الهيئىىىىىات  - 15-6 3-3-1-12
الومنيىىىىة والمنظمىىىىات الحكوميىىىىة الدوليىىىىة 

لي في مجىال اإلقليمية وذات المابي الدو 
التحقيىىىىىىىق والمالحقىىىىىىىة القضىىىىىىىائية ورفىىىىىىىي 
الىىىدعاوى إلزالىىىة االتجىىىار ييىىىر المشىىىروع 
بمنتجىىىىىىات التبىىىىىىن، مىىىىىىي التركيىىىىىىز بصىىىىىىفة 
خاصىىىة علىىىى التعىىىاون علىىىى المسىىىتويين 

 اإلقليمي ودون اإلقليمي؟

       ال   نعم

خىىىىىىرى التىىىىىىرخيص أو اتخىىىىىىاذ إجىىىىىىراتات أ - 15-1 3-3-1-13
بقصىىد مراقبىىة أو تنظىىيم اإلنتىىاج والتوزيىىي 
 من أجل تفادي االتجار يير المشروع؟

       ال   نعم

)االتجىىار ييىىر المشىىروع  15الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-3-1-14
 ذ تقديم تقريركم الماضي.على مدى العامين السابقين أو من بمنتجات التبن(

 اليوجد
لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-3-1-15

 المخصص أدناه.
      

 
ر 16 3-3-2 ر والمبيعات بواسطة القصَّ  المبيعات التي تستهدف القصَّ

دابير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىىة أو تىىىىقتضىىىات باعتمىىىىاد وتنفيىىىذ  ىىىل قمىىىتم حسىىىىب اال  
إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسىب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي 

 من المجاالت التالية:
"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىىى 

ا الفىرع أو يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصىص فىي نهايىة  ىذ
بإحىىىىدى  ،إرفىىىىاق الو،ىىىىائق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىىى تقىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىوافرت

 الل ات الرسمية الست.(
ىىىىىر؟ إذا  - 16-1 3-3-2-1 حظىىىىر بيىىىىىي منتجىىىىات التبىىىىىن للقصَّ

أجبىىىىىىىىتم بىىىىىىىىى"نعم" فيرجىىىىىىىىى تحديىىىىىىىىد السىىىىىىىىن 
       ال   نعم
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 أضف حقالا القانونية: 
اشىىترام قيىىام جميىىي بىىائعي منتجىىات التبىىن  - )أ(16-1 3-3-2-2

بوضىىي مؤشىىر واضىىح وبىىارز داخىىل نقمىىة 
البيىىىي التابعىىىة لهىىىم يفيىىىد بحظىىىر بيىىىي التبىىىن 

ر؟  إلى القصه

       ال   نعم

اشىىترام قيىىام كىىل بىىائي للتبىىن يسىىاوره شىىك  - )أ(16-1 3-3-2-3
نىىىىىىىا فىىىىىىىي عمىىىىىىىر المشىىىىىىىتري أن يمالىىىىىىىب  

المشىىتري بتقىىديم مىىا يىىدل علىىى أنىىه قىىد بلىىن 
 السن القانونية؟

       ال   نعم

حظىىر بيىىي منتجىىات التبىىن بىى ي شىىكل مىىن  - )ب(16-1 3-3-2-4
األشىىىىكال مهمىىىىا كانىىىىت مريقىىىىة الحصىىىىول 

المحىىىىىىالت عليهىىىىىىا مباشىىىىىىرة م،ىىىىىىل رفىىىىىىوف 
 المفتوحة؟

       ال   نعم

أو الوجبىات حظر بيي وتصنيي الحلويىات  - )ج(16-1 3-3-2-5
الخفيفىىىة أو الىىىدمى ومىىىا سىىىوا ا فىىىي شىىىكل 

ر؟  منتجات للتبن إليرات القصَّ

       ال   نعم

       ال   نعم حظر بيي منتجات التبن في آالت البيي؟ - )د(16-1 3-3-2-6

 .1-2-3-3فيرجى االنتقال مباشرة إلى السؤال  6-2-3-3إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال 
 6-2-3-3إذا أجبىىىىىتم بىىىىىالنفي علىىىىىى السىىىىىؤال  )د(16-1 3-3-2-1

فهىىىىل أنىىىىتم مت كىىىىدون مىىىىن أن آالت بيىىىىي التبىىىىن 
ر و/ أو أنها ال تشىجي  ليست في متناول القصَّ

ر؟بيي منتجا  ت التبن للقصَّ

       ال   نعم

 حظر و/ أو تعزيز حظر توزيي منتجات التبن المجانية إلى: - 16-2 3-3-2-1

       ال   نعم عموم الناس؟ •

ر؟ •        ال   نعم القصَّ

حظىىىر بيىىىي السىىىجائر آحىىىادًا أو فىىىي علىىىب  - 16-3 3-3-2-1
 ص يرة؟

       ال   نعم

فىىرض عقوبىىات علىىى البىىائعين والمىىوزعين  - 16-6 3-3-2-12
 لضمان االمت،ال؟

       ال   نعم

ر ببيي منتجات التبن؟حظر قيام ا - 16-1 3-3-2-11        ال   نعم لقصَّ

)المبيعىىات التىىي تسىىتهدف  16الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-3-2-12
ىىىر( ىىىر والمبيعىىىات بواسىىىمة القصَّ علىىىى مىىىدى العىىىامين السىىىابقين أو منىىىذ تقىىىديم تقريىىىركم  القصَّ

 الماضي.
      

لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-3-2-13
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 المخصص أدناه.

        
 تقديم الدعم لألنشطة البديلة المجدية اقتصادياا  11 3-3-3
صىىوص أي مىىن  ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير أو بىىرامج بخ  

 المجاالت التالية:
"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجات وضي عالمىة علىى 

تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 
بإحىدى الل ىات الرسىمية  ،الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ائق، إن توافرت

 الست.(
 تعزيز البدائل المجدية اقتصاديًا: - 11 3-3-3-1

   ال ينمبق  ال   نعم زارعي التبن؟ل •

   ال ينمبق  ال   نعم للعاملين في صناعة التبن؟ •

   ال ينمبق  ال   نعم آحاد بائعي التبن؟ •

)تقديم الىدعم لألنشىمة البديلىة  11الرجات تقديم ملخص موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة  3-3-3-2
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. المجدية اقتصادياً(

      
لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-3-3-3

 المخصص أدناه.
      

 
 التدابير والسياسات األخرى 3-4

 (21إلى  11)باإلشارة إلى المواد 
 حماية البيئة وصحة األشخاص 11 3-4-1
وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعية أو تنفيذيىىة أو إداريىىة   ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد  

أو تىىىىدابير أخىىىىرى أو قمىىىىتم حسىىىىب االقتضىىىىات بتنفيىىىىذ بىىىىرامج بخصىىىىوص أي مىىىىن 
 المجاالت التالية:

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجات وضي عالمىة علىى 
فىىاق تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إر 

بإحىدى الل ىات الرسىمية  ،الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ائق، إن توافرت
 الست.(

 تنفيذ التدابير المتعلقة بزراعة التبن في إقليم بلدكم مي مراعاة ما يلي: - 11 3-4-1-1
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   ال ينمبق  ال   نعم حماية البيئة؟ •

   ال ينمبق  ال   نعم صحة األشخاص المرتبمة بالبيئة؟ •

 تنفيذ التدابير المتعلقة بتصنيي التبن في إقليم بلدكم مي مراعاة ما يلي: - 18 3-4-1-2
   ال ينمبق  ال   نعم حماية البيئة؟ •

   ال ينمبق  ال   نعم صحة األشخاص المرتبمة بالبيئة •

حمايىىىىة البيئىىىىة وصىىىىحة ) 11الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادة  3-4-1-3
 ذ تقديم تقريركم الماضي.( على مدى العامين السابقين أو مناألشخاص

      
إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان  3-4-1-4

 المخصص أدناه.
      

 

 المسؤولية 11 3-4-2
أو إداريىىة   ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعية أو تنفيذيىىة  

أو تىىىىدابير أخىىىىرى أو قمىىىىتم حسىىىىب االقتضىىىىات بتنفيىىىىذ بىىىىرامج بخصىىىىوص أي مىىىىن 
 المجاالت التالية:

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجات وضىي عالمىة علىى 
تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

بإحىدى الل ىات الرسىمية  ،م الو،ائق، إن تىوافرتالو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقدي
 الست.(

التعامل مي المسؤولية الجنائية والمدنية، بمىا فىي  - 11-1 3-4-2-1
 ذلك التعويض عند االقتضات؟

       ال   نعم

 ىىىىل رفىىىىي أحىىىىدكم فىىىىي واليىىىىتكم القانونيىىىىة دعىىىىوى  11-1 3-4-2-2
المدنيىىىة، بمىىىا  أو ة الجنائيىىىة و/تتعلىىىق بالمسىىىؤولي

االقتضىىىىات، ضىىىىد أي  فىىىىي ذلىىىىك التعىىىىويض عنىىىىد
أ،ىىىر منىىىاول للصىىىحة نجىىىم  أي شىىىركة تبىىىن بصىىىدد
 عن تعامي التبن؟

       ال   نعم

 ىىل اتخىىذتم حسىىب االقتضىىات أي إجىىرات تشىىريعي  11-1 3-4-2-3
د أو تنفيىىىىىىذي أو إداري أو أي إجىىىىىىرات آخىىىىىىر ضىىىىىى

دوائر صناعة التبن لحملهىا علىى سىداد جميىي أو 
بعىىىىىىىىض التكىىىىىىىىاليف المبيىىىىىىىىة أو االجتماعيىىىىىىىىة أو 
التكاليف األخىرى ذات الصىلة بتعىامي التبىن فىي 

 واليتكم القانونية؟

       ال   نعم
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)المسىؤولية(  11فيىذ المىادة الرجات تقديم وصف موجز ألي تقدم محرز حسب االقتضات في تن 3-4-2-4
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

      
لىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىىى تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي المكىىىان و إذا كانىىىت لىىىديكم معلومىىىات  امىىىة  3-4-2-5

 المخصص أدناه.
      

 

 تبادل المعلوماتالبحوث والمراقبة و  22 3-4-3
 ل قمتم حسب االقتضىات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة   

أو تىىىدابير أخىىىرى أو قمىىىتم حسىىىب االقتضىىىات بتنفيىىىذ بىىىرامج بخصىىىوص أي مىىىن 
 المجاالت التالية:

"نعم" أو "ال". وفيما يتعلق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجات وضي عالمة على 
مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق تقىىديم ملخىىص 

بإحىىىىىدى الل ىىىىىات  ،الو،ىىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىىىى تقىىىىىديم الو،ىىىىىائق، إن تىىىىىوافرت
 الرسمية الست.(

 تعزيز البحوث التي تتناول: - )أ(22-1 3-4-3-1
       ال   نعم محددات استهالك التبن؟ •

       ال   نعم عواقب استهالك التبن؟ •

المؤشىىىىىىرات االجتماعيىىىىىىة واالقتصىىىىىىادية  •
 ذات الصلة باستهالك التبن؟

       ال   نعم

تعىىىىامي التبىىىىن بىىىىين النسىىىىات مىىىىي إيىىىىالت  •
 عناية خاصة للحوامل؟

       ال   نعم

محىىىىىىددات وعواقىىىىىىب التعىىىىىىرض لىىىىىىدخان  •
 التبن؟

       ال   نعم

تحديىىد البىىرامج الفعالىىة لعىىالج االعتمىىاد  •
 على التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم تحديد سبل العي  البديلة؟ •

 )يرجدددددى تحديددددددها:معلومىىىىىات أخىىىىىرى  •
     )  ًا

       ال   نعم

دعم وتدريب جميي األشخاص المنخىرمين  - )ب(22-1 3-4-3-2
فىىىىي أنشىىىىمة مراقبىىىىة التبىىىىن، بمىىىىا فىىىىي ذلىىىىك 

 ذ والتقييم؟أنشمة البحوث والتنفي

       ال   نعم

 نظام ومني للرصد الوبائي بخصوص ما يلي: - )أ(22-3 3-4-3-3
 ال   نعم أنمام استهالك التبن؟       
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 ال   نعم محددات استهالك التبن؟       

 ال   نعم عواقب استهالك التبن؟       

  المؤشىىىىىىرات االجتماعيىىىىىىة واالقتصىىىىىىادية
 والصحية ذات الصلة باستهالك التبن؟

       ال   نعم

 ال   نعم التعرض لدخان التبن؟       

  يرجدددددددددى معلومىىىىىىىىىات أخىىىىىىىىىرى  امىىىىىىىىىة(
 (      تحديدها:

       ال   نعم

فنرجو إدراج جميي المسوحات  3-3-4-3إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال  )أ(22-3 3-4-3-4
 التي قمتم بإجرائها في الماضي وسنة المسح.

      
 ل لدى بلدكم أي خمم  3-3-4-3باإلشارة إلى أي سؤال مدرج تحت  )أ(22-3 3-4-3-5

لتكرار أي من الخموات المذكورة أعاله أو إلجرات مسح جديد للتبن خالل 
،الث إلى خمس سنوات من المسح السابق؟ نرجو ذكر التفاصيل في المكان 

 المخصص أدناه.
      

 التبادل اإلقليمي والعالمي لما  و متام للعموم على الصعيد الومني من: - 22-4 3-4-3-6

المعلومىىىىىىىىىىىىىىىىىىات العلميىىىىىىىىىىىىىىىىىىة والتقنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  •
واالجتماعيىىىىىىىة االقتصىىىىىىىادية والتجاريىىىىىىىة 

 والقانونية؟

       ال   نعم

المعلومىىىات المتعلقىىىة بممارسىىىات دوائىىىر  •
 صناعة التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم المعلومات المتعلقة بزراعة التبن؟ •

 قاعدة بيانات محدَّ،ة تحتوي على: - ()أ22-4 3-4-3-1
       ال   نعم التبن؟قوانين ولوائح مكافحة  •

معلومىىات تتعلىىق بإنفىىاذ قىىوانين مكافحىىة  •
 التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم قوانين ذات صلة؟ •

المراقبىة وتبىادل )البحىوث و  22الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة  3-4-3-1
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.المعلومات( 

 تلقينا عدد من منشورات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة بمكافحة التبن.
تفاصىىيلها فىىي المكىىان  تقىىديملىىم يشىىملها  ىىذا الجىىزت، يرجىىى و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-4-3-1

 مخصص أدناه.ال
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 التعاون والمساعدة الدوليان -4
 

يرمىىي  ىىذا الفىىرع إلىىى مسىىاعدة أمانىىة االتفاقيىىة علىىى تيسىىير عمليىىة الىىربم بىىين المهىىارات والمىىوارد : مالحظىىة
 المتاحة واالحتياجات المحددة على المستويات الومنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية.

 
،  ىىل 26للمىىادة  ووفقىىا )ج(1-21عمىىاًل بالمىىادة  المادة 

قىىىىىدمتم أو تلقيىىىىىتم مسىىىىىاعدة ماليىىىىىة أو تقنيىىىىىة )مىىىىىن 
خىىالل قنىىوات أحاديىىة أو ،نائيىىة أو إقليميىىة أو دون 
إقليميىىىة  أو قنىىىوات أخىىىرى متعىىىددة األمىىىراف، بمىىىا 
فىىىىىىىىىىي ذلىىىىىىىىىىك المنظمىىىىىىىىىىات الحكوميىىىىىىىىىىة اإلقليميىىىىىىىىىىة 
والمنظمىىات الحكوميىىة الدوليىىة أو المنظمىىات ييىىر 

وميىىىىىىىىىىىة والمؤسسىىىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىىىة واإلنمائيىىىىىىىىىىىة الحك
المختصىىة( إلعىىداد وتعزيىىز بىىرامج شىىاملة ومتعىىددة 
القماعات لمكافحة التبن في أمراف االتفاقية مىن 
البلىىىدان الناميىىىة واألمىىىراف التىىىي تمىىىر اقتصىىىاداتها 
بمرحلىىىىىىىة انتقاليىىىىىىىة، وذلىىىىىىىك فىىىىىىىي أي مجىىىىىىىال مىىىىىىىن 

 المجاالت التالية:

المساعدة 
 المقدمة 

المساعدة 
  المتلقاة

تموير ونقل واكتسىاب التكنولوجيىا والمعىارف  - )أ(22-1 4-1
والمهىىىىىىىىارات والقىىىىىىىىدرات والخبىىىىىىىىرات المتعلقىىىىىىىىة 

 بمكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

تىىىىوفير الخبىىىىرات التقنيىىىىة والعلميىىىىة والقانونيىىىىة  - )ب(22-1 4-2
ير ىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىىىىل وضىىىىىىىىىىىىي وتعزيىىىىىىىىىىىىز وي

االسىىىىىتراتيجيات والخمىىىىىم والبىىىىىرامج الومنيىىىىىة 
 لمكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

بىرامج التىدريب أو التوعيىىة المناسىبة للعىىاملين  - )ج(22-1 4-3
 ؟12 المختصين مبقًا للمادة

   نعم  ال   نعم  ال

تىىىوفير المىىىواد والمعىىىدات واإلمىىىدادات الالزمىىىة  - )د(22-1 4-4
إلىىىى جانىىىب الىىىدعم اللوجيسىىىتي السىىىتراتيجيات 

 وخمم وبرامج مكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

تحديىىىد مىىىىرق مكافحىىىىة التبىىىىن، بمىىىىا فىىىىي ذلىىىىك  - ) (22-1 4-5
 ؟النيكوتين العالج الشامل من إدمان

   نعم  ال   نعم  ال

 النهىىوض بىىالبحوث لزيىىادة القىىدرة علىىى تحمىىل - )و(22-1 4-6
تكىىىىىىىىىاليف العىىىىىىىىىىالج الشىىىىىىىىىىامل مىىىىىىىىىىن إدمىىىىىىىىىىان 

 النيكوتين؟

   نعم  ال   نعم  ال

 الواحىىد أو األك،ىىىرفيرجىىى تحديىىد المىىرف  6-4إلىىىى  1-4علىىى أي مىىن األسىىئلة  "إذا أجبىىتم بىىى"نعم 4-1
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 لمساعدة.ت إليه امالذي قدم المساعدة أو الذي قاد
      

 الرجات تقديم معلومات عن أي من المساعدات المقدمة أو المتلقاة في المكان المخصص أدناه. 4-1
 ورشة عمل باالردن في مجال الجديد في تقديم المساعدة العالجية للمدخنين

ن المجىىاالت التىىي سىىبق ذكر ىىا فيرجىىى تحديىىد إذا لىىم تكونىىوا قىىد تلقيىىتم أو قىىدمتم مسىىاعدة فىىي أي مىى 4-1
 المساعدة المالية أو التقنية التي ما زلتم تنظرون فيها، إن وجدت.

       
 ىىىىىىل قمىىىىىىتم بتشىىىىىىجيي المنظمىىىىىىات اإلقليميىىىىىىة والمنظمىىىىىىات الحكوميىىىىىىة الدوليىىىىىىة  4-12

دة ماليىة والمؤسسات المالية واإلنمائية التي تتمتعون بتم،يىل فيهىا لتقىديم مسىاع
ب رض المسا مة فىي تنميىة أمىراف االتفاقيىة مىن البلىدان الناميىة أو األمىراف 
التي تمىر اقتصىاداتها بمرحلىة انتقاليىة لمسىاعدتها علىى الوفىات بااللتزامىات فىي 

   إمار االتفاقية؟

 (4-26)الرجات الرجوع إلى المادة 

   نعم      ال

 فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه. 12-4أجبتم بى"نعم" على السؤال  إذا 4-11
      

 
 األولويات والتعليقات -5
 

مىىا  ىىي المجىىاالت التىىي تحظىىى باألولويىىة فىىي تنفيىىذ اتفاقيىىة منظمىىة الصىىحة العالميىىة اإلماريىىة  5-1
 بش ن مكافحة التبن في واليتكم القانونية؟

 تقديم الخدمات العالجية -1
 تفعيل قرارات وقوانين مكافحة التبن. -1
 االستمرار في توعية الموامنين بمخامر التدخين. -1

 ىىل اكتشىىفتم أي تفىىاوت بىىين المىىوارد المتاحىىة واالحتياجىىات المقىىدرة لتنفيىىذ  5-2
   نعم      ال اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلمارية بش ن مكافحة التبن

 .فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه 2-5إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال  5-3
الميزانيىىىة السىىىنوية المخصصىىىة لمكافحىىىة التىىىدخين ال تسىىىتميي ان ت مىىىي تكلفىىىة الحمىىىالت التوعويىىىة 

 الكبيرة
 عقبات، إن وجدت، بخالف نقص الموارد خالل تنفيذ االتفاقية؟ما  ي القيود أو ال 5-4

 )ب((1-21)الرجات الرجوع إلى المادة 
 ال توجود قيود

 الرجات تقديم أي معلومات  امة لم ي ت ذكر ا في أي مكان آخر وترونها مهمة. 5-5
      

 تبلين وتنقيحها:اقتراحاتكم بش ن تموير استمارة ال 5-6
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   1-1-1-1والسؤال  1-1-1-1على السؤال  اضافة خيار ال ينمبق
 
 

 نهاية استمارة التبليغ


