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 لمؤشرات الصحية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلةاستهالك التبغ وا -2
 

-6)ب( و2-6)أ( و2-6ذلك إلى  المىواد ى)ج(، وكى4-22)أ( و3-22، و2-22)أ( و2-91)باإلشارة إلى  المىواد 
 المذكورة في األقسام الفرعية ذات الصلة( 91و 1-91و 4-91و 3
 

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

)الرجىىات تقىىديم بيانىىات عىىن معىىدل انتشىىار تعىىامي التبىىن بىىين جميىىي السىىكان البىىال ين، أي مىىن 
مىىي تحديىىد العمىىر،  سىىنة  64سىىنة و 91سىىنة وأك،ىىر، والىىذين تتىىراوم أعمىىار م بىىين  91بل ىىوا 
 (2-9-9-2انظر 

 معدل االنتشار )٪(  
)الرجات إدراج جميي منتجات تبن 

 لتدخين في بيانات معدل االنتشار(ا
متوسم عدد منتجات التبن 
 األك،ر استهالكًا يومياً 

 الذكور
        70.99%  المدخنون الحاليون

            %  المدخنون اليوميون     
      %  المدخنون الَعرضيون     

      %  المدخنون السابقون 
      %  الذين لم يدخنوا مملقاً 

 اإلناث
       7.99% المدخنات الحاليات

            % المدخنات اليوميات     
      % رضياتالمدخنات الع     

      % المدخنات السابقات 
      % الالئي لم يدخنَّ مملقاً 

 المجموع )الذكور واإلناث(
            % المدخنون الحاليون

       4.79% المدخنون اليوميون     
      % المدخنون الَعرضيون     

      % المدخنون السابقون 
      % من لم يدخنوا مملقاً 
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 الرجىىىات ذكىىىىر منتجىىىىات تبىىىىن التىىىىدخين الداخلىىىىة فىىىىي حسىىىىاب معىىىىدل االنتشىىىىار ردًا علىىىى  السىىىىؤال 2-9-9-9
2-9-9: 

Ciggaratte 
-9-2الرجىات ذكىر الفئىىة العمريىة التىي تشىىير إليهىا البيانىىات الىواردة فىي الجىىىواب علىى  السىىؤال  2-9-9-2

9: 
 15-19 
 ومصدر  ذه البيانات: 9-9-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  السؤال  2-9-9-3

1995 
اسىىىىبة للمصىىىىملحات التاليىىىىة المسىىىىتخدمة فىىىىي  ىىىىذا التقريىىىىر، م،ىىىىل: الرجىىىىات وضىىىىي تعىىىىاريف من 2-9-9-4

المىىىدخنون العرضىىىيون"، "المىىىدخنون السىىىابقون" "المىىىدخنون الحىىىاليون"، "المىىىدخنون اليوميىىىون"، "
 و"من لم يدخنوا مملقًا".

      
ين السىكان البىىال ين الرجىات تقىديم شىرم مىوجز عىن االتجىاه السىائد فىي معىدل انتشىار التىدخين بى 2-9-9-1

 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي.
 نعتذر عن ملئ الجدول السابق لعدم 
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 معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين )حسب الفئات العمرية( 2-1-2
حسىب الفئىات العمريىة، مىي )الرجىات تقىديم بيانىات عىن معىدل االنتشىار، إذا تىوافرت، موزعىة ب

 34-21تحديد الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام فئات تتكىون مىن عشىر سىنوات، م،ىل 
 سنة( 44-31سنة، 

الفئات العمرية   
 )البال ون(

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

 في بيانات االنتشار(
 الذكور

  1المدخنون الحاليون

 
 أضف الفئة العمرية

15-19  %5.99 
20-29  %01.99 
30-39  %49.99 
40-49  %01.99 
50-59  %04.99 

 

 ناثاإل 

 9المدخنات الحاليات
 أضف الفئة العمرية 

15-19  %9.99 
20-29  %9.79 
30-39  %9.59 
40-49  %7.99 
50-59  %7.99  

ناث(  المجموع )ذكور وا 
  9المدخنون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

15-19  %4.99 
20-29  %77.99 
30-39  %77.99 
40-49  %70.99 
50-59  %77.99  

-2الرجىات ذكىر منتجىات تبىن التىدخين الداخلىة فىي حسىاب معىدل االنتشىار ردًا علىى  السىىؤال  2-9-2-9
9-2: 

 السجائر  
 ومصدر  ذه البيانات: 2-9-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  السؤال  2-9-2-2

0994 
الرجىىات تقىىديم شىىرم مىىوجز عىىن االتجىىاه السىىائد فىىي معىىدل انتشىىار التىىدخين حاليىىًا حسىىب الفئىىة  2-9-2-3

 العمرية عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي.
لتىدخين السىجائر ،ىم المىدوا   ذه النتائج قديمه ولكن اإلتجاه السائد حاليا يشهد المجتمي انتشىار 

 و من ،م الشيشه كما ان التدخين بين اإلناث في تزايد
 

                                                           
بيانات المتعلقة بجميي المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقىة بالمىدخنين اليىوميين فقىم، أيه  ىذه يرج   ا  نا تقديم ال     1  البيانات كان متاحًا.
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 معدل انتشار تعاطي التبغ الذي ال يدخن بين السكان البالغين )جميعهم( 2-1-3
سىىنة  91)الرجىىات تقىىديم بيانىىات معىىدل االنتشىىار بىىين جميىىي السىىكان البىىال ين، م،ىىل الىىذين بل ىىوا 

سىىنة  مىىي تحديىىد العمىىر المعنىىي فىىي الفقىىرة  64سىىنة و 91م أعمىىار م بىىين وأك،ىىر، والىىذين تتىىراو 
 (2-3-9-2، انظر 2-9-3-2

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

 بيانات معدل االنتشار(
 الذكور

      % المتعامون الحاليون
      % 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 

الرجات ذكر منتجات التبن الذي ال يدخن الداخلة في حسىاب معىدل االنتشىار ردًا علىى  السىؤال  2-9-3-9
2-9-3: 
      

 :3-9-2الرجات ذكر الفئة العمرية التي تشير إليها بيانات الرد عل  السؤال  2-9-3-2
 

 ومصدر  ذه البيانات: 3-9-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  السؤال  2-9-3-3
      

مصىىملحات التاليىىة المسىىتخدمة الرجىىات وضىىي تعىىاريف فىىي المكىىان المخصىىب أدنىىاه مناسىىبة لل 2-9-3-4
المتعىىىامون العرضىىىيون"، فىىىي  ىىىذا التقريىىىر: "المتعىىىامون الحىىىاليون"، "المتعىىىامون اليوميىىىون"، "

 "المتعامون السابقون" و"من لم يتعاموا التدخين مملقًا".
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ال يىدخن بىين البىال ين  الرجات تقديم شرم مىوجز عىن االتجىاه السىائد فىي اسىتخدام التبىن الىذي 2-9-3-1
 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

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

 الحاليين( حسب الفئة العمرية
افرت، موزعىة حسىب الفئىات العمريىة، مىي تحديىد )الرجات تقديم بيانات معدل االنتشار، إذا تو 

 34-21الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام الفئات التي تتكىون مىن عشىر سىنوات، م،ىل 
 سنة( 44-31سنة، 

الفئىىىة العمريىىىة   
 )البال ون(

 معدل االنتشار )٪(

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

 كورالذ
 2المتعامون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

 اإلناث
 2المتعاميات الحاليات

 أضف الفئة العمرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

ناث(  المجموع )ذكور وا 
 2المتعامون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

 :4-9-2الرجات ذكر منتجات التبن الذي ال يدخن المذكورة في الرد عل  السؤال  2-9-4-9
      

 ومصدر  ذه البيانات: 4-9-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  السؤال  2-9-4-2
      

الرجىىىات تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز عىىىن االتجىىىاه السىىىائد فىىىي التعىىىامي الحىىىالي للتبىىىن الىىىذي ال يىىىدخن،  2-9-4-3
حسىىىب الفئىىىة العمريىىىة للبىىىال ين علىىى  مىىىدى السىىىنوات الىىى،الث الماضىىىية أو منىىىذ تقىىىديم تقريىىىركم 

 الماضي.
      

 

                                                           
مىىا بالمتعىىامين اليىىوميين فقىىم، أيه  ىىذه البيانىىات كىىىان    2  متاحًا.يرجىى  تقىىديم البيانىىات المتعلقىىة إمىىا بجميىىي المتعىىامين الحىىىاليين واي
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 غ حسب المجموعات اإلثنيةتعاطي التب 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
 

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

 :1-9-2الرجات تحديد منتجات التبن المذكورة في الجواب عل  السؤال  2-9-1-9
      

 :  1-9-2الرجات ذكر الفئة العمرية التي أشارت إليها بيانات الرد عل  السؤال  2-9-1-2
      

 ومصدر  ذه البيانات: 1-9-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  السؤال  2-9-1-3
      

 

                                                           
مىىا بالمتعىىامين اليىىوميين فقىىم، أيه  ىىذه البيانىىات كىىىان يرجىى  تقىىديم البيانىى   3 ات المتعلقىىة إمىىا بجميىىي المتعىىامين الحىىىاليين واي  متاحًا.
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 تعاطي الشباب الذكور واإلناث للتبغ 2-1-6
 معدل االنتشار )٪( الفئة العمرية  

)الرجات إدراج جميي منتجات التبن الذي يدخن والذي 
 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
 

12-15  %76.99  %       %30 
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %       

 الفتيات
المتعاميات 

 4الحاليات

أضف الفئة الشبابية
 

12-16  %1.49  %       %01.99 
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %       

 )الصبيان والفتيات( المجموع
 4المتعامون الحاليون

أضف الفئة الشبابية
 

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

2-9-6-
9 

 :6-9-2ل  السؤال الرجات تحديد منتجات التبن الداخلة في حساب معدل االنتشار ردًا ع
 

2-9-6-
2 

 ومصدر  ذه البيانات: 6-9-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  السؤال 
2006 

2-9-6-
3 

الرجىىىات وضىىىي تعريىىىف مناسىىىب فىىىي المكىىىان المخصىىىب أدنىىىاه لمصىىىمل  "تعىىىامي التىىىدخين التبن 
 .6-9-2حاليًا" الوارد في الرد عل  السؤال 

      
2-9-6-
4 

الرجىىىات تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز عىىىن االتجىىىاه السىىىائد فىىىي تعىىىامي الشىىىباب للتبىىىن علىىى  مىىىدى السىىىنوات 
 ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

 تعامي التبن السائدة بين الشباب  و السجائر،الشيشة ،المدوا  ،التبن الممضوغ 
 

                                                           
مىىا بالمتعىىامين اليىىوميين فقىىم، أيه  ىىذه البيانىىات كىىىان    4  متاحًا.يرجىى  تقىىديم البيانىىات المتعلقىىة إمىىا بجميىىي المتعىىامين الحىىىاليين واي
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 التعرض لدخان التبغ 2-2
   نعم      ال ؟ ل لديكم أي بيانات بشأن التعرض لدخان التبن بين سكان بلدكم 2-2-9
 فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيل فىىي المكىىان المخصىىب أدنىىاه  9-2-2إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى  السىىؤال  2-2-2

فىي وسىائل النقىل )م،ل التعرض لدخان التبن حسب الجنس، في المنىزل، وفىي مكىان العمىل، و 
 العام(.

      
   ومصدر  ذه البيانات: 9-2-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  السؤال  2-2-3

      
 

 الوفيات المرتبطة بالتبغ 2-3
   نعم      ال ؟   ل لديكم أي بيانات بشأن الوفيات المرتبمة بالتبن بين سكان بلدكم 2-3-9

فمىا  ىو العىدد اإلجمىالي التقىديري للوفيىات التىي تعىزى  9-3-2إذا أجبتم بى"نعم" على  السىؤال  2-3-2
      إل  تعامي التبن بين السكان

ن الرجىات تقىىديم أي معلومىىات إضىىافية، إن وجىدت، بشىىأن الوفيىىات التىىي تعىزى إلىى  تعىىامي التبىى 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  الرجات ذكر سنة بيانات الرد على  2-3-4

 :يرج  تقديم نسخة من الدراسة التي رجعتم إليها
      

 
 تكاليف المرتبطة بالتبغال 2-4
 ىىل لىىديكم أي معلومىىات بشىىأن العىىبت االقتصىىادي النىىاجم عىىن تعىىىامي  2-4-9

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

   نعم      ال

فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيل )م،ىىل التكىىاليف المباشىىرة و يىىر  9-4-2إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى  السىىؤال  2-4-2
 المباشرة )المتعلقة بالرعاية الصحية(، ومريقة تقدير التكاليف، إذا أمكن(.

      
يرجى  تقىديم ومصىدر  ىذه البيانىات، كمىا  2-4-2على  السىؤال الرجات ذكر سنة بيانىات الىرد  2-4-3

 :يهانسخة من الدراسة التي رجعتم إل
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 توريد التبغ ومنتجاته  2-5

 (1-91)ج(، و4-22)ب( و2-6)باإلشارة إل  المواد 
 التوريد المشروع لمنتجات التبن 2-1-9

)قمي أو الوحدة  المنتج 
 أمنان، م،ال(

اإلنتاج 
 المحلي

 الواردات الصادرات

 الذي يدخنمنتجات التبن 

 أضف منتجًا

Cigars, 
Cigarettes 

and 
cigarillos 

2007 
7417141451 

KG             7990151795.99 

Cigars, 
Cigarettes 

and 
cigarillos 

2008 
7019911101 

KG             116101517.99 

Cigars, 
Cigarettes 

and 
cigarillos 

2009 
016771000 

KG             656004700.99 
 الذي ال يدخنمنتجات التبن  

 أضف منتجًا

Raw 
unprocessed 

Tobacco  
2007 

5741719 KG              77411994.99 
Raw 

unprocessed 
Tobacco  

2008 
1161005 KG              1911755.99 

Raw 
unprocessed 

Tobacco 
2009 

7171709 KG              574644.99 
 األخرىمنتجات التبن  

 أضف منتجًا

other 2007 016511050 KG              50577415.99 
other 2008 711541049 KG              70169670.99 
other 2009 010151105 KG              04710411496  

                         التبن  أوراق التبن

الجمركيىىة )اسىىم الرجىىات تقىىديم معلومىىات، إن وجىىدت، عىىن حجىىم المبيعىىات المعفىىاة مىىن الرسىىوم  2-1-2
 المنتج والوحدة والكمية م،ال(.

      
 ومصدر  ذه البيانات: 2-1-2و 9-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  السؤالين  2-1-3

2007,2008, 2009 Mof 
 

 مصادرة منتجات التبغ غير المشروعة 2-6
 (1-91)باإلشارة إل  المادة  

)ماليين الوحدة  المنتج السنة  2-6-9
 القمي، م،ال(

 الكمية المصادرة

 الذي يدخنمنتجات التبن 
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 أضف خمًا
                         

 الذي ال يدخنمنتجات التبن 

 أضف خمًا

                        
                        
 األخرى منتجات التبن                          

 أضف خمًا

                        
                        
                         

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

فما  ي النسبة المئويىة لمنتجىات التبىن المهربىة بالنسىبة  2-6-2إذا أجبتم بى"نعم" عل  السؤال  2-6-3
      %   لجميي المنتجات في سوق التبن الومنية؟

وكانىىىت المعلومىىىات متىىىوفرة لىىىديكم، فمىىىا  ىىىو االتجىىىاه  3-6-2إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىى  السىىىؤال  2-6-4
السائد عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقىديم تقريىركم الماضىي فيمىا يتعلىق بالنسىبة 

 المئوية لمنتجات التبن المهربة في سوق التبن الومنية؟
      

 تقديم أي معلومات إضافية عن منتجات التبن  ير المشروعة أو المهربة. الرجات 2-6-1
      

 ومصدر  ذه البيانات: 6-2أسئلة الفرع  الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  2-6-6
      

 
 زراعة التبغ 2-7
   نعم      ال  ل توجد أية زراعة للتبن في واليتكم القانونية ؟ 2-1-9

فيرج  تقديم معلومات عن عدد العاملين في زراعة  9-1-2إذا أجبتم بى"نعم" عل  السؤال  2-1-2
 التبن. كما يرج  توزيي  ذا العدد حسب الجنس إذا أمكنكم ذلك.

 عىىىدد فىىىأن وبالتىىىالي مزرعىىىة 07 مىىىن وذلىىىك دونىىىم 719.6 بىىىالتبن المزروعىىىة المسىىىاحة إجماليىىىة تبلىىىن
ًً  07 التبن زراعة في العاملين  ذكور وكلهم مزرعة كل في واحد عامل بواقي عاماًل

 جدً  ضئيلة نسبة الرجات تقديم نسبة إنتاج أوراق التبن إل  الناتج المحلي اإلجمالي الومني. 2-1-3
 تذكر وال جداً 

  ومصدر  ذه البيانات: 1-2أسئلة الفرع  ات الرد عل الرجات ذكر سنة بيان 2-1-4

 والشرقية الوسم  المنمقة من كل في المنامق إدارة ومصدر ا 0979 
 

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

ات التبىن األك،ىر شىيوعًا )م،ىل مبلىن لفئات منتجى البيي بالتجزئة ما  ي نسبة الضرائب في أسعار 2-1-9
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ضريبة اإلنتاج ورسوم المبيعىات والىواردات )عنىد االقتضىات( وضىريبة القيمىة المضىافة(  ضىريبة 
 ال يوجدالسلي 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   
  ،(%799رسوم جمركيه عل  االستيراد بنسبة  )الرجاء شرح ذلكتوليفة أك،ر تعقيدًا 

الرجات تقديم تفاصيل عىن معىدالت الضىرائب، إن وجىدت، المفروضىة على  منتجىات التبىن على   2-1-3
جميىىي مسىىتويات الحكومىىة، وتىىوخي الدقىىة بقىىدر اإلمكىىان )حىىدد نىىوع الضىىريبة: كىىأن تكىىون مىى،اًل 

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

 القيمة
 5أساس الضريبة

 يدخنمنتجات التبن الذي 

 أضف منتجًا

Cigars, 
cigarettes and 

cigarillos        799.99 On total Value 

            0.99 Per retail unit 
 ال يدخنمنتجات التبن الذي                          

ً أضف منتجا

  

Unprocessed 
tobacco       09.99 Per KG 

                        
 ألخرى امنتجات التبن                          

 أضف منتجًا

Other       59.99 Per KG 
                        
                         

الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز عىىىىن االتجىىىىاه السىىىىائد فىىىىي واليىىىىتكم القانونيىىىىة فىىىىي مجىىىىال الضىىىىريبة  2-1-4
المفروضىىىة علىىى  منتجىىىات التبىىىن علىىى  مىىىدى السىىىنوات الىىى،الث الماضىىىية أو منىىىذ تقىىىديم تقريىىىركم 

 الماضي.
      

ة من إيرادات ضرائبكم لتمويل أي خمة أو  ل تخصصون أي نسبة مئوي 2-1-1
 استراتيجية ومنية لمكافحة التبن في واليتكم القانونية؟ 

 (26باإلشارة إل  المادة )
   نعم      ال

 فيرج  تقديم التفاصيل في المكان المخصب أدناه. 1-1-2إذا أجبتم بى"نعم" عل  السؤال  2-1-6

                                                           
وضىوم إلى  األسىاس الىذي يقىوم عليىه حسىاب معىدل الضىريبة أو قيمتهىا. فى ذا جىاتت "أساس الضىريبة" ب يبينينب ي أن     5

الضريبة معبرًا عنهىا بنسىبة مئويىة )م،ىل ضىريبة القيمىة المضىافة( لكىان "أسىاس الضىريبة" القيمىة الفعليىة للسىلعة التىي فرضىت 
ة. فىي  ىذه الحالىة يكىون "األسىاس" ٪ مىن سىعر البيىي بالتجزئى03٪ من سعر المنتج، و54عليها الضريبة  عل  سبيل الم،ال 

 ىىىو سىىىعر المنىىىتهج أو سىىىعر البيىىىي بالتجزئىىىة. أمىىىا إذا جىىىاتت الضىىىريبة معبىىىرًا عنهىىىا بالقيمىىىة )ضىىىريبة نوعيىىىة مىىى،ال( فىىى ن أسىىىاس 
 4( المفروضىة عليهىا ضىريبة. وعلى  سىبيل الم،ىال إذا كانىت الضىريبة أو الىوزن الضريبة  و حجم السلي )حسىب عىدد القمىي

 سيجارة. 033دوالرات و"أساس الضريبة" يصب   4سيجارة ف ن "قيمة الضريبة تصب "  033 دوالرات عل  كل
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 ومصدر  ذه البيانات:  6-1-2إل   9-1-2األسئلة  الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  2-1-1

 Mof, UAE Tax law 11 1981 
 
 
 
 
 
 
 

 سعر منتجات التبغ 2-9
 )أ(( 2-6)باإلشارة إل  المادة 

مىىات تجاريىىة مىىن منتجىىات التبىىن المحليىىىة الرجىىات ذكىىر أسىىعار البيىىي بالتجزئىىة ألشىىيي ،ال،ىىىة عال 2-1-9
 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

                    
                   
                   
                   

                  
                  

                   
                  
                  

المنتجات 
 المستوردة

Marleboro               
Rothman             
Davidov             

                   
                  
                  

                   
                  
                  

 ومصدر  ذه البيانات. 9-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل  السؤال  2-1-2
      

 3-1-2الرجات ذكر العملة المستخدمة الستيفات خانة "معىدل الضىريبة أو قيمتهىىا" فىىي السىىؤال  2-1-3
، وسعر صىرف  ىذه العملىة بالىدوالر األمريكىي 9-1-2وخانة "سعر البيي بالتجزئة" في السؤال 

 إذا كان  ذا السعر معروفًا، وتاريخ سعر الصرف أيضًا.
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الرجات تقديم وصف موجز لالتجاه السائد فىي واليىتكم القانونيىة فىي مجىال أسىعار منتجىات التبىن  2-1-4
 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

      
 
 
 
 
 
 
 التشريع واللوائح والسياسات -3

 االلتزامات العامة المادة 3-1
 (1)باإلشارة إل  المادة 

 االلتزامات العامة 1 3-9-9
 ىىىىىل قمىىىىىتم بوضىىىىىي وتنفيىىىىىذ اسىىىىىتراتيجيات  1-9 3-9-9-9

وخمم وبرامج شاملة ومتعىددة القماعىات 
لمكافحة التبن على  الصىعيد الىومني وفقىًا 

 لالتفاقية؟

       ال   نعم

 9-9-9-3إذا أجبىىتم بىىالنفي علىى  السىىؤال  1-9 3-9-9-2
فهىىىىىىىىىىل قمىىىىىىىىىىتم جزئيىىىىىىىىىىًا بتمىىىىىىىىىىوير وتنفيىىىىىىىىىىذ 
اسىىىىتراتيجيات لمكافحىىىىة التبىىىىن مىىىىن خىىىىالل 
إدراج مكافحىىىىة التبىىىىن فىىىىي االسىىىىتراتيجيات 
والخمىىىىىىىىم والبىىىىىىىىرامج المتعلقىىىىىىىىة بالصىىىىىىىىحة 
الومنية أو الصحة العموميىة أو النهىوض 

 بالصحة؟

       ال   نعم

 2-9-9-3على  السىؤال إذا أجبتم بىالنفي  1-9 3-9-9-3
فهىىىىىل تىىىىىم إدراج أي جانىىىىىب مىىىىىن جوانىىىىىىب 
مكافحىىة التبىىن المشىىار إليهىىا فىىي االتفاقيىىة 
 في أي استراتيجية أو خمة أو برنامج؟

       ال   نعم

    ل قمتم ب نشات أو تعزيز وتمويل )أ( 1-2 3-9-9-4
 ال   نعم مركز اتصال لمكافحة التبن       

 ال   نعم وحدة لمكافحة التبن       

 ال   نعم آلية تنسيق ومنية لمكافحة التبن       

فيرجى  تقىديم التفاصىيل )م،ىل  4-9-9-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  أي من األسئلة الىواردة تحىت  3-9-9-1
مبيعىىة آليىىة التنسىىيق الومنيىىة، والمؤسسىىة التىىي ينتمىىي إليهىىا مركىىز االتصىىال لمكافحىىة التبىىن أو 

 وحدة مكافحة التبن(.
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)االلتزامىىىىات  2-1و 9-1الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادتين  3-9-9-6
 ى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي.عل  مد العامة(

      
إذا كانت لديكم أي معلومات  امىة أو لىم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجى  تقىديم تفاصىيل فىي المكىان  3-9-9-1

 المخصب أدناه.
      

كافحددة التبددغ مددن المصددالح حمايددة سياسددات الصددحة العموميددة فيمددا يتعلدد  بم 1-3 3-9-2
 التجارية وغيرها لدوائر صناعة التبغ

 ل قمتم حسب االقتضات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة   
أو تدابير أخىرى أو قمىتم بتنفيىذ بىرامج حسىب االقتضىات فىي أي مىن المجىاالت 

 التالية:
تعلق بالردود اإليجابية يرجى  "نعم" أو "ال". وفيما ي)الرجات وضي عالمة عل  

تقىديم ملخىب مقتضىىب فىي المكىان المخصىىب فىي نهايىة  ىىذا الفىرع أو إرفىىاق 
ب حىىىىدى الل ىىىىىات  ،الو،ىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىى  تقىىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىىوافرت

 الرسمية الست.(
حماية سياسىات الصىحة العموميىة  -  3-9-2-9

فيمىىىىا يتعلىىىىق بمكافحىىىىة التبىىىىن مىىىىن 
ير ىىا لىىدوائر المصىىال  التجاريىىة و 

 صناعة التبن؟

       ال   نعم

ضىىىىىىمان إمىىىىىىالع الجمهىىىىىىور وفقىىىىىىًا  -  3-9-2-2
)ج( علىىىىىىىىى  مائفىىىىىىىىىة  92للمىىىىىىىىىادة 

واسىىىىعة مىىىىن المعلومىىىىات المتعلقىىىىة 
بأنشىىمة دوائىىر صىىناعة التبىىن ذات 
الصىىىىىلة بىىىىىأ راض االتفاقيىىىىىة، فىىىىىي 

 مستودع عمومي م،ال؟

       ال   نعم

فيرجى  تقىديم  2-2-9-3أو  9-2-9-3إذا أجبتم بى"نعم" على  أي مىن األسىئلة الىواردة تحىت  3-9-2-3
 التفاصيل في المكان المخصب أدناه.

به مواد تحمي تحضر الزراعة والصناعة وجيمي انواع اإلعالنىات  0995 76قانون مكافحة التبن 
 ويجوالتر 

علىى  مىىدى السىىنوات الىى،الث  3-1الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-9-2-4
 الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

      
إذا كانت لديكم أي معلومىات  امىة أو لىم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجى  تقىديم تفاصىيلها فىي المكىان  3-9-2-1

 اه.المخصب أدن
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 التدابير المتعلقة بالحد من الطلب على التبغ  3-2
 (94-6)باإلشارة إل  المادة 

 التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ 6 3-2-9
 ىل قمىىتم حسىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىذ تىىدابير تشىريعية أو تنفيذيىىة أو إداريىىة   

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

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجى  )الرجات وضي عالمة عل  
تقىىديم ملخىىب مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىب فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

دى الل ىىىىىات ب حىىىىى ،الو،ىىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىىى  تقىىىىىديم الو،ىىىىىائق، إن تىىىىىوافرت
 الرسمية الست.(

السياسىىىىىىات الضىىىىىىريبية وسياسىىىىىىات  - )أ(6-2 3-2-9-9
األسىىىىىعار، عنىىىىىد االقتضىىىىىات، فيمىىىىىا 

تسىهم بحيث يتعلق بمنتجات التبن 
فىىىىىي األ ىىىىىراض الصىىىىىحية الراميىىىىىة 

 إل  الحد من استهالك التبن؟

       ال   نعم

و تقييىىىىىىىد حسىىىىىىىب فىىىىىىىرض حظىىىىىىىر أ - )ب(6-2 3-2-9-2
االقتضات عل  بيىي منتجىات التبىن 
المعفاة من الضرائب والرسىوم إلى  

 المسافرين الدوليين؟

       ال   نعم

فىىىىىىىرض حظىىىىىىىر أو تقييىىىىىىىد حسىىىىىىىب  - 3-2-9-3
االقتضىىىىىىىىىىىات علىىىىىىىىىىى  مسىىىىىىىىىىىتوردات 
المسىىىافرين الىىىدوليين مىىىن منتجىىىات 
التبىىىىىىىىن المعفىىىىىىىىاة مىىىىىىىىن الضىىىىىىىىرائب 

 وم؟والرس

       ال   نعم

)التىدابير السىعرية والضىريبية  6الرجات تقديم وصف موجز عىن التقىدم المحىرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-9-4
علىىىى  مىىىدى السىىىىنوات الىىى،الث الماضىىىية أو منىىىىذ تقىىىديم تقريىىىىركم  للحىىىد مىىىن الملىىىىب علىىى  التبىىىن(

 الماضي.
      

إذا كانىىت لىىديكم أي معلومىىات  امىىة ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان  3-2-9-1
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 المخصب أدناه.
      

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

ر أخرى أو قمتم حسىب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوب أي إدارية أو تدابي
 من المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىى  
يرج  تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصىب فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

ب حىىىىدى  ،تإرفىىىىاق الو،ىىىىائق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىى  تقىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىوافر 
 الل ات الرسمية الست.(

الحمايىىىة مىىىن التعىىىرض لىىىدخان التبىىىن فىىىي  -  3-2-2-9
 أماكن العمل الداخلية؟

       ال   نعم

 9-2-2-3إذا أجبىىىتم بىىىىى"نعم" علىىىى  السىىىىؤال  3-2-2-2
فىىى ل  أي حىىىد كانىىىت الحمايىىىة مىىىن التعىىىرض 

ليىىىة التاليىىىة لىىىدخان التبىىىن فىىىي األمىىىاكن الداخ
 شاملة لما يلي:

 معدومة جزئية كاملة

    المباني الحكومية •

    مرافق الرعاية الصحية •

    المرافق التعليمية •

    أماكن العمل الخاصة •

المركبىات ذات المحركىات التىي تسىتخدم  •
كأمىىىىىىىىىاكن للعمىىىىىىىىىل )سىىىىىىىىىيارات األجىىىىىىىىىرة، 
وسىىىيارات اإلسىىىعاف، وسىىىيارات توصىىىيل 

 الملبات(

   

 )يرجدددددى تحديددددددها:أي أمىىىىىاكن أخىىىىىرى  •
 (؟الحدائق و الشوامئ في امارة دبي 

   

الحمايىىىة مىىىن التعىىىرض لىىىدخان التبىىىن فىىىي  -  3-2-2-3
 وسائل النقل العام؟

       ال   نعم

 3-2-2-3 إذا أجبىىىىتم بىىىىى"نعم" علىىىى  السىىىىؤال  3-2-2-4
فىىى ل  أي حىىىد كانىىىت الحمايىىىة مىىىن التعىىىرض 
لىىدخان التبىىن فىىي وسىىائل النقىىل العىىام التاليىىة 

 شاملة لما يلي:

 معدومة جزئية كاملة
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    المائرات •

    القمارات •

وسىىىىىىىىىائل النقىىىىىىىىىل األرضىىىىىىىىىي العمىىىىىىىىىومي  •
)الحىىىىىىىىىىىافالت والحىىىىىىىىىىىافالت الكهربائيىىىىىىىىىىىة 

 والترام(

   

    سيارات األجرة • 

 تحديدددددددددها: )يرجددددددددى وسىىىىىىىىائل أخىىىىىىىىرى •
 (؟العبارات المائية 

   

الحمايىىىة مىىىن التعىىىرض لىىىدخان التبىىىن فىىىي  - 3-2-2-1
 األماكن العامة الداخلية؟

       ال   نعم

 1-2-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىى  السىىىؤال  3-2-2-6
فىىى ل  أي حىىىد كانىىىت الحمايىىىة مىىىن التعىىىرض 
لىىىدخان التبىىىن فىىىي األمىىىاكن العامىىىة الداخليىىىة 

 لما يلي: التالية شاملة

 معدومة جزئية كاملة

    المرافق ال،قافية •

    المقا ي والحانات •

    النوادي الليلية •

    المماعم •

)يرجدددددى تحديددددددها: أي أمىىىىىاكن أخىىىىىرى  •
 النىىىىىىىىوادي الرياضىىىىىىىىية ،امىىىىىىىىاكن العبىىىىىىىىادة

 (،مراكز التسوق 

   

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

 الحماية من التعرض لدخان التبن في أماكن العمل الداخلية •
ة التبن عل  الحضر التام لتىدخين واسىتخدام التبىن من قانون مكافح 1تنب مادة 

 في األماكن العامه الم لقه
 الحماية من التعرض لدخان التبن في وسائل النقل العام •
 التبىن واسىتخدام لتىدخين التىام الحضىر على  التبن مكافحة قانون من 1 مادة نب

 وسائل النقل العام في
 عرض للدخان في األماكن العامة الداخليةالحماية من الت •
      

)الحمايىىة مىىن التعىىرض  1الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز عىىن التقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة   3-2-2-1
 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي. لدخان التبن(

بحضر التىدخين فىي األمىاكن العامىه   0990حكومات المحلية في صدرت قرارات عدة من ال
صىىدر القىىانون اإلتحىىادي  0995م،ىىل امىىارة ابىىوظبي ومدينىىة العىىين وامىىارة راس الخيمىىه وفىىي 
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 بشأن مكافحة التبن الذي يحضر التدخين في األماكن العامه ووسائل النقل العام.
 ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان  إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة ولىىم يشىىملها  3-2-2-1

 المخصب أدناه.
       

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

ن أو تىىدابير أخىىرى أو قمىىتم حسىىب االقتضىىات بتنفيىىذ بىىرامج بخصىىوب أي مىى
 المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىى   
يرج  تقديم ملخب مقتضب في المكىان المخصىب فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

ب حىدى الل ىات  ،إرفاق الو،ائق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ائق، إن توافرت
 الرسمية الست.(

       ال   نعم وقياس محتويات منتجات التبن؟اختبار  -  3-2-3-9

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

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

       ال   نعم تنظيم انبعا،ات منتجات التبن؟ -  3-2-3-4

)تنظىيم محتويىات منتجىات  1الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-3-1
 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي. التبن(

اصبحت  يئة اإلمارات للمواصىفات والمقىاييس ال تسىم  بىدخول السىجائر فقىم قبىل  0990منذ 
ان يتم فحصها من مختبر اعتمدتىه الهيئىة ولىن يفىرج عىن الشىحنة مىالم تتمىابق المواصىفات 

 www.esam.gov.aeالقياسية وتجدون ذلك عل  الصفحة اإللكترونية للهيئة 
لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و كم معلومىىات  امىىة إذا كانىىت لىىدي 3-2-3-6

 المخصب أدناه.
 نىىىاك مواصىىىفات قياسىىىية لتبىىىن المعسىىىل وفىىىي اجىىىراتات اإلعتمىىىاد ولكىىىن ال يفحىىىب ويحلىىىل قبىىىل 
اسىىتخدامه مىىن قبىىل المسىىتهلك حتىى  ارن لعىىد تىىوفر مختبىىر لىىذلك بالدولهوكىىذلك  ىىو الحىىال 

بالدوخىىة و ىىي عىىادة تبىىن ناشىىف يسىىتخدم فىىي اداه تسىىم  المىىدوا  ال يفحىىب ايضىىا  لمايسىىم 
 قبل اإلستخدام
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 تنظيم اإلفصاح عن منتجات التبغ 92 3-2-4
 ل قمتم حسب االقتضات باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة    

ي مىىن أو تىىدابير أخىىرى أو قمىىتم حسىىب االقتضىىات بتنفيىىذ بىىرامج بخصىىوب أ
 المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىى   
يرج  تقديم ملخب مقتضب في المكىان المخصىب فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

ب حىدى الل ىات  ،إرفاق الو،ائق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ائق، إن توافرت
 الرسمية الست.(

بة صانعي منتجات التبن أو مستورديها باإلفصىام للسىلمات الحكوميىة ممال -  3-2-4-9
 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  92ز فىىىي تنفيىىىذ المىىىادة الرجىىىات تقىىىديم وصىىىف مىىىوجز للتقىىىدم المحىىىر  3-2-4-3
 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي. منتجات التبن(

يتم ذلك من خالل تمبيق المواصفات القياسية للسجائر وكذلك الت ليف و التوسيم وفق 
 من اإلتفاقية اإلمارية  77لمتملبات المادة 

لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-2-4-4
 المخصب أدناه.

       
 
 تغليف وتوسيم منتجات التبغ 99 3-2-1

 ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعية أو تنفيذيىىة أو   
االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوب إدارية أو تدابير أخرى أو قمىتم حسىب 

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

يرج  تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصب في نهايىة  ىذا الفىرع 
ب حىدى  ،أو إرفاق الو،ائق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ىائق، إن تىوافرت

 سمية الست.(الل ات الر 
آحىىىىىىاد اشىىىىىىترام أال يحمىىىىىىل الت ليىىىىىىف أو  - 99 3-2-1-9

السىىىىجائر أو سىىىىائر منتجىىىىات التبىىىىىن أي 
 إعالن أو ترويج؟

       ال   نعم

اشىىترام أال تىىؤدي مريقىىة ت ليىىف المنىىتج  - )أ(99-9 3-2-1-2
وتوسىىىيمه إلىىى  التىىىرويج لىىىه بىىىأي وسىىىيلة 

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

 أو انبعا،اته؟
اشترام أن تحمل كل علبة أو عبوة مىن  - )ب(99-9 3-2-1-3

منتجىىىىىىىىات التبىىىىىىىىن وأ لفتهىىىىىىىىا الخارجيىىىىىىىىة 
صىىىىىحية  وبماقىىىىىات توسىىىىىيمها تحىىىىىذيرات

 تصف آ،ار تعامي التبن الضارة؟

       ال   نعم

ضىىىىمان أن تكىىىىون التحىىىىذيرات الصىىىىحية  - (9)ب()99-9 3-2-1-4
 معتمدة من السلمة الومنية المختصة؟

       ال   نعم

تحىىىىذيرات الصىىىىحية ضىىىىمان أن تكىىىىون ال - (2)ب()99-9 3-2-1-1
 متناوبة؟

       ال   نعم

ضىىىىمان أن تكىىىىون التحىىىىذيرات الصىىىىحية  - (3)ب()99-9 3-2-1-6
 واضحة وظا رة للعيان ومقروتة؟

       ال   نعم

ضىىمان أن ت مىىي التحىىذيرات الصىىحية   - (4)ب()99-9 3-2-1-1
٪ مىىىىىىن مسىىىىىىاحة 32مىىىىىىا ال يقىىىىىىل عىىىىىىن 
 العرض الرئيسية؟

       ال   نعم

ضىىىمان أن ت مىىىي التحىىىذيرات الصىىىحية  - 3-2-1-1
٪ أو أك،ىىىىىر مىىىىىن مسىىىىىاحة العىىىىىرض 12

 الرئيسية؟

       ال   نعم

تحذيرات الصىحية تكىون التأكد من أن ال - (1)ب()99-9 3-2-1-1
في شكل صىور أو رسىومات أو تحتىوي 

 ؟عل  صور أو رسومات

       ال   نعم

-2-3إذا أجبتىىىىم بىىىىى"نعم" علىىىىى  السىىىىىؤال  - 3-2-1-92
فهىىل تملىىك الحكومىىة حقىىوق ملكيىىة  1-1

  ذه الصور والرسومات؟

       ال   نعم

-2-3إذا أجبتىىىم بى"نعىىىىم" علىىىى  السىىىؤال  - 3-2-1-99
فهىىل تقبلىىون مىىن  رخصىىة  يىىر  1-92

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  - 99-2 3-2-1-92
منتجىىىىىىىىات التبىىىىىىىىن وأ لفتهىىىىىىىىا الخارجيىىىىىىىىة 
وبماقىىىىىىىىات توسىىىىىىىىيمها معلومىىىىىىىىات عىىىىىىىىن 
مكونىىات منتجىىات التبىىن وانبعا،اتهىىا ذات 

 الصلة؟

       ال   نعم

اشىىىىىىىىىىىىىىىىترام أن تظهىىىىىىىىىىىىىىىىر التحىىىىىىىىىىىىىىىىذيرات  - 99-3 3-2-1-93
كىىل  والمعلومىىات الكتابيىىة األخىىرى علىى 

عبىىىىوة وكىىىىل ت ليىىىىف وتوسىىىىيم خىىىىارجيين 

       ال   نعم
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 بل ة أو ل ات بلدكم الرئيسية؟
)ت ليىىف وتوسىىيم منتجىىات  99الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-2-1-94

 الماضي. عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم التبن(

من قانون مكافحة التبن اجراتات التوسيم والت ليف وفق ما تملبه اإلتفاقية  4تشترم مادة 
 مواصفة قياسية معتمدة من رئاسة الوزرات 0977قد صدرت في و 

لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-2-1-91
 خصب أدناه.الم

الصور المعتمدة تم تجهيز ا بالتعاون مي المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية ودول 
 مجلس التعاون و ي خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور 92 3-2-6
تنفيىذ تىدابير تشىريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة أو  ل قمىتم حسىب االقتضىات باعتمىاد و   

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

"نعىىم" أو "ال". وفيمىىا يتعلىىق بىىالردود اإليجابيىىة يرجىى  )الرجىىات وضىىي عالمىىة علىى  
ق تقىىىديم ملخىىىب مقتضىىىب فىىىي المكىىىان المخصىىىب فىىىي نهايىىىة  ىىىذا الفىىىرع أو إرفىىىا

ب حىىدى الل ىىات الرسىىمية  ،الو،ىىائق ذات الصىىلة. ويرجىى  تقىىديم الو،ىىائق، إن تىىوافرت
 الست.(

)يرجىىىىى  بىىىىىرامج الت،قيىىىىىف وتوعيىىىىىة الجمهىىىىىور؟  - )أ(92 3-2-6-9
الرجىىوع إلىى  البىىرامج المنفىىذة منىىذ تقىىديم تقريىىر 

 السنتين(

       ال   نعم

فمىىا  ىىي الفئىىات التىىي تسىىتهدفها  ىىذه  9-6-2-3"نعم" علىى  السىىؤال ىبىىإذا أجبىىتم  3-2-6-2
 البرامج؟

       ال   نعم الجمهور عمومأو  البال ون •

       ال   نعم األمفال والشباب •

       ال   نعم الرجال •

       ال   نعم النسات •
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       ال   نعم الحوامل •

       ال   نعم المجموعات اإل،نية •

 )يرجدددددددى تحديددددددددها:أي حىىىىىىىاالت أخىىىىىىىرى  •
     ) 

       ال   نعم

فهىىل كشىىفتم عىىن االختالفىىات الرئيسىىية  9-6-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى  السىىؤال  )أ(92 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 االقتصاديةالحالة االجتماعية و  •

 )يرجدددددددى تحديددددددددها:أي حىىىىىىىاالت أخىىىىىىىرى  •
     ) 

       ال   نعم

فهىىىل ت مىىىي بىىىرامج الت،قيىىىف وتوعيىىىة  9-6-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىى  السىىىؤال  )ب(92 3-2-6-4
 يلي: الجمهور ما

المخىىامر الصىىحية المترتبىىة علىى  اسىىتهالك  •
 التبن؟

       ال   نعم

المخىىامر الصىىحية المترتبىىة علىى  التعىىرض  •
 لدخان التبن؟

       ال   نعم

فوائىىىىد اإلقىىىىالع عىىىىن تعىىىىامي التبىىىىن وأنمىىىىام  •
 تحررة من التبن؟الحياة الم

       ال   نعم

 العواقب االقتصادية الوخيمة التي يفضي إليها: • )و(92

       ال   نعم إنتاج التبن؟ -

       ال   نعم استهالك التبن؟ -

 العواقب البيئية الوخيمة التي يفضي إليها: •

       ال   نعم إنتاج التبن؟ -

       ال   نعم استهالك التبن؟ -

ج وعىىىىىىىي الهيئىىىىىىىات والمنظمىىىىىىىات التاليىىىىىىىة ومشىىىىىىىاركتها فىىىىىىىي وضىىىىىىىي وتنفيىىىىىىىذ بىىىىىىىرام - ) (92 3-2-6-1
 واستراتيجيات متعددة القماعات لمكافحة التبن:

       ال   نعم العامة؟ الهيئات •

المنظمىىىات  يىىىر الحكوميىىىة  يىىىر المنتسىىىبة  •
 لدوائر صناعة التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم المنظمات الخاصة؟ •

الهىالل  )يرجدى تحديددها:أخرى أي  يئات  •
 (األحمر اإلماراتي

       ال   نعم
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دارة وتنفيىىذ بىىرامج  92 3-2-6-6  ىىل تسترشىىدون فىىي إعىىداد واي
االتصىىىىىىىىىىاالت والت،قيىىىىىىىىىىف والتىىىىىىىىىىدريب وتوعيىىىىىىىىىىة 

ر بنتىىىىىىىائج البحىىىىىىىوث وتختبىىىىىىىرون  ىىىىىىىذه الجمهىىىىىىىو 
 البرامج سلفًا وترصدونها وتقيمونها؟

       ال   نعم

 ىىل نظمىىتم دورات تدريبيىىة مالئمىىة وخاصىىة أو  )د( 92 3-2-6-1
وضىىىعتم بىىىرامج ت،قيىىىف وتوعيىىىة بشىىىأن مكافحىىىة 

 التبن لصال :

       ال   نعم

       ال   نعم العاملين الصحيين؟ •

       ال   نعم العاملين في خدمة المجتمعات؟ •

       ال   نعم العاملين االجتماعيين؟ •

       ال   نعم ل اإلعالم؟موظفي وسائ •

       ال   نعم المربين؟ •

       ال   نعم صانعي القرارات؟ •

       ال   نعم اإلداريين؟ •

 )يرجدددددددددى تحديددددددددددها:فئىىىىىىىىىات أخىىىىىىىىىرى أي  •
 ؟(     

       ال   نعم

)الت،قيىف واالتصىال والتىدريب  92الرجات تقديم وصف موجز للتقىدم المحىرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-6-1
 تقريركم الماضي. عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم وتوعية الجمهور(

      

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

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

ابير تشىريعية أو تنفيذيىة أو  ل قمتم حسب االقتضات باعتمىاد وتنفيىذ تىد  
إداريىىىىىىة أو تىىىىىىدابير أخىىىىىىرى أو قمىىىىىىتم حسىىىىىىب االقتضىىىىىىات بتنفيىىىىىىذ بىىىىىىرامج 

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

اإليجابيىىىة يرجىىى  تقىىىديم ملخىىىب مقتضىىىب فىىىي المكىىىان المخصىىىب فىىىي 
ق ذات الصىىلة. ويرجىى  تقىىديم الو،ىىائق، نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق الو،ىىائ

 ب حدى الل ات الرسمية الست.( ،إن توافرت
فىىرض حظىىر شىىامل علىى  جميىىي أشىىكال  - 93-2 3-2-1-9

اإلعىىىىىىىىالن عىىىىىىىىن التبىىىىىىىىن والتىىىىىىىىرويج لىىىىىىىىه 
 ورعايته؟

       ال   نعم

 .3-1-2-3ل مباشرة إل  السؤال ، يرج  االنتقا9-1-2-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السؤال  

 فهل يشمل الحظر: 9-1-2-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السؤال   3-2-1-2
براز منتجات التبن في نقىام  •        ال   نعمعرض واي
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 البيي؟
       ال   نعم اإلنترنت الداخلية؟شبكة  •

       ال   نعم شبكة اإلنترنت العالمية؟ •

تمديىىىىىىىىىد العالمىىىىىىىىىات التجاريىىىىىىىىىة و  أو  •
 تقاسم العالمات التجارية؟

       ال   نعم

تعيىين المنتجىىات كوسىيلة ل عىىالن 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 إلى   •
أي كيىىىىىىىىىىان آخىىىىىىىىىىر "لقضىىىىىىىىىىية تخىىىىىىىىىىدم 
المجتمىىىىىىي" و  أو أي أنشىىىىىىمة أخىىىىىىرى 
تحىىىت مظلىىىة "المسىىىؤولية االجتماعيىىىة 
للشىىىىركات" مىىىىن قبىىىىل دوائىىىىر صىىىىناعة 

 التبن؟

       ال   نعم

ن والتىىىىرويج والرعايىىىىة أنشىىىىمة اإلعىىىىال •
العىىىىابرة للحىىىىدود والناشىىىىئة مىىىىن داخىىىىل 

 إقليمكم؟

       ال   نعم

مىىن أنشىىمة اإلعىىالن المما،لىىة األشىىكال  - 93-1 
والتىىىىىرويج والرعايىىىىىة عبىىىىىر الحىىىىىدود فىىىىىي 
اتجىىىىىىىاه إقلىىىىىىىيمكم التىىىىىىىي تنمبىىىىىىىق عليهىىىىىىىا 

 لوائحكم الداخلية؟

       ال   نعم

 .92-1-2-3يرج  االنتقال إل  السؤال  
 9-1-2-3إذا أجبتم بالنفي عل  السىؤال  93-2 3-2-1-3

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

 والترويج له ورعايته؟

       ال   نعم

فىىرض قيىىود علىى  أنشىىمة اإلعىىالن عىىن  - 93-3 3-2-1-4
التبىىن والتىىرويج لىىه ورعايتىىه، فىىي  يىىاب 

 الحظر الشامل؟

       ال   نعم

فىىىىىىرض قيىىىىىىود علىىىىىى  أنشىىىىىىمة اإلعىىىىىىالن  - 93-3 3-2-1-1
والتىىىىىىىىرويج والرعايىىىىىىىىة العىىىىىىىىابرة للحىىىىىىىىدود 

مىىىن داخىىىل إقلىىىيمكم والتىىىي لهىىىا والناشىىىئة 
آ،ىىار عىىابرة للحىىدود، فىىي  يىىاب الحظىىر 

       ال   نعم
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 الشامل؟
حظر جميي أنواع أنشمة اإلعىالن عىن  - )أ(93-4 3-2-1-6

التبىىىن والتىىىرويج لىىىه ورعايتىىىه التىىىي تىىىرو ج 
ألحىىد منتجىىات التبىىن بىىأي وسىىيلة كاذبىىة 

أو مفضىىىية إلىىىى   أو خادعىىىة أو مضىىىىللة
انمبىىىىىاع خىىىىىامئ بشىىىىىأن خصائصىىىىىه أو 
 آ،اره الصحية أو أخماره أو انبعا،اته؟

       ال   نعم

الممالبة بىأن يىرتبم اإلعىالن عىن التبىن  - )ب(93-4 3-2-1-1
والتىىرويج لىىه ورعايتىىه بتحىىذيرات صىىحية 
 أو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئمة؟

       ال   نعم

تقييد الحوافز المباشرة أو  يىر المباشىرة  - )ج(93-4 3-2-1-1
التىىىىىىىي تشىىىىىىىجي الجمهىىىىىىىور علىىىىىىى  شىىىىىىىرات 

 منتجات التبن؟

       ال   نعم

ممالبىىة دوائىىر صىىناعة التبىىن باإلفصىىام  - )د(93-4 3-2-1-1
ميىىة المعنيىىة عمىىا تنفقىىه للسىىلمات الحكو 

عل  أنشمة اإلعالن والترويج والرعايىة 
 التي لم تحظر بعد؟

       ال   نعم

 فرض قيود عل  أنشمة اإلعالن والترويج والرعاية في: - ) (93-4 3-2-1-92

       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  •
 (الهاتف النقال

       ال   نعم

 تقييد الرعاية التي تقدمها شركات التبن: - )و( 93-4 3-2-1-99

       ال   نعم للتظا رات واألنشمة الدولية؟ •

       ال   نعم لمشاركين فيها؟ل •

 فهل: 9-1-2-3سوات أكانت إجابتكم "نعم" أم "ال" عن السؤال 
تتعىىىاونون مىىىي األمىىىراف األخىىىرى علىىى   - 93-6 3-2-1-92

تمىىىىوير التكنولوجيىىىىات وسىىىىائر الوسىىىىائل 
رية لتيسير إل ات أنشىمة التىرويج الضرو 

 العابرة للحدود؟

       ال   نعم

       ال   نعمتفرضىىون عقوبىىات علىى  التىىرويج العىىابر  - 93-1 3-2-1-93
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للحىىدود تكىىافئ العقوبىىات المنمبقىىة علىى  
أنشىىىىىىمة اإلعىىىىىىالن والتىىىىىىرويج والرعايىىىىىىىة 
الناشىىئة مىىن داخىىل إقلىىيمكم وفقىىًا للقىىانون 

 ي؟الومن
)اإلعىىىىالن عىىىىن التبىىىىن  93الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادة  3-2-1-94

 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي. والترويج له ورعايته(

      

لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و لىىديكم معلومىىات  امىىة  إذا كانىىت 3-2-1-91
 المخصب أدناه.

      

 
 
 
 
 الحد من الطلب فيما يتعل  باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه 94 3-2-1
 ىىىل قمىىىتم حسىىىب االقتضىىىات باعتمىىىاد وتنفيىىىذ تىىىدابير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىة أو   

و تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوب أي إدارية أ
 من المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىى  
يرج  تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصب فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

ب حىىىىدى  ،ن تىىىىوافرتإرفىىىىاق الو،ىىىىائق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىى  تقىىىىديم الو،ىىىىائق، إ
 الل ات الرسمية الست.(

إعىىىىىىداد ونشىىىىىىىر مبىىىىىىىادل توجيهيىىىىىىىة مالئمىىىىىىىة  - 94-9 3-2-1-9
وشىىىاملة ومتكاملىىىة مسىىىندة بالبيهنىىىات العلميىىىة 

 وأفضل الممارسات؟

       ال   نعم

بىىرامج التشىىجيي علىى  اإلقىىالع عىىن تعىىامي  - 94-9 3-2-1-2
 يلي: التبن تشمل ما

  

تنظىىىىىيم حمىىىىىالت إعالميىىىىىة تركىىىىىز علىىىىى   •
 أ مية اإلقالع عن التدخين؟

       ال   نعم

بىىرامج موجهىىة خصيصىىًا إلىى  النسىىات أو  •
 الحوامل؟

       ال   نعم

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

أو اليىوم الىومني  لالمتناع عىن التىدخين
 لالمتناع عن التدخين؟

       ال   نعم

 )يرجدددددى تحديددددددها: أي بىىىىىرامج أخىىىىىرى •
     ) 

       ال   نعم
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 ميم وتنفيذ برامج تشجي عل  اإلقالع عن تعامي التبن في أماكن م،ل:تص - )أ(94-2 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

، وخىدمات إسىدات المشىورة بشىأن إدراج تشخيب وعالج االعتماد عل  التبن - )ب(94-2 3-2-1-4
اإلقىىىالع عىىىن التىىىدخين، فىىىي البىىىرامج والخمىىىم واالسىىىتراتيجيات الومنيىىىة مىىىن 

 أجل:

       ال   نعم مكافحة التبن؟ •

       ال   نعم الصحة؟ •

       ال   نعم التعليم؟ •

إدراج بىىىىىىىرامج تتعلىىىىىىىق بتشىىىىىىىخيب  - 3-2-1-1
االعتمىىاد علىى  التبىىن وعالجىىه فىىي 
 نظام الرعاية الصحية التابي لكم؟

       ال   نعم

تقىىوم  فيرجىى  ذكىىر الهياكىىل التىىي 1-1-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى  السىىؤال  )ب(94-2 3-2-1-6
بتىوفير بىرامج تشىخيب وعىىالج االعتمىاد على  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 ل قىىىىالع عىىىىن 
التىىىىىىدخين ومعالجىىىىىىة االعتمىىىىىىاد 

 عليه

       ال   نعم

 ال   نعم مراكز التأ يل       

  يرجددددددددى أي مراكىىىىىىىز أخىىىىىىىىرى(
 (      تحديدها:

       ال   نعم

فمىىا  ىىي الخىىدمات المتاحىىة فىىي  1-1-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى  السىىؤال  )ب(94-2 3-2-1-1
 األوسام التي يشملها التمويل العمومي أو مخممات سداد التكاليف؟  ذه

  معدومة  جزئية  كاملة الرعاية الصحية األولية •
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الرعايىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىحية ال،انويىىىىىىىىىة  •
  معدومة  جزئية  كاملة وال،ال،ية

نظىىىىىىىىىىىىىم الرعايىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىحية  •
)يرجى تحديددها: المتخصصة 

     ) 
  معدومة  جزئية  كاملة

المراكىىىىىىىىىز المتخصصىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىي  •
إسىىىىدات المشىىىىورة ل قىىىىالع عىىىىن 
التىىىىىىدخين ومعالجىىىىىىة االعتمىىىىىىاد 

 عليه
  معدومة  جزئية  كاملة

  معدومة  جزئية  كاملة مراكز التأ يل •

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

فيرج  تحديىد المهنيىين الصىحيين  1-1-2-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السؤال  )ب(94-2 3-2-1-1
أو سوا م من المنخىرمين فىي البىرامج التىي تتىي  عىالج االعتمىاد على  التبىن 

 وخدمات إسدات المشورة؟

 المهنيون الصحيون:

       ال   نعم األمبات •

       ال   نعم سنانأمبات األ •

       ال   نعم أمبات األسرة •

ممارسىىىىىىىىو المىىىىىىىىب التقليىىىىىىىىدي  •
 )الشعبي(

       ال   نعم

مبيىىىون ارخىىىرون المهنيىىىون ال •
 (      )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: ارخىىىرون 

     ) 

       ال   نعم

إدخىىىال التىىىدريب علىىى  عىىىالج االعتمىىىاد علىىى  التبىىىن فىىىي المنهىىىاج الدراسىىىىي  - )ج(94-2 3-2-1-1
 لتدريب العاملين الصحيين قبل التخرج وبعده في المدارس التالية:
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       ال   نعم المب؟ •

       ال   نعم مب األسنان؟ •

       ال   نعم التمريض؟ •

       ال   نعم الصيدلة؟ •

)يرجدددددددى أي مىىىىىىىدارس أخىىىىىىىرى  •
د العربىي لمىب البىور  تحديدها:
 (األسرة 

       ال   نعم

تيسىىىىىير إتاحىىىىىة و أو القىىىىىدرة علىىىىى   - )د(94-2 3-2-1-92
 الصىيدالنيةتحمل تكلفة المنتجات 

 لمعالجة االعتماد عل  التبن؟

       ال   نعم

فمىا  ىي المنتجىات الصىىيدالنية  92-1-2-3بىى"نعم" على  السىىؤال إذا أجبىتم  )د(94-2 3-2-1-99
 المتاحة لمعالجة االعتماد عل  التبن داخل واليتكم القانونية؟

العالج باالستعاضة عن  •  
 النيكوتين

       ال   نعم

       ال   نعم باوبروبياونال •

       ال   نعم فارينيكلينال •

)يرجددددددى أي منتجىىىىىىات أخىىىىىىرى  •
 (      تحديدها:

       ال   نعم

لعىالج بهىذه فهل تمول تكاليف ا 92-1-2-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السؤال  )د(94-2 3-2-1-92
 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 ) 94وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيىذ المىادة  الرجات تقديم 3-2-1-93
علىىى  مىىىدى السىىىنوات الىىى،الث الماضىىىية أو منىىىذ تقىىىديم  باالعتمىىىاد علىىى  التبىىىن واإلقىىىالع عنىىىه(

 تقريركم الماضي.

لتوفير خدمات اإلقالع عن التدخين في  0991سعت وزارة الصحة والهيئات الصحية منذ 
ن خدمات الرعاية الصحية األولية وفي المؤسسات التابعة لوزارة الصحة خاصة يقدم ضم

العالج مجاني لجميي موامني الدولة والملبة في مختلف مراحل الدراسة والمقيمين برسوم رمزية 
واشترام التسجيل الصحي ويكتف  بتسجيل الفرد في مراكز اإلقالع . وتنتشر الخدمات في 

 ه.جميي انحات الدول

ا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان إذ 3-2-1-94
 المخصب أدناه.
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 التدابير التي تتعل  بالحد من توريد التبغ 3-3
 (91-91)باإلشارة إل  المادة 

 االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ 91 3-3-9
مىىىتم حسىىىىب االقتضىىىات باعتمىىىىاد وتنفيىىىذ تىىىىدابير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىىة أو  ىىىل ق  

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

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىات وضىىىي عالمىىىة علىىى  
فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو يرج  تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصىب 

ب حىىىىدى  ،إرفىىىىاق الو،ىىىىائق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىى  تقىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىوافرت
 الل ات الرسمية الست.(

اشىىترام وضىىي عالمىىات علىى  كىىل علىىب  - 91-2 3-3-9-9
وعبىىىىىىىىىىوات منتجىىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىىن وأ لفتهىىىىىىىىىىا 
الخارجيىىىة للمسىىىاعدة علىىىى  تحديىىىد منشىىىىأ 

 المنتج؟

       ال   نعم

اشىىترام وضىىي عالمىىات علىى  كىىل علىىب  - )أ(91-2 3-3-9-2
وعبىىىىىىىىىىوات منتجىىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىىن وأ لفتهىىىىىىىىىىا 
الخارجيىىىىىة تىىىىىدل علىىىىى  أن المنىىىىىتج يابىىىىىاع 

 بصفة قانونية في السوق الداخلية؟

       ال   نعم

اشىىىىىىىىىىترام أن تحمىىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىىب وعبىىىىىىىىىىوات  - )أ(91-2 3-3-9-3
ت التبىىىىن التىىىىي تبىىىىاع بالتجزئىىىىة أو منتجىىىىا

بالجملىىىىىىة فىىىىىىي السىىىىىىوق الداخليىىىىىىة البيىىىىىىان 
التالي "ال يىرخب بىالبيي إال فىي ..." أو 
أن تحمىىل أي عالمىىة أخىىرى فعالىىة تبىىين 

 المقصد النهائي للمنتج؟

       ال   نعم

3-3-9-4 91-
 )ب(2

 قتفىىىىىات األ،ىىىىىراسىىىىىتحداث نظىىىىىام عملىىىىىي ال -
يعىىىىىىزز نظىىىىىىام التوزيىىىىىىي  وتحديىىىىىىد المنشىىىىىىأ

ويسىىىىىىاعد علىىىىىى  تحىىىىىىري االتجىىىىىىار  يىىىىىىر 
 المشروع؟

       ال   نعم

اشىىىىىترام وضىىىىىوم العالمىىىىىات أو كتابتهىىىىىا  - 91-3 3-3-9-1
 بالل ة و  أو الل ات الرئيسية للبلد؟

       ال   نعم

اشىىىىىترام رصىىىىىد وتجميىىىىىي البيانىىىىىات عىىىىىن  - )أ(91-4 3-3-9-6
االتجىىار العىىابر للحىىدود بمنتجىىات التبىىن، 

 بما فيه االتجار  ير المشروع؟

       ال   نعم

-3-3إذا أجبتىىىىم بى"نعىىىىم" علىىىى  السىىىؤال  - )أ(91-4 3-3-9-1
فهل سهلتم تبىادل  ىذه المعلومىات  9-6

صىىىىىىىال  الجمركيىىىىىىىة والضىىىىىىىريبية بىىىىىىىين الم
والسىىىىىلمات األخىىىىىىرى حسىىىىىب االقتضىىىىىىات 

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

3-3-9-1 91-
 )ب(4

إنفىاذ أو تعزيىز القىىوانين وتحديىد عقوبىىات  -
يىىىىىر وتعويضىىىىىات فىىىىىي حالىىىىىة االتجىىىىىار  

المشىىىىىىىىىروع بمنتجىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىن وتزييفهىىىىىىىىىا 
 وتهريب السجائر؟

       ال   نعم

اشىىترام إتىىالف السىىجائر ومنتجىىات التبىىن  - )ج(91-4 3-3-9-1
المقلىىىدة والمهربىىىة وكىىىل معىىىدات التصىىىنيي 
المصىىىىىادرة المتأتيىىىىىة مىىىىىن االتجىىىىىار  يىىىىىر 
المشىىىروع باسىىىتخدام مىىىرق تحتىىىرم البيئىىىة 

اسىىىىىىتخدام مىىىىىىرق تحتىىىىىىرم البيئىىىىىىة بقىىىىىىدر ب
اإلمكان أو الىتخلب مىن  ىذه المنتجىات 

 وفقًا للقانون الومني؟

       ال   نعم

اعتمىىىىىىاد وتنفيىىىىىىذ تىىىىىىدابير رصىىىىىىد وتو،يىىىىىىق  - )د(91-4 3-3-9-92
ومراقبىىىىة تخىىىىزين وتوزيىىىىي منتجىىىىات التبىىىىن 
المحتجىىىىىزة أو المنقولىىىىىة وقىىىىىف الضىىىىىرائب 

 لرسوم؟وا

       ال   نعم

تمكىىىين مصىىىادرة منتجىىىات االتجىىىار  يىىىر  - ) (91-4 3-3-9-99
 المشروع بمنتجات التبن؟

       ال   نعم

التشىىىىىجيي علىىىىى  التعىىىىىاون بىىىىىين الهيئىىىىىات  - 91-6 3-3-9-92
الدوليىىىىة الومنيىىىىة والمنظمىىىىات الحكوميىىىىة 

اإلقليمية وذات المابي الدولي في مجىال 
التحقيىىىىىىىق والمالحقىىىىىىىة القضىىىىىىىائية ورفىىىىىىىي 
الىىىدعاوى إلزالىىىة االتجىىىار  يىىىر المشىىىروع 
بمنتجىىىىىىات التبىىىىىىن، مىىىىىىي التركيىىىىىىز بصىىىىىىفة 
خاصىىىة علىىى  التعىىىاون علىىى  المسىىىتويين 

 اإلقليمي ودون اإلقليمي؟

       ال   نعم

التىىىىىىرخيب أو اتخىىىىىىاذ إجىىىىىىراتات أخىىىىىىرى  - 91-1 3-3-9-93
بقصىىد مراقبىىة أو تنظىىيم اإلنتىىاج والتوزيىىي 
 من أجل تفادي االتجار  ير المشروع؟

       ال   نعم

)االتجىىار  يىىر المشىىروع  91الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-3-9-94
 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي. بن(بمنتجات الت

تم تشكيل لجنة ومنية برئاسة الهيئة اإلتحادية للجمارك وتضم مختلف القماعات بالدولة 
 وتحضر  ذه اللجنة معظم اإلجتماعات الدولية والمحلية .

ملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان لىىم يشىىو إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-3-9-91
 المخصب أدناه.

%( الجديد  ناك مادة تملب وضي 799ضمن مشروع )القانون اإلتحادي لضريبة التبن 
 العالمات المائية الخاصة بالدلة.
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ر 96 3-3-2 ر والمبيعات بواسطة القصَّ  المبيعات التي تستهدف القصَّ

دابير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىىة أو تىىىىحسىىىىب االقتضىىىات باعتمىىىىاد وتنفيىىىذ   ىىىل قمىىىتم  
إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسىب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوب أي 

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

نهايىة  ىذا الفىرع أو يرج  تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصىب فىي 
ب حىىىىدى  ،إرفىىىىاق الو،ىىىىائق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىى  تقىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىوافرت

 الل ات الرسمية الست.(
ىىىىىر؟ إذا  - 96-9 3-3-2-9 حظىىىىر بيىىىىىي منتجىىىىات التبىىىىىن للقصَّ

أجبىىىىىىىىتم بىىىىىىىىى"نعم" فيرجىىىىىىىى  تحديىىىىىىىىد السىىىىىىىىن 
 أضف حقالا القانونية: 

       ال   نعم

اشىىترام قيىىام جميىىي بىىائعي منتجىىات التبىىن  - )أ(96-9 3-3-2-2
بوضىىي مؤشىىر واضىى  وبىىارز داخىىل نقمىىة 
البيىىىي التابعىىىة لهىىىم يفيىىىد بحظىىىر بيىىىي التبىىىن 

ر؟  إل  القصه

       ال   نعم

اشىىترام قيىىام كىىل بىىائي للتبىىن يسىىاوره شىىك  - )أ(96-9 3-3-2-3
يمالىىىىىىىب  نىىىىىىىا  فىىىىىىىي عمىىىىىىىر المشىىىىىىىتري أن

المشىىتري بتقىىديم مىىا يىىدل علىى  أنىىه قىىد بلىىن 
 السن القانونية؟

       ال   نعم

حظىىر بيىىي منتجىىات التبىىن بىىأي شىىكل مىىن  - )ب(96-9 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(96-9 3-3-2-1
الخفيفىىىة أو الىىىدم  ومىىىا سىىىوا ا فىىىي شىىىكل 

ر؟  منتجات للتبن إل رات القصَّ

       ال   نعم

       ال   نعم حظر بيي منتجات التبن في آالت البيي؟ - )د(96-9 3-3-2-6

 .1-2-3-3فيرج  االنتقال مباشرة إل  السؤال  6-2-3-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السؤال 
 6-2-3-3إذا أجبىىىىىتم بىىىىىالنفي علىىىىى  السىىىىىؤال  )د(96-9 3-3-2-1

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

ر؟ب  يي منتجات التبن للقصَّ

       ال   نعم

 حظر و  أو تعزيز حظر توزيي منتجات التبن المجانية إل : - 96-2 3-3-2-1

       ال   نعم عموم الناس؟ •

ر؟ •        ال   نعم القصَّ
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حظىىىر بيىىىي السىىىجائر آحىىىادًا أو فىىىي علىىىب  - 96-3 3-3-2-1
 ص يرة؟

       ال   نعم

فىىرض عقوبىىات علىى  البىىائعين والمىىوزعين  - 96-6 3-3-2-92
 لضمان االمت،ال؟

       ال   نعم

ر ببيي منتجات التبن؟حظ - 96-1 3-3-2-99        ال   نعم ر قيام القصَّ

)المبيعىىات التىىي تسىىتهدف  96الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-3-2-92
ىىىر( ىىىر والمبيعىىىات بواسىىىمة القصَّ علىىى  مىىىدى السىىىنوات الىىى،الث الماضىىىية أو منىىىذ تقىىىديم  القصَّ

 الماضي.تقريركم 
بشأن مكافحة التبن  0995 76سنة . والقانون اإلتحادي  70تم تحديد السن القانونية ب 

سنة ويعاقب عل  اإلخالل بهذه المادة بال رامات  70يحضر البيي لمن  م دون سنة 
 والحبس

فاصىىيلها فىىي المكىىان لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تو إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-3-2-93
 المخصب أدناه.

        
 تقديم الدعم لألنشطة البديلة المجدية اقتصادياا  91 3-3-3
 ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير أو بىىرامج بخصىىوب أي مىىن   

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

تقىىديم ملخىىب مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىب فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 
ب حىدى الل ىات الرسىمية  ،الو،ائق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ائق، إن توافرت

 الست.(
 تعزيز البدائل المجدية اقتصاديًا: - 91 3-3-3-9

   ال ينمبق  ال   نعم زارعي التبن؟ل •

   ال ينمبق  ال   نعم للعاملين في صناعة التبن؟ •

   ال ينمبق  ال   نعم آحاد بائعي التبن؟ •

)تقديم الىدعم لننشىمة البديلىة  91ملخب موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة  الرجات تقديم 3-3-3-2
 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي. المجدية اقتصادياً(

ال توجد تعويضات ولكن اعمات الزراعة والصناعة مدة زمنية لوفيىق األوضىاع والتوقىف عىن 
 النشام.

لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-3-3-3
 المخصب أدناه.
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 التدابير والسياسات األخرى 3-4
 (29إل   91)باإلشارة إل  المواد 

 حماية البيئة وصحة األشخاص 91 3-4-9
وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعية أو تنفيذيىىة أو إداريىىة  ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد   

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

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجى  )الرجات وضي عالمىة على  
اق تقىىديم ملخىىب مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىب فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىى

ب حىدى الل ىات الرسىمية  ،الو،ائق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ائق، إن توافرت
 الست.(

 تنفيذ التدابير المتعلقة بزراعة التبن في إقليم بلدكم مي مراعاة ما يلي: - 91 3-4-9-9
   ال ينمبق  ال   نعم حماية البيئة؟ •

   ال ينمبق  ال   نعم صحة األشخاب المرتبمة بالبيئة؟ •

 تنفيذ التدابير المتعلقة بتصنيي التبن في إقليم بلدكم مي مراعاة ما يلي: - 18 3-4-9-2
    ينمبقال  ال   نعم حماية البيئة؟ •

   ال ينمبق  ال   نعم صحة األشخاب المرتبمة بالبيئة •

حمايىىىىة البيئىىىىة وصىىىىحة ) 91الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادة  3-4-9-3
 أو منذ تقديم تقريركم الماضي.( عل  مدى السنوات ال،الث الماضية األشخاب

      
إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان  3-4-9-4

 المخصب أدناه.
      

 

 المسؤولية 91 3-4-2
فيذيىىة أو إداريىىة  ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعية أو تن  

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

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجى  )الرجات وضىي عالمىة على  
تقىىديم ملخىىب مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىب فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

ب حىدى الل ىات الرسىمية  ،تقديم الو،ائق، إن تىوافرت الو،ائق ذات الصلة. ويرج 
 الست.(

       ال   نعمالتعامل مي المسؤولية الجنائية والمدنية، بمىا فىي  - 91-9 3-4-2-9
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 ذلك التعويض عند االقتضات؟
 ىىىىل رفىىىىي أحىىىىدكم فىىىىي واليىىىىتكم القانونيىىىىة دعىىىىوى  91-9 3-4-2-2

المدنيىىىة، بمىىىا  أو سىىىؤولية الجنائيىىىة و تتعلىىىق بالم
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  91-9 3-4-2-3
آخىىىىىىر ضىىىىىىد أو تنفيىىىىىىذي أو إداري أو أي إجىىىىىىرات 

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

 واليتكم القانونية؟

       ال   نعم



FCTC/COP/3/DIV/3   

37 
3

7
 

 

)المسىؤولية(  91في تنفيىذ المىادة الرجات تقديم وصف موجز ألي تقدم محرز حسب االقتضات  3-4-2-4
 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

      
لىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىى  تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي المكىىىان و إذا كانىىىت لىىىديكم معلومىىىات  امىىىة  3-4-2-1

 المخصب أدناه.
      

 

 والمراقبة وتبادل المعلوماتالبحوث  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 بخصىىىوب أي مىىىن 
 المجاالت التالية:

"نعم" أو "ال". وفيما يتعلق بىالردود اإليجابيىة يرجى  )الرجات وضي عالمة عل  
تقىىديم ملخىىب مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىب فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

ب حىىىىىدى الل ىىىىىات  ،الو،ىىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىىى  تقىىىىىديم الو،ىىىىىائق، إن تىىىىىوافرت
 الرسمية الست.(

 تعزيز البحوث التي تتناول: - )أ(22-9 3-4-3-9
       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  •
 عل  التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم بديلة؟تحديد سبل العيش ال •

 )يرجدددددى تحديددددددها:معلومىىىىىات أخىىىىىرى  •
     )  ًا

       ال   نعم

دعم وتدريب جميي األشخاب المنخىرمين  - )ب(22-9 3-4-3-2
فىىىىي أنشىىىىمة مراقبىىىىة التبىىىىن، بمىىىىا فىىىىي ذلىىىىك 

 حوث والتنفيذ والتقييم؟أنشمة الب

       ال   نعم

 نظام ومني للرصد الوبائي بخصوب 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

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

المعلومىىىىىىىىىىىىىىىىىىات العلميىىىىىىىىىىىىىىىىىىة والتقنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  •
عيىىىىىىىة االقتصىىىىىىىادية والتجاريىىىىىىىة واالجتما
 والقانونية؟

       ال   نعم

المعلومىىىات المتعلقىىىة بممارسىىىات دوائىىىر  •
 صناعة التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم المعلومات المتعلقة بزراعة التبن؟ •

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

معلومىىات تتعلىىق ب نفىىاذ قىىوانين مكافحىىة  •
 التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم ين ذات صلة؟قوان •

)البحىوث والمراقبىة وتبىادل  22الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة  3-4-3-6
 عل  مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقديم تقريركم الماضي.المعلومات( 

      
تفاصىىيلها فىىي المكىىان  تقىىديملىىم يشىىملها  ىىذا الجىىزت، يرجىى  و ذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة إ 3-4-3-1

 المخصب أدناه.
      

 
 
 
 
 
 
 

 التعاون والمساعدة الدوليان -4
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يرمىىي  ىىذا الفىىرع إلىى  مسىىاعدة أمانىىة االتفاقيىىة علىى  تيسىىير عمليىىة الىىربم بىىين المهىىارات والمىىوارد : مالحظىىة
 واالحتياجات المحددة عل  المستويات الومنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية.المتاحة 

 
،  ىىل 26للمىىادة  ووفقىىا )ج(9-29عمىىاًل بالمىىادة  المادة 

قىىىىىدمتم أو تلقيىىىىىتم مسىىىىىاعدة ماليىىىىىة أو تقنيىىىىىة )مىىىىىن 
خىىالل قنىىوات أحاديىىة أو ،نائيىىة أو إقليميىىة أو دون 

بمىىىا إقليميىىىة  أو قنىىىوات أخىىىرى متعىىىددة األمىىىراف، 
فىىىىىىىىىىي ذلىىىىىىىىىىك المنظمىىىىىىىىىىات الحكوميىىىىىىىىىىة اإلقليميىىىىىىىىىىة 
والمنظمىىات الحكوميىىة الدوليىىة أو المنظمىىات  يىىر 
الحكوميىىىىىىىىىىىة والمؤسسىىىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىىىة واإلنمائيىىىىىىىىىىىة 
المختصىىة( إلعىىداد وتعزيىىز بىىرامج شىىاملة ومتعىىددة 
القماعات لمكافحة التبن في أمراف االتفاقية مىن 
البلىىىدان الناميىىىة واألمىىىراف التىىىي تمىىىر اقتصىىىاداتها 

حلىىىىىىىة انتقاليىىىىىىىة، وذلىىىىىىىك فىىىىىىىي أي مجىىىىىىىال مىىىىىىىن بمر 
 المجاالت التالية:

المساعدة 
 المقدمة 

المساعدة 
 المتلقاة 

تموير ونقل واكتسىاب التكنولوجيىا والمعىارف  - )أ(22-9 4-9
والمهىىىىىىىىارات والقىىىىىىىىدرات والخبىىىىىىىىرات المتعلقىىىىىىىىة 

 بمكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

تىىىىوفير الخبىىىىرات التقنيىىىىة والعلميىىىىة والقانونيىىىىة  - )ب(22-9 4-2
و ير ىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىىىىل وضىىىىىىىىىىىىي وتعزيىىىىىىىىىىىىز 
االسىىىىىتراتيجيات والخمىىىىىم والبىىىىىرامج الومنيىىىىىة 

 لمكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

بىرامج التىدريب أو التوعيىىة المناسىبة للعىىاملين  - )ج(22-9 4-3
 ؟92 المختصين مبقًا للمادة

   نعم  ال   نعم  ال

تىىىوفير المىىىواد والمعىىىدات واإلمىىىدادات الالزمىىىة  - )د(22-9 4-4
يات إلىىى  جانىىىب الىىىدعم اللوجيسىىىتي السىىىتراتيج

 وخمم وبرامج مكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

تحديىىىد مىىىىرق مكافحىىىىة التبىىىىن، بمىىىىا فىىىىي ذلىىىىك  - ) (22-9 4-1
 ؟النيكوتين العالج الشامل من إدمان

   نعم  ال   نعم  ال

النهىىوض بىىالبحوث لزيىىادة القىىدرة علىى  تحمىىل  - )و(22-9 4-6
تكىىىىىىىىىاليف العىىىىىىىىىىالج الشىىىىىىىىىىامل مىىىىىىىىىىن إدمىىىىىىىىىىان 

 النيكوتين؟

   نعم  ال   نعم  ال

 الواحىىد أو األك،ىىىرفيرجىى  تحديىىد المىىرف  6-4إلىىى   9-4 علىى  أي مىىن األسىىئلة "إذا أجبىىتم بىىى"نعم 4-1
 ت إليه المساعدة.مالذي قدم المساعدة أو الذي قاد

EMRO 
 الرجات تقديم معلومات عن أي من المساعدات المقدمة أو المتلقاة في المكان المخصب أدناه. 4-1
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أو قىىدمتم مسىىاعدة فىىي أي مىىن المجىىاالت التىىي سىىبق ذكر ىىا فيرجىى  تحديىىد إذا لىىم تكونىىوا قىىد تلقيىىتم  4-1

 المساعدة المالية أو التقنية التي ما زلتم تنظرون فيها، إن وجدت.
       

 ىىىىىىل قمىىىىىىتم بتشىىىىىىجيي المنظمىىىىىىات اإلقليميىىىىىىة والمنظمىىىىىىات الحكوميىىىىىىة الدوليىىىىىىة  4-92
بتم،يىل فيهىا لتقىديم مسىاعدة ماليىة والمؤسسات المالية واإلنمائية التي تتمتعون 

ب رض المسا مة فىي تنميىة أمىراف االتفاقيىة مىن البلىدان الناميىة أو األمىراف 
التي تمىر اقتصىاداتها بمرحلىة انتقاليىة لمسىاعدتها على  الوفىات بااللتزامىات فىي 

   إمار االتفاقية؟

 (4-26)الرجات الرجوع إل  المادة 

   نعم      ال

 فيرج  تقديم التفاصيل في المكان المخصب أدناه. 92-4إذا أجبتم بى"نعم" عل  السؤال  4-99
      

 
 األولويات والتعليقات -5
 
مىىا  ىىي المجىىاالت التىىي تحظىى  باألولويىىة فىىي تنفيىىذ اتفاقيىىة منظمىىة الصىىحة العالميىىة اإلماريىىة  1-9

 اليتكم القانونية؟بشأن مكافحة التبن في و 
تسىىىع  التدابيروالتشىىىريعات علىىى  الصىىىعيدين المحلىىىي لكىىىل امىىىاره والصىىىعيد اإلتحىىىادي إلتخىىىاذ جميىىىي 
التىىدابير التىىي توصىىي بهىىا اإلتفاقيىىة و مىىن ا ىىىم مىىامبق حتىى  ارن حمايىىة الجمهىىور مىىن التعىىىرض 

لمنتجىىىات التبىىىن .وكىىىذلك التوعيىىىة لىىىدخان وانبعا،ىىىات التبىىىن،الحظر التىىىام لدعايىىىة واإلعىىىالن والتىىىرويج 
 وتوفير المساعدة لعالج ادمان النكوتين.

 ىىل اكتشىىفتم أي تفىىاوت بىىين المىىوارد المتاحىىة واالحتياجىىات المقىىدرة لتنفيىىذ  1-2
   نعم      ال اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلمارية بشأن مكافحة التبن

 .فيرج  تقديم التفاصيل في المكان المخصب أدناه 2-1تم بى"نعم" عل  السؤال إذا أجب 1-3
      

 ما  ي القيود أو العقبات، إن وجدت، بخالف نقب الموارد خالل تنفيذ االتفاقية؟ 1-4
 )ب((9-29)الرجات الرجوع إل  المادة 

 المجال، نقب في برامج التوعية  نقب الكوادر الومنية المدربه في  ذا
 الرجات تقديم أي معلومات  امة لم يأت ذكر ا في أي مكان آخر وترونها مهمة. 1-1

      
 اقتراحاتكم بشأن تموير استمارة التبلين وتنقيحها: 1-6

      
 
 

 نهاية استمارة التبليغ


