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١الشكل المنقح الستمارة التبليغ  

 

رمنشأ التقري  .1  

١-١  الجمهورية اليمنية اسم الطرف المتعاقد 
٢-١ البرنامج الوطني لمكافحة التدخين: معلومات عن نقطة أو مركز االتصال الوطني   

  محمد محمد علي الخوالنيد اسم موظف االتصال ولقبه 
 شارع مازدا، حي الحصبة، مديرية الثورة العنوان البريدي 

األولية الصحية الرعاية بناية الرابع، الدور  
 وزارة الصحة العامة والسكان

 أمانة العاصمة صنعاء، الجمهورية اليمنية
 

٠٠٩٦٧- ٧١١٨٤٣٧٨٤ رقم الهاتف   
٠٠٩٦٧- ١٢٥٣٩٨١ رقم الفاكس   
كترونيعنوان البريد اإلل   mohdkhawlani@hotmail.com 

٣-١  معلومات عن موظف االتصال الذي يقدم التقرير الوطني إذا كان غير الشخص المذكور أعاله 
       اسم موظف االتصال ولقبه 
       العنوان البريدي 
       رقم الهاتف 
فاكسرقم ال         
       عنوان البريد اإللكتروني 

٤-١  توقيع الموظف المسؤول عن تقديم التقرير 
 د عبدالحكيم علي الكحالني اسم الموظف ولقبه 
 مدير عام مكافحة األمراض والترصد االسم الكامل للمؤسسة 

 قطاع الرعاية الصحية األولية
امة والسكانوزارة الصحة الع  

 وزارة الصحة العامة والسكان العنوان البريدي 
 حي الحصبة، مديرية الثورة

  صنعاء٢٩٩.:ب.ص
 أمانة العاصمة صنعاء، الجمهورية اليمنية

 ٠٠٩٦٧٧١١٢٥٤٦٣٧ رقم الهاتف 
 ٠٠٩٦٧١٢٥٢٢٢١ رقم الفاكس 

                                                
ًشكل االستمارة الذي نقحتھ أمانة االتفاقیة طبقا للقرار     ١ FCTC/COP2(9) . لینظر فیھ مكتب مؤتمر األطراف في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ  
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 aalkohlani@yahoo.com عنوان البريد اإللكتروني 

نتعنوان صفحة اإلنتر   www.moh.gov.ye 
٥-١  الفترة المبلغ عنها 

٦-١  تاريخ تقديم التقرير 
 

  البيانات الديمغرافية  ٢
 

١- ٢  العمر والجنس 
الرجاء تقديم البيانات الديمغرافية مقسمة حسب الفئة العمرية إذا كانت متاحة، ويفضل استخدام فئات العشر سنوات، (

  سنة٤٤-٣٥ سنة، ٣٤- ٢٥: مثل
)أحدث سنة(السنة   

 
النسبة المئوية  الفئة العمرية

الذكورللسكان   
النسبة المئوية 

اإلناثللسكان   
النسبة المئوية من 

  السكانمجموع
أضف منتجاً 

 
 

%45.00 %44.40 %45.70 14-0 2004 
 %22.20  %22.20  %22.20 24-15 2004 
 %12.40  %12.70  %12.20 34-25 2004 
 %8.30  %8.80  %7.80 44-35 2004 
 %5.50  %5.60  %5.30 54-45 2004 
 %3.10  %3.00  %3.20 64-55 2004 
 %3.40  %3.30  %3.50 +65 2004  

)١)(أ(١-٢  الرجاء ذكر مصدر بيانات الرد على السؤال ٢-١ 
م٢٠٠٤التعداد العام للسكان   

 
٢-٢ )اختياري(األصل اإلثني     

أضف المجموعة  النسبة المئوية من مجموع السكان اسم المجموعة اإلثنية
اإلثنیة

 
 

%              
)١)(أ(٢-٢  الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال ٢-٢ ومصدر هذه البيانات:  
       

 
 

 تعاطي التبغ  -٣
١-٣   معدل االنتشار 

  ))أ(٣-٢٠، والمادة ٢-٢٠والمادة ) أ(٢-١٩ء الرجوع إلى المادة الرجا(
  التبغ المستعمل في التدخين

 ٦٤ سنة و  ١٨ سنة فما أكثر وبين      ١٥الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار بين جميع السكان البالغين، مثل عمر            (
  )سنة

)أ(١-٣  

 
)البالغون(الفئة العمرية   

)٪(معدل االنتشار   
منتجات تبغ مع إدراج (

)التدخين  
متوسط عدد منتجات التبغ 

 المستعملة في التدخين اليومي

mailto:aalkohlani@yahoo.com
http://www.moh.gov.ye
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  الذكور
         %            2المدخنون اليوميون
   %٣٤،٥   سنة وأكثر١٥  ٢المدخنون العرضيون

  اإلناث
         %             المدخنات اليوميات
   %١٢،٨   سنة وأكثر١٥  المدخنات العرضيات

  )ذكور وإناث(المجموع 
         %              المدخنون اليوميون
    %٢٣،٧   سنة وأكثر١٥  المدخنون العرضيون

)١)(أ(١-٣  أو  الـسجائر :)أ(١-٣ التي حسب على أساسها معدل االنتشار المذكور رداً على الـسؤال     تبغ منتجات ال  الرجاء ذكر   
  )الشيشة والمداعة ( المستخدم في التدخينالتبغ أي نوع من

  
)٢)(أ(١-٣    :ومصدر هذه البيانات )أ(١-٣ على السؤال ذكر سنة بيانات الردالرجاء  

  )حةالرجاء التأكد من وضع أحدث البيانات المتا(
  م٢٠٠٣المسح اليمني لصحة األسرة 

)ب(١-٣   التبغ المستعمل في التدخين 
-٢٥الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار مقسمة حسب الفئة العمرية، ويفضل استخدام فئات العشر سنوات، مثـل                 (

  ) سنة٤٤-٣٥ سنة، ٣٤

)البالغون(الفئة العمرية    
) ٪(معدل االنتشار   

مع إدراج منتجات تبغ (
)لتدخينا  

متوسط عدد منتجات التبغ 
المستعملة في التدخين 

 اليومي

  الذكور
 المدخنون اليوميون

أضف الفئة العمریة
  

      %            
      %            
      %            
      %            
      %            

 

 المدخنون العرضيون
أضف الفئة العمریة

  

%١٩-١٠ ١١،٨  
%٢٩-٢٠ ٣٤،١  
%٣٩-٣٠ ٥٠،٥  
%٤٩-٤٠ ٥١،٥  
%٥٩-٥٠ ٤١،٩  
٣٤،٣%    فأكثر٦٠ 

 

 

  
                                                  

.تضع األطراف تعاریف لھذا المصطلح   ٢  
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  اإلناث
 المدخنات اليوميات

أضف الفئة العمریة
  

      %            
      %            
      %            
      %            
      %             

 المدخنات العرضيات
أضف الفئة العمریة

  

%١٩-١٠ ٤،٢  
%٢٩-٢٠ ١١،١  
%٣٩-٣٠ ١٩،٦  

%٤٩-٤٠ ٢١  
%٥٩-٥٠ ١٤،٦  

١٢،٣%    فأكثر٦٠ 

 

  )ذكور وإناث(المجموع 
 المدخنون اليوميون

أضف الفئة العمریة
  

      %            
      %            
      %            
      %            
      %             

 المدخنون العرضيون
أضف الفئة العمریة

  

%            
%            
%            
%            
%             

 

)١)(ب(١-٣  :)ب(١-٣  التبغ التي حسب على أساسها معدل االنتشار المذكور رداً على السؤالتذكر منتجاالرجاء   
 )الشيشة والمداعة(السجائر أو أي نوع من التبغ المستخدم في التدخين 

  : ومصدر هذه البيانات)ب(١-٣الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
  .)تاحةالرجاء التأكد من وضع أحدث البيانات الم(

)٢)(ب(١-٣  

 م٢٠٠٣المسح اليمني لصحة األسرة 

)ج(١-٣   )اختياري(التبغ الذي ال يدخن، بما في ذلك تبغ السعوط والمضغ  
 ٦٤ سنة و  ١٨ سنة فما أكثر وبين      ١٥الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار بين جميع السكان البالغين، مثل عمر            (

  )سنة

 الفئة العمرية 
)البالغون(  

)٪(معدل االنتشار   
 

  الذكور
  %             3المتعاطون اليوميون
  %١٥,١   سنوات وأكثر١٠  ٣المتعاطون العرضيون

  اإلناث
  %              المتعاطيات اليوميات
  %٦,٢   سنوات وأكثر١٠  المتعاطيات العرضيات

  )ذكور وإناث(المجموع 
  %              المتعاطون اليوميون

 

  %١٠,٧   سنوات وأكثر١٠  المتعاطون العرضيون
                                                

.تضع األطراف تعاریف لھذا المصطلح   ٣  
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)١)(ج(١-٣  :)ج(١-٣ التي حسب على أساسها معدل االنتشار المذكور رداً على السؤال منتجات التبغالرجاء ذكر 
 )الشمة(المضغة   

  : ومصدر هذه البيانات)ج(١-٣ الرد على السؤال ت ذكر سنة بياناالرجاء
  .)الرجاء التأكد من وضع أحدث البيانات المتاحة(

)٢)(ج(١-٣  

  م٢٠٠٣المسح اليمني لصحة األسرة 
 

)د(١-٣   )اختياري(التبغ الذي ال يدخن، بما في ذلك تبغ السعوط والمضغ  
-٢٥ل استخدام فئات العشر سنوات، مثـل        الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار مقسمة حسب الفئة العمرية، ويفض         (

  ) سنة٤٤-٣٥سنة،  ٣٤

 الفئة العمرية 
)البالغون(  

)٪(معدل االنتشار   
مع إدراج جميع منتجات التبغ الذي ال (

)يدخن  
  الذكور

 اليوميونالمتعاطون 
أضف الفئة العمریة

  

%            
%            
%            
%            
%             

 العرضيونالمتعاطون 
أضف الفئة العمریة

  

%١٩-١٠ ٤،٤  

%٢٩-٢٠ ١٣،٦  

%٣٩-٣٠ ٢٠،٩  

%٤٩-٤٠ ٢٨  

%٥٩-٥٠ ٣٢،٧  

٣٥،٦%    فأكثر٦٠ 
  اإلناث

 اليومياتالمتعاطيات 
أضف الفئة العمریة

  

%            
%            
%            
%            
%             

 العرضياتالمتعاطيات 
أضف الفئة العمریة

  

%١٩-١٠ ١،٨  

%٢٩-٢٠ ٥،٢  

%٣٩-٣٠ ٨،٦  

%٤٠٤٩ ١٠،٥ 

%٥٩-٥٠ ١٤،١  

١٥،٧%    فأكثر٦٠ 
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  )ذكور وإناث(المجموع 
 وناليوميالمتعاطون 

أضف الفئة العمریة
  

%            
%            
%            
%            
%             

 العرضيونلمتعاطون ا
أضف الفئة العمریة

  

%            
%            
%            
%            
%             

)١)(د(١-٣  :)د(١-٣التي حسب على أساسها معدل االنتشار المذكور رداً على السؤال منتجات التبغ الرجاء ذكر   

  )الشمة(المضغة 
  : ومصدر هذه البيانات)د(١-٣الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 

 .)الرجاء التأكد من وضع أحدث البيانات المتاحة(
)٢)(د(١-٣  

  م٢٠٠٣لمسح اليمني لصحة األسرة ا
 

  :إذا كانت هناك بيانات مناسبة خاصة باالنتشار متوافرة بشأن المجموعات اإلثنية، يرجى تقديمها
)٪(معدل االنتشار    

التبغ الذي ال يدخن، بما في  التبغ الذي يدخن المجموعة اإلثنية
ذلك تبغ السعوط والمضغ 

)اختياري(  

  اليوميونالمتعاطون
أضف المجموعة اإلثنیة

  

%      %            
%      %            
%      %            
%      %            
%      %             

)ه(١-٣  

 المتعاطون العرضيون
أضف المجموعة اإلثنیة

  

%      %            
%      %            
%      %            
%      %            
%      %             

)١)(ه(١-٣  :)ھ(١-٣ التي حسب على أساسها معدل االنتشار المذكور رداً على السؤال ات التبغ منتجالرجاء ذكر  

       
  : ومصدر هذه البيانات)ھ(١-٣الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 

  .)الرجاء التأكد من وضع أحدث البيانات المتاحة(
)٢)(ه(١-٣  

       
  :ت هناك بيانات مناسبة خاصة باالنتشار متوافرة بشأن فئات الشباب، يرجى تقديمهاإذا كان

٥)٪(معدل االنتشار   
)و(١-٣  

٤فئة الشباب   التبغ الذي يدخن 
التبغ الذي ال يدخن، بما في ذلك تبغ السعوط 

                                                
.تضع األطراف تعاریف لھذا المصطلح   ٤  
.ًلتدخین الراھن بین الشباب، مثل تدخین منتج تبغ واحد على األقل أو تعاطي التبغ بدون تدخین في الثالثین یوما الماضیة أو في األسبوع الماضيًینبغي لألطراف أن تضع تعریفا لمعدل انتشار ا   ٥  
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)اختياري(والمضغ   

 الذكور
أضف الفئة الش بابیة

  

%      %١٥-١٣ ٤،٢  
%      %            
%      %            
%      %            
%      %             

 اإلناث
أضف الفئة الش بابیة

  

%      %١٥-١٣   ١،٦    
%      %            
%      %            
%      %            
%      %             

)١)(و(١-٣  :)و(١-٣التي حسب على أساسها معدل االنتشار المذكور رداً على السؤال منتجات التبغ الرجاء ذكر   

 السجائر

  :ومصدر هذه البيانات )و(١-٣ على السؤال ردسنة بيانات الالرجاء ذكر 
  .) أحدث البيانات المتاحةوضعالرجاء التأكد من (

)٢)(و(١-٣  

 )GYTS(م المسح العالمي للتبغ بين الشباب ٢٠٠٨

٢-٣    التبغمنتجاتتوريد   
  التوريد المشروع لمنتجات التبغ

  .)٥-١٥ للمادة ، وفقاً)أ(٤-١٥، والمادة )ج(٤-٢٠الرجاء الرجوع إلى المادة (
  ) الصادرات–الواردات + (اإلنتاج المحلي= التوريد المشروع : مالحظة

مثل (الوحدة  المنتج 
)ماليين القطع  

 الواردات الصادرات اإلنتاج المحلي

منتجات التبغ الذي   
 يدخن

أضف منتجاً 
  

  باكت/علبة ٤٢٧،٥٧٢,٠٠٠ ١٥٣,١٣٧,٥٠٠ ٢,٧٩٤,٠٠٠
)سيجارة٢٠(  

 السجائر
قطعة/عدد             ١,٢٦٧,٢٠٠ )لفائف غليظة(سيجار   
 تبغ للتدخين كجم ٤٠,٧٤٨ ٢,٤٠٠ ٤,٣٠٦,٤٧١

                              
                               

منتجات التبغ الذي   
 يدخن ال

أضف منتجاً 
  

 أنواع أخرى كجم ١٩,٤٦٠ ١٠٩,٢٨٢ ٧,٣٠١,٦٤٤
                              
                              
                              
                               

)أ(٢-٣   

ــغ   ــات التب منتج
 األخرى

أضف منتجاً 
  

تبغ خام أو غير  كجم ٢٢,٠٩٥,٨٨٩ ١١٨,٠٠٠ ٧,٣٧١,٨٧٠
 مصنع

 فضالت تبغ كجم ٥,٧٠٠       ٧٧,٩٤٧
                              
                              
                               

  :ومصدر هذه البيانات )أ(٢-٣  على السؤالسنة بيانات الردالرجاء ذكر 
  .)الرجاء التأكد من وضع أحدث البيانات المتاحة(

)١)(أ(٢-٣  

  م ومصدر البيانات هو الجهاز المركزي لإلحصاء ووزارة المالية٢٠٠٨
)ب(٢-٣ ، إن  )مثل اسـم المنـتج والوحـدة والكميـة        (ات عن حجم المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية         الرجاء تقديم معلوم   



 8 

  :توافرت
  .)الرجاء التأكد من وضع أحدث البيانات المتاحة(

       

  مصادرة منتجات التبغ غير المشروعة
  .)٥-١٥وفقاً للمادة ) أ(٤-١٥الرجاء الرجوع إلى المادة (

مثل (الوحدة  المنتج السنة 
)ماليين القطع  

 الكمية المصادرة

ــغ  ــات التب منتج
 الذي يدخن

أضف خطاً 
  

)سیجارة٢٠(علبة  ٢,٩٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ سجائر 
)سیجارة٢٠(علبة  ١,١٨٨,٥٨٨  ٢٠٠٧ سجائر 
)سیجارة٢٠(علبة  ١٦٨,٠٠٠  ٢٠٠٨ سجائر 
                        
                         

  .) التبغ غير المشروعة التي صودرتمنتجاتقدم معلومات أخرى عن : اختياري(
ــغ  ــات التب منتج

 الذي ال يدخن
أضف خطاً 

  

                        
                        
                        
                        
                         

)ج(٢-٣  

ــغ  ــات التب منتج
 األخرى 

أضف خطاً 
  

                        
                        
                        
                        
                         

  :)ج(٢-٣ السؤال على مصدر بيانات الردالرجاء ذكر 
  .)الرجاء التأكد من وضع أحدث البيانات المتاحة(

)١)(ج(٢-٣  

  )صلحة الضرائبم(وزارة المالیة 
)د(٢-٣   )اختياري(الرجاء تقديم معلومات عن منتجات التبغ غير المشروعة أو المهربة  

  .)٥-١٥وفقاً للمادة ) أ(٤-١٥الرجاء الرجوع إلى المادة (
)١)(د(٢-٣  هل لديكم أي معلومات عن النسبة المئوية لمنتجات التبغ المهربة في سوق التبغ المحلية؟  

   نعم       ال 

)٢)(د(٢-٣ إذا كان الرد على السؤال     ٣-٢(د)(١) باإليجاب فما هي حسب أحدث المعلومات المتاحة النسبة المئوية لمنتجات التبـغ             
 المهربة في سوق التبغ المحلية؟

        
)٣)(د(٢-٣  ولديكم معلومات متوافرة، فما هو االتجاه السائد على مـدى الـسنوات             جابباإلي )١()د(٢-٣ إذا كان الرد على السؤال     

  ؟المحليةالماضية في مجال تهريب منتجات التبغ في سوق التبغ 
        

)٤)(د(٢-٣    عن منتجات التبغ غير المشروعة أو المهربةالمعلوماتالرجاء تقديم المزيد من  
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)٥)(د(٢-٣   :ومصدر هذه البيانات) ٤(إلى ) ١()د(٢-٣  على األسئلةسنة بيانات الرد ذكر الرجاء 

  .)الرجاء التأكد من وضع أحدث البيانات المتاحة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فرض الضرائب  -٤
١-٤ رجى توخي الدقـة  يرجى بيان معدالت الضرائب التي تفرضونها على منتجات التبغ على جميع مستويات الحكومة، وي              

  ).ضريبة القيمة المضافة أو رسوم المبيعات أو الواردات: يحدد نوع الضريبة(قدر اإلمكان 
  .)٣-٦ إلى المادة الرجوعالرجاء (

 معدل الضريبة نوع الضريبة المنتج 
 أو قيمتها

٦أساس الضريبة  

 منتجات التبغ الذي يدخن
أضف منتجاً 

  

یمة الفعلیة للمنتجالق  ٢٥% )واردات(رسوم جمركیة    السجائر 
%٩٠ سعر البیع للمستھلك  السجائر ضریبة مبیعات 

) سیجارة٢٠(علبة   السجائر قیمة محددة  لایر١١ 
%٢٥ القیمة الفعلیة للمنتج )واردات(رسوم جمركیة    المعسل 
%٩٠ سعر البیع للمستھلك   المعسل ضریبة مبیعات 

غ الذي ال يدخنمنتجات التب  
أضف منتجاً 

  

%٢٥ القیمة الفعلیة للمنتج )واردات(رسوم جمركیة    الشمة 
%٢٥ القیمة الفعلیة للمنتج )واردات(رسوم جمركیة    التنبل 
%٢٥ القیمة الفعلیة للمنتج )واردات(رسوم جمركیة    السوكة 

                         

 

 منتجات التبغ األخرى 
أضف منتجاً 

  

%٢٥ القیمة الفعلیة للمنتج )واردات(رسوم جمركیة    التبغ الخام 
%٢٥ القیمة الفعلیة للمنتج )واردات(رسوم جمركیة    تبغ للتدخين 
%٢٥ القیمة الفعلیة للمنتج )واردات( جمركیة رسوم   فضالت التبغ 
%٢٥ القیمة الفعلیة للمنتج )واردات(رسوم جمركیة     لفائف غلیظة وصغیرة 

  .يرجى إرفاق الوثائق ذات الصلة بإحدى اللغات الرسمية الست، إن توافرت 
  .)٣-٦ المادة علىالرجاء الرجوع 

 

                                                
ًوإذا كان ت ض ریبة المبیع ات م ثال تف رض عل ى . ھ و القیم ة الفعلی ة للمنتج ات" أس اس ال ضریبة"فإذا كان ت ال ضریبة تف رض بن سبة مئوی ة ف إن . ما ھو أساس حساب معدل الضریبة أو قیمتھا" أساس الضریبة"ینبغي أن یذكر في خانة     ٦

١٠٠ دوالرات عل ى ك ل ٥ال ضریبة ف إذا كان ت . ھ و حج م ال سلع" أس اس ال ضریبة"أم ا إذا كان ت ال ضریبة قیم ة مح ددة ف إن . ًآخر مراحل التوزیع فإن أساسھا ھو قیمة المنتج شامال جمیع الضرائب التي فرضت علیھ في المراح ل ال سابقة

  . سیجارة١٠٠ھو " أساس الضریبة" دوالرات و٥تصبح " قیمة الضریبة"سیجارة فإن 
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٢-٤  من منتجات التبغ المحلية والمستوردة في أوسع نقطة بيـع فـي      يرجى بيان أسعار البيع بالتجزئة ألشيع ثالثة أصناف         
  .عاصمتكم

  ).)أ(٢-٦ إلى المادة الرجوعالرجاء (
 أشيع األصناف المبيعة 
منتجات التبغ الذي  

 يدخن
 منتجات التبغ الذي ال
يدخن، بما في ذلك 

تبغ السعوط والمضغ 
)اختياري(  

عدد الوحدات أو 
بالوزن (مقدارها 

في كل عبوة) مثالً  

 سعر البيع بالتجزئة

  لایر١٥٠  سیجارة٢٠ كمران
  لایر١٥٠  سیجارة٢٠ بال مال
 غمدان

 

  لایر١٢٠  سیجارة٢٠
)المضغة(الشمة    لایر٣٠  جرام٥٠ 

)مضغة(الزردة    لایر٢٠  جرام٥٠ 

 األصناف المحلية

 

  لایر٢٠  جرام٥٠ السعوط
  لایر٢٥٠  سیجارة٢٠ مارلبورو

  لایر٣٠٠  سیجارة٢٠ كنت
 كارتیر

 

  لایر٣٠٠  سیجارة٢٠
)ھندي(الشمة    لایر٥٠  جرام٥٠ 

  لایر٣٠  جرام٥٠ التنبل

      

اف المستوردةاألصن  

 

  لایر٢٠  جرام٥٠ السوكة
  :البيانات ومصدر هذه ٢-٤ و١-٤ السؤالينعلى سنة بيانات الرد الرجاء ذكر 

  .) من وضع أحدث البياناتالتأكدالرجاء 
)١)(أ(٢- ٤  

  )مصلحتي الجمارك والضرائب(م ومصدر البيانات هي وزارة المالية ٢٠٠٩
" سعر البيع بالتجزئـة "، وخانة ١-٤ في السؤال" معدل الضريبـة أو قيمتهـا"الرجاء بيان العملة المستخدمة الستكمال خانة     

  . سعر صرف هذه العملة بالدوالر األمريكي إن كان هذا السعر معروفاً، وبيان٢-٤ في السؤال
)٢)(أ(٢- ٤  

   ريال يمني٢٠٥= م هو الدوالر األمريكي٢٠٠٩ أكتوبر ١٠وسعر الصرف في , ريال يمنيالعملة المحلية هي 
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  التدابير التشريعية والتنفيذية واإلدارية والتدابير األخرى  -٥

 
١-٥   األساسيةاألسئلة   

  . االتفاقية اإلطاريةومقصدلتدابير المحددة أدناه ليست شاملة، وإنما تُعبر عن روح ا: مالحظة
أو تدابير أخـرى  /  وتنفيذية وإدارية و تشريعية هل قمتم باعتماد وتنفيذ تدابير       ،)أ(١-٢١بالمادة  عمالً   المادة 

  :أي مما يليبشأن 
 ٥ في نهاية الفرع     ملخص وجيز رجى وضع   ، ي "بنعم "اإلجابة وفي حال    ".ال"أو  " بنعم"يرجى اإلجابة   (

 ويرجى تحديد فقرات تـشريعكم      اللغات الرسمية الست   بواحدة من    توافرت الوثائق المعنية إن     وإرفاق
  .)إيجابيالمتعلقة بكل رد 

)أ(١-٥  التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ )ب(٢-٦   
ــات أو    ــد مبيع ــر أو تقيي حظ

 التبغ المعفـاة    مستوردات منتجات 
من الضرائب والرسوم الجمركيـة     

  للمسافرين الدوليين؟
  ال   نعم

)ب(١-٥   الحماية من التعرض للدخان 
)١)(ب(١-٥ بالحماية من التعرض لدخان التبـغ       

؟أماكن العمل الداخليةفي    ال   نعم 

ــسؤال ــى ال ــرد عل ــان ال   إذا ك
ــاب) ١)(ب(١-٥ ــف باإليج  فكي

كانت الحماية من التعرض لدخان     
  :األماكن الداخلية التاليةالتبغ في 

  معدومة  جزئية  كاملة

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

)٢)(ب(١-٥  

برجـاء  (األماكن األخـرى      •
   ؟) بإضافة حقول:تحديدها

  ت المناسبات العامةصاال
   

)٣)(ب(١-٥ بالحماية من التعرض لدخان التبـغ       
وسائل النقل العام؟في    ال   نعم 

إذا كان الـرد علــى الـسـؤال       
ــاب) ٣)(ب(١-٥ ــف باإليج  فكي

ية من التعرض لـدخان     كانت الحما 
وسائل النقل العام؟التبغ في   

 معدومة جزئية كاملة

     الطائرات؟  •

)٤)(ب(١-٥  

٢-٨  

     ؟الحافالت بين المدن  •
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١-٥   األساسيةاألسئلة   
  . االتفاقية اإلطاريةومقصدلتدابير المحددة أدناه ليست شاملة، وإنما تُعبر عن روح ا: مالحظة

أو تدابير أخـرى  /  وتنفيذية وإدارية و تشريعية هل قمتم باعتماد وتنفيذ تدابير       ،)أ(١-٢١بالمادة  عمالً   المادة 
  :أي مما يليبشأن 

 ٥ في نهاية الفرع     ملخص وجيز رجى وضع   ، ي "بنعم "اإلجابة وفي حال    ".ال"أو  " بنعم"يرجى اإلجابة   (
 ويرجى تحديد فقرات تـشريعكم      اللغات الرسمية الست   بواحدة من    توافرت الوثائق المعنية إن     وإرفاق

  .)إيجابيالمتعلقة بكل رد 
  

      

وسائل النقـل العـام فـوق         •
ــافالت (األرض  ــافالت والح الح

  ؟)الكهربائية والترام

   

المركبات ذات المحركـات      •
سـيارات  (التي تشكل مكاناً للعمل     

األجــرة، وســيارات اإلســعاف، 
  ؟)وسيارات توصيل الطلبات

   

 

برجـاء   (الوسائل األخـرى    •
  ؟) بإضافة حقول:تحديدها

  الحافالت بين المدن

   

)٥)(ب(١-٥ بالحماية من التعرض لدخان التبغ      
  ال   نعم  األماكن العامة الداخلية؟في 

ن الـرد علـى السـؤال    إذا كـا 
ــاب) ٥(ب(١-٥ ــف باإليج ، فكي

كانت الحماية من التعرض لدخان     
 العموميــة التبــغ فــي األمــاكن

  :الداخلية التالية

 معدومة جزئية كاملة

     المرافق الثقافية  •

     الحانات والنوادي الليلية  •
     المطاعم  •

)٦)(ب(١-٥  

برجـاء  (األماكن األخـرى      •
  ؟) بإضافة حقول:تحديدها

المرافق االجتماعية مثل صـاالت     
  المناسبات واألعراس وغيرها

   

، مع تحديد تفاصيل التـدابير الجزئيـة        الكاملة والجزئية  أدناه عن التدابير     ملخص وجيز الرجاء تقديم   
  .المنفذة

  أماكن العمل الداخليةالحماية من التعرض لدخان التبغ في   •

)٧(ب(١-٥  

 

لحظـر لكـن   بينما أخرى تقر ا, هناك مؤسسات حكومية وعامة وخاصة حظرت التدخين بشكل صارم  
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١-٥   األساسيةاألسئلة   
  . االتفاقية اإلطاريةومقصدلتدابير المحددة أدناه ليست شاملة، وإنما تُعبر عن روح ا: مالحظة

أو تدابير أخـرى  /  وتنفيذية وإدارية و تشريعية هل قمتم باعتماد وتنفيذ تدابير       ،)أ(١-٢١بالمادة  عمالً   المادة 
  :أي مما يليبشأن 

 ٥ في نهاية الفرع     ملخص وجيز رجى وضع   ، ي "بنعم "اإلجابة وفي حال    ".ال"أو  " بنعم"يرجى اإلجابة   (
 ويرجى تحديد فقرات تـشريعكم      اللغات الرسمية الست   بواحدة من    توافرت الوثائق المعنية إن     وإرفاق

  .)إيجابيالمتعلقة بكل رد 
  .التنفيذ ضعيف وأحياناً معدوم

  وسائل النقل العام من التعرض لدخان التبغ في الحماية  •
لكن في الحافالت داخل المدن وسيارات األجرة التنفيـذ         ,في الحافالت بين المدن الحظر كامل وصارم      

  .يعتمد حسب المدينة أو المحافظة, يتراوح بين ضعيف ومتوسط وجيد
  األماكن العمومية الداخلية من التعرض للدخان في يةالحما  •

  .في المراكز التجارية وغيرها التنفيذ ضعيف، بينما في صاالت المناسبات معدوم
   عن منتجات التبغاإلفصاحتنظيم 

مطالبة صانعي منتجات التبغ أو مستورديها بأن يفصحوا للسلطات الحكومية عـن المعلومـات التـي               
  :ص ما يليتخ
  ال   نعم   التبغ؟منتجاتمحتويات   •

)ج(١-٥  ١٠ 

  ال   نعم  انبعاثات منتجات التبغ؟  •
)د(١-٥   االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ١٥ 

)١)(د(١-٥  ٢-١٥ اشتراط وضع عالمـة علـى العبـوات         
  ال   نعم  يد منشأ المنتج؟تساعد على تحد

)٢)(د(١-٥ )أ(٢-١٥  اشتراط وضع عالمات علـى العبـوات        
تساعد على تحديد مـا إذا كـان المنـتج          
مطروحاً بصورة قانونية للبيع في السوق      

  المحلية؟
  ال   نعم

)٣)(د(١-٥  ٣-١٥ ســهولة قــراءة العالمــات أو اشــتراط  
  ال   نعم  وضعها باللغة أو اللغات الرئيسية للبلد؟

)٤)(د(١-٥ )ب(٤-١٥  سن أو تعزيز تشريع ضد االتجار غيـر         
  ال   نعم  المشروع بمنتجات التبغ؟

)٥)(د(١-٥ )ه(٤-١٥  التمكين من مصادرة اإليرادات المتأتيـة       
من االتجار غيـر المـشروع بمنتجـات        

  التبغ؟
  ال   نعم

)٦)(د(١-٥  ٧-١٥ منح التراخيص أو اتخاذ إجراءات أخرى       
من أجـل مراقبـة أو تنظـيم اإلنتـاج          
والتوزيــع بمــا يمنــع االتجــار غيــر 

  المشروع؟
  ال   نعم
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١-٥   األساسيةاألسئلة   
  . االتفاقية اإلطاريةومقصدلتدابير المحددة أدناه ليست شاملة، وإنما تُعبر عن روح ا: مالحظة

أو تدابير أخـرى  /  وتنفيذية وإدارية و تشريعية هل قمتم باعتماد وتنفيذ تدابير       ،)أ(١-٢١بالمادة  عمالً   المادة 
  :أي مما يليبشأن 

 ٥ في نهاية الفرع     ملخص وجيز رجى وضع   ، ي "بنعم "اإلجابة وفي حال    ".ال"أو  " بنعم"يرجى اإلجابة   (
 ويرجى تحديد فقرات تـشريعكم      اللغات الرسمية الست   بواحدة من    توافرت الوثائق المعنية إن     وإرفاق

  .)إيجابيالمتعلقة بكل رد 
)ه(١-٥   والمبيعات بواسطة القصرالقصرالمبيعات التي تستهدف  ١٦ 

)١)(ه(١-٥  ١-١٦ حظر بيع منتجات التبغ للقصر؟ وإذا كان        
 فيرجـى تحديـد الـسن       باإليجـاب الرد  

  بإضافة حقل: القانونية
  ال   نعم

     عام١٨انونية هي السن الق  

 :حظر أو تعزيز حظر توزيع منتجات التبغ المجانية

  ال   نعم  ؟الجمهورعلى   •
)٢)(ه(١-٥  ٢-١٦  

  ال   نعم  ؟القصرعلى   •
)٣)(ه(١-٥  ٣-١٦ حظر بيع السجائر المفردة أو في علـب         

  ال   نعم  غيرة؟ص

)٤)(ه(١-٥  ٦-١٦ فرض جزاءات على الباعة والمـوزعين       
  ال   نعم  لضمان امتثالهم للتدابير؟

)٥)(ه(١-٥  ٧-١٦ حظر مبيعات منتجـات التبـغ بواسـطة         
  ال   نعم  القصر؟

)و(١-٥ المسؤولية ١٩  
١-١٩ ــة   ــسؤولية الجنائي ــسألة الم معالجــة م

والمدنيـة، بمــا فيهــا التعــويض عنــد  
  االقتضاء؟

  ال   نعم

 
٢-٥   اختياريةأسئلة  

كن تجوز اإلجابة عنها فـي  ، ول١ عند تقديم التقارير المندرجة ضمن الفئة      األسئلةتشترط اإلجابة عن هذه     : مالحظة
  .ذلك الحين، إن أمكن

  :أي مما يلي أخرى بشأن تدابيرأو / هل قمتم باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و  المادة 
 فـي نهايـة     ملخص وجيز ، يرجى وضع    "بنعم" وفي حال اإلجابة     ".ال"أو  " بنعم"يرجى اإلجابة   (

 ويرجـى تحديـد     اللغات الرسمية الست  إن توافرت بواحدة من      الوثائق المعنية    وإرفاق ٥الفرع  
  .)إيجابيفقرات تشريعكم المتعلقة بكل رد 

)أ(٢-٥   محتويات منتجات التبغتنظيم 
)١)(أ(٢-٥   ال   نعم  فحص وقياس محتويات منتجات التبغ؟ 
)٢)(أ(٢-٥  

٩ 

  ال   نعم  تبغ؟فحص وقياس انبعاثات منتجات ال
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٢-٥   اختياريةأسئلة  
كن تجوز اإلجابة عنها فـي  ، ول١ عند تقديم التقارير المندرجة ضمن الفئة      األسئلةتشترط اإلجابة عن هذه     : مالحظة

  .ذلك الحين، إن أمكن
  :أي مما يلي أخرى بشأن تدابيرأو / هل قمتم باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و  المادة 

 فـي نهايـة     ملخص وجيز ، يرجى وضع    "بنعم" وفي حال اإلجابة     ".ال"أو  " بنعم"يرجى اإلجابة   (
 ويرجـى تحديـد     اللغات الرسمية الست  إن توافرت بواحدة من      الوثائق المعنية    وإرفاق ٥الفرع  

  .)إيجابيفقرات تشريعكم المتعلقة بكل رد 
)٣)(أ(٢-٥   ال   نعم  تنظيم محتويات منتجات التبغ؟ 
)٤)(أ(٢-٥   ال   نعم  تنظيم انبعاثات منتجات التبغ؟ 

)ب(٢-٥   منتجات التبغوتوسيمتغليف  ١١ 
)١)(ب(٢-٥ )أ(١-١١  اشتراط أال تؤدي طريقة تغليف وتوسيم       

منتج التبغ إلى الترويج له بأي وسـيلة        
كاذبة أو خادعة أو مضللة أو قد تُعطي        
انطباعاً خاطئاً عن سـماته أو تـأثيره        

  على الصحة أو أخطاره أو انبعاثاته؟

  ال   نعم

)٢)(ب(٢-٥ )ب(١-١١  اشتراط أن يحمل أيضاً أي شـكل مـن       
أشكال التغليـف والتوسـيم تحـذيرات       
صحية تـصف آثـار تعـاطي التبـغ         

  الضارة؟
  ال   نعم

)٣)(ب(٢-٥ )١)(ب(١-١١  ضمان أن تكون التحـذيرات الـصحية        
  ال   نعم  معتمدة من السلطة الوطنية المختصة؟

)٤)(ب(٢-٥ )٢)(ب(١-١١  ضمان أن تكون التحـذيرات الـصحية        
  ال   نعم  متغايرة؟

)٥)(ب(٢-٥ )٣)(ب(١-١١  ضمان أن تكون التحـذيرات الـصحية        
ــان  كبيــرة وواضــحة وظــاهرة للعي

  ومقروءة؟
  ال   نعم

)٦)(ب(٢-٥ )٤)(ب(١-١١  ضمان أن تغطي التحذيرات الصحية ما       
٪ من مساحة العـرض     ٣٠ال يقل عن    

  الرئيسية؟
  ال   نعم

)٧)(ب(٢-٥ ضمان أن تغطي التحذيرات الـصحية        
٪ أو أكثر مـن مـساحة العـرض         ٥٠

  الرئيسية؟
  ال   نعم

)٨)(ب(٢-٥ )٥)(ب(١-١١  ضمان أن تتخذ التحـذيرات الـصحية        
شكل صور أو رسومات أو أن تـشمل        

  ؟صوراً ورسومات
  ال   نعم

)٩)(ب(٢-٥  ٢-١١ اشتراط أن يتضمن أي شكل من أشكال        
التغليف والتوسيم معلومات عن مكونات     

  ها؟منتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثات
  ال   نعم
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٢-٥   اختياريةأسئلة  
كن تجوز اإلجابة عنها فـي  ، ول١ عند تقديم التقارير المندرجة ضمن الفئة      األسئلةتشترط اإلجابة عن هذه     : مالحظة

  .ذلك الحين، إن أمكن
  :أي مما يلي أخرى بشأن تدابيرأو / هل قمتم باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و  المادة 

 فـي نهايـة     ملخص وجيز ، يرجى وضع    "بنعم" وفي حال اإلجابة     ".ال"أو  " بنعم"يرجى اإلجابة   (
 ويرجـى تحديـد     اللغات الرسمية الست  إن توافرت بواحدة من      الوثائق المعنية    وإرفاق ٥الفرع  

  .)إيجابيفقرات تشريعكم المتعلقة بكل رد 
)١٠)(ب(٢-٥  ٣-١١ اشــتراط أن تظهــر التحــذيرات    

والمعلومات الكتابية األخرى على كـل      
وحدة معبأة وعلى كل عبوة وعلـى أي        
شكل من أشـكال التغليـف والتوسـيم        
ــدكم   ــات بل ــة أو لغ ــارجيين بلغ الخ

  الرئيسية؟

  ال   نعم

)ج(٢-٥  اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ١٣ 

)١)(ج(٢-٥ فرض حظر شامل على جميع أشـكال        
اإلعـالن عــن التبـغ والتــرويج لــه   

  ورعايته؟
  ال   نعم

)٢)(ج(٢-٥  

٢-١٣  

) ١)(ج(٢-٥ إذا كان الرد على الـسؤال     
 أنـشطة    فهل يشمل الحظـر    باإليجاب

اإلعالن والترويج والرعايـة العـابرة      
  للحدود والناشئة من داخل إقليمكم ؟

  ال   نعم

)٣)(ج(٢-٥  ٣-١٣  )١)(ج(٢-٥إذا كان الرد على الـسؤال        
 فهل   بالنفي )٢)(ج(٢-٥ أو على السؤال  

لديكم قيود أو فرض حظر شامل علـى        
ج والرعايـة   أنشطة اإلعالن والتـروي   

العابرة للحدود والناشئة من داخل إقلـيم       
بلدكم وهل لهذا الحظر تـأثير خـارج        

  الحدود؟

  ال   نعم

 ٣-٥  مباشرة إلى السؤالالذهاب فيرجى  باإليجاب)١)(ج(٢-٥إذا كان الرد على السؤال 
)٤)(ج(٢-٥  ٣-١٣ ـ        ن فرض قيود على أنشطة اإلعالن ع

التبغ والترويج له ورعايته، حال عـدم       
  وجود حظر شامل؟

  ال   نعم

)٥)(ج(٢-٥ )أ(٤-١٣  حظر جميع أشكال اإلعالن عن التبـغ        
والترويج له ورعايته التي تروج لمنتج      
من منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبـة أو        
خادعة أو مضللة أو قد تُعطي انطباعـاً        

  خاطئاً؟

  ال   نعم

)٦)(ج(٢-٥ )ب(٤-١٣  المطالبة بأن تصحب تحذيرات صـحية       
  ال   نعمأو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئمـة       
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٢-٥   اختياريةأسئلة  
كن تجوز اإلجابة عنها فـي  ، ول١ عند تقديم التقارير المندرجة ضمن الفئة      األسئلةتشترط اإلجابة عن هذه     : مالحظة

  .ذلك الحين، إن أمكن
  :أي مما يلي أخرى بشأن تدابيرأو / هل قمتم باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية و  المادة 

 فـي نهايـة     ملخص وجيز ، يرجى وضع    "بنعم" وفي حال اإلجابة     ".ال"أو  " بنعم"يرجى اإلجابة   (
 ويرجـى تحديـد     اللغات الرسمية الست  إن توافرت بواحدة من      الوثائق المعنية    وإرفاق ٥الفرع  

  .)إيجابيفقرات تشريعكم المتعلقة بكل رد 
كل أنشطة اإلعالن عن التبغ والتـرويج   

  له ورعايته؟
)٧)(ج(٢-٥ )ج(٤-١٣  م الحوافز المباشرة أو غير     تقييد استخدا  

المباشرة التي تشجع عامة الناس علـى       
  شراء منتجات التبغ؟

  ال   نعم

)٨)(ج(٢-٥ )د(٤-١٣  مطالبة دوائر صناعة التبـغ بالكـشف        
للسلطات الحكومية المعنية عمـا تنفقـه     
هذه الدوائر على األنـشطة التـي لـم         

تعلـق بـاإلعالن    تحظر بعـد فيمـا ي     
  والترويج والرعاية؟

  ال   نعم

)٩)(ج(٢-٥ )ه(٤-١٣  فرض قيود على اإلعـالن والتـرويج        
والرعايــة فــي اإلذاعــة والتلفزيــون 
ووسائل اإلعالم المطبوعـة ووسـائل      

  اإلعالم األخرى مثل اإلنترنت؟
  ال   نعم

)١٠)(ج(٢-٥ )و(٤-١٣  فرض حظر أو قيـود علـى رعايـة          
شركات التبـغ لألحـداث واألنـشطة       

  أو للمشتركين فيها؟/ الدولية و
  ال   نعم

٣-٥  : ، فبإمكانكم إيراد تفاصيل أخرى هنا٥ أو تدابير أخرى ال يشملها الفرع تشريعاتإذا كانت لديكم أية   
       

 
  البرامج والخطط  -٦

١-٦    األساسيةاألسئلة 
  . أدناه ليست شاملة وإنما تعبر عن روح ومقصد االتفاقية اإلطاريةالمحددةالتدابير : مالحظة

  المادة 
)أ(١-٦    العامةااللتزامات ٥ 

١- ٥)١)(أ(١-٦ هل قمتم بإعداد وتنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط         
ة متعددة القطاعات لمكافحة    وبرامج وطنية شامل  

   طبقاً لالتفاقية؟التبغ
  ال   نعم

  .)٤)(أ(١-٦  مباشرة إلى السؤالاالنتقال، يرجى )١)(أ(١-٦  على السؤال"نعم"إذا كانت اإلجابة  
١-٥)٢)(أ(١-٦   ال   نعم، )١)(أ(١-٦  على الـسؤال   "ال"إذا كانت اإلجابة     
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د وتنفيذ اسـتراتيجيات جزئيـة      فهل قمتم بإعدا  
لمكافحة التبغ وذلك من خـالل إدراج مكافحـة       
التبغ في استراتيجيات وخطط وبرامج الـصحة       
الوطنيـة أو الـصحة العموميـة أو النهــوض    

  بالصحة؟
  .)٤)(أ(١-٦ باشرة إلى السؤال، يرجى االنتقال م)٢)(أ(١-٦  على السؤال"نعم"إذا كانت اإلجابة  

١-٥)٣)(أ(١-٦ ، )٢)(أ(١-٦  على الـسؤال   "ال"إذا كانت اإلجابة     
 جانب من جوانـب مكافحـة       أيفهل تم إدراج    

التبغ المشار إليهـا فـي االتفاقيـة فـي أيـة            
  استراتيجية أو خطة وطنية أو برنامج وطني؟

  ال   نعم

  .٧، يرجى االنتقال مباشرة إلى الفرع )٣)(أ(١-٦ على السؤال "ال"ت اإلجابة إذا كان 
 

١-٦   األسئلة األساسية 
  .التدابير المحددة أدناه ليست شاملة وإنما تعبر عن روح ومقصد االتفاقية اإلطارية: مالحظة

  :األسئلة التاليةهل تغطي هذه االستراتيجيات والبرامج والخطط أياً من  المادة 
 في المكان المخصص فـي نهايـة الجـدول    وجيز ملخصوتقديم .  الأو" نعم "إلى جانبيرجى وضع عالمة    (  

)اللغات الرسمية الستكما يرجى منكم تقديم الوثائق بإحدى ". نعم" الوثائق المعنية إذا كانت اإلجابة إرفاقو  
  ال   نعم  آلية تنسيق وطنية لمكافحة التبغ؟)٤)(أ(١-٦

  ، فما هي طبيعة آلية التنسيق الوطني؟)٤)(أ(١-٦ على السؤال "نعم"إذا كانت اإلجابة 
  ال   نعم  وحدة لمكافحة التبغ داخل الحكومة  •
  ال   نعم  وحدة لمكافحة التبغ داخل وزارة الصحة  •
وحدة لمكافحة التبغ داخل هيئـة أخـرى          •

  ال   نعم  تنتسب إلى وزارة الصحة

هيئة وطنية أو اتحادية تتحمـل لوحـدها          •
  ال   نعم  مسؤولية مكافحة التبغ

)٥)(أ(١-٦
)أ(٢-٥  

 :يرجـى تحديـدها   (يق أخـرى    آلية تنس   •
  ال   نعم  )بإضافة حقول

  ال   نعم  مركز اتصال لمكافحة التبغ؟ )٦)(أ(١-٦
  ، فإلى أية مؤسسة ينتمي مركز االتصال؟)٦)(أ(١-٦ على السؤال "نعم"إذا كانت اإلجابة 

  ال   نعم  وزارة الصحة  •
  ال   نعم  وكالة وطنية لمكافحة التبغ  •
  ال   نعم  مركز مرجعي وطني لمكافحة التبغ  •
  ال   نعم  مركز موارد وطني لمكافحة التبغ  •

 )٧)(أ(١-٦

 بإضـافة   :يرجى تحديدها (أماكن أخرى     •
  ال   نعم  )حقول
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١-٦   األسئلة األساسية 

  .التدابير المحددة أدناه ليست شاملة وإنما تعبر عن روح ومقصد االتفاقية اإلطارية: مالحظة
 المادة   :األسئلة التاليةاالستراتيجيات والبرامج والخطط أياً من هل تغطي هذه 

 في المكان المخصص في نهاية الجدول       وجيز ملخصوتقديم  . "ال "أو" نعم "إلى جانب يرجى وضع عالمة    (
اللغـات الرسـمية    كما يرجى منكم تقديم الوثائق بإحـدى        ". نعم" الوثائق المعنية إذا كانت اإلجابة       إرفاقو

  )الست
)٨)(أ(١-٦  ٣-٥ حماية السياسات من المصالح التجارية وأيـة        

  ال   نعم  مصالح راسخة أخرى لدوائر صناعة التبغ؟

)ب(١-٦   التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور ١٢ 
)١)(ب(١-٦ توسيع نطاق االستفادة مـن بـرامج فعالـة          

ـ    ة الجمهـور بـشأن     وشاملة للتثقيف ولتوعي
المخاطر الصحية بما في ذلـك خـصائص         
اإلدمان علـى اسـتهالك التبـغ والتعـرض       

  لدخانه؟

  ال   نعم

  ، فما هي الفئات التي تستهدفها هذه البرامج؟)١)(ب(١-٦ على السؤال "نعم"إذا كانت اإلجابة 
  ال   نعم  ورالجمهالكبار أو عامة   •

)٢)(ب(١-٦  

)أ(١٢  

  ال   نعم   والشباباألطفال  •
)٣)(ب(١-٦   :توعية الجمهور بشأن 

المخاطر الصحية المحتملـة المترتبـة        • 
  ال   نعم  على استهالك التبغ؟

لمخاطر الصحية المحتملـة المترتبـة      ا  • 
  ال   نعم  على التعرض لدخان التبغ؟

 

)ب(١٢  

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

)٤)(ب(١-٦ )ج(١٢  اسـعة   ومجموعـة حصول عامة الناس على     
  ال   نعم  من المعلومات عن دوائر صناعة التبغ؟

)٥)(ب(١-٦ )ه(١٢  توعية ومشاركة الهيئات العامـة والخاصـة        
 المنتـسبة والمنظمات غير الحكوميـة غيـر       

لدوائر صناعة التبغ في وضع وتنفيذ بـرامج        
واستراتيجيات مشتركة بين القطاعـات مـن       

  فحة التبغ؟أجل مكا

  ال   نعم
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١-٦   األسئلة األساسية 
  .التدابير المحددة أدناه ليست شاملة وإنما تعبر عن روح ومقصد االتفاقية اإلطارية: مالحظة

  المادة   :األسئلة التاليةهل تغطي هذه االستراتيجيات والبرامج والخطط أياً من 
 في المكان المخـصص فـي نهايـة         وجيز ملخصوتقديم  . "ال "أو" نعم "لى جانب  عالمة إ  يرجى وضع (

اللغـات  كما يرجى منكم تقديم الوثـائق بإحـدى   ". نعم" الوثائق المعنية إذا كانت اإلجابة إرفاقالجدول و 
  )الرسمية الست

)ج(١-٦   تبغ واإلقالع عنهالتدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على ال ١٤ 

)١)(ج(١-٦  ١-١٤ وضع ونـشر مبـادئ توجيهيـة شـاملة          
ومتكاملة، قائمة علـى القـرائن العلميـة        

  وأفضل الممارسات؟
  ال   نعم

)٢)(ج(١-٦  ١-١٤ لتعزيـز اإلقـالع عـن    اتخاذ تدابير فعالة    
تعاطي التبغ والعالج المالئم لالعتماد على      

  بغ؟الت
  ال   نعم

)٣)(ج(١-٦ )د(٢-١٤  تيسير الحصول بتكلفـة ميـسورة علـى         
العالج من االعتماد على التبغ، بمـا فـي         

  ذلك المستحضرات الصيدالنية؟
  ال   نعم

)د(١-٦   االقتصاديةتقديم الدعم لألنشطة البديلة ذات الجدوى  ١٧ 
  :تعزيز البدائل ذات الجدوى االقتصادية بالنسبة إلى

  ال   نعم  العاملين في صناعة التبغ؟  •
  ال   نعم  زارعي التبغ؟  •

  

  ال   نعم  آحاد بائعي التبغ؟  •
)ه(١-٦   البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات ٢٠ 

)١)(ه(١-٦ )أ(١-٢٠    :إجراء البحوث التي تتناول 
  ال   نعم  محددات وعواقب استهالك التبغ؟  •
محددات وعواقب التعرض لـدخان       •

  ال   نعم  التبغ؟

  

  ال   نعم  تحديد المحاصيل البديلة للتبغ؟  •
  :قاعدة بيانات محدثة مستقاة من برامج المراقبة الوطنية بخصوص

  ال   نعم  استهالك التبغ؟  •
)٢)(ه(١-٦ )ب(٤-٢٠   

قتـصادية  المؤشرات االجتماعية واال    •
  ال   نعم  والصحية ذات الصلة؟

)و(١-٦   .يرجى تقديم ملخص وجيز عن االستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بمكافحة التبغ في أدناه 
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٢-٦   أسئلة اختيارية 
 المادة   :لتالية األسئلة اهل تغطي هذه االستراتيجيات والبرامج والخطط أياً من

 في المكان المخـصص فـي نهايـة         وجيز ملخصوتقديم  . "ال "أو" نعم "إلى جانب يرجى وضع عالمة    (
اللغـات  كما يرجى منكم تقديم الوثـائق بإحـدى         ". نعم" الوثائق المعنية إذا كانت اإلجابة       إرفاقالجدول و 

  )الرسمية الست
)أ(٢-٦   التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور ١٢ 

  :وضع برامج مالئمة للتدريب أو التثقيف بشأن مكافحة التبغ موجهة إلى
  ال   نعم  العاملين الصحيين؟  •
  ال   نعم  العاملين في المجتمعات المحلية؟  •
  ال   نعم  المرشدين االجتماعيين؟  •
  ال   نعم  العاملين في المجال اإلعالمي؟  •
  ال   نعم  المربين؟  •
  ال   نعم  صناع القرار؟  •
  ال   نعم  اإلداريين  •

)١)(أ(٢-٦ )د(١٢   
 

برجاء تحديـدها   (فئات مهنية أخرى      •
  ال   نعم  ؟)بإضافة حقول

    المرشدون الدينيون وخطباء المساجد  

)٢)(أ(٢-٦ )ه(١٢   
 

توعية عامـة النـاس وحـصولهم علـى         
ية المعلومات المتعلقـة بالعواقـب الـصح      

واالقتصادية والبيئية الضارة المترتبة على     
  إنتاج التبغ واستهالكه؟

  ال   نعم

) ب(٢-٦   التدابير الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه ١٤ 
   اإلقالع عن تعاطي التبغ، في أماكن مثلتصميم وتنفيذ برامج بهدف التشجيع على

  ال   نعم  المؤسسات التعليمية؟  •
  ال   نعم  مرافق الرعاية الصحية؟  •
  ال   نعم  أماكن العمل؟  •
  ال   نعم  ة الرياضة؟أوساط ممارس  •

)١)(ب(٢-٦ )أ(٢-١٤   

برجـاء تحديـدها    (أماكن أخـرى        •
  ال   نعم  ؟)بإضافة حقول
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٢-٦   أسئلة اختيارية 
  المادة   : األسئلة التاليةهل تغطي هذه االستراتيجيات والبرامج والخطط أياً من

 في المكان المخصص فـي نهايـة        وجيز ملخصوتقديم  . "ال "أو" نعم "إلى جانب  عالمة   يرجى وضع (
اللغـات  كما يرجى منكم تقديم الوثائق بإحـدى  ". نعم" الوثائق المعنية إذا كانت اإلجابة     إرفاقالجدول و 

  )الرسمية الست
)٢)(ب(٢-٦ ) ب(٢-١٤  دمج تشخيص وعالج االعتمـاد علـى        

رة بـشأن   التبغ وخدمات إسداء المـشو    
اإلقالع عن التبغ في البـرامج الوطنيـة       
الـــصحية والتعليميـــة، والخطـــط 
واالســتراتيجيات الوطنيــة، بمــشاركة 
ــي  ــصحيين والعــاملين ف العــاملين ال
ــدين    ــة والمرش ــات المحلي المجتمع

  االجتماعيين؟

  ال   نعم

)٣)(ب(٢-٦ )ج(٢-١٤  فـق الرعايـة    إقامة برامج، ضـمن مرا     
الصحية ومراكـز التأهيـل الـصحي،       
للتشخيص وإسداء المشورة والوقاية من     

  االعتماد على التبغ وعالجه؟
  ال   نعم

)ج(٢-٦   حماية البيئة وصحة األفراد ١٨ 
االهتمام الواجب بحماية البيئة وصـحة        

 األفراد، فيما يخص البيئة بشأن زراعـة      
  التبغ وصنعه داخل أراضي بلدكم؟

  ال   نعم

) د(٢-٦   البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات ٢٠ 
)١)(د(٢-٦ )ب(١-٢٠  توفير التدريب والدعم الموجـه لجميـع        

العاملين في أنشطة مكافحة التبغ، بما في       
  ذلك البحث والتطبيق والتقييم؟

  ال   نعم

)٢)(د(٢-٦  ٢-٢٠ برامج من أجل مراقبة مـدى اسـتهالك         
التبغ والتعرض لدخانه وأنماطه والعوامل     
الحاسمة فيه وعواقبه، على المـستويات      
 الوطنية واإلقليمية والعالمية؟

  ال   نعم

  :اص بالمراقبة الوبائيةنظام وطني خ
  ال   نعم  استهالك التبغ؟  •

)٣)(د(٢-٦  
 

)أ(٣-٢٠  

ــة   • ــرات االجتماعيــ المؤشــ
  ال   نعم  واالقتصادية والصحية ذات الصلة؟

)٤)(د(٢-٦  ٤-٢٠   :تبادل المعلومات المتاحة للعموم 
قنية واجتماعية  معلومات علمية وت    •  

  ال   نعم  واقتصادية وتجارية وقانونية؟
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٢-٦   أسئلة اختيارية 
  المادة   : األسئلة التاليةهل تغطي هذه االستراتيجيات والبرامج والخطط أياً من

مخـصص فـي نهايـة       في المكان ال   وجيز ملخصوتقديم  . "ال "أو" نعم "إلى جانب يرجى وضع عالمة    (
اللغـات  كما يرجى منكم تقديم الوثـائق بإحـدى         ". نعم" الوثائق المعنية إذا كانت اإلجابة       إرفاقالجدول و 

  )الرسمية الست
المعلومات المتصلة بممارسات دوائر      •

    ال   نعم  صناعة التبغ؟

عمن   التبغ؟بزراعةالمعلومات المتصلة   •   ال   
  :قاعدة بيانات محدثة تضم

القوانين واللوائح الخاصة بمكافحـة       •
  ال   نعم  التبغ؟

معلومات عن إنفاذ القوانين واللـوائح     •
  ال   نعم  المتعلقة بمكافحة التبغ؟

)٥)(د(٢-٦ )أ(٤-٢٠   

الوالية القـضائية الوثيقـة الـصلة         •
  ال   نعم  بالموضوع؟

)ه(٢-٦  يرجى تقديم ملخص وجيز عن االستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بمكافحة التبغ في أدناه  
التبغ من قبل البرنامج الوطني لمكافحة التبغ بوزارة الـصحة العامـة            تم وضع اإلستراتيجية والخطة الوطنية لمكافحة       

  الحكومية ومؤسـسات المجتمـع المـدني       ثم مراجعتها وإقرارها خالل ورشة عمل مع الجهات ذات العالقة         , والسكان
 . بحضور ومشاركة خبير منظمة الصحة العالميةم٢٠٠٩ أغسطس ١٨-١٧عقدت في 
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  ماليةالمساعدة التقنية وال  -٧
 

الهدف من هذا الفرع هو مساعدة أمانة االتفاقية على تيسير عملية الربط بين المهارات والموارد المتاحة، وبـين                  : مالحظة 
  .االحتياجات المحددة

١-٧ ، هل قدمتم أو تلقيتم     )ج(١-٢١بالمادة  عمالً   المادة 
مـن خـالل قنـوات      (مساعدة مالية أو تقنية     

مية، أو دون إقليمية،    أحادية، أو ثنائية، أو إقلي    
أو قنوات أخرى متعددة األطراف، بمـا فـي         
ذلك المنظمات الحكومية الدوليـة اإلقليميـة        
والدولية والمؤسسات المالية واإلنمائيـة ذات      

إلعداد وتعزيز برامج شاملة متعـددة      ) الصلة
القطاعات لمكافحة التبغ في البلـدان الناميـة        

ها األطراف واألطراف التي تمـر اقتـصادات      
أي من المجـاالت    بمرحلة انتقالية، وذلك في     

  :التالية

يرجى (المساعدة المقدمة 
)إيراد بعض التفاصيل  

يرجى (المساعدة المتلقاة 
)إيراد بعض التفاصيل  

)أ(١-٧ )أ(١-٢٢   والمعارفتطوير ونقل واكتساب التكنولوجيا      
والمهارات والقـدرات والخبـرات المتعلقـة       

  بمكافحة التبغ؟
    نعم     ال   نعم    ال

)ب(١-٢٢)ب(١-٧ توفير الخبرات التقنية والعلمية والقانونية وما       
وضع وتعزيز   أجلإلى ذلك من الخبرات من      

االستراتيجيات والخطط والبـرامج الوطنيـة      
  لمكافحة التبغ؟

    نعم     ال   نعم    ال

)ج(١-٧ )ج(١-٢٢  برامج التدريب أو التوعية المناسبة للعـاملين        
    نعم     ال   نعم    ال  ؟١٢ المعنيين طبقاً للمادة

)د(١-٧ )د(١-٢٢  توفير المواد والمعدات واإلمدادات الالزمـة،       
فضالً عن الدعم اللوجيستي، السـتراتيجيات      

  وخطط وبرامج مكافحة التبغ؟
    نعم     ال   نعم    ال

)ه(١-٧ )ه(١-٢٢   بما فيها العـالج     تحديد وسائل مكافحة التبغ،    
    نعم     ال   نعم    ال  الشامل إلدمان النيكوتين؟

)و(١-٧ )و(١-٢٢  النهوض بالبحوث لزيادة القدرة علـى يـسر         
    نعم     ال   نعم    ال  تكاليف العالج الشامل إلدمان النيكوتين؟

)ز(١-٧ الذي تـم تلقـي     ) أو األطراف (، يرجى تحديد الطرف     ١-٧  من األسئلة الواردة تحت الرقم     أي على   "نعم"إذا كانت اإلجابة     
  .ت إليه مساعدةممساعدة منه أو قُد

  ةتم تلقي المساعدات من منظمة الصحة العالمي 
)ح(١-٧   .يرجى تقديم معلومات عن المساعدة المقدمة أو المتلقية في المكان أدناه 

  النتشار استخدام التبغ بين الـشباب والعـاملين فـي المـدارس        مسوحبرامج تدريب وتأهيل وتنفيذ ورشات عمل وإجراء         
والمطبوعات خاصة بمناسبة احتفاالت    وكذا بعض اإلمدادات    , والطلبة المهنيين الصحيين في كليات الطب والعلوم الصحية       

  .اليوم العالمي لمكافحة التبغ
 مساعدة في أي من المجاالت التي سبق ذكرها، يرجى تحديد المساعدة المالية أو التقنية التـي قـد                   تتلقوا أو تقدموا  إذا لم   )ط(١-٧
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  .تكون قيد النظر، عند االقتضاء
       

  
 

٢-٧ ، هل قدمتم أو تلقيـتم مـساعدة        ٣-٢١عمالً بالمادة    
 واألطرافمالية أو تقنية لدعم البلدان النامية األطراف   

التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من أجل الوفاء        
  بالتزاماتها الخاصة بالتبليغ؟

المساعدة المقدمة 
يرجى إيراد بعض (

 )التفاصيل
   نعم    ال

يرجى (ساعدة المتلقاة الم
 )إيراد بعض التفاصيل

   نعم    ال

الذي تم تلقي مساعدة منه أو قُدمت إليـه         ) أو األطراف ( يرجى تحديد الطرف     ،٢-٧  على السؤال  "نعم"إذا كانت اإلجابة    
  .مساعدة

)أ(٢-٧  

       
)ب(٢-٧  . مساعدة، يرجى تحديد أي من المساعدات المالية أو التقنية التي قد تكون قيد النظر تقدمواتتلقوا أوإذا لم   

 دعم البنية التحتية وبناء القدرات للكوادر العاملة فيه حيـث      إلىالبرنامج الوطني لمكافحة التبغ ُأنشئ منذ عامين ويحتاج         
 ودعم برامج نحو مؤسسات ومدن خاليـة  دعم البرامج التوعويةكذلك , أنهم قليلو التأهيل والخبرة في مجال مكافحة التبغ     

  .من التبغ والمساعدة على اإلقالع من استخدام التبغ وغيرها
٣-٧  المـوارد المتاحـة     بـين هل حددتم أي فجوات معينة       

واالحتياجات المقدرة، وذلك للمساعدة المالية والتقنية      
  المقدمة أو المتلقاة؟

  ال   نعم

تاحة محدودة جداً واالحتياجات واسعة مثل التوعية للجمهور وخاصة الفئات المستهدفة من الـشباب وإنـشاء      مالموارد ال  
  . الوحدات الطرفية في المحافظات وتأهيل التبغ ودعماستخدام من اإلقالععيادات المساعدة على 

   مكافحة التبغأولويات تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن  -٨
 

١-٨ ما هي مجاالت األولوية في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ في دائرة إطـار واليـتكم                     
  ).)ب(١-٢١يرجى الرجوع إلى المادة  (القضائية؟

, مية ومنظمات المجتمع المـدني    التعريف بقانون مكافحة التبغ واالتفاقية اإلطارية للمجتمع وقادة المجتمع والجهات الرس           
كذلك توعية عامة الناس بأخطار اسـتخدام       , أيضاء بناء القدرات لكوادر برنامج مكافحة التبغ والمنسقين في المحافظات         

  .وأيضاً إنشاء عيادات اإلقالع عن استخدام التبغ ومحاربة تهريب التبغ خاصة السجائر,  منهاإلقالعالتبغ وفوائد 
٢-٨ يرجى الرجوع إلـى المـادة      (ود أو العقبات التي واجهتموها في تنفيذ االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ؟             ما هي القي   

  ).)ب(١-٢١
  . الكادر المؤهل والمدرب على مكافحة التبغوعدم وجود, وقلة الموارد المالية, ضعف االلتزام السياسي 

  تعليقات إضافية  -٩
 

  .ة ترونها مهمة ولم تتم تغطيتها في مواضع أخرىيرجى تقديم أي معلومات ذات صل 
        

  تعليقات على االستبيان  - ١٠
 

  .٢يرجى إبداء تعليقاتكم من أجل إدخال تحسينات على االستبيان الخاص بالفئة  
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