
 المرفق
 

 بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالميةاستمارة التبليغ 
 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 
 

 الرجاء قراءة هذه المذكرة قبل استيفاء االستبيان!
 

 التبليغ يرجى اتباع اإلرشادات الواردة أدناه.من أجل استخدام اخلاصيات التفاعلية الستمارة 
 
 حفظظظظي ة يسظظظظة اسظظظظتمارة التبليظظظظغ اخلاصظظظظة  اتفامليظظظظة ميةمظظظظة الفظظظظلة ال ا يظظظظة اإل اريظظظظة   ظظظظ   م ا لظظظظة التبظظظظغ  -1

(WHO FCTC reporting instrument) . يف ملف على احلاسوب الذي سيتم استخدامه الحساً الستيفاء االستبيا 
 
عظظدادات انمييظظة لجنظظامر ماي رةسظظو س ةةرد تيظظممل  ت ظظليل ا ظظاكرة الظظذي  تظظوي عليظظه الت كظظد مظظن أ  اإل -2

 هذه الو يسة:
 .(Macro)، اخرت "ماكرة" (Tools) س ملائمة "أدةات"  (1)
 .(Security)يف ملائمة "ماكرة"، اخرت "انمن"  (2)
 .(Medium)يرجى الت كد يف نا ذة "انمن" من اختيار "متوسط"  (3)
 
 ق استمارة التبليغ اخلاصة  اتفاملية ميةمة الفلة ال ا يظة اإل اريظة   ظ   م ا لظة التبظغ ةإعظادة  تل ظا إغال -3

 )ةهي ة يسة ةةرد اليت مت حفة ا يف البداية على احلاسوب(.
 
عيظظد  ظظتمل الو يسظظة سظظتة ر لظظري نا ظظذة صظظلنة تيظظ لري إطا كيظظس تريظظد تي ظظيط ا ظظاكرة. اخظظرت ن ظظم ةانسظظر علظظى  -4

 .(Enable macros)"تي يط ا اكرة" 
 
مي ظن اسظت ماا انارار الظيت تيظممل لظري    ظا ة  (Enable macros)  د اليسر على خيظار "تي ظيط ا ظاكرة"  -5

 صفوف أة  ئات جديدة إىل اجلداةا.
 

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

 

 
 أؤكد أنين ملرأت ا ذكرة ةاتب س اإلرشادات الواردة  ي ا.
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 منشأ التقرير -1
 

 العراقجمهورية  اسم الطرف المتعاقد 1-1
 مسؤول االتصال الوطني عن تحضير التقرير:معلومات عن  1-2
 د. عباس جبار صاحب/ طبيب اختصاص الوظيفياسم موظف االتصال ولقبه  

قسححححم الرعايححححة  /وزارة الصحححححة/ دااححححرة الصحححححة ال امححححة االسم الكامل للمؤسسة
/ شحححححح بة الصحححححححة ال فسححححححية/ وحححححححدة الصحححححححية االوليححححححة
 مكافحة التدخين

 اال دلس/ قسم الرعاية الصحية االولية ساحة بغداد/ ال  وان البريدي
 65186001870 رقم الهاتف
       رقم الفاكس

 abbasjabbar1967@yahoo.com ع وان البريد اإللكترو ي
 الموظف الحكومي الذي يقدم التقرير: توقيع 1-3
مححدير عححام  /ر/ طبيححب اختصححاصد. حسححن دححادي بححاق اسم الموظف ولقبه  

  داارة الصحة ال امة
  / داارة الصحة ال امة وزارة الصحة  االسم الكامل للمؤسسة

 ب اية وزارة الصحة ال راقيةبغداد/ باب الم ظم/   ال  وان البريدي
 

+ رقم الهاتف 964 14167071 
 4158403 رقم الفاكس

 Preventiv11@yahoo.com ع وان البريد اإللكترو ي
 www.moh.gov.iq ع وان صفحة اإل تر ت

 0680 يسان  -0686حزيران  المدة المشمولة بهذا التقرير 1-4
 0680 يسان  06 تاريخ تقديم التقرير 1-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:abbasjabbar1967@yahoo.com
mailto:abbasjabbar1967@yahoo.com
mailto:Preventiv11@yahoo.com
mailto:Preventiv11@yahoo.com
http://www.moh.gov.iq/
http://www.moh.gov.iq/
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 استهالك التبغ والمؤشرات الصحية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة -2
 

-6)ب( و2-6)أ( و2-6ذلك إلح  المحواد ح)ج(، وكح4-22)أ( و3-22، و2-22)أ( و2-11)باإلشارة إلح  المحواد 
 المذكورة في األقسام الفرعية ذات الصلة( 11و 5-15و 4-15و 3
 

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

)الرجححات تقححديم بيا ححات عححن م ححدل ا تشححار ت ححاطي التبححن بححين جميححي السححكان البححالغين، أي مححن 
مححي تحديححد ال مححر،  سحح ة  64سحح ة و 11سحح ة وأك،ححر، والححذين تتححراوم أعمححاردم بححين  15بلغححوا 
 (2-1-1-2ا ظر 

 م دل اال تشار )٪(  
جميي م تجات تبن )الرجات إدراج 

 التدخين في بيا ات م دل اال تشار(
متوسط عدد م تجات التبن 
 األك،ر استهالكًا يومياً 

 الذكور
        %14‚5%  المدخ ون الحاليون

       %14‚4%  المدخ ون اليوميون     
 %0‚5%  المدخ ون الَ رضيون     

      %  المدخ ون السابقون 
      %  الذين لم يدخ وا مطلقاً 

 اإلناث
       %6‚9% المدخ ات الحاليات

       %6‚8% المدخ ات اليوميات     
 %0‚4% المدخ ات ال رضيات     

      % المدخ ات السابقات 
      % الالاي لم يدخنَّ مطلقاً 

 المجموع )الذكور واإلناث(
       14‚9% المدخ ون الحاليون

 المدخ ون اليوميون     
%6‚14 

ان معدل االستهالك اليومي 
للسكائر كان اكثر من 

عشرين سيكارة في حوالي 
 ثلثي عدد المدخنين

 0‚1% المدخ ون الَ رضيون     
      % المدخ ون السابقون 

      % من لم يدخ وا مطلقاً 
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 الرجحححات ذكححححر م تجححححات تبححححن التححححدخين الداخلححححة فححححي حسححححاب م ححححدل اال تشححححار ردًا علحححح  السححححؤال 2-1-1-1
2-1-1: 

 السجائر ، السجائر الملفوفة باليد ، الشيشة واخرى
-1-2البيا ححات الحواردة فحي الجحححواب علحح  السححؤال الرجحات ذكحر الفاححة ال مريحة التحي تشححير إليهحا  2-1-1-2

1: 
 سنة 15-65 

 ومصدر دذه البيا ات: 1-1-2الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  السؤال  2-1-1-3
مسححع عوامححل خطححورة االمححران قيححر االنتقاليححةة واارة الصحححة بالتعححاون مححع منظمححة الصحححة 

 1006العالمية لعام
م اسححححبة للمصححححطلحات التاليححححة المسححححتخدمة فححححي دححححذا التقريححححر، م،ححححل: الرجححححات وضححححي ت ححححاريف  2-1-1-4

المحححدخ ون ال رضحححيون"، "المحححدخ ون السحححابقون" "المحححدخ ون الححححاليون"، "المحححدخ ون اليوميحححون"، "
 و"من لم يدخ وا مطلقًا".

      
الرجحات تقحديم شحرم محوجز عحن االتجحاه السحااد فحي م حدل ا تشحار التحدخين بحين السحكان البححالغين  2-1-1-5

 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي.
لم يتم اجراء اي مسع ميداني جديد للتعحرف علحن نسحبة تعحاطي التحدخين لحدى الفئحات العمريحة 

ولكححن المنظححور العححام نالحححظ ان دنححاك ايححادة  1006كافححة والنححاال نعتمححد علححن احصححائيات عححام 
 واقبال كبير من قبل الشباب نحو تعاطي االركيلة  )الشيشة(
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 البالغين )حسب الفئات العمرية(معدل انتشار التدخين بين السكان  2-1-2
)الرجحات تقحديم بيا حات عحن م حدل اال تشحار، إذا تحوافرت، موزعحة بحسحب الفاحات ال مريحة، محي 

 34-25تحديد الفاة ال مرية الم  ية ويفضل استخدام فاات تتكحون محن عشحر سح وات، م،حل 
 س ة( 44-35س ة، 

الفاات ال مرية   
 )البالغون(

 م دل اال تشار )٪(
)الرجات إدراج جميي م تجات تبن التدخين 

 في بيا ات اال تشار(
 الذكور

  1المدخ ون الحاليون

 
 أضف الفاة ال مرية

15-41 5 ‚41%  %      
45-11 8 ‚41%  %      
15-51 5 ‚8%  %      
55-65 9‚5%  %      

        %      
 

 اإلناث

 1المدخ ات الحاليات
 أضف الفاة ال مرية 

15-41 5 ‚0%  %      
45-11 8 ‚4%  %      
15-51 0 ‚1%  %      
55-65 5 ‚1%  %      

        %       
ناث(  المجموع )ذكور وا 
  1المدخ ون الحاليون

 أضف الفاة ال مرية

15-41 7 ‚5%  %      
45-11 1 ‚7%  %      
15-51 7 ‚1%  %      
55-65 9 ‚4%  %      

        %       
-2الرجحات ذكحر م تجحات تبحن التحدخين الداخلحة فحي حسحاب م حدل اال تشحار ردًا علحح  السححؤال  2-1-2-1

1-2: 
 السجائر ، السجائر الملفوفة باليد ، الشيشة واخرى 
 ومصدر دذه البيا ات: 2-1-2السؤال الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل   2-1-2-2

مسححع عوامححل خطححورة االمححران قيححر االنتقاليححة ة واارة الصحححة بالتعححاون مححع منظمححة الصحححة 
 1006العالمية لعام

الرجححات تقححديم شححرم مححوجز عححن االتجححاه السححااد فححي م ححدل ا تشححار التححدخين حاليححًا حسححب الفاححة  2-1-2-3
 م ذ تقديم تقريركم الماضي.ال مرية عل  مدى ال امين السابقين أو 

 سنة 45-15مشاددات عن ايادة في تعاطي الشيشة لدى الفئة العمرية 
 

                                                           
بالمحدخ ين اليحوميين فقحط، أيذ دحذه يرج  دا د ا تقديم البيا ات المت لقة بجميي المدخ ين الحاليين أو البيا ات المت لقحة      1  البيا ات كان متاحًا.
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 معدل انتشار تعاطي التبغ الذي ال يدخن بين السكان البالغين )جميعهم( 2-1-3
سحح ة  15)الرجححات تقححديم بيا ححات م ححدل اال تشححار بححين جميححي السححكان البححالغين، م،ححل الححذين بلغححوا 

سحح ة  مححي تحديححد ال مححر الم  ححي فححي الفقححرة  64سحح ة و 11والححذين تتححراوم أعمححاردم بححين وأك،ححر، 
 (2-3-1-2، ا ظر 2-1-3-2

 م دل اال تشار )٪(  
)الرجححححات إدراج جميححححي م تجححححات التبححححن الححححذي ال يححححدخن فححححي 

 بيا ات م دل اال تشار(
 الذكور

      % المت اطون الحاليون
      % المت اطون اليوميون     
      % المت اطون ال رضيون     

      % السابقونالمت اطون 
      % الذين لم يت اطوا التدخين مطلقاً 

 اإلناث
      % المت اطيات الحاليات

      % المت اطيات اليوميات     
      % المت اطيات ال رضيات     

      % المت اطيات السابقات
      % الالاي لم يت اطين التدخين مطلقاً 

ناث(  المجموع )ذكور وا 
      % المت اطون الحاليون

      % المت اطون اليوميون     
      % المت اطون ال رضيون     

      % المت اطون السابقون
      % الذين لم يت اطوا التدخين مطلقاً 

الرجات ذكر م تجات التبن الذي ال يدخن الداخلة في حسحاب م حدل اال تشحار ردًا علحح  السحؤال  2-1-3-1
2-1-3: 
      

 :3-1-2الرجات ذكر الفاة ال مرية التي تشير إليها بيا ات الرد عل  السؤال  2-1-3-2
 

 ومصدر دذه البيا ات: 3-1-2الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  السؤال  2-1-3-3
      

الرجححات وضححي ت ححاريف فححي المكححان المخصححص أد ححاه م اسححبة للمصححطلحات التاليححة المسححتخدمة  2-1-3-4
المت حححاطون ال رضحححيون"، فحححي دحححذا التقريحححر: "المت حححاطون الححححاليون"، "المت حححاطون اليوميحححون"، "

 يت اطوا التدخين مطلقًا". "المت اطون السابقون" و"من لم
      



FCTC/COP/3/DIV/3   

7 
7

 

 

الرجات تقديم شرم محوجز عحن االتجحاه السحااد فحي اسحتخدام التبحن الحذي ال يحدخن بحين البحالغين  2-1-3-5
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي.

      
معححدل انتشححار تعححاطي منتجححات التبححغ الححذي ال يححدخن بححين السححكان البححالغين )المتعححاطين  2-1-4

 الحاليين( حسب الفئة العمرية
)الرجات تقديم بيا ات م دل اال تشار، إذا توافرت، موزعحة حسحب الفاحات ال مريحة، محي تحديحد 

 34-25الفاة ال مرية الم  ية ويفضل استخدام الفاات التي تتكحون محن عشحر سح وات، م،حل 
 س ة( 44-35س ة، 

الفاحححة ال مريحححة   
 )البالغون(

 م دل اال تشار )٪(

)الرجات إدراج جميي م تجات التبن الذي ال 
 يدخن في بيا ات م دل اال تشار(

 الذكور
 2المت اطون الحاليون

 أضف الفاة ال مرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

 اإلناث
 2المت اطيات الحاليات

 أضف الفاة ال مرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

ناث(  المجموع )ذكور وا 
 2المت اطون الحاليون

 أضف الفاة ال مرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

 :4-1-2الرجات ذكر م تجات التبن الذي ال يدخن المذكورة في الرد عل  السؤال  2-1-4-1
 ت باك م،ال واذا اليوجد فاترك الحقل فارغا

 البيا ات:ومصدر دذه  4-1-2الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  السؤال  2-1-4-2
      

الرجحححات تقحححديم شحححرم محححوجز عحححن االتجحححاه السحححااد فحححي الت حححاطي الححححالي للتبحححن الحححذي ال يحححدخن،  2-1-4-3
 حسب الفاة ال مرية للبالغين عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي.

      
 

 تعاطي التبغ حسب المجموعات اإلثنية 2-1-5

                                                           
مححا بالمت ححاطين اليححوميين فقححط، أيذ دححذه البيا ححات كحححان    2  متاحًا.يرجحح  تقححديم البيا ححات المت لقححة إمححا بجميححي المت ححاطين الححححاليين واي
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 م دل اال تشار المجموعات اإل، ية  
)الرجات إدراج جميي م تجات التبن الذي يدخن 

 والذي ال يدخن في بيا ات اال تشار(
المجموع )ذكور  اإل اث الذكور

 واي اث(
المت اطون 
 3الحاليون

أضف المجموعة اإل، ية
 

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

 :5-1-2تحديد م تجات التبن المذكورة في الجواب عل  السؤال الرجات  2-1-5-1
      

 :  5-1-2الرجات ذكر الفاة ال مرية التي أشارت إليها بيا ات الرد عل  السؤال  2-1-5-2
      

 ومصدر دذه البيا ات: 5-1-2الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  السؤال  2-1-5-3
      

 

                                                           
مححا بالمت ححاطين    3 اليححوميين فقححط، أيذ دححذه البيا ححات كحححان يرجحح  تقححديم البيا ححات المت لقححة إمححا بجميححي المت ححاطين الححححاليين واي  متاحًا.
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 تعاطي الشباب الذكور واإلناث للتبغ 2-1-6
 م دل اال تشار )٪( الفاة ال مرية  

)الرجات إدراج جميي م تجات التبن الذي يدخن والذي 
 ال يدخن في بيا ات اال تشار(

التبححححححححححححن الححححححححححححذي 
 يدخن

التبن الذي 
 يدخن ال

أ واع التبن األخرى 
)تدخين التبن 
 بال ارجيلة، م،ال(

 الصبيان
 4المت اطون الحاليون

أضف الفاة الشبابية
 

80-87 9 ‚44%  %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %       

 الفتيات
المت اطيات 

 4الحاليات

أضف الفاة الشبابية
 

80-87 6 ‚44%  %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %      
       %       %       %       

 )الصبيان والفتيات( المجموع
 4المت اطون الحاليون

أضف الفاة الشبابية
 

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

2-1-6-
1 

 :6-1-2تحديد م تجات التبن الداخلة في حساب م دل اال تشار ردًا عل  السؤال الرجات 
 الشيشة ،السجائر

2-1-6-
2 

 ومصدر دذه البيا ات: 6-1-2الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  السؤال 
 (GYTSم المسع العالمي للتبغ بين الشباب )1008

2-1-6-
3 

المخصحححص أد حححاه لمصحححطلا "ت حححاطي التحححدخين/التبن الرجحححات وضحححي ت ريحححف م اسحححب فحححي المكحححان 
 .6-1-2حاليًا" الوارد في الرد عل  السؤال 

      
2-1-6-
4 

الرجحححات تقحححديم شحححرم محححوجز عحححن االتجحححاه السحححااد فحححي ت حححاطي الشحححباب للتبحححن علححح  محححدى ال حححامين 
 السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي.

اال ان المشحاددات الميدانيحة تشحير الحن ايحادة ملحوظحة فحي  وجحود بيانحات حديثحةبالرقم من عحدم 
 تدخين االركيلة)الشيشة(فيما يتعلق بتعاطي التدخين لدى دذه الفئات العمرية وخاصة 

 

                                                           
مححا بالمت ححاطين اليححوميين فقححط، أيذ دححذه البيا ححات كحححان    4  متاحًا.يرجحح  تقححديم البيا ححات المت لقححة إمححا بجميححي المت ححاطين الححححاليين واي
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 التعرن لدخان التبغ 2-2
    نعم      ال ؟دل لديكم أي بيا ات بشأن الت رض لدخان التبن بين سكان بلدكم 2-2-1

 فيرجحح  تقححديم تفاصححيل فححي المكححان المخصححص أد ححاه  1-2-2إذا أجبححتم بححح"  م" علحح  السححؤال  2-2-2
الت رض لدخان التبن حسب الج س، في الم حزل، وفحي مكحان ال محل، وفحي وسحاال ال قحل )م،ل 
 ال ام(.

فحي عحام وشركة جحون دحوبكن   تم اجراء دراسة مسحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
فحي  في عحدد محن االمحاكن العامحة المغلقحة لقيا  نوعية الهواء ونسبة التدخين السلبي 1040
وشححملت المستشححفيات، الححدوائر الحكوميححة، المححدار  والمؤسسححات التعليميححة، المطححاعم  بغححداد

 والمقادي ووسائط النقل العام 
   ومصدر دذه البيا ات: 1-2-2الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  السؤال  2-2-3

نتححائا الدراسححة المسحححية المححذكورة اعححاله والتححي سبلغنححا بهححا رسححميا عححن طريححق منظمححة الصحححة 
 1041العالميةةالمكتب االقليمي لشرق المتوسط 

 
 

 الوفيات المرتبطة بالتبغ 2-3
   نعم      ال ؟  دل لديكم أي بيا ات بشأن الوفيات المرتبطة بالتبن بين سكان بلدكم 2-3-1

فمحا دحو ال حدد اإلجمحالي التقحديري للوفيحات التحي ت حزى  1-3-2إذا أجبتم بح"  م" علح  السحؤال  2-3-2
      إل  ت اطي التبن بين السكان

الرجحات تقححديم أي م لومححات إضححافية، إن وجحدت، بشححأن الوفيححات التححي ت حزى إلحح  ت ححاطي التبححن  2-3-3
 ( والتي حد،ت في واليتكم القا و ية.األمراض القلبية الوعااية)سرطان الراة و 

      
ومصحدر دحذه البيا حات، كمحا  3-3-2و 2-3-2السحؤالين  الرجات ذكر س ة بيا ات الرد علح  2-3-4

 :يرج  تقديم  سخة من الدراسة التي رج تم إليها
      

 
 التكاليف المرتبطة بالتبغ 2-4
دححل لححديكم أي م لومححات بشححأن ال ححبت االقتصححادي ال ححاجم عححن ت حححاطي  2-4-1

التبححن بححين السححكان، م،ححل التكلفححة اإلجماليححة لت ححاطي التبححن التححي يتكبححددا 
 سكان مجتم كم؟

   نعم      ال

فيرجحح  تقححديم تفاصححيل )م،ححل التكححاليف المباشححرة وغيححر  1-4-2إذا أجبححتم بححح"  م" علحح  السححؤال  2-4-2
 المباشرة )المت لقة بالرعاية الصحية(، وطريقة تقدير التكاليف، إذا أمكن(.

      
يرجح  تقحديم ومصحدر دحذه البيا حات، كمحا  2-4-2علح  السحؤال الرجات ذكر س ة بيا حات الحرد  2-4-3

 : سخة من الدراسة التي رج تم إليها
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 توريد التبغ ومنتجاته  2-5

 (5-15)ج(، و4-22)ب( و2-6)باإلشارة إل  المواد 
 التوريد المشروع لم تجات التبن 2-5-1

)قطي أو الوحدة  الم تج 
 أط ان، م،ال(

اإل تاج 
 المحلي

 الواردات الصادرات

 الذي يدخنالتبن م تجات 

 أضف م تجًا

كارتو ة تحتوي عل    لسجاارا
علبة فاة  766

التتوفر  اليوجد اليوجد عشرين سيكارة
م لومات 
 دقيقة

التبن المست مل 
التتوفر  اليوجد اليوجد       في الشيشة

م لومات 
 دقيقة

 الذي ال يدخنم تجات التبن                                

 أضف م تجًا

                              
                              
 األخرىم تجات التبن                                

 أضف م تجًا

                              
                              
                               

                          التبن

الرجححات تقححديم م لومححات، إن وجححدت، عححن حجححم المبي ححات الم فححاة مححن الرسححوم الجمركيححة )اسححم  2-5-2
 الم تج والوحدة والكمية م،ال(.

      
 ومصدر دذه البيا ات: 2-5-2و 1-5-2الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  السؤالين  2-5-3

 1040ة قسم االستيراد والتصدير في واارة التجارة، الهيئة العامة للكمارك في واارة المالية
 

 قير المشروعةمصادرة منتجات التبغ  2-6
 (5-15)باإلشارة إل  المادة  

)ماليين الوحدة  الم تج الس ة  2-6-1
 القطي، م،ال(

 الكمية المصادرة

 الذي يدخنم تجات التبن 

 أضف خطًا

                        
                        
 الذي ال يدخنم تجات التبن                          

 أضف خطًا

                        
                        
 األخرى م تجات التبن                          

 أضف خطًا

                        
                        
                         

 دل لديكم أي م لومات عن ال سبة الماوية لم تجات التبن المهربة في سوق التبن الوط ي ة؟ 2-6-2
   نعم      ال
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 فما دي ال سبة الماويحة لم تجحات التبحن المهربحة بال سحبة 2-6-2إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال  2-6-3
      %   لجميي الم تجات في سوق التبن الوط ية؟

وكا حححت الم لومحححات متحححوفرة لحححديكم، فمحححا دحححو االتجحححاه  3-6-2إذا أجبحححتم بحححح"  م" علححح  السحححؤال  2-6-4
تقحديم تقريحركم الماضحي فيمحا يت لحق بال سحبة  السااد عل  مدى الس وات ال،الث الماضية أو م ذ

 الماوية لم تجات التبن المهربة في سوق التبن الوط ية؟
      

 الرجات تقديم أي م لومات إضافية عن م تجات التبن غير المشروعة أو المهربة. 2-6-5
      

 ومصدر دذه البيا ات: 6-2أسالة الفرع  الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  2-6-6
 2212 لداخليةمديرية مكافحة الجريمة االقتصادية في واارة ا

 
 اراعة التبغ 2-7
   نعم      ال القا و ية ؟دل توجد أية زراعة للتبن في واليتكم  2-1-1

م لومات عن عدد ال املين في زراعة فيرج  تقديم  1-1-2إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال  2-1-2
 التبن. كما يرج  توزيي دذا ال دد حسب الج س إذا أمك كم ذلك.

      
       الرجات تقديم  سبة إ تاج أوراق التبن إل  ال اتج المحلي اإلجمالي الوط ي. 2-1-3

  ومصدر دذه البيا ات: 1-2أسالة الفرع  الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  2-1-4

 1040-واارة الاراعة العراقية 
 

 فرن الضرائب علن منتجات التبغ 2-8
 (3-6)أ( و2-6)باإلشارة إل  المادتين 

لفاات م تجحات التبحن األك،حر شحيوعًا )م،حل مبلحن  البيي بالتجزاة الضرااب في أس ارما دي  سبة  2-1-1
ضريبة اإل تاج ورسوم المبي حات والحواردات )ع حد االقتضحات( وضحريبة القيمحة المضحافة(/ ضحريبة 

 مجموع الضرااب المضافة مهما كان  وعهاالسلي والخدمات؟ 
  واع الضرااب المفروضة(؟كيف يتم تحصيل ضرااب اإل تاج )وما دي أ 2-1-2

 نعم      ال ضريبة  وعية فقط   
 نعم      ال ضريبة القيمة المضافة فقط   
 نعم      ال توليفة بين الضريبة ال وعية وضريبة القيمة المضافة   
  ،الرجاء شرح ذلكتوليفة أك،ر ت قيدًا(     ) 
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الرجات تقديم تفاصيل عحن م حدالت الضحرااب، إن وجحدت، المفروضحة علح  م تجحات التبحن علح   2-1-3
جميححي مسححتويات الحكومححة، وتححوخي الدقححة بقححدر اإلمكححان )حححدد  ححوع الضححريبة: كححأن تكححون محح،اًل 

 عل  المبي ات، أو رسوم عل  الواردات( ضريبة القيمة المضافة، أو رسوم
الم حححححححححححححححححححححححححدل أو   وع الضريبة الم تج 

 القيمة
 5أساس الضريبة

 يدخنم تجات التبن الذي 

 أضف م تجًا

 

القيمة الف لية  %06 رسوم مجركية )ةاردات( السكاار
 للم تجات)دامش الربا(

 %87 ضريبة دخل      
 من الدخل اخلا ع للضريبة

السماحات -)الدخل الكلي
 والمصاريف(

اعادة اعمار       
 ال راق

7%   
 

     السيمة الف لية للميتجات
 )دامش الربا(

 
 
 

القيمة الف لية  %06 رسوم مجركية )ةاردات( التبن الخام
 للم تجات)دامش الربا(

 
 %87 ضريبة دخل

 من الدخل اخلا ع للضريبة
السماحات -الكلي)الدخل 

 والمصاريف(
 

اعادة اعمار 
 ال راق

7  % 
 

     السيمة الف لية للميتجات
 )دامش الربا(

 
 
 

التبن المستخدم 
 في الشيشة

القيمة الف لية  %06 رسوم مجركية )ةاردات(
 للم تجات)دامش الربا(

 
 %87 ضريبة دخل

 من الدخل اخلا ع للضريبة
السماحات -)الدخل الكلي

 والمصاريف(
 

اعادة اعمار 
 ال راق

7  % 
 

     السيمة الف لية للميتجات
 )دامش الربا(

 
 
 ال يدخنم تجات التبن الذي   

ً أضف منتجا

  

                        
                        
 األخرى م تجات التبن                          

 أضف م تجًا

                        
                        
                         

الكمركيححة)الواردات( والتححي تحسححب علححن دححامق الححربع للقيمححة رفححع نسححبة ضححريبة الرسححوم تححم  2-1-4
 .%66% الن 25الفعلية لتلك المنتجات من 

                                                           
ا. فحذذا جحاتت "أساس الضحريبة" بوضحوم إلح  األسحاس الحذي يقحوم عليحه حسحاب م حدل الضحريبة أو قيمتهح يبيني بغي أن     5

الضريبة م برًا ع هحا ب سحبة ماويحة )م،حل ضحريبة القيمحة المضحافة( لكحان "أسحاس الضحريبة" القيمحة الف ليحة للسحل ة التحي فرضحت 
٪ محن سح ر البيحي بالتجزاحة. فحي دحذه الحالحة يكحون "األسحاس" 03٪ من س ر الم تج، و54عليها الضريبة  عل  سبيل الم،ال 

ي بالتجزاحححة. أمحححا إذا جحححاتت الضحححريبة م بحححرًا ع هحححا بالقيمحححة )ضحححريبة  وعيحححة مححح،ال( فحححذن أسحححاس دحححو سححح ر الم حححتذج أو سححح ر البيححح
 4( المفروضحة عليهحا ضحريبة. وعلح  سحبيل الم،حال إذا كا حت الضحريبة أو الحوزن الضريبة دو حجم السلي )حسحب عحدد القطحي

 سيجارة. 033يبة" يصبا دوالرات و"أساس الضر  4سيجارة فذن "قيمة الضريبة تصبا"  033دوالرات عل  كل 
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دل تخصصون أي  سبة ماوية من إيرادات ضراابكم لتمويل أي خطة أو  2-1-5

 استراتيجية وط ية لمكافحة التبن في واليتكم القا و ية؟ 
 (26باإلشارة إل  المادة )

   نعم      ال

 فيرج  تقديم التفاصيل في المكان المخصص أد اه. 5-1-2إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال  2-1-6
      

 ومصدر دذه البيا ات:  6-1-2إل   1-1-2األسالة  الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  2-1-1
    1041  ة الهيئة العامة للضرائبواارة المالية

 
 
 
 
 
 
 

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

الرجححات ذكححر أسحح ار البيححي بالتجزاححة ألشححيي ،ال،حححة عالمححات تجاريححة مححن م تجححات التبححن المحليحححة  2-1-1
 والمستوردة في أوسي  قطة بيي في عاصمتكم.

عدد الوحدات  ال المة التجارية األك،ر بي اً  
أو مقداردا لكل 

 عبوة

س ر 
البيي 
 بالتجزاة

م تجات التبن  
 الذي يدخن

م تجات التبن 
 ال يدخنالذي 

م تجات التبن 
 األخرى

 الم تجات 
 المحلية

     
                   
                   
                   

                  
                  

                   
                  
                  

الم تجات 
 المستوردة

 دي ار 576 سي ارة06علبة /     كلواز
 دي ار 576 سي ارة06علبة /  اسبين
 دي ار 766 سي ارة06علبة /  ميامي

                   
                  
                  

                   
                  
                  

 ومصدر دذه البيا ات. 1-1-2الرجات ذكر س ة بيا ات الرد عل  السؤال  2-1-2
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 ، نقاط البيع بالتجائة في االسواق المحلية1041الدائرة التجارية ة
 3-1-2قيمتهححا" فححي السححؤال  الرجات ذكر ال ملة المستخدمة الستيفات خا ة "م حدل الضحريبة أو 2-1-3

، وس ر صحرف دحذه ال ملحة بالحدوالر األمريكحي 1-1-2وخا ة "س ر البيي بالتجزاة" في السؤال 
 إذا كان دذا الس ر م روفًا، وتاريخ س ر الصرف أيضًا.

 نيسحان 41فحي دذه العملة بالحدوالر االمريكحي صرف العراقي, وسعر دينار الالعملة المحلية دي 
 دينار عراقي 4161م = 1041

الرجات تقديم وصف موجز لالتجاه السااد فحي واليحتكم القا و يحة فحي مجحال أسح ار م تجحات التبحن  2-1-4
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي.
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 التشريع واللوائع والسياسات -3
 االلتاامات العامة المادة 3-1

 (5)باإلشارة إل  المادة 
 االلتاامات العامة 5 3-1-1
دحححححل قمحححححتم بوضحححححي وت فيحححححذ اسحححححتراتيجيات  5-1 3-1-1-1

وخطط وبرامج شاملة ومت حددة القطاعحات 
لمكافحة التبن علح  الصح يد الحوط ي وفقحًا 

 لالتفاقية؟

       ال   نعم

 1-1-1-3إذا أجبححتم بححال في علحح  السححؤال  5-1 3-1-1-2
فهححححححححححل قمححححححححححتم جزايححححححححححًا بتطححححححححححوير وت فيححححححححححذ 
اسححححتراتيجيات لمكافحححححة التبححححن مححححن خححححالل 
إدراج مكافحححححة التبححححن فححححي االسححححتراتيجيات 
والخطححححححححط والبححححححححرامج المت لقححححححححة بالصحححححححححة 
الوط ية أو الصحة ال موميحة أو ال هحوض 

 بالصحة؟

       ال   نعم

 2-1-1-3إذا أجبتم بحال في علح  السحؤال  5-1 3-1-1-3
فهحححححل تحححححم إدراج أي جا حححححب محححححن جوا ححححححب 
مكافحححة التبححن المشححار إليهححا فححي االتفاقيححة 

 بر امج؟في أي استراتيجية أو خطة أو 

       ال   نعم

   دل قمتم بذ شات أو ت زيز وتمويل )أ( 5-2 3-1-1-4
  ال   نعم اتصال لمكافحة التبنمركز       

 ال   نعم وحدة لمكافحة التبن       

 ال   نعم آلية ت سيق وط ية لمكافحة التبن       

فيرجح  تقحديم التفاصحيل )م،حل  4-1-1-3إذا أجبتم بح"  م" عل  أي من األسالة الحواردة تححت  3-1-1-5
طبي ححة آليححة الت سححيق الوط يححة، والمؤسسححة التححي ي تمححي إليهححا مركححز االتصححال لمكافحححة التبححن أو 

 وحدة مكافحة التبن(.
سححبق وان تححم تشححكيل لجنححة عليححا لمكافحححة التححدخين تضححم فححي عضححويتها ممثلححين مححن عححدد مححن 

لمكافححة التحدخين الواارات العراقية والدوائر والمؤسسات ذات العالقة تقوم بوضع الخطط الرامية 
وكذلك استمرار العمحل بوححدة مكافححة التحدخين التابعحة  .واالشراف علن تنفيذدا في تلك الواارات

لواارة الصحة والتي تقوم بوضع الخطط السنوية لمكافحة التدخين واالشراف علحن تنفيحذدا علحن 
 المستوى الوطني.

)االلتزامححححات  2-5و 1-5الرجححححات تقححححديم وصححححف مححححوجز للتقححححدم المحححححرز فححححي ت فيححححذ المححححادتين  3-1-1-6
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. ال امة(

 ينتسحعمحرور يعتبر نافحذا بعحد وسح التدخين من قبل البرلمان العراقحي تم اقرار قانون مكافحة
 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

إذا كا ت لديكم أي م لومات دامحة أو لحم يشحملها دحذا الفحرع فيرجح  تقحديم تفاصحيل فحي المكحان  3-1-1-1
 المخصص أد اه.
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حمايححة سياسححات الصحححة العموميححة فيمححا يتعلححق بمكافحححة التبححغ مححن المصححالع  5-3 3-1-2

 التجارية وقيردا لدوائر صناعة التبغ
دل قمتم حسب االقتضات باعتمحاد وت فيحذ تحدابير تشحري ية أو ت فيذيحة أو إداريحة   

تدابير أخحرى أو قمحتم بت فيحذ بحرامج حسحب االقتضحات فحي أي محن المجحاالت أو 
 التالية:

"  م" أو "ال". وفيما يت لق بالردود اإليجابية يرجح  )الرجات وضي عالمة عل  
تقحديم ملخحص مقتضححب فحي المكحان المخصححص فحي  هايحة دححذا الفحرع أو إرفححاق 

بذحححححدى اللغحححححات  ،تحححححوافرتالو،ححححااق ذات الصحححححلة. ويرجحححح  تقحححححديم الو،ححححااق، إن 
 الرسمية الست.(

حماية سياسحات الصححة ال موميحة  -  3-1-2-1
فيمححححا يت لححححق بمكافحححححة التبححححن مححححن 
المصححالا التجاريححة وغيردححا لححدواار 

 ص اعة التبن؟

       ال   نعم

ضححححححمان إطححححححالع الجمهححححححور وفقححححححًا  -  3-1-2-2
)ج( علححححححححح  طاافحححححححححة  12للمحححححححححادة 

واسحححح ة مححححن الم لومححححات المت لقححححة 
بأ شححطة دوااححر صحح اعة التبححن ذات 
الصحححححلة بحححححأغراض االتفاقيحححححة، فحححححي 

 مستودع عمومي م،ال؟

       ال   نعم

فيرجح  تقحديم  2-2-1-3أو  1-2-1-3إذا أجبتم بح"  م" علح  أي محن األسحالة الحواردة تححت  3-1-2-3
 التفاصيل في المكان المخصص أد اه.

تضححمن قحححانون مكافحححة التحححدخين فححي العحححراق وضحححع مواصححفات قياسحححية خاصححة تلحححام الشحححركات 
المصححنعة والتجححار والمسححتوردين بهححا فيمححا يتعلححق بنسححب النيكححوتين والقطححران وكححذلك التحححذيرات 

 الصحية المصورة علن منتجات التبغ.
علحح  مححدى ال ححامين السححابقين  3-5تقححديم وصححف مححوجز للتقححدم المحححرز فححي ت فيححذ المححادة الرجححات  3-1-2-4

 أو م ذ تقديم تقريركم الماضي.
 

إذا كا ت لديكم أي م لومحات دامحة أو لحم يشحملها دحذا الفحرع فيرجح  تقحديم تفاصحيلها فحي المكحان  3-1-2-5
 المخصص أد اه.
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 التدابير المتعلقة بالحد من الطلب علن التبغ  3-2

 (14-6)باإلشارة إل  المادة 
 التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب علن التبغ 6 3-2-1
تشحري ية أو ت فيذيححة أو إداريححة دحل قمححتم حسحب االقتضححات باعتمححاد وت فيحذ تححدابير   

أو تححدابير أخححرى أو قمححتم حسححب االقتضححات بت فيححذ بححرامج فححي أي مححن المجححاالت 
 التالية:

"  حم" أو "ال". وفيمحا يت لحق بحالردود اإليجابيحة يرجح  )الرجات وضي عالمة عل  
تقححديم ملخححص مقتضححب فححي المكححان المخصححص فححي  هايححة دححذا الفححرع أو إرفححاق 

بذححححححدى اللغحححححات  ،الصحححححلة. ويرجححححح  تقحححححديم الو،حححححااق، إن تحححححوافرتالو،حححححااق ذات 
 الرسمية الست.(

السياسححححححات الضححححححريبية وسياسححححححات  - )أ(6-2 3-2-1-1
األسححححح ار، ع حححححد االقتضحححححات، فيمحححححا 

تسحهم بحيث يت لق بم تجات التبن 
فحححححي األغحححححراض الصححححححية الراميحححححة 

 إل  الحد من استهالك التبن؟

       ال   نعم

فحححححححرض حظحححححححر أو تقييحححححححد حسحححححححب  - )ب(6-2 3-2-1-2
االقتضات عل  بيحي م تجحات التبحن 
الم فاة من الضرااب والرسحوم إلح  

 المسافرين الدوليين؟

       ال   نعم

فحححححححرض حظحححححححر أو تقييحححححححد حسحححححححب  - 3-2-1-3
االقتضحححححححححححات علححححححححححح  مسحححححححححححتوردات 
المسحححافرين الحححدوليين محححن م تجحححات 
التبححححححححن الم فححححححححاة مححححححححن الضححححححححرااب 

 والرسوم؟

       ال   نعم

)التحدابير السح رية والضحريبية  6الرجات تقديم وصف موجز عحن التقحدم المححرز فحي ت فيحذ المحادة  3-2-1-4
   عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. للحد من الطلب عل  التبن(

      
إذا كا ححت لححديكم أي م لومححات دامححة ولححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان  3-2-1-5

 المخصص أد اه.
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 الحماية من التعرن لدخان التبغ 1-2 3-2-2
دحححل قمحححتم حسححححب االقتضحححات باعتمححححاد وت فيحححذ تححححدابير تشحححري ية أو ت فيذيححححة أو   

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسحب االقتضحات بت فيحذ بحرامج بخصحوص أي 
 المجاالت التالية:من 

"  حححم" أو "ال". وفيمحححا يت لحححق بحححالردود اإليجابيحححة )الرجحححات وضحححي عالمحححة علححح  
يرج  تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصحص فحي  هايحة دحذا الفحرع أو 

بذحححححدى  ،إرفححححاق الو،ححححااق ذات الصححححلة. ويرجحححح  تقححححديم الو،ححححااق، إن تححححوافرت
 اللغات الرسمية الست.(

التبححححن فححححي أمححححاكن ال مححححل حظححححر تححححدخين  -  3-2-2-1
الداخلية، ووساال ال قل ال امحة، واألمحاكن 
ذا اقتضححححححح  األمحححححححر  ال امحححححححة الداخليحححححححة، واي

 األماكن ال امة األخرى؟

       ال  نعم

فمحححا دحححو  حححوع أو طبي حححة التحححدابير  1-2-2-3إذا أجبحححتم بحححح"  م" علححح  السحححؤال  3-2-2-2
 التي ت ص عل  الحظر؟

       ال   نعم قا ون وط ي •

نعم  قا ون دون وط ي )قوا ين دون وط ية( •        ال  

نعم  أوامر إدارية وت فيذية •        ال   

       ال   نعم اتفاقات طوعية •

       ال   نعم (     تدابير أخرى )يرج  التحديد:  •

يرجححح  تقحححديم شحححرم محححوجز ل حححوع/ طبي حححة ومحتحححوى التحححدابير التحححي تححح ص علححح   3-2-2-3
 الحظر

      
إذا أجبحححتم بحححح"  م" علححح  أي اختيحححار ورد فحححي  3-2-2-4

أي محححححححححن دحححححححححذه ي طحححححححححوي فهحححححححححل ، 3-2-2-2
 التدابير عل  آلية/ ب ية أساسية لإل فاذ؟

       ال   نعم

 ،  رجو ذكر تفاصيل دذا ال ظام.4-2-2-3إذ أجبتم بح"  م" عل  السؤال  3-2-2-5
وتوجيهات واارية تتضمن آليات فعالة لمنع التدخين في  يشمل النظام سوامر

للجنة العليا االماكن العامة المغلقة واماكن العمل بناًء علن توصيات ا
 لمكافحة التدخين في العراق

 1-2-2-3إذا أجبحححتم بحححح"  م" علححح  السحححؤال  3-2-2-6
ف رجححححححو تحديححححححد األمححححححاكن ومححححححدى شححححححمولية 

الداخليحة التدابير المطبقحة فحي أمحاكن ال محل 
ووسححححححاال ال قححححححل ال امححححححة واألمححححححاكن ال امححححححة 
الداخليحححة وحسحححبما تقتضحححي الحاجحححة، غيردحححا 

 من األماكن ال امة.

 م دومة جزاية كاملة

 أماكن ال مل الداخلية:
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    المبا ي الحكومية •

    الرعاية الصحيةمرافق  •

    المرافق الت ليمية •

    الجام ات •

    أماكن ال مل الخاصة •

 )يرجحححححن تحديحححححددا:أي أمحححححاكن أخحححححرى  •
 (؟     

   

 ال قل ال ام:  

    الطاارات •  

    القطارات •

    ال بارات •

ال قححححححححححححل البححححححححححححري ال ححححححححححححام )الحححححححححححححافالت/  • 
 والحافالت الكهربااية والترام(

   

المركبححححححات الليححححححة المسححححححتخدمة كمكححححححان  • 
لل مححححححل )سححححححيارات األجححححححرة، اإلسحححححح اف، 

 مركبات التوصيل(

   

    المركبات الخاصة •

    (     )الرجاء التحديدأخرى  • 

 األماكن ال امة الداخلية: 
    المرافق ال،قافية •

    سوقمراكز الت •

    الحا اتالمقادي و  •

    ال وادي الليلية •

    المطاعم •

)يرجحححححن تحديحححححددا: أي أمحححححاكن أخحححححرى  •
     ) 

   

الرجحححات تقحححديم ملخحححص محححوجز للتحححدابير الكاملحححة والجزايحححة محححي تحديحححد تفاصحححيل  3-2-2-1
 التدابير الجزاية الم فذة.

 حظر تدخين التبن في أماكن ال مل الداخلية •
التدابير الجائية سببها عحدم وجحود تشحريع لمكافححة التحدخين علحن المسحتوى 

ويححتم االعتمححاد علححن التوجيهححات واالوامححر الوااريححة للسححنوات السححابقة الحوطني 
 فقط وعدم وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين.

 حظر تدخين التبن في وساال ال قل ال ام •
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 حظر تدخين التبن في األماكن ال امة الداخلية •
      

)الحمايححة مححن الت ححرض  1الرجححات تقححديم وصححف مححوجز عححن التقححدم المحححرز فححي ت فيححذ المححادة   3-2-2-1
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. لدخان التبن(

      
إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة ولححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان   3-2-2-1

 المخصص أد اه.
       

 
 تنظيم محتويات منتجات التبغ 1 3-2-3
دل قمتم حسب االقتضات باعتماد وت فيذ تدابير تشري ية أو ت فيذيحة أو إداريحة    

أو تححدابير أخححرى أو قمححتم حسححب االقتضححات بت فيححذ بححرامج بخصححوص أي مححن 
 التالية:المجاالت 

"  حححم" أو "ال". وفيمحححا يت لحححق بحححالردود اإليجابيحححة )الرجحححات وضحححي عالمحححة علححح   
يرج  تقديم ملخص مقتضب في المكحان المخصحص فحي  هايحة دحذا الفحرع أو 

بذححدى اللغحات  ،إرفاق الو،ااق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ااق، إن توافرت
 الرسمية الست.(

       ال   نعم محتويات م تجات التبن؟اختبار وقياس  -  3-2-3-1

       ال   نعم اختبار وقياس ا ب ا،ات م تجات التبن؟ -  3-2-3-2

       ال   نعم ت ظيم محتويات م تجات التبن؟ -  3-2-3-3

       ال   نعم ت ظيم ا ب ا،ات م تجات التبن؟ -  3-2-3-4

)ت ظحيم محتويحات م تجحات  1الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز فحي ت فيحذ المحادة  3-2-3-5
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. التبن(

      
لححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان و إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة  3-2-3-6

 المخصص أد اه.
      

 
 تنظيم اإلفصاح عن منتجات التبغ 12 3-2-4
دل قمتم حسب االقتضات باعتماد وت فيذ تدابير تشري ية أو ت فيذيحة أو إداريحة    

أي مححن أو تححدابير أخححرى أو قمححتم حسححب االقتضححات بت فيححذ بححرامج بخصححوص 
 المجاالت التالية:

"  حححم" أو "ال". وفيمحححا يت لحححق بحححالردود اإليجابيحححة )الرجحححات وضحححي عالمحححة علححح   
يرج  تقديم ملخص مقتضب في المكحان المخصحص فحي  هايحة دحذا الفحرع أو 
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بذححدى اللغحات  ،إرفاق الو،ااق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ااق، إن توافرت
 الرسمية الست.(

مطالبة صا  ي م تجات التبن أو مستورديها باإلفصحام للسحلطات الحكوميحة  -  3-2-4-1
 عن الم لومات التي تت لق بما يلي:

       ال   نعم محتويات م تجات التبن؟ •

       ال   نعم ا ب ا،ات م تجات التبن؟ •

 المطالبة باإلفصام للجمهور عن الم لومات المت لقة بما يلي: -  3-2-4-2
       ال   نعم محتويات م تجات التبن؟ •

       ال   نعم ا ب ا،ات م تجات التبن؟ •

)ت ظحححيم اإلفصحححام عحححن  12الرجحححات تقحححديم وصحححف محححوجز للتقحححدم المححححرز فحححي ت فيحححذ المحححادة  3-2-4-3
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. م تجات التبن(

      
لححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان و إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة  3-2-4-4

 المخصص أد اه.
       
 

 تغليف وتوسيم منتجات التبغ 11 3-2-5

دححل قمححتم حسححب االقتضححات باعتمححاد وت فيححذ تححدابير تشححري ية أو ت فيذيححة أو   
إدارية أو تدابير أخرى أو قمحتم حسحب االقتضحات بت فيحذ بحرامج بخصحوص 

 أي من المجاالت التالية:
"  حم" أو "ال". وفيمحا يت لحق بحالردود اإليجابيحة )الرجات وضحي عالمحة علح  

يرج  تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في  هايحة دحذا الفحرع 
بذححدى  ،أو إرفاق الو،ااق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،حااق، إن تحوافرت

 اللغات الرسمية الست.(
آحححححححاد اشححححححتراط أال يحمححححححل التغليححححححف أو  - 11 3-2-5-1

السححححجاار أو سححححاار م تجححححات التبحححححن أي 
 إعالن أو ترويج؟

       ال   نعم

اشححتراط أال تححؤدي طريقححة تغليححف الم ححتج  - )أ(11-1 3-2-5-2
وتوسحححيمه إلححح  التحححرويج لحححه بحححأي وسحححيلة 
كاذبححححححة أو خادعححححححة أو مضححححححللة أو مححححححن 
المحتمحححل أن تولحححد ا طباعحححًا خاطاحححًا عحححن 

أخطحاره سماته أو آ،اره عل  الصحة أو 
 أو ا ب ا،اته؟

       ال   نعم

اشتراط أن تحمل كل علبة أو عبوة محن  - )ب(11-1 3-2-5-3
م تجححححححححات التبححححححححن وأغلفتهححححححححا الخارجيححححححححة 
وبطاقحححححات توسحححححيمها تححححححذيرات صححححححية 

 تصف آ،ار ت اطي التبن الضارة؟

       ال   نعم
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ضححححمان أن تكححححون التحححححذيرات الصحححححية  - (1)ب()11-1 3-2-5-4
 م تمدة من السلطة الوط ية المختصة؟

       ال   نعم

ضححححمان أن تكححححون التحححححذيرات الصحححححية  - (2)ب()11-1 3-2-5-5
 مت اوبة؟

       ال   نعم

ضححححمان أن تكححححون التحححححذيرات الصحححححية  - (3)ب()11-1 3-2-5-6
 واضحة وظادرة لل يان ومقروتة؟

       ال   نعم

 6-5-2-3إذا أجبحححتم بحححح"  م" علححح  السحححؤال  (3)ب()11-1 3-2-5-1
فهل يوصي القا ون كحد أد   بأسحلوب 
وحجحححم ولحححون م حححين للخحححط لضحححمان أن 
تكحححححححون التححححححححذيرات الصححححححححية واضححححححححة 

 وظادرة لل يان ومقروتة؟

       ال   نعم

ضححمان أن تغطححي التحححذيرات الصحححية   - (4)ب()11-1 3-2-5-1
٪ مححححححن مسححححححاحة 32مححححححا ال يقححححححل عححححححن 
 ال رض الرايسية؟

       ال   نعم

ضحححمان أن تغطحححي التححححذيرات الصححححية  - 3-2-5-1
٪ أو أك،حححححر محححححن مسحححححاحة ال حححححرض 52

 الرايسية؟

       ال   نعم

التأكد من أن التحذيرات الصححية تكحون  - (5)ب()11-1 3-2-5-12
في شكل صحور أو رسحومات أو تحتحوي 

 ؟عل  صور أو رسومات

       ال   نعم

-2-3إذا أجبتححححم بححححح"  م" علححححح  السحححححؤال  - 3-2-5-11
فهححل تملححك الحكومححة حقححوق ملكيححة  5-1

 دذه الصور والرسومات؟

       ال   نعم

-2-3إذا أجبتحححم بح"  ححححم" علحححح  السحححؤال  - 3-2-5-12
فهححل تقبلححون محح ا رخصححة غيححر  5-12

حصحححرية وخاليحححة محححن الرسحححوم السحححتخدام 
التحححذيرات الصحححية التححي أاعححدت داخححل 

 واليتكم القا و ية مي أطراف أخرى؟

       ال   نعم

اشتراط أن تحمل كل علبة أو عبوة محن  - 11-2 3-2-5-13
م تجححححححححات التبححححححححن وأغلفتهححححححححا الخارجيححححححححة 

توسححححححححيمها م لومححححححححات عححححححححن وبطاقححححححححات 
مكو ححات م تجححات التبححن وا ب ا،اتهححا ذات 

 الصلة؟

       ال   نعم

اشححححححححححححححححتراط أن تظهححححححححححححححححر التحححححححححححححححححذيرات  - 11-3 3-2-5-14
والم لومححات الكتابيححة األخححرى علحح  كححل 

وتوسححححيم خححححارجيين  عبححححوة وكححححل تغليححححف
 بلغة أو لغات بلدكم الرايسية؟

       ال   نعم
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)تغليححف وتوسححيم م تجححات  11الرجححات تقححديم وصححف مححوجز للتقححدم المحححرز فححي ت فيححذ المححادة  3-2-5-15
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. التبن(

( من االتفاقية االطارية ويجري 11تم استحصال الموافقات الرسمية لغرن تنفيذ المادة )
لغرن اعتماد الخاصة بمنتجات التبغ العمل حاليا علن تغيير المواصفة القياسية العراقية 

 .منتجاتعلب وعبوات تلك الالتحذيرات الصحية المصورة علن 
لححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان و إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة  3-2-5-16

 المخصص أد اه.
      

 
 التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور 12 3-2-6
دل قمحتم حسحب االقتضحات باعتمحاد وت فيحذ تحدابير تشحري ية أو ت فيذيحة أو إداريحة أو   

المجحاالت تدابير أخرى أو قمحتم حسحب االقتضحات بت فيحذ بحرامج بخصحوص أي محن 
 التالية:

"  ححم" أو "ال". وفيمححا يت لححق بححالردود اإليجابيححة يرجحح  )الرجححات وضححي عالمححة علحح  
تقحححديم ملخحححص مقتضحححب فحححي المكحححان المخصحححص فحححي  هايحححة دحححذا الفحححرع أو إرفحححاق 

بذحححدى اللغححات الرسححمية  ،الو،ححااق ذات الصححلة. ويرجحح  تقححديم الو،ححااق، إن تححوافرت
 الست.(

)يرجححححح  بحححححرامج الت،قيحححححف وتوعيحححححة الجمهحححححور؟  - )أ(12 3-2-6-1
الرجححوع إلحح  البححرامج الم فححذة م ححذ تقححديم تقريححر 

 الس تين(

       ال   نعم

فمححا دححي الفاححات التححي تسححتهدفها دححذه  1-6-2-3"  م" علحح  السححؤال بحححإذا أجبححتم  3-2-6-2
 البرامج؟

       ال   نعم الجمهور عمومأو  البالغون •

       ال   نعم األطفال والشباب •

       ال   نعم الرجال •

       ال   نعم ال سات •

       ال   نعم الحوامل •

       ال   نعم المجموعات اإل، ية •

 )يرجحححححححن تحديحححححححددا:أي ححححححححاالت أخحححححححرى  •
     ) 

       ال   نعم

فهححل كشححفتم عححن االختالفححات الرايسححية  1-6-2-3إذا أجبححتم بححح"  م" علحح  السححؤال  )أ(12 3-2-6-3
 التالية بين المجموعات السكا ية التي استهدفتها برامج الت،قيف وتوعية الجمهور؟

       ال   نعم ال مر •

       ال   نعم الج س •

       ال   نعم الخلفية الت ليمية •
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       ال   نعم الخلفية ال،قافية •

       ال   نعم الحالة االجتماعية واالقتصادية •

 )يرجحححححححن تحديحححححححددا:أي ححححححححاالت أخحححححححرى  •
     ) 

       ال   نعم

فهحححل تغطحححي بحححرامج الت،قيحححف وتوعيحححة  1-6-2-3إذا أجبحححتم بحححح"  م" علححح  السحححؤال  )ب(12 3-2-6-4
 ما يلي:الجمهور 

المخححاطر الصحححية المترتبححة علحح  اسححتهالك  •
 التبن؟

       ال   نعم

المخححاطر الصحححية المترتبححة علحح  الت ححرض  •
 لدخان التبن؟

       ال   نعم

فوااححححد اإلقححححالع عححححن ت ححححاطي التبححححن وأ مححححاط  •
 الحياة المتحررة من التبن؟

       ال   نعم

 ال واقب االقتصادية الوخيمة التي يفضي إليها: • )و(12

       ال   نعم إ تاج التبن؟ -

       ال   نعم استهالك التبن؟ -

 ال واقب البياية الوخيمة التي يفضي إليها: •

       ال   نعم إ تاج التبن؟ -

       ال   نعم استهالك التبن؟ -

وعحححححححي الهياحححححححات والم ظمحححححححات التاليحححححححة ومشحححححححاركتها فحححححححي وضحححححححي وت فيحححححححذ بحححححححرامج  - )د(12 3-2-6-5
 مت ددة القطاعات لمكافحة التبن:واستراتيجيات 

       ال   نعم ال امة؟ الهياات •

الم ظمحححات غيحححر الحكوميحححة غيحححر الم تسحححبة  •
 لدواار ص اعة التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم الم ظمات الخاصة؟ •

 )يرجحححححححن تحديححححححححددا:أخحححححححرى أي دياحححححححات  •
     ) 

       ال   نعم

دارة وت فيححذ بححرامج  12 3-2-6-6 دححل تسترشححدون فححي إعححداد واي
االتصححححححححححاالت والت،قيححححححححححف والتححححححححححدريب وتوعيححححححححححة 
الجمهحححححححور ب تحححححححااج البححححححححوث وتختبحححححححرون دحححححححذه 

 البرامج سلفًا وترصدو ها وتقيمو ها؟

       ال   نعم

دححل  ظمححتم دورات تدريبيححة مالامححة وخاصححة أو  )د( 12 3-2-6-1
وضححح تم بحححرامج ت،قيحححف وتوعيحححة بشحححأن مكافححححة 

 التبن لصالا:

       ال   نعم

       ال   نعم ال املين الصحيين؟ •

       ال   نعم ال املين في خدمة المجتم ات؟ •
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       ال   نعم ال املين االجتماعيين؟ •

       ال   نعم موظفي وساال اإلعالم؟ •

       ال   نعم المربين؟ •

       ال   نعم صا  ي القرارات؟ •

       ال   نعم اإلداريين؟ •

رجحححال  )يرجحححن تحديحححددا:فاحححات أخحححرى أي  •
 (الدين وخطباء المساجد

       ال   نعم

)الت،قيحف واالتصحال والتحدريب  12الرجات تقديم وصف موجز للتقحدم المححرز فحي ت فيحذ المحادة  3-2-6-1
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. وتوعية الجمهور(

تم توسيع العمل بمشروع مدار  منادضة للتدخين في عدد كبير من المدار  المتوسطة 
في بغداد والمحافظات العراقية كافة وذلك من خالل اقامة الورق التدريبية للتدريسيين 
والتربويين في انحاء العراق تضمنت محاضرات توعوية وتثقيفية باالضافة الن شرح 

وكذلك تستمر حمالت التوعية الخاصة بكبار السن  وتوضيع اليات تنفيذ المشروع.
والعاملين الصحيين وصناع القرار والمسؤوليين والنساء والشباب والمراهقين 

 الحكوميين

لم يشحملها دحذا الفحرع فيرجح  تقحديم تفاصحيلها فحي المكحان و إذا كا ت لديكم أي م لومات دامة  3-2-6-1
 المخصص أد اه.

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

دل قمتم حسب االقتضات باعتمحاد وت فيحذ تحدابير تشحري ية أو ت فيذيحة أو   
إداريححححححة أو تححححححدابير أخححححححرى أو قمححححححتم حسححححححب االقتضححححححات بت فيححححححذ بححححححرامج 

 المجاالت التالية:بخصوص أي من 
"  حححححم" أو "ال". وفيمححححححا يت لحححححق بححححححالردود )الرجحححححات وضحححححي عالمححححححة علححححح  

اإليجابيحححة يرجححح  تقحححديم ملخحححص مقتضحححب فحححي المكحححان المخصحححص فحححي 
 هايححة دححذا الفححرع أو إرفححاق الو،ححااق ذات الصححلة. ويرجحح  تقححديم الو،ححااق، 

 بذحدى اللغات الرسمية الست.( ،إن توافرت
حظححر شححامل علحح  جميححي أشححكال فححرض  - 13-2 3-2-1-1

اإلعححححححححالن عححححححححن التبححححححححن والتححححححححرويج لححححححححه 
 ورعايته؟

     ال   نعم

 .3-1-2-3، يرج  اال تقال مباشرة إل  السؤال 1-1-2-3إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال  

 فهل يشمل الحظر: 1-1-2-3إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال   3-2-1-2
براز م تجات التبن في  قحاط  • عرض واي

 البيي؟
       ال   نعم

       ال   نعم اإل تر ت الداخلية؟شبكة  •

       ال   نعم شبكة اإل تر ت ال المية؟ •

تمديحححححححححد ال المحححححححححات التجاريحححححححححة و/ أو  •
 تقاسم ال المات التجارية؟

       ال   نعم
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ت يحين الم تجححات كوسحيلة لإلعححالن أو  •
 الترويج؟

       ال   نعم

تصحححوير التبحححن أو اسحححتخدام التبحححن فحححي  •
البحححرامج الترفيهيحححة التحححي تب،هحححا وسحححاال 

 اإلعالم؟
       ال   نعم

رعايحححححححة دوااحححححححر صححححححح اعة التبحححححححن ألي  •
تظحححححححادرات أو أ شحححححححطة دوليحححححححة و/ أو 

 المشاركين فيها؟
       ال   نعم

مسادمات شركات التبحن المقدمحة إلح   •
أي كيححححححححححان آخححححححححححر "لقضححححححححححية تخححححححححححدم 
المجتمححححححي" و/ أو أي أ شححححححطة أخححححححرى 
تححححت مظلحححة "المسحححؤولية االجتماعيحححة 
للشححححركات" مححححن قبححححل دوااححححر صحححح اعة 

 التبن؟

       ال   نعم

أ شححححطة اإلعححححالن والتححححرويج والرعايححححة  •
ال ححححابرة للحححححدود وال اشححححاة مححححن داخححححل 

 إقليمكم؟

       ال   نعم

مححن أ شححطة اإلعححالن المما،لححة األشححكال  - 13-1 
والتحححححرويج والرعايحححححة عبحححححر الححححححدود فحححححي 

التحححححححي ت طبحححححححق عليهحححححححا اتجحححححححاه إقلحححححححيمكم 
 لوااحكم الداخلية؟

       ال   نعم

 .12-1-2-3يرج  اال تقال إل  السؤال  
 1-1-2-3إذا أجبتم بال في عل  السحؤال  13-2 3-2-1-3

فهحل د حاك مححا يمح  كم بمقتضح  الدسححتور 
أو المبحححادل الدسحححتورية محححن فحححرض حظحححر 
شحححامل علححح  أ شحححطة اإلعحححالن عحححن التبحححن 

 والترويج له ورعايته؟

       ال   نعم

فححرض قيححود علحح  أ شححطة اإلعححالن عححن  - 13-3 3-2-1-4
التبححن والتححرويج لححه ورعايتححه، فححي غيححاب 

 الشامل؟الحظر 

       ال   نعم

فححححححرض قيححححححود علحححححح  أ شححححححطة اإلعححححححالن  - 13-3 3-2-1-5
ال ححححححححابرة للحححححححححدود  والتححححححححرويج والرعايححححححححة

وال اشحححاة محححن داخحححل إقلحححيمكم والتحححي لهحححا 
آ،ححار عححابرة للحححدود، فححي غيححاب الحظححر 

 الشامل؟

       ال   نعم

حظر جميي أ واع أ شطة اإلعحالن عحن  - )أ(13-4 3-2-1-6
التبحححن والتحححرويج لحححه ورعايتحححه التحححي تحححرو ج 
ألحححد م تجححات التبححن بححأي وسححيلة كاذبححة 
أو خادعحححة أو مضححححللة أو مفضحححية إلحححح  

       ال   نعم
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ا طبحححححاع خحححححاطئ بشحححححأن خصااصحححححه أو 
 آ،اره الصحية أو أخطاره أو ا ب ا،اته؟

المطالبة بحأن يحرتبط اإلعحالن عحن التبحن  - )ب(13-4 3-2-1-1
بتحححذيرات صحححية  والتححرويج لححه ورعايتححه

 أو تحذيرات أو رساال أخرى مالامة؟

       ال   نعم

تقييد الحوافز المباشرة أو غيحر المباشحرة  - )ج(13-4 3-2-1-1
التحححححححي تشحححححححجي الجمهحححححححور علححححححح  شحححححححرات 

 م تجات التبن؟

       ال   نعم

مطالبححة دوااححر صحح اعة التبححن باإلفصححام  - )د(13-4 3-2-1-1
للسححلطات الحكوميححة الم  يححة عمححا ت فقححه 
عل  أ شطة اإلعالن والترويج والرعايحة 

 التي لم تحظر ب د؟

       ال   نعم

 فرض قيود عل  أ شطة اإلعالن والترويج والرعاية في: - )د(13-4 3-2-1-12

       ال   نعم اإلذاعة؟ • 

       ال   نعم التليفزيون؟ •

       ال   نعم وساال اإلعالم المطبوعة؟ •

       ال   نعم شبكة اإل تر ت الداخلية؟ •

       ال   نعم شبكة اإل تر ت ال المية؟ •

 )يرجن تحديددا: وسااط أخحرىأي  •
) 

       ال   نعم

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

       ال   نعم الدولية؟للتظادرات واأل شطة  •

       ال   نعم لمشاركين فيها؟ل •

 فهل: 1-1-2-3سوات أكا ت إجابتكم "  م" أم "ال" عن السؤال 
تت حححاو ون محححي األطحححراف األخحححرى علححح   - 13-6 3-2-1-12

تطححححوير التك ولوجيححححات وسححححاار الوسححححاال 
الضرورية لتيسير إلغات أ شحطة التحرويج 

 ال ابرة للحدود؟

       ال   نعم

تفرضححون عقوبححات علحح  التححرويج ال ححابر  - 13-1 3-2-1-13
للحححدود تكححافئ ال قوبححات الم طبقححة علحح  

اإلعححححححالن والتححححححرويج والرعايحححححححة  أ شححححححطة
ال اشححاة مححن داخححل إقلححيمكم وفقححًا للقححا ون 

 الوط ي؟

       ال   نعم

)اإلعححححالن عححححن التبححححن  13الرجححححات تقححححديم وصححححف مححححوجز للتقححححدم المحححححرز فححححي ت فيححححذ المححححادة  3-2-1-14
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 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. والترويج له ورعايته(

تم استحصال الموافقات الرسمية والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لغرض ازالة كافة 

تروج لمنتجات التبغ من الساحات والشوارع العامة واسطح البنايات الدعاية التي 

التجارية وكذلك المحالت التجارية وعدم السماح بتجديد االجازات الصحية لمن يخالف 

 الشروط والتعليمات

لححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان و إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة  3-2-1-15
 اه.المخصص أد 

)والذي لم يتعدى  ان قانون مكافحة التدخين الذي اقره مجل  النواب العراقي مؤخرا
يفرض حظرا شامال على االعالن والترويج لمنتجات التبغ كافة  الفترة القانونية لنفاذه(

 بما فيها عابرة الحدود

 
 
 
 

 الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد علن التبغ واإلقالع عنه 14 3-2-1
دحححل قمحححتم حسحححب االقتضحححات باعتمحححاد وت فيحححذ تحححدابير تشحححري ية أو ت فيذيحححة أو   

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضحات بت فيحذ بحرامج بخصحوص أي 
 من المجاالت التالية:

"  حححم" أو "ال". وفيمحححا يت لحححق بحححالردود اإليجابيحححة )الرجحححات وضحححي عالمحححة علححح  
المخصص فحي  هايحة دحذا الفحرع أو  يرج  تقديم ملخص مقتضب في المكان

بذحححححدى  ،إرفححححاق الو،ححححااق ذات الصححححلة. ويرجحححح  تقححححديم الو،ححححااق، إن تححححوافرت
 اللغات الرسمية الست.(

إعححححححداد و شحححححححر مبحححححححادل توجيهيحححححححة مالامحححححححة  - 14-1 3-2-1-1
وشحححاملة ومتكاملحححة مسححح دة بالبيذ حححات ال لميحححة 

 وأفضل الممارسات؟

       ال   نعم

بححرامج التشححجيي علحح  اإلقححالع عححن ت ححاطي  - 14-1 3-2-1-2
 التبن تشمل ما يلي:

  

ت ظحححححيم حمحححححالت إعالميحححححة تركحححححز علححححح   •
 أدمية اإلقالع عن التدخين؟

       ال   نعم

 برامج موجهة خصيصًا إل : •

 ال   نعم الفتيات دون سن البلوغ والقاصرات       

 ال   نعم ال سات       

 ال   نعم الحوامل       

الخطححححححححوط الهاتفيححححححححة للمسححححححححاعدة علحححححححح   •
 اإلقالع عن التدخين

       ال   نعم

تظححادرات محليححة حسححب االقتضححات م،ححل  •
اليوم ال حححححححالمي األ شحححححححطة المرتبطحححححححة بححححححح

       ال   نعم
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أو اليحوم الحوط ي  لالمت اع عحن التحدخين
 لالمت اع عن التدخين؟

 تحديحححححددا:)يرجحححححن  أي بحححححرامج أخحححححرى •
     ) 

       ال   نعم

 تصميم وت فيذ برامج تشجي عل  اإلقالع عن ت اطي التبن في أماكن م،ل: - )أ(14-2 3-2-1-3
       ال   نعم المؤسسات الت ليمية؟ •

       ال   نعم مرافق الرعاية الصحية؟ •

       ال   نعم أماكن ال مل؟ •

       ال   نعم األوساط الرياضية؟ •

)يرجححححححححن أمححححححححاكن أخححححححححرى أي  •
 تحديددا(

       ال   نعم

إدراج تشخيص وعالج االعتماد عل  التبن، وخحدمات إسحدات المشحورة بشحأن  - )ب(14-2 3-2-1-4
عحححن التحححدخين، فحححي البحححرامج والخطحححط واالسحححتراتيجيات الوط يحححة محححن  اإلقحححالع
 أجل:

       ال   نعم مكافحة التبن؟ •

       ال   نعم الصحة؟ •

       ال   نعم الت ليم؟ •

إدراج بحححححححرامج تت لحححححححق بتشحححححححخيص  - 3-2-1-5
االعتمححاد علحح  التبححن وعالجححه فححي 

 التابي لكم؟ ظام الرعاية الصحية 

       ال   نعم

فيرجحح  ذكححر الهياكححل التححي تقححوم  5-1-2-3إذا أجبححتم بححح"  م" علحح  السححؤال  )ب(14-2 3-2-1-6
بتحوفير بحرامج تشحخيص وعححالج االعتمحاد علح  التبحن فححي إطحار  ظحام الرعايححة 

 الصحية التابي لكم من بين الهياكل التالية؟

 ال   نعم الرعاية الصحية األولية       

  الرعايححححححححة الصححححححححححية ال،ا ويحححححححححة
 وال،ال،ية

       ال   نعم

  ظحححححححححححححم الرعايحححححححححححححة الصححححححححححححححية 
)يرجن تحديحددا: المتخصصة 

     ) 

       ال   نعم

  المراكححححححححز المتخصصححححححححة فححححححححي
إسححححدات المشححححورة لإلقححححالع عححححن 
التححححححدخين وم الجححححححة االعتمححححححاد 

 عليه

       ال   نعم

 ال   نعم مراكز التأديل       

  يرجححححححححن أي مراكحححححححز أخححححححححرى(
 (      تحديددا:

       ال   نعم
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فمححا دححي الخححدمات المتاحححة فححي  5-1-2-3إذا أجبححتم بححح"  م" علحح  السححؤال  )ب(14-2 3-2-1-1
 األوساط التي يشملها التمويل ال مومي أو مخططات سداد التكاليف؟دذه 

  م دومة  جزاية  كاملة الرعاية الصحية األولية •

الرعايحححححححححة الصححححححححححية ال،ا ويحححححححححة  •
  م دومة  جزاية  كاملة وال،ال،ية

 ظحححححححححححححم الرعايحححححححححححححة الصححححححححححححححية  •
)يرجن تحديحددا: المتخصصة 

     ) 
  م دومة  جزاية  كاملة

المراكحححححححححز المتخصصحححححححححة فحححححححححي  •
إسححححدات المشححححورة لإلقححححالع عححححن 
التححححححدخين وم الجححححححة االعتمححححححاد 

 عليه
  م دومة  جزاية  كاملة

  م دومة  جزاية  كاملة مراكز التأديل •

)يرجححححححن أي خححححححدمات أخححححححرى  •
  م دومة  جزاية  كاملة (      تحديددا:

فيرج  تحديحد المه يحين الصححيين  5-1-2-3إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال  )ب(14-2 3-2-1-1
أو سوادم من الم خحرطين فحي البحرامج التحي تتحيا عحالج االعتمحاد علح  التبحن 

 وخدمات إسدات المشورة؟

 المه يون الصحيون:

       ال   نعم األطبات •

       ال   نعم س انأطبات األ •

       ال   نعم أطبات األسرة •

ممارسححححححححو الطححححححححب التقليححححححححدي  •
 )الش بي(

       ال   نعم

المه يحححون الطبيحححون الخحححرون  •
 (      )يرجن تحديددم:

       ال   نعم

       ال   نعم الممرضات •

       ال   نعم القابالت •

       ال   نعم نالصيدال يو  •

ال ححححححححححححححاملون فححححححححححححححي خدمححححححححححححححة  •
 المجتم ات المحلية

       ال   نعم

ال ححححححححححححاملون فححححححححححححي الخدمححححححححححححة  •
 االجتماعية

       ال   نعم

المه يححححححححححححححححححححون الصحححححححححححححححححححححيون  •
)يرجحححن تحديحححددم: الخحححرون 

       ال   نعم
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     ) 
إدخحححال التحححدريب علححح  عحححالج االعتمحححاد علححح  التبحححن فحححي الم هحححاج الدراسححححي  - )ج(14-2 3-2-1-1

 ال املين الصحيين قبل التخرج وب ده في المدارس التالية:لتدريب 

       ال   نعم الطب؟ •

       ال   نعم طب األس ان؟ •

       ال   نعم التمريض؟ •

       ال   نعم الصيدلة؟ •

)يرجحححححححن أي محححححححدارس أخحححححححرى  •
 (      تحديددا:

       ال   نعم

تيسحححححير إتاححححححة و/أو القحححححدرة علححححح   - )د(14-2 3-2-1-12
 الصحيدال يةتحمل تكلفة الم تجات 

 لم الجة االعتماد عل  التبن؟

       ال   نعم

فمححا دححي الم تجحات التححي يمكححن  12-1-2-3السحؤال إذا أجبحتم بححح"  م" علحح   )د(14-2 3-2-1-11
 شراؤدا بشكل قا و ي في بالدكم، وأين يمكن شراؤدا؟

      

فمحا دحي الم تجحات الصححيدال ية  12-1-2-3إذا أجبحتم بحح"  م" علح  السححؤال  )د(14-2 3-2-1-12
 المتاحة لم الجة االعتماد عل  التبن داخل واليتكم بشكل قا و ي؟

ال الج باالست اضة عن  •
 ال يكوتين

       ال   نعم

       ال   نعم باوبروبياونال •

       ال   نعم فاري يكلينال •

)يرجححححححن أي م تجححححححات أخححححححرى  •
 (      تحديددا:

       ال   نعم

فهل تمول تكاليف ال حالج بهحذه  12-1-2-3إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال  )د(14-2 3-2-1-13
 الم تجات من األموال ال امة أو بسداد التكاليف من مصدر عام؟

ال الج باالست اضة عن  •
  م دومة  جزاية  كاملة ال يكوتين

  م دومة  جزاية  كاملة باوبروبياونال •

  م دومة  جزاية  كاملة فاري يكلينال •

)يرجححححححن أي م تجححححححات أخححححححرى  •
  م دومة  جزاية  كاملة (      تحديددا:

الححد محن الطلحب فيمحا يت لحق ) 14الرجات تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في ت فيحذ المحادة  3-2-1-14
علححح  محححدى السححح وات الححح،الث الماضحححية أو م حححذ تقحححديم  باالعتمحححاد علححح  التبحححن واإلقحححالع ع حححه(

 تقريركم الماضي.

، وعلن دذا االسا  في العراق تم التخطيط النشاء عدد من عيادات االقالع عن التدخين
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ارسل فريق عمل من اطباء وباحثين نفسانيين الن خارج العراق للتدريب علن آليات تقديم 
التدخين والعمل جاري علن توفير االجهاة واالدوية خدمات المساعدة علن االقالع عن 
 الضرورية الالامة لعمل تلك العيادات

ا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة ولححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان إذ 3-2-1-15
 المخصص أد اه.

      
 

 التدابير التي تتعلق بالحد من توريد التبغ 3-3
 (11-15)باإلشارة إل  المادة 

 االتجار قير المشروع بمنتجات التبغ 15 3-3-1
دحححل قمحححتم حسححححب االقتضحححات باعتمححححاد وت فيحححذ تححححدابير تشحححري ية أو ت فيذيححححة أو   

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسحب االقتضحات بت فيحذ بحرامج بخصحوص أي 
 من المجاالت التالية:

"  حححم" أو "ال". وفيمحححا يت لحححق بحححالردود اإليجابيحححة )الرجحححات وضحححي عالمحححة علححح  
يرج  تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصحص فحي  هايحة دحذا الفحرع أو 

بذحححححدى  ،الو،ححححااق، إن تححححوافرتإرفححححاق الو،ححححااق ذات الصححححلة. ويرجحححح  تقححححديم 
 اللغات الرسمية الست.(

اشححتراط وضححي عالمححات علحح  كححل علححب  - 15-2 3-3-1-1
وعبححححححححححوات م تجححححححححححات التبححححححححححن وأغلفتهححححححححححا 
الخارجيحححة للمسحححاعدة علحححح  تحديحححد م شححححأ 

 الم تج؟

       ال   نعم

اشححتراط وضححي عالمححات علحح  كححل علححب  - )أ(15-2 3-3-1-2
وعبححححححححححوات م تجححححححححححات التبححححححححححن وأغلفتهححححححححححا 

علححححح  أن الم حححححتج يابحححححاع الخارجيحححححة تحححححدل 
 بصفة قا و ية في السوق الداخلية؟

       ال   نعم

اشححححححححححتراط أن تحمححححححححححل علححححححححححب وعبححححححححححوات  - )أ(15-2 3-3-1-3
م تجححححات التبححححن التححححي تبححححاع بالتجزاححححة أو 

السححححححوق الداخليححححححة البيححححححان  بالجملححححححة فححححححي
التالي "ال يحرخص بحالبيي إال فحي ..." أو 
أن تحمححل أي عالمححة أخححرى ف الححة تبححين 

 المقصد ال هااي للم تج؟

       ال   نعم

3-3-1-4 15-
 )ب(2

قتفحححححات األ،حححححر اسحححححتحداث  ظحححححام عملحححححي ال -
ي ححححححزز  ظححححححام التوزيححححححي  وتحديححححححد الم شححححححأ

ويسححححححاعد علحححححح  تحححححححري االتجححححححار غيححححححر 
 المشروع؟

       ال   نعم

اشحححححتراط وضحححححوم ال المحححححات أو كتابتهحححححا  - 15-3 3-3-1-5
 باللغة و/ أو اللغات الرايسية للبلد؟

       ال   نعم

اشحححححتراط رصحححححد وتجميحححححي البيا حححححات عحححححن  - )أ(15-4 3-3-1-6
االتجححار ال ححابر للحححدود بم تجححات التبححن، 

       ال   نعم
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 بما فيه االتجار غير المشروع؟
-3-3إذا أجبتححححم بح"  ححححم" علحححح  السحححؤال  - )أ(15-4 3-3-1-1

فهل سهلتم تبحادل دحذه الم لومحات  1-6
بحححححححين المصحححححححالا الجمركيحححححححة والضحححححححريبية 
والسحححححلطات األخححححححرى حسحححححب االقتضححححححات 

واالتفاقحات ال، اايحة ووفقًا للقا ون الوط ي 
 والمت ددة األطراف ذات الصلة؟

       ال   نعم

3-3-1-1 15-
 )ب(4

إ فحاذ أو ت زيحز القححوا ين وتحديحد عقوبححات  -
وت ويضحححححات فحححححي حالحححححة االتجحححححار غيحححححر 
المشحححححححححروع بم تجحححححححححات التبحححححححححن وتزييفهحححححححححا 

 وتهريب السجاار؟

       ال   نعم

اشححتراط إتححالف السححجاار وم تجححات التبححن  - )ج(15-4 3-3-1-1
المقلحححدة والمهربحححة وكحححل م حححدات التصححح يي 
المصحححححادرة المتأتيحححححة محححححن االتجحححححار غيحححححر 
المشحححروع باسحححتخدام طحححرق تحتحححرم البياحححة 
باسححححححتخدام طححححححرق تحتححححححرم البياححححححة بقححححححدر 
اإلمكان أو الحتخلص محن دحذه الم تجحات 

 وفقًا للقا ون الوط ي؟

       ال   نعم

اعتمححححححاد وت فيححححححذ تححححححدابير رصححححححد وتو،يححححححق  - )د(15-4 3-3-1-12
ومراقبححححة تخححححزين وتوزيححححي م تجححححات التبححححن 
المحتجحححححزة أو الم قولحححححة وقحححححف الضحححححرااب 

 والرسوم؟

       ال   نعم

تمكحححين مصحححادرة م تجحححات االتجحححار غيحححر  - )د(15-4 3-3-1-11
 المشروع بم تجات التبن؟

       ال   نعم

التشحححححجيي علححححح  الت حححححاون بحححححين الهياحححححات  - 15-6 3-3-1-12
الوط يححححة والم ظمححححات الحكوميححححة الدوليححححة 

مية وذات الطابي الدولي في مجحال اإلقلي
التحقيحححححححق والمالحقحححححححة القضحححححححااية ورفحححححححي 
الحححدعاوى إلزالحححة االتجحححار غيحححر المشحححروع 
بم تجححححححات التبححححححن، مححححححي التركيححححححز بصححححححفة 
خاصحححة علححح  الت حححاون علححح  المسحححتويين 

 اإلقليمي ودون اإلقليمي؟

       ال   نعم

التححححححرخيص أو اتخححححححاذ إجححححححراتات أخححححححرى  - 15-1 3-3-1-13
بقصححد مراقبححة أو ت ظححيم اإل تححاج والتوزيححي 

 ل تفادي االتجار غير المشروع؟من أج

       ال   نعم

)االتجححار غيححر المشححروع  15الرجححات تقححديم وصححف مححوجز للتقححدم المحححرز فححي ت فيححذ المححادة  3-3-1-14
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. بم تجات التبن(

      
لححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان و إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة  3-3-1-15
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 المخصص أد اه.
      

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

دابير تشحححري ية أو ت فيذيححححة أو تححححدحححل قمحححتم حسححححب االقتضحححات باعتمححححاد وت فيحححذ   
بخصحوص أي إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسحب االقتضحات بت فيحذ بحرامج 

 من المجاالت التالية:
"  حححم" أو "ال". وفيمحححا يت لحححق بحححالردود اإليجابيحححة )الرجحححات وضحححي عالمحححة علححح  

يرج  تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصحص فحي  هايحة دحذا الفحرع أو 
بذحححححدى  ،إرفححححاق الو،ححححااق ذات الصححححلة. ويرجحححح  تقححححديم الو،ححححااق، إن تححححوافرت

 اللغات الرسمية الست.(
حححححر؟ إذا  - 16-1 3-3-2-1 حظححححر بيحححححي م تجححححات التبحححححن للقصَّ

أجبححححححححتم بححححححححح"  م" فيرجحححححححح  تحديححححححححد السححححححححن 
 سنة 48  سضف حقالالقا و ية: 

     نعم

 
       ال

اشححتراط قيححام جميححي بححاا ي م تجححات التبححن  - )أ(16-1 3-3-2-2
بوضححي مؤشححر واضححا وبححارز داخححل  قطححة 
البيحححي التاب حححة لهحححم يفيحححد بحظحححر بيحححي التبحححن 

ر؟  إل  القصذ

       ال   نعم

اشححتراط قيححام كححل بححااي للتبححن يسححاوره شححك  - )أ(16-1 3-3-2-3
فحححححححي عمحححححححر المشحححححححتري أن يطالحححححححب د حححححححا 

بتقححديم مححا يححدل علحح  أ ححه قححد بلححن  المشححتري
 السن القا و ية؟

       ال   نعم

حظححر بيححي م تجححات التبححن بححأي شححكل مححن  - )ب(16-1 3-3-2-4
األشححححكال مهمححححا كا ححححت طريقححححة الحصححححول 

المحححححححالت عليهححححححا مباشححححححرة م،ححححححل رفححححححوف 
 المفتوحة؟

       ال   نعم

أو الوجبحات حظر بيي وتص يي الحلويحات  - )ج(16-1 3-3-2-5
الخفيفحححة أو الحححدم  ومحححا سحححوادا فحححي شحححكل 

ر؟  م تجات للتبن إلغرات القصَّ

       ال   نعم

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

آالت البيع 
غير متاحة 
 في العراق

 .1-2-3-3فيرج  اال تقال مباشرة إل  السؤال  6-2-3-3إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال 
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 6-2-3-3إذا أجبحححححتم بحححححال في علححححح  السحححححؤال  )د(16-1 3-3-2-1
مححححن أن آالت بيححححي التبححححن  فهححححل أ ححححتم متأكححححدون

ر و/ أو أ ها ال تشحجي  ليست في مت اول القصَّ
ر؟  بيي م تجات التبن للقصَّ

       ال   نعم

 حظر و/ أو ت زيز حظر توزيي م تجات التبن المجا ية إل : - 16-2 3-3-2-1

       ال   نعم عموم ال اس؟ •

ر؟ •        ال   نعم القصَّ

حظحححر بيحححي السحححجاار آححححادًا أو فحححي علحححب  - 16-3 3-3-2-1
 صغيرة؟

       ال   نعم

فححرض عقوبححات علحح  البححاا ين والمححوزعين  - 16-6 3-3-2-12
 لضمان االمت،ال؟

       ال   نعم

ر ببيي م تجات التبن؟ - 16-1 3-3-2-11        ال   نعم حظر قيام القصَّ

)المبي ححات التححي تسححتهدف  16الرجححات تقححديم وصححف مححوجز للتقححدم المحححرز فححي ت فيححذ المححادة  3-3-2-12
حححر( حححر والمبي حححات بواسحححطة القصَّ علححح  محححدى ال حححامين السحححابقين أو م حححذ تقحححديم تقريحححركم  القصَّ

 الماضي.
      

لححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان و إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة  3-3-2-13
 المخصص أد اه.

        
 تقديم الدعم لألنشطة البديلة المجدية اقتصادياً  11 3-3-3
دححل قمححتم حسححب االقتضححات باعتمححاد وت فيححذ تححدابير أو بححرامج بخصححوص أي مححن   

 المجاالت التالية:
يت لحق بحالردود اإليجابيحة يرجح  "  حم" أو "ال". وفيمحا )الرجات وضي عالمحة علح  

تقححديم ملخححص مقتضححب فححي المكححان المخصححص فححي  هايححة دححذا الفححرع أو إرفححاق 
بذححدى اللغحات الرسحمية  ،الو،ااق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ااق، إن توافرت

 الست.(
 ت زيز البداال المجدية اقتصاديًا: - 11 3-3-3-1

   ال ي طبق  ال   نعم زارعي التبن؟ل •

   ال ي طبق  ال   نعم لل املين في ص اعة التبن؟ •

   ال ي طبق  ال   نعم آحاد باا ي التبن؟ •
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)تقديم الحدعم لن شحطة البديلحة  11الرجات تقديم ملخص موجز للتقدم المحرز في ت فيذ المادة  3-3-3-2
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي. المجدية اقتصادياً(

      
لححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان و إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة  3-3-3-3

 المخصص أد اه.
      

 
 التدابير والسياسات األخرى 3-4

 (21إل   11)باإلشارة إل  المواد 
 حماية البيئة وصحة األشخاص 11 3-4-1
دححل قمححتم حسححب االقتضححات باعتمححاد وت فيححذ تححدابير تشححري ية أو ت فيذيححة أو إداريححة   

أو قمححححتم حسححححب االقتضححححات بت فيححححذ بححححرامج بخصححححوص أي مححححن أو تححححدابير أخححححرى 
 المجاالت التالية:

"  حم" أو "ال". وفيمحا يت لحق بحالردود اإليجابيحة يرجح  )الرجات وضي عالمحة علح  
تقححديم ملخححص مقتضححب فححي المكححان المخصححص فححي  هايححة دححذا الفححرع أو إرفححاق 

بذححدى اللغحات الرسحمية  ،الو،ااق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ااق، إن توافرت
 الست.(

 ت فيذ التدابير المت لقة بزراعة التبن في إقليم بلدكم مي مراعاة ما يلي: - 11 3-4-1-1
   ال ي طبق  ال   نعم حماية البياة؟ •

   ال ي طبق  ال   نعم صحة األشخاص المرتبطة بالبياة؟ •

 ت فيذ التدابير المت لقة بتص يي التبن في إقليم بلدكم مي مراعاة ما يلي: - 18 3-4-1-2
   ال ي طبق  ال   نعم حماية البياة؟ •

   ال ي طبق  ال   نعم صحة األشخاص المرتبطة بالبياة •

حمايححححة البياححححة وصحححححة ) 11الرجححححات تقححححديم وصححححف مححححوجز للتقححححدم المحححححرز فححححي ت فيححححذ المححححادة  3-4-1-3
 ( عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي.األشخاص

      
إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة ولححم يشححملها دححذا الفححرع فيرجحح  تقححديم تفاصححيلها فححي المكححان  3-4-1-4

 المخصص أد اه.
مواصحفات عالميحة متطحورة تضحمن مسحتوى تم تأديل مصنع انتاج السكائر في العراق وفق 

 من السالمة وحماية االشخاص والبيئة عالي
 

 المسؤولية 11 3-4-2
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دححل قمححتم حسححب االقتضححات باعتمححاد وت فيححذ تححدابير تشححري ية أو ت فيذيححة أو إداريححة   
أو تححححدابير أخححححرى أو قمححححتم حسححححب االقتضححححات بت فيححححذ بححححرامج بخصححححوص أي مححححن 

 المجاالت التالية:
يت لحق بحالردود اإليجابيحة يرجح  "  حم" أو "ال". وفيمحا )الرجات وضحي عالمحة علح  

تقححديم ملخححص مقتضححب فححي المكححان المخصححص فححي  هايححة دححذا الفححرع أو إرفححاق 
بذححدى اللغحات الرسحمية  ،الو،ااق ذات الصلة. ويرج  تقديم الو،ااق، إن تحوافرت

 الست.(
الت امل مي المسؤولية الج ااية والمد ية، بمحا فحي  - 11-1 3-4-2-1

 االقتضات؟ذلك الت ويض ع د 
       ال   نعم

دححححل رفححححي أحححححدكم فححححي واليححححتكم القا و يححححة دعححححوى  11-1 3-4-2-2
المد يحححة، بمحححا  أو تت لحححق بالمسحححؤولية الج اايحححة و/

االقتضححححات، ضححححد أي  فححححي ذلححححك الت ححححويض ع ححححد
أ،حححر م حححاول للصححححة  جحححم  أي شحححركة تبحححن بصحححدد

 لتبن؟عن ت اطي ا

       ال   نعم

دححل اتخححذتم حسححب االقتضححات أي إجححرات تشححري ي  11-1 3-4-2-3
أو ت فيححححححذي أو إداري أو أي إجححححححرات آخححححححر ضححححححد 
دواار ص اعة التبن لحملهحا علح  سحداد جميحي أو 
ب ححححححححض التكححححححححاليف الطبيححححححححة أو االجتماعيححححححححة أو 

ألخحرى ذات الصحلة بت حاطي التبحن فحي التكاليف ا
 واليتكم القا و ية؟

       ال   نعم
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)المسحؤولية(  11الرجات تقديم وصف موجز ألي تقدم محرز حسب االقتضات في ت فيحذ المحادة  3-4-2-4
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي.

      
لحححم يشحححملها دحححذا الفحححرع فيرجححح  تقحححديم تفاصحححيلها فحححي المكحححان و إذا كا حححت لحححديكم م لومحححات دامحححة  3-4-2-5

 المخصص أد اه.
      

 

 البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات 22 3-4-3
دل قمتم حسب االقتضحات باعتمحاد وت فيحذ تحدابير تشحري ية أو ت فيذيحة أو إداريحة   

أو تحححدابير أخحححرى أو قمحححتم حسحححب االقتضحححات بت فيحححذ بحححرامج بخصحححوص أي محححن 
 التالية:المجاالت 

"  م" أو "ال". وفيما يت لق بحالردود اإليجابيحة يرجح  )الرجات وضي عالمة عل  
تقححديم ملخححص مقتضححب فححي المكححان المخصححص فححي  هايححة دححذا الفححرع أو إرفححاق 

بذححححححدى اللغحححححات  ،الو،حححححااق ذات الصحححححلة. ويرجححححح  تقحححححديم الو،حححححااق، إن تحححححوافرت
 الرسمية الست.(

 التي تت اول: ت زيز البحوث - )أ(22-1 3-4-3-1
       ال   نعم محددات استهالك التبن؟ •

       ال   نعم عواقب استهالك التبن؟ •

المؤشححححححرات االجتماعيححححححة واالقتصححححححادية  •
 ذات الصلة باستهالك التبن؟

       ال   نعم

ت ححححاطي التبححححن بححححين ال سححححات مححححي إيححححالت  •
 ع اية خاصة للحوامل؟

       ال   نعم

محححححححددات وعواقححححححب الت ححححححرض لححححححدخان  •
 التبن؟

       ال   نعم

تحديححد البححرامج الف الححة ل ححالج االعتمححاد  •
 عل  التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم تحديد سبل ال يش البديلة؟ •

 )يرجحححححن تحديحححححددا:م لومحححححات أخحححححرى  •
     ) ًً 

       ال   نعم

دعم وتدريب جميي األشخاص الم خحرطين  - )ب(22-1 3-4-3-2
فححححي أ شححححطة مراقبححححة التبححححن، بمححححا فححححي ذلححححك 

 أ شطة البحوث والت فيذ والتقييم؟

       ال   نعم

  ظام وط ي للرصد الوبااي بخصوص ما يلي: - )أ(22-3 3-4-3-3
 ال   نعم أ ماط استهالك التبن؟       
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 ال   نعم محددات استهالك التبن؟       

 ال   نعم عواقب استهالك التبن؟       

  المؤشححححححرات االجتماعيححححححة واالقتصححححححادية
 والصحية ذات الصلة باستهالك التبن؟

       ال   نعم

 ال   نعم الت رض لدخان التبن؟       

  يرجحححححححححن م لومحححححححححات أخحححححححححرى دامحححححححححة(
 (      تحديددا:

       ال   نعم

ف رجو إدراج جميي المسوحات  3-3-4-3إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال  )أ(22-3 3-4-3-4
 التي قمتم بذجرااها في الماضي وس ة المسا.

 
دل لدى بلدكم أي خطط  3-3-4-3باإلشارة إل  أي سؤال مدرج تحت  )أ(22-3 3-4-3-5

للتبن خالل لتكرار أي من الخطوات المذكورة أعاله أو إلجرات مسا جديد 
،الث إل  خمس س وات من المسا السابق؟  رجو ذكر التفاصيل في المكان 

 المخصص أد اه.
الن مسع وطني شامل للتعرف علن عوامل حاليا يتم التخطيط واالعداد 

 خطورة االمران قير االنتقالية ومنها التدخين
 لل موم عل  الص يد الوط ي من:التبادل اإلقليمي وال المي لما دو متام  - 22-4 3-4-3-6

الم لومححححححححححححححححححات ال لميححححححححححححححححححة والتق يححححححححححححححححححة  •
واالجتماعيحححححححة االقتصحححححححادية والتجاريحححححححة 

 والقا و ية؟

       ال   نعم

الم لومحححات المت لقحححة بممارسحححات دوااحححر  •
 ص اعة التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم الم لومات المت لقة بزراعة التبن؟ •

 قاعدة بيا ات محدَّ،ة تحتوي عل : - ()أ22-4 3-4-3-1
       ال   نعم التبن؟قوا ين ولوااا مكافحة  •

م لومححات تت لححق بذ فححاذ قححوا ين مكافحححة  •
 التبن؟

       ال   نعم

       ال   نعم قوا ين ذات صلة؟ •

)البححوث والمراقبحة وتبحادل  22الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في ت فيذ المادة  3-4-3-1
 عل  مدى ال امين السابقين أو م ذ تقديم تقريركم الماضي.الم لومات( 

      
تفاصححيلها فححي المكححان  تقححديملححم يشححملها دححذا الجححزت، يرجحح  و إذا كا ححت لححديكم م لومححات دامححة  3-4-3-1
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 المخصص أد اه.
      

 
 

 التعاون والمساعدة الدوليان -4
 

يرمححي دححذا الفححرع إلحح  مسححاعدة أما ححة االتفاقيححة علحح  تيسححير عمليححة الححربط بححين المهححارات والمححوارد : مالحظححة
 اإلقليمية واإلقليمية والدولية.المتاحة واالحتياجات المحددة عل  المستويات الوط ية ودون 

 
، دححل 26للمححادة  ووفقححا )ج(1-21عمححاًل بالمححادة  المادة 

قحححححدمتم أو تلقيحححححتم مسحححححاعدة ماليحححححة أو تق يحححححة )محححححن 
خححالل ق ححوات أحاديححة أو ، اايححة أو إقليميححة أو دون 
إقليميحححة  أو ق حححوات أخحححرى مت حححددة األطحححراف، بمحححا 
فححححححححححي ذلححححححححححك الم ظمححححححححححات الحكوميححححححححححة اإلقليميححححححححححة 
والم ظمححات الحكوميححة الدوليححة أو الم ظمححات غيححر 

ماايحححححححححححة الحكوميحححححححححححة والمؤسسحححححححححححات الماليحححححححححححة واإل 
المختصححة( إلعححداد وت زيححز بححرامج شححاملة ومت ححددة 
القطاعات لمكافحة التبن في أطراف االتفاقية محن 
البلحححدان ال اميحححة واألطحححراف التحححي تمحححر اقتصحححاداتها 
بمرحلحححححححة ا تقاليحححححححة، وذلحححححححك فحححححححي أي مجحححححححال محححححححن 

 المجاالت التالية:

المساعدة 
 المقدمة 

المساعدة 
 المتلقاة 

واكتسحاب التك ولوجيحا والم حارف تطوير و قل  - )أ(22-1 4-1
والمهححححححححارات والقححححححححدرات والخبححححححححرات المت لقححححححححة 

 بمكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

تححححوفير الخبححححرات التق يححححة وال لميححححة والقا و يححححة  - )ب(22-1 4-2
وغيردححححححححححححا مححححححححححححن أجححححححححححححل وضححححححححححححي وت زيححححححححححححز 
االسحححححتراتيجيات والخطحححححط والبحححححرامج الوط يحححححة 

 لمكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

بحرامج التحدريب أو التوعيححة الم اسحبة لل ححاملين  - )ج(22-1 4-3
 ؟12 المختصين طبقًا للمادة

   نعم  ال   نعم  ال

تحححوفير المحححواد والم حححدات واإلمحححدادات الالزمحححة  - )د(22-1 4-4
تي السحححتراتيجيات إلححح  جا حححب الحححدعم اللوجيسححح

 وخطط وبرامج مكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

تحديحححد طححححرق مكافحححححة التبححححن، بمححححا فححححي ذلححححك  - )د(22-1 4-5
 ؟ال يكوتين ال الج الشامل من إدمان

   نعم  ال   نعم  ال

ال هححوض بححالبحوث لزيححادة القححدرة علحح  تحمححل  - )و(22-1 4-6
تكحححححححححاليف ال ححححححححححالج الشححححححححححامل مححححححححححن إدمححححححححححان 

 ال يكوتين؟

   نعم  ال   نعم  ال
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 أو األك،حححرالواحححد فيرجحح  تحديححد الطححرف  6-4إلححح   1-4علحح  أي مححن األسححالة  "إذا أجبححتم بححح"  م 4-1
 ت إليه المساعدة.مالذي قدم المساعدة أو الذي قاد

 وجامعة لندن شركة جون دوبكنا ،منظمة الصحة العالمية
 الرجات تقديم م لومات عن أي من المساعدات المقدمة أو المتلقاة في المكان المخصص أد اه. 4-1

وقيا  نسبة التدخين السلبي وتمت  سادمت شركة جون دوبكنا بتاويدنا بجهاا فحص الهواء
االستفادة منه في اجراء الدراسة المسحية في عدد من االماكن العامة المغلقة في مدينة بغداد 
وكذلك فقد سادمت جامعة لندن بتنظيم ورشة عمل تدريبية للتعرف علن طرق مساعدة 

 .المدخنين الراقبين بترك التدخين من خالل عيادات االقالع عن التدخين
إذا لححم تكو ححوا قححد تلقيححتم أو قححدمتم مسححاعدة فححي أي مححن المجححاالت التححي سححبق ذكردححا فيرجحح  تحديححد  4-1

 المساعدة المالية أو التق ية التي ما زلتم ت ظرون فيها، إن وجدت.
       

دححححححل قمححححححتم بتشححححححجيي الم ظمححححححات اإلقليميححححححة والم ظمححححححات الحكوميححححححة الدوليححححححة  4-12
والمؤسسات المالية واإل مااية التي تتمت ون بتم،يحل فيهحا لتقحديم مسحاعدة ماليحة 

ال اميحة أو األطحراف بغرض المسادمة فحي ت ميحة أطحراف االتفاقيحة محن البلحدان 
التي تمحر اقتصحاداتها بمرحلحة ا تقاليحة لمسحاعدتها علح  الوفحات بااللتزامحات فحي 

   إطار االتفاقية؟

 (4-26)الرجات الرجوع إل  المادة 

   نعم      ال

 فيرج  تقديم التفاصيل في المكان المخصص أد اه. 12-4إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال  4-11
      

 
 األولويات والتعليقات -5
 

مححا دححي المجححاالت التححي تحظحح  باألولويححة فححي ت فيححذ اتفاقيححة م ظمححة الصحححة ال الميححة اإلطاريححة  5-1
 بشأن مكافحة التبن في واليتكم القا و ية؟
علحن وضحع التححذيرات الصححية المصحورة علحن علحب انشاء عيادات االقالع عن التدخين والعمل 

 التبغ
دححل اكتشححفتم أي تفححاوت بححين المححوارد المتاحححة واالحتياجححات المقححدرة لت فيححذ  5-2

   نعم      ال اتفاقية م ظمة الصحة ال المية اإلطارية بشأن مكافحة التبن

 .فيرج  تقديم التفاصيل في المكان المخصص أد اه 2-5إذا أجبتم بح"  م" عل  السؤال  5-3
تحوفير الحدعم المحادي الكبيحر قيحر ان المحوارد المتاححة مححدودة  بعن محواد االتفاقيحة تحتحاج الحن

مثل اجراء المسوحات الوطنية للتعرف علن واقع التحدخين فحي العحراق وكحذلك تحوفير المسحتلامات 
 الضرورية لعمل عيادات االقالع عن التدخين

 االتفاقية؟ما دي القيود أو ال قبات، إن وجدت، بخالف  قص الموارد خالل ت فيذ  5-4
 )ب((1-21)الرجات الرجوع إل  المادة 
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 الرجات تقديم أي م لومات دامة لم يأت ذكردا في أي مكان آخر وترو ها مهمة. 5-5
      

 اقتراحاتكم بشأن تطوير استمارة التبلين وت قيحها: 5-6
      

 
 

 نهاية استمارة التبليغ


