
 
 

 
 المرفق

 
 استمارة التبليغ بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية

 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
 
 

 الرجاء قراءة هذه المذكرة قبل استيفاء االستبيان!
 

 من أجل استخدام اخلاصيات التفاعلية الستمارة التبليغ يرجى اتباع اإلرشادات الواردة أدناه.
 
 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 
 
ت ظظليل ا ظظاكرة الظظذي لتظظوي عليظظه الت كظظد مظظن أ  اإلعظظدادات المييظظة لينظظامف ماي رةسظظو ب ةةرد ت ظظم    -2

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

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

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

 صفوف أة  ئات جديدة إىل اجلداةا.
 

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

 

 
 أؤكد أنين ملرأت ا ذكرة ةاتب ب اإلرشادات الواردة  ي ا.
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  2113-2112   المدة المشمولة بهذا التقرير 1-4
 م2114ابريل  7   تاريخ تقديم التقرير 1-5
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استتتتتتتتتتتتتلمؤ الت تتتتتتتتتتتت   ال   تتتتتتتتتتتترا  ال تتتتتتتتتتتت     -2

 ل  االجت اع    االقت ادي  ذا  ال 
-6)ب( و2-6)أ( و2-6ذلك إلى  المىواد ى)ج(، واى4-21)أ( و3-21، و2-21)أ( و2-15)باإلشارة إلى  المىواد 

 المذاورة في األقسام الفرعي  ذات الصل ( 17و 5-15و 4-15و 3
 معدل انتشار تعاطي الت   2-1

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

)الرجىىات تقىىديم بيانىىات عىىن معىىدل انتشىىار تعىىامي التبىىن بىىين جميىىي السىىاان البىىال ين، أي مىىن 
مىىي تحديىىد العمىىر،  سىىن   64سىىن  و 16سىىن  وأا،ىىر، والىىذين تتىىراوم أعمىىار م بىىين  15بل ىىوا 
 (2-1-1-2انظر 

 معدل االنتشار )٪(  
)الرجات إدراج جميي منتجات تبن 

 ل االنتشار(التدخين في بيانات معد
متوسم عدد منتجات التبن 
 األا،ر استهالاًا يومياً 

 الذكور
  1161 المدخنون الحاليون

  1463 المدخنون اليوميون     
 2.5 المدخنون الَعرضيون     

 6.8 المدخنون السابقون 
 76.4 الذين لم يدخنوا مملقاً 

 اإلناث
  0.76 المدخنات الحاليات

  0.3 مدخنات اليومياتال     
 0.4 المدخنات العرضيات     

 0.6 المدخنات السابقات 
 98.6 الالئي لم يدخنَّ مملقاً 

 المجموع )الذكور واإلناث(
  7.0 المدخنون الحاليون

  0.00 المدخنون اليوميون     
 0.00 المدخنون الَعرضيون     

 0.00 المدخنون السابقون 
 86.5 يدخنوا مملقاً  من لم
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 الرجىىىات ذاىىىىر منتجىىىىات تبىىىىن التىىىىدخين الداخلىىىى  فىىىىي حسىىىىاب معىىىىدل االنتشىىىىار ردًا علىىىى  السىىىىسال 2-1-1-1
2-1-1: 
      جميي منتجات التبن )التبن المدخن وغير المدخن( م،ل السجائر والشيش  والجدو           

-1-2ليهىا البيانىىات الىواردة فىي الجىىىواب علىى  السىىسال الرجىات ذاىر الفئىى  العمريى  التىي تشىىير إ 2-1-1-2
1: 

     سن  فما فوق      16       
 ومصدر  ذه البيانات: 1-1-2الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  السسال  2-1-1-3

           م8002سح الصحي السنوي الم  
  فىىىىي  ىىىىذا التقريىىىىر، م،ىىىىل: الرجىىىىات وضىىىىي تعىىىىاريف مناسىىىىب  للمصىىىىملحات التاليىىىى  المسىىىىتخدم 2-1-1-4

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

 المدخنون الحاليون الذين يدخنون وقت إجرات الدراس .    

 المدخنون السابقون  م الذين دخنوا في السابق ولان ال يدخنون اآلن.
 حياتهميدخن مملقا:  م الذين لم يدخنوا موال من لم 

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

 بالسلمن (والمقيمين  )للعمانيين% 8.2مدخنون حاليون رجال ونسات  

 بالسلمن (والمقيمين  )للعمانيين% 8..2مدخنون عل  اإلمالق  غير
                    .8002% عام 81.1ال   2..8% عام 88 ناك زيادة مفيف  في نسب  المدخنين يوميًا من 
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 معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين )حسب الفئات العمرية( 2-1-2
عىن معىدل االنتشىار، إذا تىوافرت، موزعى  بحسىب الفئىات العمريى ، مىي )الرجىات تقىديم بيانىات 

 34-25تحديد الفئ  العمري  المعني  ويفضل استخدام فئات تتاىون مىن عشىر سىنوات، م،ىل 
 سن ( 44-35سن ، 

الفئات العمري    
 )البال ون(

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

 (في بيانات االنتشار
 الذكور

  1المدخنون الحاليون

 
 أضف الفئ  العمري 

ال توجد بيانات حسب 
 %  الجنس

  % 
  % 
  % 
 % 

 

 اإلناث

 1المدخنات الحاليات
 أضف الفئ  العمري  

ال توجد بيانات حسب 
 %  الجنس

  % 
  % 
  % 
  % 

 

ناث(المجموع )ذكو   ر وا 
  1المدخنون الحاليون

 أضف الفئ  العمري 

11-22  %5.8 
33-34  %2.. 
35-52  %80.0 
13-12  %1.2 
03-02  %8.2  

                                                           
 البيانات اان متاحًا.يرج   ا  نا تقديم البيانات المتعلق  بجميي المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقى  بالمىدخنين اليىوميين فقىم، أيه  ىذه      1
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-2الرجىات ذاىر منتجىات تبىن التىدخين الداخلى  فىي حسىاب معىدل االنتشىار ردًا علىى  السىىسال  2-1-2-1
1-2: 

         تبن المدخن وغير المدخن( م،ل السجائر والشيش  والجدو     جميي منتجات التبن )ال   
 ومصدر  ذه البيانات: 2-1-2الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  السسال  2-1-2-2

           م8002سح الصحي السنوي الم
الفئىى   الرجىىات تقىىديم شىىرم مىىوجز عىىن االتجىىاه السىىائد فىىي معىىدل انتشىىار التىىدخين حاليىىًا حسىىب 2-1-2-3

 العمري  عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي.
 تشىىير رخىىر دراسىى  ضىىمن المسىىح الصىىحي العىىالمي أن انتشىىار التبىىن  ىىو حاليىىًا اىىاالتي )بيانىىات

 م( 8002
 %  8.2مدخنون حاليون رجال ونسات: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          %                                     8..2غير مدخنون عل  اإلمالق 

 
 

 معدل انتشار تعاطي التبغ الذي ال يدخن بين السكان البالغين )جميعهم( 2-1-3
سىىن   15النتشىىار بىىين جميىىي السىىاان البىىال ين، م،ىىل الىىذين بل ىىوا )الرجىىات تقىىديم بيانىىات معىىدل ا

سىىن   مىىي تحديىىد العمىىر المعنىىي فىىي الفقىىرة  64سىىن  و 16وأا،ىىر، والىىذين تتىىراوم أعمىىار م بىىين 
 (2-3-1-2، انظر 2-1-3-2

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

 بيانات معدل االنتشار(
 ذكورال

 063 المتعامون الحاليون
  المتعامون اليوميون     
  المتعامون العرضيون     

  السابقونالمتعامون 
  الذين لم يتعاموا التدخين مملقاً 

 اإلناث
 364 المتعاميات الحاليات

  المتعاميات اليوميات     
  المتعاميات العرضيات     
  تعاميات السابقاتالم

  الالئي لم يتعامين التدخين مملقاً 
ناث(  المجموع )ذكور وا 

 362 المتعامون الحاليون
  المتعامون اليوميون     
  المتعامون العرضيون     
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  المتعامون السابقون
  الذين لم يتعاموا التدخين مملقاً 

ت التبن الذي ال يدخن الداخل  في حسىاب معىدل االنتشىار ردًا علىى  السىسال الرجات ذار منتجا 2-1-3-1
2-1-3: 
       تاا، أفضل، تومباك، سوباريجو 

 :3-1-2الرجات ذار الفئ  العمري  التي تشير إليها بيانات الرد عل  السسال  2-1-3-2
 

 البيانات: ومصدر  ذه 3-1-2الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  السسال  2-1-3-3
النمام الحياه بين ملب  الجامعات والاليات ومسسسات مسح المعرف  ، واالنمباع والممارس     

                KAP). )8002التعليم العالي 
الرجىىات وضىىي تعىىاريف فىىي الماىىان المخصىىص أدنىىاه مناسىىب  للمصىىملحات التاليىى  المسىىتخدم   2-1-3-4

المتعىىىامون العرضىىىيون"، اليون"، "المتعىىىامون اليوميىىىون"، "فىىىي  ىىىذا التقريىىىر: "المتعىىىامون الحىىى
 "المتعامون السابقون" و"من لم يتعاموا التدخين مملقًا".

 للمدخنون الحاليون الذين يدخنون وقت إجرات الدراس .
 المدخنون السابقون  م الذين دخنوا في السابق ولان ال يدخنون اآلن.

          وا موال حياتهم.من لم يدخن مملقا:  م الذين لم يدخن
 

الرجىىات تقىىديم شىىرم مىىوجز عىىن االتجىىاه السىىائد فىىي اسىىتخدام التبىىن الىىذي ال يىىدخن بىىين البىىال ين  2-1-3-5
 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي.

 ا،ل  للمقارن ال توجد دراس  مم   
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يدددخن بددين السددكان البددالغين )المتعدداطين معدددل انتشددار تعدداطي منتجددات التبددغ الددذي ال  2-1-4
 الحاليين( حسب الفئة العمرية

)الرجات تقديم بيانات معدل االنتشار، إذا توافرت، موزعى  حسىب الفئىات العمريى ، مىي تحديىد 
 34-25الفئ  العمري  المعني  ويفضل استخدام الفئات التي تتاىون مىن عشىر سىنوات، م،ىل 

 سن ( 44-35سن ، 
  الفئىىى  العمريىىى  

 )البال ون(
 معدل االنتشار )٪(

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

 الذكور
 2المتعامون الحاليون

 أضف الفئ  العمري 

ال توجد بيانات حسب الفئة 
 %  العمرية

  % 
  % 
  % 
  % 
 % 

 %  
 اإلناث

 2ات الحالياتالمتعامي

 أضف الفئ  العمري 

ال توجد بيانات حسب الفئة 
 %  العمرية

  % 
  % 
  % 
 % 

 %  
ناث(  المجموع )ذكور وا 
 2المتعامون الحاليون

 أضف الفئ  العمري 

ال توجد بيانات حسب الفئة 
 %  العمرية

  % 
  % 
  % 
  % 

                                                           
مىىا بالمتعىىامين اليىىوميين فقىىم، أيه  ىىذه البيانىىات اىىىان  يرجىى  تقىىديم البيانىىات المتعلقىى  إمىىا بجميىىي المتعىىامين   2 الحىىىاليين وا   متاحًا.
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 %  

 :4-1-2الرجات ذار منتجات التبن الذي ال يدخن المذاورة في الرد عل  السسال  2-1-4-1
   تاا، أفضل، تومباك، سوباريجو       

 ومصدر  ذه البيانات: 4-1-2الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  السسال  2-1-4-2
 م       2331

ئد فىىىي التعىىىامي الحىىىالي للتبىىىن الىىىذي ال يىىىدخن، الرجىىىات تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز عىىىن االتجىىىاه السىىىا 2-1-4-3
 حسب الفئ  العمري  للبال ين عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي.

        ال يوجد مسح سابق الجرات مقارن . 
 

 تعاطي التبغ حسب المجموعات اإلثنية 2-1-5
 معدل االنتشار المجموعات اإل،ني   

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

المجموع )ذاور  اإلناث الذاور
ناث(  وا 

المتعامون 
 3الحاليون

أضف المجموع  اإل،ني 
 

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

 :5-1-2ات التبن المذاورة في الجواب عل  السسال الرجات تحديد منتج 2-1-5-1
 ال توجد بيانات

 :  5-1-2الرجات ذار الفئ  العمري  التي أشارت إليها بيانات الرد عل  السسال  2-1-5-2
      ال توجد بيانات     

 ومصدر  ذه البيانات: 5-1-2الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  السسال  2-1-5-3
 ياناتال توجد ب

 
 

 
 
 
 

                                                           
مىىا بالمتعىىامين اليىىوميين فقىىم، أيه  ىىذه البيانىىات اىىىان    3  متاحًا.يرجىى  تقىىديم البيانىىات المتعلقىى  إمىىا بجميىىي المتعىىامين الحىىىاليين وا 
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                تعاطي الشباب الذكور واإلناث للتبغ 2-1-1

 معدل االنتشار )٪( الفئ  العمري   
)الرجات إدراج جميي منتجات التبن الذي يدخن والذي 

 ال يدخن في بيانات االنتشار(
التبىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىذي 

 يدخن
التبن الذي 

 يدخن ال
أنواع التبن األخرى 

ن تدخين التب)
 (بالنارجيل ، م،ال

 الصبيان
 4المتعامون الحاليون

أضف الفئ  الشبابي 
 

13-15 %1.8  %8.8  %8.0 
 %  %  %  ال توجد بيانات
 %  %  %  ال توجد بيانات
 %  %  %  ال توجد بيانات
  %  %  %  ال توجد بيانات

 الفتيات
المتعاميات 

 4الحاليات

أضف الفئ  الشبابي 
 

13-15  %0.1  %0..  %0.. 
 %  %  %  ال توجد بيانات
 %  %  %  ال توجد بيانات
 %  %  %  ال توجد بيانات
  %  %  %  ال توجد بيانات

 )الصبيان والفتيات( المجموع
 4المتعامون الحاليون

أضف الفئ  الشبابي 
 

 8.8%  8.1%  8.2%  بياناتال توجد 
 %  %  %  ال توجد بيانات
 %  %  %  ال توجد بيانات

  %  %  % 
  % %   %    

2-1-6-
1 

 :6-1-2الرجات تحديد منتجات التبن الداخل  في حساب معدل االنتشار ردًا عل  السسال 
             Global Youth Tobacco Survey (GYTS 2010)                  

2-1-6-
2 

 ومصدر  ذه البيانات: 6-1-2الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  السسال 
      2010     

                                                           
مىىا   4 بالمتعىىامين اليىىوميين فقىىم، أيه  ىىذه البيانىىات اىىىان  يرجىى  تقىىديم البيانىىات المتعلقىى  إمىىا بجميىىي المتعىىامين الحىىىاليين وا   متاحًا.
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2-1-6-
3 

الرجىىىات وضىىىي تعريىىىف مناسىىىب فىىىي الماىىىان المخصىىىص أدنىىىاه لمصىىىملح "تعىىىامي التىىىدخين التبن 
 .6-1-2حاليًا" الوارد في الرد عل  السسال 

            سابق يومًا ال 10خين التبن خالل تد       
2-1-6-
4 

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

                   ب اآلن نحو استخدام الشيش  والتبن الممضوغ أا،ر من السجائريتوجه الشبا  
 

 تعرض لدخان الت  2-2 

 التعرض لدخان التبغ 2-2
  ؟ ل لديام أي بيانات بشأن التعرض لدخان التبن بين ساان بلدام 2-2-1

  نعم      ال
 فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيل فىىي الماىىان المخصىىص أدنىىاه  1-2-2إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى  السىىسال  2-2-2

ل التعرض لدخان التبن حسب الجنس، في المنىزل، وفىي ماىان العمىل، وفىي وسىائل النقىل )م،
 العام(.
 المنزل

 1225األوالد   
 1125البنات 
 1125 المجموع

 
 خارج المنزل 

 1522األوالد   
 1125البنات 
 1521 المجموع

 
   :ومصدر  ذه البيانات 1-2-2الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  السسال  2-2-3

دائرة المعلومات  -وزارة الصح   - 8080ب المي الستخدام التبن بين الشباالمسح الع      
              واإلحصات، الصح  المدرسي  ودائرة األمراض غير المعدي 

  ف ا  ال رت ط  بالت  2- 3

 الوفيات المرتبطة بالتبغ 2-3
 ؟  بالتبن بين ساان بلدام ل لديام أي بيانات بشأن الوفيات المرتبم   2-3-1

نعم      ال  

فمىا  ىو العىدد اإلجمىالي التقىديري للوفيىات التىي تعىزى  1-3-2إذا أجبتم بى"نعم" على  السىسال  2-3-2
             ال تتوفر          إل  تعامي التبن بين الساان

الرجىات تقىىديم أي معلومىىات إضىىافي ، إن وجىدت، بشىىأن الوفيىىات التىىي تعىزى إلىى  تعىىامي التبىىن  2-3-3
 ( والتي حد،ت في واليتام القانوني .األمراض القلبي  الوعائي )سرمان الرئ  و 

 000.800 80 عدل حدوث سرمان الرئ  بين الذاور:م 
          000.800 1.8 معدل حدوث سرمان الرئ  بين اإلناث:

ومصىدر  ىذه البيانىات، امىا  3-3-2و 2-3-2السىسالين  الرجات ذار سن  بيانات الرد على  2-3-4
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 :يرج  تقديم نسخ  من الدراس  التي رجعتم إليها
                وزارة الصح  - 8880حدوث السرمان في سلمن  عمان  تمعدال

  التكال ف ال رت ط  بالت  4- 2

 لتبغالتكاليف المرتبطة با 2-4
 ىىل لىىديام أي معلومىىات بشىىأن العىىبت االقتصىىادي النىىاجم عىىن تعىىىامي  2-4-1

التبىىن بىىين السىىاان، م،ىىل التالفىى  اإلجماليىى  لتعىىامي التبىىن التىىي يتابىىد ا 
 ساان مجتمعام؟

نعم      ال  

فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيل )م،ىىل التاىىاليف المباشىىرة وغيىىر  1-4-2السىىسال إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى   2-4-2
 المباشرة )المتعلق  بالرعاي  الصحي (، ومريق  تقدير التااليف، إذا أمان(.

         ال ينمبق  
يرجى  تقىديم ومصىدر  ىذه البيانىات، امىا  2-4-2على  السىسال الرجات ذار سن  بيانىات الىرد  2-4-3

 :تي رجعتم إليهانسخ  من الدراس  ال
     ال ينمبق      

  توريد الت    منتجاته 2-5
 توريد التبغ ومنتجاته  2-5

 (5-15)ج(، و4-21)ب( و2-6)باإلشارة إل  المواد 
 التوريد المشروع لمنتجات التبن 2-5-1

)قمي أو الوحدة  المنتج 
 أمنان، م،ال(

البيي 
 بالتجزئ 

اإلنتاج 
 المحلي

 تالواردا الصادرات

 الذي يدخنمنتجات التبن 

 أضف منتجًا

انظر الملف 
                  المرفق

انظر الملف 
                    المرفق

انظر الملف  
 الذي ال يدخنمنتجات التبن                    المرفق

 أضف منتجًا

                  
                  
 األخرىمنتجات التبن                    

 أضف منتجًا

انظر الملف  
                  المرفق

انظر الملف  
                  المرفق

انظر الملف  
                   المرفق

                 التبن  أوراق التبن

الرجىىات تقىىديم معلومىىات، إن وجىىدت، عىىن حجىىم المبيعىىات المعفىىاة مىىن الرسىىوم الجمرايىى  )اسىىم  2-5-2
 المنتج والوحدة والامي  م،ال(.

     ال توجد حاليا      
 ومصدر  ذه البيانات: 2-5-2و 1-5-2الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  السسالين  2-5-3
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 ال شر ع  غ رالتبغ 6-2 

 مصادرة منتجات التبغ غير المشروعة 2-1
 (5-15)باإلشارة إل  المادة  

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

 الامي  المصادرة

 الذي يدخنمنتجات التبن 

 أضف خمًا

 85521 ارز سجائر 2113
    
 ال يدخن الذيمنتجات التبن      

 أضف خمًا

    
    
 األخرى منتجات التبن      

 أضف خمًا

    
    
     

 في سوق التبن الومني ؟ غير المشروع  ل لديام أي معلومات عن النسب  المئوي  لمنتجات التبن  2-6-2
   نعم      ال

 غيىر المشىروع فما  ي النسب  المئويى  لمنتجىات التبىن  2-6-2إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال  2-6-3
       --     %  بالنسب  لجميي المنتجات في سوق التبن الومني ؟

واانىىىت المعلومىىىات متىىىوفرة لىىىديام، فمىىىا  ىىىو االتجىىىاه  3-6-2إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىى  السىىىسال  2-6-4
السائد عل  مدى السنوات ال،الث الماضي  أو منذ تقىديم تقريىرام الماضىي فيمىا يتعلىق بالنسىب  

 في سوق التبن الومني ؟ غير المشروع المئوي  لمنتجات التبن 
   ---        

 غير المشروع . الرجات تقديم أي معلومات إضافي  عن منتجات التبن 2-6-5
  ---         

 ومصدر  ذه البيانات: 6-2أسئل  الفرع  الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  2-6-6
    اإلدارة العام  للجمارك شرم  عمان السلماني  2113       

 زراع  الت   0-2 

 زراعة التبغ 2-0
  ل توجد أي  زراع  للتبن في واليتام القانوني  ؟ 2-7-1

   نعم      ال

فيرج  تقديم معلومات عن عدد العاملين في زراع   1-7-2إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال  2-7-2
 التبن. اما يرج  توزيي  ذا العدد حسب الجنس إذا أمانام ذلك.

      ال     
الرجات النظر ال      نسب  إنتاج أوراق التبن إل  الناتج المحلي اإلجمالي الومني. الرجات تقديم 2-7-3

  الملف المرفق

  ومصدر  ذه البيانات: 7-2أسئل  الفرع  الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  2-7-4

         م2111وزارة الزراع  وال،روة السماي     
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 فرض الضرائب على منتجا  الت   8- 2

 

 فرض الضرائب على منتجات التبغ 2-1
 (3-6)أ( و2-6)باإلشارة إل  المادتين 

لفئات منتجىات التبىن األا،ىر شىيوعًا )م،ىل مبلىن  البيي بالتجزئ  ما  ي نسب  الضرائب في أسعار 2-6-1
ضريب  اإلنتاج ورسوم المبيعىات والىواردات )عنىد االقتضىات( وضىريب  القيمى  المضىاف (  ضىريب  

                % من سعر البيي بالتجزئ 25          ؟السلي والخدمات
 ايف يتم تحصيل ضرائب اإلنتاج )وما  ي أنواع الضرائب المفروض (؟ 2-6-2

 ضريب  نوعي  فقم 
   نعم      ال

 ضريب  القيم  المضاف  فقم 
   نعم      ال

  توليف  بين الضريب  النوعي  وضريب  القيم  المضاف 
   نعم      ال

  ،ضريبة على حسب الفاتورة يتم فرض ال       )الرجاء شرح ذلك(توليف  أا،ر تعقيدًا
المرفقة مع السلعة ومقارنة الضريبة المتوقعة مع جداول معينة )انظر الملف المرفق. 
فإذا كانت الضريبة على الفاتورة موازية للضريبة المتوقعة يتم فرضها واال يتم اتباع 

          الضريبة حسب الدول المرفق.
رائب، إن وجىدت، المفروضى  على  منتجىات التبىن على  الرجات تقديم تفاصيل عىن معىدالت الضى 2-6-3

جميىىي مسىىتويات الحاومىى ، وتىىوخي الدقىى  بقىىدر اإلماىىان )حىىدد نىىوع الضىىريب : اىىأن تاىىون مىى،اًل 
 ضريب  القيم  المضاف ، أو رسوم عل  المبيعات، أو رسوم عل  الواردات(

المعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدل أو  نوع الضريب  المنتج 
 القيم 

 5أساس الضريب 

بن الذي منتجات الت  يدخن

 أضف منتجًا

انظر الجدول  
   المرفق

            

                

 ال يدخنمنتجات التبن الذي                  

ً أضف منتجا

  

ال ينمبق النه  
   ممنوع من التداول

            

                

 األخرى منتجات التبن                  

 أضف منتجًا

انظر الجدول 
      المرفق

            

                

                 
الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز عىىىىن االتجىىىىاه السىىىىائد فىىىىي واليىىىىتام القانونيىىىى  فىىىىي مجىىىىال الضىىىىريب   2-6-4

 بن عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي.المفروض  عل  منتجات الت
                م2111سن  حيث اانت رخر زيادة عام  14الضرائب ،ابت  ولم تت ير منذ     

                                                           
"أساس الضىريب " بوضىوم إلى  األسىاس الىذي يقىوم عليىه حسىاب معىدل الضىريب  أو قيمتهىا. فى ذا جىاتت  يبينينب ي أن     5

سىلع  التىي فرضىت الضريب  معبرًا عنهىا بنسىب  مئويى  )م،ىل ضىريب  القيمى  المضىاف ( لاىان "أسىاس الضىريب " القيمى  الفعليى  لل
٪ مىن سىعر البيىي بالتجزئى . فىي  ىذه الحالى  ياىون "األسىاس" 03٪ من سعر المنتج، و54عليها الضريب   عل  سبيل الم،ال 

 ىىىو سىىىعر المنىىىتهج أو سىىىعر البيىىىي بالتجزئىىى . أمىىىا إذا جىىىاتت الضىىىريب  معبىىىرًا عنهىىىا بالقيمىىى  )ضىىىريب  نوعيىىى  مىىى،ال( فىىى ن أسىىىاس 
 4( المفروضى  عليهىا ضىريب . وعلى  سىبيل الم،ىال إذا اانىت الضىريب  أو الىوزن د القمىيالضريب   و حجم السلي )حسىب عىد

 سيجارة. 033دوالرات و"أساس الضريب " يصبح  4سيجارة ف ن "قيم  الضريب  تصبح"  033دوالرات عل  ال 
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 ل تخصصون أي نسب  مئوي  من إيرادات ضرائبام لتمويل أي خم  أو  2-6-5
 وني ؟ استراتيجي  ومني  لماافح  التبن في واليتام القان

 (26باإلشارة إل  المادة )
نعم      ال  

 فيرج  تقديم التفاصيل في الماان المخصص أدناه. 5-6-2إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال  2-6-6
         

 ومصدر  ذه البيانات:  6-6-2إل   1-6-2األسئل   الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  2-6-7
       م2111 

 
 سعر منتجات التبغ 

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

الرجىىات ذاىىر أسىىعار البيىىي بالتجزئىى  ألشىىيي ،ال،ىىى  عالمىىات تجاريىى  مىىن منتجىىات التبىىن المحليىىى   2-5-1
 والمستوردة في أوسي نقم  بيي في عاصمتام.

عدد الوحدات  الم  التجاري  األا،ر بيعاً الع 
أو مقدار ا لال 

 عبوة

سعر 
البيي 
 بالتجزئ 

منتجات التبن  
 الذي يدخن

منتجات التبن 
 الذي ال يدخن

منتجات التبن 
 األخرى

 المنتجات 
 المحلي 

ال يوجد 
      انتاج محل 

               

ال يوجد 
           انتاج محل 

              

ال يوجد  
          انتاج محل 

              

                        ال يوجد انتاج محل  

                        ال يوجد انتاج محل 

                       ال يوجد انتاج محل  

ال ال يوجد انتاج  
          محل 

             

ج ال يوجد انتا
          محل 

             

ال ال يوجد انتاج 
          محل 

             

المنتجات 
 المستوردة

 21       مالبورو  
         سيجارة

 12511      

      12451           جرام 51        المعسل   

 21          جون بلير 
         سيجارة

 12611      

                           ينمبقال  

                          ال ينمبق 

                          ال ينمبق 



17 
1

7
 

                    

                   

                   

 ومصدر  ذه البيانات. 1-5-2الرجات ذار سن  بيانات الرد عل  السسال  2-5-2
          السوق المحلي والملف المرفق 2112 

 3-6-2الرجات ذار العمل  المستخدم  الستيفات خان  "معىدل الضىريب  أو قيمتهىىا" فىىي السىىسال  2-5-3
، وسعر صىرف  ىذه العملى  بالىدوالر األمرياىي 1-5-2وخان  "سعر البيي بالتجزئ " في السسال 
 ر الصرف أيضًا.إذا اان  ذا السعر معروفًا، وتاريخ سع

          دوالر امرياي 2256لاير عماني = 1 
الرجات تقديم وصف موجز لالتجاه السائد فىي واليىتام القانونيى  فىي مجىال أسىعار منتجىات التبىن  2-5-4

 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي.
ولم تستفد الحاوم  منها لعدم زيادة ت األسعار وذلك لزيادة شراات التبن سعر البيي ارتفع

                   م1555واالسعار ،ابت  منذ  م ...8الضرائب منذ عام 
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 االلتزاما  العام  3-1التشريع  اللوائح  الس اسا  -3
 االلتزامات العامة المادة 3-1

 (5)باإلشارة إل  المادة 
 االلتزامات العامة 5 3-1-1
قمىىىىىتم بوضىىىىىي وتنفيىىىىىذ اسىىىىىتراتيجيات  ىىىىىل  5-1 3-1-1-1

وخمم وبرامج شامل  ومتعىددة القماعىات 
لماافح  التبن على  الصىعيد الىومني وفقىًا 

 لالتفاقي ؟

       ال   نعم

 1-1-1-3إذا أجبىىتم بىىالنفي علىى  السىىسال  5-1 3-1-1-2
ًا بتمىىىىىىىىىىوير وتنفيىىىىىىىىىىذ فهىىىىىىىىىىل قمىىىىىىىىىىتم جزئيىىىىىىىىىى

اسىىىىتراتيجيات لماافحىىىى  التبىىىىن مىىىىن خىىىىالل 
إدراج ماافحىىىى  التبىىىىن فىىىىي االسىىىىتراتيجيات 
والخمىىىىىىىىم والبىىىىىىىىرامج المتعلقىىىىىىىى  بالصىىىىىىىىح  
الومني  أو الصح  العموميى  أو النهىوض 

 بالصح ؟

       ال   نعم

 2-1-1-3إذا أجبتم بىالنفي على  السىسال  5-1 3-1-1-3
فهىىىىىل تىىىىىم إدراج أي جانىىىىىب مىىىىىن جوانىىىىىىب 
ماافحىى  التبىىن المشىىار إليهىىا فىىي االتفاقيىى  
 في أي استراتيجي  أو خم  أو برنامج؟

       ال   نعم

   تعزيز وتمويل  ل قمتم ب نشات أو )أ( 5-2 3-1-1-4
 مراز اتصال لماافح  التبن 

       ال   نعم

 وحدة لماافح  التبن 
       ال   نعم

   التبنرلي  تنسيق ومني  لماافح 
       ال   نعم

فيرجى  تقىديم التفاصىيل )م،ىل  4-1-1-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  أي من األسئل  الىواردة تحىت  3-1-1-5
بىىن أو مبيعىى  رليىى  التنسىىيق الومنيىى ، والمسسسىى  التىىي ينتمىىي إليهىىا مراىىز االتصىىال لماافحىى  الت

 وحدة ماافح  التبن(.
توجد يوجد قسم لمكافحة  التبغ ضمن دائرة مراقبة ومكافحة األمراض غير المعدية، كما  

                   لجنة وطنية لمكافحة التبغ من القطاعات المعنية المتعددة
لتزامىىىىات )اال 2-5و 1-5الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادتين  3-1-1-6

 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي. العام (
 ألي  تنسيق ومني توجد  

 الم لق  في جميي محافظات السلمن وجود قوانين لحظر استخدام التبن في األماان العام  
 حظر استيراد وتصنيي التبن غير المدخن

   ذيري  عل  علب التبنالتتح وضي مواصف  قياسي  تم بموجبها وضي الصور
                 (GATSيتم التخميم الجرات دراس  استخدام التبن بين البال ين )

إذا اانت لديام أي معلومات  امى  أو لىم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجى  تقىديم تفاصىيل فىي الماىان  3-1-1-7
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 المخصص أدناه.
           

يمددا يتعلددق بمكافحددة التبددغ مددن المصددال  حمايددة سياسددات الصددحة العموميددة ف 5-3 3-1-2
 التجارية وغيرها لدوائر صناعة التبغ

 ل قمتم حسب االقتضات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعي  أو تنفيذيى  أو إداريى    
أو تدابير أخىرى أو قمىتم بتنفيىذ بىرامج حسىب االقتضىات فىي أي مىن المجىاالت 

 التالي :
ال". وفيما يتعلق بالردود اإليجابي  يرجى  "نعم" أو ")الرجات وضي عالم  عل  

تقىديم ملخىص مقتضىىب فىي الماىان المخصىىص فىي نهايى   ىىذا الفىرع أو إرفىىاق 
ب حىىىىدى الل ىىىىىات  ،الو،ىىىىائق ذات الصىىىىىل . ويرجىىىى  تقىىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىىوافرت

 الرسمي  الست.(
حماي  سياسىات الصىح  العموميى   -  3-1-2-1

فيمىىىىا يتعلىىىىق بماافحىىىى  التبىىىىن مىىىىن 
التجاريىى  وغير ىىا لىىدوائر  المصىىالح

 صناع  التبن؟

       ال   نعم

ضىىىىىىمان إمىىىىىىالع الجمهىىىىىىور وفقىىىىىىًا  -  3-1-2-2
)ج( علىىىىىىىىى  مائفىىىىىىىىى   12للمىىىىىىىىىادة 

واسىىىىع  مىىىىن المعلومىىىىات المتعلقىىىى  
بأنشىىم  دوائىىر صىىناع  التبىىن ذات 

يىىىىى ، فىىىىىي الصىىىىىل  بىىىىىأغراض االتفاق
 مستودع عمومي م،ال؟

       ال   نعم

فيرجى  تقىديم  2-2-1-3أو  1-2-1-3إذا أجبتم بى"نعم" على  أي مىن األسىئل  الىواردة تحىت  3-1-2-3
 التفاصيل في الماان المخصص أدناه.

ستمارة تعارض مصالح ألعضىات اللجنى  الومنيى  تم ايجاد او  بشال عاميتم مقابل  شراات التبن ال 
لماافح  التبن والتنبيه عل  دوائر الوزارة بعدم شرات ادوي  من واىالت شىراات التبىن. واىذلك التنبيىه 

            عل  جميي الوحدات الحاومي  المعني  بعدم قبول معونات و بات من شراات التبن.
علىى  مىىدى العىىامين السىىابقين  3-5يم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة الرجىىات تقىىد 3-1-2-4

 أو منذ تقديم تقريرام الماضي.
د اسىىتمارة تعىىارض مصىىالح ألعضىىات اللجنىى  الومنيىى  والتنبيىىه علىى  دوائىىر الىىوزارة بعىىدم م ايجىىاتىى     

حاوميى  المعنيى  بعىدم شرات ادوي  مىن واىالت شىراات التبىن. واىذلك التنبيىه على  جميىي الوحىدات ال
               قبول معونات و بات من شراات التبن. 

 استخدام المبادئ التوجيهي  التي اعتمد ا مستمر األمراف 3-1-2-5
ُيرجى  االسىىتفادة مىىن الحيهىز الىىوارد أدنىىاه لتقىديم معلومىىات إضىىافي  عىن اسىىتخدام "المبىىادئ التوجيهيىى  

الصىىح  العالميىى  اإلماريىى  بشىىأن ماافحىى  التبىىن" فىىي واليىىتام  مىىن اتفاقيىى  منظمىى  1-8لتنفيىىذ المىىادة 
مىىن و،يقىى  اإلرشىىادات المبينىى  خمىىوة بخمىىوة عنىىد  1-8)الرجىىات الرجىىوع إلىى  الفىىرع المعنىىي بالمىىادة 

ىىل  مىىن خىىالل  اإلجابىى  علىى   ىىذا السىىسال(. وقىىد ترغبىىون عوضىىًا عىىن ذلىىك فىىي تقىىديم معلومىىات مفصه
ام المبىادئ التوجيهيى . واإلجابى  اختياريى  على   ىذا الفىرع اإلجاب  عل  استبيان إضىافي عىن اسىتخد

 أو عل  االستبيان اإلضافي.
      ال توجد معلومات اضافي             
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إذا اانت لديام معلومات  ام  أخرى ولم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجى  تقىديم تفاصىيلها فىي الماىان  3-1-2-6
 المخصص أدناه.

           
 

 
  ر ال تعلق  بال د من الطلب على الت  التداب  3-2

 

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

 التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ 6 3-2-1
 ىل قمىىتم حسىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىذ تىىدابير تشىريعي  أو تنفيذيىى  أو إداريىى    

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

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيى  يرجى  )الرجات وضي عالم  عل  
تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي الماىىان المخصىىص فىىي نهايىى   ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

ب حىىىىىدى الل ىىىىىات  ،افرتالو،ىىىىىائق ذات الصىىىىىل . ويرجىىىىى  تقىىىىىديم الو،ىىىىىائق، إن تىىىىىو 
 الرسمي  الست.(

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

تسىهم بحيث يتعلق بمنتجات التبن 
فىىىىىي األغىىىىىراض الصىىىىىحي  الراميىىىىى  

 إل  الحد من استهالك التبن؟

       ال   نعم

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

 المسافرين الدوليين؟

       ال   نعم

فىىىىىىىرض حظىىىىىىىر أو تقييىىىىىىىد حسىىىىىىىب  - 3-2-1-3
علىىىىىىىىىىى  مسىىىىىىىىىىىتوردات  االقتضىىىىىىىىىىىات

المسىىىافرين الىىىدوليين مىىىن منتجىىىات 
التبىىىىىىىىن المعفىىىىىىىىاة مىىىىىىىىن الضىىىىىىىىرائب 

 والرسوم؟

       ال   نعم

)التىدابير السىعري  والضىريبي   6الرجات تقديم وصف موجز عىن التقىدم المحىرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-1-4
   عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي. من الملب عل  التبن( للحد

               سيجارة في المنافذ 411ومسموع بادخال  % من قيم  الشرات800ضرائب  فرض   
إذا اانت لديام معلومات  ام  أخرى ولم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجى  تقىديم تفاصىيلها فىي الماىان  3-2-1-5

 خصص أدناه.الم
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 الحماية من التعرض لدخان التبغ 6-2 3-2-2
 ىىىل قمىىىتم حسىىىىب االقتضىىىات باعتمىىىىاد وتنفيىىىذ تىىىىدابير تشىىىريعي  أو تنفيذيىىىى  أو   

إداري  أو تدابير أخرى أو قمتم حسىب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي 
 من المجاالت التالي :

"ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىى  "نعىىىم" أو )الرجىىىات وضىىىي عالمىىى  علىىى  
يرج  تقديم ملخص مقتضب في الماان المخصىص فىي نهايى   ىذا الفىرع أو 

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

حظىىىىر تىىىىدخين التبىىىىن فىىىىي أمىىىىاان العمىىىىل  -  3-2-2-1
واألمىاان الداخلي ، ووسائل النقل العامى ، 

ذا اقتضىىىىىىى  األمىىىىىىىر  العامىىىىىىى  الداخليىىىىىىى ، وا 
 األماان العام  األخرى؟

       ال   نعم

فمىىىا  ىىىو نىىىوع أو مبيعىىى  التىىىدابير  1-2-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىى  السىىىسال  3-2-2-2
 التي تنص عل  الحظر؟

 نيقانون وم •
       ال   نعم

 قانون دون ومني )قوانين دون ومني ( •
       ال   نعم

 أوامر إداري  وتنفيذي  •
       ال   نعم

 اتفاقات موعي  •
       ال   نعم

   تدابير أخرى )يرج  التحديد: ( •

                
       ال   نعم

يرجىىى  تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز لنىىىوع  مبيعىىى  ومحتىىىوى التىىىدابير التىىىي تىىىنص علىىى   3-2-2-3
 الحظر

          للمدخنينيحظر التدخين في االماان الم لق الداخلي  ويمان تخصيص اماان  
إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىى  أي اختيىىىار ورد فىىىي  3-2-2-4

أي مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىذه  ينمىىىىىىىىىويفهىىىىىىىىىل ، 3-2-2-2
 التدابير عل  رلي   بني  أساسي  لإلنفاذ؟

       ال   نعم

 ، نرجو ذار تفاصيل  ذا النظام.4-2-2-3إذ أجبتم بى"نعم" عل  السسال  3-2-2-5
لحظر التدخين في  في ال محافظات السلمن مت استفدار ملرارات حملية  

               األماان العام  الم لق  وتمبقها البلديات التابع  لتلك المحافظات.
 1-2-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىى  السىىىسال  3-2-2-6

فنرجىىىىىىو تحديىىىىىىد األمىىىىىىاان ومىىىىىىدى شىىىىىىمولي  
التدابير الممبقى  فىي أمىاان العمىل الداخليى  
ووسىىىىىىائل النقىىىىىىل العامىىىىىى  واألمىىىىىىاان العامىىىىىى  

ليىىى  وحسىىىبما تقتضىىىي الحاجىىى ، غير ىىىا الداخ
 من األماان العام .

 معدوم  جزئي  اامل 

 أماان العمل الداخلي :
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 المباني الحاومي  •
   

 مرافق الرعاي  الصحي  •
   

 المرافق التعليمي  •
   

 الجامعات •
   

 أماان العمل الخاص  •
   

 (؟ )يرجى تحديدها:أي أماان أخرى  •

                     
   

 النقل العام:  

 المائرات •  
   

 القمارات •
   

 العبارات •
   

النقىىىىىىىىىىىىل البىىىىىىىىىىىىري العىىىىىىىىىىىىام )الحىىىىىىىىىىىىافالت   • 
 الاهربائي  والترام( والحافالت

   

المرابىىىىىىات اآلليىىىىىى  المسىىىىىىتخدم  اماىىىىىىان  • 
للعمىىىىىىل )سىىىىىىيارات األجىىىىىىرة، اإلسىىىىىىعاف، 

 مرابات التوصيل(
   

 المرابات الخاص  •
   

                  )الرجاء التحديد(أخرى  • 
   

 األماان العام  الداخلي : 
 المرافق ال،قافي  •

   

 مرااز التسوق •
   

 اناتالمقا ي والح •
   

 النوادي الليلي  •
   

 المماعم •
   

   )يرجى تحديددها: (أي أماان أخرى  •

                    
   

الرجىىىات تقىىىديم ملخىىىص مىىىوجز للتىىىدابير الااملىىى  والجزئيىىى  مىىىي تحديىىىد تفاصىىىيل  3-2-2-7
 التدابير الجزئي  المنفذة.

 حظر تدخين التبن في أماان العمل الداخلي  •
                    ظر التدخين في جميي األماان العام  الم لق  ناك قرارات وزاري  تح

 نقل العامحظر تدخين التبن في وسائل ال •
                    ظر التدخين في جميي األماان العام  الم لق  ناك قرارات وزاري  تح
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 حظر تدخين التبن في األماان العام  الداخلي  •
               ظىىىر التىىىدخين فىىىي جميىىىي األمىىىاان العامىىى  الم لقىىى  نىىىاك قىىىرارات وزاريىىى  تح 

  

)الحمايىى  مىىن التعىىرض  6ز عىىن التقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة الرجىىات تقىىديم وصىىف مىىوج  3-2-2-6
 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي. لدخان التبن(

، ويمبىق بصىرام  بسىت،نات م8080قوانين حظر التدخين في األماان العام  سىن  تم اصدار   
                  تمبيق  في محالت الشيش .

 ستخدام المبادئ التوجيهي  التي اعتمد ا مستمر األمرافا 3-2-2-9
ُيرجىىى  االسىىىتفادة مىىىىن الحيهىىىز الىىىىوارد أدنىىىاه لتقىىىديم معلومىىىىات إضىىىافي  عىىىىن اسىىىتخدام "المبىىىىادئ 

مىىن اتفاقيىى  منظمىى  الصىىح  العالميىى  اإلماريىى  بشىىأن ماافحىى  التبىىن"  8التوجيهيى  لتنفيىىذ المىىادة 
مىىن و،يقىى  اإلرشىىادات المبينىى  خمىىوة  8لمعنىىي بالمىىادة فىىي واليىىتام )الرجىىات الرجىىوع إلىى  الفىىرع ا

بخمىىوة عنىىد اإلجابىى  علىى   ىىذا السىىسال(. وقىىد ترغبىىون عوضىىًا عىىن ذلىىك فىىي تقىىديم معلومىىات 
ىىل  مىىن خىىالل اإلجابىى  علىى  اسىىتبيان إضىىافي عىىن اسىىتخدام المبىىادئ التوجيهيىى . واإلجابىى   مفصه

 اختياري  عل   ذا الفرع أو عل  االستبيان اإلضافي.
           

3-2-2-
10 

إذا اانىىىت لىىىديام معلومىىىات  امىىى  أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىى  تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي  
 الماان المخصص أدناه.

          

 
 تنظيم محتويات منتجات التبغ 5 3-2-3
 ل قمتم حسب االقتضات باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعي  أو تنفيذيى  أو إداريى     

خىىرى أو قمىىتم حسىىب االقتضىىات بتنفيىىذ بىىرامج بخصىىوص أي مىىن أو تىىدابير أ
 المجاالت التالي :

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىى  )الرجىىىات وضىىىي عالمىىى  علىىى   
يرج  تقديم ملخص مقتضب في الماىان المخصىص فىي نهايى   ىذا الفىرع أو 

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

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

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

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

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

)تنظىيم محتويىات منتجىات  5الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-3-5
 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي. التبن(

تحديد امي  النياوتين والقمران وأول أاسيد في شأن  8008 .1صدار القرار الوزاري رقم  
           في السجائر. الاريون

 استخدام المبادئ التوجيهي  التي اعتمد ا مستمر األمراف 3-2-3-6
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ُيرجىىى  االسىىىتفادة مىىىن الحيهىىىز الىىىوارد أدنىىىاه لتقىىىديم معلومىىىات إضىىىافي  عىىىن اسىىىتخدام "المبىىىادئ 

مىىن اتفاقيىى  منظمىى  الصىىح  العالميىى  اإلماريىى  بشىىأن ماافحىى   80 .التوجيهيىى  لتنفيىىذ المىىادة  
مىىىن و،يقىىى  اإلرشىىىادات  80 .فىىىي واليىىىتام )الرجىىىات الرجىىىوع إلىىى  الفىىىرع المعنىىىي بالمىىىادة  التبىىىن"

المبين  خموة بخموة عند اإلجاب  عل   ذا السسال(. وقد ترغبىون عوضىًا عىن ذلىك فىي تقىديم 
ل  من خالل اإلجابى  على  اسىتبيان إضىافي عىن اسىتخدام المبىادئ التوجيهيى .  معلومات مفصه

    ذا الفرع أو عل  االستبيان اإلضافي.واإلجاب  اختياري  عل
           

إذا اانىىت لىىديام معلومىىات  امىى  أخىىرى ولىىم يشىىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىىي  3-2-3-7
 الماان المخصص أدناه.

           
 

 تنظيم اإلفصاح عن منتجات التبغ 11 3-2-4
بير تشريعي  أو تنفيذيى  أو إداريى   ل قمتم حسب االقتضات باعتماد وتنفيذ تدا   

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

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىى  )الرجىىىات وضىىىي عالمىىى  علىىى   
يرج  تقديم ملخص مقتضب في الماىان المخصىص فىي نهايى   ىذا الفىرع أو 

ب حىدى الل ىات  ،ق ذات الصل . ويرج  تقديم الو،ائق، إن توافرتإرفاق الو،ائ
 الرسمي  الست.(

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

 محتويات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

 انبعا،ات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

 الممالب  باإلفصام للجمهور عن المعلومات المتعلق  بما يلي: -  3-2-4-2
 محتويات منتجات التبن؟ •

       ال   نعم

 انبعا،ات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

)تنظىىىيم اإلفصىىىام عىىىن  11الرجىىىات تقىىىديم وصىىىف مىىىوجز للتقىىىدم المحىىىرز فىىىي تنفيىىىذ المىىىادة  3-2-4-3
 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي. منتجات التبن(

           
 استخدام المبادئ التوجيهي  التي اعتمد ا مستمر األمراف 3-2-4-4

 
ُيرج  االستفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقديم معلومات إضافي  عن استخدام "المبادئ 

ن اتفاقي  منظم  الصح  العالمي  اإلماري  بشأن ماافح  م 80 .التوجيهي  لتنفيذ المادة  
من و،يق  اإلرشادات  80 .التبن" في واليتام )الرجات الرجوع إل  الفرع المعني بالمادة 

المبين  خموة بخموة عند اإلجاب  عل   ذا السسال(. وقد ترغبون عوضًا عن ذلك في 
ل  من خالل اإلجاب  عل  استبيا ن إضافي عن استخدام المبادئ تقديم معلومات مفصه

 التوجيهي . واإلجاب  اختياري  عل   ذا الفرع أو عل  االستبيان اإلضافي.
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إذا اانىىت لىىديام معلومىىات  امىى  ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي الماىىان  3-4-2-3
 المخصص أدناه.

           
 
 التبغتغليف وتوسيم منتجات  11 3-2-5

 ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعي  أو تنفيذيىى  أو   
إداري  أو تدابير أخرى أو قمىتم حسىب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص 

 أي من المجاالت التالي :
"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيى  )الرجات وضىي عالمى  على  

لماان المخصص في نهايى   ىذا الفىرع يرج  تقديم ملخص مقتضب في ا
ب حىدى  ،أو إرفاق الو،ائق ذات الصل . ويرج  تقديم الو،ىائق، إن تىوافرت

 الل ات الرسمي  الست.(
رحىىىىىىاد اشىىىىىىترام أال يحمىىىىىىل الت ليىىىىىىف أو  - 11 3-2-5-1

السىىىىجائر أو سىىىىائر منتجىىىىات التبىىىىىن أي 
 إعالن أو ترويج؟

       ال   نعم

اشىىترام أال تىىسدي مريقىى  ت ليىىف المنىىتج  - )أ(11-1 3-2-5-2
وتوسىىىيمه إلىىى  التىىىرويج لىىىه بىىىأي وسىىىيل  
ااذبىىىىىى  أو خادعىىىىىى  أو مضىىىىىىلل  أو مىىىىىىن 
المحتمىىىل أن تولىىىد انمباعىىىًا خامئىىىًا عىىىن 
سماته أو ر،اره عل  الصح  أو أخمىاره 

 أو انبعا،اته؟

       ال   نعم

اشترام أن تحمل ال علب  أو عبوة مىن  - )ب(11-1 3-2-5-3
منتجىىىىىىىىات التبىىىىىىىىن وأغلفتهىىىىىىىىا الخارجيىىىىىىىى  
وبماقىىىىىات توسىىىىىيمها تحىىىىىذيرات صىىىىىحي  

 تصف ر،ار تعامي التبن الضارة؟

       ال   نعم

ضىىىىمان أن تاىىىىون التحىىىىذيرات الصىىىىحي   - (1)ب()11-1 3-2-5-4
       ال   نعم معتمدة من السلم  الومني  المختص ؟

ضىىىىمان أن تاىىىىون التحىىىىذيرات الصىىىىحي   - (2)ب()11-1 3-2-5-5
       ال   نعم ب ؟متناو 

ضىىىىمان أن تاىىىىون التحىىىىذيرات الصىىىىحي   - (3)ب()11-1 3-2-5-6
       ال   نعم واضح  وظا رة للعيان ومقروتة؟

 6-5-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىى  السىىىسال  (3)ب()11-1 3-2-5-7
فهل يوصي القانون احد أدن  بأسىلوب 
وحجىىىم ولىىىون معىىىين للخىىىم لضىىىمان أن 
تاىىىىىىىون التحىىىىىىىذيرات الصىىىىىىىحي  واضىىىىىىىح  

 وظا رة للعيان ومقروتة؟

       ال   نعم

ضىىمان أن ت مىىي التحىىذيرات الصىىحي    - (4ب())11-1 3-2-5-6
٪ مىىىىىىن مسىىىىىىاح  31مىىىىىىا ال يقىىىىىىل عىىىىىىن 
 العرض الرئيسي ؟

       ال   نعم

ضىىىمان أن ت مىىىي التحىىىذيرات الصىىىحي   - 3-2-5-5
٪ أو أا،ىىىىىر مىىىىىن مسىىىىىاح  العىىىىىرض 51

 الرئيسي ؟
       ال   نعم
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التأاد من أن التحذيرات الصىحي  تاىون  - (5)ب()11-1 3-2-5-11
في شال صىور أو رسىومات أو تحتىوي 

 ؟عل  صور أو رسومات
       ال   نعم

-2-3إذا أجبتىىىىم بىىىىى"نعم" علىىىىى  السىىىىىسال  - 3-2-5-11
فهىىىىىىل تملىىىىىىك الحاومىىىىىى  حقىىىىىىوق  5-11

 ملاي   ذه الصور والرسومات؟
       ال   نعم

-2-3إذا أجبتىىىم بى"نعىىىىم" علىىىى  السىىىسال  - 3-2-5-12
غيىىر فهىىل تقبلىىون مىىنح رخصىى   5-11

حصىىىري  وخاليىىى  مىىىن الرسىىىوم السىىىتخدام 
التحىىذيرات الصىىحي  التىىي ُأعىىدت داخىىل 

 واليتام القانوني  مي أمراف أخرى؟

       ال   نعم

اشىىىىترام أن تحمىىىىل اىىىىل علبىىىى  أو عبىىىىوة مىىىىن منتجىىىىات التبىىىىن وأغلفتهىىىىا  - 11-2 3-2-5-13
 الخارجي  وبماقات توسيمها معلومات ذات صل  بما يلي:

 محتويات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

 انبعا،ات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

اشىىىىىىىىىىىىىىىىترام أن تظهىىىىىىىىىىىىىىىىر التحىىىىىىىىىىىىىىىىذيرات  - 11-3 3-2-5-14
والمعلومىىات الاتابيىى  األخىىرى علىى  اىىل 
عبىىىىوة واىىىىل ت ليىىىىف وتوسىىىىيم خىىىىارجيين 

 بل   أو ل ات بلدام الرئيسي ؟

       ال   نعم

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

Standards for Health Warnings GSO-246- انظر المواصف  المرفق   

E_official-2011         
 ستمر األمرافاستخدام المبادئ التوجيهي  التي اعتمد ا م 3-2-5-16

 
ُيرج  االستفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقديم معلومات إضافي  عن استخدام "المبادئ 

من اتفاقي  منظم  الصح  العالمي  اإلماري  بشأن ماافح    11التوجيهي  لتنفيذ المادة
من و،يق  اإلرشادات  11التبن" في واليتام )الرجات الرجوع إل  الفرع المعني بالمادة 

لمبين  خموة بخموة عند اإلجاب  عل   ذا السسال(. وقد ترغبون عوضًا عن ذلك في ا
ل  من خالل اإلجاب  عل  استبيان إضافي عن استخدام المبادئ  تقديم معلومات مفصه

 التوجيهي . واإلجاب  اختياري  عل   ذا الفرع أو عل  االستبيان اإلضافي.
           

علومىىات  امىى  أخىىرى ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي إذا اانىىت لىىديام م 3-2-5-16
 الماان المخصص أدناه.
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 التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور 12 3-2-6
 ل قمىتم حسىب االقتضىات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعي  أو تنفيذيى  أو إداريى  أو   

قتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي مىن المجىاالت تدابير أخرى أو قمىتم حسىب اال
 التالي :

"نعىىم" أو "ال". وفيمىىا يتعلىىق بىىالردود اإليجابيىى  يرجىى  )الرجىىات وضىىي عالمىى  علىى  
تقىىىديم ملخىىىص مقتضىىىب فىىىي الماىىىان المخصىىىص فىىىي نهايىىى   ىىىذا الفىىىرع أو إرفىىىاق 

  ب حىىدى الل ىىات الرسىىمي ،الو،ىىائق ذات الصىىل . ويرجىى  تقىىديم الو،ىىائق، إن تىىوافرت
 الست.(

)يرجىىى  بىىىرامج الت،قيىىىف وتوعيىىى  الجمهىىىور؟  - )أ(12 3-2-6-1
الرجىىىىىوع إلىىىىى  البىىىىىرامج المنفىىىىىذة منىىىىىذ تقىىىىىديم 

 تقرير السنتين(
       ال   نعم

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

 الجمهور عمومأو  البال ون •
       ال   نعم

 األمفال والشباب •
       ال   نعم

 الرجال •
       ال   نعم

 النسات •
       ال   نعم

 الحوامل •
       ال   نعم

 المجموعات اإل،ني  •
       ال   نعم

    ( )يرجى تحديددها:أي حاالت أخىرى  •

             
       ال   نعم

فهىىل اشىىفتم عىىن االختالفىىات الرئيسىىي   1-6-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى  السىىسال  )أ(12 3-2-6-3
 التالي  بين المجموعات السااني  التي استهدفتها برامج الت،قيف وتوعي  الجمهور؟

 العمر •
       ال   نعم

 الجنس •
       ال   نعم

 الخلفي  التعليمي  •
       ال   نعم

 الخلفي  ال،قافي  •
       ال   نعم

 الحال  االجتماعي  واالقتصادي  •
       ال   نعم

    ( )يرجى تحديددها:أي حاالت أخىرى  •

                  
       ال   نعم

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

المخىىىىىىىىىامر الصىىىىىىىىىحي  المترتبىىىىىىىىى  علىىىىىىىىى   •
       ال   نعم استهالك التبن؟
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المخىىىىىىىىىامر الصىىىىىىىىىحي  المترتبىىىىىىىىى  علىىىىىىىىى   •
       ال   نعم التعرض لدخان التبن؟

فوائىىد اإلقىىالع عىىن تعىىامي التبىىن وأنمىىام  •
       ال   نعم الحياة المتحررة من التبن؟

 العواقب االقتصادي  الوخيم  التي يفضي إليها: • )و(12

 إنتاج التبن؟ -
       ال   نعم

 استهالك التبن؟ -
       ال   نعم

 العواقب البيئي  الوخيم  التي يفضي إليها: •

 إنتاج التبن؟ -
       ال   نعم

 استهالك التبن؟ -
       ال   نعم

وعىىىىىىىي الهيئىىىىىىىات والمنظمىىىىىىىات التاليىىىىىىى  ومشىىىىىىىاراتها فىىىىىىىي وضىىىىىىىي وتنفيىىىىىىىذ بىىىىىىىرامج  - ) (12 3-2-6-5
 واستراتيجيات متعددة القماعات لماافح  التبن:

 العام ؟ الهيئات •
  ال   نعم

غيىر المنتسىب   المنظمات غير الحاوميى  •
  ال   نعم لدوائر صناع  التبن؟

 المنظمات الخاص ؟ •
  ال   نعم

 ( )يرجى تحديدها:أخرى أي  يئات  •

               
  ال   نعم

دارة وتنفيىىىىىىذ  12 3-2-6-6  ىىىىىىل تسترشىىىىىىدون فىىىىىىي إعىىىىىىداد وا 
بىىىىىىىىرامج االتصىىىىىىىىاالت والت،قيىىىىىىىىف والتىىىىىىىىدريب 
وتوعيىى  الجمهىىور بنتىىائج البحىىوث وتختبىىرون 

  ذه البرامج سلفًا وترصدونها وتقيمونها؟
  ال   نعم

 ىىل نظمىىىتم دورات تدريبيىى  مالئمىىى  وخاصىىى   )د( 12 3-2-6-7
أو وضىىىىىىعتم بىىىىىىرامج ت،قيىىىىىىف وتوعيىىىىىى  بشىىىىىىأن 

  ال   نعم ماافح  التبن لصالح:

 يين؟العاملين الصح •
  ال   نعم

 العاملين في خدم  المجتمعات؟ •
  ال   نعم

  ال   نعم العاملين االجتماعيين؟ •

  ال   نعم موظفي وسائل اإلعالم؟ •

  ال   نعم المربين؟ •

 صانعي القرارات؟ •
  ال   نعم
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 اإلداريين؟ •
  ال   نعم

 ؟( )يرجى تحديدها:فئات أخرى أي  •

              
  ال   نعم

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

 يتم األحتفال سنويًا باليوم العالمي لماافح  التبن  
 وات واجتماعات للتوعي  بأضرار التبن والسياسات الحاومي  في  ذا المجال.وتنظيم ند 

              للجمهور طباعة اآلالف الكتيبات والمواد التثقيفية

 استخدام المبادئ التوجيهي  التي اعتمد ا مستمر األمراف 3-2-6-5
 

استخدام "المبادئ  ُيرج  االستفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقديم معلومات إضافي  عن
من اتفاقي  منظم  الصح  العالمي  اإلماري  بشأن ماافح  التبن"   12التوجيهي  لتنفيذ المادة

من و،يق  اإلرشادات المبين  خموة   12في واليتام )الرجات الرجوع إل  الفرع المعني بالمادة
يم معلومات بخموة عند اإلجاب  عل   ذا السسال(. وقد ترغبون عوضًا عن ذلك في تقد

ل  من خالل اإلجاب  عل  استبيان إضافي عن استخدام المبادئ التوجيهي . واإلجاب   مفصه
 اختياري  عل   ذا الفرع أو عل  االستبيان اإلضافي.

           
3-2-6-

10 
إذا اانىىىت لىىىديام معلومىىىات  امىىى  أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىى  تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي 

 دناه.الماان المخصص أ

           
 

 اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته 13 3-2-0

 ل قمتم حسب االقتضات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعي  أو تنفيذيى  أو   
إداريىىىىىى  أو تىىىىىىدابير أخىىىىىىرى أو قمىىىىىىتم حسىىىىىىب االقتضىىىىىىات بتنفيىىىىىىذ بىىىىىىرامج 

 بخصوص أي من المجاالت التالي :
ال". وفيمىىىىىىا يتعلىىىىىق بىىىىىىالردود "نعىىىىىم" أو ")الرجىىىىىات وضىىىىىي عالمىىىىىى  علىىىىى  

اإليجابيىىى  يرجىىى  تقىىىديم ملخىىىص مقتضىىىب فىىىي الماىىىان المخصىىىص فىىىي 
نهايىى   ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق الو،ىىائق ذات الصىىل . ويرجىى  تقىىديم الو،ىىائق، 

 ب حدى الل ات الرسمي  الست.( ،إن توافرت
فىىرض حظىىر شىىامل علىى  جميىىي أشىىاال  - 13-2 3-2-7-1

اإلعىىىىىىىىالن عىىىىىىىىن التبىىىىىىىىن والتىىىىىىىىرويج لىىىىىىىىه 
 عايته؟ور 

       ال   نعم

 .3-7-2-3، يرج  االنتقال مباشرة إل  السسال 1-7-2-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال  

 فهل يشمل الحظر: 1-7-2-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال   3-2-7-2
براز منتجات ا • لتبن في نقىام عرض وا 

       ال   نعم البيي؟

 اإلنترنت الداخلي ؟شبا   •
       ال   نعم

 شبا  اإلنترنت العالمي ؟ •
       ال   نعم

تمديىىىىىىىىىد العالمىىىىىىىىىات التجاريىىىىىىىىى  و  أو  •
       ال   نعم تقاسم العالمات التجاري ؟
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تعيىين المنتجىىات اوسىيل  لإلعىىالن أو  •
       ال   نعم الترويج؟

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

 اإلعالم؟
       ال   نعم

صىىىىىىىناع  التبىىىىىىىن ألي  رعايىىىىىىى  دوائىىىىىىىر •
تظىىىىىىىا رات أو أنشىىىىىىىم  دوليىىىىىىى  و  أو 

 المشاراين فيها؟
       ال   نعم

مسا مات شراات التبىن المقدمى  إلى   •
أي ايىىىىىىىىىىان رخىىىىىىىىىىر "لقضىىىىىىىىىىي  تخىىىىىىىىىىدم 
المجتمىىىىىىي" و  أو أي أنشىىىىىىم  أخىىىىىىرى 

جتماعيىىى  تحىىىت مظلىىى  "المسىىىسولي  اال
للشىىىىراات" مىىىىن قبىىىىل دوائىىىىر صىىىىناع  

 التبن؟

       ال   نعم

أنشىىىىم  اإلعىىىىالن والتىىىىرويج والرعايىىىى   •
العىىىىابرة للحىىىىدود والناشىىىىئ  مىىىىن داخىىىىل 

 إقليمام؟
       ال   نعم

مىىن أنشىىم  اإلعىىالن المما،لىى  األشىىاال  - 13-7 
والتىىىىىرويج والرعايىىىىى  عبىىىىىر الحىىىىىدود فىىىىىي 
اتجىىىىىىىاه إقلىىىىىىىيمام التىىىىىىىي تنمبىىىىىىىق عليهىىىىىىىا 

 لوائحام الداخلي ؟

       ال   نعم

 .12-7-2-3ال يرج  االنتقال إل  السس  
 1-7-2-3إذا أجبتم بالنفي عل  السىسال  13-2 3-2-7-3

فهىل  نىاك مىىا يمىنعام بمقتضى  الدسىىتور 
أو المبىىىادئ الدسىىىتوري  مىىىن فىىىرض حظىىىر 
شىىىامل علىىى  أنشىىىم  اإلعىىىالن عىىىن التبىىىن 

 والترويج له ورعايته؟

       ال   نعم

فىىرض قيىىود علىى  أنشىىم  اإلعىىالن عىىن  - 13-3 3-2-7-4
التبىىن والتىىرويج لىىه ورعايتىىه، فىىي غيىىاب 

 الحظر الشامل؟
       ال   نعم

فىىىىىىرض قيىىىىىىود علىىىىىى  أنشىىىىىىم  اإلعىىىىىىالن  - 13-3 3-2-7-5
ود والتىىىىىىىىرويج والرعايىىىىىىىى  العىىىىىىىىابرة للحىىىىىىىىد

والناشىىىئ  مىىىن داخىىىل إقلىىىيمام والتىىىي لهىىىا 
ر،ىىار عىىابرة للحىىدود، فىىي غيىىاب الحظىىر 

 الشامل؟

       ال   نعم

حظر جميي أنواع أنشم  اإلعىالن عىن  - )أ(13-4 3-2-7-6
التبىىىن والتىىىرويج لىىىه ورعايتىىىه التىىىي تىىىرو ج 

تجىىات التبىىن بىىأي وسىىيل  ااذبىى  ألحىىد من
أو خادعىىى  أو مضىىىىلل  أو مفضىىىي  إلىىىى  
انمبىىىىىاع خىىىىىامئ بشىىىىىأن خصائصىىىىىه أو 
 ر،اره الصحي  أو أخماره أو انبعا،اته؟

       ال   نعم
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ن الممالب  بىأن يىرتبم اإلعىالن عىن التبى - )ب(13-4 3-2-7-7
والتىىرويج لىىه ورعايتىىه بتحىىذيرات صىىحي  
 أو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئم ؟

       ال   نعم

تقييد الحوافز المباشرة أو غيىر المباشىرة  - )ج(13-4 3-2-7-6
التىىىىىىىي تشىىىىىىىجي الجمهىىىىىىىور علىىىىىىى  شىىىىىىىرات 

 منتجات التبن؟
       ال   نعم

ممالبىى  دوائىىر صىىناع  التبىىن باإلفصىىام  - )د(13-4 3-2-7-5
للسىىلمات الحاوميىى  المعنيىى  عمىىا تنفقىىه 
عل  أنشم  اإلعالن والترويج والرعايى  

 التي لم تحظر بعد؟

       ال   نعم

 فرض قيود عل  أنشم  اإلعالن والترويج والرعاي  في: - ) (13-4 3-2-7-11

 اإلذاع ؟ • 
       ال   نعم

 التليفزيون؟ •
       ال   نعم

 وسائل اإلعالم الممبوع ؟ •
       ال   نعم

 شبا  اإلنترنت الداخلي ؟ •
       ال   نعم

 شبا  اإلنترنت العالمي ؟ •
       ال   نعم

 )يرجى تحديدها: وسائم أخىرىأي  •
)                 

       ال   نعم

 تقييد الرعاي  التي تقدمها شراات التبن: - )و( 13-4 3-2-7-11

 للتظا رات واألنشم  الدولي ؟ •
       ال   نعم

 لمشاراين فيها؟ل •
       ال   نعم

 فهل: 1-7-2-3سوات أاانت إجابتام "نعم" أم "ال" عن السسال 
تتعىىىاونون مىىىي األمىىىراف األخىىىرى علىىى   - 13-6 3-2-7-12

تمىىىىوير التانولوجيىىىىات وسىىىىائر الوسىىىىائل 
الضروري  لتيسير إل ات أنشىم  التىرويج 

 العابرة للحدود؟

       ال   نعم

تفرضىىون عقوبىىات علىى  التىىرويج العىىابر  - 13-7 3-2-7-13
للحىىدود تاىىافئ العقوبىىات المنمبقىى  علىى  
أنشىىىىىىم  اإلعىىىىىىالن والتىىىىىىرويج والرعايىىىىىىى  
الناشىىئ  مىىن داخىىل إقلىىيمام وفقىىًا للقىىانون 

 الومني؟

       ال   نعم

)اإلعىىىىالن عىىىىن التبىىىىن  13الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادة  3-2-7-14
 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي. والترويج له ورعايته(

نه من أن االعالن عن التبن ومنتجاته غير موجود في عمان من عدة سنوات اال أبالرغم 
ال يوجد قانون ومني يفرض ذلك ويأتي الحظر الحالي لمنتجات التبن بسبب القيود التي 

تفرضها وزارة االعالم إذ أن ال أعالن يعرض البد أن يستحوذ عل  موافق  وزراة 
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                    االعالم.

 استخدام المبادئ التوجيهي  التي اعتمد ا مستمر األمراف 3-2-7-15
 

تفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقديم معلومات إضافي  عن استخدام "المبادئ ُيرج  االس
من اتفاقي  منظم  الصح  العالمي  اإلماري  بشأن ماافح   13التوجيهي  لتنفيذ المادة 

من و،يق  اإلرشادات   13التبن" في واليتام )الرجات الرجوع إل  الفرع المعني بالمادة
جاب  عل   ذا السسال(. وقد ترغبون عوضًا عن ذلك في المبين  خموة بخموة عند اإل

ل  من خالل اإلجاب  عل  استبيان إضافي عن استخدام المبادئ  تقديم معلومات مفصه
 التوجيهي . واإلجاب  اختياري  عل   ذا الفرع أو عل  االستبيان اإلضافي.

           
ذا الفىىرع فيرجىى  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي الماىىان لىىم يشىىملها  ىىو إذا اانىىت لىىديام معلومىىات  امىى   3-2-7-15

 المخصص أدناه.

           

 
 الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه 14 3-2-6
 ىىىل قمىىىتم حسىىىب االقتضىىىات باعتمىىىاد وتنفيىىىذ تىىىدابير تشىىىريعي  أو تنفيذيىىى  أو   

امج بخصىوص أي إداري  أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضىات بتنفيىذ بىر 
 من المجاالت التالي :

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىى  )الرجىىىات وضىىىي عالمىىى  علىىى  
يرج  تقديم ملخص مقتضب في الماان المخصص فىي نهايى   ىذا الفىرع أو 

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

إعىىىىىىداد ونشىىىىىىىر مبىىىىىىىادئ توجيهيىىىىىىى  مالئمىىىىىىى   - 14-1 3-2-6-1
وشىىىامل  ومتااملىىى  مسىىىندة بالبيهنىىىات العلميىىى  

 وأفضل الممارسات؟
       ال   نعم

بىىرامج التشىىجيي علىى  اإلقىىالع عىىن تعىىامي  - 14-1 3-2-6-2
 التبن تشمل ما يلي:

  

تنظىىىىىيم حمىىىىىالت إعالميىىىىى  تراىىىىىز علىىىىى   •
       ال   نعم أ مي  اإلقالع عن التدخين؟

 برامج موجه  خصيصًا إل : •

 الفتيات دون سن البلوغ والقاصرات 
       ال   نعم

 النسات 
       ال   نعم

 الحوامل 
       ال   نعم

الخمىىىىىىىىوم الهاتفيىىىىىىىى  للمسىىىىىىىىاعدة علىىىىىىىى   •
       ال   نعم عن التدخين اإلقالع

تظىىا رات محليىى  حسىىب االقتضىىات م،ىىل  •
اليوم العىىىىىىىالمي األنشىىىىىىىم  المرتبمىىىىىىى  بىىىىىىى
أو اليىوم الىومني  لالمتناع عىن التىدخين
 لالمتناع عن التدخين؟

       ال   نعم
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 ( )يرجى تحديدها: أي برامج أخرى •

           
       ال   نعم

 تصميم وتنفيذ برامج تشجي عل  اإلقالع عن تعامي التبن في أماان م،ل: - )أ(14-2 3-2-6-3
 المسسسات التعليمي ؟ •

       ال   نعم

 مرافق الرعاي  الصحي ؟ •
       ال   نعم

 أماان العمل؟ •
       ال   نعم

 األوسام الرياضي ؟ •
       ال   نعم

)يرجددددددددى أمىىىىىىىىاان أخىىىىىىىىرى أي  •
 ؟( تحديدها:

             

       ال   نعم

إدراج تشخيص وعالج االعتماد عل  التبن، وخىدمات إسىدات المشىورة بشىأن  - )ب(14-2 3-2-6-4
اإلقىىىالع عىىىن التىىىدخين، فىىىي البىىىرامج والخمىىىم واالسىىىتراتيجيات الومنيىىى  مىىىن 

 أجل:

 ماافح  التبن؟ •
       ال   نعم

 الصح ؟ •
       ال   نعم

 التعليم؟ •
       ال   نعم

إدراج بىىىىىىىرامج تتعلىىىىىىىق بتشىىىىىىىخيص  - 3-2-6-5
العتمىىاد علىى  التبىىن وعالجىىه فىىي ا

 نظام الرعاي  الصحي  التابي لام؟
       ال   نعم

فيرجىى  ذاىىر الهيااىىل التىىي تقىىوم  5-6-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى  السىىسال  )ب(14-2 3-2-6-6
على  التبىن فىىي إمىار نظىام الرعايىى   بتىوفير بىرامج تشىخيص وعىىالج االعتمىاد

 الصحي  التابي لام من بين الهياال التالي ؟

  الرعاي  الصحي  األولي 
       ال   نعم

   الرعايىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىحي  ال،انويىىىىىىىىى
       ال   نعم وال،ال،ي 

   نظىىىىىىىىىىىىىم الرعايىىىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىىىحي
)يرجى تحديددها: المتخصص  

)                
       ال   نعم

  المرااىىىىىىىىز المتخصصىىىىىىىى  فىىىىىىىىي
إسىىىىدات المشىىىىورة لإلقىىىىالع عىىىىن 

مىىىىىىاد التىىىىىىدخين ومعالجىىىىىى  االعت
 عليه

       ال   نعم

 مرااز التأ يل 
       ال   نعم

  يرجددددددددى أي مرااىىىىىىىز أخىىىىىىىىرى(
       ال   نعم              ( تحديدها:
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فمىىا  ىىي الخىىدمات المتاحىى  فىىي  5-6-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىى  السىىسال  )ب(14-2 3-2-6-7
  ذه األوسام التي يشملها التمويل العمومي أو مخممات سداد التااليف؟

  معدوم   جزئي   اامل  الرعاي  الصحي  األولي  •

الرعايىىىىىىى  الصىىىىىىىحي  ال،انويىىىىىىى   •
  معدوم   جزئي   اامل  وال،ال،ي 

نظىىىىىىىىىىىم الرعايىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىحي   •
)يرجدددددددددددددددى المتخصصىىىىىىىىىىىىىىى  

              تحديدها: (
  معدوم   جزئي   اامل 

المرااىىىىىىز المتخصصىىىىىى  فىىىىىىي  •
إسىىدات المشىىورة لإلقىىالع عىىن 

تمىىىىاد التىىىدخين ومعالجىىى  االع
 عليه

  معدوم   جزئي   اامل 

  معدوم   جزئي   اامل  مرااز التأ يل •

)يرجددددى أي خىىىىدمات أخىىىىرى  •
              ( تحديدها:

  معدوم   جزئي   اامل 

يىين الصىحيين فيرج  تحديىد المهن 5-6-2-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال  )ب(14-2 3-2-6-6
أو سوا م من المنخىرمين فىي البىرامج التىي تتىيح عىالج االعتمىاد على  التبىن 

 وخدمات إسدات المشورة؟

 المهنيون الصحيون:

 األمبات •
       ال   نعم

 سنانأمبات األ •
       ال   نعم

 أمبات األسرة •
       ال   نعم

ممارسىىىىىىىىو المىىىىىىىىب التقليىىىىىىىىدي  •
       ال   نعم )الشعبي(

المهنيىىىون المبيىىىون اآلخىىىرون  •
             ( )يرجى تحديدهم:

       ال   نعم

 الممرضات •
       ال   نعم

 القابالت •
       ال   نعم

 نالصيدالنيو  •
       ال   نعم

العىىىىىىىىىىىىىىاملون فىىىىىىىىىىىىىىي خدمىىىىىىىىىىىىىى   •
       ال   نعم المجتمعات المحلي 

العىىىىىىىىىىىىاملون فىىىىىىىىىىىىي الخدمىىىىىىىىىىىى   •
       ال   نعم االجتماعي 

المهنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحيون  •
)يرجدددى تحديددددهم: اآلخىىىرون 

)              

       ال   نعم

إدخىىىال التىىىدريب علىىى  عىىىالج االعتمىىىاد علىىى  التبىىىن فىىىي المنهىىىاج الدراسىىىىي  - )ج(14-2 3-2-6-5
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 لتدريب العاملين الصحيين قبل التخرج وبعده في المدارس التالي :

 المب؟ •
       ال   نعم

 مب األسنان؟ •
       ال   نعم

 التمريض؟ •
       ال   نعم

 الصيدل ؟ •
       ال   نعم

)يرجدددددددى أي مىىىىىىىدارس أخىىىىىىىرى  •
               ( تحديدها:

       ال   نعم

تيسىىىىىير إتاحىىىىى  و أو القىىىىىدرة علىىىىى   - )د(14-2 3-2-6-11
 الصىيدالني المنتجات تحمل تالف  

 لمعالج  االعتماد عل  التبن؟
       ال   نعم

فمىىا  ىىي المنتجىات التىىي يماىىن  11-6-2-3إذا أجبىتم بىىى"نعم" علىى  السىسال  )د(14-2 3-2-6-11
 ا؟شراس ا بشال قانوني في بالدام، وأين يمان شراس 

          
فمىا  ىي المنتجىات الصىىيدالني   11-6-2-3إذا أجبىتم بىى"نعم" على  السىىسال  )د(14-2 3-2-6-12

 المتاح  لمعالج  االعتماد عل  التبن داخل واليتام بشال قانوني؟

العالج باالستعاض  عن  •
       ال   نعم النياوتين

 ُبوبروبُيونال •
       ال   نعم

 فارينيالينال •
       ال   نعم

)يرجددددددى أي منتجىىىىىىات أخىىىىىىرى  •
              ( تحديدها:

       ال   نعم

فهل تمول تااليف العىالج بهىذه  11-6-2-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال  )د(14-2 3-2-6-13
 المنتجات من األموال العام  أو بسداد التااليف من مصدر عام؟

اض  عن العالج باالستع •
  معدوم   جزئي   اامل  النياوتين

  معدوم   جزئي   اامل  ُبوبروبُيونال •

  معدوم   جزئي   اامل  فارينيالينال •

)يرجددى أي منتجىات أخىىرى  •
  معدوم   جزئي   اامل                     ( تحديدها:

الحىد مىن الملىب فيمىا يتعلىق ) 14الرجات تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيىذ المىادة  3-2-6-14
علىىى  مىىىدى السىىىنوات الىىى،الث الماضىىىي  أو منىىىذ تقىىىديم  باالعتمىىىاد علىىى  التبىىىن واإلقىىىالع عنىىىه(

 ام الماضي.تقرير 

           

 استخدام المبادئ التوجيهي  التي اعتمد ا مستمر األمراف 3-8-2-15
 

ُيرج  االستفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقديم معلومات إضافي  عن استخدام "المبادئ التوجيهي  
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في واليتام من اتفاقي  منظم  الصح  العالمي  اإلماري  بشأن ماافح  التبن"   14لتنفيذ المادة
من و،يق  اإلرشادات المبين  خموة بخموة عند   14)الرجات الرجوع إل  الفرع المعني بالمادة

ل  من خالل  اإلجاب  عل   ذا السسال(. وقد ترغبون عوضًا عن ذلك في تقديم معلومات مفصه
ذا الفرع اإلجاب  عل  استبيان إضافي عن استخدام المبادئ التوجيهي . واإلجاب  اختياري  عل   

 أو عل  االستبيان اإلضافي.
           

إذا اانىىىت لىىىديام معلومىىىات  امىىى  أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىى  تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي  3-8-2-16
 الماان المخصص أدناه.

           
 ب ر التي تتعلق بال د من توريد الت  

 

 التدابير التي تتعلق بالحد من توريد التبغ 3-3
 (17-15إلشارة إل  المادة )با

 االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ 15 3-3-1
 ل قمتم حسب االقتضىات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعي  أو تنفيذيى  أو إداريى    

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

"ال". وفيما يتعلق بىالردود اإليجابيى  يرجى   "نعم" أو)الرجات وضي عالم  عل  
تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي الماىىان المخصىىص فىىي نهايىى   ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

ب حىىىىىدى الل ىىىىىات  ،الو،ىىىىىائق ذات الصىىىىىل . ويرجىىىىى  تقىىىىىديم الو،ىىىىىائق، إن تىىىىىوافرت
 الرسمي  الست.(

اشىىترام وضىىي عالمىىات علىى  اىىل علىىب  - 15-2 3-3-1-1
 وعبىىىىىىىىىىوات منتجىىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىىن وأغلفتهىىىىىىىىىىا
الخارجيىىى  للمسىىىاعدة علىىىى  تحديىىىد منشىىىىأ 

 المنتج؟

       ال   نعم

اشىىترام وضىىي عالمىىات علىى  اىىل علىىب  - )أ(15-2 3-3-1-2
وعبىىىىىىىىىىوات منتجىىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىىن وأغلفتهىىىىىىىىىىا 
الخارجيىىىىى  تىىىىىدل علىىىىى  أن المنىىىىىتج ُيبىىىىىاع 

 لداخلي ؟بصف  قانوني  في السوق ا

       ال   نعم

اشىىىىىىىىىىترام أن تحمىىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىىب وعبىىىىىىىىىىوات  - )أ(15-2 3-3-1-3
منتجىىىىات التبىىىىن التىىىىي تبىىىىاع بالتجزئىىىى  أو 
بالجملىىىىىى  فىىىىىىي السىىىىىىوق الداخليىىىىىى  البيىىىىىىان 
التالي "ال يىرخص بىالبيي إال فىي ..." أو 

  أخىىرى فعالىى  تبىىين أن تحمىىل أي عالمىى
 المقصد النهائي للمنتج؟

       ال   نعم

3-3-1-4 15-
 )ب(2

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

ويسىىىىىىاعد علىىىىىى  تحىىىىىىري االتجىىىىىىار غيىىىىىىر 
 المشروع؟

       ال   نعم

اشىىىىىترام وضىىىىىوم العالمىىىىىات أو اتابتهىىىىىا  - 15-3 3-3-1-5
       ال   نعم بالل   و  أو الل ات الرئيسي  للبلد؟

م رصىىىىىد وتجميىىىىىي البيانىىىىىات عىىىىىن اشىىىىىترا - )أ(15-4 3-3-1-6
       ال   نعم



37 
3

7
 

االتجىىار العىىابر للحىىدود بمنتجىىات التبىىن، 
 بما فيه االتجار غير المشروع؟

تبىىىىىىادل  ىىىىىىذه المعلومىىىىىىات بىىىىىىين  تسىىىىىىهيل - )أ(15-4 3-3-1-7
المصىىىىىىىىىىىىىىىالح الجمرايىىىىىىىىىىىىىىى  والضىىىىىىىىىىىىىىىريبي  

األخىىىىىىرى حسىىىىىب االقتضىىىىىىات  والسىىىىىلمات
ووفقًا للقانون الومني واالتفاقىات ال،نائيى  

 والمتعددة األمراف ذات الصل ؟

       ال   نعم

3-3-1-6 15-
 )ب(4

إنفىاذ أو تعزيىز القىىوانين وتحديىد عقوبىىات  -
يىىىىىر وتعويضىىىىىات فىىىىىي حالىىىىى  االتجىىىىىار غ

المشىىىىىىىىىروع بمنتجىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىن وتزييفهىىىىىىىىىا 
 وتهريب السجائر؟

       ال   نعم

اشىىترام إتىىالف السىىجائر ومنتجىىات التبىىن  - )ج(15-4 3-3-1-5
المقلىىىدة والمهربىىى  واىىىل معىىىدات التصىىىنيي 
المصىىىىىادرة المتأتيىىىىى  مىىىىىن االتجىىىىىار غيىىىىىر 

شىىىروع باسىىىتخدام مىىىرق تحتىىىرم البيئىىى  الم
باسىىىىىىتخدام مىىىىىىرق تحتىىىىىىرم البيئىىىىىى  بقىىىىىىدر 
اإلماان أو الىتخلص مىن  ىذه المنتجىات 

 وفقًا للقانون الومني؟

       ال   نعم

اعتمىىىىىىاد وتنفيىىىىىىذ تىىىىىىدابير رصىىىىىىد وتو،يىىىىىىق  - )د(15-4 3-3-1-11
بىىىى  تخىىىىزين وتوزيىىىىي منتجىىىىات التبىىىىن ومراق

المحتجىىىىىزة أو المنقولىىىىى  وقىىىىىف الضىىىىىرائب 
 والرسوم؟

       ال   نعم

تماىىىين مصىىىادرة منتجىىىات االتجىىىار غيىىىر  - ) (15-4 3-3-1-11
       ال   نعم المشروع بمنتجات التبن؟

التشىىىىىجيي علىىىىى  التعىىىىىاون بىىىىىين الهيئىىىىىات  - 15-6 3-3-1-12
الومنيىىىى  والمنظمىىىىات الحاوميىىىى  الدوليىىىى  
اإلقليمي  وذات المابي الدولي في مجىال 
التحقيىىىىىىىق والمالحقىىىىىىى  القضىىىىىىىائي  ورفىىىىىىىي 
الىىىدعاوى إلزالىىى  االتجىىىار غيىىىر المشىىىروع 

ي الترايىىىىىىز بصىىىىىىف  بمنتجىىىىىىات التبىىىىىىن، مىىىىىى
خاصىىى  علىىى  التعىىىاون علىىى  المسىىىتويين 

 اإلقليمي ودون اإلقليمي؟

       ال   نعم

التىىىىىىرخيص أو اتخىىىىىىاذ إجىىىىىىراتات أخىىىىىىرى  - 15-7 3-3-1-13
بقصىىد مراقبىى  أو تنظىىيم اإلنتىىاج والتوزيىىي 

 غير المشروع؟ من أجل تفادي االتجار
       ال   نعم

)االتجىىىار غيىىىر المشىىىروع  15الرجىىىات تقىىىديم وصىىىف مىىىوجز للتقىىىدم المحىىىرز فىىىي تنفيىىىذ المىىىادة  3-3-1-14
 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي. بمنتجات التبن(

ل السلمن  عل  اجراتات االنضمام للبروتواول الخاص بالقضات عل  االتجار غير تعم 
                   المشروع بالتبن  

إذا اانىىىت لىىىديام معلومىىىات  امىىى  أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىى  تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي  3-3-1-15
 الماان المخصص أدناه.

           



38 

 



39 
3

9
 

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

دابير تشىىىريعي  أو تنفيذيىىىى  أو تىىىى ىىىل قمىىىتم حسىىىىب االقتضىىىات باعتمىىىىاد وتنفيىىىذ   
إداري  أو تدابير أخرى أو قمتم حسىب االقتضىات بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي 

 من المجاالت التالي :
يجابيىىى  "نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإل)الرجىىىات وضىىىي عالمىىى  علىىى  

يرج  تقديم ملخص مقتضب في الماان المخصىص فىي نهايى   ىذا الفىرع أو 
ب حىىىىدى  ،إرفىىىىاق الو،ىىىىائق ذات الصىىىىل . ويرجىىىى  تقىىىىديم الو،ىىىىائق، إن تىىىىوافرت

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

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

       ال   نعم

اشىىترام قيىىام جميىىي بىىائعي منتجىىات التبىىن  - )أ(16-1 3-3-2-2
بوضىىي مسشىىر واضىىح وبىىارز داخىىل نقمىى  
البيىىىي التابعىىى  لهىىىم يفيىىىد بحظىىىر بيىىىي التبىىىن 

ر؟  إل  القصه

       ال   نعم

اشىىترام قيىىام اىىل بىىائي للتبىىن يسىىاوره شىىك  - )أ(16-1 3-3-2-3
فىىىىىىىي عمىىىىىىىر المشىىىىىىىتري أن يمالىىىىىىىب  نىىىىىىىا 
المشىىتري بتقىىديم مىىا يىىدل علىى  أنىىه قىىد بلىىن 

 السن القانوني ؟

       ال   نعم

حظىىر بيىىي منتجىىات التبىىن بىىأي شىىال مىىن  - )ب(16-1 3-3-2-4
األشىىىىاال مهمىىىىا اانىىىىت مريقىىىى  الحصىىىىول 

المحىىىىىىالت عليهىىىىىىا مباشىىىىىىرة م،ىىىىىىل رفىىىىىىوف 
 المفتوح ؟

       ال   نعم

بىات أو الوجحظر بيي وتصنيي الحلويىات  - )ج(16-1 3-3-2-5
الخفيفىىى  أو الىىىدم  ومىىىا سىىىوا ا فىىىي شىىىال 

ر؟  منتجات للتبن إلغرات القصَّ

       ال   نعم

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

 .6-2-3-3فيرج  االنتقال مباشرة إل  السسال  6-2-3-3إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال 
 6-2-3-3إذا أجبىىىىىتم بىىىىىالنفي علىىىىى  السىىىىىسال  )د(16-1 3-3-2-7

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

ر؟بيي منتجات التب  ن للقصَّ

       ال   نعم

 حظر و  أو تعزيز حظر توزيي منتجات التبن المجاني  إل : - 16-2 3-3-2-6

 عموم الناس؟ •
       ال   نعم

ر؟ •  القصَّ
       ال   نعم

حظىىىر بيىىىي السىىىجائر رحىىىادًا أو فىىىي علىىىب  - 16-3 3-3-2-5
       ال   نعم ص يرة؟
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عقوبىىات علىى  البىىائعين والمىىوزعين فىىرض  - 16-6 3-3-2-11
       ال   نعم لضمان االمت،ال؟

ر ببيي منتجات التبن؟ - 16-7 3-3-2-11  حظر قيام القصَّ
       ال   نعم

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

 الماضي.
           

  تقىىديم تفاصىىيلها فىىي الماىىان لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىو إذا اانىىت لىىديام معلومىىات  امىى   3-3-2-13
 المخصص أدناه.

            
                    



41 
4

1
 

 

 تقديم الدعم لألنشطة البديلة المجدية اقتصادياا  17 3-3-3
 ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير أو بىىرامج بخصىىوص أي مىىن   

 المجاالت التالي :
وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيى  يرجى   "نعىم" أو "ال".)الرجات وضي عالمى  على  

تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي الماىىان المخصىىص فىىي نهايىى   ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 
ب حىدى الل ىات الرسىمي   ،الو،ائق ذات الصل . ويرج  تقديم الو،ائق، إن توافرت

 الست.(
 تعزيز البدائل المجدي  اقتصاديًا: - 17 3-3-3-1

 زارعي التبن؟ل •
  ال ينمبق   ال   نعم

 للعاملين في صناع  التبن؟ •
  ال ينمبق   ال   نعم

 رحاد بائعي التبن؟ •
  ال ينمبق   ال   نعم

)تقديم الىدعم لننشىم  البديلى   17الرجات تقديم ملخص موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة  3-3-3-2
 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي. المجدي  اقتصادياً(

مىن وزيىر  41/2111رقم  بالقرار الوزاري   تم تشايل لجن  للحد من زاراع  التبن في السلمن  
                     الزراع  وال،روة السماي 

م تفاصىىىيلها فىىىي إذا اانىىىت لىىىديام معلومىىىات  امىىى  أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىى  تقىىىدي 3-3-3-3
 الماان المخصص أدناه.

           
 تداب ر  الس اسا  األخرى 3-4

 التدابير والسياسات األخرى 3-4
 (21إل   16)باإلشارة إل  المواد 

 حماية البيئة وصحة األشخاص 16 3-4-1
 ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىات باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعي  أو تنفيذيىى  أو إداريىى    

بير أخىىىىرى أو قمىىىىتم حسىىىىب االقتضىىىىات بتنفيىىىىذ بىىىىرامج بخصىىىىوص أي مىىىىن أو تىىىىدا
 المجاالت التالي :

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيى  يرجى  )الرجات وضي عالمى  على  
تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي الماىىان المخصىىص فىىي نهايىى   ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

ب حىدى الل ىات الرسىمي   ،فرتالو،ائق ذات الصل . ويرج  تقديم الو،ائق، إن توا
 الست.(

 تنفيذ التدابير المتعلق  بزراع  التبن في إقليم بلدام مي مراعاة ما يلي: - 16 3-4-1-1
 حماي  البيئ ؟ •

  ال ينمبق   ال   نعم

صىىىىىىىىىىح  األشىىىىىىىىىىخاص المرتبمىىىىىىىىىى   •
  ال ينمبق   ال   نعم بالبيئ ؟

 تنفيذ التدابير المتعلق  بتصنيي التبن في إقليم بلدام مي مراعاة ما يلي: - 16 3-4-1-2
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 ؟حماي  البيئ  •
  ال ينمبق   ال   نعم

صىىىىىىىىىىح  األشىىىىىىىىىىخاص المرتبمىىىىىىىىىى   •
  ال ينمبق   ال   نعم بالبيئ 

حمايىىىى  البيئىىىى  وصىىىىح  ) 16الرجىىىىات تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادة  3-4-1-3
 ( عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي.األشخاص
           

اصىىىيلها فىىىي إذا اانىىىت لىىىديام معلومىىىات  امىىى  أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىى  تقىىىديم تف 3-4-1-4
 الماان المخصص أدناه.

           
 

 المسؤولية 15 3-4-2

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيى  يرجى  تقىديم )الرجات وضي عالمى  على    
ملخىىص مقتضىىب فىىي الماىىان المخصىىص فىىي نهايىى   ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق الو،ىىائق ذات 

 دى الل ات الرسمي  الست.(ب ح ،الصل . ويرج  تقديم الو،ائق، إن توافرت

3-4-2-1 15-1 
 

 ل يتضمن تشريعام الخىاص بماافحى   
التبىىن تىىدابير تتعلىىق بالمسىىسولي  الجنائيىى  

 عن أي  انتهااات لهذا التشريي؟
  ال ينمبق   ال   نعم

 ل لديام أحاام مستقل  عىن المسىسولي   3-4-2-2
الجنائيىىىىى  فيمىىىىىا يخىىىىىص ماافحىىىىى  التبىىىىىن 

تنىىدرج ضىىمن نمىىاق تشىىريي ماافحىى   )ال
 التبن؟(

  ال ينمبق        ال   نعم

 ىىىل لىىىديام أيىىى  تىىىدابير عىىىن المسىىىسولي   3-4-2-3
المدنيىىىىىى  أو الجنائيىىىىىى  تتنىىىىىىاول ماافحىىىىىى  

 التبن تحديدًا؟
  ال ينمبق        ال   نعم

 ىىىىىىل لىىىىىىىديام أيىىىىىىى  أحاىىىىىىام عامىىىىىىى  عىىىىىىىن  3-4-2-4
مدنيىىىىىى  قىىىىىىد تنمبىىىىىىق علىىىىىى  المسىىىىىىسولي  ال
 ماافح  التبن؟

  ال ينمبق        ال   نعم

 ل لديام أحاام عن المسىسولي  المدنيى   3-4-2-5
أو الجنائيىى  تىىنص علىى  تعىىويض اآل،ىىار 

سىىداد التاىىاليف  الصىىحي  الضىىارة و  أو
المبيىىىىى  أو االجتماعيىىىىى  أو غير ىىىىىا مىىىىىن 

 التااليف ذات الصل ؟

  ال ينمبق        ال   نعم

 ىىىل رفىىىي أحىىىدام فىىىي واليىىىتام القانونيىىى   3-4-2-6
ي  الجنائيىىىىىىىى  دعىىىىىىىوى تتعلىىىىىىىىق بالمسىىىىىىىسول

  ال ينمبق  ال    نعم 
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المدنيىى ، بمىىا فىىي ذلىىك التعىىويض  أو و 
االقتضىىىىىات، ضىىىىىد أي شىىىىىرا  تبىىىىىن  عنىىىىىد
أ،ر منىاوئ للصىح  نجىم عىن  أي بصدد

 تعامي التبن؟

ذتم حسىىب االقتضىىات أي إجىىرات  ىىل اتخىى 3-4-2-7
تشىىىىىىىىىريعي أو تنفيىىىىىىىىىذي أو إداري أو أي 
إجىىىرات رخىىىر ضىىىد دوائىىىر صىىىناع  التبىىىن 
لحملهىىىىىا علىىىىى  سىىىىىداد جميىىىىىي أو بعىىىىىض 
التاىىىىىىىىاليف المبيىىىىىىىى  أو االجتماعيىىىىىىىى  أو 
التاىىاليف األخىىرى ذات الصىىل  بتعىىامي 

 التبن في واليتام القانوني ؟

  ال ينمبق  ال    نعم 

على  )المسىسولي (  15الرجات تقديم وصف موجز ألي تقدم محرز حسب االقتضات في تنفيىذ المىادة  3-4-2-6
 مدى السنوات ال،الث الماضي  أو منذ تقديم تقريرام الماضي.

           

لديام معلومات  ام  ولم يشملها  ذا الفرع فيرج  تقىديم تفاصىيلها فىي الماىان المخصىص إذا اانت  3-4-2-5
 أدناه.
           

 

 البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات 21 3-4-3
 ل قمتم حسب االقتضىات باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعي  أو تنفيذيى  أو إداريى    

نفيىىىذ بىىىرامج بخصىىىوص أي مىىىن أو تىىىدابير أخىىىرى أو قمىىىتم حسىىىب االقتضىىىات بت
 المجاالت التالي :

"نعم" أو "ال". وفيما يتعلق بىالردود اإليجابيى  يرجى  )الرجات وضي عالم  عل  
تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي الماىىان المخصىىص فىىي نهايىى   ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

ب حىىىىىدى الل ىىىىىات  ،الو،ىىىىىائق ذات الصىىىىىل . ويرجىىىىى  تقىىىىىديم الو،ىىىىىائق، إن تىىىىىوافرت
 الرسمي  الست.(

 تعزيز البحوث التي تتناول: - )أ(21-1 3-4-3-1
 محددات استهالك التبن؟ •

       ال   نعم

 عواقب استهالك التبن؟ •
       ال   نعم

المسشىىىىىىرات االجتماعيىىىىىى  واالقتصىىىىىىادي   •
       ال   نعم ذات الصل  باستهالك التبن؟

تعىىىىامي التبىىىىن بىىىىين النسىىىىات مىىىىي إيىىىىالت  •
       ال   نعم عناي  خاص  للحوامل؟

محىىىىىىددات وعواقىىىىىىب التعىىىىىىرض لىىىىىىدخان  •
       ال   نعم التبن؟

تحديىىد البىىرامج الفعالىى  لعىىالج االعتمىىاد  •
       ال   نعم عل  التبن؟
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 تحديد سبل العيش البديل ؟ •
       ال   نعم

( )يرجى تحديدها:معلومات أخرى  •  ًا

                       

       ال   نعم

دعم وتدريب جميي األشخاص المنخىرمين  - )ب(21-1 3-4-3-2
فىىىىي أنشىىىىم  مراقبىىىى  التبىىىىن، بمىىىىا فىىىىي ذلىىىىك 

 أنشم  البحوث والتنفيذ والتقييم؟
       ال   نعم

 صد الوبائي بخصوص ما يلي:نظام ومني للر  - )أ(21-3 3-4-3-3
 أنمام استهالك التبن؟ 

       ال   نعم

 محددات استهالك التبن؟ 
       ال   نعم

 بن؟عواقب استهالك الت 
       ال   نعم

   المسشىىىىىىرات االجتماعيىىىىىى  واالقتصىىىىىىادي
       ال   نعم والصحي  ذات الصل  باستهالك التبن؟

 ؟التعرض لدخان التبن 
       ال   نعم

   يرجدددددددددى معلومىىىىىىىىىات أخىىىىىىىىىرى  امىىىىىىىىى(
       ال   نعم                  ( تحديدها:

فنرجو إدراج جميي المسوحات  3-3-4-3  السسال إذا أجبتم بى"نعم" عل )أ(21-3 3-4-3-4
 التي قمتم ب جرائها في الماضي وسن  المسح.

 GYTS, 2003,2007, 2010   
2008 World Health Survey     

 ل لدى بلدام أي خمم  3-3-4-3باإلشارة إل  أي سسال مدرج تحت  )أ(21-3 3-4-3-5
جرات مسح جديد للتبن خالل لتارار أي من الخموات المذاورة أعاله أو إل

،الث إل  خمس سنوات من المسح السابق؟ نرجو ذار التفاصيل في الماان 
 المخصص أدناه.

             (GATSخمم لتنفيذ رصد استخدام التبن في البال ين )       
 التبادل اإلقليمي والعالمي لما  و متام للعموم عل  الصعيد الومني من: - 21-4 3-4-3-6

المعلومىىىىىىىىىىىىىىىىىىات العلميىىىىىىىىىىىىىىىىىى  والتقنيىىىىىىىىىىىىىىىىىى   •
واالجتماعيىىىىىىى  االقتصىىىىىىىادي  والتجاريىىىىىىى  

 والقانوني ؟
       ال   نعم

المعلومىىىات المتعلقىىى  بممارسىىىات دوائىىىر  •
       ال   نعم صناع  التبن؟

 المعلومات المتعلق  بزراع  التبن؟ •
       ال   نعم

 قاعدة بيانات محدَّ،  تحتوي عل : - ()أ21-4 3-4-3-7
 التبن؟قوانين ولوائح ماافح   •

       ال   نعم
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معلومىىات تتعلىىق ب نفىىاذ قىىوانين ماافحىى   •
       ال   نعم التبن؟

 قوانين ذات صل ؟ •
       ال   نعم

)البحىوث والمراقبى  وتبىادل  21الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة  3-4-3-6
 عل  مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريرام الماضي.المعلومات( 

 GATSال ين عن استخدام التبن بين البيحاول قسم ماافح  التبن تنفيذ بحث   
إذا اانىىىت لىىىديام معلومىىىات  امىىى  أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىى  تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي  3-4-3-5

 الماان المخصص أدناه.
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 التعا ن  ال ساعدة الد ل ان - 4
 

مىىوارد المتاحىى  يرمىىي  ىىذا الفىىرع إلىى  مسىىاعدة أمانىى  االتفاقيىى  علىى  تيسىىير عمليىى  الىىربم بىىين المهىىارات وال: مالحظىى 
 واالحتياجات المحددة عل  المستويات الومني  ودون اإلقليمي  واإلقليمي  والدولي .

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

قىىىىىدمتم أو تلقيىىىىىتم مسىىىىىاعدة ماليىىىىى  أو تقنيىىىىى  )مىىىىىن 
خالل قنىوات أحاديى  أو ،نائيى  أو إقليميى  أو دون 

عىىددة األمىىراف، بمىىىا إقليميىى   أو قنىىوات أخىىىرى مت
فىىىىىىىىىي ذلىىىىىىىىىك المنظمىىىىىىىىىىات الحاوميىىىىىىىىى  اإلقليميىىىىىىىىىى  
والمنظمىىات الحاوميىى  الدوليىى  أو المنظمىىات غيىىر 
الحاوميىىىىىىىىىىى  والمسسسىىىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىىى  واإلنمائيىىىىىىىىىىى  
المختص ( إلعىداد وتعزيىز بىرامج شىامل  ومتعىددة 
القماعىىىات لماافحىىى  التبىىىن فىىىي أمىىىراف االتفاقيىىى  
مىىىىىىىىن البلىىىىىىىىدان الناميىىىىىىىى  واألمىىىىىىىىراف التىىىىىىىىي تمىىىىىىىىر 
اقتصىاداتها بمرحلى  انتقاليىى ، وذلىك فىي أي مجىىال 

 من المجاالت التالي :

المساعدة 
 المقدمة 

المساعدة 
 المتلقاة 

تموير ونقل وااتساب التانولوجيا والمعىارف  - )أ(22-1 4-1
والمهىىىىىىىارات والقىىىىىىىدرات والخبىىىىىىىرات المتعلقىىىىىىى  

 بماافح  التبن؟
ال ال   نعم     نعم 

تىىىىوفير الخبىىىىرات التقنيىىىى  والعلميىىىى  والقانونيىىىى   - )ب(22-1 4-2
وغير ىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىىىىل وضىىىىىىىىىىىىي وتعزيىىىىىىىىىىىىز 
االسىىىىىتراتيجيات والخمىىىىىم والبىىىىىرامج الومنيىىىىى  

 لماافح  التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

برامج التدريب أو التوعيى  المناسىب  للعىاملين  - )ج(22-1 4-3
   نعم  ال   نعم  ال ؟12 المختصين مبقًا للمادة

تىىوفير المىىواد والمعىىدات واإلمىىدادات الالزمىى   - )د(22-1 4-4
إلىى  جانىىب الىىدعم اللوجيسىىتي السىىتراتيجيات 

 وخمم وبرامج ماافح  التبن؟
   نعم  ال   نعم  ال

تحديىىىد مىىىرق ماافحىىى  التبىىىن، بمىىىا فىىىي ذلىىىك  - ) (22-1 4-5
   نعم  ال   نعم  ال ؟النياوتين العالج الشامل من إدمان

النهىىوض بىىالبحوث لزيىىادة القىىدرة علىى  تحمىىل  - )و(22-1 4-6
تاىىىىىىىىىاليف العىىىىىىىىىالج الشىىىىىىىىىامل مىىىىىىىىىن إدمىىىىىىىىىان 

 النياوتين؟
   نعم  ال   نعم  ال

الىذي  الواحىد أو األا،ىرفيرجى  تحديىد المىرف  6-4إلى   1-4عل  أي من األسىئل   "إذا أجبتم بى"نعم 4-7
 ت إليه المساعدة.مقدم المساعدة أو الذي ُقد

           
 جات تقديم معلومات عن أي من المساعدات المقدم  أو المتلقاة في الماان المخصص أدناه.الر  4-6
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ومراز ماافح  األمراض بأتالنتا لعمل يتم تلقي المساعدات الفني  من منظم  الصح العالمي   
و  8001المسوحات الصحي  المتعلق  بماافح  التبن م،ل المسح العالمي الستخدام التبن بين الشباب 

اذلك دراس  تعامي التبن بين االمبات ودراس  قياس نسب  الدخان المنتشر في  8080و  8002
                   البيئ .

إذا لىىىم تاونىىىوا قىىىد تلقيىىىتم أو قىىىدمتم مسىىىاعدة فىىىي أي مىىىن المجىىىاالت التىىىي سىىىبق ذار ىىىا فيرجىىى  تحديىىىد  4-5
 وجدت. المساعدة المالي  أو التقني  التي ما زلتم تنظرون فيها، إن

ننتظر تقديم الدعم التقني والمالي الجرات بحث استخدام التبن بين البال ين  
GATS                   

 

 ىىىىىىل قمىىىىىىتم بتشىىىىىىجيي المنظمىىىىىىات اإلقليميىىىىىى  والمنظمىىىىىىات الحاوميىىىىىى  الدوليىىىىىى   4-11
والمسسسات المالي  واإلنمائي  التي تتمتعون بتم،يل فيها لتقديم مسىاعدة ماليى  

 م  في تنمي  أمراف االتفاقيى  مىن البلىدان الناميى  أو األمىراف ب رض المسا
التي تمر اقتصاداتها بمرحل  انتقاليى  لمسىاعدتها على  الوفىات بااللتزامىات فىي 

   إمار االتفاقي ؟

 (4-26)الرجات الرجوع إل  المادة 

   نعم      ال

 فيرج  تقديم التفاصيل في الماان المخصص أدناه. 11-4إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال  4-11
           

 
 األ لويا   التعل قا  - 5

ما  ي المجاالت التي تحظ  باألولوي  في تنفيذ اتفاقي  منظم  الصىح  العالميى  اإلماريى  بشىأن  5-1
 ماافح  التبن في واليتام القانوني ؟

 الحماي  من التعرض لدخان التبن في األماان العام  -أ 
 ت ليف منتجات التبن  -ب
 ايجاد قانون ومني شامل لماافح  التبن في سلمن  عمان  -ج
                     رفي الضرائب عل  التبن  -د

 ىىل ااتشىىفتم أي تفىىاوت بىىين المىىوارد المتاحىى  واالحتياجىىات المقىىدرة لتنفيىىذ  5-2
   نعم      ال منظم  الصح  العالمي  اإلماري  بشأن ماافح  التبناتفاقي  

 .فيرج  تقديم التفاصيل في الماان المخصص أدناه 2-5إذا أجبتم بى"نعم" عل  السسال  5-3
                  إلتفاقي  وفي توفير القوى العامل  في ماافح التبن  ك نقص في الموارد المالي  لتنفيذ بنود ا نا  

 ما  ي القيود أو العقبات، إن وجدت، بخالف نقص الموارد خالل تنفيذ االتفاقي ؟ 5-4
 )ب((1-21)الرجات الرجوع إل  المادة 

 ت ل ل شراات التبن لدى بعض العاملين من الجهات الحاومي  االخرى وفي قراراتهم
          االلتزام السياسي ضعيف من الجهات الحاومي  االخرى 

 الرجات تقديم أي معلومات  ام  لم يأت ذار ا في أي ماان رخر وترونها مهم . 5-5
           

 اقتراحاتام بشأن تموير استمارة التبلين وتنقيحها: 5-6
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