
 المرفق
 

 بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالميةاستمارة التبليغ 
 اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 
 

 الرجاء قراءة هذه المذكرة قبل استيفاء االستبيان!
 

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

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

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

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

 صفوف أة  ئات جديدة إىل اجلداةا.
 

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

 

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

 برنامج مكافحة التبغ-وزارة الصحة االتحادية  اسم الطرف المتعاقد 1-1
 معلومات عن مسؤول االتصال الوطني عن تحضير التقرير: 1-2
 سؤل المحورى لمكافة التبغرضوان يحيى إبراهيم الم الوظيفياسم موظف االتصال ولقبه  

االدارة العامة للصحة العامةة  -وزراة الصحة االتحادية االسم الكامل للمؤسسة
 برنامج مكافحة التبغ-إدارة تعزيز الصحة-والطوارئ

       العنوان البريدي
 00048820994200 رقم الهاتف
       رقم الفاكس

 rudwani@yahoo.com عنوان البريد اإللكتروني
 الموظف الحكومي الذي يقدم التقرير: توقيع 1-3
رضةةةةوان يحيةةةةى إبةةةةراهيم المسةةةةؤل المحةةةةورى لمكافحةةةةة  اسم الموظف ولقبه  

 التبغ
االدارة العامةةةةةةةة للصةةةةةةةحة  -اديةةةةةةةةوزارة الصةةةةةةةحة االتح االسم الكامل للمؤسسة

 إدارة تعزيز الصحة-العامة والطوارئ
 rudwani@yahoo.com العنوان البريدي

 00048820994200 رقم الهاتف
       رقم الفاكس

 rudwani@yahoo.com عنوان البريد اإللكتروني
       ة اإلنترنتعنوان صفح

 0002-0022 المدة المشمولة بهذا التقرير 1-4
 0020\2\20 تاريخ تقديم التقرير 1-5
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 استهالك التبغ والمؤشرات الصحية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة -2
 

-6)ب( و2-6)أ( و2-6ذلك إلةى المةواد ة)ج(، وكة4-22)أ( و3-22، و2-22)أ( و2-11)باإلشارة إلةى المةواد 
 المذكورة في األقسام الفرعية ذات الصلة( 11و 5-15و 4-15و 3
 

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

جميةةا السةةكان البةةاليين، أي مةةن )الرجةةات تقةةديم بيانةةات عةةن معةةدل انتشةةار تعةةاطي التبةةغ بةةين 
مةةا تحديةةد العمةةر،  سةةنة  64سةةنة و 11سةةنة وأك،ةةر، والةةذين تتةةراوم أعمةةارهم بةةين  15بليةةوا 
 (2-1-1-2انظر 

 معدل االنتشار )٪(  
)الرجات إدراج جميا منتجات تبغ 
 التدخين في بيانات معدل االنتشار(

متوسط عدد منتجات التبغ 
 األك،ر استهالكًا يومياً 

 كورالذ
        08.20%  المدخنون الحاليون

       04.40%  المدخنون اليوميون     
      %  المدخنون الَعرضيون     

      %  المدخنون السابقون 
      %  الذين لم يدخنوا مطلقاً 

 اإلناث
       2.20% المدخنات الحاليات

       0.80% المدخنات اليوميات     
      % المدخنات العرضيات     

      % المدخنات السابقات 
      % نَّ مطلقاً الالئي لم يدخ

 المجموع )الذكور واإلناث(
       24.00% المدخنون الحاليون

       20.00% المدخنون اليوميون     
      % المدخنون الَعرضيون     

      % المدخنون السابقون 
      % من لم يدخنوا مطلقاً 
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 الرجةةةات ذكةةةةر منتجةةةةات تبةةةةغ التةةةةدخين الداخلةةةةة فةةةةي حسةةةةاب معةةةةدل االنتشةةةةار ردًا علةةةةى السةةةةؤال 2-1-1-1
2-1-1: 

 شيشه -سجائر 
-1-2ي الجةةةواب علةةى السةةؤال الرجةات ذكةر الفئةةة العمريةة التةي تشةةير إليهةا البيانةةات الةواردة فة 2-1-1-2

1: 
 13-14 

 ومصدر هذه البيانات: 1-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-1-3
0006 

الرجةةةةات وضةةةةا تعةةةةاريف مناسةةةةبة للمصةةةةطلحات التاليةةةةة المسةةةةتخدمة فةةةةي هةةةةذا التقريةةةةر، م،ةةةةل:  2-1-1-4
المةةةدخنون العرضةةةيون"، "المةةةدخنون السةةةابقون" ون اليوميةةةون"، ""المةةةدخنون الحةةةاليون"، "المةةةدخن

 و"من لم يدخنوا مطلقًا".
      

الرجةات تقةديم شةرم مةوجز عةن االتجةاه السةائد فةي معةدل انتشةار التةدخين بةين السةكان البةةاليين  2-1-1-5
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

هنالك ازدياد مطرد لنسبة المةدخنين ومتعطةي التمبةاك  وسةط الشةباب والبةاليين وهةذا مالحةظ مةن 
 المسوحات الطالبية التي يتم تنفيذها بين الفينة واالخري.
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 معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين )حسب الفئات العمرية( 2-1-2
ذا تةوافرت، موزعةة بحسةب الفئةات العمريةة، مةا )الرجةات تقةديم بيانةات عةن معةدل االنتشةار، إ

 34-25تحديد الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام فئات تتكةون مةن عشةر سةنوات، م،ةل 
 سنة( 44-35سنة، 

الفئات العمرية   
 )الباليون(

 معدل االنتشار )٪(
)الرجات إدراج جميا منتجات تبغ التدخين 

 في بيانات االنتشار(
 الذكور

  1ون الحاليونالمدخن

 
 أضف الفئة العمرية

25-64  %08.00 
       %      
       %      
       %      
       %      

 

 اإلناث

 1المدخنات الحاليات
 أضف الفئة العمرية 

25-64  %2.20 
       %      
       %      
       %      
       %       

ناث(  المجموع )ذكور وا 
  1المدخنون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

25-64  %24.00 
       %      
       %      
       %      
       %       

-2الرجةات ذكةر منتجةات تبةغ التةدخين الداخلةة فةي حسةاب معةدل االنتشةار ردًا علةةى السةةؤال  2-1-2-1
1-2: 

 تمباك -شيشه  -سجائر  
 ومصدر هذه البيانات: 2-1-2ى السؤال الرجات ذكر سنة بيانات الرد عل 2-1-2-2

0008 
الرجةةات تقةةديم شةةرم مةةوجز عةةن االتجةةاه السةةائد فةةي معةةدل انتشةةار التةةدخين حاليةةًا حسةةب الفئةةة  2-1-2-3

 العمرية على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.
      

 

                                                           
 البيانات كان متاحًا.يرجى ها هنا تقديم البيانات المتعلقة بجميا المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقةة بالمةدخنين اليةوميين فقةط، أيه هةذه      1
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 التبغ الذي ال يدخن بين السكان البالغين )جميعهم( معدل انتشار تعاطي 2-1-3
سةةنة  15)الرجةةات تقةةديم بيانةةات معةةدل االنتشةةار بةةين جميةةا السةةكان البةةاليين، م،ةةل الةةذين بليةةوا 

سةةنة  مةةا تحديةةد العمةةر المعنةةي فةةي الفقةةرة  64سةةنة و 11وأك،ةةر، والةةذين تتةةراوم أعمةةارهم بةةين 
 (2-3-1-2، انظر 2-1-3-2

 (معدل االنتشار )٪  
)الرجةةةةات إدراج جميةةةةا منتجةةةةات التبةةةةغ الةةةةذي ال يةةةةدخن فةةةةي 

 بيانات معدل االنتشار(
 الذكور

 02.40% المتعاطون الحاليون
 22.00% المتعاطون اليوميون     
      % المتعاطون العرضيون     

      % السابقونالمتعاطون 
      % الذين لم يتعاطوا التدخين مطلقاً 

 اإلناث
 22.20% المتعاطيات الحاليات

 20.00% المتعاطيات اليوميات     
      % المتعاطيات العرضيات     

      % المتعاطيات السابقات
      % ي لم يتعاطين التدخين مطلقاً الالئ

ناث(  المجموع )ذكور وا 
 29.20% المتعاطون الحاليون

 24.00% المتعاطون اليوميون     
      % المتعاطون العرضيون     

      % المتعاطون السابقون
      % ن لم يتعاطوا التدخين مطلقاً الذي

الرجات ذكر منتجات التبغ الذي ال يدخن الداخلة في حسةاب معةدل االنتشةار ردًا علةةى السةؤال  2-1-3-1
2-1-3: 

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

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

2005 
الرجةةات وضةةا تعةةاريف فةةي المكةةان المخصةةب أدنةةاه مناسةةبة للمصةةطلحات التاليةةة المسةةتخدمة  2-1-3-4

ون العرضةةةيون"، المتعةةةاطفةةةي هةةةذا التقريةةةر: "المتعةةةاطون الحةةةاليون"، "المتعةةةاطون اليوميةةةون"، "
 "المتعاطون السابقون" و"من لم يتعاطوا التدخين مطلقًا".
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الرجات تقديم شرم مةوجز عةن االتجةاه السةائد فةي اسةتخدام التبةغ الةذي ال يةدخن بةين البةاليين  2-1-3-5
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

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

 الحاليين( حسب الفئة العمرية
)الرجات تقديم بيانات معدل االنتشار، إذا توافرت، موزعةة حسةب الفئةات العمريةة، مةا تحديةد 

 34-25ر سةنوات، م،ةل الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام الفئات التي تتكةون مةن عشة
 سنة( 44-35سنة، 

الفئةةةة العمريةةةة   
 )الباليون(

 معدل االنتشار )٪(

)الرجات إدراج جميا منتجات التبغ الذي ال 
 يدخن في بيانات معدل االنتشار(

 الذكور
 2المتعاطون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

 اإلناث
 2المتعاطيات الحاليات

 أضف الفئة العمرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

ناث(  المجموع )ذكور وا 
 2المتعاطون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

       %      
       %      
       %      
       %      
       %       

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

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

ي الحةةةالي للتبةةةغ الةةةذي ال يةةةدخن، الرجةةةات تقةةةديم شةةةرم مةةةوجز عةةةن االتجةةةاه السةةةائد فةةةي التعةةةاط 2-1-4-3
 حسب الفئة العمرية للباليين على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

      
 

 تعاطي التبغ حسب المجموعات اإلثنية 2-1-5

                                                           
مةةا بالمتعةةاطين اليةةوميين فقةةط، أيه هةةذه البيانةةات كةةةان    2  متاحًا.يرجةةى تقةةديم البيانةةات المتعلقةةة إمةةا بجميةةا المتعةةاطين الحةةةاليين واي
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 معدل االنتشار المجموعات اإل،نية  
)الرجات إدراج جميا منتجات التبغ الذي يدخن 

 ال يدخن في بيانات االنتشار( والذي
المجموع )ذكور  اإلناث الذكور

ناث(  واي
المتعاطون 
 3الحاليون

أضف المجموعة اإل،نية
 

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

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

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

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

 

                                                           
مةةا بالمتعةةاطين اليةةوميين فقةةط، أيه هةةذه البيانةةات كةةةان    3  متاحًا.يرجةةى تقةةديم البيانةةات المتعلقةةة إمةةا بجميةةا المتعةةاطين الحةةةاليين واي
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 تعاطي الشباب الذكور واإلناث للتبغ 2-1-6
 معدل االنتشار )٪( الفئة العمرية  

)الرجات إدراج جميا منتجات التبغ الذي يدخن والذي 
 ال يدخن في بيانات االنتشار(

لةةةةةةةةةةةةذي التبةةةةةةةةةةةةغ ا
 يدخن

التبغ الذي 
 يدخن ال

أنواع التبغ األخرى 
تدخين التبغ )

 (بالنارجيلة، م،ال
 الصبيان

 4المتعاطون الحاليون

أضف الفئة الشبابية
 

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

 الفتيات
المتعاطيات 

 4الحاليات

أضف الفئة الشبابية
 

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

 )الصبيان والفتيات( المجموع
 4المتعاطون الحاليون

أضف الفئة الشبابية
 

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

2-1-6-
1 

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

2-1-6-
2 

 ومصدر هذه البيانات: 6-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
      

2-1-6-
3 

الرجةةةات وضةةةا تعريةةةف مناسةةةب فةةةي المكةةةان المخصةةةب أدنةةةاه لمصةةةطل  "تعةةةاطي التةةةدخين التبغ 
 .6-1-2حاليًا" الوارد في الرد على السؤال 

      
2-1-6-
4 

الرجةةةات تقةةةديم شةةةرم مةةةوجز عةةةن االتجةةةاه السةةةائد فةةةي تعةةةاطي الشةةةباب للتبةةةغ علةةةى مةةةدى العةةةامين 
 و منذ تقديم تقريركم الماضي.السابقين أ

      
 

                                                           
مةةا بالمتعةةاطين اليةةوميين فقةةط، أيه هةةذه البيانةةات كةةةان يرجةةى تقةةديم    4 البيانةةات المتعلقةةة إمةةا بجميةةا المتعةةاطين الحةةةاليين واي  متاحًا.



FCTC/COP/3/DIV/3   

10 

 التعرض لدخان التبغ 2-2
   نعم      ال ؟هل لديكم أي بيانات بشأن التعرض لدخان التبغ بين سكان بلدكم 2-2-1
 كةةان المخصةةب أدنةةاه فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيل فةةي الم 1-2-2إذا أجبةةتم بةةة"نعم" علةةى السةةؤال  2-2-2

)م،ل التعرض لدخان التبغ حسب الجنس، في المنةزل، وفةي مكةان العمةل، وفةي وسةائل النقةل 
 العام(.

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

      
 

 الوفيات المرتبطة بالتبغ 2-3
   نعم      ال ؟  هل لديكم أي بيانات بشأن الوفيات المرتبطة بالتبغ بين سكان بلدكم 2-3-1

فمةا هةو العةدد اإلجمةالي التقةديري للوفيةات التةي تعةزى  1-3-2إذا أجبتم بة"نعم" علةى السةؤال  2-3-2
      إلى تعاطي التبغ بين السكان

الرجةات تقةةديم أي معلومةةات إضةةافية، إن وجةدت، بشةةأن الوفيةةات التةةي تعةزى إلةةى تعةةاطي التبةةغ  2-3-3
 ( والتي حد،ت في واليتكم القانونية.األمراض القلبية الوعائية)سرطان الرئة و 

 ال توجد
ات، كمةا ومصةدر هةذه البيانة 3-3-2و 2-3-2السةؤالين  الرجات ذكر سنة بيانات الرد علةى 2-3-4

 :يرجى تقديم نسخة من الدراسة التي رجعتم إليها
      

 
 التكاليف المرتبطة بالتبغ 2-4
هةةل لةةديكم أي معلومةةات بشةةأن العةةبت االقتصةةادي النةةاجم عةةن تعةةةاطي  2-4-1

التبةةغ بةةين السةةكان، م،ةةل التكلفةةة اإلجماليةةة لتعةةاطي التبةةغ التةةي يتكبةةدها 
 سكان مجتمعكم؟

   نعم      ال

فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيل )م،ةةل التكةةاليف المباشةةرة و يةةر  1-4-2إذا أجبةةتم بةةة"نعم" علةةى السةةؤال  2-4-2
 المباشرة )المتعلقة بالرعاية الصحية(، وطريقة تقدير التكاليف، إذا أمكن(.

      
يرجةى تقةديم ومصةدر هةذه البيانةات، كمةا  2-4-2علةى السةؤال د الرجات ذكر سنة بيانةات الةر  2-4-3

 :نسخة من الدراسة التي رجعتم إليها
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 توريد التبغ ومنتجاته  2-5

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

)قطا أو الوحدة  المنتج 
 ال(أطنان، م،

اإلنتاج 
 المحلي

 الواردات الصادرات

 الذي يدخنمنتجات التبغ 

 أضف منتجًا

                              
                              
 الذي ال يدخنمنتجات التبغ                                

 أضف منتجًا

                              
                              
 األخرىمنتجات التبغ                                

 أضف منتجًا

                              
                              
                               

                         التبغ  أوراق التبغ

عةةن حجةةم المبيعةةات المعفةةاة مةةن الرسةةوم الجمركيةةة )اسةةم الرجةةات تقةةديم معلومةةات، إن وجةةدت،  2-5-2
 المنتج والوحدة والكمية م،ال(.

 %(42التبغ -%202)السجائر  تفرض عليها رسوم و ير معفاة
 ومصدر هذه البيانات: 2-5-2و 1-5-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤالين  2-5-3

 الحصات والمعلوماتالجمارك وا-0006
 

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

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

 الكمية المصادرة

 الذي يدخنمنتجات التبغ 

 أضف خطًا

 20200.00 كرتونة السجائر 2010
 224000.00 كرتونة السجائر 0022

 الذي ال يدخنمنتجات التبغ                          

 أضف خطًا

                        
                        
 األخرى منتجات التبغ                          

 أضف خطًا

 0200.00 كرتونة المعسل 0020
                        
                         

 هل لديكم أي معلومات عن النسبة المئوية لمنتجات التبغ المهربة في سوق التبغ الوطني ة؟ 2-6-2
   نعم      ال

لنسبة المئويةة لمنتجةات التبةغ المهربةة بالنسةبة فما هي ا 2-6-2إذا أجبتم بة"نعم" على السؤال  2-6-3
      %   لجميا المنتجات في سوق التبغ الوطنية؟
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وكانةةةت المعلومةةةات متةةةوفرة لةةةديكم، فمةةةا هةةةو االتجةةةاه  3-6-2إذا أجبةةةتم بةةةة"نعم" علةةةى السةةةؤال  2-6-4
فيمةا يتعلةق بالنسةبة  السائد على مدى السنوات ال،الث الماضية أو منذ تقةديم تقريةركم الماضةي

 المئوية لمنتجات التبغ المهربة في سوق التبغ الوطنية؟
      

 الرجات تقديم أي معلومات إضافية عن منتجات التبغ  ير المشروعة أو المهربة. 2-6-5
      

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

 
 زراعة التبغ 2-7
   نعم      ال هل توجد أية زراعة للتبغ في واليتكم القانونية ؟ 2-1-1

فيرجى تقديم معلومات عن عدد العاملين في زراعة  1-1-2إذا أجبتم بة"نعم" على السؤال  2-1-2
 ى توزيا هذا العدد حسب الجنس إذا أمكنكم ذلك.التبغ. كما يرج

 ال توجد
       الرجات تقديم نسبة إنتاج أوراق التبغ إلى الناتج المحلي اإلجمالي الوطني. 2-1-3

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

       
 

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

لفئات منتجةات التبةغ األك،ةر شةيوعًا )م،ةل مبلةغ  البيا بالتجزئة ما هي نسبة الضرائب في أسعار 2-1-1
ضريبة اإلنتاج ورسوم المبيعةات والةواردات )عنةد االقتضةات( وضةريبة القيمةة المضةافة(  ضةريبة 

   %044لسلا والخدمات؟ ا
 كيف يتم تحصيل ضرائب اإلنتاج )وما هي أنواع الضرائب المفروضة(؟ 2-1-2

 نعم      ال ضريبة نوعية فقط   
 نعم      ال ضريبة القيمة المضافة فقط   
 نعم      ال الضريبة النوعية وضريبة القيمة المضافة توليفة بين   
  ،فةةى الجةةدول ال،الةةث مةةن قةةانون ضةةريبة الةةدخل   )الرجدداش شددرك ذلددكتوليفةةة أك،ةةر تعقيةةدًا :

( 2)الجةةةدول ال،الةةةث فئةةةات الضةةةريبة الفقةةةرة ج المةةةادة ) 0020المعةةةدل فةةةى  2896لسةةةنة 
 (% من صافى الدخل20على شركات صناعة التبغ والسجائر  تنب
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الرجات تقديم تفاصيل عةن معةدالت الضةرائب، إن وجةدت، المفروضةة علةى منتجةات التبةغ علةى  2-1-3
جميةةا مسةةتويات الحكومةةة، وتةةوخي الدقةةة بقةةدر اإلمكةةان )حةةدد نةةوع الضةةريبة: كةةأن تكةةون مةة،اًل 

 عات، أو رسوم على الواردات(ضريبة القيمة المضافة، أو رسوم على المبي
المعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل أو  نوع الضريبة المنتج 

 القيمة
 5أساس الضريبة

 يدخنمنتجات التبغ الذي 

 أضف منتجًا

 كرتونة واحدة 0.40 رسم وارد السجائر
 كرتونة واحدة 0.20 رسم اضافي      
 ال يدخنمنتجات التبغ الذي   كرتونة واحدة 0.20 أربام اعمال      

ً أضف منتجا

  

                        
                        
 األخرى منتجات التبغ                          

 أضف منتجًا

 الكيلوالواحد 0.40 رسم وارد معسل
 الكيلو الواحد 2.00 رسم اضافي      
  الكيلو الواحد 0.24 قيمة مضافة      

الرجةةةةات تقةةةةديم وصةةةةف مةةةةوجز عةةةةن االتجةةةةاه السةةةةائد فةةةةي واليةةةةتكم القانونيةةةةة فةةةةي مجةةةةال الضةةةةريبة  2-1-4
 المفروضة على منتجات التبغ على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

ظلةةت ،ابتةةة خةةالل ال،ال،ةةة سةةنوات االخيةةرة منتجةةات التبةةغ الضةةرائب المفروضةةة علةةى السةةجائر او 
 وفةى تقةديرنا -وهى فئات تعتبر عالية مقارنة بدول ك،يرة فى العالم بما فيها الدول االوربية وامريكةا

ومةةةا توجةةةه  0002ان هةةةذه الفئةةةات العاليةةةة متوافقةةةة تمامةةةا مةةةا اهةةةداف قةةةانون مكافحةةةة التبةةةغ لسةةةنة 
لتقليةةل اسةةتهالكها. اى إتجةةاه لةةذيادات اضةةافية  فةةة منتجةةات التبةةغمنظمةةة الصةةحة العالميةةة برفةةا تكل

   سوف يؤدىالى تنشيط التهريب من دول الجور.
هل تخصصون أي نسبة مئوية من إيرادات ضرائبكم لتمويل أي خطة أو  2-1-5

 استراتيجية وطنية لمكافحة التبغ في واليتكم القانونية؟ 
 (26باإلشارة إلى المادة )

   نعم      ال

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

 ومصدر هذه البيانات:  6-1-2إلى  1-1-2األسئلة  الرجات ذكر سنة بيانات الرد على 2-1-1
 الجمارك إدارة م0022

 
 
 
 

                                                           
"أساس الضةريبة" بوضةوم إلةى األسةاس الةذي يقةوم عليةه حسةاب معةدل الضةريبة أو قيمتهةا. فة ذا جةاتت  يبينينبيي أن     5

قيمةة المضةافة( لكةان "أسةاس الضةريبة" القيمةة الفعليةة للسةلعة التةي فرضةت الضريبة معبرًا عنهةا بنسةبة مئويةة )م،ةل ضةريبة ال
٪ مةن سةعر البيةا بالتجزئةة. فةي هةذه الحالةة يكةون "األسةاس" 03٪ من سعر المنتج، و54عليها الضريبة  على سبيل الم،ال 

ة نوعيةةةة مةةة،ال( فةةة ن أسةةةاس هةةةو سةةةعر المنةةةتهج أو سةةةعر البيةةةا بالتجزئةةةة. أمةةةا إذا جةةةاتت الضةةةريبة معبةةةرًا عنهةةةا بالقيمةةةة )ضةةةريب
 4( المفروضةة عليهةا ضةريبة. وعلةى سةبيل الم،ةال إذا كانةت الضةريبة أو الةوزن الضريبة هو حجم السلا )حسةب عةدد القطةا

 سيجارة. 033دوالرات و"أساس الضريبة" يصب   4سيجارة ف ن "قيمة الضريبة تصب "  033دوالرات على كل 
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 سعر منتجات التبغ 2-9
 )أ(( 2-6)باإلشارة إلى المادة 

الرجةةات ذكةةر أسةةعار البيةةا بالتجزئةةة ألشةةيا ،ال،ةةةة عالمةةات تجاريةةة مةةن منتجةةات التبةةغ المحليةةةة  2-1-1
 والمستوردة في أوسا نقطة بيا في عاصمتكم.

عدد الوحدات  العالمة التجارية األك،ر بيعاً  
ل أو مقدارها لك

 عبوة

سعر 
البيا 
 بالتجزئة

منتجات التبغ  
 الذي يدخن

منتجات التبغ 
 الذي ال يدخن

منتجات التبغ 
 األخرى

 المنتجات 
 المحلية

سةةةةةةةةةةةجائر فةةةةةةةةةةةى  20   -لورد
 العلبة

 جنيه0

 جنيه4 في العلبه 20  برنجي
 جنيه 0.2 في العلبه 20  وينر
 قروش2       التمباك 

                  
                  

                   
                  
                  

المنتجات 
 المستوردة

 جنيه2 في العلبة 20   ويالر 
 جنيه24 في العلبه 20 بنسون
 جنيه2 في العلبه 00 نياال 
 جنيه22 في العلبه 20 معسل 

 جنيه90 في الباكو 20 الفاخر
                  

                   
                  
                  

 ومصدر هذه البيانات. 1-1-2الرجات ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-2
0002 

 3-1-2تهةةا" فةةي السةةؤال الرجات ذكر العملة المستخدمة الستيفات خانة "معةدل الضةريبة أو قيم 2-1-3
، وسعر صةرف هةذه العملةة بالةدوالر األمريكةي 1-1-2وخانة "سعر البيا بالتجزئة" في السؤال 

 إذا كان هذا السعر معروفًا، وتاريخ سعر الصرف أيضًا.
 0.4 كىسعر الصرف بالدوالر االمري زىالجنيه السودان

اه السائد فةي واليةتكم القانونيةة فةي مجةال أسةعار منتجةات التبةغ الرجات تقديم وصف موجز لالتج 2-1-4
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.
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 التشريع واللوائح والسياسات -3

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

 االلتزامات العامة 5 3-1-1
هةةةةةل قمةةةةةتم بوضةةةةةا وتنفيةةةةةذ اسةةةةةتراتيجيات  5-1 3-1-1-1

وخطط وبرامج شاملة ومتعةددة القطاعةات 
لمكافحة التبغ علةى الصةعيد الةوطني وفقةًا 

 لالتفاقية؟

       ال   نعم

 1-1-1-3إذا أجبةةتم بةةالنفي علةةى السةةؤال  5-1 3-1-1-2
فهةةةةةةةةةةل قمةةةةةةةةةةتم جزئيةةةةةةةةةةًا بتطةةةةةةةةةةوير وتنفيةةةةةةةةةةذ 

اتيجيات لمكافحةةةةة التبةةةةغ مةةةةن خةةةةالل اسةةةةتر 
إدراج مكافحةةةةة التبةةةةغ فةةةةي االسةةةةتراتيجيات 
والخطةةةةةةةةط والبةةةةةةةةرامج المتعلقةةةةةةةةة بالصةةةةةةةةحة 
الوطنية أو الصحة العموميةة أو النهةوض 

 بالصحة؟

       ال   نعم

 2-1-1-3إذا أجبتم بةالنفي علةى السةؤال  5-1 3-1-1-3
جانةةةةةب مةةةةةن جوانةةةةةةب فهةةةةةل تةةةةةم إدراج أي 

مكافحةةة التبةةغ المشةةار إليهةةا فةةي االتفاقيةةة 
 في أي استراتيجية أو خطة أو برنامج؟

       ال   نعم

   هل قمتم ب نشات أو تعزيز وتمويل )أ( 5-2 3-1-1-4
 ال   نعم مركز اتصال لمكافحة التبغ       

 ال   نعم وحدة لمكافحة التبغ       

 ال   نعم آلية تنسيق وطنية لمكافحة التبغ       

فيرجةى تقةديم التفاصةيل )م،ةل  4-1-1-3إذا أجبتم بة"نعم" على أي من األسئلة الةواردة تحةت  3-1-1-5
عةةة آليةةة التنسةةيق الوطنيةةة، والمؤسسةةة التةةي ينتمةةي إليهةةا مركةةز االتصةةال لمكافحةةة التبةةغ أو طبي

 وحدة مكافحة التبغ(.
 

حيث تم االنضمام والتوقيع على االتفاقية االطاريةة  2892تم قيام وحدة مكافحة التبغ فى العام 

اية نفس العام وتم تكوين اللجنةة الفنيةة وإجازة السودان لقانون مكافحة التبغ فى نه 0002للعام 

عبةر جمعيةة مكافحةة التةدخين داخة   بقرار وزارى ولجنة االتصال 0020لمكافحة التبغ العام 

اللجنة العليا ليتم تقديم بعض االنشطة والبرامج المتعلقة بمكافحة التبغ ويتم التنسةيق لةكلع عبةر 

 االجتماع الدورى الربع سنوى للجنة.
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)االلتزامةةةةات  2-5و 1-5الرجةةةةات تقةةةةديم وصةةةةف مةةةةوجز للتقةةةةدم المحةةةةرز فةةةةي تنفيةةةةذ المةةةةادتين  3-1-1-6

 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. العامة(
1-5 

تةةةةم القيةةةةام بوضةةةةا الخطةةةةة االسةةةةترتجية  لمكافحةةةةة التبةةةةغ وتضةةةةمينها مةةةةا إدارة تعزيةةةةز الصةةةةحة 
مةةن منظمةةة الصةةحة العالميةةة وبنةةود االتفاقيةةة طةةط المدعومةةة حيةةث شةةملت الخ 0024 -0020

االطارية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ وعملت علةى انفةاذ الخطةة عبةر 
الواليةةات ليبةةد العمةةل بواليةةة الخرطةةوم عةةن طريةةق الحلةةة التةةى اعلةةن عنهةةا فةةى منتصةةف ينةةاير 

 لتبغ ليتم العمل به تحت االتى بدأت ب جازت تحديث قانون مكافحة ا0022
   0020إسم قانون الخرطوم لمكافحة التبغ العام 

2-5 

 تحةةةادى اال الصةةةحة وزيةةةرة بقةةةرار تكوينهةةةا تةةةم التةةةى التبةةةغ لمكافحةةةة الفنيةةةة اللجنةةةة اصةةةال هنالةةةك
 الخرطةوم واليةة الصةحة مةدير السيد بواسطة تكوينها تم التى العليا اللجنة الى بالضافة 0020

 مكافحةة لةدعم هةم مةوارد بحةث علةى العمةل اللجنتةين وعلةى 0020 العم من يناير منتصف فى
    .الخرطوم والية مستوى وعلى القومى المستوى على التبغ

إذا كانت لديكم أي معلومات هامةة أو لةم يشةملها هةذا الفةرع فيرجةى تقةديم تفاصةيل فةي المكةان  3-1-1-1
 المخصب أدناه.

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

 التجارية وغيرها لدوائر صناعة التبغ
هل قمتم حسب االقتضات باعتمةاد وتنفيةذ تةدابير تشةريعية أو تنفيذيةة أو إداريةة   

أو تدابير أخةرى أو قمةتم بتنفيةذ بةرامج حسةب االقتضةات فةي أي مةن المجةاالت 
 التالية:

"نعم" أو "ال". وفيما يتعلق بالردود اإليجابية يرجةى الرجات وضا عالمة على )
تقةديم ملخةب مقتضةةب فةي المكةان المخصةةب فةي نهايةة هةةذا الفةرع أو إرفةةاق 

ب حةةةةدى الليةةةةةات  ،الو،ةةةةائق ذات الصةةةةةلة. ويرجةةةةى تقةةةةةديم الو،ةةةةائق، إن تةةةةةوافرت
 الرسمية الست.(

حماية سياسةات الصةحة العموميةة  -  3-1-2-1
يتعلةةةةق بمكافحةةةةة التبةةةةغ مةةةةن  فيمةةةةا

المصةةال  التجاريةةة و يرهةةا لةةدوائر 
 صناعة التبغ؟

       ال   نعم

ضةةةةةةمان إطةةةةةةالع الجمهةةةةةةور وفقةةةةةةًا  -  3-1-2-2
)ج( علةةةةةةةةةى طائفةةةةةةةةةة  12للمةةةةةةةةةادة 

واسةةةةعة مةةةةن المعلومةةةةات المتعلقةةةةة 
بأنشةةطة دوائةةر صةةناعة التبةةغ ذات 

ة، فةةةةةي الصةةةةةلة بةةةةةأ راض االتفاقيةةةةة

       ال   نعم
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 مستودع عمومي م،ال؟
فيرجةى تقةديم  2-2-1-3أو  1-2-1-3إذا أجبتم بة"نعم" علةى أي مةن األسةئلة الةواردة تحةت  3-1-2-3

 التفاصيل في المكان المخصب أدناه.
 عامة.انشطة عبر وسائل االعالم المختلفة والمحاضرات ال

علةةى مةةدى العةةامين السةةابقين  3-5الرجةةات تقةةديم وصةةف مةةوجز للتقةةدم المحةةرز فةةي تنفيةةذ المةةادة  3-1-2-4
 أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

 اليوجد
إذا كانت لديكم أي معلومةات هامةة أو لةم يشةملها هةذا الفةرع فيرجةى تقةديم تفاصةيلها فةي المكةان  3-1-2-5

 المخصب أدناه.
      

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ 6 3-2-1
هةل قمةةتم حسةب االقتضةةات باعتمةةاد وتنفيةذ تةةدابير تشةريعية أو تنفيذيةةة أو إداريةةة   

أو قمةةتم حسةةب االقتضةةات بتنفيةةذ بةةرامج فةةي أي مةةن المجةةاالت  أو تةةدابير أخةةرى
 التالية:

"نعةم" أو "ال". وفيمةا يتعلةق بةالردود اإليجابيةة يرجةى )الرجات وضا عالمة على 
تقةةديم ملخةةب مقتضةةب فةةي المكةةان المخصةةب فةةي نهايةةة هةةذا الفةةرع أو إرفةةاق 

الليةةةةةات ب حةةةةةدى  ،الو،ةةةةةائق ذات الصةةةةةلة. ويرجةةةةةى تقةةةةةديم الو،ةةةةةائق، إن تةةةةةوافرت
 الرسمية الست.(

السياسةةةةةةات الضةةةةةةريبية وسياسةةةةةةات  - )أ(6-2 3-2-1-1
األسةةةةةعار، عنةةةةةد االقتضةةةةةات، فيمةةةةةا 

تسةهم بحيث يتعلق بمنتجات التبغ 
فةةةةةي األ ةةةةةراض الصةةةةةحية الراميةةةةةة 

 إلى الحد من استهالك التبغ؟

       ال   نعم
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قييةةةةةةةد حسةةةةةةةب فةةةةةةةرض حظةةةةةةةر أو ت - )ب(6-2 3-2-1-2
االقتضات على بيةا منتجةات التبةغ 
المعفاة من الضرائب والرسةوم إلةى 

 المسافرين الدوليين؟

       ال   نعم

فةةةةةةةرض حظةةةةةةةر أو تقييةةةةةةةد حسةةةةةةةب  - 3-2-1-3
االقتضةةةةةةةةةةةات علةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةتوردات 
المسةةةافرين الةةةدوليين مةةةن منتجةةةات 
التبةةةةةةةةغ المعفةةةةةةةةاة مةةةةةةةةن الضةةةةةةةةرائب 

 والرسوم؟

       ال   نعم

)التةدابير السةعرية والضةريبية  6الرجات تقديم وصف موجز عةن التقةدم المحةرز فةي تنفيةذ المةادة  3-2-1-4
   على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. للحد من الطلب على التبغ(

   .على السجائر اومنتجات التبغ ظلت ،ابتة خالل ال،الث سنوات االخيرةالضريبة المفروضة 
إذا كانةةت لةةديكم أي معلومةةات هامةةة ولةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان  3-2-1-5

 المخصب أدناه.
 اليوجد

 
 
 
 
 
 

 الحماية من التعرض لدخان التبغ 1-2 3-2-2
االقتضةةةات باعتمةةةةاد وتنفيةةةذ تةةةةدابير تشةةةريعية أو تنفيذيةةةةة أو  هةةةل قمةةةتم حسةةةةب  

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسةب االقتضةات بتنفيةذ بةرامج بخصةوب أي 
 من المجاالت التالية:

"نعةةةم" أو "ال". وفيمةةةا يتعلةةةق بةةةالردود اإليجابيةةةة )الرجةةةات وضةةةا عالمةةةة علةةةى 
ة هةذا الفةرع أو يرجى تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصةب فةي نهاية

ب حةةةةدى  ،إرفةةةةاق الو،ةةةةائق ذات الصةةةةلة. ويرجةةةةى تقةةةةديم الو،ةةةةائق، إن تةةةةوافرت
 الليات الرسمية الست.(

حظةةةةر تةةةةدخين التبةةةةغ فةةةةي أمةةةةاكن العمةةةةل  -  3-2-2-1
الداخلية، ووسائل النقل العامةة، واألمةاكن 
ذا اقتضةةةةةةةى األمةةةةةةةر  العامةةةةةةةة الداخليةةةةةةةة، واي

 األماكن العامة األخرى؟

       ال   نعم

فمةةةا هةةةو نةةةوع أو طبيعةةةة التةةةدابير  1-2-2-3إذا أجبةةةتم بةةةة"نعم" علةةةى السةةةؤال  3-2-2-2
 التي تنب على الحظر؟

       ال   نعم قانون وطني •

       ال   نعم قانون دون وطني )قوانين دون وطنية( •



FCTC/COP/3/DIV/3   

19 
1

9
 

       ال   نعم أوامر إدارية وتنفيذية •

       ال   نعم اتفاقات طوعية •

       ال   نعم (     تدابير أخرى )يرجى التحديد:  •

يرجةةةى تقةةةديم شةةةرم مةةةوجز لنةةةوع  طبيعةةةة ومحتةةةوى التةةةدابير التةةةي تةةةنب علةةةى  3-2-2-3
 الحظر

ات الرسةمية فةى هةتصدر من قبةل الج ىمعظم هذه التدابير تتم،ل فى القرارات الت
ات العامةةة ومةةن ،ةةم يةةتم تحديةةد آليةةات لتطبيةةق هةةذه القةةرارت هةةالمؤسسةةاتو والج

 اوالعمل به
إذا أجبةةةتم بةةةة"نعم" علةةةى أي اختيةةةار ورد فةةةي  3-2-2-4

أي مةةةةةةةةةن هةةةةةةةةةذه ينطةةةةةةةةةوي فهةةةةةةةةةل ، 3-2-2-2
 التدابير على آلية  بنية أساسية لإلنفاذ؟

       ال   نعم

 ، نرجو ذكر تفاصيل هذا النظام.4-2-2-3إذ أجبتم بة"نعم" على السؤال  3-2-2-5
كةةل انةةواع التبةةغ داخةةل وزارة الصةةحة  تةةداولتعةةاطى و تةةم استصةةدار قةةرارت لمنةةا 

التابعةةةةة لهةةةةا وداخةةةةل وزارة الصةةةةحة واليةةةةة الخرطةةةةوم  والمؤسسةةةةاتو االتحاديةةةةة
 والمؤسسات التابعة لها

 1-2-2-3إذا أجبةةةتم بةةةة"نعم" علةةةى السةةةؤال  3-2-2-6
فنرجةةةةةةو تحديةةةةةةد األمةةةةةةاكن ومةةةةةةدى شةةةةةةمولية 

فةي أمةاكن العمةل الداخليةة التدابير المطبقةة 
ووسةةةةةةائل النقةةةةةةل العامةةةةةةة واألمةةةةةةاكن العامةةةةةةة 
الداخليةةةة وحسةةةبما تقتضةةةي الحاجةةةة،  يرهةةةا 

 من األماكن العامة.

 معدومة جزئية كاملة

 أماكن العمل الداخلية:

    المباني الحكومية •

    صحيةمرافق الرعاية ال •

    المرافق التعليمية •

    الجامعات •

    أماكن العمل الخاصة •

 )يرجدددددى تحديددددددها:أي أمةةةةةاكن أخةةةةةرى  •
 (؟     

   

 النقل العام:  

    الطائرات •  

    القطارات •

    العبارات •

النقةةةةةةةةةةةةل البةةةةةةةةةةةةري العةةةةةةةةةةةةام )الحةةةةةةةةةةةةافالت   • 
 والحافالت الكهربائية والترام(
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المركبةةةةةةات الليةةةةةةة المسةةةةةةتخدمة كمكةةةةةةان  • 
للعمةةةةةةل )سةةةةةةيارات األجةةةةةةرة، اإلسةةةةةةعاف، 

 مركبات التوصيل(

   

    المركبات الخاصة •

    (     )الرجاش التحديدأخرى  • 

 األماكن العامة الداخلية: 
    المرافق ال،قافية •

    مراكز التسوق •

    المقاهي والحانات •

    النوادي الليلية •

    المطاعم •

)يرجدددددى تحديددددددها: أي أمةةةةةاكن أخةةةةةرى  •
     ) 

   

الكاملةةةة والجزئيةةةة مةةةا تحديةةةد تفاصةةةيل  الرجةةةات تقةةةديم ملخةةةب مةةةوجز للتةةةدابير 3-2-2-1
 التدابير الجزئية المنفذة.

 حظر تدخين التبغ في أماكن العمل الداخلية •
امةاكن العمةل الداخليةة لتطبيةق مفاصةل قةانون مكافحةة  شرطة بواسطة التحرك تم

بشةةةةأن منةةةةا تعةةةةاطى وتةةةةداول التبةةةةغ بأمةةةةاكن العمةةةةل الداخليةةةةةم،ل وزارة  التبةةةةغ
   لصحة االتحادية ووزارة الصحة الوالئية.ا
 حظر تدخين التبغ في وسائل النقل العام •
ا تعةاطى وتةداول التبةغ بوسةائل منة بشةأن التبةغ مكافحةة قةانون مفاصةل تطبيةق تم

 .  النقل العام
 حظر تدخين التبغ في األماكن العامة الداخلية •

 0002مفاصةةةل قةةةانون مكافحةةةةالتبغ للعةةةام بواسةةةطة الشةةةرطة لتطبيةةةق تةةةم التحةةةرك 
بشأن منا تداول التبغ باالمكةان العامةة بواليةة الخرطةوم حيةث قةاموا بحمةالت 

 بسبب عدم وضوم القانون مك،فة وناجحة رقم االعتراضات الت واجهوها
الحمايةةة مةةن التعةةرض ) 1الرجةةات تقةةديم وصةةف مةةوجز عةةن التقةةدم المحةةرز فةةي تنفيةةذ المةةادة   3-2-2-1

 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. لدخان التبغ(
 التوجد

إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة ولةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان   3-2-2-1
 المخصب أدناه.

 التوجد 
 

 يات منتجات التبغتنظيم محتو  1 3-2-3
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هل قمتم حسب االقتضات باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذيةة أو إداريةة    
أو تةةدابير أخةةرى أو قمةةتم حسةةب االقتضةةات بتنفيةةذ بةةرامج بخصةةوب أي مةةن 

 المجاالت التالية:
"نعةةةم" أو "ال". وفيمةةةا يتعلةةةق بةةةالردود اإليجابيةةةة )الرجةةةات وضةةةا عالمةةةة علةةةى  

خب مقتضب في المكةان المخصةب فةي نهايةة هةذا الفةرع أو يرجى تقديم مل
ب حةدى الليةات  ،إرفاق الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ائق، إن توافرت

 الرسمية الست.(
       ال   نعم اختبار وقياس محتويات منتجات التبغ؟ -  3-2-3-1

       ال   نعم بعا،ات منتجات التبغ؟اختبار وقياس ان -  3-2-3-2

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

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

)تنظةيم محتويةات منتجةات  1الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز فةي تنفيةذ المةادة  3-2-3-5
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. التبغ(
 رضوان

لةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان و إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة  3-2-3-6
 خصب أدناه.الم
 اليوجد

 
 تنظيم اإلفصاك عن منتجات التبغ 12 3-2-4
هل قمتم حسب االقتضات باعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية أو تنفيذيةة أو إداريةة    

أو تةةدابير أخةةرى أو قمةةتم حسةةب االقتضةةات بتنفيةةذ بةةرامج بخصةةوب أي مةةن 
 المجاالت التالية:

"نعةةةم" أو "ال". وفيمةةةا يتعلةةةق بةةةالردود اإليجابيةةةة )الرجةةةات وضةةةا عالمةةةة علةةةى  
يرجى تقديم ملخب مقتضب في المكةان المخصةب فةي نهايةة هةذا الفةرع أو 

ب حةدى الليةات  ،إرفاق الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ائق، إن توافرت
 الرسمية الست.(

ات الحكوميةة مطالبة صانعي منتجات التبغ أو مستورديها باإلفصةام للسةلط -  3-2-4-1
 عن المعلومات التي تتعلق بما يلي:

       ال   نعم محتويات منتجات التبغ؟ •

       ال   نعم انبعا،ات منتجات التبغ؟ •

 ة بما يلي:المطالبة باإلفصام للجمهور عن المعلومات المتعلق -  3-2-4-2
       ال   نعم محتويات منتجات التبغ؟ •

       ال   نعم انبعا،ات منتجات التبغ؟ •

)تنظةةةيم اإلفصةةةام عةةةن  12الرجةةةات تقةةةديم وصةةةف مةةةوجز للتقةةةدم المحةةةرز فةةةي تنفيةةةذ المةةةادة  3-2-4-3
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. بغ(منتجات الت
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لةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان و إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة  3-2-4-4

 المخصب أدناه.
 اليوجد 
 

 تغليف وتوسيم منتجات التبغ 11 3-2-5

ب االقتضةةات باعتمةةاد وتنفيةةذ تةةدابير تشةةريعية أو تنفيذيةةة أو هةةل قمةةتم حسةة  
إدارية أو تدابير أخرى أو قمةتم حسةب االقتضةات بتنفيةذ بةرامج بخصةوب 

 أي من المجاالت التالية:
"نعةم" أو "ال". وفيمةا يتعلةق بةالردود اإليجابيةة )الرجات وضةا عالمةة علةى 

يةة هةذا الفةرع يرجى تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصب في نها
ب حةدى  ،أو إرفاق الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ةائق، إن تةوافرت

 الليات الرسمية الست.(
آحةةةةةةاد اشةةةةةةتراط أال يحمةةةةةةل التيليةةةةةةف أو  - 11 3-2-5-1

السةةةةجائر أو سةةةةائر منتجةةةةات التبةةةةةغ أي 
 إعالن أو ترويج؟

       ال   نعم

اشةةتراط أال تةةؤدي طريقةةة تيليةةف المنةةتج  - )أ(11-1 3-2-5-2
وتوسةةةيمه إلةةةى التةةةرويج لةةةه بةةةأي وسةةةيلة 
كاذبةةةةةةة أو خادعةةةةةةة أو مضةةةةةةللة أو مةةةةةةن 
المحتمةةةل أن تولةةةد انطباعةةةًا خاطئةةةًا عةةةن 
سماته أو آ،اره على الصحة أو أخطةاره 

 أو انبعا،اته؟

       ال   نعم

اشتراط أن تحمل كل علبة أو عبوة مةن  - )ب(11-1 3-2-5-3
منتجةةةةةةةةات التبةةةةةةةةغ وأ لفتهةةةةةةةةا الخارجيةةةةةةةةة 
وبطاقةةةةةات توسةةةةةيمها تحةةةةةذيرات صةةةةةحية 

 تصف آ،ار تعاطي التبغ الضارة؟

       ال   نعم

ضةةةةمان أن تكةةةةون التحةةةةذيرات الصةةةةحية  - (1)ب()11-1 3-2-5-4
 معتمدة من السلطة الوطنية المختصة؟

       ال   نعم

ضةةةةمان أن تكةةةةون التحةةةةذيرات الصةةةةحية  - (2)ب()11-1 3-2-5-5
 متناوبة؟

       ال   نعم

ن التحةةةةذيرات الصةةةةحية ضةةةةمان أن تكةةةةو  - (3)ب()11-1 3-2-5-6
 واضحة وظاهرة للعيان ومقروتة؟

       ال   نعم

 6-5-2-3إذا أجبةةةتم بةةةة"نعم" علةةةى السةةةؤال  (3)ب()11-1 3-2-5-1
فهل يوصي القانون كحد أدنى بأسةلوب 
وحجةةةم ولةةةون معةةةين للخةةةط لضةةةمان أن 
تكةةةةةةةون التحةةةةةةةذيرات الصةةةةةةةحية واضةةةةةةةحة 

 ن ومقروتة؟وظاهرة للعيا

       ال   نعم

ضةةمان أن تيطةةي التحةةذيرات الصةةحية   - (4)ب()11-1 3-2-5-1
٪ مةةةةةةن مسةةةةةةاحة 32مةةةةةةا ال يقةةةةةةل عةةةةةةن 

       ال   نعم
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 العرض الرئيسية؟
ضةةةمان أن تيطةةةي التحةةةذيرات الصةةةحية  - 3-2-5-1

ر مةةةةةن مسةةةةةاحة العةةةةةرض ٪ أو أك،ةةةةة52
 الرئيسية؟

       ال   نعم

التأكد من أن التحذيرات الصةحية تكةون  - (5)ب()11-1 3-2-5-12
في شكل صةور أو رسةومات أو تحتةوي 

 ؟على صور أو رسومات

       ال   نعم

-2-3بةةةةة"نعم" علةةةةةى السةةةةةؤال إذا أجبتةةةةم  - 3-2-5-11
فهةةةةةةل تملةةةةةةك الحكومةةةةةةة حقةةةةةةوق  5-12

 ملكية هذه الصور والرسومات؟

       ال   نعم

-2-3إذا أجبتةةةم بة"نعةةةةم" علةةةةى السةةةؤال  - 3-2-5-12
فهةةل تقبلةةون مةةن  رخصةةة  يةةر  5-12

حصةةةرية وخاليةةةة مةةةن الرسةةةوم السةةةتخدام 
لتةةي أدعةةدت داخةةل التحةةذيرات الصةةحية ا

 واليتكم القانونية ما أطراف أخرى؟

       ال   نعم

اشتراط أن تحمل كل علبة أو عبوة مةن  - 11-2 3-2-5-13
منتجةةةةةةةةات التبةةةةةةةةغ وأ لفتهةةةةةةةةا الخارجيةةةةةةةةة 
وبطاقةةةةةةةةات توسةةةةةةةةيمها معلومةةةةةةةةات عةةةةةةةةن 
مكونةةات منتجةةات التبةةغ وانبعا،اتهةةا ذات 

 الصلة؟

       ال   نعم

اشةةةةةةةةةةةةةةةةتراط أن تظهةةةةةةةةةةةةةةةةر التحةةةةةةةةةةةةةةةةذيرات  - 11-3 3-2-5-14
والمعلومةةات الكتابيةةة األخةةرى علةةى كةةل 
عبةةةةوة وكةةةةل تيليةةةةف وتوسةةةةيم خةةةةارجيين 

 بلية أو ليات بلدكم الرئيسية؟

       ال   نعم

)تيليةةف وتوسةةيم منتجةةات  11ز للتقةةدم المحةةرز فةةي تنفيةةذ المةةادة الرجةةات تقةةديم وصةةف مةةوج 3-2-5-15
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. التبغ(

      
لةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان و إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة  3-2-5-16

 المخصب أدناه.
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 التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور 12 3-2-6
هل قمةتم حسةب االقتضةات باعتمةاد وتنفيةذ تةدابير تشةريعية أو تنفيذيةة أو إداريةة أو   

تدابير أخرى أو قمةتم حسةب االقتضةات بتنفيةذ بةرامج بخصةوب أي مةن المجةاالت 
 التالية:

نعةةم" أو "ال". وفيمةةا يتعلةةق بةةالردود اإليجابيةةة يرجةةى ")الرجةةات وضةةا عالمةةة علةةى 
تقةةةديم ملخةةةب مقتضةةةب فةةةي المكةةةان المخصةةةب فةةةي نهايةةةة هةةةذا الفةةةرع أو إرفةةةاق 

ب حةةدى الليةةات الرسةةمية  ،الو،ةةائق ذات الصةةلة. ويرجةةى تقةةديم الو،ةةائق، إن تةةوافرت
 الست.(

)يرجةةةةةى بةةةةةرامج الت،قيةةةةةف وتوعيةةةةةة الجمهةةةةةور؟  - )أ(12 3-2-6-1
بةةرامج المنفةةذة منةةذ تقةةديم تقريةةر الرجةةوع إلةةى ال

 السنتين(

       ال   نعم

فمةةا هةةي الفئةةات التةةي تسةةتهدفها هةةذه  1-6-2-3"نعم" علةةى السةةؤال بةةةإذا أجبةةتم  3-2-6-2
 البرامج؟

       ال   نعم الجمهور عمومأو  الباليون •

       ال   نعم األطفال والشباب •

       ال   نعم الرجال •

       ال   نعم النسات •

       ال   نعم الحوامل •

       ال   نعم المجموعات اإل،نية •

 )يرجدددددددى تحديددددددددها:أي حةةةةةةةاالت أخةةةةةةةرى  •
     ) 

       ال   نعم

ة فهةةل كشةةفتم عةةن االختالفةةات الرئيسةةي 1-6-2-3إذا أجبةةتم بةةة"نعم" علةةى السةةؤال  )أ(12 3-2-6-3
 التالية بين المجموعات السكانية التي استهدفتها برامج الت،قيف وتوعية الجمهور؟

       ال   نعم العمر •

       ال   نعم الجنس •

       ال   نعم الخلفية التعليمية •

       ال   نعم الخلفية ال،قافية •

       ال   نعم الحالة االجتماعية واالقتصادية •

 )يرجدددددددى تحديددددددددها:أي حةةةةةةةاالت أخةةةةةةةرى  •
     ) 

       ال   نعم

فهةةةل تيطةةةي بةةةرامج الت،قيةةةف وتوعيةةةة  1-6-2-3إذا أجبةةةتم بةةةة"نعم" علةةةى السةةةؤال  )ب(12 3-2-6-4
 الجمهور ما يلي:

       ال   نعمالمخةةاطر الصةةحية المترتبةةة علةةى اسةةتهالك  •
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 التبغ؟
المخةةاطر الصةةحية المترتبةةة علةةى التعةةرض  •

 ن التبغ؟لدخا
       ال   نعم

فوائةةةةد اإلقةةةةالع عةةةةن تعةةةةاطي التبةةةةغ وأنمةةةةاط  •
 الحياة المتحررة من التبغ؟

       ال   نعم

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

       ال   نعم إنتاج التبغ؟ -

       ال   نعم استهالك التبغ؟ -

 العواقب البيئية الوخيمة التي يفضي إليها: •

       ال   نعم إنتاج التبغ؟ -

       ال   نعم استهالك التبغ؟ -

وعةةةةةةةي الهيئةةةةةةةات والمنظمةةةةةةةات التاليةةةةةةةة ومشةةةةةةةاركتها فةةةةةةةي وضةةةةةةةا وتنفيةةةةةةةذ بةةةةةةةرامج  - )ه(12 3-2-6-5
 واستراتيجيات متعددة القطاعات لمكافحة التبغ:

       ال   نعم العامة؟ الهيئات •

المنتسةةةبة المنظمةةةات  يةةةر الحكوميةةةة  يةةةر  •
 لدوائر صناعة التبغ؟

       ال   نعم

       ال   نعم المنظمات الخاصة؟ •

 )يرجدددددددى تحديدددددددددها:أخةةةةةةةرى أي هيئةةةةةةةات  •
     ) 

       ال   نعم

دارة وتنفيةةذ بةةرامج  12 3-2-6-6 هةةل تسترشةةدون فةةي إعةةداد واي
االتصةةةةةةةةةةاالت والت،قيةةةةةةةةةةف والتةةةةةةةةةةدريب وتوعيةةةةةةةةةةة 
الجمهةةةةةةةور بنتةةةةةةةائج البحةةةةةةةوث وتختبةةةةةةةرون هةةةةةةةذه 

 البرامج سلفًا وترصدونها وتقيمونها؟

       ال   نعم

أو هةةل نظمةةتم دورات تدريبيةةة مالئمةةة وخاصةةة  )د( 12 3-2-6-1
وضةةةعتم بةةةرامج ت،قيةةةف وتوعيةةةة بشةةةأن مكافحةةةة 

 التبغ لصال :

       ال   نعم

       ال   نعم العاملين الصحيين؟ •

       ال   نعم العاملين في خدمة المجتمعات؟ •

       ال   نعم العاملين االجتماعيين؟ •

       ال   نعم موظفي وسائل اإلعالم؟ •

       ال   نعم المربين؟ •

       ال   نعم صانعي القرارات؟ •

       ال   نعم اإلداريين؟ •

 )يرجدددددددددى تحديددددددددددها:فئةةةةةةةةةات أخةةةةةةةةةرى أي  •
 ؟(     

       ال   نعم
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)الت،قيةف واالتصةال والتةدريب  12ة الرجات تقديم وصف موجز للتقةدم المحةرز فةي تنفيةذ المةاد 3-2-6-1
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. وتوعية الجمهور(

ميم وعمل رسائل مختلفة عبر المطبقات واالصدارات المطبوعة وتم استقالل تم القيام بتص
 واالستفادة من عدد ،ال،ة قنوات فضائية

لم يشةملها هةذا الفةرع فيرجةى تقةديم تفاصةيلها فةي المكةان و كم أي معلومات هامة إذا كانت لدي 3-2-6-1
 المخصب أدناه.

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

هل قمتم حسب االقتضات باعتمةاد وتنفيةذ تةدابير تشةريعية أو تنفيذيةة أو   
ب االقتضةةةةةةات بتنفيةةةةةةذ بةةةةةةرامج إداريةةةةةةة أو تةةةةةةدابير أخةةةةةةرى أو قمةةةةةةتم حسةةةةةة

 بخصوب أي من المجاالت التالية:
"نعةةةةةم" أو "ال". وفيمةةةةةةا يتعلةةةةةق بةةةةةةالردود )الرجةةةةةات وضةةةةةا عالمةةةةةةة علةةةةةى 

اإليجابيةةةة يرجةةةى تقةةةديم ملخةةةب مقتضةةةب فةةةي المكةةةان المخصةةةب فةةةي 
نهايةةة هةةذا الفةةرع أو إرفةةاق الو،ةةائق ذات الصةةلة. ويرجةةى تقةةديم الو،ةةائق، 

 لرسمية الست.(ب حدى الليات ا ،إن توافرت
فةةرض حظةةر شةةامل علةةى جميةةا أشةةكال  - 13-2 3-2-1-1

اإلعةةةةةةةةالن عةةةةةةةةن التبةةةةةةةةغ والتةةةةةةةةرويج لةةةةةةةةه 
 ورعايته؟

       ال   نعم

 .3-1-2-3، يرجى االنتقال مباشرة إلى السؤال 1-1-2-3إذا أجبتم بة"نعم" على السؤال  

 فهل يشمل الحظر: 1-1-2-3ى السؤال إذا أجبتم بة"نعم" عل  3-2-1-2
براز منتجات التبغ في نقةاط  • عرض واي

 البيا؟
       ال   نعم

       ال   نعم اإلنترنت الداخلية؟شبكة  •

       ال   نعم شبكة اإلنترنت العالمية؟ •

تمديةةةةةةةةةد العالمةةةةةةةةةات التجاريةةةةةةةةةة و  أو  •
 تقاسم العالمات التجارية؟

       ال   نعم

تعيةين المنتجةةات كوسةيلة لإلعةةالن أو  •
 الترويج؟

       ال   نعم

ام التبةةةغ فةةةي تصةةةوير التبةةةغ أو اسةةةتخد •
البةةةرامج الترفيهيةةةة التةةةي تب،هةةةا وسةةةائل 

 اإلعالم؟
       ال   نعم

رعايةةةةةةةة دوائةةةةةةةر صةةةةةةةناعة التبةةةةةةةغ ألي  •
تظةةةةةةةاهرات أو أنشةةةةةةةطة دوليةةةةةةةة و  أو 

 المشاركين فيها؟
       ال   نعم

المقدمةة إلةى  مساهمات شركات التبةغ •
أي كيةةةةةةةةةةان آخةةةةةةةةةةر "لقضةةةةةةةةةةية تخةةةةةةةةةةدم 
المجتمةةةةةةا" و  أو أي أنشةةةةةةطة أخةةةةةةرى 
تحةةةت مظلةةةة "المسةةةؤولية االجتماعيةةةة 
للشةةةةركات" مةةةةن قبةةةةل دوائةةةةر صةةةةناعة 

       ال   نعم
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 التبغ؟
أنشةةةةطة اإلعةةةةالن والتةةةةرويج والرعايةةةةة  •

العةةةةابرة للحةةةةدود والناشةةةةئة مةةةةن داخةةةةل 
 م؟إقليمك

       ال   نعم

مةةن أنشةةطة اإلعةةالن المما،لةةة األشةةكال  - 13-1 
والتةةةةةرويج والرعايةةةةةة عبةةةةةر الحةةةةةدود فةةةةةي 
اتجةةةةةةةاه إقلةةةةةةةيمكم التةةةةةةةي تنطبةةةةةةةق عليهةةةةةةةا 

 لوائحكم الداخلية؟

       ال   نعم

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

فهةل هنةاك مةةا يمةنعكم بمقتضةى الدسةةتور 
أو المبةةةادئ الدسةةةتورية مةةةن فةةةرض حظةةةر 
شةةةامل علةةةى أنشةةةطة اإلعةةةالن عةةةن التبةةةغ 

 والترويج له ورعايته؟

       ال   نعم

طة اإلعةةالن عةةن فةةرض قيةةود علةةى أنشةة - 13-3 3-2-1-4
التبةةغ والتةةرويج لةةه ورعايتةةه، فةةي  يةةاب 

 الحظر الشامل؟

       ال   نعم

فةةةةةةرض قيةةةةةةود علةةةةةةى أنشةةةةةةطة اإلعةةةةةةالن  - 13-3 3-2-1-5
والتةةةةةةةةرويج والرعايةةةةةةةةة العةةةةةةةةابرة للحةةةةةةةةدود 
والناشةةةئة مةةةن داخةةةل إقلةةةيمكم والتةةةي لهةةةا 
آ،ةةار عةةابرة للحةةدود، فةةي  يةةاب الحظةةر 

 الشامل؟

       ال   نعم

حظر جميا أنواع أنشطة اإلعةالن عةن  - )أ(13-4 3-2-1-6
التبةةةغ والتةةةرويج لةةةه ورعايتةةةه التةةةي تةةةرو ج 
ألحةةد منتجةةات التبةةغ بةةأي وسةةيلة كاذبةةة 
أو خادعةةةة أو مضةةةةللة أو مفضةةةية إلةةةةى 
انطبةةةةةاع خةةةةةاطئ بشةةةةةأن خصائصةةةةةه أو 

 طاره أو انبعا،اته؟آ،اره الصحية أو أخ

       ال   نعم

المطالبة بةأن يةرتبط اإلعةالن عةن التبةغ  - )ب(13-4 3-2-1-1
والتةةرويج لةةه ورعايتةةه بتحةةذيرات صةةحية 
 أو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئمة؟

       ال   نعم

تقييد الحوافز المباشرة أو  يةر المباشةرة  - )ج(13-4 3-2-1-1
التةةةةةةةي تشةةةةةةةجا الجمهةةةةةةةور علةةةةةةةى شةةةةةةةرات 

 منتجات التبغ؟

       ال   نعم



FCTC/COP/3/DIV/3   

28 

مطالبةةة دوائةةر صةةناعة التبةةغ باإلفصةةام  - )د(13-4 3-2-1-1
للسةةلطات الحكوميةةة المعنيةةة عمةةا تنفقةةه 
على أنشطة اإلعالن والترويج والرعايةة 

 لتي لم تحظر بعد؟ا

       ال   نعم

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

       ال   نعم اإلذاعة؟ • 

       ال   نعم التليفزيون؟ •

       ال   نعم وسائل اإلعالم المطبوعة؟ •

       ال   نعم شبكة اإلنترنت الداخلية؟ •

       ال   نعم شبكة اإلنترنت العالمية؟ •

 )يرجى تحديدها: أخةرىوسائط أي  •
     ) 

       ال   نعم

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

       ال   نعم للتظاهرات واألنشطة الدولية؟ •

       ال   نعم لمشاركين فيها؟ل •

 فهل: 1-1-2-3سوات أكانت إجابتكم "نعم" أم "ال" عن السؤال 
تتعةةةاونون مةةةا األطةةةراف األخةةةرى علةةةى  - 13-6 3-2-1-12

تطةةةةوير التكنولوجيةةةةات وسةةةةائر الوسةةةةائل 
الضرورية لتيسير إليات أنشةطة التةرويج 

 العابرة للحدود؟

       ال   نعم

تفرضةةون عقوبةةات علةةى التةةرويج العةةابر  - 13-1 3-2-1-13
للحةةدود تكةةافئ العقوبةةات المنطبقةةة علةةى 
أنشةةةةةةطة اإلعةةةةةةالن والتةةةةةةرويج والرعايةةةةةةةة 
الناشةةئة مةةن داخةةل إقلةةيمكم وفقةةًا للقةةانون 

 الوطني؟

       ال   نعم

)اإلعةةةةالن عةةةةن التبةةةةغ  13ت تقةةةةديم وصةةةةف مةةةةوجز للتقةةةةدم المحةةةةرز فةةةةي تنفيةةةةذ المةةةةادة الرجةةةةا 3-2-1-14
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. والترويج له ورعايته(

      
لةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان و إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة  3-2-1-15

 لمخصب أدناه.ا

 اليوجد
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 الحد من الطلب فيما يتعلت باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه 14 3-2-1
هةةةل قمةةةتم حسةةةب االقتضةةةات باعتمةةةاد وتنفيةةةذ تةةةدابير تشةةةريعية أو تنفيذيةةةة أو   

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضةات بتنفيةذ بةرامج بخصةوب أي 
 الية:من المجاالت الت

"نعةةةم" أو "ال". وفيمةةةا يتعلةةةق بةةةالردود اإليجابيةةةة )الرجةةةات وضةةةا عالمةةةة علةةةى 
يرجى تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصب فةي نهايةة هةذا الفةرع أو 

ب حةةةةدى  ،إرفةةةةاق الو،ةةةةائق ذات الصةةةةلة. ويرجةةةةى تقةةةةديم الو،ةةةةائق، إن تةةةةوافرت
 الليات الرسمية الست.(

وجيهيةةةةةةةة مالئمةةةةةةةة إعةةةةةةداد ونشةةةةةةةر مبةةةةةةةادئ ت - 14-1 3-2-1-1
وشةةةاملة ومتكاملةةةة مسةةةندة بالبيهنةةةات العلميةةةة 

 وأفضل الممارسات؟

       ال   نعم

بةةرامج التشةةجيا علةةى اإلقةةالع عةةن تعةةاطي  - 14-1 3-2-1-2
 التبغ تشمل ما يلي:

  

تنظةةةةةيم حمةةةةةالت إعالميةةةةةة تركةةةةةز علةةةةةى  •
 أهمية اإلقالع عن التدخين؟

       ال   نعم

 برامج موجهة خصيصًا إلى: •

 ال   نعم الفتيات دون سن البلوغ والقاصرات       

 ال   نعم النسات       

 ال   نعم الحوامل       

الخطةةةةةةةةوط الهاتفيةةةةةةةةة للمسةةةةةةةةاعدة علةةةةةةةةى  •
 اإلقالع عن التدخين

       ال   نعم

تظةةاهرات محليةةة حسةةب االقتضةةات م،ةةل  •
اليوم العةةةةةةةالمي األنشةةةةةةةطة المرتبطةةةةةةةة بةةةةةةة
أو اليةوم الةوطني  لالمتناع عةن التةدخين
 لالمتناع عن التدخين؟

منع        ال   

 )يرجدددددى تحديددددددها: أي بةةةةةرامج أخةةةةةرى •
     ) 

       ال   نعم

 تصميم وتنفيذ برامج تشجا على اإلقالع عن تعاطي التبغ في أماكن م،ل: - )أ(14-2 3-2-1-3
       ال   نعم ية؟المؤسسات التعليم •

       ال   نعم مرافق الرعاية الصحية؟ •

       ال   نعم أماكن العمل؟ •

       ال   نعم األوساط الرياضية؟ •

)يرجددددددددى أمةةةةةةةةاكن أخةةةةةةةةرى أي  •
 ؟(      تحديدها:

       ال   نعم

إدراج تشخيب وعالج االعتماد على التبغ، وخةدمات إسةدات المشةورة بشةأن  - )ب(14-2 3-2-1-4
طنيةةةة مةةةن اإلقةةةالع عةةةن التةةةدخين، فةةةي البةةةرامج والخطةةةط واالسةةةتراتيجيات الو 
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 أجل:

       ال   نعم مكافحة التبغ؟ •

       ال   نعم الصحة؟ •

       ال   نعم التعليم؟ •

إدراج بةةةةةةةرامج تتعلةةةةةةةق بتشةةةةةةةخيب  - 3-2-1-5
لتبةةغ وعالجةةه فةةي االعتمةةاد علةةى ا

 نظام الرعاية الصحية التابا لكم؟

       ال   نعم

فيرجةةى ذكةةر الهياكةةل التةةي تقةةوم  5-1-2-3إذا أجبةةتم بةةة"نعم" علةةى السةةؤال  )ب(14-2 3-2-1-6
بتةوفير بةرامج تشةخيب وعةةالج االعتمةاد علةى التبةغ فةةي إطةار نظةام الرعايةةة 

 لكم من بين الهياكل التالية؟ الصحية التابا

 ال   نعم الرعاية الصحية األولية       

  الرعايةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةحية ال،انويةةةةةةةةةة
 وال،ال،ية

       ال   نعم

  نظةةةةةةةةةةةةةم الرعايةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةحية
)يرجى تحديددها: المتخصصة 

     ) 

       ال   نعم

  المراكةةةةةةةةز المتخصصةةةةةةةةة فةةةةةةةةي
إسةةةةدات المشةةةةورة لإلقةةةةالع عةةةةن 
التةةةةةةدخين ومعالجةةةةةةة االعتمةةةةةةاد 

 عليه

       ال   نعم

 ال   نعم مراكز التأهيل       

 يرجددددددددى خةةةةةةةةرى أي مراكةةةةةةةز أ(
 (      تحديدها:

       ال   نعم

فمةةا هةةي الخةةدمات المتاحةةة فةةي  5-1-2-3إذا أجبةةتم بةةة"نعم" علةةى السةةؤال  )ب(14-2 3-2-1-1
 هذه األوساط التي يشملها التمويل العمومي أو مخططات سداد التكاليف؟

  معدومة  جزئية  كاملة وليةالرعاية الصحية األ •

الرعايةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةحية ال،انويةةةةةةةةةة  •
  معدومة  جزئية  كاملة وال،ال،ية

نظةةةةةةةةةةةةةم الرعايةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةحية  •
)يرجى تحديددها: المتخصصة 

     ) 
  معدومة  جزئية  كاملة

المراكةةةةةةةةةز المتخصصةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي  •
إسةةةةدات المشةةةةورة لإلقةةةةالع عةةةةن 
التةةةةةةدخين ومعالجةةةةةةة االعتمةةةةةةاد 

 عليه
  معدومة  جزئية  كاملة

  معدومة  جزئية  كاملة مراكز التأهيل •
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)يرجددددددى أي خةةةةةةدمات أخةةةةةةرى  •
  معدومة  جزئية  كاملة (      تحديدها:

ديةد المهنيةين الصةحيين فيرجى تح 5-1-2-3إذا أجبتم بة"نعم" على السؤال  )ب(14-2 3-2-1-1
أو سواهم من المنخةرطين فةي البةرامج التةي تتةي  عةالج االعتمةاد علةى التبةغ 

 وخدمات إسدات المشورة؟

 المهنيون الصحيون:

       ال   نعم األطبات •

       ال   نعم سنانأطبات األ •

       ال   نعم أطبات األسرة •

ممارسةةةةةةةةو الطةةةةةةةةب التقليةةةةةةةةدي  •
 )الشعبي(

       ال   نعم

المهنيةةةون الطبيةةةون الخةةةرون  •
 (      )يرجى تحديدهم:

       ال   نعم

       ال   نعم الممرضات •

       ال   نعم القابالت •

       ال   نعم نالصيدالنيو  •

العةةةةةةةةةةةةةةاملون فةةةةةةةةةةةةةةي خدمةةةةةةةةةةةةةةة  •
 المجتمعات المحلية

       ال   نعم

العةةةةةةةةةةةةاملون فةةةةةةةةةةةةي الخدمةةةةةةةةةةةةة  •
 االجتماعية

       ال   نعم

المهنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحيون  •
)يرجدددى تحديددددهم: الخةةةرون 

     ) 

       ال   نعم

إدخةةةال التةةةدريب علةةةى عةةةالج االعتمةةةاد علةةةى التبةةةغ فةةةي المنهةةةاج الدراسةةةةي  - )ج(14-2 3-2-1-1
 لتدريب العاملين الصحيين قبل التخرج وبعده في المدارس التالية:

       ال   نعم الطب؟ •

       ال   نعم طب األسنان؟ •

       ال   نعم لتمريض؟ا •

       ال   نعم الصيدلة؟ •

)يرجدددددددى أي مةةةةةةةدارس أخةةةةةةةرى  •
 (      تحديدها:

       ال   نعم

و أو القةةةةةدرة علةةةةةى تيسةةةةةير إتاحةةةةةة  - )د(14-2 3-2-1-12
 الصةيدالنيةتحمل تكلفة المنتجات 

 لمعالجة االعتماد على التبغ؟

       ال   نعم
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فمةةا هةةي المنتجةات التةةي يمكةةن  12-1-2-3إذا أجبةتم بةةة"نعم" علةةى السةؤال  )د(14-2 3-2-1-11
 شراؤها بشكل قانوني في بالدكم، وأين يمكن شراؤها؟

      

فمةا هةي المنتجةات الصةةيدالنية  12-1-2-3إذا أجبةتم بةة"نعم" علةى السةةؤال  )د(14-2 3-2-1-12
 المتاحة لمعالجة االعتماد على التبغ داخل واليتكم بشكل قانوني؟

العالج باالستعاضة عن  •
 النيكوتين

       ال   نعم

       ال   نعم بدوبروبيدونلا •

       ال   نعم فارينيكلينال •

)يرجددددددى أي منتجةةةةةةات أخةةةةةةرى  •
 (      تحديدها:

       ال   نعم

فهل تمول تكاليف العةالج بهةذه  12-1-2-3أجبتم بة"نعم" على السؤال إذا  )د(14-2 3-2-1-13
 المنتجات من األموال العامة أو بسداد التكاليف من مصدر عام؟

العالج باالستعاضة عن  •
  معدومة  جزئية  كاملة النيكوتين

  معدومة  جزئية  كاملة بدوبروبيدونال •

  معدومة  جزئية  كاملة فارينيكلينال •

)يرجددددددى أي منتجةةةةةةات أخةةةةةةرى  •
  معدومة  جزئية  كاملة (      تحديدها:

الحةد مةن الطلةب فيمةا يتعلةق ) 14الرجات تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في تنفيةذ المةادة  3-2-1-14
علةةةى مةةةدى السةةةنوات الةةة،الث الماضةةةية أو منةةةذ تقةةةديم  باالعتمةةةاد علةةةى التبةةةغ واإلقةةةالع عنةةةه(

 تقريركم الماضي.

      
ديكم معلومةةات هامةةة ولةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان ا كانةةت لةةإذ 3-2-1-15

 المخصب أدناه.

      
 

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

 االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ 15 3-3-1
وتنفيةةةذ تةةةةدابير تشةةةريعية أو تنفيذيةةةةة أو  هةةةل قمةةةتم حسةةةةب االقتضةةةات باعتمةةةةاد  

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسةب االقتضةات بتنفيةذ بةرامج بخصةوب أي 
 من المجاالت التالية:

"نعةةةم" أو "ال". وفيمةةةا يتعلةةةق بةةةالردود اإليجابيةةةة )الرجةةةات وضةةةا عالمةةةة علةةةى 
يرجى تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصةب فةي نهايةة هةذا الفةرع أو 

ب حةةةةدى  ،فةةةةاق الو،ةةةةائق ذات الصةةةةلة. ويرجةةةةى تقةةةةديم الو،ةةةةائق، إن تةةةةوافرتإر 
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 الليات الرسمية الست.(
اشةةتراط وضةةا عالمةةات علةةى كةةل علةةب  - 15-2 3-3-1-1

وعبةةةةةةةةةةوات منتجةةةةةةةةةةات التبةةةةةةةةةةغ وأ لفتهةةةةةةةةةةا 
الخارجيةةةة للمسةةةاعدة علةةةةى تحديةةةد منشةةةةأ 

 المنتج؟

       ال   نعم

اشةةتراط وضةةا عالمةةات علةةى كةةل علةةب  - )أ(15-2 3-3-1-2
وعبةةةةةةةةةةوات منتجةةةةةةةةةةات التبةةةةةةةةةةغ وأ لفتهةةةةةةةةةةا 
الخارجيةةةةةة تةةةةةدل علةةةةةى أن المنةةةةةتج يدبةةةةةاع 

 بصفة قانونية في السوق الداخلية؟

       ال   نعم

اشةةةةةةةةةةتراط أن تحمةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةب وعبةةةةةةةةةةوات  - )أ(15-2 3-3-1-3
ئةةةةة أو منتجةةةةات التبةةةةغ التةةةةي تبةةةةاع بالتجز 

بالجملةةةةةةة فةةةةةةي السةةةةةةوق الداخليةةةةةةة البيةةةةةةان 
التالي "ال يةرخب بةالبيا إال فةي ..." أو 
أن تحمةةل أي عالمةةة أخةةرى فعالةةة تبةةين 

 المقصد النهائي للمنتج؟

       ال   نعم

3-3-1-4 15-
 )ب(2

قتفةةةةةات األ،ةةةةةر اسةةةةةتحداث نظةةةةةام عملةةةةةي ال -
التوزيةةةةةةا  يعةةةةةةزز نظةةةةةةام وتحديةةةةةةد المنشةةةةةةأ

ويسةةةةةةاعد علةةةةةةى تحةةةةةةري االتجةةةةةةار  يةةةةةةر 
 المشروع؟

       ال   نعم

اشةةةةةتراط وضةةةةةوم العالمةةةةةات أو كتابتهةةةةةا  - 15-3 3-3-1-5
 باللية و  أو الليات الرئيسية للبلد؟

       ال   نعم

د وتجميةةةةةا البيانةةةةةات عةةةةةن اشةةةةةتراط رصةةةةة - )أ(15-4 3-3-1-6
االتجةةار العةةابر للحةةدود بمنتجةةات التبةةغ، 

 بما فيه االتجار  ير المشروع؟

       ال   نعم

-3-3إذا أجبتةةةةم بة"نعةةةةم" علةةةةى السةةةؤال  - )أ(15-4 3-3-1-1
فهل سهلتم تبةادل هةذه المعلومةات  1-6

بةةةةةةةين المصةةةةةةةال  الجمركيةةةةةةةة والضةةةةةةةريبية 
والسةةةةةلطات األخةةةةةةرى حسةةةةةب االقتضةةةةةةات 
ووفقًا للقانون الوطني واالتفاقةات ال،نائيةة 

 والمتعددة األطراف ذات الصلة؟

       ال   نعم

3-3-1-1 15-
 )ب(4

إنفةاذ أو تعزيةز القةةوانين وتحديةد عقوبةةات  -
وتعويضةةةةةات فةةةةةي حالةةةةةة االتجةةةةةار  يةةةةةر 

وتزييفهةةةةةةةةةا  المشةةةةةةةةةروع بمنتجةةةةةةةةةات التبةةةةةةةةةغ
 وتهريب السجائر؟

       ال   نعم

اشةةتراط إتةةالف السةةجائر ومنتجةةات التبةةغ  - )ج(15-4 3-3-1-1
المقلةةةدة والمهربةةةة وكةةةل معةةةدات التصةةةنيا 
المصةةةةةادرة المتأتيةةةةةة مةةةةةن االتجةةةةةار  يةةةةةر 
المشةةةروع باسةةةتخدام طةةةرق تحتةةةرم البيئةةةة 

بقةةةةةةدر  باسةةةةةةتخدام طةةةةةةرق تحتةةةةةةرم البيئةةةةةةة

       ال   نعم
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اإلمكان أو الةتخلب مةن هةذه المنتجةات 
 وفقًا للقانون الوطني؟

اعتمةةةةةةاد وتنفيةةةةةةذ تةةةةةةدابير رصةةةةةةد وتو،يةةةةةةق  - )د(15-4 3-3-1-12
ومراقبةةةةة تخةةةةزين وتوزيةةةةا منتجةةةةات التبةةةةغ 
المحتجةةةةةزة أو المنقولةةةةةة وقةةةةةف الضةةةةةرائب 

 والرسوم؟

       ال   نعم

تمكةةةين مصةةةادرة منتجةةةات االتجةةةار  يةةةر  - )ه(15-4 3-3-1-11
 المشروع بمنتجات التبغ؟

       ال   نعم

التشةةةةةجيا علةةةةةى التعةةةةةاون بةةةةةين الهيئةةةةةات  - 15-6 3-3-1-12
الوطنيةةةةة والمنظمةةةةات الحكوميةةةةة الدوليةةةةة 

لطابا الدولي في مجةال اإلقليمية وذات ا
التحقيةةةةةةةق والمالحقةةةةةةةة القضةةةةةةةائية ورفةةةةةةةا 
الةةةدعاوى إلزالةةةة االتجةةةار  يةةةر المشةةةروع 
بمنتجةةةةةةات التبةةةةةةغ، مةةةةةةا التركيةةةةةةز بصةةةةةةفة 
خاصةةةة علةةةى التعةةةاون علةةةى المسةةةتويين 

 اإلقليمي ودون اإلقليمي؟

       ال   نعم

إجةةةةةةراتات أخةةةةةةرى  التةةةةةةرخيب أو اتخةةةةةةاذ - 15-1 3-3-1-13
بقصةةد مراقبةةة أو تنظةةيم اإلنتةةاج والتوزيةةا 
 من أجل تفادي االتجار  ير المشروع؟

       ال   نعم

)االتجةةار  يةةر المشةةروع  15الرجةةات تقةةديم وصةةف مةةوجز للتقةةدم المحةةرز فةةي تنفيةةذ المةةادة  3-3-1-14
 بقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.على مدى العامين السا بمنتجات التبغ(

      
لةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان و إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة  3-3-1-15

 المخصب أدناه.
      

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

دابير تشةةةريعية أو تنفيذيةةةةة أو تةةةةم حسةةةةب االقتضةةةات باعتمةةةةاد وتنفيةةةذ هةةةل قمةةةت  
إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسةب االقتضةات بتنفيةذ بةرامج بخصةوب أي 

 من المجاالت التالية:
"نعةةةم" أو "ال". وفيمةةةا يتعلةةةق بةةةالردود اإليجابيةةةة )الرجةةةات وضةةةا عالمةةةة علةةةى 

نهايةة هةذا الفةرع أو  يرجى تقديم ملخب مقتضب في المكان المخصةب فةي
ب حةةةةدى  ،إرفةةةةاق الو،ةةةةائق ذات الصةةةةلة. ويرجةةةةى تقةةةةديم الو،ةةةةائق، إن تةةةةوافرت

 الليات الرسمية الست.(
ةةةةةر؟ إذا  - 16-1 3-3-2-1 حظةةةةر بيةةةةةا منتجةةةةات التبةةةةةغ للقصَّ

أجبةةةةةةةةتم بةةةةةةةةة"نعم" فيرجةةةةةةةةى تحديةةةةةةةةد السةةةةةةةةن 
 أضف حقالا القانونية: 

       ال   نعم
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اشةةتراط قيةةام جميةةا بةةائعي منتجةةات التبةةغ  - )أ(16-1 3-3-2-2
بوضةةا مؤشةةر واضةة  وبةةارز داخةةل نقطةةة 
البيةةةا التابعةةةة لهةةةم يفيةةةد بحظةةةر بيةةةا التبةةةغ 

ر؟  إلى القصه

       ال   نعم

اشةةتراط قيةةام كةةل بةةائا للتبةةغ يسةةاوره شةةك  - )أ(16-1 3-3-2-3
ن يطالةةةةةةةب هنةةةةةةةا فةةةةةةةي عمةةةةةةةر المشةةةةةةةتري أ

المشةةتري بتقةةديم مةةا يةةدل علةةى أنةةه قةةد بلةةغ 
 السن القانونية؟

       ال   نعم

حظةةر بيةةا منتجةةات التبةةغ بةةأي شةةكل مةةن  - )ب(16-1 3-3-2-4
األشةةةةكال مهمةةةةا كانةةةةت طريقةةةةة الحصةةةةول 

المحةةةةةةالت عليهةةةةةةا مباشةةةةةةرة م،ةةةةةةل رفةةةةةةوف 
 المفتوحة؟

       ال   نعم

أو الوجبةات حظر بيا وتصنيا الحلويةات  - )ج(16-1 3-3-2-5
الخفيفةةةة أو الةةةدمى ومةةةا سةةةواها فةةةي شةةةكل 

ر؟  منتجات للتبغ إل رات القصَّ

       ال   نعم

       ال   نعم حظر بيا منتجات التبغ في آالت البيا؟ - )د(16-1 3-3-2-6

 .1-2-3-3فيرجى االنتقال مباشرة إلى السؤال  6-2-3-3إذا أجبتم بة"نعم" على السؤال 
 6-2-3-3إذا أجبةةةةةتم بةةةةةالنفي علةةةةةى السةةةةةؤال  )د(16-1 3-3-2-1

فهةةةةل أنةةةةتم متأكةةةةدون مةةةةن أن آالت بيةةةةا التبةةةةغ 
ر و  أو أنها ال تشةجا  ليست في متناول القصَّ

ر؟  بيا منتجات التبغ للقصَّ

       ال   نعم

 حظر و  أو تعزيز حظر توزيا منتجات التبغ المجانية إلى: - 16-2 3-3-2-1

       ال   نعم عموم الناس؟ •

ر؟ •        ال   نعم القصَّ

حظةةةر بيةةةا السةةةجائر آحةةةادًا أو فةةةي علةةةب  - 16-3 3-3-2-1
 صييرة؟

       ال   نعم

فةةرض عقوبةةات علةةى البةةائعين والمةةوزعين  - 16-6 3-3-2-12
 لضمان االمت،ال؟

       ال   نعم

ر ببيا منتجات التبغ؟ح - 16-1 3-3-2-11        ال   نعم ظر قيام القصَّ

)المبيعةةات التةةي تسةةتهدف  16الرجةةات تقةةديم وصةةف مةةوجز للتقةةدم المحةةرز فةةي تنفيةةذ المةةادة  3-3-2-12
ةةةر( ةةةر والمبيعةةةات بواسةةةطة القصَّ علةةةى مةةةدى العةةةامين السةةةابقين أو منةةةذ تقةةةديم تقريةةةركم  القصَّ

 ي.الماض
      

لةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان و إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة  3-3-2-13
 المخصب أدناه.
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 تقديم الدعم لألنشطة البديلة المجدية اقتصادياا  11 3-3-3
بةةرامج بخصةةوب أي مةةن  هةةل قمةةتم حسةةب االقتضةةات باعتمةةاد وتنفيةةذ تةةدابير أو  

 المجاالت التالية:
"نعةم" أو "ال". وفيمةا يتعلةق بةالردود اإليجابيةة يرجةى )الرجات وضا عالمةة علةى 

تقةةديم ملخةةب مقتضةةب فةةي المكةةان المخصةةب فةةي نهايةةة هةةذا الفةةرع أو إرفةةاق 
ب حةدى الليةات الرسةمية  ،الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ائق، إن توافرت

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

   ال ينطبق  ال   نعم زارعي التبغ؟ل •

   ال ينطبق  ال   نعم للعاملين في صناعة التبغ؟ •

   ال ينطبق  ال   نعم بغ؟آحاد بائعي الت •

)تقديم الةدعم لننشةطة البديلةة  11الرجات تقديم ملخب موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة  3-3-3-2
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. المجدية اقتصادياً(

ويةةتم تنشةةيط 0002تةةم االشةةارةالى مةةايلى هةةذه المةةادة فةةى قةةانون السةةودان لمكافحةةة التبةةغ للعةةام 
الخرطةةةوم الحملةةةة المعلنةةةة لمكافحةةةة التبةةةغ تفعيةةةل هةةةذه المةةةادة عبةةةر الصةةةحة المدرسةةةية لواليةةةة 

0020 
كةةان لةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المو إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة  3-3-3-3

 المخصب أدناه.
 التوجد

 
 التدابير والسياسات األخرى 3-4

 (21إلى  11)باإلشارة إلى المواد 
 حماية البيئة وصحة األشخاص 11 3-4-1
هةةل قمةةتم حسةةب االقتضةةات باعتمةةاد وتنفيةةذ تةةدابير تشةةريعية أو تنفيذيةةة أو إداريةةة   

يةةةةذ بةةةةرامج بخصةةةةوب أي مةةةةن أو تةةةةدابير أخةةةةرى أو قمةةةةتم حسةةةةب االقتضةةةةات بتنف
 المجاالت التالية:

"نعةم" أو "ال". وفيمةا يتعلةق بةالردود اإليجابيةة يرجةى )الرجات وضا عالمةة علةى 
تقةةديم ملخةةب مقتضةةب فةةي المكةةان المخصةةب فةةي نهايةةة هةةذا الفةةرع أو إرفةةاق 

ب حةدى الليةات الرسةمية  ،الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ائق، إن توافرت
 الست.(

 تنفيذ التدابير المتعلقة بزراعة التبغ في إقليم بلدكم ما مراعاة ما يلي: - 11 3-4-1-1
   ال ينطبق  ال   نعم حماية البيئة؟ •
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   ينطبقال   ال   نعم صحة األشخاب المرتبطة بالبيئة؟ •

 تنفيذ التدابير المتعلقة بتصنيا التبغ في إقليم بلدكم ما مراعاة ما يلي: - 18 3-4-1-2
   ال ينطبق  ال   نعم حماية البيئة؟ •

   ال ينطبق  ال   نعم صحة األشخاب المرتبطة بالبيئة •

حمايةةةةة البيئةةةةة وصةةةةحة ) 11الرجةةةةات تقةةةةديم وصةةةةف مةةةةوجز للتقةةةةدم المحةةةةرز فةةةةي تنفيةةةةذ المةةةةادة  3-4-1-3
 ( على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.األشخاب

      
لةةم يشةةملها هةةذا الفةةرع فيرجةةى تقةةديم تفاصةةيلها فةةي المكةةان إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة و  3-4-1-4

 المخصب أدناه.
 اليوجد

 

 المسؤولية 11 3-4-2
هةةل قمةةتم حسةةب االقتضةةات باعتمةةاد وتنفيةةذ تةةدابير تشةةريعية أو تنفيذيةةة أو إداريةةة   

أو تةةةةدابير أخةةةةرى أو قمةةةةتم حسةةةةب االقتضةةةةات بتنفيةةةةذ بةةةةرامج بخصةةةةوب أي مةةةةن 
 تالية:المجاالت ال

"نعةم" أو "ال". وفيمةا يتعلةق بةالردود اإليجابيةة يرجةى )الرجات وضةا عالمةة علةى 
تقةةديم ملخةةب مقتضةةب فةةي المكةةان المخصةةب فةةي نهايةةة هةةذا الفةةرع أو إرفةةاق 

ب حةدى الليةات الرسةمية  ،الو،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الو،ائق، إن تةوافرت
 الست.(

لية الجنائية والمدنية، بمةا فةي التعامل ما المسؤو  - 11-1 3-4-2-1
 ذلك التعويض عند االقتضات؟

       ال   نعم

هةةةةل رفةةةةا أحةةةةدكم فةةةةي واليةةةةتكم القانونيةةةةة دعةةةةوى  11-1 3-4-2-2
المدنيةةةة، بمةةةا  أو تتعلةةةق بالمسةةةؤولية الجنائيةةةة و 

االقتضةةةةات، ضةةةةد أي  فةةةةي ذلةةةةك التعةةةةويض عنةةةةد
،ةةةر منةةةاوئ للصةةةحة نجةةةم أ أي شةةةركة تبةةةغ بصةةةدد
 عن تعاطي التبغ؟

       ال   نعم

هةةل اتخةةذتم حسةةب االقتضةةات أي إجةةرات تشةةريعي  11-1 3-4-2-3
أو تنفيةةةةةةذي أو إداري أو أي إجةةةةةةرات آخةةةةةةر ضةةةةةةد 
دوائر صناعة التبغ لحملهةا علةى سةداد جميةا أو 
بعةةةةةةةةض التكةةةةةةةةاليف الطبيةةةةةةةةة أو االجتماعيةةةةةةةةة أو 

تكاليف األخةرى ذات الصةلة بتعةاطي التبةغ فةي ال
 واليتكم القانونية؟

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

 اليوجد تقدم محرز
لةةةم يشةةةملها هةةةذا الفةةةرع فيرجةةةى تقةةةديم تفاصةةةيلها فةةةي المكةةةان و إذا كانةةةت لةةةديكم معلومةةةات هامةةةة  3-4-2-5

 المخصب أدناه.
 اليوجد

 

 البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات 22 3-4-3
و تنفيذيةة أو إداريةة هل قمتم حسب االقتضةات باعتمةاد وتنفيةذ تةدابير تشةريعية أ  

أو تةةةدابير أخةةةرى أو قمةةةتم حسةةةب االقتضةةةات بتنفيةةةذ بةةةرامج بخصةةةوب أي مةةةن 
 المجاالت التالية:

"نعم" أو "ال". وفيما يتعلق بةالردود اإليجابيةة يرجةى )الرجات وضا عالمة على 
تقةةديم ملخةةب مقتضةةب فةةي المكةةان المخصةةب فةةي نهايةةة هةةذا الفةةرع أو إرفةةاق 

ب حةةةةةدى الليةةةةةات  ،يرجةةةةةى تقةةةةةديم الو،ةةةةةائق، إن تةةةةةوافرتالو،ةةةةةائق ذات الصةةةةةلة. و 
 الرسمية الست.(

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

       ال   نعم عواقب استهالك التبغ؟ •

المؤشةةةةةةرات االجتماعيةةةةةةة واالقتصةةةةةةادية  •
 ذات الصلة باستهالك التبغ؟

       ال   نعم

تعةةةةاطي التبةةةةغ بةةةةين النسةةةةات مةةةةا إيةةةةالت  •
 عناية خاصة للحوامل؟

       ال   نعم

محةةةةةةددات وعواقةةةةةةب التعةةةةةةرض لةةةةةةدخان  •
 التبغ؟

       ال   نعم

تحديةةد البةةرامج الفعالةةة لعةةالج االعتمةةاد  •
 على التبغ؟

       ال   نعم

       ال   نعم تحديد سبل العيش البديلة؟ •

 ديددددددها:)يرجدددددى تحمعلومةةةةةات أخةةةةةرى  •
     )  ًا

       ال   نعم

دعم وتدريب جميا األشخاب المنخةرطين  - )ب(22-1 3-4-3-2
فةةةةي أنشةةةةطة مراقبةةةةة التبةةةةغ، بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك 

 أنشطة البحوث والتنفيذ والتقييم؟

       ال   نعم

 نظام وطني للرصد الوبائي بخصوب ما يلي: - )أ(22-3 3-4-3-3
 ال   نعم أنماط استهالك التبغ؟       
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 ال   نعم محددات استهالك التبغ؟       

 ال   نعم عواقب استهالك التبغ؟       

  المؤشةةةةةةرات االجتماعيةةةةةةة واالقتصةةةةةةادية
 والصحية ذات الصلة باستهالك التبغ؟

       ال   نعم

 ال   نعم التعرض لدخان التبغ؟       

  يرجدددددددددى معلومةةةةةةةةةات أخةةةةةةةةةرى هامةةةةةةةةةة(
 (      تحديدها:

       ال   نعم

فنرجو إدراج جميا المسوحات  3-3-4-3إذا أجبتم بة"نعم" على السؤال  )أ(22-3 3-4-3-4
 التي قمتم ب جرائها في الماضي وسنة المس .

 م0002
 م0004
 م0008

هل لدى بلدكم أي خطط  3-3-4-3باإلشارة إلى أي سؤال مدرج تحت  )أ(22-3 3-4-3-5
لتكرار أي من الخطوات المذكورة أعاله أو إلجرات مس  جديد للتبغ خالل 

،الث إلى خمس سنوات من المس  السابق؟ نرجو ذكر التفاصيل في المكان 
 المخصب أدناه.

 هنالك خطة وبعض دراسات الطالب الجامعية الييرمنتظمة
 بادل اإلقليمي والعالمي لما هو متام للعموم على الصعيد الوطني من:الت - 22-4 3-4-3-6

المعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والتقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •
واالجتماعيةةةةةةةة االقتصةةةةةةةادية والتجاريةةةةةةةة 

 والقانونية؟

       ال   نعم

المعلومةةةات المتعلقةةةة بممارسةةةات دوائةةةر  •
 صناعة التبغ؟

       ال   نعم

       ال   نعم المعلومات المتعلقة بزراعة التبغ؟ •

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

معلومةةات تتعلةةق ب نفةةاذ قةةوانين مكافحةةة  •
 التبغ؟

       ال   نعم

       ال   نعم قوانين ذات صلة؟ •

 )البحةوث والمراقبةة وتبةادل 22الرجات تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ المادة  3-4-3-1
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.المعلومات( 

هنالك مبادرات القامة بعض البحوث الميدانية فى مجال الزراعة البديلة للتبغ فى مناطق 
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 وزارة الزراعة وهنالك اتجاه  رعب كالزراعة فى واليات دارفور وذل
 لدراساتللتنسيق مهم لالستفادة من نتائج ا

تفاصةةيلها فةةي المكةةان  تقةةديملةةم يشةةملها هةةذا الجةةزت، يرجةةى و إذا كانةةت لةةديكم معلومةةات هامةةة  3-4-3-1
 المخصب أدناه.

 اليوجد
 
 

 التعاون والمساعدة الدوليان -4
 

لمةةوارد يرمةةي هةةذا الفةةرع إلةةى مسةةاعدة أمانةةة االتفاقيةةة علةةى تيسةةير عمليةةة الةةربط بةةين المهةةارات وا: مالحظةةة
 المتاحة واالحتياجات المحددة على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية.

 
، هةةل 26للمةةادة  ووفقةةا )ج(1-21عمةةاًل بالمةةادة  المادة 

قةةةةةدمتم أو تلقيةةةةةتم مسةةةةةاعدة ماليةةةةةة أو تقنيةةةةةة )مةةةةةن 
خةةالل قنةةوات أحاديةةة أو ،نائيةةة أو إقليميةةة أو دون 

تعةةةددة األطةةةراف، بمةةةا إقليميةةةة  أو قنةةةوات أخةةةرى م
فةةةةةةةةةةي ذلةةةةةةةةةةك المنظمةةةةةةةةةةات الحكوميةةةةةةةةةةة اإلقليميةةةةةةةةةةة 
والمنظمةةات الحكوميةةة الدوليةةة أو المنظمةةات  يةةر 
الحكوميةةةةةةةةةةةة والمؤسسةةةةةةةةةةةات الماليةةةةةةةةةةةة واإلنمائيةةةةةةةةةةةة 
المختصةةة( إلعةةداد وتعزيةةز بةةرامج شةةاملة ومتعةةددة 
القطاعات لمكافحة التبغ في أطراف االتفاقية مةن 

اقتصةةةاداتها  البلةةةدان الناميةةةة واألطةةةراف التةةةي تمةةةر
بمرحلةةةةةةةة انتقاليةةةةةةةة، وذلةةةةةةةك فةةةةةةةي أي مجةةةةةةةال مةةةةةةةن 

 المجاالت التالية:

المساعدة 
 المقدمة 

المساعدة 
 المتلقاة 

تطوير ونقل واكتسةاب التكنولوجيةا والمعةارف  - )أ(22-1 4-1
والمهةةةةةةةةارات والقةةةةةةةةدرات والخبةةةةةةةةرات المتعلقةةةةةةةةة 

 بمكافحة التبغ؟

   نعم  ال   نعم  ال

تةةةةوفير الخبةةةةرات التقنيةةةةة والعلميةةةةة والقانونيةةةةة  - )ب(22-1 4-2
و يرهةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةل وضةةةةةةةةةةةةا وتعزيةةةةةةةةةةةةز 
االسةةةةةتراتيجيات والخطةةةةةط والبةةةةةرامج الوطنيةةةةةة 

 لمكافحة التبغ؟

   نعم  ال   نعم  ال

بةرامج التةدريب أو التوعيةةة المناسةبة للعةةاملين  - )ج(22-1 4-3
 ؟12 المختصين طبقًا للمادة

   نعم  ال   نعم  ال

تةةةوفير المةةةواد والمعةةةدات واإلمةةةدادات الالزمةةةة  - )د(22-1 4-4
جيسةةةتي السةةةتراتيجيات إلةةةى جانةةةب الةةةدعم اللو 

 وخطط وبرامج مكافحة التبغ؟

   نعم  ال   نعم  ال

   نعم  ال   نعم  التحديةةةد طةةةةرق مكافحةةةةة التبةةةةغ، بمةةةةا فةةةةي ذلةةةةك  - )ه(22-1 4-5
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 ؟النيكوتين العالج الشامل من إدمان
النهةةوض بةةالبحوث لزيةةادة القةةدرة علةةى تحمةةل  - )و(22-1 4-6

تكةةةةةةةةةاليف العةةةةةةةةةةالج الشةةةةةةةةةةامل مةةةةةةةةةةن إدمةةةةةةةةةةان 
 النيكوتين؟

   نعم  ال   نعم  ال

 الواحةةد أو األك،ةةةرفيرجةةى تحديةةد الطةةرف  6-4إلةةةى  1-4ى أي مةةن األسةةئلة علةة "إذا أجبةةتم بةةة"نعم 4-1
 ت إليه المساعدة.مالذي قدم المساعدة أو الذي قدد

تقةةةةديم بعةةةةض المختصةةةةين فةةةةى مجةةةةال االورام والتخصصةةةةات ذات الصةةةةلة بةةةةالعالج مايسةةةةببه التبةةةةغ 
 ولجنة مكافحة التبغ بوالية الخرطوم  بغلالستشارات خالل الحمالت وعبر اللجان الفنية لمكافحة الت

 الرجات تقديم معلومات عن أي من المساعدات المقدمة أو المتلقاة في المكان المخصب أدناه. 4-1
 التوجد

إذا لةةم تكونةةوا قةةد تلقيةةتم أو قةةدمتم مسةةاعدة فةةي أي مةةن المجةةاالت التةةي سةةبق ذكرهةةا فيرجةةى تحديةةد  4-1
 ة أو التقنية التي ما زلتم تنظرون فيها، إن وجدت.المساعدة المالي

  مساعدة مالية مقدمة من بطباعةموادالت،قيف الصحى 
هةةةةةةل قمةةةةةةتم بتشةةةةةةجيا المنظمةةةةةةات اإلقليميةةةةةةة والمنظمةةةةةةات الحكوميةةةةةةة الدوليةةةةةةة  4-12

والمؤسسات المالية واإلنمائية التي تتمتعون بتم،يةل فيهةا لتقةديم مسةاعدة ماليةة 
ض المساهمة فةي تنميةة أطةراف االتفاقيةة مةن البلةدان الناميةة أو األطةراف بير 

التي تمةر اقتصةاداتها بمرحلةة انتقاليةة لمسةاعدتها علةى الوفةات بااللتزامةات فةي 
   إطار االتفاقية؟

 (4-26)الرجات الرجوع إلى المادة 

   نعم      ال

 فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصب أدناه. 12-4م" على السؤال إذا أجبتم بة"نع 4-11
      

 
 األولويات والتعليقات -5
 

مةةا هةةي المجةةاالت التةةي تحظةةى باألولويةةة فةةي تنفيةةذ اتفاقيةةة منظمةةة الصةةحة العالميةةة اإلطاريةةة  5-1
 بشأن مكافحة التبغ في واليتكم القانونية؟

 الحمالت التوعوية بعواصم الواليات عبر وزارة الصحة امة اق
هةةل اكتشةةفتم أي تفةةاوت بةةين المةةوارد المتاحةةة واالحتياجةةات المقةةدرة لتنفيةةذ  5-2

   نعم      ال اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 .فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصب أدناه 2-5ى السؤال إذا أجبتم بة"نعم" عل 5-3
حيةث لةم  جدابنوداالتفاقيةة ضةعيفةالميزانية المقدمةة مةن منظمةة الصةحة العالميةللمسةاعدة فةى انفةاذ 

 0022-0020تتجاوزعشرة الف دوالرخالل 
 الل تنفيذ االتفاقية؟ما هي القيود أو العقبات، إن وجدت، بخالف نقب الموارد خ 5-4

 )ب((1-21)الرجات الرجوع إلى المادة 
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العةةةةةاملين فىالمجةةةةةال  الحاجةةةةةة الةةةةةى دراسةةةةةات وبحةةةةةوث مسةةةةةتمرة يتطلةةةةةب ميزانيةةةةةات ومةةةةةوارد تمكةةةةةن
 النقاذاالنشطة الالزمة 

 الرجات تقديم أي معلومات هامة لم يأت ذكرها في أي مكان آخر وترونها مهمة. 5-5
 

 اليوجد
 اقتراحاتكم بشأن تطوير استمارة التبليغ وتنقيحها: 5-6

      
 
 

 نهاية استمارة التبليغ


