
 
 

 
 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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  منشأ التقرير -1
 

       اليمنية الجمهورية    اسم الطرف المتعاقد 1-1
 معلومات عن مسؤول االتصال الوطني عن تحضير التقرير: 1-2
، مدير البرنامج نيد محمد محمد علي الخوال  الوظيفياسم موظف االتصال ولقبه  

  الوطني لمكافحة التدخين
مكافحة ، البرنامج الوطني لمكافحة التدخين    االسم الكامل للمؤسسة

، قطاع الرعاية الصحية األولية، األمراض والترصد
 وزارة الصحة العامة والسكان

 الصحة العامة والسكانمبنى وزارة ، الثانيالدور    العنوان البريدي
حي الحصبة، مديرية الثورة  ة المياة،جوار مؤسس

 أمانة العاصمة صنعاء، الجمهورية اليمنية
 777405111 00967   رقم الهاتف

 253981 1 00967   رقم الفاكس

 mohdkhawlani@hotmail.com  عنوان البريد اإللكتروني
 الموظف الحكومي الذي يقدم التقرير: توقيع 1-3
 بدالحكيم علي الكحالنيد ع  اسم الموظف ولقبه  

قطاع الرعاية ، مدير عام مكافحة األمراض والترصد االسم الكامل للمؤسسة
 وزارة الصحة العامة والسكان، الصحية األولية

الدور الثاني، مبنى وزارة الصحة العامة والسكان  العنوان البريدي
جوار مؤسسة المياة، حي الحصبة، مديرية الثورة 

أمانة العاصمة صنعاء، ، ءصنعا 222 ص.ب.:
 الجمهورية اليمنية

 711254637 00967  رقم الهاتف

  564720 1 00967  رقم الفاكس

 aalkohlani@yahoo.com  عنوان البريد اإللكتروني
 www.moh.gov.ye  عنوان صفحة اإلنترنت

 شهرا   24  المدة المشمولة بهذا التقرير 1-4
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 4/04/20141      تاريخ تقديم التقرير 1-5

 
 
 
 
 
 
 
 

استتتتتتتتتتتتتلمؤ التبتتتتتتتتتتتتم عالم  تتتتتتتتتتتترا  ال تتتتتتتتتتتت ي  عاالجتما يتتتتتتتتتتتت   -2
 عاالقت ادي  ذا  ال ل 

-6)ب( و2-6)أ( و2-6ذلك إلىى المىواد ى)ج(، وكى4-22)أ( و3-22، و2-22)أ( و2-12)باإلشارة إلىى المىواد 
 المذكورة في األقسام الفرعية ذات الصلة( 11و 5-15و 4-15و 3
 تعاطي التبم معدل انتشار 2-1

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

)الرجىىاء تقىىديم بيانىىات عىىن معىىدل انتشىىار تعىىاطي التبىىن بىىين جميىىي السىىكان البىىال ين، أي مىىن 
مىىر، مىىي تحديىىد الع سىىنة  64سىىنة و 11سىىنة وأكثىىر، والىىذين تتىىراوم أعمىىار م بىىين  15بل ىىوا 
 (2-1-1-2انظر 

 معدل االنتشار )٪(  
)الرجاء إدراج جميي منتجات تبن 
 التدخين في بيانات معدل االنتشار(

متوسط عدد منتجات التبن 
 األكثر استهالكا  يوميا  

 الذكور
  27.4%  المدخنون الحاليون

   المدخنون اليوميون     
  المدخنون الَعرضيون     

  بقونالمدخنون السا 
  الذين لم يدخنوا مطلقا  

 اإلناث
  %10.3  المدخنات الحاليات

   المدخنات اليوميات     
  المدخنات العرضيات     

  المدخنات السابقات 
  الالئي لم يدخنَّ مطلقا  

 المجموع )الذكور واإلناث(
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  %18.9  المدخنون الحاليون
   المدخنون اليوميون     
  المدخنون الَعرضيون     

  المدخنون السابقون 
  من لم يدخنوا مطلقا  

 
 

 

 

 

 
 
 

 الرجىىىاء ذكىىىىر منتجىىىىات تبىىىىن التىىىىدخين الداخلىىىىة فىىىىي حسىىىىاب معىىىىدل االنتشىىىىار ردا  علىىىىى السىىىىؤال 2-1-1-1
2-1-1: 

 السجائر أو أي نوع من التبن المستخدم في التدخين )الشيشة والمداعة( 

-1-2اء ذكىر الفئىىة العمريىة التىي تشىىير إليهىا البيانىىات الىواردة فىي الجىىىواب علىىى السىىؤال الرجى 2-1-1-2
1: 

 سنة وأكثر 10  

 ومصدر  ذه البيانات: 1-1-2الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-1-3
 م2223  المسح اليمني لصحة األسرة 

ليىىىىة المسىىىىتخدمة فىىىىي  ىىىىذا التقريىىىىر، مثىىىىل: الرجىىىىاء وضىىىىي تعىىىىاريف مناسىىىىبة للمصىىىىطلحات التا 2-1-1-4
المىىىدخنون العرضىىىيون"، "المىىىدخنون السىىىابقون" "المىىىدخنون الحىىىاليون"، "المىىىدخنون اليوميىىىون"، "

 و"من لم يدخنوا مطلقا ".
 : "المدخنون الحاليون" 

ين الرجىاء تقىديم شىرم مىوجز عىن االتجىاه السىائد فىي معىدل انتشىار التىدخين بىين السىكان البىىال  2-1-1-5
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

لم يتم االنتهاء من  م لكن2213تم إدخال سؤالين عن التبن في المسح اليمني لصحة األسرة  
 تحليل البيانات
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 معدل انتشار التدخين بين السكان البالغين )حسب الفئات العمرية( 2-1-2
نىات عىن معىدل االنتشىار، إذا تىوافرت، موزعىة بحسىب الفئىات العمريىة، مىي )الرجىاء تقىديم بيا

 34-25تحديد الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام فئات تتكىون مىن عشىر سىنوات، مثىل 
 سنة( 44-35سنة، 

الفئات العمرية   
 )البال ون(

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

 تشار(في بيانات االن
 الذكور

  1المدخنون الحاليون

 
 أضف الفئة العمرية

 19-10 %11.8   
 29-20  %34.1 

 39-30  %50.5 

 49-40  %51.5 

 59-50 % 41.9 

 and above 60 % 34.3 

 % 
 

 اإلناث

 1المدخنات الحاليات
 أضف الفئة العمرية 

 19-10  %4.2 

 29-20  %11.1 

 39-30  %19.6 

 49-40  %21.0 

 59-50  %14.6 

                                                           
يرجى  ا  نا تقديم البيانات المتعلقة بجميي المدخنين الحاليين أو البيانات المتعلقىة بالمىدخنين اليىوميين فقىط، أيه  ىذه      1

 البيانات كان متاحا .



6 

 60 and more % 12.3 

 % 
 

ناث(  المجموع )ذكور وا 
  1المدخنون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

  % 
  % 
  % 
  % 
  %  

-2اب معىدل االنتشىار ردا  علىىى السىىؤال الرجىاء ذكىر منتجىات تبىن التىدخين الداخلىة فىي حسى 2-1-2-1
1-2: 

 السجائر أو أي نوع من التبن المستخدم في التدخين )الشيشة والمداعة(  
 ومصدر  ذه البيانات: 2-1-2الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-2-2

 م2223المسح اليمني لصحة األسرة   
جىىاه السىىائد فىىي معىىدل انتشىىار التىىدخين حاليىىا  حسىىب الفئىىة الرجىىاء تقىىديم شىىرم مىىوجز عىىن االت 2-1-2-3

 العمرية على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.
 ال توجد بيانات حديثة، ننتظر نتائج تحليل البيانات لمسح صحة األسرة الجاري تنفيذه 

 
 

 لغين )جميعهم(معدل انتشار تعاطي التبغ الذي ال يدخن بين السكان البا 2-1-3
سىىنة  15)الرجىىاء تقىىديم بيانىىات معىىدل االنتشىىار بىىين جميىىي السىىكان البىىال ين، مثىىل الىىذين بل ىىوا 

سىىنة  مىىي تحديىىد العمىىر المعنىىي فىىي الفقىىرة  64سىىنة و 11وأكثىىر، والىىذين تتىىراوم أعمىىار م بىىين 
 (2-3-1-2، انظر 2-1-3-2

 معدل االنتشار )٪(  
لىىىىذي ال يىىىىدخن فىىىىي )الرجىىىىاء إدراج جميىىىىي منتجىىىىات التبىىىىن ا

 بيانات معدل االنتشار(
 الذكور

 % 15.1  المتعاطون الحاليون

  المتعاطون اليوميون     
  المتعاطون العرضيون     

  السابقونالمتعاطون 
  الذين لم يتعاطوا التدخين مطلقا  

 اإلناث
 % 6.2  المتعاطيات الحاليات

  المتعاطيات اليوميات     
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  المتعاطيات العرضيات     
  المتعاطيات السابقات

  الالئي لم يتعاطين التدخين مطلقا  
ناث(  المجموع )ذكور وا 

 % 10.7  المتعاطون الحاليون

  المتعاطون اليوميون     
  المتعاطون العرضيون     

  المتعاطون السابقون
  الذين لم يتعاطوا التدخين مطلقا  

لرجاء ذكر منتجات التبن الذي ال يدخن الداخلة في حسىاب معىدل االنتشىار ردا  علىىى السىؤال ا 2-1-3-1
2-1-3: 

 سنوات وأكثر  10لعمر  المضغة )الشمة( 
 :3-1-2الرجاء ذكر الفئة العمرية التي تشير إليها بيانات الرد على السؤال  2-1-3-2

 
 ومصدر  ذه البيانات: 3-1-2ال الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤ  2-1-3-3

 م2003المسح اليمني لصحة األسرة  
الرجىىاء وضىىي تعىىاريف فىىي المكىىان المخصىىص أدنىىاه مناسىىبة للمصىىطلحات التاليىىة المسىىتخدمة  2-1-3-4

المتعىىىاطون العرضىىىيون"، فىىىي  ىىىذا التقريىىىر: "المتعىىىاطون الحىىىاليون"، "المتعىىىاطون اليوميىىىون"، "
 لم يتعاطوا التدخين مطلقا "."المتعاطون السابقون" و"من 

 : "المتعاطون الحاليون" 
 

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

 ال توجد بيانات حديثة لتوضيح ذلك 
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ر تعدداطي منتجددات التبددغ الددذي ال يدددخن بددين السددكان البددالغين )المتعدداطين معدددل انتشددا 2-1-4
 الحاليين( حسب الفئة العمرية

)الرجاء تقديم بيانات معدل االنتشار، إذا توافرت، موزعىة حسىب الفئىات العمريىة، مىي تحديىد 
 34-25الفئة العمرية المعنية ويفضل استخدام الفئات التي تتكىون مىن عشىر سىنوات، مثىل 

 سنة( 44-35ة، سن
الفئىىىة العمريىىىة   

 )البال ون(
 معدل االنتشار )٪(

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

 الذكور
 2المتعاطون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

 19-10  %4.4 

 29-20  %13.6 

 39-30  %20.9 

 49-40  %028. 

 59-50  %32.7 

 60 and more % 35.6 

 %  
 اإلناث

 2المتعاطيات الحاليات

 أضف الفئة العمرية

 19-10  %1.8 

 29-20  %5.2 

 39-30  %8.6 

 49-40  %10.5 

 59-50 % 14.1 

 60 and more % 15.7  
ناث(  المجموع )ذكور وا 
 2المتعاطون الحاليون

 أضف الفئة العمرية

  % 
  % 
  % 
  % 
  % 
 %  

                                                           
مىىا بالمتعىىاطين اليىىوميين فقىىط، أيه  ىىذه البيانىىات كىىىان يرجىىى تقىىديم البيانىى   2 ات المتعلقىىة إمىىا بجميىىي المتعىىاطين الحىىىاليين واط

 متاحا .



9 
9

 

 :4-1-2الرجاء ذكر منتجات التبن الذي ال يدخن المذكورة في الرد على السؤال  2-1-4-1
 المضغة )الشمة( 

 ومصدر  ذه البيانات: 4-1-2الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-4-2
 م2003صحة األسرة المسح اليمني ل 

الرجىىىاء تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز عىىىن االتجىىىاه السىىىائد فىىىي التعىىىاطي الحىىىالي للتبىىىن الىىىذي ال يىىىدخن،  2-1-4-3
 حسب الفئة العمرية للبال ين على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

 ال توجد بيانات حديثة لشرح ذلك 
 

 نيةتعاطي التبغ حسب المجموعات اإلث 2-1-5
 معدل االنتشار المجموعات اإلثنية  

)الرجاء إدراج جميي منتجات التبن الذي يدخن 
 والذي ال يدخن في بيانات االنتشار(

المجموع )ذكور  اإلناث الذكور
ناث(  واط

المتعاطون 
 3الحاليون

أضف المجموعة اإلثنية
 

  %vxcnvcn  %  % 
  %  %  % 
  %  %  % 
  %  %  % 
  %  %  %  

 :5-1-2الرجاء تحديد منتجات التبن المذكورة في الجواب على السؤال  2-1-5-1
           

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

 مصدر  ذه البيانات:و  5-1-2الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-1-5-3
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مىىا بالمتعىىاطين اليىىوميين فقىىط، أيه  ىىذه البيانىىات كىىىان    3 يرجىىى تقىىديم البيانىىات المتعلقىىة إمىىا بجميىىي المتعىىاطين الحىىىاليين واط

 متاحا .
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                تعاطي الشباب الذكور واإلناث للتبغ 2-1-6

 معدل االنتشار )٪( الفئة العمرية  
)الرجاء إدراج جميي منتجات التبن الذي يدخن والذي 

 ال يدخن في بيانات االنتشار(
التبىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىذي 

 يدخن
التبن الذي 

 يدخن ال
ع التبن األخرى أنوا
تدخين التبن )

 (بالنارجيلة، مثال
 الصبيان

 4المتعاطون الحاليون

أضف الفئة الشبابية
 

 15-13  %4.2  %  % 
  %  %  % 
  %  %  % 
  %  %  % 
  %  %  %  

 الفتيات
المتعاطيات 

 4الحاليات

أضف الفئة الشبابية
 

 15-31  %1.6  %  % 
  %  %  % 
  %  %  % 
  %  %  % 
  %  %  %  

 )الصبيان والفتيات( المجموع
 4المتعاطون الحاليون

أضف الفئة الشبابية
 

 15-13  %3.9  %  % 
  %  %  % 
  %  %  % 
  %  %  % 
  %  %  %  

2-1-6-
1 

 :6-1-2اخلة في حساب معدل االنتشار ردا  على السؤال الرجاء تحديد منتجات التبن الد
      Cigarrets        

2-1-6-
2 

 ومصدر  ذه البيانات: 6-1-2الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال 
 (2008GYTS ,م المسح العالمي للتبن بين الشباب )2221 

                                                           
مىىا بالمتعىىاطين اليىىوميين فقىىط، أيه  ىىذه البيانىىات كىىىان يرجىىى تقىىديم البيانىىات المتعلقىىة إمىى   4 ا بجميىىي المتعىىاطين الحىىىاليين واط  متاحا .



12 

2-1-6-
3 

لمصىىىطلح "تعىىىاطي التىىىدخين التبن الرجىىىاء وضىىىي تعريىىىف مناسىىىب فىىىي المكىىىان المخصىىىص أدنىىىاه 
 .6-1-2حاليا " الوارد في الرد على السؤال 

           
2-1-6-
4 

الرجىىىاء تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز عىىىن االتجىىىاه السىىىائد فىىىي تعىىىاطي الشىىىباب للتبىىىن علىىىى مىىىدى العىىىامين 
 السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

 هرينال توجد بيانات حديثة وننتظر نتائج المسح خالل ش 
 

 تعرض لدخان التبم2-2 

 التعرض لدخان التبغ 2-2
  ؟ ل لديكم أي بيانات بشأن التعرض لدخان التبن بين سكان بلدكم 2-2-1

  نعم      ال
 ل فىىي المكىىان المخصىىص أدنىىاه فيرجىىى تقىىديم تفاصىىي 1-2-2إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  2-2-2

)مثل التعرض لدخان التبن حسب الجنس، في المنىزل، وفىي مكىان العمىل، وفىي وسىائل النقىل 
 العام(.

% 42.7، يعيشون في منازل يوجد فيها مدخنون سنة 15-13من الشباب عمر  44.9%  
 يحيط بهم أشخاص مدخنون خارج المنزل

   ومصدر  ذه البيانات: 1-2-2ى السؤال الرجاء ذكر سنة بيانات الرد عل 2-2-3
 (GYTS, 2008م المسح العالمي للتبن بين الشباب )2221 

  فيا  المرتبط  بالتبم2- 3

 الوفيات المرتبطة بالتبغ 2-3
 ؟   ل لديكم أي بيانات بشأن الوفيات المرتبطة بالتبن بين سكان بلدكم 2-3-1

نعم      ال  

فمىا  ىو العىدد اإلجمىالي التقىديري للوفيىات التىي تعىزى  1-3-2إذا أجبتم بى"نعم" علىى السىؤال  2-3-2
                       إلى تعاطي التبن بين السكان

اطي التبىىن الرجىاء تقىىديم أي معلومىىات إضىىافية، إن وجىدت، بشىىأن الوفيىىات التىىي تعىزى إلىىى تعىى 2-3-3
 ( والتي حدثت في واليتكم القانونية.األمراض القلبية الوعائية)سرطان الرئة و 

           
ومصىدر  ىذه البيانىات، كمىا  3-3-2و 2-3-2السىؤالين  الرجاء ذكر سنة بيانات الرد علىى 2-3-4

 :يرجى تقديم نسخة من الدراسة التي رجعتم إليها
           

  تبط  بالتبمالتكاليف المر 4- 2

 التكاليف المرتبطة بالتبغ 2-4
 ىىل لىىديكم أي معلومىىات بشىىأن العىىبء االقتصىىادي النىىاجم عىىن تعىىىاطي  2-4-1

التبىىن بىىين السىىكان، مثىىل التكلفىىة اإلجماليىىة لتعىىاطي التبىىن التىىي يتكبىىد ا 
 سكان مجتمعكم؟

نعم      ال  

فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيل )مثىىل التكىىاليف المباشىىرة و يىىر  1-4-2إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  2-4-2
 المباشرة )المتعلقة بالرعاية الصحية(، وطريقة تقدير التكاليف، إذا أمكن(.
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يرجىى تقىديم ومصىدر  ىذه البيانىات، كمىا  2-4-2علىى السىؤال الرجاء ذكر سنة بيانىات الىرد  2-4-3
 :نسخة من الدراسة التي رجعتم إليها

           
  توريد التبم عمنتجاته 2-5

 توريد التبغ ومنتجاته  2-5
 (5-15)ج(، و4-22)ب( و2-6)باإلشارة إلى المواد 

 التوريد المشروع لمنتجات التبن 2-5-1
)قطي أو الوحدة  المنتج 

 أطنان، مثال(
البيي 
 بالتجزئة

اإلنتاج 
 محليال

 الواردات الصادرات

 الذي يدخنمنتجات التبن 

 أضف منتجا 

علبة  باكت    السيجارة 
       سيجارة(22)

425.329.500 
  

57.128,500  
  

13.625.000  
                  

  537.141            كجم   معسل 
 لذي ال يدخنامنتجات التبن                    

 أضف منتجا 

                  
                  
 األخرىمنتجات التبن                    

 أضف منتجا 

   90.797         كجم   تبن خام 
15.726.291  

                  
                   

             كجم   التبن  أوراق التبن
935.252 

الرجىىاء تقىىديم معلومىىات، إن وجىىدت، عىىن حجىىم المبيعىىات المعفىىاة مىىن الرسىىوم الجمركيىىة )اسىىم  2-5-2
 المنتج والوحدة والكمية مثال(.

           
 ومصدر  ذه البيانات: 2-5-2و 1-5-2الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤالين  2-5-3

 ، مصلحتي الضرائب والجمارك في وزارة المالية2013 
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 غير المشرع  التبغ 6-2 

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

)ماليين الوحدة  المنتج السنة  2-6-1
 القطي، مثال(

 الكمية المصادرة

 الذي يدخنمنتجات التبن 

 أضف خطا 

 1.228.806 سيجارة02علبة  باكت ) سيجارة 2012

 2.769.461 سيجارة02علبة  باكت ) سيجارة 2013

 الذي ال يدخنمنتجات التبن      

 أضف خطا 

    
    
 األخرى منتجات التبن      

 أضف خطا 

    
    
     

 في سوق التبن الوطنية؟  ير المشروعة ل لديكم أي معلومات عن النسبة المئوية لمنتجات التبن  2-6-2
   نعم      ال

  يىر المشىروعةمنتجىات التبىن فما  ي النسبة المئويىة ل 2-6-2إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال  2-6-3
            %  بالنسبة لجميي المنتجات في سوق التبن الوطنية؟

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

 في سوق التبن الوطنية؟  ير المشروعةالمئوية لمنتجات التبن 
           

 الرجاء تقديم أي معلومات إضافية عن منتجات التبن  ير المشروعة. 2-6-5
           

 ومصدر  ذه البيانات: 6-2أسئلة الفرع  الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على 2-6-6
 ومصلحة الجمارك في وزارة الماليةمصلحة الضرائب    2012 ,2013 

 زرا   التبم 7-2 

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

   نعم      ال

لومات عن عدد العاملين في زراعة فيرجى تقديم مع 1-1-2إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال  2-1-2
 التبن. كما يرجى توزيي  ذا العدد حسب الجنس إذا أمكنكم ذلك.

 ال توجد بيانات بذلك 
  .30040           الرجاء تقديم نسبة إنتاج أوراق التبن إلى الناتج المحلي اإلجمالي الوطني 2-1-3

  ومصدر  ذه البيانات: 1-2 أسئلة الفرع الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على 2-1-4

 ، وزارة الزراعة والري، االحصاء الزراعي1220   
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 فرض الضرائب  لى منتجا  التبم 8- 2

 

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

وعا  )مثىل مبلىن لفئات منتجىات التبىن األكثىر شىي البيي بالتجزئة ما  ي نسبة الضرائب في أسعار 2-1-1
ضريبة اإلنتاج ورسوم المبيعىات والىواردات )عنىد االقتضىاء( وضىريبة القيمىة المضىافة(  ضىريبة 

      %90               السلي والخدمات؟
 كيف يتم تحصيل ضرائب اإلنتاج )وما  ي أنواع الضرائب المفروضة(؟ 2-1-2

 ضريبة نوعية فقط 
   نعم      ال

 ضريبة القيمة المضافة فقط 
   نعم      ال

 توليفة بين الضريبة النوعية وضريبة القيمة المضافة 
   نعم      ال

  ، الرجاء شرح ذلك(توليفة أكثر تعقيدا(                   
الرجاء تقديم تفاصيل عىن معىدالت الضىرائب، إن وجىدت، المفروضىة علىى منتجىات التبىن علىى  2-1-3

جميىىي مسىىتويات الحكومىىة، وتىىوخي الدقىىة بقىىدر اإلمكىىان )حىىدد نىىوع الضىىريبة: كىىأن تكىىون مىىثال  
 ة القيمة المضافة، أو رسوم على المبيعات، أو رسوم على الواردات(ضريب

المعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدل أو  نوع الضريبة المنتج 
 القيمة

 5أساس الضريبة

 يدخنمنتجات التبن الذي 

 أضف منتجا 

  سعر البيي للمستهلك    %90    ضريبة مبيعات    سجائر  

  القيمة الفعلية للمنتج    %25    رسوم جمركية    سجائر  

 ال يدخنمنتجات التبن الذي    سيجارة 20علبة     لاير  19     قيمة ُمحددة    سجائر  

ً أضف منتجا

  

  سعر البيي للمستهلك    %90   ضريبة مبيعات   معسل    

  لية للمنتجالقيمة الفع    %25     رسوم جمركية     شمة 

 األخرى منتجات التبن      ا لقيمة الفعلية للمنتج  %25       ر سوم جمركية سوكة   

 أضف منتجا 

  القيمة الفعلية للمنتج    %25    رسوم جمركية    تبن خام  

  القيمة الفعلية للمنتج    %25    رسوم جمركية    تبن للتدخين  

لفائف  ليظة   
  وص يرة

   القيمة الفعلية للمنتج    %25    رسوم جمركية  
الرجىىىىاء تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز عىىىىن االتجىىىىاه السىىىىائد فىىىىي واليىىىىتكم القانونيىىىىة فىىىىي مجىىىىال الضىىىىريبة  2-1-4

 المفروضة على منتجات التبن على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.
       يرال يوجد أي ت ي    

 ل تخصصون أي نسبة مئوية من إيرادات ضرائبكم لتمويل أي خطة أو  2-1-5
نعم      ال استراتيجية وطنية لمكافحة التبن في واليتكم القانونية؟   

                                                           
"أساس الضىريبة" بوضىوم إلىى األسىاس الىذي يقىوم عليىه حسىاب معىدل الضىريبة أو قيمتهىا. فى ذا جىاءت  يبينينب ي أن     5

أسىاس الضىريبة" القيمىة الفعليىة للسىلعة التىي فرضىت الضريبة معبرا  عنهىا بنسىبة مئويىة )مثىل ضىريبة القيمىة المضىافة( لكىان "
٪ مىن سىعر البيىي بالتجزئىة. فىي  ىذه الحالىة يكىون "األسىاس" 03٪ من سعر المنتج، و54عليها الضريبة  على سبيل المثال 

اس  ىىىو سىىىعر المنىىىتهج أو سىىىعر البيىىىي بالتجزئىىىة. أمىىىا إذا جىىىاءت الضىىىريبة معبىىىرا  عنهىىىا بالقيمىىىة )ضىىىريبة نوعيىىىة مىىىثال( فىىى ن أسىىى
 4( المفروضىة عليهىا ضىريبة. وعلىى سىبيل المثىال إذا كانىت الضىريبة أو الىوزن الضريبة  و حجم السلي )حسىب عىدد القطىي

 سيجارة. 033دوالرات و"أساس الضريبة" يصبح  4سيجارة ف ن "قيمة الضريبة تصبح"  033دوالرات على كل 
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 (26باإلشارة إلى المادة )
 فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه. 5-1-2" على السؤال إذا أجبتم بى"نعم 2-1-6

           
 ومصدر  ذه البيانات:  6-1-2إلى  1-1-2األسئلة  الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على 2-1-1

 مصلحتي الضرائب والجمارك، وزارة المالية، 2013  
 
 سعر منتجات التبغ 

 سعر منتجات التبغ 2-9
 )أ(( 2-6ارة إلى المادة )باإلش

الرجىىاء ذكىىر أسىىعار البيىىي بالتجزئىىة ألشىىيي ثالثىىىة عالمىىات تجاريىىة مىىن منتجىىات التبىىن المحليىىىة  2-2-1
 والمستوردة في أوسي نقطة بيي في عاصمتكم.

عدد الوحدات  العالمة التجارية األكثر بيعا   
أو مقدار ا لكل 

 عبوة

سعر 
البيي 
 بالتجزئة

منتجات التبن  
 ي يدخنالذ

منتجات التبن 
 الذي ال يدخن

منتجات التبن 
 األخرى

 المنتجات 
 المحلية

   YER2 50  سيجارة20    كمران   
 YER 300  سيجارة20   روثمان  

 YER 230  سيجارة20   بال مال  

 YER 20  جرام 50  (الشمة )المض ة  

 R20YE  جرام 50  السعوط 
                   

                    

                   

                   

المنتجات 
 المستوردة

 R300YE  سيجارة20    مارلبورو 

 YER 140  سيجارة20  بزنس رويال 

 YER 80  سيجارة20  مودرن 

 YER 100  جرام 100  مض ة  ندي  

                   

                   

                

                   

                   

 ومصدر  ذه البيانات. 1-2-2الرجاء ذكر سنة بيانات الرد على السؤال  2-2-2
 مصلحتي الضرائب والجمارك، وزارة المالية، 2013 

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

 إذا كان  ذا السعر معروفا ، وتاريخ سعر الصرف أيضا .
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  1US$ = 215YER  لاير يمني 

ي واليىتكم القانونيىة فىي مجىال أسىعار منتجىات التبىن الرجاء تقديم وصف موجز لالتجاه السائد فى 2-2-4
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.

توجد زيادة في أسعار السجائر نتيجة إلرتفاع األسعار عموما  وكذا إلضافة ضريبة محددة  
 م2213سيجارة خالل عام  20لاير يمني على كل علبة تحتوي على  6مقدار ا 
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 االلتزاما  العام  3-1التشريع عاللوائح عالسياسا  -3
 االلتزامات العامة المادة 3-1

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

وخطط وبرامج شاملة ومتعىددة القطاعىات 
لمكافحة التبن علىى الصىعيد الىوطني وفقىا  

 تفاقية؟لال

       ال   نعم

 1-1-1-3إذا أجبىىتم بىىالنفي علىىى السىىؤال  5-1 3-1-1-2
فهىىىىىىىىىىل قمىىىىىىىىىىتم جزئيىىىىىىىىىىا  بتطىىىىىىىىىىوير وتنفيىىىىىىىىىىذ 
اسىىىىتراتيجيات لمكافحىىىىة التبىىىىن مىىىىن خىىىىالل 
إدراج مكافحىىىىة التبىىىىن فىىىىي االسىىىىتراتيجيات 

لمتعلقىىىىىىىىة بالصىىىىىىىىحة والخطىىىىىىىىط والبىىىىىىىىرامج ا
الوطنية أو الصحة العموميىة أو النهىوض 

 بالصحة؟

       ال   نعم

 2-1-1-3إذا أجبتم بىالنفي علىى السىؤال  5-1 3-1-1-3
فهىىىىىل تىىىىىم إدراج أي جانىىىىىب مىىىىىن جوانىىىىىىب 
ة مكافحىىة التبىىن المشىىار إليهىىا فىىي االتفاقيىى
 في أي استراتيجية أو خطة أو برنامج؟

       ال   نعم

    ل قمتم ب نشاء أو تعزيز وتمويل )أ( 5-2 3-1-1-4
 مركز اتصال لمكافحة التبن 

       ال   نعم

 وحدة لمكافحة التبن 
       ال   نعم

 آلية تنسيق وطنية لمكافحة التبن 
       ال   نعم

فيرجىى تقىديم التفاصىيل )مثىل  4-1-1-3م بى"نعم" على أي من األسئلة الىواردة تحىت إذا أجبت 3-1-1-5
طبيعىىة آليىىة التنسىىيق الوطنيىىة، والمؤسسىىة التىىي ينتمىىي إليهىىا مركىىز االتصىىال لمكافحىىة التبىىن أو 

 وحدة مكافحة التبن(.
، وكذا 2007يوجد برنامج وطني لمكافحة التبن في وزارة الصحة العامة والسكان منذ العام  

شخص  23أفراد على مستوى الوحدة المركزية و 6مدير للبرنامج وكادر صحي يتكون من 
 كمنسقين للبرنامج في جميي محافظات الجمهورية اليمنية 

)االلتزامىىىىات  2-5و 1-5الرجىىىىاء تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادتين  3-1-1-6
 ذ تقديم تقريركم الماضي.على مدى العامين السابقين أو من العامة(

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

 المخصص أدناه.
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حمايددة سياسددات الصددحة العموميددة فيمددا يتعلددت بمكافحددة التبددغ مددن المصددالح  5-3 3-1-2
 اعة التبغالتجارية وغيرها لدوائر صن

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

 التالية:
"نعم" أو "ال". وفيما يتعلق بالردود اإليجابية يرجىى )الرجاء وضي عالمة على 
المكىان المخصىىص فىي نهايىة  ىىذا الفىرع أو إرفىىاق تقىديم ملخىص مقتضىىب فىي 

ب حىىىىدى الل ىىىىىات  ،الوثىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىىى تقىىىىىديم الوثىىىىائق، إن تىىىىىوافرت
 الرسمية الست.(

حماية سياسىات الصىحة العموميىة  -  3-1-2-1
فيمىىىىا يتعلىىىىق بمكافحىىىىة التبىىىىن مىىىىن 
المصىىالح التجاريىىة و ير ىىا لىىدوائر 

 صناعة التبن؟

       ال   نعم

ضىىىىىىمان إطىىىىىىالع الجمهىىىىىىور وفقىىىىىىا   -  3-1-2-2
)ج( علىىىىىىىىىى طائفىىىىىىىىىة  12للمىىىىىىىىىادة 

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

 مستودع عمومي مثال؟

       ال   نعم

فيرجىى تقىديم  2-2-1-3أو  1-2-1-3إذا أجبتم بى"نعم" علىى أي مىن األسىئلة الىواردة تحىت  3-1-2-3
 التفاصيل في المكان المخصص أدناه.

           
عىىامين السىىابقين علىىى مىىدى ال 3-5الرجىىاء تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-1-2-4

 أو منذ تقديم تقريركم الماضي.
           

 استخدام المبادئ التوجيهية التي اعتمد ا مؤتمر األطراف 3-1-2-5
ُيرجىى االسىىتفادة مىىن الحيهىز الىىوارد أدنىىاه لتقىديم معلومىىات إضىىافية عىن اسىىتخدام "المبىىادئ التوجيهيىىة 

ميىىة اإلطاريىىة بشىىأن مكافحىىة التبىىن" فىىي واليىىتكم مىىن اتفاقيىىة منظمىىة الصىىحة العال 3-5لتنفيىىذ المىىادة 
مىىن وثيقىىة اإلرشىىادات المبينىىة خطىىوة بخطىىوة عنىىد  3-5)الرجىىاء الرجىىوع إلىىى الفىىرع المعنىىي بالمىىادة 

ىىلة مىىن خىىالل  اإلجابىىة علىىى  ىىذا السىىؤال(. وقىىد تر بىىون عوضىىا  عىىن ذلىىك فىىي تقىىديم معلومىىات مفصه
لتوجيهيىة. واإلجابىة اختياريىة علىى  ىذا الفىرع اإلجابة على استبيان إضىافي عىن اسىتخدام المبىادئ ا

 أو على االستبيان اإلضافي.
           

إذا كانت لديكم معلومات  امة أخرى ولم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجىى تقىديم تفاصىيلها فىي المكىان  3-1-2-6
 المخصص أدناه.
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 التدابير المتعلق  بال د من الطلب  لى التبم  3-2

 

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

 التدابير السعرية والضريبية للحد من الطلب على التبغ 6 3-2-1
 ىل قمىىتم حسىب االقتضىىاء باعتمىىاد وتنفيىذ تىىدابير تشىريعية أو تنفيذيىىة أو إداريىىة   

بىىرامج فىىي أي مىىن المجىىاالت  أو تىىدابير أخىىرى أو قمىىتم حسىىب االقتضىىاء بتنفيىىذ
 التالية:

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجاء وضي عالمة على 
تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

ب حىىىىىدى الل ىىىىىات  ،الوثىىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىىىى تقىىىىىديم الوثىىىىىائق، إن تىىىىىوافرت
 الرسمية الست.(

السياسىىىىىىات الضىىىىىىريبية وسياسىىىىىىات  - )أ(6-2 3-2-1-1
األسىىىىىعار، عنىىىىىد االقتضىىىىىاء، فيمىىىىىا 

تسىهم بحيث يتعلق بمنتجات التبن 
فىىىىىي األ ىىىىىراض الصىىىىىحية الراميىىىىىة 

 إلى الحد من استهالك التبن؟

       ال   نعم

أو تقييىىىىىىىد حسىىىىىىىب فىىىىىىىرض حظىىىىىىىر  - )ب(6-2 3-2-1-2
االقتضاء على بيىي منتجىات التبىن 
المعفاة من الضرائب والرسىوم إلىى 

 المسافرين الدوليين؟

       ال   نعم

فىىىىىىىرض حظىىىىىىىر أو تقييىىىىىىىد حسىىىىىىىب  - 3-2-1-3
االقتضىىىىىىىىىىىاء علىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىتوردات 

ات المسىىىافرين الىىىدوليين مىىىن منتجىىى
التبىىىىىىىىن المعفىىىىىىىىاة مىىىىىىىىن الضىىىىىىىىرائب 

 والرسوم؟

       ال   نعم

)التىدابير السىعرية والضىريبية  6الرجاء تقديم وصف موجز عىن التقىدم المحىرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-1-4
   ابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.على مدى العامين الس للحد من الطلب على التبن(

           
إذا كانت لديكم معلومات  امة أخرى ولم يشىملها  ىذا الفىرع فيرجىى تقىديم تفاصىيلها فىي المكىان  3-2-1-5

 المخصص أدناه.
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 الحماية من التعرض لدخان التبغ 1-2 3-2-2
بير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىىة أو  ىىىل قمىىىتم حسىىىىب االقتضىىىاء باعتمىىىىاد وتنفيىىىذ تىىىىدا  

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسىب االقتضىاء بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي 
 من المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىاء وضىىىي عالمىىىة علىىىى 
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصىص فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

ب حىىىىدى  ،ذات الصىىىىلة. ويرجىىىىى تقىىىىديم الوثىىىىائق، إن تىىىىوافرت إرفىىىىاق الوثىىىىائق
 الل ات الرسمية الست.(

حظىىىىر تىىىىدخين التبىىىىن فىىىىي أمىىىىاكن العمىىىىل  -  3-2-2-1
الداخلية، ووسائل النقل العامىة، واألمىاكن 
ذا اقتضىىىىىىىى األمىىىىىىىر  العامىىىىىىىة الداخليىىىىىىىة، واط

 األماكن العامة األخرى؟

       ال   نعم

فمىىىا  ىىىو نىىىوع أو طبيعىىىة التىىىدابير  1-2-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىىى السىىىؤال  3-2-2-2
 التي تنص على الحظر؟

 قانون وطني •
       ال   نعم

 ن دون وطنية(قانون دون وطني )قواني •
       ال   نعم

 أوامر إدارية وتنفيذية •
       ال   نعم

 اتفاقات طوعية •
       ال   نعم

   تدابير أخرى )يرجى التحديد: ( •

                
       ال   نعم

يرجىىىى تقىىىديم شىىىرم مىىىوجز لنىىىوع  طبيعىىىة ومحتىىىوى التىىىدابير التىىىي تىىىنص علىىىى  3-2-2-3
 الحظر

ووسائل النقل  إضافة الى حظر التدخين في األماكن العامة وأماكن العمل 
العامة في قانون مكافحة التدخين، صدر العديد من التعاميم العامة 

والداخلية واألوامر اإلدارية في العديد من المؤسسات الحكومية والمكاتب 
 التنفيذية في مختلف القطاعات

لىىىى أي اختيىىىار ورد فىىىي إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" ع 3-2-2-4
أي مىىىىىىىىىن  ىىىىىىىىىذه ينطىىىىىىىىىوي فهىىىىىىىىىل ، 3-2-2-2

 التدابير على آلية  بنية أساسية لإلنفاذ؟
       ال   نعم

 ، نرجو ذكر تفاصيل  ذا النظام.4-2-2-3إذ أجبتم بى"نعم" على السؤال  3-2-2-5
 امة ُمحددة في القانون على المخالفينتوجد  ر  

 1-2-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىىى السىىىؤال  3-2-2-6
فنرجىىىىىىو تحديىىىىىىد األمىىىىىىاكن ومىىىىىىدى شىىىىىىمولية 
التدابير المطبقىة فىي أمىاكن العمىل الداخليىة 
ووسىىىىىىائل النقىىىىىىل العامىىىىىىة واألمىىىىىىاكن العامىىىىىىة 
الداخليىىىة وحسىىىبما تقتضىىىي الحاجىىىة،  ير ىىىا 

 من األماكن العامة.

 معدومة يةجزئ كاملة
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 أماكن العمل الداخلية:

 المباني الحكومية •
   

 مرافق الرعاية الصحية •
   

 المرافق التعليمية •
   

 الجامعات •
   

 أماكن العمل الخاصة •
   

 (؟ )يرجى تحديدها:أي أماكن أخرى  •

                     
   

 النقل العام:  

 الطائرات •  
   

 القطارات •
   

 العبارات •
   

النقىىىىىىىىىىىىل البىىىىىىىىىىىىري العىىىىىىىىىىىىام )الحىىىىىىىىىىىىافالت   • 
 والحافالت الكهربائية والترام(

   

ن المركبىىىىىىات الليىىىىىىة المسىىىىىىتخدمة كمكىىىىىىا • 
للعمىىىىىىل )سىىىىىىيارات األجىىىىىىرة، اإلسىىىىىىعاف، 

 مركبات التوصيل(
   

 المركبات الخاصة •
   

                  )الرجاء التحديد(أخرى  • 
   

 األماكن العامة الداخلية: 
 المرافق الثقافية •

   

 مراكز التسوق •
   

 المقا ي والحانات •
   

 النوادي الليلية •
   

 المطاعم •
   

   )يرجى تحديددها: (أي أماكن أخرى  •

                    
   

د تفاصىىىيل الرجىىىاء تقىىىديم ملخىىىص مىىىوجز للتىىىدابير الكاملىىىة والجزئيىىىة مىىىي تحديىىى 3-2-2-1
 التدابير الجزئية المنفذة.

 حظر تدخين التبن في أماكن العمل الداخلية •
مؤسسات حكومية وخاصة تنفذ الحظر بشكل كامل ولكن ما زالت العديد  

 من المؤسسات تنفذه بشكل جزئي
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 حظر تدخين التبن في وسائل النقل العام •
كامل ولكن داخل المدن ال  وسائل النقل بين المدن تنفذ الحظر بشكل 

 زالت التدابير جزئية في بعض المدن ومعدومة في الكثير منها
 حظر تدخين التبن في األماكن العامة الداخلية •
صدرت عدة تعاميم بمني التدخين في صاالت المناسبات والمراكز التجارية ولكن  

 لم يتم التنفيذ بعد!

)الحمايىىة مىىن التعىىرض  1عىىن التقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة الرجىىاء تقىىديم وصىىف مىىوجز   3-2-2-1
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. لدخان التبن(

يوجىىىد تقىىىدم نسىىىىبي فىىىي الحظىىىر فىىىىي األمىىىاكن العامىىىىة وأمىىىاكن العمىىىل ووسىىىىائل النقىىىل العامىىىىة  
 والخاصة ولكن ذلك يختلف من محافظة ومحافظة ومدينة وأخرى

 استخدام المبادئ التوجيهية التي اعتمد ا مؤتمر األطراف 3-2-2-9
ُيرجىىىى االسىىىتفادة مىىىىن الحيهىىىز الىىىىوارد أدنىىىاه لتقىىىديم معلومىىىىات إضىىىافية عىىىىن اسىىىتخدام "المبىىىىادئ 

مىىن اتفاقيىىة منظمىىة الصىىحة العالميىىة اإلطاريىىة بشىىأن مكافحىىة التبىىن"  8التوجيهيىة لتنفيىىذ المىىادة 
مىىن وثيقىىة اإلرشىىادات المبينىىة خطىىوة  8الفىىرع المعنىىي بالمىىادة فىىي واليىىتكم )الرجىىاء الرجىىوع إلىىى 

بخطىىوة عنىىد اإلجابىىة علىىى  ىىذا السىىؤال(. وقىىد تر بىىون عوضىىا  عىىن ذلىىك فىىي تقىىديم معلومىىات 
ىىلة مىىن خىىالل اإلجابىىة علىىى اسىىتبيان إضىىافي عىىن اسىىتخدام المبىىادئ التوجيهيىىة. واإلجابىىة  مفصه

 في.اختيارية على  ذا الفرع أو على االستبيان اإلضا
           

3-2-2-
10 

إذا كانىىىت لىىىديكم معلومىىىات  امىىىة أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىىى تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي  
 المكان المخصص أدناه.

          

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

دابير أخىىرى أو قمىىتم حسىىب االقتضىىاء بتنفيىىذ بىىرامج بخصىىوص أي مىىن أو تىى
 المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىاء وضىىىي عالمىىىة علىىىى  
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكىان المخصىص فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

ب حىدى الل ىات  ،توافرتإرفاق الوثائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الوثائق، إن 
 الرسمية الست.(

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

 اختبار وقياس انبعاثات منتجات التبن؟ -  3-2-3-2
       ال   نعم

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

 تنظيم انبعاثات منتجات التبن؟ -  3-2-3-4
       ال   نعم

)تنظىيم محتويىات منتجىات  2الرجاء تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز فىي تنفيىذ المىادة  3-2-3-5
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 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. التبن(
الئحة فنية خاصة بمنتجات التبن من قبل  يئة المواصفات والمقاييس ووزارة تم اعتماد  

 لصناعة والتجارة في اليمنا
 استخدام المبادئ التوجيهية التي اعتمد ا مؤتمر األطراف 3-2-3-6

 
ُيرجىىىى االسىىىتفادة مىىىن الحيهىىىز الىىىوارد أدنىىىاه لتقىىىديم معلومىىىات إضىىىافية عىىىن اسىىىتخدام "المبىىىادئ 

مىىن اتفاقيىىة منظمىىة الصىىحة العالميىىة اإلطاريىىة بشىىأن مكافحىىة  02 9التوجيهيىىة لتنفيىىذ المىىادة  
مىىىن وثيقىىىة اإلرشىىىادات  02 9ن" فىىىي واليىىىتكم )الرجىىىاء الرجىىىوع إلىىىى الفىىىرع المعنىىىي بالمىىىادة التبىىى

المبينة خطوة بخطوة عند اإلجابة على  ذا السؤال(. وقد تر بىون عوضىا  عىن ذلىك فىي تقىديم 
لة من خالل اإلجابىة علىى اسىتبيان إضىافي عىن اسىتخدام المبىادئ التوجيهيىة.  معلومات مفصه

 على  ذا الفرع أو على االستبيان اإلضافي.واإلجابة اختيارية 
           

إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة أخىىرى ولىىم يشىىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىىي  3-2-3-7
 المكان المخصص أدناه.

           
 

 تنظيم اإلفصاح عن منتجات التبغ 12 3-2-4
دابير تشريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة  ل قمتم حسب االقتضاء باعتماد وتنفيذ ت   

أو تىىدابير أخىىرى أو قمىىتم حسىىب االقتضىىاء بتنفيىىذ بىىرامج بخصىىوص أي مىىن 
 المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىاء وضىىىي عالمىىىة علىىىى  
يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكىان المخصىص فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 

ب حىدى الل ىات  ،ائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرتإرفاق الوث
 الرسمية الست.(

مطالبة صانعي منتجات التبن أو مستورديها باإلفصىام للسىلطات الحكوميىة  -  3-2-4-1
 عن المعلومات التي تتعلق بما يلي:

 محتويات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

 انبعاثات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

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

       ال   نعم

 انبعاثات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

ن )تنظىىىيم اإلفصىىىام عىىى 12الرجىىىاء تقىىىديم وصىىىف مىىىوجز للتقىىىدم المحىىىرز فىىىي تنفيىىىذ المىىىادة  3-2-4-3
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. منتجات التبن(

تم اعتماد الئحة فنية خاصة بمنتجات التبن من قبل  يئة المواصفات والمقاييس ووزارة  
 وسيتم تنفيذ ا خالل العام الجاري ب ذن اهلل الصناعة والتجارة في اليمن

 لتي اعتمد ا مؤتمر األطرافاستخدام المبادئ التوجيهية ا 3-2-4-4
 

ُيرجى االستفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقديم معلومات إضافية عن استخدام "المبادئ 
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من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة  02 9التوجيهية لتنفيذ المادة  
وثيقة اإلرشادات  من 02 9التبن" في واليتكم )الرجاء الرجوع إلى الفرع المعني بالمادة 

المبينة خطوة بخطوة عند اإلجابة على  ذا السؤال(. وقد تر بون عوضا  عن ذلك في 
لة من خالل اإلجابة على استبيان إضافي عن استخدام المبادئ  تقديم معلومات مفصه

 التوجيهية. واإلجابة اختيارية على  ذا الفرع أو على االستبيان اإلضافي.
           

إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان  3-4-2-3
 المخصص أدناه.

           
 

 تغليف وتوسيم منتجات التبغ 11 3-2-5

 ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىاء باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعية أو تنفيذيىىة أو   
بتنفيىذ بىرامج بخصىوص إدارية أو تدابير أخرى أو قمىتم حسىب االقتضىاء 

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

يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصص في نهايىة  ىذا الفىرع 
ب حىدى  ،أو إرفاق الوثائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الوثىائق، إن تىوافرت

 .(الل ات الرسمية الست
آحىىىىىىاد اشىىىىىىتراط أال يحمىىىىىىل الت ليىىىىىىف أو  - 11 3-2-5-1

السىىىىجائر أو سىىىىائر منتجىىىىات التبىىىىىن أي 
 إعالن أو ترويج؟

       ال   نعم

اشىىتراط أال تىىؤدي طريقىىة ت ليىىف المنىىتج  - )أ(11-1 3-2-5-2
أي وسىىىيلة وتوسىىىيمه إلىىىى التىىىرويج لىىىه بىىى

كاذبىىىىىىة أو خادعىىىىىىة أو مضىىىىىىللة أو مىىىىىىن 
المحتمىىىل أن تولىىىد انطباعىىىا  خاطئىىىا  عىىىن 
سماته أو آثاره على الصحة أو أخطىاره 

 أو انبعاثاته؟

       ال   نعم

 اشتراط أن تحمل كل علبة أو عبوة مىن - )ب(11-1 3-2-5-3
منتجىىىىىىىىات التبىىىىىىىىن وأ لفتهىىىىىىىىا الخارجيىىىىىىىىة 
وبطاقىىىىىات توسىىىىىيمها تحىىىىىذيرات صىىىىىحية 

 تصف آثار تعاطي التبن الضارة؟

       ال   نعم

ضىىىىمان أن تكىىىىون التحىىىىذيرات الصىىىىحية  - (1)ب()11-1 3-2-5-4
       ال   نعم معتمدة من السلطة الوطنية المختصة؟

ضىىىىمان أن تكىىىىون التحىىىىذيرات الصىىىىحية  - (2)ب()11-1 3-2-5-5
       ال   نعم متناوبة؟

ون التحىىىىذيرات الصىىىىحية ضىىىىمان أن تكىىىى - (3)ب()11-1 3-2-5-6
       ال   نعم واضحة وظا رة للعيان ومقروءة؟

 6-5-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىىى السىىىؤال  (3)ب()11-1 3-2-5-1
فهل يوصي القانون كحد أدنى بأسىلوب 
وحجىىىم ولىىىون معىىىين للخىىىط لضىىىمان أن 

تحىىىىىىىذيرات الصىىىىىىىحية واضىىىىىىىحة تكىىىىىىىون ال
 وظا رة للعيان ومقروءة؟

       ال   نعم
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ضىىمان أن ت طىىي التحىىذيرات الصىىحية   - (4)ب()11-1 3-2-5-1
٪ مىىىىىىن مسىىىىىىاحة 32مىىىىىىا ال يقىىىىىىل عىىىىىىن 
 العرض الرئيسية؟

       ال   نعم

ضىىىمان أن ت طىىىي التحىىىذيرات الصىىىحية  - 3-2-5-2
٪ أو أكثىىىىىر مىىىىىن مسىىىىىاحة العىىىىىرض 52

 الرئيسية؟
       ال   نعم

ة تكىون التأكد من أن التحذيرات الصىحي - (5)ب()11-1 3-2-5-12
في شكل صىور أو رسىومات أو تحتىوي 

 ؟على صور أو رسومات
       ال   نعم

-2-3إذا أجبتىىىىم بىىىىى"نعم" علىىىىىى السىىىىىؤال  - 3-2-5-11
فهىىىىىىل تملىىىىىىك الحكومىىىىىىة حقىىىىىىوق  5-12

 ملكية  ذه الصور والرسومات؟
       ال   نعم

-2-3إذا أجبتىىىم بى"نعىىىىم" علىىىىى السىىىؤال  - 3-2-5-12
فهىىل تقبلىىون مىىنح رخصىىة  يىىر  5-12

حصىىىرية وخاليىىىة مىىىن الرسىىىوم السىىىتخدام 
التحىىذيرات الصىىحية التىىي ُأعىىدت داخىىل 

 واليتكم القانونية مي أطراف أخرى؟

       ال   نعم

اشىىىىتراط أن تحمىىىىل كىىىىل علبىىىىة أو عبىىىىوة مىىىىن منتجىىىىات التبىىىىن وأ لفتهىىىىا  - 11-2 3-2-5-13
 الخارجية وبطاقات توسيمها معلومات ذات صلة بما يلي:

 محتويات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

 انبعاثات منتجات التبن؟ •
       ال   نعم

اشىىىىىىىىىىىىىىىىتراط أن تظهىىىىىىىىىىىىىىىىر التحىىىىىىىىىىىىىىىىذيرات  - 11-3 3-2-5-14
والمعلومىىات الكتابيىىة األخىىرى علىىى كىىل 
عبىىىىوة وكىىىىل ت ليىىىىف وتوسىىىىيم خىىىىارجيين 

 بل ة أو ل ات بلدكم الرئيسية؟

       ال   نعم

)ت ليىىف وتوسىىيم منتجىىات  11الرجىىاء تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-2-5-15
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. التبن(

تم اعتماد الالئحة الفنية بذلك وسيتم تنفيذ ا خالل النصف الثاني من  ذا العام إن شاء  
 اهلل تعالى

 استخدام المبادئ التوجيهية التي اعتمد ا مؤتمر األطراف 3-2-5-16
 

ُيرجى االستفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقديم معلومات إضافية عن استخدام "المبادئ 
من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة   11يذ المادةالتوجيهية لتنف

من وثيقة اإلرشادات  11التبن" في واليتكم )الرجاء الرجوع إلى الفرع المعني بالمادة 
المبينة خطوة بخطوة عند اإلجابة على  ذا السؤال(. وقد تر بون عوضا  عن ذلك في 

لة من خالل اإلجاب ة على استبيان إضافي عن استخدام المبادئ تقديم معلومات مفصه
 التوجيهية. واإلجابة اختيارية على  ذا الفرع أو على االستبيان اإلضافي.
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إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة أخىىرى ولىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي  3-2-5-16
 المكان المخصص أدناه.
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 التثقيف واالتصال والتدريب وتوعية الجمهور 12 3-2-6
 ل قمىتم حسىب االقتضىاء باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعية أو تنفيذيىة أو إداريىة أو   

تدابير أخرى أو قمىتم حسىب االقتضىاء بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي مىن المجىاالت 
 التالية:

اإليجابيىىة يرجىىى "نعىىم" أو "ال". وفيمىىا يتعلىىق بىىالردود )الرجىىاء وضىىي عالمىىة علىىى 
تقىىىديم ملخىىىص مقتضىىىب فىىىي المكىىىان المخصىىىص فىىىي نهايىىىة  ىىىذا الفىىىرع أو إرفىىىاق 

ب حىىدى الل ىىات الرسىىمية  ،الوثىىائق ذات الصىىلة. ويرجىىى تقىىديم الوثىىائق، إن تىىوافرت
 الست.(

)يرجىىىى بىىىرامج التثقيىىىف وتوعيىىىة الجمهىىىور؟  - )أ(12 3-2-6-1
الرجىىىىىوع إلىىىىىى البىىىىىرامج المنفىىىىىذة منىىىىىذ تقىىىىىديم 

 تين(تقرير السن
       ال   نعم

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

 الجمهور عمومأو  البال ون •
       ال   نعم

 األطفال والشباب •
       ال   نعم

 الرجال •
       ال   نعم

 النساء •
       ال   نعم

 الحوامل •
       ال   نعم

 المجموعات اإلثنية •
       ال   نعم

    ( )يرجى تحديددها:أي حاالت أخىرى  •

             
       ال   نعم

فهىىل كشىىفتم عىىن االختالفىىات الرئيسىىية  1-6-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  )أ(12 3-2-6-3
 استهدفتها برامج التثقيف وتوعية الجمهور؟ التالية بين المجموعات السكانية التي

 العمر •
       ال   نعم

 الجنس •
       ال   نعم

 الخلفية التعليمية •
       ال   نعم

 الخلفية الثقافية •
       ال   نعم

 الحالة االجتماعية واالقتصادية •
       ال   نعم

    ( )يرجى تحديددها:أي حاالت أخىرى  •

                  
       ال   نعم

فهىىىل ت طىىىي بىىىرامج التثقيىىىف وتوعيىىىة  1-6-2-3إذا أجبىىىتم بىىىى"نعم" علىىىى السىىىؤال  )ب(12 3-2-6-4
 الجمهور ما يلي:

المخىىىىىىىىىاطر الصىىىىىىىىىحية المترتبىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى  •
       ال   نعم استهالك التبن؟
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المخىىىىىىىىىاطر الصىىىىىىىىىحية المترتبىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىى  •
       ال   نعم التعرض لدخان التبن؟

فوائىىد اإلقىىالع عىىن تعىىاطي التبىىن وأنمىىاط  •
       ال   نعم الحياة المتحررة من التبن؟

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

 إنتاج التبن؟ -
       ال   نعم

 استهالك التبن؟ -
       ال   نعم

 العواقب البيئية الوخيمة التي يفضي إليها: •

 إنتاج التبن؟ -
       ال   نعم

 استهالك التبن؟ -
       ال   نعم

وعىىىىىىىي الهيئىىىىىىىات والمنظمىىىىىىىات التاليىىىىىىىة ومشىىىىىىىاركتها فىىىىىىىي وضىىىىىىىي وتنفيىىىىىىىذ بىىىىىىىرامج  - ) (12 3-2-6-5
 القطاعات لمكافحة التبن:واستراتيجيات متعددة 

 العامة؟ الهيئات •
  ال   نعم

المنظمات  ير الحكوميىة  يىر المنتسىبة  •
  ال   نعم لدوائر صناعة التبن؟

 المنظمات الخاصة؟ •
  ال   نعم

 ( )يرجى تحديدها:أخرى أي  يئات  •

               
  ال   نعم

دارة وتنفيىىىىىىذ  ىىىىىىل تسترشىىىىىىدون فىىىىىىي إعىىىىىىد 12 3-2-6-6 اد واط
بىىىىىىىىرامج االتصىىىىىىىىاالت والتثقيىىىىىىىىف والتىىىىىىىىدريب 
وتوعيىىة الجمهىىور بنتىىائج البحىىوث وتختبىىرون 

  ذه البرامج سلفا  وترصدونها وتقيمونها؟
  ال   نعم

 ىىل نظمىىىتم دورات تدريبيىىة مالئمىىىة وخاصىىىة  )د( 12 3-2-6-1
أو وضىىىىىىعتم بىىىىىىرامج تثقيىىىىىىف وتوعيىىىىىىة بشىىىىىىأن 

  ال   نعم مكافحة التبن لصالح:

 العاملين الصحيين؟ •
  ال   نعم

 عات؟العاملين في خدمة المجتم •
  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  •

     خطباء المسىاجد والىدعاة عمومىا         
  

  ال   نعم

)التثقيىف واالتصىال والتىدريب  12نفيىذ المىادة الرجاء تقديم وصف موجز للتقىدم المحىرز فىي ت 3-2-6-1
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. وتوعية الجمهور(

تنفيذ العديد من دورات التدريب لإلعالميين والدعاة والمدرسين والمسئولين االجتماعيين  
 وغيرهم من الفنيين واالداريين في مختلف المؤسسات

 خدام المبادئ التوجيهية التي اعتمد ا مؤتمر األطرافاست 3-2-6-2
 

من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبن"   12التوجيهية لتنفيذ المادةُيرجى االستفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقديم معلومات إضافية عن استخدام "المبادئ 
من وثيقة اإلرشادات المبينة خطوة   12لمعني بالمادةفي واليتكم )الرجاء الرجوع إلى الفرع ا

بخطوة عند اإلجابة على  ذا السؤال(. وقد تر بون عوضا  عن ذلك في تقديم معلومات 
لة من خالل اإلجابة على استبيان إضافي عن استخدام المبادئ التوجيهية. واإلجابة  مفصه

 اختيارية على  ذا الفرع أو على االستبيان اإلضافي.
           

3-2-6-
10 

إذا كانىىىت لىىىديكم معلومىىىات  امىىىة أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىىى تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي 
 المكان المخصص أدناه.

           
 

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

 ل قمتم حسب االقتضاء باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعية أو تنفيذيىة أو   
أو تىىىىىىدابير أخىىىىىىرى أو قمىىىىىىتم حسىىىىىىب االقتضىىىىىىاء بتنفيىىىىىىذ بىىىىىىرامج إداريىىىىىىة 

 بخصوص أي من المجاالت التالية:
"نعىىىىىم" أو "ال". وفيمىىىىىىا يتعلىىىىىق بىىىىىىالردود )الرجىىىىىاء وضىىىىىي عالمىىىىىىة علىىىىىى 

اإليجابيىىىة يرجىىىى تقىىىديم ملخىىىص مقتضىىىب فىىىي المكىىىان المخصىىىص فىىىي 
نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق الوثىىائق ذات الصىىلة. ويرجىىى تقىىديم الوثىىائق، 

 ب حدى الل ات الرسمية الست.( ،إن توافرت
فىىرض حظىىر شىىامل علىىى جميىىي أشىىكال  - 13-2 3-2-1-1

اإلعىىىىىىىىالن عىىىىىىىىن التبىىىىىىىىن والتىىىىىىىىرويج لىىىىىىىىه 
 ورعايته؟

       ال   نعم

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

 فهل يشمل الحظر: 1-1-2-3إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال   3-2-1-2
براز منتجات التبن في نقىاط  • عرض واط

       ال   نعم البيي؟

 اإلنترنت الداخلية؟شبكة  •
       ال   نعم

 شبكة اإلنترنت العالمية؟ •
       ال   نعم

تمديىىىىىىىىىد العالمىىىىىىىىىات التجاريىىىىىىىىىة و  أو  •
       ال   نعم تقاسم العالمات التجارية؟
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تعيىين المنتجىىات كوسىيلة لإلعىىالن أو  •
       ال   نعم الترويج؟

تصىىىوير التبىىىن أو اسىىىتخدام التبىىىن فىىىي  •
ا وسىىىائل البىىىرامج الترفيهيىىىة التىىىي تبثهىىى

 اإلعالم؟
       ال   نعم

رعايىىىىىىىة دوائىىىىىىىر صىىىىىىىناعة التبىىىىىىىن ألي  •
تظىىىىىىىا رات أو أنشىىىىىىىطة دوليىىىىىىىة و  أو 

 المشاركين فيها؟
       ال   نعم

مسا مات شركات التبىن المقدمىة إلىى  •
أي كيىىىىىىىىىىان آخىىىىىىىىىىر "لقضىىىىىىىىىىية تخىىىىىىىىىىدم 
المجتمىىىىىىي" و  أو أي أنشىىىىىىطة أخىىىىىىرى 
تحىىىت مظلىىىة "المسىىىؤولية االجتماعيىىىة 
للشىىىىركات" مىىىىن قبىىىىل دوائىىىىر صىىىىناعة 

 التبن؟

       ال   نعم

والتىىىىرويج والرعايىىىىة  أنشىىىىطة اإلعىىىىالن •
العىىىىابرة للحىىىىدود والناشىىىىئة مىىىىن داخىىىىل 

 إقليمكم؟
       ال   نعم

مىىن أنشىىطة اإلعىىالن المماثلىىة األشىىكال  - 13-1 
والتىىىىىرويج والرعايىىىىىة عبىىىىىر الحىىىىىدود فىىىىىي 
اتجىىىىىىىاه إقلىىىىىىىيمكم التىىىىىىىي تنطبىىىىىىىق عليهىىىىىىىا 

 لداخلية؟لوائحكم ا

       ال   نعم

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

فهىل  نىاك مىىا يمىنعكم بمقتضىى الدسىىتور 
أو المبىىىادئ الدسىىىتورية مىىىن فىىىرض حظىىىر 

ة اإلعىىىالن عىىىن التبىىىن شىىىامل علىىىى أنشىىىط
 والترويج له ورعايته؟

       ال   نعم

فىىرض قيىىود علىىى أنشىىطة اإلعىىالن عىىن  - 13-3 3-2-1-4
التبىىن والتىىرويج لىىه ورعايتىىه، فىىي  يىىاب 

 الحظر الشامل؟
       ال   نعم

فىىىىىىرض قيىىىىىىود علىىىىىىى أنشىىىىىىطة اإلعىىىىىىالن  - 13-3 3-2-1-5
والتىىىىىىىىرويج والرعايىىىىىىىىة العىىىىىىىىابرة للحىىىىىىىىدود 
والناشىىىئة مىىىن داخىىىل إقلىىىيمكم والتىىىي لهىىىا 
آثىىار عىىابرة للحىىدود، فىىي  يىىاب الحظىىر 

 الشامل؟

       ال   نعم

حظر جميي أنواع أنشطة اإلعىالن عىن  - )أ(13-4 3-2-1-6
التبىىىن والتىىىرويج لىىىه ورعايتىىىه التىىىي تىىىرو ج 
ألحىىد منتجىىات التبىىن بىىأي وسىىيلة كاذبىىة 
أو خادعىىىة أو مضىىىىللة أو مفضىىىية إلىىىىى 
انطبىىىىىاع خىىىىىاطئ بشىىىىىأن خصائصىىىىىه أو 
 آثاره الصحية أو أخطاره أو انبعاثاته؟

       ال   نعم
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المطالبة بىأن يىرتبط اإلعىالن عىن التبىن  - )ب(13-4 3-2-1-1
والتىىرويج لىىه ورعايتىىه بتحىىذيرات صىىحية 

 أو تحذيرات أو رسائل أخرى مالئمة؟
       ال   نعم

تقييد الحوافز المباشرة أو  يىر المباشىرة  - )ج(13-4 3-2-1-1
التىىىىىىىي تشىىىىىىىجي الجمهىىىىىىىور علىىىىىىىى شىىىىىىىراء 

 منتجات التبن؟
       ال   نعم

مطالبىىة دوائىىر صىىناعة التبىىن باإلفصىىام  - )د(13-4 3-2-1-2
ة المعنيىىة عمىىا تنفقىىه للسىىلطات الحكوميىى

على أنشطة اإلعالن والترويج والرعايىة 
 التي لم تحظر بعد؟

       ال   نعم

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

 اإلذاعة؟ • 
       ال   نعم

 التليفزيون؟ •
       ال   نعم

 وسائل اإلعالم المطبوعة؟ •
       ال   نعم

 شبكة اإلنترنت الداخلية؟ •
       ال   نعم

 شبكة اإلنترنت العالمية؟ •
       ال   نعم

 رجى تحديدها:)ي وسائط أخىرىأي  •
)                 

       ال   نعم

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

 للتظا رات واألنشطة الدولية؟ •
       ال   نعم

 لمشاركين فيها؟ل •
       ال   نعم

 فهل: 1-1-2-3سواء أكانت إجابتكم "نعم" أم "ال" عن السؤال 
تتعىىىاونون مىىىي األطىىىراف األخىىىرى علىىىى  - 13-6 3-2-1-12

وسىىىىائر الوسىىىىائل تطىىىىوير التكنولوجيىىىىات 
الضرورية لتيسير إل اء أنشىطة التىرويج 

 العابرة للحدود؟

       ال   نعم

تفرضىىون عقوبىىات علىىى التىىرويج العىىابر  - 13-1 3-2-1-13
للحىىدود تكىىافئ العقوبىىات المنطبقىىة علىىى 

الرعايىىىىىىىة أنشىىىىىىطة اإلعىىىىىىالن والتىىىىىىرويج و 
الناشىىئة مىىن داخىىل إقلىىيمكم وفقىىا  للقىىانون 

 الوطني؟

       ال   نعم

)اإلعىىىىالن عىىىىن التبىىىىن  13الرجىىىىاء تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادة  3-2-1-14
 لسابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.على مدى العامين ا والترويج له ورعايته(

           

 استخدام المبادئ التوجيهية التي اعتمد ا مؤتمر األطراف 3-2-1-15
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ُيرجى االستفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقديم معلومات إضافية عن استخدام "المبادئ 

طارية بشأن مكافحة من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإل 13التوجيهية لتنفيذ المادة 
من وثيقة اإلرشادات   13التبن" في واليتكم )الرجاء الرجوع إلى الفرع المعني بالمادة

المبينة خطوة بخطوة عند اإلجابة على  ذا السؤال(. وقد تر بون عوضا  عن ذلك في 
لة من خالل اإلجابة على استبيان إضافي عن استخدام المبادئ  تقديم معلومات مفصه

 ة. واإلجابة اختيارية على  ذا الفرع أو على االستبيان اإلضافي.التوجيهي
           

لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-2-1-15
 المخصص أدناه.

           

 
 عنهالحد من الطلب فيما يتعلت باالعتماد على التبغ واإلقالع  14 3-2-1
 ىىىل قمىىىتم حسىىىب االقتضىىىاء باعتمىىىاد وتنفيىىىذ تىىىدابير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىة أو   

إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسب االقتضىاء بتنفيىذ بىرامج بخصىوص أي 
 من المجاالت التالية:

"نعىىىم" أو "ال". وفيمىىىا يتعلىىىق بىىىالردود اإليجابيىىىة )الرجىىىاء وضىىىي عالمىىىة علىىىى 
كان المخصص فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو يرجى تقديم ملخص مقتضب في الم

ب حىىىىدى  ،إرفىىىىاق الوثىىىىائق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىىى تقىىىىديم الوثىىىىائق، إن تىىىىوافرت
 الل ات الرسمية الست.(

إعىىىىىىداد ونشىىىىىىىر مبىىىىىىىادئ توجيهيىىىىىىىة مالئمىىىىىىىة  - 14-1 3-2-1-1
وشىىىاملة ومتكاملىىىة مسىىىندة بالبيهنىىىات العلميىىىة 

 وأفضل الممارسات؟
       ال   نعم

بىىرامج التشىىجيي علىىى اإلقىىالع عىىن تعىىاطي  - 14-1 3-2-1-2
 التبن تشمل ما يلي:

  

تنظىىىىىيم حمىىىىىالت إعالميىىىىىة تركىىىىىز علىىىىىى  •
       ال   نعم أ مية اإلقالع عن التدخين؟

 برامج موجهة خصيصا  إلى: •

 الفتيات دون سن البلوغ والقاصرات 
       ال   نعم

 النساء 
       ال   نعم

 لالحوام 
       ال   نعم

الخطىىىىىىىىوط الهاتفيىىىىىىىىة للمسىىىىىىىىاعدة علىىىىىىىىى  •
       ال   نعم اإلقالع عن التدخين

تظىىا رات محليىىة حسىىب االقتضىىاء مثىىل  •
اليوم العىىىىىىىالمي نشىىىىىىىطة المرتبطىىىىىىىة بىىىىىىىاأل

أو اليىوم الىوطني  لالمتناع عىن التىدخين
 لالمتناع عن التدخين؟

       ال   نعم

 ( )يرجى تحديدها: أي برامج أخرى •

           
       ال   نعم
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 تصميم وتنفيذ برامج تشجي على اإلقالع عن تعاطي التبن في أماكن مثل: - )أ(14-2 3-2-1-3
 المؤسسات التعليمية؟ •

       ال   نعم

 مرافق الرعاية الصحية؟ •
       ال   نعم

 أماكن العمل؟ •
       ال   نعم

 األوساط الرياضية؟ •
       ال   نعم

)يرجددددددددى أمىىىىىىىىاكن أخىىىىىىىىرى أي  •
 ؟( تحديدها:

             

       ال   نعم

إدراج تشخيص وعالج االعتماد على التبن، وخىدمات إسىداء المشىورة بشىأن  - )ب(14-2 3-2-1-4
خين، فىىىي البىىىرامج والخطىىىط واالسىىىتراتيجيات الوطنيىىىة مىىىن اإلقىىىالع عىىىن التىىىد

 أجل:

 مكافحة التبن؟ •
       ال   نعم

 الصحة؟ •
       ال   نعم

 ليم؟التع •
       ال   نعم

إدراج بىىىىىىىرامج تتعلىىىىىىىق بتشىىىىىىىخيص  - 3-2-1-5
االعتمىىاد علىىى التبىىن وعالجىىه فىىي 
 نظام الرعاية الصحية التابي لكم؟

       ال   نعم

فيرجىىى ذكىىر الهياكىىل التىىي تقىىوم  5-1-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  )ب(14-2 3-2-1-6
بتىوفير بىرامج تشىخيص وعىىالج االعتمىاد علىى التبىن فىىي إطىار نظىام الرعايىىة 

 الصحية التابي لكم من بين الهياكل التالية؟

 الرعاية الصحية األولية 
       ال   نعم

  الرعايىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىحية الثانويىىىىىىىىىة
       ال   نعم والثالثية

  نظىىىىىىىىىىىىىم الرعايىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىحية
)يرجى تحديددها: المتخصصة 

)                
       ال   نعم

  المراكىىىىىىىىز المتخصصىىىىىىىىة فىىىىىىىىي
إسىىىىداء المشىىىىورة لإلقىىىىالع عىىىىن 
التىىىىىىدخين ومعالجىىىىىىة االعتمىىىىىىاد 

 عليه

       ال   نعم

 مراكز التأ يل 
       ال   نعم

  يرجددددددددى أي مراكىىىىىىىز أخىىىىىىىىرى(
       ال   نعم              ( تحديدها:

تاحىىة فىىي فمىىا  ىىي الخىىدمات الم 5-1-2-3إذا أجبىىتم بىىى"نعم" علىىى السىىؤال  )ب(14-2 3-2-1-1
  ذه األوساط التي يشملها التمويل العمومي أو مخططات سداد التكاليف؟
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  معدومة  جزئية  كاملة الرعاية الصحية األولية •

الرعايىىىىىىىة الصىىىىىىىحية الثانويىىىىىىىة  •
  معدومة  جزئية  كاملة لثيةوالثا

نظىىىىىىىىىىىم الرعايىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىحية  •
)يرجدددددددددددددددى المتخصصىىىىىىىىىىىىىىىة 

              تحديدها: (
  معدومة  جزئية  كاملة

المراكىىىىىىز المتخصصىىىىىىة فىىىىىىي  •
إسىىداء المشىىورة لإلقىىالع عىىن 
التىىىدخين ومعالجىىىة االعتمىىىىاد 

 عليه
  معدومة  جزئية  كاملة

  معدومة  جزئية  كاملة مراكز التأ يل •

)يرجددددى أي خىىىىدمات أخىىىىرى  •
              ( تحديدها:

  معدومة  جزئية  كاملة

فيرجى تحديىد المهنيىين الصىحيين  5-1-2-3إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال  )ب(14-2 3-2-1-1
أو سوا م من المنخىرطين فىي البىرامج التىي تتىيح عىالج االعتمىاد علىى التبىن 

 وخدمات إسداء المشورة؟

 المهنيون الصحيون:

 اءاألطب •
       ال   نعم

 سنانأطباء األ •
       ال   نعم

 أطباء األسرة •
       ال   نعم

ممارسىىىىىىىىو الطىىىىىىىىب التقليىىىىىىىىدي  •
       ال   نعم )الشعبي(

المهنيىىىون الطبيىىىون الخىىىرون  •
             ( )يرجى تحديدهم:

       ال   نعم

 الممرضات •
       ال   نعم

 القابالت •
       ال   نعم

 نالصيدالنيو  •
       ال   نعم

العىىىىىىىىىىىىىىاملون فىىىىىىىىىىىىىىي خدمىىىىىىىىىىىىىىة  •
       ال   نعم المجتمعات المحلية

العىىىىىىىىىىىىاملون فىىىىىىىىىىىىي الخدمىىىىىىىىىىىىة  •
       ال   نعم االجتماعية

المهنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحيون  •
)يرجدددى تحديددددهم: الخىىىرون 

)              

       ال   نعم

راسىىىىي إدخىىىال التىىىدريب علىىىى عىىىالج االعتمىىىاد علىىىى التبىىىن فىىىي المنهىىىاج الد - )ج(14-2 3-2-1-2
 لتدريب العاملين الصحيين قبل التخرج وبعده في المدارس التالية:
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 الطب؟ •
       ال   نعم

 طب األسنان؟ •
       ال   نعم

 التمريض؟ •
       ال   نعم

 الصيدلة؟ •
       ال   نعم

)يرجدددددددى أي مىىىىىىىدارس أخىىىىىىىرى  •
               ( تحديدها:

       ال   نعم

تيسىىىىىير إتاحىىىىىة و أو القىىىىىدرة علىىىىىى  - )د(14-2 3-2-1-12
 الصىيدالنيةتحمل تكلفة المنتجات 

 لمعالجة االعتماد على التبن؟
       ال   نعم

فمىىا  ىىي المنتجىات التىىي يمكىىن  12-1-2-3إذا أجبىتم بىىى"نعم" علىىى السىؤال  )د(14-2 3-2-1-11
 شراؤ ا بشكل قانوني في بالدكم، وأين يمكن شراؤ ا؟

          
فمىا  ىي المنتجىات الصىىيدالنية  12-1-2-3إذا أجبىتم بىى"نعم" علىى السىىؤال  )د(14-2 3-2-1-12

 ن داخل واليتكم بشكل قانوني؟المتاحة لمعالجة االعتماد على التب

العالج باالستعاضة عن  •
       ال   نعم النيكوتين

 ُبوبروبُيونال •
       ال   نعم

 نيكلينفاريال •
       ال   نعم

)يرجددددددى أي منتجىىىىىىات أخىىىىىىرى  •
              ( تحديدها:

       ال   نعم

فهل تمول تكاليف العىالج بهىذه  12-1-2-3لى السؤال إذا أجبتم بى"نعم" ع )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 ُبوبروبُيونال •

  معدومة  جزئية  كاملة فارينيكلينال •

)يرجددى أي منتجىات أخىىرى  •
  معدومة  جزئية  كاملة                    ( تحديدها:

الحىد مىن الطلىب فيمىا يتعلىق ) 14نفيىذ المىادة الرجاء تقديم وصف موجز للتقدم المحرز في ت 3-2-1-14
علىىىى مىىىدى السىىىنوات الىىىثالث الماضىىىية أو منىىىذ تقىىىديم  باالعتمىىىاد علىىىى التبىىىن واإلقىىىالع عنىىىه(

 تقريركم الماضي.

           

 استخدام المبادئ التوجيهية التي اعتمد ا مؤتمر األطراف 3-8-2-15
 

م معلومات إضافية عن استخدام "المبادئ التوجيهية ُيرجى االستفادة من الحيهز الوارد أدناه لتقدي
من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبن" في واليتكم   14لتنفيذ المادة
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من وثيقة اإلرشادات المبينة خطوة بخطوة عند   14)الرجاء الرجوع إلى الفرع المعني بالمادة
لة من خالل اإلجابة على  ذا السؤال(. وقد تر بون  عوضا  عن ذلك في تقديم معلومات مفصه

اإلجابة على استبيان إضافي عن استخدام المبادئ التوجيهية. واإلجابة اختيارية على  ذا الفرع 
 أو على االستبيان اإلضافي.

           
فىىىي  إذا كانىىىت لىىىديكم معلومىىىات  امىىىة أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىىى تقىىىديم تفاصىىىيلها 3-8-2-16

 المكان المخصص أدناه.

           
 بير التي تتعلق بال د من توريد التبم

 

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

 االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ 15 3-3-1
ة أو إداريىة  ل قمتم حسب االقتضىاء باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعية أو تنفيذيى  

أو تىىىدابير أخىىىرى أو قمىىىتم حسىىىب االقتضىىىاء بتنفيىىىذ بىىىرامج بخصىىىوص أي مىىىن 
 المجاالت التالية:

"نعم" أو "ال". وفيما يتعلق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجاء وضي عالمة على 
تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

ب حىىىىىدى الل ىىىىىات  ،يم الوثىىىىىائق، إن تىىىىىوافرتالوثىىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىىىى تقىىىىىد
 الرسمية الست.(

اشىىتراط وضىىي عالمىىات علىىى كىىل علىىب  - 15-2 3-3-1-1
وعبىىىىىىىىىىوات منتجىىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىىن وأ لفتهىىىىىىىىىىا 
الخارجيىىىة للمسىىىاعدة علىىىىى تحديىىىد منشىىىىأ 

 المنتج؟

       ال   نعم

اشىىتراط وضىىي عالمىىات علىىى كىىل علىىب  - )أ(15-2 3-3-1-2
وعبىىىىىىىىىىوات منتجىىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىىن وأ لفتهىىىىىىىىىىا 
الخارجيىىىىىة تىىىىىدل علىىىىىى أن المنىىىىىتج ُيبىىىىىاع 

 بصفة قانونية في السوق الداخلية؟

       ال   نعم

ات اشىىىىىىىىىىتراط أن تحمىىىىىىىىىىل علىىىىىىىىىىب وعبىىىىىىىىىىو  - )أ(15-2 3-3-1-3
منتجىىىىات التبىىىىن التىىىىي تبىىىىاع بالتجزئىىىىة أو 
بالجملىىىىىىة فىىىىىىي السىىىىىىوق الداخليىىىىىىة البيىىىىىىان 
التالي "ال يىرخص بىالبيي إال فىي ..." أو 
أن تحمىىل أي عالمىىة أخىىرى فعالىىة تبىىين 

 المقصد النهائي للمنتج؟

       ال   نعم

3-3-1-4 51-
 )ب(2

قتفىىىىىاء األثىىىىىر اسىىىىىتحداث نظىىىىىام عملىىىىىي ال -
يعىىىىىىزز نظىىىىىىام التوزيىىىىىىي  وتحديىىىىىىد المنشىىىىىىأ

ويسىىىىىىاعد علىىىىىىى تحىىىىىىري االتجىىىىىىار  يىىىىىىر 
 المشروع؟

       ال   نعم

اشىىىىىتراط وضىىىىىوم العالمىىىىىات أو كتابتهىىىىىا  - 15-3 3-3-1-5
       ال   نعم ات الرئيسية للبلد؟بالل ة و  أو الل 

اشىىىىىتراط رصىىىىىد وتجميىىىىىي البيانىىىىىات عىىىىىن  - )أ(15-4 3-3-1-6
       ال   نعماالتجىىار العىىابر للحىىدود بمنتجىىات التبىىن، 
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 بما فيه االتجار  ير المشروع؟
تبىىىىىىادل  ىىىىىىذه المعلومىىىىىىات بىىىىىىين  تسىىىىىىهيل - )أ(15-4 3-3-1-1

المصىىىىىىىىىىىىىىىالح الجمركيىىىىىىىىىىىىىىىة والضىىىىىىىىىىىىىىىريبية 
والسىىىىىلطات األخىىىىىىرى حسىىىىىب االقتضىىىىىىاء 
ووفقا  للقانون الوطني واالتفاقىات الثنائيىة 

 والمتعددة األطراف ذات الصلة؟

       ال   نعم

3-3-1-1 15-
 )ب(4

إنفىاذ أو تعزيىز القىىوانين وتحديىد عقوبىىات  -
وتعويضىىىىىات فىىىىىي حالىىىىىة االتجىىىىىار  يىىىىىر 
المشىىىىىىىىىروع بمنتجىىىىىىىىىات التبىىىىىىىىىن وتزييفهىىىىىىىىىا 

 وتهريب السجائر؟

       ال   نعم

اشىىتراط إتىىالف السىىجائر ومنتجىىات التبىىن  - )ج(15-4 3-3-1-2
المقلىىىدة والمهربىىىة وكىىىل معىىىدات التصىىىنيي 
المصىىىىىادرة المتأتيىىىىىة مىىىىىن االتجىىىىىار  يىىىىىر 
المشىىىروع باسىىىتخدام طىىىرق تحتىىىرم البيئىىىة 
باسىىىىىىتخدام طىىىىىىرق تحتىىىىىىرم البيئىىىىىىة بقىىىىىىدر 
اإلمكان أو الىتخلص مىن  ىذه المنتجىات 

 وفقا  للقانون الوطني؟

       ال   نعم

اعتمىىىىىىاد وتنفيىىىىىىذ تىىىىىىدابير رصىىىىىىد وتوثيىىىىىىق  - )د(15-4 3-3-1-12
ومراقبىىىىة تخىىىىزين وتوزيىىىىي منتجىىىىات التبىىىىن 
المحتجىىىىىزة أو المنقولىىىىىة وقىىىىىف الضىىىىىرائب 

 والرسوم؟

       ال   نعم

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

التشىىىىىجيي علىىىىىى التعىىىىىاون بىىىىىين الهيئىىىىىات  - 15-6 3-3-1-12
ليىىىىة الوطنيىىىىة والمنظمىىىىات الحكوميىىىىة الدو 

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

 اإلقليمي ودون اإلقليمي؟

       ال   نعم

التىىىىىىرخيص أو اتخىىىىىىاذ إجىىىىىىراءات أخىىىىىىرى  - 15-1 3-3-1-13
بقصىىد مراقبىىة أو تنظىىيم اإلنتىىاج والتوزيىىي 
 من أجل تفادي االتجار  ير المشروع؟

       ال   نعم

)االتجىىىار  يىىىر المشىىىروع  15م المحىىىرز فىىىي تنفيىىىذ المىىىادة الرجىىىاء تقىىىديم وصىىىف مىىىوجز للتقىىىد 3-3-1-14
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. بمنتجات التبن(

 مقارنة باالعوام السابقة تم ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة ومصادرتها واتالفها 
 ىىىذا الفىىىرع فيرجىىىى تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي إذا كانىىىت لىىىديكم معلومىىىات  امىىىة أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  3-3-1-15

 المكان المخصص أدناه.
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ر 16 3-3-2 ر والمبيعات بواسطة القصَّ  المبيعات التي تستهدف القصَّ

دابير تشىىىريعية أو تنفيذيىىىىة أو تىىىى ىىىل قمىىىتم حسىىىىب االقتضىىىاء باعتمىىىىاد وتنفيىىىذ   
مج بخصىوص أي إدارية أو تدابير أخرى أو قمتم حسىب االقتضىاء بتنفيىذ بىرا

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

يرجى تقديم ملخص مقتضب في المكان المخصىص فىي نهايىة  ىذا الفىرع أو 
ب حىىىىدى  ،إرفىىىىاق الوثىىىىائق ذات الصىىىىلة. ويرجىىىىى تقىىىىديم الوثىىىىائق، إن تىىىىوافرت

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

أجبىىىىىىىىتم بىىىىىىىىى"نعم" فيرجىىىىىىىىى تحديىىىىىىىىد السىىىىىىىىن 
 سنة  18القانونية: 

       ال   نعم

اشىىتراط قيىىام جميىىي بىىائعي منتجىىات التبىىن  - )أ(16-1 3-3-2-2
قطىىة بوضىىي مؤشىىر واضىىح وبىىارز داخىىل ن

البيىىىي التابعىىىة لهىىىم يفيىىىد بحظىىىر بيىىىي التبىىىن 
ر؟  إلى القصه

       ال   نعم

اشىىتراط قيىىام كىىل بىىائي للتبىىن يسىىاوره شىىك  - )أ(16-1 3-3-2-3
فىىىىىىىي عمىىىىىىىر المشىىىىىىىتري أن يطالىىىىىىىب  نىىىىىىىا 
المشىىتري بتقىىديم مىىا يىىدل علىىى أنىىه قىىد بلىىن 

 لسن القانونية؟ا

       ال   نعم

حظىىر بيىىي منتجىىات التبىىن بىىأي شىىكل مىىن  - )ب(16-1 3-3-2-4
األشىىىىكال مهمىىىىا كانىىىىت طريقىىىىة الحصىىىىول 

المحىىىىىىالت عليهىىىىىىا مباشىىىىىىرة مثىىىىىىل رفىىىىىىوف 
 المفتوحة؟

       ال   نعم

أو الوجبىات حظر بيي وتصنيي الحلويىات  - )ج(16-1 3-3-2-5
الخفيفىىىة أو الىىىدمى ومىىىا سىىىوا ا فىىىي شىىىكل 

ر؟  منتجات للتبن إل راء القصَّ

       ال   نعم

 حظر بيي منتجات التبن في آالت البيي؟ - ()د16-1 3-3-2-6
       ال   نعم

 .1-2-3-3فيرجى االنتقال مباشرة إلى السؤال  6-2-3-3إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال 
 6-2-3-3إذا أجبىىىىىتم بىىىىىالنفي علىىىىىى السىىىىىؤال  )د(16-1 3-3-2-1

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

ر؟  بيي منتجات التبن للقصَّ

       ال   نعم

 حظر و  أو تعزيز حظر توزيي منتجات التبن المجانية إلى: - 16-2 3-3-2-1

 عموم الناس؟ •
       ال   نعم

ر؟ •  القصَّ
       ال   نعم

حظىىىر بيىىىي السىىىجائر آحىىىادا  أو فىىىي علىىىب  - 16-3 3-3-2-2
       ال   نعم ص يرة؟
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فىىرض عقوبىىات علىىى البىىائعين والمىىوزعين  - 16-6 3-3-2-12
       ال   نعم لضمان االمتثال؟

ر بب - 16-1 3-3-2-11  يي منتجات التبن؟حظر قيام القصَّ
       ال   نعم

)المبيعىىات التىىي تسىىتهدف  16الرجىىاء تقىىديم وصىىف مىىوجز للتقىىدم المحىىرز فىىي تنفيىىذ المىىادة  3-3-2-12
ىىىر( ىىىر والمبيعىىىات بواسىىىطة القصَّ تقريىىىركم  علىىىى مىىىدى العىىىامين السىىىابقين أو منىىىذ تقىىىديم القصَّ

 الماضي.
متضمنة ذلك  م 2213يوليو  15في  تم إصدار الالئحة المفسرة لقانون مكافحة التدخين 

 الحظر
لىىم يشىىملها  ىىذا الفىىرع فيرجىىى تقىىديم تفاصىىيلها فىىي المكىىان و إذا كانىىت لىىديكم معلومىىات  امىىة  3-3-2-13

 المخصص أدناه.
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 م الدعم لألنشطة البديلة المجدية اقتصاديا  تقدي 11 3-3-3
 ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىاء باعتمىىاد وتنفيىىذ تىىدابير أو بىىرامج بخصىىوص أي مىىن   

 المجاالت التالية:
"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجاء وضي عالمىة علىى 

و إرفىىاق تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أ
ب حىدى الل ىات الرسىمية  ،الوثائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت

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

 زارعي التبن؟ل •
  ال ينطبق   ال   نعم

 للعاملين في صناعة التبن؟ •
  ال ينطبق   ال   نعم

 آحاد بائعي التبن؟ •
  ال ينطبق   ال   نعم

)تقديم الىدعم لننشىطة البديلىة  11الرجاء تقديم ملخص موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المادة  3-3-3-2
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي. المجدية اقتصاديا (

           
م معلومىىىات  امىىىة أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىىى تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي إذا كانىىىت لىىىديك 3-3-3-3

 المكان المخصص أدناه.
           

 تدابير عالسياسا  األخرى 3-4

 التدابير والسياسات األخرى 3-4
 (21إلى  11)باإلشارة إلى المواد 

 حماية البيئة وصحة األشخاص 11 3-4-1
د وتنفيىىذ تىىدابير تشىىريعية أو تنفيذيىىة أو إداريىىة  ىىل قمىىتم حسىىب االقتضىىاء باعتمىىا  

أو تىىىىدابير أخىىىىرى أو قمىىىىتم حسىىىىب االقتضىىىىاء بتنفيىىىىذ بىىىىرامج بخصىىىىوص أي مىىىىن 
 المجاالت التالية:

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجاء وضي عالمىة علىى 
رفىىاق تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إ

ب حىدى الل ىات الرسىمية  ،الوثائق ذات الصلة. ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت
 الست.(

 تنفيذ التدابير المتعلقة بزراعة التبن في إقليم بلدكم مي مراعاة ما يلي: - 11 3-4-1-1
 حماية البيئة؟ •

  ال ينطبق   ال   نعم

صىىىىىىىىىىحة األشىىىىىىىىىىخاص المرتبطىىىىىىىىىىة  •
  ال ينطبق   ال   نعم بالبيئة؟

 في إقليم بلدكم مي مراعاة ما يلي: تنفيذ التدابير المتعلقة بتصنيي التبن - 11 3-4-1-2
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 حماية البيئة؟ •
  ال ينطبق   ال   نعم

صىىىىىىىىىىحة األشىىىىىىىىىىخاص المرتبطىىىىىىىىىىة  •
  ال ينطبق   ال   نعم بالبيئة

حمايىىىىة البيئىىىىة وصىىىىحة ) 11الرجىىىىاء تقىىىىديم وصىىىىف مىىىىوجز للتقىىىىدم المحىىىىرز فىىىىي تنفيىىىىذ المىىىىادة  3-4-1-3
 ( على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.األشخاص
           

لومىىىات  امىىىة أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىىى تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي إذا كانىىىت لىىىديكم مع 3-4-1-4
 المكان المخصص أدناه.

           
 

 المسؤولية 12 3-4-2

"نعىم" أو "ال". وفيمىا يتعلىق بىالردود اإليجابيىة يرجىى تقىديم )الرجاء وضي عالمىة علىى   
ثىىائق ذات ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق الو 

 ب حدى الل ات الرسمية الست.( ،الصلة. ويرجى تقديم الوثائق، إن توافرت

3-4-2-1 12-1 
 

 ل يتضمن تشريعكم الخىاص بمكافحىة  
التبىىن تىىدابير تتعلىىق بالمسىىؤولية الجنائيىىة 

 عن أية انتهاكات لهذا التشريي؟
  ال ينطبق   ال   نعم

 ل لديكم أحكام مستقلة عىن المسىؤولية  3-4-2-2
الجنائيىىىىىة فيمىىىىىا يخىىىىىص مكافحىىىىىة التبىىىىىن 

تنىىدرج ضىىمن نطىىاق تشىىريي مكافحىىة  )ال
 التبن؟(

  ال ينطبق        ال   نعم

 ىىىل لىىىديكم أيىىىة تىىىدابير عىىىن المسىىىؤولية  3-4-2-3
المدنيىىىىىىة أو الجنائيىىىىىىة تتنىىىىىىاول مكافحىىىىىىة 

 التبن تحديدا ؟
  ال ينطبق        ال   نعم

 ىىىىىىل لىىىىىىىديكم أيىىىىىىىة أحكىىىىىىام عامىىىىىىىة عىىىىىىىن  3-4-2-4
المسىىىىىىؤولية المدنيىىىىىىة قىىىىىىد تنطبىىىىىىق علىىىىىىى 

 مكافحة التبن؟
  ال ينطبق        ال   نعم

 ل لديكم أحكام عن المسىؤولية المدنيىة  3-4-2-5
و الجنائيىىة تىىنص علىىى تعىىويض الثىىار أ

الصىىحية الضىىارة و  أو سىىداد التكىىاليف 
الطبيىىىىىة أو االجتماعيىىىىىة أو  ير ىىىىىا مىىىىىن 

 التكاليف ذات الصلة؟

  ال ينطبق        ال   نعم

رفىىىي أحىىىدكم فىىىي واليىىىتكم القانونيىىىة   ىىىل 3-4-2-6
دعىىىىىىىوى تتعلىىىىىىىىق بالمسىىىىىىىؤولية الجنائيىىىىىىىىة 

  ال ينطبق  ال    نعم 
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المدنيىىة، بمىىا فىىي ذلىىك التعىىويض  أو و 
االقتضىىىىىاء، ضىىىىىد أي شىىىىىركة تبىىىىىن  عنىىىىىد
أثر منىاوئ للصىحة نجىم عىن  أي بصدد

 تعاطي التبن؟

 ىىل اتخىىذتم حسىىب االقتضىىاء أي إجىىراء  3-4-2-1
تشىىىىىىىىىريعي أو تنفيىىىىىىىىىذي أو إداري أو أي 
إجىىىراء آخىىىر ضىىىد دوائىىىر صىىىناعة التبىىىن 
لحملهىىىىىا علىىىىىى سىىىىىداد جميىىىىىي أو بعىىىىىض 
التكىىىىىىىىاليف الطبيىىىىىىىىة أو االجتماعيىىىىىىىىة أو 
التكىىاليف األخىىرى ذات الصىىلة بتعىىاطي 

 ونية؟التبن في واليتكم القان

  ال ينطبق  ال    نعم 

علىى )المسىؤولية(  12الرجاء تقديم وصف موجز ألي تقدم محرز حسب االقتضاء في تنفيىذ المىادة  3-4-2-1
 ديم تقريركم الماضي.مدى السنوات الثالث الماضية أو منذ تق

           

إذا كانت لديكم معلومات  امة ولم يشملها  ذا الفرع فيرجى تقىديم تفاصىيلها فىي المكىان المخصىص  3-4-2-2
 أدناه.
           

 

 البحوث والمراقبة وتبادل المعلومات 22 3-4-3
يىة أو إداريىة  ل قمتم حسب االقتضىاء باعتمىاد وتنفيىذ تىدابير تشىريعية أو تنفيذ  

أو تىىىدابير أخىىىرى أو قمىىىتم حسىىىب االقتضىىىاء بتنفيىىىذ بىىىرامج بخصىىىوص أي مىىىن 
 المجاالت التالية:

"نعم" أو "ال". وفيما يتعلق بىالردود اإليجابيىة يرجىى )الرجاء وضي عالمة على 
تقىىديم ملخىىص مقتضىىب فىىي المكىىان المخصىىص فىىي نهايىىة  ىىذا الفىىرع أو إرفىىاق 

ب حىىىىىدى الل ىىىىىات  ،ديم الوثىىىىىائق، إن تىىىىىوافرتالوثىىىىىائق ذات الصىىىىىلة. ويرجىىىىىى تقىىىىى
 الرسمية الست.(

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

       ال   نعم

 عواقب استهالك التبن؟ •
       ال   نعم

المؤشىىىىىىرات االجتماعيىىىىىىة واالقتصىىىىىىادية  •
       ال   نعم ذات الصلة باستهالك التبن؟

تعىىىىاطي التبىىىىن بىىىىين النسىىىىاء مىىىىي إيىىىىالء  •
       ال   نعم عناية خاصة للحوامل؟

محىىىىىىددات وعواقىىىىىىب التعىىىىىىرض لىىىىىىدخان  •
       ال   نعم التبن؟

تحديىىد البىىرامج الفعالىىة لعىىالج االعتمىىاد  •
       ال   نعم على التبن؟
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 تحديد سبل العيش البديلة؟ •
       ال   نعم

( )يرجى تحديدها:معلومات أخرى  •  ً 

                       

       ال   نعم

دعم وتدريب جميي األشخاص المنخىرطين  - )ب(22-1 3-4-3-2
فىىىىي أنشىىىىطة مراقبىىىىة التبىىىىن، بمىىىىا فىىىىي ذلىىىىك 

 أنشطة البحوث والتنفيذ والتقييم؟
       ال   نعم

 نظام وطني للرصد الوبائي بخصوص ما يلي: - )أ(22-3 3-4-3-3
 أنماط استهالك التبن؟ 

       ال   نعم

 محددات استهالك التبن؟ 
       ال   نعم

 عواقب استهالك التبن؟ 
       ال   نعم

  المؤشىىىىىىرات االجتماعيىىىىىىة واالقتصىىىىىىادية
       ال   نعم والصحية ذات الصلة باستهالك التبن؟

 التعرض لدخان التبن؟ 
       ال   نعم

  يرجدددددددددى معلومىىىىىىىىىات أخىىىىىىىىىرى  امىىىىىىىىىة(
       ال   نعم                  ( تحديدها:

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

م وكىىىىىىىىذا المسىىىىىىىىح العىىىىىىىىالمي 2213م و2223مسىىىىىىىىح صىىىىىىىىحة األسىىىىىىىىرة عىىىىىىىىام  
م  2213م و2221عىىىىىىام ( سىىىىىىنة  15-13 ) لتعىىىىىىاطي التبىىىىىىن بىىىىىىين الشىىىىىىباب

)& 2013 2008 (GYTS ، لطلبىىىىة المهنيىىىىين الصىىىىحيين المسىىىىح العىىىىالمي لو
 GHPSS 2009)م )2222عام  في كليات الطب والعلوم الصحية

 ل 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 إلجراء مسح جديد للتبن خالل 

نوات من المسح السابق؟ نرجو ذكر التفاصيل في المكان ثالث إلى خمس س
 المخصص أدناه.

           
 التبادل اإلقليمي والعالمي لما  و متام للعموم على الصعيد الوطني من: - 22-4 3-4-3-6

المعلومىىىىىىىىىىىىىىىىىىات العلميىىىىىىىىىىىىىىىىىىة والتقنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  •
واالجتماعيىىىىىىىة االقتصىىىىىىىادية والتجاريىىىىىىىة 

 والقانونية؟
       ال   نعم

المعلومىىىات المتعلقىىىة بممارسىىىات دوائىىىر  •
       ال   نعم صناعة التبن؟

 المعلومات المتعلقة بزراعة التبن؟ •
       ال   نعم
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 قاعدة بيانات محدَّثة تحتوي على: - ()أ22-4 3-4-3-1
 التبن؟قوانين ولوائح مكافحة  •

       ال   نعم

مكافحىىة  معلومىىات تتعلىىق ب نفىىاذ قىىوانين •
       ال   نعم التبن؟

 قوانين ذات صلة؟ •
       ال   نعم

)البحىوث والمراقبىة وتبىادل  22لمادة الرجاء تقديم وصف موجز عن التقدم المحرز في تنفيذ ا 3-4-3-1
 على مدى العامين السابقين أو منذ تقديم تقريركم الماضي.المعلومات( 

م والتي أدخل فيه أسئلة عن التبن، وكذا المسح 2213تنفيذ المسح الوطني لصحة األسرة  
 ( GYTS 2013 )م 2213العالمي إلنتشار التبن بين الشباب 

م معلومىىىات  امىىىة أخىىىرى ولىىىم يشىىىملها  ىىىذا الفىىىرع فيرجىىىى تقىىىديم تفاصىىىيلها فىىىي إذا كانىىىت لىىىديك 3-4-3-2
 المكان المخصص أدناه.
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 التعاعن عالمسا دة الدعليان - 4
 

يرمىىي  ىىذا الفىىرع إلىىى مسىىاعدة أمانىىة االتفاقيىىة علىىى تيسىىير عمليىىة الىىربط بىىين المهىىارات والمىىوارد المتاحىىة : مالحظىىة
 على المستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية. واالحتياجات المحددة

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

قىىىىىدمتم أو تلقيىىىىىتم مسىىىىىاعدة ماليىىىىىة أو تقنيىىىىىة )مىىىىىن 
خالل قنىوات أحاديىة أو ثنائيىة أو إقليميىة أو دون 
إقليميىىة  أو قنىىوات أخىىىرى متعىىددة األطىىراف، بمىىىا 

الحكوميىىىىىىىىىة اإلقليميىىىىىىىىىىة  فىىىىىىىىىي ذلىىىىىىىىىك المنظمىىىىىىىىىىات
والمنظمىىات الحكوميىىة الدوليىىة أو المنظمىىات  يىىر 
الحكوميىىىىىىىىىىىة والمؤسسىىىىىىىىىىىات الماليىىىىىىىىىىىة واإلنمائيىىىىىىىىىىىة 
المختصة( إلعىداد وتعزيىز بىرامج شىاملة ومتعىددة 
القطاعىىىات لمكافحىىىة التبىىىن فىىىي أطىىىراف االتفاقيىىىة 
مىىىىىىىىن البلىىىىىىىىدان الناميىىىىىىىىة واألطىىىىىىىىراف التىىىىىىىىي تمىىىىىىىىر 

فىي أي مجىىال اقتصىاداتها بمرحلىة انتقاليىىة، وذلىك 
 من المجاالت التالية:

المساعدة 
 المقدمة 

المساعدة 
 المتلقاة 

تطوير ونقل واكتساب التكنولوجيا والمعىارف  - )أ(22-1 4-1
والمهىىىىىىىارات والقىىىىىىىدرات والخبىىىىىىىرات المتعلقىىىىىىىة 

 بمكافحة التبن؟
ال ال   نعم     نعم 

تىىىىوفير الخبىىىىرات التقنيىىىىة والعلميىىىىة والقانونيىىىىة  - )ب(22-1 4-2
و ير ىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىن أجىىىىىىىىىىىىل وضىىىىىىىىىىىىي وتعزيىىىىىىىىىىىىز 
االسىىىىىتراتيجيات والخطىىىىىط والبىىىىىرامج الوطنيىىىىىة 

 لمكافحة التبن؟

   نعم  ال   نعم  ال

برامج التدريب أو التوعيىة المناسىبة للعىاملين  - )ج(22-1 4-3
   نعم  ال   نعم  ال ؟12 المختصين طبقا  للمادة

تىىوفير المىىواد والمعىىدات واإلمىىدادات الالزمىىة  - )د(22-1 4-4
إلىىى جانىىب الىىدعم اللوجيسىىتي السىىتراتيجيات 

 وخطط وبرامج مكافحة التبن؟
   نعم  ال   نعم  ال

تحديىىىد طىىىرق مكافحىىىة التبىىىن، بمىىىا فىىىي ذلىىىك  - ) (22-1 4-5
   نعم  ال   نعم  ال ؟النيكوتين العالج الشامل من إدمان

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

 النيكوتين؟
   نعم  ال   نعم  ال

الىذي  الواحىد أو األكثىرفيرجىى تحديىد الطىرف  6-4إلىى  1-4على أي من األسىئلة  "إذا أجبتم بى"نعم 4-1
 ت إليه المساعدة.مقدم المساعدة أو الذي ُقد

 نامج مكافحة التبنتقدم منظمة الصحة العالمية الدعم الفني واللوجستي لبر  
 الرجاء تقديم معلومات عن أي من المساعدات المقدمة أو المتلقاة في المكان المخصص أدناه. 4-1
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 وورش عمل ومسوحات و ير ا من أنشطة مكافحة التبن وندوات تدريب 
يىىىد إذا لىىىم تكونىىىوا قىىىد تلقيىىىتم أو قىىىدمتم مسىىىاعدة فىىىي أي مىىىن المجىىىاالت التىىىي سىىىبق ذكر ىىىا فيرجىىىى تحد 4-2

 المساعدة المالية أو التقنية التي ما زلتم تنظرون فيها، إن وجدت.
تطىىىىىىىىوير مىىىىىىىىا زال برنىىىىىىىىامج مكافحىىىىىىىىة التبىىىىىىىىن يحتىىىىىىىىاج الىىىىىىىىى المسىىىىىىىىاعدة فىىىىىىىىي  

واكتسىىىىىاب التكنولوجيىىىىىىا والمعىىىىىىارف والمهىىىىىارات والقىىىىىىدرات والخبىىىىىىرات المتعلقىىىىىىة 
 تىىىىىوفير الخبىىىىىرات التقنيىىىىىة والعلميىىىىىة والقانونيىىىىىة و ير ىىىىىا مىىىىىنو  بمكافحىىىىىة التبىىىىىن

، االسىىىىىىتراتيجيات والخطىىىىىىط والبىىىىىىرامج الوطنيىىىىىىة لمكافحىىىىىىة التبىىىىىىن تعزيىىىىىىزأجىىىىىىل 
تىىىىىىىىوفير و  بىىىىىىىىرامج التىىىىىىىىدريب أو التوعيىىىىىىىىة للعىىىىىىىىاملين المختصىىىىىىىىينوكىىىىىىىىذا دعىىىىىىىىم 

المىىىىىىىواد والمعىىىىىىىدات واإلمىىىىىىىدادات الالزمىىىىىىىة إلىىىىىىىى جانىىىىىىىب الىىىىىىىدعم اللوجيسىىىىىىىتي 
البحىىىىىىىوث لزيىىىىىىىادة  ودعىىىىىىىم ،السىىىىىىىتراتيجيات وخطىىىىىىىط وبىىىىىىىرامج مكافحىىىىىىىة التبىىىىىىىن

 تكاليف العالج الشامل من إدمان النيكوتين القدرة على تحمل

 

 ىىىىىىل قمىىىىىىتم بتشىىىىىىجيي المنظمىىىىىىات اإلقليميىىىىىىة والمنظمىىىىىىات الحكوميىىىىىىة الدوليىىىىىىة  4-12
والمؤسسات المالية واإلنمائية التي تتمتعون بتمثيل فيها لتقديم مسىاعدة ماليىة 
ب رض المسا مة في تنمية أطراف االتفاقيىة مىن البلىدان الناميىة أو األطىراف 

تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليىة لمسىاعدتها علىى الوفىاء بااللتزامىات فىي  التي
   إطار االتفاقية؟

 (4-26)الرجاء الرجوع إلى المادة 

   نعم      ال

 ل في المكان المخصص أدناه.فيرجى تقديم التفاصي 12-4إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال  4-11
           

 

 األعلويا  عالتعليقا  - 5
ما  ي المجاالت التي تحظى باألولوية في تنفيذ اتفاقية منظمة الصىحة العالميىة اإلطاريىة بشىأن  5-1

 مكافحة التبن في واليتكم القانونية؟
العامىىىىىىة والخاصىىىىىىة  تنفيىىىىىذ حظىىىىىىر التىىىىىدخين فىىىىىىي األمىىىىىاكن العامىىىىىىة وأمىىىىىىاكن العمىىىىىل ووسىىىىىىائل النقىىىىىل 

وحمايىىىىىة  يىىىىىر المىىىىىدخنين مىىىىىن أضىىىىىرار الىىىىىدخان القسىىىىىري. كىىىىىذلك تنفيىىىىىذ المسىىىىىاعدة علىىىىىى االقىىىىىالع 
عىىىىىىىن إدمىىىىىىىان التبىىىىىىىن، وأيضىىىىىىىا  اإلسىىىىىىىراع فىىىىىىىي تطبيىىىىىىىق الالئحىىىىىىىة الفنيىىىىىىىة الُمعتمىىىىىىىدة بشىىىىىىىأن الصىىىىىىىور 

. كىىىىىىىذا وانبعاثاتىىىىىىىهالتحذيريىىىىىىىة علىىىىىىىى علىىىىىىىب السىىىىىىىجائر والكشىىىىىىىف عىىىىىىىن محتويىىىىىىىات التبىىىىىىىن الصىىىىىىىحية 
وكىىىىىول االتجىىىىىار  يىىىىىر المشىىىىىروع بعىىىىىد توقيىىىىىي منىىىىىدوب بالدنىىىىىا عليىىىىىه لىىىىىدى مقىىىىىر التصىىىىىديق علىىىىىى برت

 األمم المتحدة في يناير الماضي
 ىىل اكتشىىفتم أي تفىىاوت بىىين المىىوارد المتاحىىة واالحتياجىىات المقىىدرة لتنفيىىذ  5-2

   نعم      ال اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبن

 .فيرجى تقديم التفاصيل في المكان المخصص أدناه 2-5إذا أجبتم بى"نعم" على السؤال  5-3
           

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

ضىىىىىىعف االلتىىىىىىزام االجتمىىىىىىاعي والسياسىىىىىىي ومؤسسىىىىىىات المجتمىىىىىىي المىىىىىىدني والقطىىىىىىاع الخىىىىىىاص نحىىىىىىو  
مؤديىىىىىا  الىىىىىى ضىىىىىعف تنفيىىىىىذ القىىىىىوانين واللىىىىىوائح الحاليىىىىىة الصىىىىىادرة ُمنىىىىىذ  مكافحىىىىىة التبىىىىىن بشىىىىىكل عىىىىىام
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، سىىىىىىىىنوات والتعىىىىىىىىاون والتواصىىىىىىىىل مىىىىىىىىي الجهىىىىىىىىات ذات العالقىىىىىىىىة والمؤسسىىىىىىىىات الحكوميىىىىىىىىة المختلفىىىىىىىىة
يىىىىىىة لبرنىىىىىىامج مكافحىىىىىىة التىىىىىىدخين وبالتىىىىىىالي ضىىىىىىعف القىىىىىىدرة علىىىىىىى إضىىىىىافة الىىىىىىى ضىىىىىىعف البنيىىىىىىة التحت

التعىىىىىاون والتنسىىىىىيق مىىىىىي المنظمىىىىىات المحليىىىىىة والدوليىىىىىة العاملىىىىىة فىىىىىي مجىىىىىال مكافحىىىىىة التبىىىىىن، ومىىىىىن 
 ضراوة اللوبي الداعم لشركات التبنجانب آخر 

 الرجاء تقديم أي معلومات  امة لم يأت ذكر ا في أي مكان آخر وترونها مهمة. 5-5
           

 اقتراحاتكم بشأن تطوير استمارة التبلين وتنقيحها: 5-6
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