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 الزد على وباء عالمي: اتفاقيت مىظمت الصحت العالميت اإلطاريت بشأن مكافحت التبغ
 

مقدمت 
ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ ٟ٘ أٚي ِؼج٘ذر صُ ثٌضفجٚض دشأٔٙج صقش سػج٠ز ِٕظّز 

 ٚدخٍش ف١ض 2003ِج٠ٛ / أ٠جس21ثػضّذس ِٓ لذً ؽّؼ١ز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز فٟ . ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز دٕجًء ػٍٝ دسضٛس٘ج
ِٕز رٌه ثٌق١ٓ غذس ٘زٖ ثالصفجل١ز ٚثفذر ِٓ أوغش ثٌّؼج٘ذثس صمذاًل ػٍٝ ٔؽجق . 2005فذشث٠ش / شذجغ27ثٌٕفجر فٟ 

ِٓ إل١ٍُ ششق ثٌّضٛسػ ٕ٘جن .  ؼشفًج فٟ ؽ١ّغ أٔقجء ثٌؼج171ٌُٚثسغ فٟ صجس٠خ ثألُِ ثٌّضقذر، ٚصعُ ٘زٖ ثالصفجل١ز 
.  دٌٚز ِٓ ثٌذٚي ثألػعجء ٟ٘ ث٢ْ أؼشثف فٟ ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ19

ٌمذ ٚظؼش ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز . ثٌّغشح ٚثٌصِٛجي ّ٘ج ثٌذٌٚضجْ ثٌٛف١ذصجْ ثٌٍضجْ ١ٌسضج دؽشف فٟ ٘زٖ ثالصفجل١ز
ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ ثسضؾجدز ٌؼٌّٛز ٚدجء ثٌضذغ، ٟٚ٘ ِؼج٘ذر لجةّز ػٍٝ ثألدٌز صؤوذ ِٓ ؽذ٠ذ ػٍٝ 

ٚثالصفجل١ز صّغً ِؼًٍّج دجسصًث ٌضؼض٠ض ثٌصقز ثٌؼ١ِّٛز ٚصض١ـ . فك وً إٔسجْ فٟ ثٌضّضغ دأػٍٝ ِسضٜٛ ِٓ ثٌصقز
.  أدؼجدًث لج١ٔٛٔز ؽذ٠ذر ٌٍضؼجْٚ ثٌذٌٟٚ فٟ ِؾجي ثٌصقز

 
ثٌضذثد١ش ثٌضم١ٕز ثٌّضصٍز دّىجفقز ثٌضذغ ثٌضٟ ثػضّذصٙج ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ صٕمسُ 

. إٌٝ صذثد١ش ٌٍقذ ِٓ ثٌؽٍخ ٚأخشٜ ٌٍقذ ِٓ ثٌؼشض

 ٍٟثٌضذثد١ش ثٌسؼش٠ز ٚثٌعش٠ذ١ز؛ ثٌضذثد١ش غ١ش ثٌسؼش٠ز؛ ثٌقّج٠ز ِٓ : صذثد١ش ثٌقذ ِٓ ثٌؽٍخ صشضًّ ػٍٝ ِج ٠
ثٌضؼشض ٌذخجْ ثٌضذغ؛ صٕظ١ُ ِقض٠ٛجس ِٕضؾجس ثٌضذغ؛ صٕظ١ُ ثٌىشف ػٓ ِٕضؾجس ثٌضذغ؛ ٚصغ١ٍف ٚصٛس١ُ ِٕضؾجس 
ثٌضذغ؛ ٚثٌضغم١ف ٚثٌضٛثصً ٚثٌضذس٠خ ٚصٛػ١ز ثٌؾّٙٛس؛ ثإلػالْ ػٓ ثٌضذغ، ٚثٌضش٠ٚؼ ٌٗ، ٚثٌشػج٠ز ثٌضٟ صمذِٙج 

 .ششوجس ثٌضذغ؛ ٚصذثد١ش ف١ّج ٠ضؼٍك دجالػضّجد ػٍٝ ثٌضذغ ٚثإللالع ػٕٗ

 ٍٟثالصؾجس غ١ش ثٌّششٚع دّٕضؾجس ثٌضذغ؛ ثٌذ١غ ٌٍمّصش ٚدٛثسؽز : أِج صذثد١ش ثٌقذ ِٓ ثٌؼشض فضشًّ ػٍٝ ِج ٠
 .ثٌمّصش؛ ٚصمذ٠ُ ثٌذػُ ٌألٔشؽز ثٌذذ٠ٍز ثٌّؾذ٠ز ثلضصجد٠ًج

 
ٕٚ٘جن أ٠عًج صذثد١ش دشأْ لعج٠ج أخشٜ، ِغً فّج٠ز ثٌذ١تز، ثٌّسؤ١ٌٚز، ثٌضؼجْٚ ثٌؼٍّٟ ٚثٌضمٕٟ ٚٔمً ثٌّؼٍِٛجس، 

. ٚثٌضشص١ذجس ثٌّؤسس١ز ٚثٌّٛثسد ثٌّج١ٌز، ٚصس٠ٛز ثٌّٕجصػجس، ٚٚظغ ثالصفجل١ز ٚأفىجَ خضج١ِز
  

قوة العمليت 
ثٌضمذَ ثٌزٞ أفشصصٗ ثٌذٚي ثألػعجء فٟ ثإلل١ٍُ فٟ ِشثؽؼز أٚ ثػضّجد صشش٠ؼجس ٚؼ١ٕز صسضٕذ إٌٝ ثصفجل١ز ِٕظّز 

إْ ثػضّجد صذثد١ش . ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ أصذـ ٚثظقًج ػٍٝ ِذٜ ثٌسٕٛثس ثٌم١ٍٍز ثٌّجظ١ز
ِؼ١ٕز لذ أسفش ػٓ سٍسٍز ِٓ ثٌضغ١١شثس ثٌضشش٠ؼ١ز فٟ ثإلل١ٍُ، ِغً فشض فظش شجًِ ػٍٝ ثإلػالْ ػٓ ثٌضذغ ثٌزٞ 

٘زٖ ثٌخؽٛر ثألٌٚٝ وجٔش ِؾشد صؼذ١ش ػٓ صٍه ثٌشغذز ثٌسجةذر ػٍٝ ثٌصؼ١ذ . 2002ؼذك فٟ ِصش ٚلؽش فٟ ػجَ 
دى١ف١ز صقم١ك رٌه، ثألِش ثٌزٞ أصذـ ِضجفًج ِٓ خالي ٚظغ ثصفجل١ز " ثٌذسث٠ز"ثٌٛؼٕٟ ٌّىجفقز ثٌضذغ، ِغ ثالفضمجس إٌٝ 

ِّذر . ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ ٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أْ ثٌضشش٠ؼجس ثٌٛؼ١ٕز لذ ال صضثي غ١ش ِؼض
. دؼذ ٌؾ١ّغ دٕٛد ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ، فئْ ثٌضمذَ ثٌّقشص فضٝ ث٢ْ ِشؾغ ؽذًث

 صق١ٍاًل ِٛؽضًث ٌٛظغ ثٌضشش٠ؼجس ثٌٛؼ١ٕز ف١ّج ٠ضصً دذٕٛد ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز ٠ٚ1مذَ ثٌشىً 
. دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ

 
دجإلظجفز إٌٝ ثٌضغ١١شثس ػٍٝ ثٌّسضٜٛ ثٌضشش٠ؼٟ، فئْ لٛر ثٌّفجٚظجس ثٌضٟ ؽشس خالي ػ١ٍّز ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز 

: ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ لذ أعشس ػٍٝ ػذر ؽذٙجس أخشٜ، ِّج أدٜ إٌٝ

  ْٚصٕس١ك إل١ٍّٟ سثسخ د١ٓ ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ٚؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚثٌذٚي ثألػعجء فٟ ِؾٍس ثٌضؼج
 ؛(دٚي ِؾٍس ثٌضؼجْٚ ثٌخ١ٍؾٟ)ٌذٚي ثٌخ١ٍؼ 

  ُثٌضشش٠ؼجس ثٌٛؼ١ٕز ٚثإلل١ّ١ٍز أصذقش صخعغ ٌٍّشثؽؼز ٚصُ صؽ٠ٛش٘ج دؽش٠مز صؼىس ثٌّذجدا ٚثٌضؾجسح ثٌضٟ ص
 صٕجلٍٙج خالي ِشفٍز ٚظغ ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ؛ 

 ِٚٛثؽٙز صٕجػز ثٌضذغ ِٓ لذً ثٌّٕظّجس ثٌقى١ِٛز ٚثإلل١ّ١ٍز. 
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 التحالف مه أجل الصحت

ؼٛثي ِشثفً ثٌضفجٚض، ٌؼذش ثٌّٕظّجس غ١ش ثٌقى١ِٛز دٚسًث سة١س١ًج سٛثءًث فٟ دػُ ثالصفجل١ز أٚ فٟ ثصخجر دٚس سثةذ 
. ػٍٝ ثٌّسضٜٛ ثٌٛؼٕٟ ٌضؼض٠ض ِؼشفز ثٌؾّٙٛس دّىجفقز ثٌضذغ، ٚدػُ ثألٔشؽز ٚثألػّجي رثس ثٌصٍز دّىجفقز ثٌضذغ
فٟ ؽٙٛد٘ج ثٌشث١ِز إٌٝ ِىجفقز ثٌضذغ ٚثٌّعٟ لذًِج دجصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ، 

أخزس ثٌّٕظّجس غ١ش ثٌقى١ِٛز ؼشلًج ِخضٍفز، دّج فٟ رٌه ثالسضّجٌز ٚثٌعغػ، ٚصشى١ً ثٌضقجٌفجس ٚػمذ فٍمجس ثٌؼًّ 
. ٚثالؽضّجػجس ٚثٌّؤصّشثس ثٌصقف١ز، فعاًل ػٓ ٔشش ثٌّٛثد رثس ثٌصٍز

 
ثٌّٕظّجس غ١ش ثٌقى١ِٛز ٌذ٠ٙج ثٌمذسر ػٍٝ صٕس١ك ثٌؾٙٛد ٚصٛؽ١ٙٙج صٛح ٘ذف ِؼ١ٓ، ٚثٌضخؽ١ػ ٌقّالس ثٌضٛػ١ز 

صضّضغ ثٌّٕظّجس غ١ش ثٌقى١ِٛز فٟ وغ١ش ِٓ ثألف١جْ . ثٌؾّج١٘ش٠ز ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صذسػ فٟ فؼج١ٌجصٙج ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌقٍفجء
دٕٛع ِٓ ثالسضمال١ٌز، ٚثٌقش٠ز ثٌضٟ صسّـ ٌٙج دٛظغ ِؾّٛػز ٚثظقز ِٚقذدر ِٓ ثألغشثض ٚصٛس١غ آفجلٙج ػٕذ 

ٌزٌه ٠ضٛؽخ ثإلدمجء ػٍٝ صؼجْٚ ٚع١ك ِغ ثٌّٕظّجس غ١ش ثٌقى١ِٛز ٔظشًث ألْ . ثٌضؼجًِ ِغ ثٌمعج٠ج ثٌصق١ز ثٌّخضٍفز
ٌٙج دٚسًث سة١س١ًج فٟ دػُ ثألٔشؽز ثٌّضصٍز دّىجفقز ثٌضذغ ٚفٟ ِؤثصسر ٚصأ١٠ذ أفىجَ ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز 

ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ ٚصٕف١ز ثٌضشش٠ؼجس ػٍٝ ثٌّسضٜٛ ثٌٛؼٕٟ ٠ّٚىٓ أْ صسضّش فٟ ٌؼخ ِغً ٘زث ثٌذٚس ػٍٝ 
. أسض ثٌٛثلغ

 
 أثز الشزاكاث 

ٌمذ لجَ وً ِٓ ِىضخ ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلل١ٍّٟ ٌششق ثٌّضٛسػ، ٚؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚثٌذٚي ثألػعجء فٟ 
. ِؾٍس ثٌضؼجْٚ ثٌخ١ٍؾٟ دضٛف١ذ ثٌؾٙٛد ثٌّذزٌٚز ػٍٝ ثٌصؼ١ذ ثإلل١ٍّٟ ِٓ أؽً صؼض٠ض ِىجفقز ثٌضذغ

  َأصذس ثٌّىضخ ثإلل١ٍّٟ ٌّٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز صمش٠شًث ػٓ أٔشؽز صٕجػز ثٌضذغ فٟ ثإلل١ٍُ فًّ 2001فٟ ػج 
 ".صٛس ثٌقم١مز"ػٕٛثْ 

  فٟ ثالؽضّجػ١ٓ ثٌٛصثس١٠ٓ ٌٛصسثء ثٌصقز فٟ دٚي ِؾٍس ثٌضؼجْٚ ثٌخ١ٍؾٟ، صُ صذٕٟ لشثس٠ٓ ٠ذػٛثْ ثٌذٚي
 .ثألػعجء إٌٝ ثٌم١جَ أٚاًل دشصذ أٔشؽز ؽّؼ١ز صذغ ثٌششق ثألٚسػ ِٚٓ عُ ٚلف أٞ صؼجْٚ ِؼٙج

 ثٌّشجٚسر ػٍٝ آ١ٌجس ثٌضمجظٟ ٚثالسضؾٛثدجس ثٌؼ١ٍٕز وأدثص١ٓ ِٓ أدٚثس ثٌصقز " دؼذ 2001فذشث٠ش /فٟ شذجغ
ثٌضٟ ػمذس فٟ ثألسدْ، صذٕٝ ثؽضّجع ِؾٍس ثٌضؼجْٚ ثٌخ١ٍؾٟ ثٌزٞ ػمذ صج١ًٌج فٟ ثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز " ثٌؼ١ِّٛز
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 لشثسًث ٠ذػٛ ثٌذٍذثْ ثألػعجء فٟ ِؾٍس ثٌضؼجْٚ ثٌخ١ٍؾٟ ٌذسثسز ٠2002ٕج٠ش /ثٌسؼٛد٠ز فٟ وجْٔٛ ثٌغجٟٔ
 .ثفضّجالس ثٌٍؾٛء إٌٝ ثٌضمجظٟ

  َفصجػذًث، وً ثؽضّجػجس ِؾٍس ٚصسثء ثٌصقز ٌٍذٚي ثألػعجء فٟ ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز وجْ 2002ِٕز ػج 
ٚدػج ثٌّؾٍس دٌٚٗ ثألػعجء إٌٝ ثػضّجد صشش٠غ ِٛفذ صُ صؽ٠ٛشٖ . ػٍٝ ؽذٚي أػّجٌٙج ِٛظٛع ِىجفقز ثٌضذغ

ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ أْ ثٌضشش٠غ ثٌّٛظٛع ٌُ ٠ىٓ . ِٓ لذً ثٌٍؾٕز ثٌف١ٕز ٌّىجفقز ثٌضذغ ثٌضجدؼز ٌؾجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز
إ٠ؾجد١ًج وّج أٚصش س١جسجس ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ٚالس١ّّج ف١ّج ٠ضؼٍك دجألِجوٓ ثٌؼجِز ثٌخج١ٌز صّجًِج ِٓ ثٌضذخ١ٓ 

ٚفؾُ ثٌضقز٠شثس ثٌصق١ز، فمذ سجُ٘ فٟ صؼض٠ض ثٌش١ٙز ٌٍّض٠ذ ِٓ ثٌؼًّ ػٍٝ ثٌؾذٙز ثٌضشش٠ؼ١ز ألؽً ِىجفقز 
 . ثٌضذغ ػٍٝ ثٌصؼ١ذ ثٌٛؼٕٟ

 
 مؤتمز األطزاف 

ِؤصّش ثألؼشثف، ٘ٛ ثٌزسثع ثٌقجوُ الصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ، لذ صأسس دّٛؽخ 
ِؤصّش ثألؼشثف ٠عُ ؽ١ّغ . ٚ٘ٛ ٠شؾغ ٠ٚسضؼشض دجٔضظجَ خؽٛثس صٕف١ز ثالصفجل١ز.  ِٓ ثالصفجل١ز23ثٌّجدر 

 . ثألؼشثف فٟ ثالصفجل١ز ٠ٚؼمذ دٚسثصٗ ثٌؼجد٠ز وً سٕض١ٓ
 

ِٓ أؽً صؼض٠ض صٕف١ز أفىجَ ثٌّؼج٘ذر، صسضخذَ ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ أدٚثس 
. ٠ضُ صٕف١ز ِخضٍف ِٛثد ثالصفجل١ز' و١ف'ؽ١ّغ ٘زٖ ثألدٚثس صقذد . ِخضٍفز، ِغً ثٌذشٚصٛوٛالس ٚثٌّذجدا ثٌضٛؽ١ٙ١ز

دجإلظجفز إٌٝ رٌه، صٛؽخ ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ ػٍٝ ثألؼشثف صمذ٠ُ صمجس٠ش 
إْ ثٌضمجس٠ش ثٌّمذِز ِٓ ثألؼشثف إٌٝ ِؤصّش ثألؼشثف صعّٓ ثسضؼشثض . دٚس٠ز ػٓ ؽٙٛد٘ج ٌالِضغجي ٌذٕٛد ثالصفجل١ز

 . ٚسصذ ثٌضٕف١ز، ٚصّّىٓ ثألؼشثف ِٓ ثٌفُٙ ٚثٌضؼٍُ ِٓ صؾجسح دؼعٙج ثٌذؼط فٟ ػ١ٍّز ثٌضٕف١ز
 

ِٚٓ ثألِغٍز ػٍٝ رٌه . ػٍٝ ٘زث ثٌٕقٛ، ٠ؾٛص ٌّؤصّش ثألؼشثف أْ ٠ٕشب ١٘تجس فشػ١ز ٌضقم١ك أغشثض ثالصفجل١ز
ثٌقى١ِٛز ثٌذ١ٌٚز ٌٛظغ دشٚصٛوٛي دشأْ ثالصؾجس غ١ش ثٌّششٚع دّٕضؾجس ثٌضذغ؛ ٚ٘ٛ ثٌذشٚصٛوٛي  ١٘تز ثٌضفجٚض

وّج أٔشأ ِؤصّش ثألؼشثف ػذر . ثألٚي ثٌّشصمخ الصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ
. ِؾّٛػجس ػًّ ِفٛظز دٛظغ ِذجدا صٛؽ١ٙ١ز ٚصٛص١جس ٌضٕف١ز ِخضٍف أفىجَ ثٌّؼج٘ذر

 
 وحو التىفيذ الىاجح لالتفاقيت في المىطقت

ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ثٌضؽٛسثس ثٌٛثػذر ثٌضٟ ِج ثٔفه ثإلل١ٍُ ٠شٙذ٘ج ِٕز دذث٠ز ػ١ٍّز ٚظغ ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز 
ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ، فئٕٔج دقجؽز إٌٝ صذٕٟ ِمجسدز ِخؽػ ٌٙج دؼٕج٠ز أوذش إرث ِج أسدٔج صقم١ك صشثؽغ سش٠غ 

ِٓ أؽً صقم١ك ثٌٕضجةؼ ثٌّضٛلؼز ٌىً س١جسز ِٓ س١جسجس ثصفجل١ز . ِٚسضذثَ فٟ ثسضٙالن ثٌضذغ وّج سِش إ١ٌٗ ثالصفجل١ز
. ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ ثٌّٛصٝ دٙج د١ًٌٚج، ٠ؾخ صقمك ثٌّضغجدضجس ثٌضج١ٌز

 آ١ٌز ِضؼذدر ثٌمؽجػجس 

 خؽز ػًّ ٚؼ١ٕز رثس أغشثض ٚثظقز ٠ّٚىٓ صقم١مٙج 

 َؽذٚي صِٕٟ إلٔؾجص ثٌّٙج 

 إٔشجء ٔظجَ سصذ فؼجي 

 آ١ٌز صقذ٠ظ صٍمجة١ز صض١ـ إؽشثء ثٌضغ١١ش د١سش. 
  

ٚصؾذس ثإلشجسر دٛظٛؿ إٌٝ أْ ٚؽٛد . ٕ٘جن فجؽز إٌٝ صشش٠غ لٛٞ ػٍٝ ثٌّسضٜٛ ثٌٛؼٕٟ ٌضؼض٠ض صٕف١ز ثالصفجل١ز
صشش٠ؼجس ٔجفزر ٌّىجفقز ثٌضذغ ٟ٘ شٟء، ٚثالِضغجي ٚثإلػّجي شٟء آخش، ٚس١ىْٛ ألٜٛ ثٌضشش٠ؼجس ػذ٠ُ ثٌضأع١ش فٟ 

ٌٚؼً صف٠ٛط صالف١جس صٕف١ز صشش٠غ ِىجفقز ثٌضذغ إٌٝ . ثٌقذ ِٓ ثٌّخجؼش ثٌصق١ز ِج ٌُ ٠ىٓ ٕ٘جٌه ثِضغجي ٚإػّجي
. سٍؽز ِؼ١ٕز أخشٜ دخالف ٚصثسر ثٌذثخ١ٍز، ِغً ٚصثسر ثٌصقز ٘ٛ أفذ ثٌسذً ٌضؾٕخ ثٌعؼف فٟ ثإلػّجي ٚثالِضغجي
ِٓ ثٌشجةغ ػجدر ثٌضػُ دأْ ٚصثسر ثٌذثخ١ٍز ٌذ٠ٙج أ٠ٌٛٚجس أخشٜ وغ١شر ؽذًث ٚأٔٙج ال صؼ١ش إال فذًث أدٔٝ ِٓ ثال٘ضّجَ 

إْ صٕف١ز ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ ػٍٝ ثٌّسضٜٛ . دجٌضشش٠ؼجس رثس ثٌصٍز دجٌصقز
ثٌٛؼٕٟ سٛف ٌٓ ٠قظٝ دجٌٕؾجؿ ثٌّشؽٛ ٌٗ ِج ٌُ  صىٓ ٕ٘جن س١جسز ل٠ٛز صض١ـ إِىج١ٔز سصذ ٔشجؼجس دٚثةش صٕجػز 

ثٌسذخ "إْ صأع١ش ٚٔفٛر دٚثةش ثٌصٕجػز ٚ٘ٛ . ثٌضذغ ػٍٝ ثٌّسضٜٛ ثٌٛؼٕٟ، ٚآ١ٌز ٌٍضؼجْٚ ثٌذٌٟٚ فٟ ٘زث ثٌّؾجي
.  دذلز٠2.5ؾخ ثٌضصذٞ ٌٗ ِٓ خالي صٕف١ز ثٌّذجدا ثٌضٛؽ١ٙ١ز ٌٍّجدر " ثٌذف١ٓ ٌٛدجء ثٌضذغ
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 استىتاج
فٟ ثٌزوشٜ ثٌس٠ٕٛز ثٌخجِسز ٌٙج، أعذضش ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ أٔٙج أوغش ِٓ 
. ِؾشد ثصفجل١ز ػجد٠ز؛ ٌمذ أٚفش دٛػذ٘ج ٚأٔشأس ػصشًث ؽذ٠ذًث وجِاًل ٌٍصقز ثٌؼ١ِّٛز ٠ضّقٛس فٛي ِىجفقز ثٌضذغ

ػٍٝ ثٌّسضٜٛ ثٌٛؼٕٟ، ثصسغ دٚس ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ ِٓ ِؾشد ثٌضشو١ض ػٍٝ 
ِىجفقز ثٌضذغ، إٌٝ إػجدر صشص١خ سٍُ ثأل٠ٌٛٚجس ٚؽؼً ثٌمعج٠ج ثٌصق١ز صضذٛأ ِىجْ ثٌصذثسر ف١ٗ ٚصىْٛ أ٠ٌٛٚز ٌذٜ 

 .صٕجع ثٌمشثس ٚثٌس١جس١١ٓ فٟ ف١ٓ وجٔش ٘زٖ ثٌمعج٠ج فٟ ثٌسجدك رثس ِٛلغ ِضذْ ػٍٝ ؽذٚي ثألػّجي ثٌس١جسٟ
 

إْ ثٌّسضمذً ٚثػذ دجٌٕسذز ٌضٕف١ز ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ فٟ إل١ٍُ ششق ثٌّضٛسػ، 
إْ ؽ١ذٛصٟ، ِٚصش، ٚثٌؾّٙٛس٠ز ثإلسال١ِز .  الس١ّّج ِغ ثصذجع ٔٙؼ شجًِ فٟ ثٌضٕف١ز ػٛظًج ػٓ ثٌّمجسدز ثٌّضذسؽز

. ثإل٠شث١ٔز، ٚثألسدْ، ٚدجوسضجْ، ٚثٌؾّٙٛس٠ز ثٌؼشد١ز ثٌسٛس٠ز، ٚثإلِجسثس ثٌؼشد١ز ثٌّضقذر ٟ٘ دٍذثْ صؾسذ ٘زث ثٌٕٙؼ
 

ٌٍقفجؾ ػٍٝ ثٌضمذَ ثٌّقشص فٟ ِىجفقز ثٌضذغ ػٍٝ ثٌصؼ١ذ ثٌٛؼٕٟ فٟ دٍذثْ ثإلل١ٍُ، فئْ ٕ٘جٌه ِمجسدض١ٓ عذش ٔؾجفّٙج 
ػٍٝ ثٌصؼ١ذ ثٌؼٍّٟ ٠ٚضٛؽخ ػٍٝ ثٌسٍؽجس ثٌٛؼ١ٕز ثٌّؼ١ٕز ثٌٕظش ف١ّٙج، ّٚ٘ج إٔشجء ٔظجَ ِسضذثَ ٚؼ٠ًٛ ثألِذ 
دْٚ ثٔمؽجع ٌضأ١ِٓ ثٌض٠ًّٛ ثٌالصَ ٌألٔشؽز، ٚصخص١ص ثٌعشثةخ ثٌّفشٚظز ػٍٝ ِٕضؾجس ثٌضذغ ٌض٠ًّٛ أٔشؽز 

أخشٜ؛ ٚلذ صُ رٌه فٟ دٚي أػعجء فٟ ِؾٍس ثٌضؼجْٚ ثٌخ١ٍؾٟ ٚثٌٕسذز ثٌّت٠ٛز ثٌّمضؽؼز ِٓ ثٌعشثةخ ٠ضُ ثٌضفجٚض 
. دشأٔٙج دشىً سٕٛٞ

 
إْ ثٌضمجس٠ش ثٌضٟ صمذِٙج ثألؼشثف فٟ ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ إٌٝ ِؤصّش 

ثألؼشثف ٟ٘ أدثر فجسّز ٌشصذ ٚصم١١ُ ثٌضمذَ ثٌّقشص ٌذٜ ؼشف ِٓ ثألؼشثف ِٚذٜ ثِضغجٌٗ دّضؽٍذجس ثالصفجل١ز ِغ 
 .ِشٚس ثٌٛلش، ٚدجٌضأو١ذ ٠ّىٓ أْ صسضخذَ ػٍٝ ثٌصؼ١ذ ثٌٛؼٕٟ ٌٛظغ س١جسجس ٚخؽػ ػًّ ٚؼ١ٕز

 
ٌمذ لؽؼش ثٌذٚي ثألػعجء فٟ إل١ٍُ ششق ثٌّضٛسػ شٛؼًج ؼ٠ٛاًل ِٕز دخٛي ثصفجل١ز ِٕظّز ثٌصقز ثٌؼج١ٌّز ثإلؼجس٠ز 

ِغ . ٚلذ أظٙش ثٌّسضٜٛ ثٌؼجٌٟ ِٓ ثالٌضضثَ ثٌس١جسٟ أْ ثٌضغ١١ش ٠ّىٓ أْ ٠قذط. دشأْ ِىجفقز ثٌضذغ ف١ض ثٌٕفجر
. ثسضّشثس ثٌضم١١ُ ٚثٌشصذ سٕظً ٔشٙذ ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌٕضجةؼ ثألفعً ػٍٝ ثٌّسضٜٛ ثٌٛؼٕٟ
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