
 

 

ٚزكٌٕ زذبٌ انسغبئط يٍ حٕانٙ أضثؼخ آالف َٕع يٍ انـبظاد ٔ انًٕاز انؼبنوخ ٔأْى ْصِ  

انـبظاد أٔل اكسٛس انكطثٌٕ ْٔٛسضٔعٍٛ انسٛبَٛس ٔ انُشبزض ٔ االكطٔنٍٛ ٔ أكسٛس انُٛزطٔعٍٛ  

 .ٔانًطكجبد انًسطغُخ انزٙ رسػٗ ايُٛبد انُزطٔظ 

 (ْٕٔ انص٘ ٚسجت انزؼٕز ٔ اإلزيبٌ ػهٗ انزسذٍٛ ) أيب ػٍ انًٕاز انؼبنوخ كٓٙ انُٛكٕرٍٛ 

 .انجٕنَٕٕٛو انجُعٔثٛطٍٚ ٔ ٔ انجُعٍٚ ٔ انوططاٌ ٔانًطكجبد انًسطغُخ يضم  
 :صالصخ يٍ رهك انًٕاز انًصكٕضح رًضم ذططاً زاًْبً ثٕعّ ذبص ْٔٙ 

 أول أوكسيد الكربون-النيكوتين  -القطران -

 :رؤصٛط انُٛكٕرٍٛ ػهٗ انغسى انجشط٘ 

 أصجزذ األثحبس انطجٛخ أٌ انزسذٍٛ ٚسجت اإلزيبٌ شؤَّ كٙ شنك شؤٌ انًٕاز انًرسضح ، ٔٚحسس اإلزيبٌ ثؼس رسذٍٛ سٛغبضح أٔ سٛغبضرٍٛ، 

 .ٔذبصخ ػُسيب ٚجسأ انزسذٍٛ كٙ ػًط يجكط أ٘ هجم سٍ انربيسخ ػشط 

 :  أظطاض انزسذٍٛ ػهٗ اإلثصبض: أٔالً 
 انزسذٍٛ ٚئزٖ انٗ رصهت انشطاٍٚٛ ػٍ غطٚن رطسٛت انسٌْٕ ػهٗ عساض انشطاٍٚٛ  ٔ ْصا ٚئزٖ انٗ روهٛم انسٔضح انسيٕٚخ كٗ انشطاٍٚٛ     

 . ٓب انًصبثخ ٔ يبزح انُٛكٕرٍٛ ٔ أٔل أٔكسٛس انكطثٌٕ روهم يٍ يطَٔخ عساض انشطاٍٚٛ ٔ ْصا ٚئزٖ انٗ رسيٛط عساض انشطاٍٚٛ ٔ ذبصخ انسهٛن يُ

كٗ انشجكٛخ رزـصٖ ػهٗ شطاٍٚٛ زهٛوخ ٔ شؼٛطاد زيٕٚخ ضهٛوخ ٔ نصنك كبٌ ْصِ انشطاٍٚٛ ٔ انشؼٛطاد انسيٕٚخ اندسهدٛدودخ (  انًوٕنخ )  ٔ يطكع اإلثصبض 

 . رزؤصط ثزصهت انشطاٍٚٛ هجم أٖ أٔػٛخ زيٕٚخ أذطٖ ثبنغسى ، ٔ ْصا ٚئزٖ انٗ رهٛق ٔ رحهم يطكع اإلثصبض ثبنشجكٛخ ٔ ٚئزٖ انٗ كوساٌ انجصط

 : ٔ ُٚؼبَٗ يطٚط رحهم يطكع اإلثصبض يٍ اٜرٗ  

 .ػسو ضإٚخ انزلبصٛم انسهٛوخ ٔ كصا انوطاءح انٕاظحخ  -1        

 .ػسو انوسضح ػهٗ رحسٚس ياليح ٔعِٕ األشربص  - 2        

 .ػسو انوسضح ػهٗ انوٛبزح نٛالً  -3        

 :أظطاض انزسذٍٛ ػهٗ األسُبٌ : صبَٛبً     
 ٔ َزٕهق يؼكى اٌٜ  كٗ يحطخ ْبيخ ٔ ذطٛطح ، كؤظطاض انزسذٍٛ ال ٚرزهق ػهٛٓب اصُبٌ كؤٔل يب رجسأ سًٕو انزسذٍٛ    

 .ػهٗ انهضخ ٔ األسُبٌ ٔ آذط يب رـبزضْب أٚعبً 

 كبألسُبٌ ٔ أَسغزٓب انساػًخ ْٗ أٔل يٍ ٚسزعٛق ْصا انعٛق انضوٛم انًعػظ ، ٔ ْٗ آذط يٍ ٕٚزػّ  

 ، كبنوططاٌ انًٕعٕز كٗ انزجؾ ٚهزصن ػهٗ أػُبم األسُبٌ يئٔٚبً انّٛ يالٍٚٛ انغطاصٛى ْصا ثرالف اإلصطجبؽ انسئ 

 نهٌٕ انسٍ ، كبَّ ٚئزٖ انٗ رآكم أػُبم األسُبٌ ٔ حسٔس انزٓبثبد يزوسيخ  كٗ انهضخ ٔ اصطجبؿٓب ثبنهٌٕ األسًط انوبرى 

 ٔ كٗ انًطاحم انًزوسيخ هس ٚئزٖ انٗ سطاغبَبد يًٛزخ سٕاء كٗ انهضخ أٔانهسبٌ أٔ انشلبِ ، كحست روطٚط يُظًخ  

 .انصحخ انؼبنًٛخ كبٌ انسذبٌ أٔل ٔ أْى ػبيم كٗ حسٔس سطغبَبد انلى 

 :  (انطئزٍٛ  -انوصجخ انٕٓائٛخ ) أظطاض انزسذٍٛ ػهٗ انغٓبظ انزُلسٗ انسلهٗ : صبنضبً 
 

اٌ انًٕاز انسبيخ انًٕعٕزح كٙ زذبٌ انسغبئط رؼٕز ثبنعطض انًجبشط ػهٗ األؿشٛخ انًجطُخ نهغٓبظ انزُلسٙ انؼهٕ٘ ، 

ْٔصا ٚسٓم ػهٗ انغطاصٛى ؿعٔ ْصا انغٓبظ ٔاصبثزّ ثبنؼسٖٔ ، ٔٚزؼطض االشربص انًسذٌُٕ نلزطح غٕٚهخ انٗ احزًبل 

ٔٔعس أٌ انًسذٍُٛ ْى أكضط ػطظخ نالصبثخ ثـ سطغبٌ انطئخ ٔ اإلنزٓبة انشؼجٙ " زاء انطئخ االَسساز٘ انًعيٍ " رسيٛط ضئبرٓى ْٔٙ حبنخ رؼطف ثـ 

 (اَزلبخ انحٕٚصالد انٕٓائٛخ ) انًعيٍ ٔ االيلعًٚب 

 أظطاض انزسذٍٛ

 ػهٗ ٔظبئق انغسى 

 اإلزاضح انطجٛخ                                                 ثؤثٗ هٛط 
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 :أظطاضانزسذٍٛ ػهٗ انغٓبظ انٓعًٙ : ضاثؼبً       

 
 ٚئصط انُٛكٕرٍٛ كٙ انغٓبظ انٓعًٙ ثططم يزُٕػخ ػٍ غطٚن عطٚبٌ انسو ٔػجط اسزٓساف األػصبة انزٙ رـص٘      

 انوُبح انٓعًٛخ ، ٔٚسبػس انزسذٍٛ ػهٗ  َشٕء سطغبَبد انوٕنٌٕ ٔ سطغبٌ انلى ٔ انجهؼٕو ٔ انًط٘ء ، كًب أَّ     

 .ٚزسجت كٙ انزٓبة انًؼسح ٔ هطحخ انًؼسح ٔ االصُٙ ػشط      

 

 :أظطاضانزسذٍٛ ػهٗ انغٓبظ انجٕنٗ : ذبيسبً       

 
 رُزوم انًٕاز انكًٛٛبئٛخ انًسطغُخ انًٕعٕزح كٙ زذبٌ انزجؾ انًسزُشن يٍ انطئزٍٛ انٗ يغطٖ انسو ٔرحلّع      

 َشٕء انسطغبٌ كٙ ثؼط االػعبء االذطٖ يضم سطغبٌ انًضبَخ ٔ انكهٗ ٔ أٔضاو انًضبَخ انحًٛسح ، ثبإلظبكخ        

 .انٗ انزٓبة ؿسح انجطٔسزبرب ٔ سطغبٌ انجطٔسزبرب       

 

 :أظطاضانزسذٍٛ ػهٗ انوهت ٔ األٔػٛخ انسيٕٚخ : سبزسبً       

 
 ٚسبػس انزسذٍٛ ػهٗ رصهت انشطاٍٚٛ أٔ ظٕٓض انصلبئح انسُْٛخ زاذم انشطاٍٚٛ كٙ يرزهق أَحبء انغسى    

 ٔيٍ شؤٌ ْصا انزطاكى أٌ ٚعٚس نسضعخ كجٛطح يٍ احزًبل اإلصبثخ ثـ َٕثخ ههجٛخ ٔ سكزخ زيبؿٛخ ، ًٔٚكٍ أٌ     

 ٚزسجت  انزسذٍٛ كٙ حسٔس اظططاثبد كٙ َظى زهبد انوهت َزٛغخ رحلٛعِ إلَزبط اإلزضُٚبنٍٛ ، ٔٔعس أٌ     

 انًسذٍُٛ ْى أكضط ػطظّ نهًٕد انًلبعٙء ٔ انصثحبد انصسضٚخ ثسجت حسٔس عهطبد ثبنشطاٍٚٛ انزبعٛخ     

 اٌ عهطبد االٔػٛخ انسيٕٚخ ًٚكٍ أٌ ركٌٕ هبرهخ اشا رلزذ هسى يٍ انغهطخ ٔاَزوم ) انًـصٚخ نؼعهخ انوهت     

 ، ٔ انشهم ثسجت حسٔس عهطبد ثبألٔػٛخ انسيٕٚخ انًـصٚخ ألععاء يؼُٛخ يٍ انًد ،  ( انٗ انطئزٍٛ أٔ انسيبؽ     

 كًب أٌ انزسذٍٛ ٚسطع يٍ َجعبد انوهت ٔٚعٚس يٍ اضرلبع ظـػ انسو ، كًب أٌ انزسذٍٛ ٚوهم يٍ يسزٕٖ     

 .انهٛجٕثطٔرٍٛ ػبنٙ انكضبكخ أٔ يب َسًّٛ انكٕنٛسزطٔل انغٛس      

                                  

 :  أظطاضانزسذٍٛ ػهٗ انغهس : سبثؼبً        

 
 ٚزسجت انزسذٍٛ كٙ انزطْم انًجكط نهغهس ٔٚؼٕز سجت شنك ثبإلظبكخ انٗ ػٕايم أذطٖ انٗ رؤصٛطِ انسبّز     

 .نألٔػٛخ انسيٕٚخ انزٙ رًس انغهس ثبنًٕاز انًـصٚخ ٔ األكسغٍٛ انعطٔضٍٚٛ نجوبء انغهس كٙ صحخ عٛسح      

      

 : أظطاضانزسذٍٛ ػهٗ انغٓبظ انحطكٗ : صبيُبً        

 
 ضثطذ ثؼط انسضاسبد ثٍٛ رسذٍٛ انسغبئط ٔ ْشبشخ انؼظبو نسٖ انسٛساد ، ٔهس ٚؼٕز ْصا اإلضرجبغ انٗ     

 ثؼط انًكَٕبد انزٙ ٚحزٕٚٓب زذبٌ انسٛغبضح َلسّ ، نكُّ هس ٚكٌٕ أٚعبً َزٛغخ نحوٛوخ ٔاهؼخ أال ْٔٙ أٌ    

 انُسبء انالئٙ ٚسذٍ انسغبئط ًٚهٍ انٗ أٌ ٚكٍ أكضط َحبكخ يٍ ؿٛط انًسذُبد ٔٚكٍ أهطة نجهٕؽ سٍ اَوطبع انطًش ،    

 .ٔكالًْب يٍ ػٕايم انرطط انزٙ رئز٘ انٗ ْشبشخ انؼظبو      

    

 :انزسذٍٛ ٔ انحًم : ربسؼبً        

 
 اٌ رؤصٛط انزسذٍٛ ػهٗ انًطأح انحبيم ذطٛط ، حٛش ٚسجت انزسذٍٛ ظٚبزح ػسز يطاد االعٓبض ، ٔههخ ٔظٌ انًٕانٛس ،       

 .ٔ ظٚبزح ٔكٛبد األعُخ ، ٔ ظٚبزح َسجخ اإلنزٓبثبد انطئٕٚخ ػُس االغلبل انطظغ       

        

 : (انطئزٍٛ  -انلى  -األَق ) أظطاض انزسذٍٛ ػهٗ انغٓبظ انزُلسٗ انؼهٕٖ : ػبشطاً      

 
 صجذ ثًب ال ٚسع يغبالً ألٖ شك ثؤٌ انزسذٍٛ ْٕ انسجت انطئٛسٗ نحسبسٛخ األَق انًعيُخ يغ يب ُٚصبحجٓب يٍ رسيٛط نؼصت انشى        

 ٔ انزصٔم ثبإلظبكخ نلوساٌ األَق نٕظٛلزّ كلهزط نهٕٓاء ٔ رُوٛزّ ٔ رسكئزّ هجم زذٕنّ نهطئزٍٛ ، أيب أصط انزسذٍٛ ػهٗ انلى      

 .كوس صجذ أٌ َسجخ األصبثخ ثبنسطغبٌ كٗ ْصِ انًُبغن ُٚؼبزل ذًسخ أظؼبف ؿٛط انًسذٍُٛ ( انجهؼٕو االَلٗ ٔ انحُغطح -انهسبٌ )      

 

       


