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���[ �� �����	
 �
%&
  
         �$��e�� f����� �e� 	e
��� e����� ��e� �e���� e������ g��eT /5� [�� ������� �#6 h,+�

 E�!� $!�- g,-��       ����e!��� =�e����)� ,e�,��� 	e
��� e����� ��e+< i�i;�� �+$�- ��&�5��
�]9�� UB��� /5�� Y��B!�� .  �#e6 �� ���;�� =�+*�� �$!*� $;<�� ������� ���� j�#Y�

     [e�- ��e+< Ee� ke�#Y /� ��� ����� �� 	
��� O�,��5� ��?�H� ��� [�- h�;��� ��*!��
�Y�Q�� =��&Q�� b,�  e� '��;���  $e_��� l#e6 � .       =��e*%�� Ee� ��,e- �e������ mec�� �e!X

����� �� 	
��� ����� ��+< i�i;�� �+;� '��;��� N<���� .  
  

  
  

�����	
 �
%&
 ��EHD�  
        e!V&� Ee- g���e(�� e$!��;�� Z8�e!&�� Ee� g���eQ� $!�- $��$6 [�- ������� �#6 �&Y

 e$!��;�� �(�� �  ��!� �&F�e�� ieX�!��    �e� \��e�)� e��  g,e��!�� =�e����� .   �e������ C�e<�
 ���$������ �� 	
��� ����!� ��;�� ����� ����� �9P E�   "��e(����� ��(�� CN;��

	ee
���� f 	ee
��� g��ee*�� -�&eeT� f /$eeV&���� U$eeB����� f ���ee?���� =�ee5�$Q��� f ee
���!��
ee;Y��!���� f  �ee5��!!��� =�ee6�*���� ee��;!�� � f���ee��� E$eeY =���� =�ee����ee$-���� =� f

�	
��� [�- ������ Z9- =����� =�����. 
  

  ����ee���� ee;<��� �9eeP Eee� �ee������ ee$��$6 E!eec �nee5)� Eee� �,ee- Eee- eeY�<�� oee!��
g����!�� $&F��� =�C�(���� .    �e� �$pWe��� [e�- g������� �9;�� =�8 =�+*�� ,�,�� /� �!X

�� f����� �� 	
��� ����� q�*H� ��+<�Y�� *� E� -�!    ��,e$!�� ����e-� ���e��� A�&eT 
�+$�I!� E� . g�r�
!�� �9;�� =�8 s�(&�� ,�,�� h,+Y $H���� =�;��?��� ;<��� o!��

	
��� ����!Y g�r�
!�� �$a �� . f��$P��       !eT�;�� `F�e&� Ee� �,e- �e� ��$
�e5� #$%&� /�
      �� e����!Y `e�;�� �e!$� e��;�� =�e6�*��� e��;� 5��� h,+Y ��!-    e��;� eT��Y� 	e
�

       E$H��ee�� /ee+!-�� fee��-���� 'K�ee5���Y /6�pWee� � f	ee
��� =�X�eer =�$*$����ee5�Y ���ee���
	
��� ����� =�5�$5� .  
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UB��D	
  
 
 

���	
 8
%Z�,
 ��K�7
  
� 	
��� O�,��5� ��?�H� 
QHE$Y  E$t��
��) u��18 &5 ( �632%f  �,;!Y55 %

� � ��X#�8 %�w�H9.  
� �K�*eeQ�� �ee6  �X9+�ee5� �eeIX)� J�ee&!��)93% ( �ee!&$Y9%   ��&P,ee� E$t��ee
�� Eee�

�$<�)� . 
��$��� ,����� o$X�
�� u�%� �� �K�*Q�� �&P,� M�p E� �IX� j�+�Q� . 
�     C�eQ&�� E$eY �K�*eQ�� E$P,e� ��e?�H� 
QH  =�et��
��   �e69 %    ��e?�H� 
eQH �e��

 �+� �$<��� E$P,�6.%  
��Y�  ��!;�� n%�� �� x9B��13- 15        =�e*�&� Ee� �,e��� �e*�&� ���,��eQ� �e��-

	
���  �,;!Y '��� [�-34 % � ��X#�� E$Y19 %w�H�� E$Y . 
�        E$&P,e!�� x9eB�� de(H ����e�� �eT�(P e��!;�� en%�� l#6 �� �$<�)� �?�&�

�i&!�� �� �+$�- ���(�� . 
�  =�C�e(�� �$?�2009   �� [e��41 %        Ee� �K�*eQ�� C��er Ee� ��e&�!� E$;��e$�� Ee�

 ��� =9�!��)15 (%�6��!�� �� '$<���� [�- ���(� x9B�� E� .  
� �6 E$P,���Y C,
�� �!- U5���11- 12 ���- . 
� EP,�44 %$
B�� E+!�� x9F E�  �34 %�K�*Q�� E$$H���� C�
F�� E�.   

  
 

 ���)	
 ��@%��	 \�"�	
)X�)�	
(  
�61 % $H���� �5�� E� �+$�    � 'e��� [e�- ,e��� EP,�94 %    ��&P,e� C�ze6 Ee�

E�Q!�� 'P�� . 
� \�;��44 %H���� E�$     ke� \�e;�� �e!&$Y =�e$
�� �� �
�Q�� E$P,��� E$t��
�� E$

30 %'!;�� ���� �� �83 % ��$-�!�<�� =�
5�&!�� . 
� dee(HE$;��ee$�� )13-15 &ee5(  � �ee� "�eeQ��� E$P,ee��� ��eec�;�� �ee�� E�eeQ!�

��;�� EX����. 
  

 
���	
 ]�& ^�R7�
  

� O�- ��2008  �K�*Q��� 	
��� [�- u�%H�� ���!<� 	�Y336 ��&�� ��$��� $H����. 
� 	�
� =�;$
!��� 'P,�� 
��c g�K�� O���� NQ�Y�  ����e� ���!�� {9+�5�� /*�

8.3 ���&5 g��*$5 ��$�� . 
��� 	
��� [�- "�&Q�� g�5�� u�%H� U5��� 	�
� �K�*Q�424 ���&��. 
�   ]��e*�� �K�*eQ��� 	e
��� g�5�� k((�� ��   �e�     Ee� 'e�� ke((��   $�e(�� e��&;��

        x�ee
��� �� �ee+��*�&�� ��ee
���� |$ee
�� �� =���ee_��� kee((�� �ee� �� $ee(�?���
�+��*�&��.  
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�&�DS  �&
�4� ���	
  
� g��ee*���� -�&ee(�� g��]� =�C�ee(�� NeeQ�,ee<�� 13  �ee� 9*eeQ� �K�*eeQ�� �;&ee(�

�����.  [�� �$?�� 
��_�� g�K�� O���� ���40 'Q;!�� J�&!Y '��;�� X�r . 
� ��,T� [�� b�
��� ��!- H��� O���� �$?�319  O�- �� �$<�� /�,�� (P�2012. 
� O�- ��2009  ]��*�     	e
��� =�e*�&� -�&eT /e*�500   ��e&�� ��e$���   ]��e*��  /e*�

 E� =�����Q!��  k��-�&e(�� 	
���48   ��e$�� ��e&���  e$H���� .     �e� NK��e_�� oet�Y �e!X
 k�!$�345 ��&�� ��$��� $H���� . 

� o�P� ,�� }���� N$�$� X�r  D �e� �eH���� u�Q�� [�� ��82011   C��e?Y85 %
�E 8 $��,�� �K�*Q��� ��P,�� X�r.O.O . 

� �t�� O�;� 	
��� ��H��1952  /� kH� ��$H��� �� ��,T� /�� -��] �V�� =�;��?� �� E
��!!�� �� 	
���.  

  
 

��D(� ���	�_+ ���	
 �����  
� ����         	e
��� e����� �e� 'e��;��� �e+�9P Ee� Ee�!� ���eT 'P�,� $&F��� UB���

$&F� ����WXf  �� �� j�8 /�� /-� [�� /<�� ,+*��&F� 	
��� ����!� .  
�<g,&<~� _��;�� h�,6�� =C�  e$&F���  '!e?��       �e� $�e(�� g�e$��� ��e!H� ie�i;�

  $�e(�� ��-��� k<��� ���� =��,���� �� '��;��� $*$����5�X �K����� NB�� ��*�
��;��.  

� o(H  $!er�+�� $H���� ��!!�� ���� BP2013 – 2016    [e�- ���eT  |e%P
� "��Q��� ��F�Q�� 'I� ���Q�� �$a \���)� ��?�H� =�,;�  A�e%���  O,e�� Utecf 

��
!�� d?���� ,T��� J���Y �,- g���]� ��(�� u�%H�� k$<��� U
c�.  �� ��  l#e6
 �� ���T �?� /� B���  [e��        g��eB��� 'e���- �e� 'e��;��� [e�� �&!ec '�e?Y

	
��� �+&�� \����� l#+Y B
��!��.  
�  �e� ���)� u��T ,��2004         Ee- g���e(�� 	e
��� e����!� e���F�� e$��%��� [e�-

�� !V&�   e$!��;�� �e()�     	e
��� b,e(�� e$��� g,e6�;� ��� �e6(   �e�i�� m
eTW� f
�6��&Y #$%&�Y .  
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 `�MZ�	
�"!��6	
� %S�	
�  
� �ee� /ee� O�ee-2001  ee����!� ee$&F��� ee&*��� '$�ee?� �ee(�� g��]� Eee� g���ee
!Y�

  �ee(�� �ee�]� ee5�K�Y E$P,ee��� �� Eee� �,ee- ��ee_-� =�eeQ5z!�� k
eer� ee$����
�� $����� =�Q5z�	
��� ����!� $&F� BP /5�Y ��B_�� �H,!�� �!�*!��. 

�   �e(�� g��]� Ee� k$<��Y� $&F��� &*��� �9P E� =�$H�i$!��� =������� ,�,�� /��
    '$ee(%� [ee�- �ee(�� g��]� 'ee!;� �ee!&$Y f����ee�  Eee� q�ee�� �ee6 �ee� [ee�- ���ee!�-�

B?H�� /$V&�� `$Q&�� =�$H�i$!�� . 
��T��Y� ����!�� ���,�� �    g��e(��Y =�F�e?&�� l#e6 ��]��Y m!Q� � �+&� $��!�� 

�I!��[. 
� [�- #Pz� �� $&F��� &*��� UBP     [e�� ��ec��Y f�+��Y�e5 [e�- �&
� � w,���

-�B�H� �+    e$&F��� g,e&<)� � e$H���� e������ '!- BP E-f     O�eVH e�� ,e<�� ��
/$$����� 
���!�� ,!�;�. 

�  f`ee$
B��� ee$��i��Y ee&*��� =����ee� [eeV�� �  ,ee!�;� x��ee5�� O�eeVH ,ee<�� � �ee!X
&*��� �� �I!!�� =�+*�� E$Y �� 'T�����. 

�      =��erz!�� e;Y���� ,eT�Y [e&;� �e&F� O�VH ������� �#6 ��,-� ����� [�� ,<�� �
,��5� ��?�H�Y T����k������ =����
� q�*H� 	
��� O�.  

  
 

 a)+� ��&��	
%��_�	
  
��!�*!�� =�n� $-�� [�� $����� B?H�� =�,;�  '�?Y =C�<� C��5 $&F� �!�

���F� `$c� ��+< �� . 
� ��+*�� l#6 iX̂��   e$%$X� e$!6�� fl���c�� �
�Q�� E$P,���� fE$P,��� ���c� [�-

������ A�&T ,$��� NQX� f	
��� =�X�r =�$*$����5�� fE$P,��� E- A9���. 
���Q� d���� <�� {�&6 �� �$a B?H�� l#6 [�- !K���� ������� E$Y N��,��� b

/$$����� #$%&���� /$!(��� [�- ���;�� =�+*�� N��,�� ��- . 
� O�,��5� /�� �� g��-      'eT����� =��
er� $��eQ!�� \��e;��� ��-���� =�Q�*��

    ��� e-�
B!�� ���e(��� A�!eQ!��� �eK�!�� O9-�� 'K�5�� �-�!�<���  e$H����
=��?&��� -�
B!�� . 

���W�  ��$��� E� �$IX �� '��!��� ��HX �Q$K� �,�!�    f=9e!��� A�eQ��� e��I�
�+��,6� `$��� [�- �+��,�� �!��� gC�%X �� �
�5 �pz� �!�.  

�U
��� �  $&F��� B��� h�,6WY ���%�� B?H��,<�� �� � �c�� $*+&��/$$��.  
�� E!_��$5��,�� J6�&!�      /$e�;���� e$Y���� g��]� Ne�X �e� 'K�e5��� |e;Y .   ,eXz��

"$�(�� ���,!�� �&F��� ��!�-�� J��H�Y "   e$-���� e$��!�� $;!*�� ����?� ,��
$�(��  [�-$�(�� 'K�5��� ��(�� �� E$!�;!�� =��,� C�&Y . 

� O�- �� /�2010  C�?H�“  	e
��� e����!� �H���� h9�K��”     �e!�*!�� =�e!V&� Ee�
��*!�� �#6 �� Br�&�� �H,!��  "#���  h,e+�     �H,e!�� �e!�*!�� ��� 'e$;%� [e��

�� �� �!�*!�� ������ $�6)� =�$;!*�E$P,��� �����. 
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� /�   O�e- �e�2013   }$e5W�“     E$P,e��� e����!� e$H���� =�e;��*�� ��e���”   "#e���
[�� h,+� $��P ��Y�� n$Y ��*�� . 

� O��"�� iX��i$!��� �H�I�� ��,
- j�!"     E!ec E$P,e��� Ee� $��P n$Y �$��� Z����Y
 �� g��$��� ��$;�"!��� �H�I�� ��,
- j�!�� giK�<i$ "g�$P)� �+���� E!c.  

  
 

���	
 ]�& �����
 b=&  
� ,<�� �  g���e�� �,��� �� �� f	
��� [�- ������ Z9- =��,P �$���� �&F� J��H�Y

 �9P E� �(�� g��]��9P E�� ��F�Q�� E$Q��� iX��. 
�     g,e!�;� e$&F� e��� x�e$a 'e� ��       � /$!e(�Y =�e+*�� l#e6 Ee� 'eX O�e��  #e$%&�

�+��$H���� C�c [�-� �
5�&� l��� �!
Q� �+*���Y . 
�       ��&e5 =�e((�� E!ec �e+$;<��!� ��e*!��Y e������ =��,e��� �(�� g��]� O,�� 

�+�H]��� �� �+<�,� .   ��e���� Z9e- d$���� h�_�� ��F�Q�� E$Q��� iX�� �� ���
��F�Q�� |��� Z9;� $���� %����� [�� 	
��� [�- .�     ��e+!*�� e;<��� ��e� �e�

           ��e��� ieX�!�� �e� g��e<�!�� 	e
��� Ee- A9e��� g��e$;� ��F�eQ�� [ec�� �$a E�
�$(�r |��!�� x�Q� [�- $Bt��� .  

�iX�� O,��  ��F�Q�� E$Q���)� 'I!!X g���
!$!��;�� ��Q*�� Global Bridges 
�� U5��!�� u�r �B&� (=��,P  [�- N��,���	
��� [�- ������ Z9-.  

  
 

���K�	
� G�,��)	
  
�E$H����� \�� E� /a���Y  e$H����        g��e*�� -�&eT =�F�e?H [e�- NK��ec� O�e5��

 �++$<�� /�� � ,K��;�� l#6 �� �� f	
��� /-,�J���Y ������.  
�   e$!��;�� =�$eT���� [�- $H���� =�;��?��� =i����-   e���F�� e$��%��� �e+&��-   ��

 �+H� /� N��t�� ��/5�� $!��;�� Z8�!&�� E� �6�$a [�- ��$���Y �
I!�� . 
�  e��;�� �(�� ��!� �,
� [�- 	
��� ����� �� k���;� �� �H���� ���?��� i����

��� [�-�	
��� ����!� ���F�� $��%���Y k��i. 
����&�  ��;�� �(�� ��H��47/2008   e����� �$*?�� $�(�� g�$��� ��!H� �$*?�

���Q�� �$a \����� ������ 	
��� .   e����� �e� '��;��� 9��X 9(� ��H���� ��%��
,�� �V�� ��;�� EX���� �� E$P,��� �V� ��&Y k�9P E� J��;�� 	
��� �9-��� ��-

	
��� =�,��� �&�� 	
��� �$Y =�&X�� �&�� ���#���� ��(�� \��� �(��� �$
�� �V��. 
� w�,ee��� {��ee5 ee
���� ��H�ee� C�ee<37/2006  [ee�- '+eeQ� =�ee5��!� ee�� �eeV�$�

    =���eeQ!�� E$eeY� �ee+&$Y jee�8 �ee� ����eeQ� 	ee
��� =�ee*�&� [ee�- ��ee(��� w,ee���
$��;�� =��pz!��� . 

� E� /a��� [�-$H���� C����� g�K�� '
� E� b��� ��,T  j�8 �� �� E$P,��� /����Y
�H���� ���?��� [�- }�;&� /�.  
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� ���K�	
 ���)	
 ��@%��	 \�"�	
 �� �����	
)X�)�	
(  
����?��� �V�  =�Y��- \��� O�;�� ���!�� �� 	
��� =�*�&� E� "� E$P,� �H����

�V��� �#6 d���� E� 'X [�- .�� ��     =�$!eQ� [e�- ie���!�� O�;�� ���!�� d��;�
 �+�%T E� �,Y &���� ������� ��!�� ;5�� g,-�� ����. 

�E$P,���Y �+$� m!Q� O�;�� ���!�� E!c T�P EX��� ,�,�� A�?!�� ]�<�f  �� ���
 �,�����?��  $5,&+��� ���� ���Y [�� 	
��� ��P� x�Q� O,- E!_���!��. 

 
 

 ���6�� ���K�	
�c.�	
  
�Ki*���Y �K�*Q�� �$Y ���?��� �V�� . 
��V��  ���?���    	e
��� =�e*�&� Ee� "� �$Y   e�$<�)� /�,e�� ��     e&��I�� /�e� /e� Ee!�

l�!- E� g�?- fV����- �w,��� [ �$<�&�� �� 	
��� E$P,� . 
  
 

������D	
� ���	
 G�E�D�� ���K�	
  
� �&� ��;�� �(�� ��H�� [�- �c� g���c �� '�?�� �6���� ���� �!+$�X �� g��
;��

$H���� $5�$��� %T��!��  [�- =�*�&!�� $��!��	
��� E� =�����Q!��� . 
�  ��e$Y g���c [�- $H���� $5�$��� %T��!�� o(H     [e�-� J�e&!�� We?&�� =�eH���

ee���#���� =���ee
;��� ��ee(�� �eec� g���eec . �� ee$*���� =���ee
- ee�� �eec� oee;&� �ee!X
;� �� =���r���_� =���� . 

�5�$� %T��� ��,T� [�- �$��� '!;�� "�*�$H��� $ 'Q;!��. 
�	
��� =�*�&� \�- /$V&� O�VH ��,T� �I�,� /� �$
�� EX��� ��. 
�'$*eeQ� ��  ee����	ee
��� [ee�- ��ee���� Z9ee-  s�ee(�P� Eee� �ee!6 �ee+$�- ee
���!���

C��,��� C�#t�� ��;�� Q5z!�� .  
  
 

Y�@
��	
� ���K�	
  
� Oi�����*��� =�F�?&�� O�- '�?Y �H���� ���?���  �+-��H� h9�P� [�-) �+$� �!Y

	ee
��� =�ee*�&� �ee$
� �� O,ee�� �ee��� �6�ee�!��� /-�eeB!��� ��ee�!��(  [ee�- ��ee(���Y
 �i� 'ee
� �$P�ee����     l#ee6 x��eeT� ���ee?��� Oiee�� g�ee$IX ��ee$�� �ee�� �ee+��!-� ee�

�,��� /�,�� ����� �$P��Y =�F�?&�� . 
��� l#6 \�� �  �e� C�< 'Y 	
��� ����� ���
� [�- O�- '�?Y i���� /� �$P����

���(���� B?H�� /$V&�� N��t�� . �&6 E�� =W� /� e����� �(�� g��]� ����  ���e�� 
	
��� ���c� E� ������ ���
� �� oc��;� ��� �� �P��� N*� [�- . 

�/�         H� �eP�� m���e(� m&e!� eT�P �F��er e$H���� =�;��e?��� �,e��   �H�e(� C�e?
 �P��� oBY�� =�-�&(�� E� �6�$tX 	
��� =�*�&� -�&T =�
�-� 'Y f	
��� '��;��

'$*Q� =�
�B��� $n$
�� =�
�B�!�� `$���Y m���(����  =�X�?���- 
���!����+$.   
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G�(�KD	
 ���&�� �=&�
� ���&%	
� ���K�	
  
� �&� kH� [�- ��;�� �(�� ��H��  �e!Y +< ") ]�*� �     O9e-�� 'K�e5� je�8 �e�

�� �?H �� \�- �� �
F  	e
��� =�*�&� E� ") ��-,�� \��a� �9-�f   "� �e�]�� ��
k��*�&� E- �9-�� �� kY d��;��� ���� �� =���� �� g�?H.  

�$H�������� �+&� �,$����� 'T������ O9-�� 'K�5� ��X [�- �V��� �#6 `
B&� . 
 
 

������ ����d	
 8�ND	
 a��H�	
  
� �����;!��� t$(��  NK��_��� O�5��� x�Q�� g,!�;!�� /Q�� 	
��� =�*�&� [�-

,$�;���� \�!t��Y . 
� �=�*�� $��%�� O���� \��;��GATT   �
5�&� ��,�� l��� �!
Q� NK��_�� \�� ��

Q!�� ��g����Q!��� $��!�� -�_
�� E$Y g���. 
�*�&� N��+� �H���� ���?��� ���&�� /�   ke<� [e�- 	
��� =� s�e(���f   ��H�e� �� ��

 /�� k�9�,;�� {��!*��20  &Q�1998 O�- '�?Y N��+��� !��< ���&�.  
�   �e� 	e
��� =�X�r |%P C�c ��  ��� ��H�eX2012    �e� �e+��*�&� ��;e5�  e!V&� �

   $!er�+�� e$H���� ��!!�� ���� �� 'T�����Y =���Y $!��;�� �(��  g,-�eQ!��
 ��;� 5����
��_�� O�V&�� '�, �$��� kY ��!;!�� ����� ��. 

  
 

	
 ��"����" ���	
 8
%Z�,
 �
�P�!  
� �%�����Q� b   O�e- '�e?Y $�e(�� 	
��� ���cWY ��;!�� Y�    w�,e�Y E$P,e��� e�9;

 \����� e&�i!��.         �e� [e�-� E$&P,e!�� �e$a ,e&- e��;!�� b��eQ� �� �� /eV;� 
E$&P,!�� ,&- k&- ��$�)�. 

� �%���  e��;!�� b��eQ�       �
�eQ�� E$P,e��� ��e%F�� \�e;� ��e_Y�   \�e;��� e�9-
E$&P,!�� �$a ,&- K��� ��F�5� ��,(�� \�����Y Y�T��Y �
�Q�� E$P,���. 

�  e�$<��� ��P� E� O�!Q�� $�&� [�- C�!�� g�,�Y nB�� �+Y �WY � 
QH ,��;�
 ��c O,;Y����B��� �$�� �K�*Q��. 

�;!�� b��Q� �%����� �H���� ,;� E$P,��� ��Y .  
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��7��	�! ���"	
 ��"� �_���e	 '$%  
���;!�� b��Q� �%���    e��;�� EX�e��� �e� E$P,��� �H���� ��H���� �V�Y ke;&�� f 

�K�*Q�� �$Y  �$<�)���(̂���E$P,��� �� �-�?�� /����Y� f . 
�  ,ee$�W��� b��eeQ� �ee%��� E$eeY �ee��� �ee$a� E$&P,ee!�� E$&P,ee!� �eeV� �ee� E$P,ee���

���,ee!��� $�ee(�� ieeX��!��� =�$%ee?�Q!�� � =�ee;��*��� UK�ee5�� ee��;�� �H�ee
!��
b�
��� u�Q��� iX���� ��;�� '�&�� .   �eV� Ee- M�,��� ,&- 9$�� NQ&�� |%�&��

 �� E$P,���/-�B!��  E- M�,��� ,&- g,�Y |%�&���6��!�� . 
� ,$�W��� b��Q� �%���  E$eY��   �e$a� E$&P,e!�� E$&P,e! ��     /�,e��� �K�*eQ�� �e$Y �eV

 �(��� �$<����	
��� =�*�&!� J������ �V� . 
� /V;� ,�z� E$&P,!�� �$a d(H ������	
��� =�*�&� [�- NK��_�� ��� E$&P,!�� .  

  
 

��@%�	
 �N�	 ���"	
 '&�  
�� \��;� /V; ��;����&P,!�� j�8 �� �!Y  g��
-"   �e� EP,e� �� EP,!�� `� E�

���� "�". 
� ��,;�5�� E� U5��� b��Q� {�&6 �� EP,� E!� E$P,��� �V�Y O�i���� N�B�

O�ee;�� ��ee�!�� . Eee��x�
ee5��  �eeV�Y O�i����eeY ee
��B!�� Eee� ��ee%�� �ee&!� ,ee� �ee���
 E$P,��� ��%�� $��zQ� O,;Y ����-���'*��� . 

� /V;� E$&P,!��9� ��,;�5� [�-Y�*�5 E$P,��� E- d�����Y �� ��r N�B�. 
  

 
���	
 ����� G��	�-)� � ���"	
 X��  

� [�- /V;!�� ,Xz�       Ee� ,e�i!�� �#eY g���ec� 	e
��� e����� �� ������ $��zQ�
 ,+*�� [�-�E$P,��� ��BP� E� ��#���� �� O9-�� �$(��.  
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G��S��	
  
  

      	e
��� e����� ��e+< �e� =�]�e*H�� �e������ E$
�  ����� �e�      Ne<���� =��etI�� [e�� ��ec�
 	
��� ����� ';*� �+;� '��;��� ����� $&F�  � �eIX� �+��F�e?H ';<�-� e$�.   ,e� �  =,e�-

 �� ��!- ��24  ����i�2013       u9eF� e�9;�� =�8 =�e+*�� �e�I!� ��e_�Y '!- r��
 ����� g��Q�"  ����� �e� 	e
��� ����� ��� ����" .      �e������ \�e- [e�- er���� oe�!-�

,�-�      ����� �e� 	e
��� e����� ��e+< ie�i;� =������ ,�,�� h,+Y g�t(� '!- =�-�!*� .
 �!Xg�t(� =�-�!�<� ,�- �9P E� =�-�!*!�� l#6 '!- ;Y��� o!�  ����� �9P2013.  

  
 [�� =�-�!*!�� o(�P� $����� =�����)�) =�$��zQ!��� N$��5�� M��I�� '(%�� '(%��
#6 �� '��;��� ����!��=������� l(:  

�] �� ����� �$;Q���� NK��_�� =������NK��_�� g��� O�5���� 	
��� =�*�&� [�- f
� fO���� 	
��� E� g����Q!�� =�$!��� ,�,��� [�- =����t�� g���]��N��+��� f Ci< k$<�

k*���Y /-�� 	
��� ����!� ,K��;�� E�. 
��� 'I!�� �
�Q�� E$P,��� \�;��� E� ��!��� =������  i�i;� ���� $H�H���� g,-����

�9P E� ��!��� ���� �!�� d��;� ��(� �� '��;������?��� �� O�;�� ��� f �$!*�
g�I;
!�� $H�H���� s�(&��  ��,(�5� ���#$%&� =�!$�;�  fo�i� �!I$� g,-�� �$5���

�$�%���� f��-�� �IX� =�Y��;�� ';< [�- '!;� . [�� ��c��Y �#6 i$X���� [�- $-����
�tT�� ��!-�� ��  [�- '!;����� �F�� E!c ��-���� =�F�?&�� E$!_�9T� !K��. 

� �� 'I!�� M�
��� ,T��� =���������� $&F� =�C�(�� ��,T�� f N$��5� [�- ]������
�+�$��;� E� ,XW���� ��-���� B?H)� /$$�� �� �!�;�� M�
��� f $-�H =�5��� #$%&�

�� [�- h�;�����-���� =9!��� C��p� h,+Y =�+<����� =�$X��Q f =���Q� C��<�
=����
!�� #$%&�� U$B�� �� /6�Q�f  ��*�� '!;� E� '�� "iX�� �<�!X O,�� ,T��

	
��� ����� ��� f /-��� =�Q5z!� $I�
��	
���Y ��;�!�� =�5��,�� C��<. 
� �� 'I!�� 	
��� [�- ������ Z9- =������,$�W��� NQX  `�;�� �!$� �$��� $!6WY

$�(�� ��-��� m���Y E!c Z9;�� f /�,�� \�%� $�D ��*��;�� =��,��� �9P E� Z9
$�(�� f'��!��� ���(� ���&� f���r�� ��� ��*�� f Z9- =��,P �$��� �� �5����

	
��� [�- ������� fEP�Q�� U��� C�?H�. 
� �� 'I!�� ,$�W��� NQX� $-���� =������ $&F��� UB��� =�<��!Y $-���� B?H� UY�

�+�������� f$-���� ����� ��]��  E$Y��=�Q5z! �%���!�� =�+*�� E$Y ���;��� �$*?� f
 ���,!�� �� $*+&�9�� =�F�?&�� '$;%�� '$;%� �� $Y���� g��]� ���?� ���

��H���� `$
B� f$Y�;�� t��� g��� E!c �
��� ����� ��&Y E$!_�� f 'K�5� O�i��
	
��� ���cWY $�(�� $-���� i$� �$(��Y O9-��. 
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 �����$ ',����	
 ����� ��� ��
� �,
�%	 ��6�&  
  

Y O�$��� /�	
��� ����� ��*� �� $!��- =�$;<�!� _$%�Q� 5��,    /e5� h,e+Y j�8�
      �e� ke�H����� ����� �e� 	e
��� e����� ��� ���� '$��� �+5�5� [�- /�� $!�- $��$6

$!��;�� =�
�B�!�� .E� 'X ;<��� o!� ,��:  
-����!� ���F�� $��%��� 	
��� )FCTC( ��   e$!��;�� �e(�� e!V&� E- g���(   �e+������

g,H�Q!�� 
-� ����!� �!��;�� ������� Z8�!H	
��(GTCR)  ��$!��;�� �(�� !V&� E- ���( 
- 	
��� ����!� =�$;<�!��� =���r�����    ��!� �&F�e�� ieX�!�� Ee- g���e(   \��e�)� e��

g,��!�� =������ �� )CDC(  
  

 /� ,��E� g���Q!�� ��&
�� !K���� J��    e�� ���&�e5� g��X#e!�� =�$;<�!�� [   �e!$� x��e����
�+&$Y /p E�� f Z��������!Y� �  Ee� M��
�� E�!� �n5�� E� -�!*� �+&� 'X o�� Z�,&

����� �� 	
��� ����!� ��;�� ����� dT� .'!?�� ����!�� l#6 =C�<�: 
-/$V&���� U$B����   
-���?���� =�5�$Q��  
-	
��� g��*�� -�&T  
-	
��� "��(����� ��(�� CN;��  
-;Y��!��� 
���!��  
-�5��!!��� =�6�*���� ��;!��= 
-$-���� =����� =�����  
-	
��� [�- ������ Z9- =����� =����� 

  
 E$
��`��!�� "1 "�+��� <�,!�� �n5��� ����!�� l#+Y !K��.  

  

  

��="	
 X�f %�%��  
  

�*H� ��+< �� �$pW��� [�- g������ �9;�� =�8 =�+*�� ,�,���    ����� �e� 	e
��� e����� q
   ��,e�� �#e6 �9-� =�+*�� E� �,- ��� 5��� /�      e����� ��e+<� =����e
�� O�e;�� ��eF��Y

	
��� .   �9eP Ee� je�8 /� ,��       � f=�e+*�� l#e+� $!e5��� e$H������� �e���!�� e;<���  ,e�-
 =�Q�<�&6#�� d(;��f  =9Y��!�� �9P E��     =�e+*�� l#e6 Ee� �,e- �e�I!� ��.  E$e
�� 
`��!��  "2 "8 =�+*��Y ��,<  ��eV&� E� �+��$��zQ�� �9;�� =� /�e+�   	e
��� e����!Y.  ��

 �#6 ,&- �+�&� � �9;�� =�8 =�+*�� ,�,�� ����?H �6 'Y ,���   �#e6 ��� k$�-� �!�Q�
o���� �� g���i��� '�,;��� 'Y�� ��,*��.  
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G����"6	
 �6C  
  

 E� �,- ���� '� ���C�(���� ��������$&F��� =   E!ec �n5)� E� �,- E- Y�<�� o!�
`K�p��� l#6 ;<��� �9P E� ������� $��$6 .  /e� �9;�� =�8 =�+*�� ��,< [�� A�<���Y�

 ,�,���,- � =�+*�� E��Y��� -�!*�  E���,$!�� ����-� ������ A�&T  =����;!�� �$����
/+��Q5z!Y T���� .� =9Y��!�� l#6 ��� /$!(� /�     =�8 �ne5�� ke$<�� E!e_� '�e?Y

N$*�Q!�� ��,Y �9;�� �Y��!�� o��� 'I��� �9t�5�� �� j�8 ,-�Q� M$�Y .  
  

   �ee�� jee�8� �eec�� eeY�<� ��� �ee�Y �nee5�� Eee� ��,ee- �� �ee$a   �� ee���;!�� ���ee� O,ee;�
 =�$K�(���=����;� E� l�X8 /� �� [�- '$�� ���� O,;� �� . k$�-�  �e?� � �e������ ��� '!

�
I� �$a =����;� �� [�-.  
  

$����� =�+*�� E� 'X E- E$�I!� �Y��� o!� ,��:  
- �(�� g��]� 
- $��!�� g��]� 
- $H���� {��!*�� 
-=�;$
!��� 'P,�� 
��c g�K�� 
- b�
��� ��!- H��� 
- $�P�,�� g��]� 
-/$�;���� $Y���� g��]� 
- '�&�� g��]� 
- "�
�� '�&�� A�B� /$V&� n$6 
- ��;�� =�C�(��� g�K�� 
- g��*���� -�&(�� g��]� 
- }$���!��� =�%T��!�� Q5z� 
- $��!�� $!�;�� $;!*�� 
- $!��;�� �(�� !V&� 
- dQ$H�$�� !V&� 
- ���H��� 
-O9-�� C�X�r 
- J��H�Y $�(�� /V&�� /-� 
- $�(�� $-���� $��!�� $;!*�� 
- E$P,��� ����� $;!< 
- $;!<$P,��� � E 
-	
��� ����!� �H���� h9�K��  
- ��F�Q�� E$Q��� iX�� 
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��"��K�	
 �"C
�6	
  
  

  /K�e��� �eH���� �;��?��� ��F9� $;��� g��T /5� [�� $;��?��� ;<��!�� h,+� .  Ee��
������� $��$+� H��!�� �n5�� -�!*� [�- �]������ �&6  e;<��!� '!- u�BH ��,-� /� f

 ����� �� �;��?��� �c����� ���;����    �H�H�e� �e$
P�   e;<��!�� l#e6 C��e< .   O�e� ke$�-�
     =����ee���� =�ee!$�;���� ee!VH��� E$H��ee��� ee���� �;��ee?� ��ee< C��<�eeY �H�H�ee��� �ee$
���

 ��$Q%���)g��?&!��(  [�� ��c��Y   e$��,�� =�e$��%���)  Y �e+$�- u��e(!�� ��H�e�(   ���e5
       e����!Y e��;�!�� s�e(&�� ,e�,�� h,e+Y je�8� $!r�+�� $H���� ��!!�� �� ��;%!��

    �er�
� �e$a �� �er�
� '�e?Y 	
��� .   ,e�,�� /e� ,e��         Ee� 'eX �e� 'e��;�� �e��� s�e(&��
�+$�- s�(&!�� =�Y��;��� #$%&��� =�$�D� 	
��� ����� =�
�B�� .  �H�H�e��� �$
��� O,�� �!X

�� "��Y=�T�(�P�� \��;�� d;_��� g���� ���H ��� ���� �H�H.  
  

 [�� A�<��� /� 5��,�� E!c =����;!�� Z���� �� �,�� E� E�!� �,� �
X� "��� =���t��
�+&�� $H���� =�;��?��� ��*� ���(� g,-:  

- J��eeH�Y"ee��,- "  "#ee��� ee$&F��� =�;��ee?��� ����� �ee� g,eeK���� J���ee
�� Eee� �ee6�
O�VH E!_�� ��+r g��(Y =�;��?��� M�,��� ;Y���.  

-           �
er [e�- �eH���� C��]�e�� e5�K� �e��� E!ec g����e�� $!e5��� g,e��*�� ��,-�
$!5��� g,��*�� E� -�
B!�� ��,-�� E� -�!*� � foH��H��.  

-�&F��� =����;!�� O�VH/ [�- "����� ���?��� ����� ���� E!c $H���� =�;��?���
oH��H�� �
r.  

- =�;��ee?��� &!ee_�!��� $!ee5��� =�ee+*��� =���]�ee�� Eee� �,ee;� ee$H������� �ee���!��
�+Y T����.  

-   g��e*���� -�&e(�� g��]�� ��!- H��� 'I� $!5��� =�+*�� |;
� $H�,$!�� =����i��
 g�K��� }$���!��� =�%T��!�� Q5z�� -��i�� g��]�� n$
�� g��]�� ��$Q�� g��]��

g�K��� {��!*�� $!5��� =�+*�� E� �6�$a� =�;$
!��� 'P,�� 
��c. 
  

  ��,e- �� �� 5��,�� ��,-�� �H�H���� M�
�� ��!-� #$%&� �� �,�� �P�� E� /a��� [�-�
 ,� '���;�� E���+&�� JK��&�� �� �� �pz:  

- ����� [�� g��?&!��� ���Q�� =�;��?��� ��X o�!r �;��?��� ��*�� ��!-� ��
)31/10/2012 ( g,�,< =�;��?� "� �?H /� ��� �� ���� JK��&�� �$t�� ,�� k$�-�

������� �#6 ,;Y �9- =�8.  
-   |e;Y ��e�� �� '!��!�� E� kH� �� g��?&!�� $H��)� =�;��?��� ��X ��*�� '!r

 �9;�� =�8 =�;��?���)=�!$�;��� T�P g��(Y� (5 ���(!�� �� g��?&� �$a �Y�
�X#��.  

-�ee*�� �ee(� /ee�  =�ee!$�;���� ee!VH��� E$H��ee��� � ���ee5,�� ��,ee� �ee� �;��ee?��� �
          $!e5��� =�e+*�� Ee- g���e(�� =�ea9
��� �e������ =����e��� '!e?� /e�� f���Q��
  ee!VH��� E$H��ee��� k�&!ee_� �ee!X �ee����� }ee�;� ee5��,�� ��ee� ���ee���Y� fee(��!��

���Q�� =�!$�;���� .  
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 ��D(
�6	
 F
�g L=M�,
  
  

 ����� /�$̂�� $&F� =�5��� �� '�?Y 	
��� ����!Y `�;�� �!$� ��;�� =�6�*��� ��;� /
s�eeP .eeY 	ee
��� ee�9- ��ee� =�ee���;!�� =�-9B�ee5�� l#ee6 �$��ee� Eee� /a�ee�� [ee�;� |;


       =�-9B�e5�� l#e6 Ee� "� �� �� f�
�eQ�� E$P,e��� O�e+%!Y ��;�� ��;�� \�����  /e�
$̂��Y ��;�� ��;� / =�$*$����5�	
��� =�X�r  �� e��-���� 'K�5���Y ������ �pW� b,� .  �e!X

 E$H���� /+!-� b��Q�� ��;�� ��;� =�5��,�� l#6 J��;� /� =�5�$5�  	e
��� e����� .
  e��;�� =�+<��� ��;� 5���� /$$��� <���� oH�X �&6 E��  Y `e�;�� �e!$�  	e
��� e����! 

q�*H �� ��%�� k
;�� "#�� "���!�� ��,�� ��VH  � f	e
��� ����� ��+<    O,e�� g,e-�� �$��e��
 ��,�5� l#6��+*��.  

  
  =���� � ���e(!�� E� �,- [�� A�<���Y� f��Y�5 �+$�� ��?!�� $��$+�� [�- ���!�-�� k$�-�

 f/��;�� ��� �,��Q!��� �$!�- �
I!�� ��$
�5�� ̀ e��� �� `��!�� ��$
�5�� ��,-� /� 
“3”.  �e5� �n5� ��$
�5�� E!_��    e&$;�� ���e�� e��;� b��eQ� A9B  �� /6,e$�W��  ��H�e�

      	e
��� =�e*�&� /�,e�� �� �e$Y �eV�� f��;�� EX���� �� E$P,��� �V�Y `�;�� �!$� �H����
	
��� =�*�&!� J������ �V�� f�(���   	e
��� =�e*�&� ��;e5� ���� f .    ��$
�e5�� ��B�e5� �e!X

 ����� ��;� b��Q� �� �-�?�� "����Y &$;��E$P,���Y /+���;� [�� ��c��Y f  Ee� �,;
	
��� O�,��5� $�(�� ���c�� .  E$&P,e!�� 
��B!� ������ ��,;�5� ��$
�5�� ���&� ��$P��

 Y�*�59� E$&P,!�� ��,;�5� b,�� E$P,��� �V�Y O�i����Y�N�B�� �#+.  
  

/� f��$
�5�� ��
�P� ,;Y� #$%&�l     - !eT�;�� �e� �e���!�� Ee� �,- �� ��e!    �e!*� �e6�
       g�eK��� f/$e�;���� e$Y���� g��]� ���,e�� f��e!- eH���� f�(�� g��]� =���$- |;Y� f��,a�

   feeH���i�� ee;��<� fee$H���� ee;��*��� fg��ee*���� -�&ee(�� g��]�� fee$H,!�� ���ee��� ieeX���
  f��F�eQ�� E$Q���    e���*��� =9e�!�� Ee� �,e-�.        `e$���� �e���!�� l#e6 ��e$�P� /e� ,e��

���eeQb ��ee
�� ee&$;�� ���ee�� E$eeY A�ee&��� Eee�.  Eee� �,ee- 'ee
� Eee� ��$
�ee5�� #ee$%&� /ee��
#�� E$-�B�!��/+
��,� /� E�/p E�� f /� �+�$���� =�H�$
�� ��P��.  

 

    



  
  

 ����� �� 	
��� ����� ��� ���� �����– ����� 2013  
19 

 

  

  

	
 I.R�7�>	
: 	
UB��D  
    



  
  

 ����� �� 	
��� ����� ��� ���� �����– ����� 2013  
20 

 

����
 � ���	
 ����� ��� �6�"	
 h��	
 �	��  
  

 w��Y��� $&F��� �������� E� �,- �?H� =�5��,�� E� �,- C��<� $c�!�� =��&Q�� =,+r
	
��� ����!Y ��;�!�� . &$;�� ;$
F M$� E� g��,�� =�5��� E$Y �� =�5��,�� o-�&��

 [�- b�P������Q!b ���&F� . E$Y �� =�5��,�� l#6 �+�*��- ���� �$c��!�� o-�&��
%��� E$P,��� ��?�H� f�!�*!�� =�n� E$Y �� =����� ��p Y `�;�� �!$� =�+<����� ��;!��

\���)�Y Y�T��Y E$P,��� �9-� f�
�Q�� E$P,��� \�;���� E$P,���.  
  

 M$� E� E$P,��� E- A9��� A�c�� =�5��,�� E� '$�� �,- J��-� �,��Q!�� �����
�6��,<� �+�$��;�� =��,��� ������ ���(���� . �!X ��;�� C��D =�5��,�� E� �PD �,- J��-

��*!�� �#6 �� �!�*!�� ���� 	
��� ����� =�5�$QY `�;�� �!$� . |;Y o���&��
E$P,��� "��(���� CN;��� ������ ��+<� ����� �� 	
��� ����� q�*H /$$�� =�5��,��.  

  
 `��!�� E$
��"4 "�6¡�(�� /� ���� =�5��,��Y !K��.  

  

 ��.	
 Fa"	
����
 � ����	 X��.���
� 

 ��K�7
 8
%Z�,
���	
  
  

$&F��� =�5��,��� =���Q!�� E� �,- ;<��� �9P E� f =��rz!��� O���)� 5��� o!�
$H���� E$Y 	
��� O�,��5� ��?�H�Y T����$ =��9�P��� E�� �;
� =��rz!�� l#6 ��  'e���;

$���a�!�,�� .� NQ�Y" ����� h��;!�� mQ�  e��-���� ������ ��H =�5��!!��� =�6�*����
  ����� �ee� ��F�eeQ�� \�ee!Y ee��;�!��2011"1  ��ee?�H� 
eeQH ��ee�	ee
��� O�,��ee5� E$eeY 

 E$t��
��) u��18  &e5 (  �e632%f   �,e;!Y55 % �e�   � ��X#e��8 % �e�  w�eH��. �  �e%���
E$Y ��?�H�� 
QH �� E$t��
��  [�� '(�� �tT�� ��!;�� =�n%��40 %   e��!;�� en%�� ��

40 - 49  [�� |%�&� �!&$Y ���-16 % u�� /6 E� ��60 ���-.  /�� ��?�H� 
QH d����
 	
��� O�,��5�Y ��$IX�� h9�P�$-�!�<�� ��� )xi-�/Z�i��(  'P,e�� b��Q� h9�P�Y �� f

X M$� �!$�;��� b��Q!�� h9�P�Y o%��P� �!&$Y oH�37 % g��+?�� [�- ���(� E� E$Y
 'Y��� �� ��H�I�� �� ���,-��28 %�+��� �!� O��Y,�� g��+r [�- E$�T���� E$Y.   

  
 e$� E�� f������� }%H NQ�Y�       ��)� O�e�!��Y �K�*eQ�� =C�e*� O,��eQ!�� 	e
��� J�e&� M

 
eeQ&Y93% ee�$<��� O�,��ee5� C�ee<� f&Y 
eeQ9) % |ee;Y �� eeV�9� �ee�;�� ���ee��ee&$ 
���,��Q� J�&� E� �IX� .(�       �K�*eQ�� �&P,e� Me�p Ee� �eIX� j�+�eQ�)35 (%   u�e%� �e�

                                        
1 $H���� ;��*�� �� =���?�5�� iX�� ;<��� [<�� ������� E- =����;!�� E� ,�i!�� [�- ��(��� . /�

 ;��*�� �� =���?�5�� iX��� f��F�Q��� ��$��� �$<���&���� j�!�� ,+;� E$Y �� ���;���Y mQ!�� C��<�
��;�� =�C�(��� g�K��� f$H����. 
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   �e$��� ,e����� o$X�
��)21   �IXWe� g��*$e5 (    E$&P,e!�� de(H j�+�eQ� �e!&$Y  E$eY 11 – 20 
�$��� g��*$5.  

  
 [�- ���!�-�� w�H�� E$Y ���" 5������Q��  ��5�� �(���)2009 (  C�eQ&��� 'e������"2 

C�Q&�� E$Y �K�*Q�� E$P,� ��?�H� 
QH ��� =�t��
��  �69 %  
eQH ���  ��e?�H�  E$P,e�
 �+� �$<���6 .%   e��!;�� en%�� �� ,*H�40- 49        Ee� �K�*eQ�� E$P,e�� 9$e� �eIX� �e��-

b�P�� ��!;�� =�n%�� n� ��� f20- 25      =�en%�� Ee� e�$<��� E$P,e�� 9$� �IX� oH��� ���-
��!;�� �P��b .��� M$� E����� ����t*�� /$Q�_��� C�QH � )9(%    C�eQH Ee� 9$� �IX�
 d����)5 (% C�QH �� �!X f�K�*Q�� E$P,���K�*Q�� E$P,�� 9$� �IX� U5��� /$��� ���� H

b�P�� /$����� �� =�,$Q��Y.  =C�< �!X    �K�*eQ�� E$P,e�� 9$e� '�� [H��� l����� mK��r
����$<� )6% f2(% [�-�� l����� mK��r �� =�,$Q�� E� )14% f12.(%   

 
      [e�- ���e!�-�� E$;��e$�� E$eY �e��"  �!��e;�� meeQ!��   x�
e?�� E$eY E$P,e��� 2009"3 � C�ee*

��Y� ���� )26%(  ��!;�� n%�� �� x9B��13- 15    e*�&� ���,��eQ� Ee!� ���-�  ,e���� 
	
��� =�*�&� E� '��� [�- .��� O�,��5� NQH [�� �V&��Y�  ��e� f}&*�� NQ� 	
34 %

 � ��X#�� E�19 %	
��� ���,��Q� w�H�� E�. fO,��Q!�� J�&!�� ;$
F M$� E� ���  ���
18 %� ��X#�� E�7 % w�eH�� E�    � �K�*eQ�� ��&P,e�27 %   ��X#e�� Ee�� 16 %  w�eH�� Ee� 

�$<��� ��&P,� . �� �V&�� o%�!�� E��20 %    ��,eY E$&P,e!�� x9eB�� Ee��    'e
� E$P,e���Y
g�r�;�� E5  �6 E$P,���Y C,
�� �!- U5��� ���11- 12 ���- .  ,e*&� �$<��� ��� �!$��

� �$<��� ��&P,� E� ����� �+$�- ���(   �ie&!��)44 (% �e� ��   [e+�!��)15 (%  �e� ��
 C��,T�� �]�&�)11(% EX���� E� �6�$a [�� ��c��Y.  

 
 	
��� O�,��5� ��?�H� ��� f��$P��    de���� � $�e(�� e��-��� ��,e�� E$Y  ke&-   ��e$IX E$eY 

�ee!�*!�� =�een� ���eeY . NeeQ��" �!��ee;�� meeQ!�� ee$
B�� ee$&+!�� ����ee���) =�ee$�X ee
�F
|��!��� (   ����� �e� E$P,e��� ���2007"4   ��e�44 %    e$
B�� Ee+!�� x9eF Ee�  ��&P,e� 
 �K�*Q��)62 % � ��X#�� E�16 %w�H�� E� (�41 %    e�$<��� ��&P,e� x9eB�� C�ze6 E� .

 ��� �(�� g��]� O���� NQ�Y�34 %$H���� C�
F�� E�$�K�*Q�� ��&P,� E.  O���� NQ�Y�

��c g�K�� =�;$
!��� 'P,��   	e�
�     ����e� �e��!�� {9+�e5�� /e*�8.3    g��*$e5 ��e$��

���&5 .    

                                        
2 �� [<�� ������� [�- ��(�����;�� =�C�(��� g�K�� ;<�.  
3 Global Youth Tobacco Survey 2009 
 http://www.emro.who.int/images/stories/tfi/documents/GYTS_FS_JOR_2009.pdf 
4 Global Health Professions on Tobacco Smoking Student Survey “Nursing Schools” – Jordan 2007  

�(�� g��]� =�
$�X ;<��� [<�� =����;!�� E� ,�i!�� [�- ��(���  [�� A�<��� E�!� g�(��� =����;!��  
tp://www.emro.who.int/images/stories/tfi/documents/GHPSS_FS_NUR_JOR_2007.pdfht  
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��@%�	 	
���) )X�)�	
(  
 

 NQ�"          \�e!Y e��;�!�� e��-���� e������ �e�H =�e5��!!��� =�e6�*���� h��e;!�� meQ�
 ����� �� ��F�Q��2011"  E� �IX� ���52 % E���;!Q� /� E$H����    E$P,e��� m�Be(!Y

�
�Q��5.      ��e� ke� /+ec�;� Me$� E� ���44 %      E$P,e��� ��ec�;�� E$t��e
�� E$eH���� Ee�
    ke� \�e;�� �e!&$Y =�$
�� �� �
�Q��30 %   'e!;�� ��e�� �e� .     ,e&- NeQ&�� l#e6 �e%����

 \�;�� M$� $-�!�<�� =�
5�&!�� E- M�,���83 %�
�Q�� E$P,��� .    �e�� �e!$�� �e��
 NQ�� E$;��$��"  �!��e;�� mQ!��    x�
e?�� E$eY E$P,e���2009 "  � E$;��e$�� ��e�  ��ec�;�

 E�eeQ!�� �ee� "�eeQ��� E$P,ee���)54 (% ee��;�� EX�ee��� �ee��)51 .(% NeeQ��" �ee����
 ����� �� E$P,���2010"6      �e� ��e� e��;�� =�C�e(��� g�K�� E- ���(��61 %   �e5�� Ee�

 � '��� [�- ,��� EP,� $H������ �� 94 %EP,� ��� �5�� l#6 E� E�Q!�� 'P�� .  

  

X��.���
 Fa"	
  
  

��� [�- ����� ���� E� /a"   ����� �e� e&�i!�� \����� ��?�H� ���2010"7   �e������ �� ��
  Eee�� �ee+Y eeB
��!�� g��eeB��� 'ee���- ��e?�H�� \��ee��� l#ee6 ��ee?�H� E$eeY �ee� UY�e� �  jee�8

	
��� O�,��5� .p̂� $!��;�� =�5��,�� E� ,�,;�� �� �$a�o       \��e��� l#e6 E$eY �e� e�9;��
     ����� �e� ��e��� �e��� �e� 'e�W��� [�� �-,� �!� 	
��� O�,��5��8 .   ��e� �e������ NeQ�� 

28 % ��!;�� n%�� E� ������ E�25  e&�i!�� \����� ,�WY ��Y�(� �IXW� &5 .  }�;&e��
 \�����Y Y�T�� &�i!����� ��(���� [�- �$
�5 �+&- *��&�� =�$����� #%&�Q� M$� �&F

 �� ����!����k����Y �+�&� �� kc�!Y ��%�� $<��H� |%�&� �!X Z9;.  
  

NQ�� " g�5�� 'P�� =��%H mQ�2010"9   e$H���� g�e5�� u�%H� U5��� ���   "�&eQ��
 [�- 	�
� �K�*Q��� 	
���424 ���&��  ���;� �� ��79��%�� ���&�� )� k�
QH �4.4 %  'eP� Ee� 
��ee%��( .� =�ee((�� ]��ee*��ee$H���� g�ee5��  	ee
���kee((�� �ee� Eee� 'ee��  $�ee(�� ee��&;��

=���ee_��� kee((�� �ee� �� $ee(�?��� �� |$ee
��  �ee+��*�&�� ��ee
������ �ee+��*�&�� x�ee
��� .
 NQ��" ����� �� E$P,��� �����2010 "�      de(H ����e� ��e� ���e$�� u�e%H�� [�� �V&��Y

                                        
5 /+� m�B(!��� O�+%!�� q�r ,;Y o!� �
�Q�� E$P,��� /+c�;� b,� ��� ������ Y�<� �� �$a. 
6  [�- A9F9� ����� �� E$P,��� �����2010  ��;�� =�C�(��� g�K�� ���� g���] [<��

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/Analasis_Reports/Smoking_2010/Smoking_2010.pdf 
7  ����� [�- A9F9� ����� �� &�i!�� \����� ��?�H� ���2010  g���] [<�� ��;�� =�C�(��� g�K�� ����  

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/Analasis_Reports/dis_perment_2010/dis_perment_201
0.pdf 

8 $Y �� �9;�� [�- A9F9�[�� A�<��� [<�� ���Q�� �$a \����� � 	
��� E  
-obaccot-ncds-papers/665-now/policy-action-272/fctc-http://www.fctc.org/index.php/campaigns

fctc-the-and-control  
9  g�5�� 'P�� =��%H mQ� ����� [�- A9F9�2010  ��;�� =�C�(��� g�K�� ���� ;<��� <��  

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm 
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 $H���� �5��)49 (% E$Y �� `%&�       `e%&� �e!&$Y fE$P,e��� [e�- �e$��� E���e&��� ,��� ��&��
37 %�$H�H� Q!P � E���&�� E$Y �� �5�� E� . ���"   ����� �e� �e�%�� ��� �����2008"10 

  O�e- �� �K�*Q��� 	
��� [�- u�%H�� ���!<� �� [�� �$?$�2008   	e�Y336    ��e��� ��e$��
�H���. �I�,� g���(�� =�5��,�� b,�� �$?��11  [e�� ��   {��e5   �eH���� j�+�eQ!��-   Ee�

  =��e$t�� 'e� �� 	
��� k��,��5� M$�  ��;e5��-        =�e5�$5 ke� o�eT�� �e� �e� /*eQ&�
��;5�� A�%��� ,&- {9+�5�� \�%�H� M$� E� 	
��� ����� .  

 
  

G�,��66	
� G�$�E��
� ��"6	
 
  

 ��� /� ���� ,T� =���� ��<� O,- '� $� =�e���;!�� E� �$I��� ���� �e!    e��;!��Y ��e��
=�5��!!��� =�6�*���� .  NeQ��"       e������ �e�H =�e5��!!��� =�e6�*���� h��e;!�� meQ�

  ����� �e� ��F�Q�� \�!Y ��;�!�� ��-����2011 "  b�e�96 %    E$P,e� �� E$e$H���� Ee�
 ��F�Q��Y U
��� �K�*Q�� b���95 %       U
��e� �
�eQ�� E$P,e��� \�e;��� �� E$e$H���� Ee�

��F�Q��Y. ���  �$?$� E$;��$�� E$Y" x�
?�� E$Y E$P,��� �!��;�� mQ!��2009 "  �� [e��
39 %  ��� fke&- A9��� ,K���� E$P,��� ��_� ����;� x9B�� E�82 %    ��,e�z� x9eB�� Ee�

��;�� EX���� �� E$P,��� �V� .  
  

$̂�� =�5��� �� ����� /��    ��e�� �e!$� =�e6�*���� e��;!�� /    $����e5� ���e��� /-,eY =�$*
      �e&�� �e(��� �e$
�� �eV�� NK��e_�� \��� ��;�� EX���� �� E$P,��� �V�X 	
��� �����

  	e
��� [e�- ������ Z9- �$���� J������ .      ̂$e��� =�e5��� e�� ���e�� /e� �e!X   ���e��� e��;� /
Yf	
��� =�X�r �+*+�&� ���� '$�_��� =�$*$����5�       �]�e&!�� �e� E$P,e��� �eV� e$!6WY ��

��-���� 'K�5���� B?H�� q�*H� �$pW� b,!Y �� fT���� EX���� E� �6�$a�.   
  
   

��@%�	
 �& L=��
 a)7 
  

 NQ�Y"         \�e!Y e��;�!�� e��-���� e������ �e�H =�e5��!!��� =�e6�*���� h��e;!�� mQ�
 ����� �� ��F�Q��2011 " ���3 %/6 E$$H���� E�    E$&P,e!�� Ee� E$�Y�eQ��.    Ee� �e��

E$$����� E$&P,!�� E$Y  ���63 %�c�!�� �� E$P,��� E- A9��� ������ ,�   ��e�*&� /e�� .
 n� ��� NQ�� E$;��$��"    x�
e?�� E$eY E$P,e��� �!��;�� mQ!��2009 "  ��e�53 %  Ee�

�� ���� �!&$Y A9���Y ��
a�� E$$����� E$&P,!64 %�!�� O�;�� �9P A9����c.  
  

                                        
10 ��%�� ��� ����� [�- A9F9�  ����� ��2008 ��;�� =�C�(��� g�K�� ���� ;<��� [<��  

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/Analasis_Reports/poverty_rep/poverty_rep_2008.pdf 
11  [�- A9F�� [<�� =����;!�� E� ,�i!�The Economics of Tobacco Use in Jordan 

Nadia J. Sweis PhD, Frank J. Chaloupka PhD 
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�D(�	
 ��.���
� ���	
 �&�DS  
  

 =�C�(�� NQ� g��*���� -�&(�� g��]� j��&613  �;&(� �K�*Q�� ����� �e� 9*Q�.   �e��
 [�� �$?�� 
��_�� g�K�� O����40 'Q;!�� J�&!Y '��;�� X�r.  

  
 �$?�� O�- �� �P��� E� $����� ��,-�� ��,T� [�� b�
��� ��!- H��� O����2012:  

��$<�)� /�,��) :319 ( O�;� ��;� (P�2012  A�!*� E�)394( (P� 
�{�
&���� 	
��� �$Y) :65 ( O�;� ��;� (P�2012  A�!*� E�)80( (P� 
� �$Y����P,) :654 ( O�;� ��;� (P�2012  A�!*� E�)747( (P� 
��
&<� ��P� �$Y) :1 ( O�;� g�,*� �$a (P�2012  A�!*� E�)1( (P� 
�E$P,� O]��� �$Y) :168 ( O�;� ��;� (P�2012  A�!*� E�)208( (P� 
�'$<��� �$Y) :103 ( O�;� ��;� (P�2012  A�!*� E�)122( (P� 
 

 NQ��" x����� �H���� "�&Q�� �K�(���2010"12     O�e;� 	e
��� =�e*�&� -�&T /*� 	�Y
2009   kee�!$� �ee�0553,613,00  �eeH��� ��ee&��. �    kee�!$� �ee� E$���ee;�� =�ee_��;� /ee*� 	ee�Y

12,531,000   e_�� oet�Y� �H��� ��&���   ke�!$� �e� NK� 345,164,000  �eH��� ��e&�� .  �e!X  	e�Y
   O�ee;� k��-�&ee(�� 	ee
��� Eee� =����ee(�� /ee*�2010  l��,ee�� �ee�29,591,000 f�eeH��� ��ee&�� 

�����Q!��� =48,182,000 �H��� ��&��.  
  

 ,�� �� }���� N$�$� X�r o���   �H�eI�� E��e?�2012       O9e-�� A�eB� Ee� ,e�� g�-,eY
X�?�� �&(� g���i� . �6� g���i�� l#+� E�;!�� h,+�� E� /a��� [�-�h�;���  �&(!�� [�-

��� �� ��;� ��(�� =��&� ��*��A�B�  ��(��� E� A�&�� �#6 �� �� f��9-�� �$eQ%� E�!� l
 ����!X     �� A�eB��� [e�- �$pWe��� 	e
��� =�X�er E�       �e� l��,eY O�e$��� Ee� ke;&�� �e�9-

	
��� �����. 
  

                                        
12  "�&Q�� �K�(��� x����� ;<��!�2010 ��;�� =�C�(��� g�K�� ;<��� [<��  
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`�MZ�	
 '�ND�	
�  

��D(� ���	�_+ ���	
 �����  
  

         e����WX 	e
��� e����� �e� 'e��;��� �e+�9P Ee� Ee�!� ���T 'P�,� $&F��� UB��� ����
$&F�f  E�� 'P�,!�� j��Y ��;�!�� $&F��� h�,6��      �e�� � �eH���� EF��e!�� �eT ie�i;�
gC�%X ������� u�%H�� .   /e-� [e�� /<�e�� /� h�,6�� l#6 �� ��   ,e+*� �e&F�   e����!�
	
��� f          x�e�B� �e6 �e!Y eH���� �;ec���� �e&%��� ���e!�� /-,e�� C�e< k$�-��   JK�e�H `e$���

5�!��.   ���e_��� E� �$IX �� '��;��� [�- �
�5 �p� 
��;�!�� =������� �!- �(� �� �!X
	
��� ����� �+&��.  

  
,��  $&F��� g,&<�� o!5�2006- 201513  �!&�� �� ������� ]�+*�� ��,� _��- �F�BP

 ����� �e� �-�!�<��� "��(���� ��B���� �5�$Q�� .     g,e&<~� e_��;�� h�,e6�� =C�e<�
  �e$!*� '_�� g�$� E$�W� [�� "�z� �!Y ��QH�� u���� $5�5�� =������ ��!c '!?��

E$H����.       ���� �e6���� E!ec e!K9!�� $�e(�� e��-��� �$��� g,&<�� Z�,���   J��e;� "#e��
   E$$-�e!�<�� ��e���� l�e���� �$���� ���(���� $!&��� i%�� �]9�� =��9T�� .   �9e5 �e��

  $e5�5�� =�e������ u����� J��;� "#�� �H�I�� ���!�� o�� ���� =����!!��� s��r�� .
��!�� ��� ��$P�� n$
�� [�- V�)��QH�� �+&�� (   Me��I�� ��e�!�� o�� Z�,&�   J��e;� "#e���

  ���e(���� =�e-�B���� $����� $&
��� =��,���.        g�e$��� ��e!H� ie�i;� [e�- g,e&<�� ie�����
       e��-��� ke<��� �e��� =��,e���� �e� 'e��;��� $*$����5�X �K����� NB�� ��*� �� $�(��

��;�� $�(�� . w,���� �!X       $*$����e5�X e���;�� b�e��� '$te?� e$�Y�� �e�� E- g,&<��
"��ee(���� �ee!&�� `ee$���� .�ee$P��Z�,ee� � g,ee&<��  O�ee��WY O�iee���� ee$&F��� h�,ee6�� E!eec

 ��� $�!;�� =��$
B��� C�c �� =�;��?��� '�,;�� $��,�� =�$��%���  ,e�    Ee� ke&- de?��
|��&� �� ��(� . 

  
 $eQ$K��� ����!�� d���� /��     $!er�+�� e$H���� e��!!�� e���� eB��  2013 - 201614 

      �e+H� �e$a e$&F��� g,e&<�� �e� ��� �!- ��$IX  ���eT oe(H   [e�-  =�,e;� |e%P   ��e?�H�
� �e%��!�� O,�� Utc� "��Q��� ��F�Q�� 'I� ���Q�� �$a \���)     u�e%H�� ke$<��� U
ec�

Y �,- g���]� ��(����   �e�
!�� de?���� ,eT��� J�.  �� ��  eB��� l#e6     �� ���eT �e?� /e�
 [�� \��e��� l#+Y B
��!�� g��B��� '���- �� '��;��� [�� �&!c '�?Y   	e
��� �e+&��f 

�!�  �!��;�� k<���� �� |��&��';*� ��,�� =������ /�5 [�-� �� 	
��� �����. � �!$� ��
 `�;��Y       J���eY �9eP Ee� e
�B�� ��e(�� b��eQ!�� E$Q�� E- B��� op,��� ��%F��

 $5�,!�� �#t��� �+H� �$a	
��� ����!� u�B�� /� .     [e�-� x�
e?��Y `e�;�� �e!$�� ��$P��

                                        
13 ������ UY���� [�� A�<��� [<�� $&F��� g,&<�� [�- A9F9� 

http://kingabdullah.jo/uploads/national_agenda.pdf  
14  $!r�+�� $H���� ��!!�� ���� BP [�- A9F9�2013 – 2016  %$�T �� g��?&� �6 �!
Q�

 ������ UY���� ;<��� [<�� ���5,��http://addustour.com/p13.pdf  
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    e����!� �eX8 "� eB��� �� ��� /� x�
?�� ���_� �� '��;��� '��X '(� ����� E� /a���


Q!�� ���!�� E� l�$a� 	
��� ����9�.  

  
 O�- ���2010 �,T� "��Q�� �&F��� iX�!��  ����!� $&F��� $*$����5�� �(�� g��]��

E$P,���� 	
��� �� '��;�� /� $*$����5�� l#6 �� �� f"��Q��. 
 

	
��� ����!� ���F�� $��%���Y `�;�� �!$� ���15  O�e- �+$�- k����(!Y� ����� ��� f2004 
 ��i�� m
T�      j�#eY �eH�H�� �,e(� /e� ��� �e6��&Y #e$%&�Y.      	e$��� e����!� e���F�� e$��%����

 $!��;�� �(�� !V&� E- g���(���      'e��;�� Me$� f	e
��� b,e(�� e$��� g,6�;� ��� �6
 $5�5� ������ �_�� N�B��� \�;�� '���- �� $��%���  ,e��� [�- g������ �$Y�,��� 8����


��� O�,��5� ��?�H� E�kH�P,� \�;��� � 	.  

�-�!�<�� ��!_�� Q5z� {9��� k$�� g��r�� �,*� �!��     }e�*� 'e
� Ee� ��,� �����
k���_- �� /_� � '!;�� ��]��(�� g��]� O�- E$��   e$��!�� g��]� O�e- E$���    ���e;� �e!�

3.4 %)   ]�e!� ����e�� NQ�2011(16      O ��!I�e59� ��e
��� X�er /+e5� Ee�.A.  �e6� O
 X�r!��� �K�*Q�� E� 	
��� ��]��� Z��H�Y ((���;�+���i��Q�� 'Q ) 9X �+-��� E��

8 =��X���� 	
��� g��*�� �P�%�� X�r E�.O. 8 e$��,�� �K�*Q��� ��P,�� X�r� O.O.O..( 
�̂!� ��� m��T |��&� X�?�� l#6 �� (�� �-�!�<�� ��!_�� Q5z� j i��� �� ��

$�� h,+� ��� Q5z!�� k$��kf �!�� Q5z� [;Q�  e$!&���� $-�!�<�� ��!��� `$���
���(����h,+� � f  [��   �-�e!�<�� Ee�)� ie�i;�     Z�e�H�� g�$eQ� �e����   b��eQ!�� �e��

�!�*!�� �� ��(�� .  

 Me$� E� ���       "#e�� oe���� �e%� e$&F��� =���eQ!��      Ee� �,e-� �e(�� g��]� ke$� 'e!;�
 =�Q5z!��$&F��� ��;�� =�C�(��� g�K�,X     f��e!H��� =��erz!�� Ee� �,- ,T� [�-  /e�

 s�eP '�?Y 	
��� ���_� �� '��;�� "��� mQ� ����� �� `
B� .   =�C�e(��� g�eK�� �� ��
 O�- �� o��� ��;��2010         ����� �e� e&�i!�� \��e��� J��e;� �!6,e�� E$�eQ� C��<�eY

)E$P,��� '��- [�� u�B��� ��� (;� �P»��  � �
�eQ�� E$P,e��� \�;���� E$P,��� J��  �,e-
�9;�� =�8 ���(���� =��rz!�� E�.  

  
       �+����,e�� �e� ����e!�� �,e;�� 	e
��� e����� =�F�e?H '��!� M$� E�� .    ��We� �e� g��e-�

 ��?&�� [�- !K���� +*�� E� '��!���)� �(�� g��]�X ��F�eQ�� E$Q��� iX��(f   Ee� ��
$!��;�� �(�� !V&�f   e�H�!�� =�+*�� |;Y E� ��)     e$��,�� e$!&��� e$������ e��X���X

��F�Q�� $������ $;!*��� (s���� A�B��� E� '��!��� |;
� ��c��Y .  
  

                                        
  
15  $!��;�� �(�� !V&� ���� [�� A�<��� [<�� $��%��� ��&Y [�- A9F9�  

015_ara.pdfhttp://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9789246591 
16  ��!I�59� u���� E- ���(�� ������� [�- A9F�� [<�� =����;!�� E� ,�i!�  
  0a1c88.pdfhttp://www.awraq.com/uploads/research/033a1e112edd533f5ef22504ed85659474 
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 ��EHD��"C
�6	
� `�MZ�	
  
 

 O�- ��2001  g���
!Y� e�  �e(�� g��]� E   '$�e?� /e�     E$P,e��� e����!� e$&F��� e&*���
 o��� �(�� ��]� 5�K�Y]� �V� g��    	e
��� e����!� e$&F� eBP /5�Y ��B_�� �(�� .

 &*��� '�?���  O�e$�� Ee�         =�eQ5z� [e�� ��ec��Y e$���� k
er� e$���� =�eQ5z�
��� M$� f�H,!�� �!�*!���E- E$�I!� E� �  �(�� g��]�)    $�e(�� e��-��� g����eY �I!�

$����( f�n$
�� ��!�� $��!�� g�����  g�eK��� f     h9�eK��� fh�e��)� g��]�� fe��;�� {��e!*��
  ee$;!<� fb�ee
��� ��ee!- eeH���� fee$��!�� ee$
B�� =��,ee���� fE$P,ee��� ee����!� �&F�ee��
    g��]�� fE$ee$H��)� C�ee
F)� eeY��H� f��ee�Y C�ee
H)� ee��X�� f�,ee;�� g��]�� f$��$eeQ�� /-�eeB!��

� f$�P�,��!��� =�%T��!�� Q5z�$Y���� g��]�� f}$���   f���e;�� /$�;��� g��]�� f/$�;����
� fw�t�� ��X��$H��)� $;!*�� ��F�Q�� E$Q��� iX��� fE$P,��� ����!� $&F���.   

  
 keeH� ��� d$&ee(� [ee�- ���ee!�-� ��ee?!X 	ee
��� ��ee�� �ee(�� g��]� �ee
�;� ee��;�� �ee(��Y

 ��)� ��zQ!��� Z�,&�   eB��� l#e6     e$-���� e���,� $*$����e5� oe��  ��e(�� O9e-��� f
������ /Q� O���� c� E�B��� #$%&� ;Y��!Y E$P,��� ���  b�eP�� =�+*�� �� `$Q&���� .

 k$�-� e$&F��� &*��� �9P E� =�$H�i$!��� =������� ,�,�� /��     �e(�� g��]� Ee� ke$<��Y�
      f����e� Ee� q�e�� �e6 �e� [�- ���!�-�      e$H�i$!�� '$e(%� [e�- �e(�� g��]� 'e!;� �e!&$Y =�

B?H�� /$V&�� `$Q&��.     eT�%�� ���e� [e�- ���e!�-� ��$��� E� �$IX �� N��,��� /�� � 
'��!���� E$;� ��?H #$%&�� ��. 

  
� Bee?H�� �ee�]�� �ee(�� g��]� ���ee���ee� E$eeY �� `F�ee&!�t*���� ee$� �ee�E$eeY  =�een� �ee$!<

 $Bt� ����� �!X f�!�*!�� 	
��� ����� ����� ������ =�8     '$�,e��Y oe
I� �e6 �e� NQ�
 =���r�� A�
��Y T��Y� �!�;��MPOWER 17.  �� �� � ����!�� ���,��Y$��!�� T�� �+&� 

��]��Y m!Q� �  =�F�?&�� l#6f[�I!�� g��(��Y  [�� "�z� �!�   �e� Be?H�� /V;� iX��
 U5��� /$���� �+��,+�5��=�;��*��� ���,!� &� ��T��� 'I��� EX���� �+�%(Y g�$
X 
Q

x�
?�� E� .� j�8 [�� ��c��9P E� =�;��?��� [�- B?H�� iX��  �� ��,e(�5�  /$��e;�
��� =����� �H,��%�X$��!�� �+�.  
  

 k����� [�� &*��� =�,T� ,��4 `K�p� �� �+� O�- ��2001  �� �6�PD� O�-2011 .  keH� ��
 [�- #Pz� �!�`K�p��� l#6  UeB��� ��  �� w,e���  �e&
� �    f�+��Y�e5 [e�-   [e�� ��ec��Y

-�B�H� �+ &*��� BP UY� /�� /� M$� f$&F��� g,&<)� � $H���� ������ '!- BP E-
 ��X $������ =�+*�� E� O]9�� ,$�W��� ,?�� $&F��� h�,6��Y E$P,��� ����!� $&F���

�]9�� $��!�� ����!�� ���� ��!c� .#Pz� �!X  ���&�� E� �,- UB��� l#6 [�-�+!6�:  
   

                                        
17 MPOWER  [�� �V&��Y 	
��� ����� �� ��$pW� �IX�� oQ�� =�$*$����5�� '!?� �!�- ��F� �6

{9+�5�� . =����;!�� E� ,�i!�http://www.who.int/tobacco/mpower/en/  
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1.h�,6~� =���a ,�,�� O,- C��~� =��rz��        ��e$� [e�- g�,e��� d;ec �e&;� �e!�
b�
��� h�,6�� `$��� �� B?H�� q�*H. 

2. �+_;Y �]�z�� B?H�� ��$�P� O,- |;
��     eY��B!�� ����e!�� /e*� g��e�] �e&;� �!� 
 ��� `$����+&� 'I��� A�%�H��. 

3.         �e$!< Ee- ��zeQ� e+*X �e(�� g��]� ,e�,�� /e� Me$� =�$��zQ!�� ��]�� O,-
   eB��� Be?H��� e%a�      �e!� #e$%&��� �e� �H,e!�� �ee!�*!�� =�eQ5z� ��� � �ee&;�

������Y� g��]��� ������ ��+< o�?� [�I!�� JK��&�� `$��� O,-. 
4.� [�- �6i$X�� N�B��� {9+�5�� ���)   e������� e$-���� [�- i$X����   \�e;��� Ee�

    �e6�$a� 	e
��� [e�- ��e���� Z9-� �
�Q�� E$P,���( .     =�,eY UeB��� l#e6 �� �e$a
 �� '��;��� �� �I�,�        �e� ��!I�e5��� 'e!;�� e!��&�� =�e5�$Q��� \�e;�� ��e��

	
��� -�&T . 
 

       ��,e-� Ee- ��zeQ!�� e+*�� �e6 E$P,e��� ����!� $&F��� &*��� ��� �,
!�� M$� E��
 M�,��� 
���������� B��� .      ,e�;� � Me$� e;Y��!�� ��e+< d;ec [�� �$?� ������ �� ��

       O�eVH e�� ,e<�� �� f`e$
B��� e$��i��Y e&*��� =����� [V�� �� f"��� '�?Y =�-�!�<��
/$ee$����� ee
���!�� ,ee!�;� f 'eeT����� ,ee!�;� x��ee5�� O�eeVH ,ee<�� � �ee!X =�ee+*�� E$eeY �ee�

&*��� �� �I!!��. 
  

�S=Z	
 
  

1.���         	e
��� e����� �e� 'e��;��� �e+�9P Ee� Ee�!� ���eT 'P�,� $&F��� UB��� �
$&F� ����WX  /-� [�� /<��� /� h�,6�� l#6 �� �� ,+*��&F� 	
��� ����!�.  

2. O�- �� ����� u��T2004 �� [�-    	e
��� e����!� e���F�� e$��%�    Ee- g���e(���
W� $!��;�� �(�� !V&� #$%&�Y ��i�� m
T�6��&Y.  

3.  �,e- �� �e$a fs�P '�?Y 	
��� ���_� �� '��;�� "��� mQ� ����� �� `
B� �� 
���;� =�5��,��� =���Q!�� E�o ��&
�� l#6 |;Y ��.  

4. ���(� �,;���+����,�� �� 	
��� ����� =�F�?H '��!�� f �� g��-� +*�� E� ��W
 �� ��?&�� [�- !K���� E�� |;Y�H�!�� =�+*�.  

5. O�- ��2001        �e(�� �e�]� e5�K�Y E$P,e��� e����!� e$&F��� &*��� '$�?� /�
 	e
��� ����!� $&F� BP /5�Y ��B_��  �ec� �� �� f  �e(�� g��]�X  ��� ��zeQ!

B��� l#6 E- 6����� [�- �Btc '�?��   O,e- ������Y� $��!��� $&%��� ��?
��
�+��,� [�I!�� JK��&�� `$��� [�-.  

6. k����� [�� &*��� =�,T�UB��� E� ��,- f� kH� ��    UeB��� l#e6 [e�- #P !�� E
-�B�H� �+� $H���� ������ '!- BP E-$&F��� g,&<)� |;
�� �+_;Y E-�.  

7. �$?� ������    �� f"��� '�e?Y =�e-�!�<�� ,e�;� � M$� ;Y��!�� ��+< d;c [��
`$
B��� $��i��Y &*��� =����� [V��.  
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S�% ���	
 ����� �"!����  
  

     eT���� =��erz!�� e;Y���� ,eT�Y [&;� �&F� O�VH ������� �#6 ��,-� ����� [�� ,<�� �
k������ =����
� q�*H� 	
��� O�,��5� ��?�H�Y .     =���eQ!��� =�e5��,�� Ee� ��,e- �� �$a

 o!�6�Ci*Y �� /� ��� =��rz!�� l#6 E�"��� '�?Y E  . =���Q!�� l#6 E��" mQ!��
x�
?�� E$Y E$P,��� �!��;��"  'X b�*� "#���3    O�e- Ee� �C,eY �
���� =��&5 1999 .  �e��

     �e(�� g��]� =�e<� ,e�� E$t��e
��Y ���� �!$�   ���e- �e�2005  �2007 "   'e���- e5���
g��B��� "          e$��!��� g��e�iY e�9;�� =�8 =�$X��eQ�� ��e?�H� b,e� e5��,Y oe!�6� �e����

  � e&�i!�� \�����eY Y�T��  �e+&� e������Y � .    g��]�e�� =�e<� �e!X"    ����e��� �!��e;�� meQ!��
 $
B�� $&+!��)|��!��� =�$�X 
�F (����� �� E$P,��� ���"  ��  O�-2007.  O�- ���

2011  C��<� /�"         e��;�!�� e��-���� e������ �e�H =�e5��!!��� =�e6�*���� h��e;!�� meQ�
   ����� �e� ��F�eQ�� \�!Y2011 "  ���e;���Y       =�C�e(��� g�eK��� e$H���� e;��*�� E$eY �e�

� ee��;�����F�eeQ��� ee��$��� �ee$<���&���� E$eeQ� jee�!�� ,ee+; . � =���eeQ!�� l#ee6 �� ��
"��� '�?Y b�*� �� �(��� ��V&� E� 	
��� ��?� �� '��;��.   

  
=�F�ee?&�� ee;Y��!Y ��ee�� �ee!$� �ee��f  O�ee����ee(�� g��]�  ee$&F��� ee&*��� ���ee� �+�%ee(Y

!� E$P,��� ����� b�P�� =�+*�� �� `$Q&���Y E$P,��� ���c� E� ������ /Q� �9P E�
 ee$������ �ee$a� ee$������� 	ee
��� ee����� ��ee*� �ee� Beer�&�� =�F�ee?&�� #ee$%&� ee;Y��!

%���!��f  �!X��+*�� l#6 `$p�� [�- '!;�� .      ��� "�e*� Be?H�� Ee� �ePD ��,e- �� ��
9� �(�� g��]� �� `$Q&���`$p���� i$� �� 'P,� .  
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��&��	
 G
���� G����� %��_�	
 a)+�  

  

%��_�	
 a)+� ��&��	
 �MK7�� G=6�  
  

 `$��� [�� $����� B?H�� =�,;��     �e!�*!�� =�en� e$-�� �9eP Ee� 	
��� ���� .  Ee��
       ��e�� �e� oe��F� �e��� e$&F��� e�!��� j�82009       e��;�� �e(�� ��H�e�Y de��;��� h,e+Y

47/2008 . �!��� l#6 =C�<�     �e(� O9e-�� C�X�er J��eH�Y� �(�� g��]� E$Y �� ���;���Y
g�ee5��  h,+�eeQ�� �ee!�*!�� =�eeQ5z�� eeT����� ee��;�� =�eeQ5z!�� �ee� ���ee��� A�&eeT
�H,!��f      E$t��e
�� eT�P� e%���!�� �e!�*!�� =�n� [�� ��c��Y /+&e� .�   e�!��� oe!�6�

�(�� ��H��Y �!�*!�� d��;�Y ��;�� )47/2008 �?- �H�I�� '(%�� (  `e�;�� "#���  e����Y
� $-���� [�� ��c��Y fE$P,��� ���c� E� ��;�� �(��� �
�Q�� E$P,��� ��l��c .  /e��

 �(�� g��]� E� E$$��� C��
P� E$(��� B5��Y� �!�- ��5� [�- 'K�5��� l#6 �c�
�6�$a� =�+*�� E� .M$� '��X �+?� �!��� =�!�5��  MY /�  e-�8�� �9P E� 'K�5���

 $��!�� d�(��� [�� ��c� ��]����  =��e?& �e�      =�eQ5z!��� b�e
��� e���*��� u��e5��
T����� ��;��.   

 
 ���$�(�� $-���� $��!�� $;!*��   oe��� ,��    Ee- 'K�e5� Z����eY  E$P,e��� ���ec�   E!ec

$�(�� /$�5 �Y� �!�        '!e?� �$ec��!�� Ee� �;e5�� �e��BH oeBa �����–   [e�� ��ec��Y
E$P,���-  C��?�� \����� ��F�Q�� � &!Q��� "��Q��  O�V;�� r�?6� d$(�� \�����

     ��&e5�� �eT� $e5�Q���� e��-��� Ne���� \�����    e$
���� �e(��� .�  ,e�   /$!e(� /e�
    ���e;���Y e$;!*�� 'e
� Ee� �!�- ��5� [�- �!��� #$%&��      =�e+*�� Ee� e-�!*� �e�

b�P�� .���X �!�*!�� =�n� �!��� o�,+�5�  E��9P  d�(��� -�8��� ���i%����)  Ee�
��$������X =�6����&5 �9P (=��?&�� ��]��� f =�!�5�� ���- E$Y ��2008  �2010 . ,��

       �� [e�� �$e?�� JK�e�&�� =C�e<� O�e- '�e?Y e�!��� /$$�� /�     =�$e(�?� �e!�*!�� 'e
��
��� [��� �!�� ��
� �IX�� oH�X ���i%���� �
- 'K�5��� .    e$!6� [e�� JK�e�&�� =��r�� �!X

��+!*�� �VH +<� E� E$P,���Y ��;�!�� 'K�5���.  
  

 $�(�� $-���� $��!�� $;!*�� o��� �!X–/$�;���� $Y����� �(�� ����]� �� ���;���Y�- 
 ���B�Y"� J��H�Y���!�- �� �&F������,! $�(�� "O�- �� k�9F�� 2008 .+�� J��H�
�� h,

           'e!;��� /�;�e�� 'eI�� en$Y e5�,!�� Ee� 'e;*� $�eT en$Y ���eB� � ie�i;� [��. �  ���e&��
��      e
�B�� NeF��� �e!X fe5�,!�� 'eP�� $%$�I���� $�!;�� f$�(�� NH��*�� �$!< J��H�


    �e��!�� �e!�*!�� [e�� ��ec��Y ���)� C�$���� E$!�;!��� .�     Ee� e-�!*� J��eH�
�� ,e!�;�
 �$��;!���   'e��;�� e$�-�%� B?H�� 'K�5�� $!�- g��!� l�$��� [�� ��c� ���,!�� /$$��

$�(�� ����!�� E� �,- �� E$P,��� ���� �+&�� .   �e5��,�� O�e;�� E� C�,�Y��2012- 2013 
    e$!�;�� g��e!�� ���eB�� M�,e�� �� $;!*�� �� ��F�Q�� E$Q��� iX�� ���;�   'K�e5����

   !Y ��ee�� �e!$� ��ee!�-�� �$��e;�� e$�-�%��� e� E$P,e��� �� .   �ee� ���e;���Y ieeX�!�� 'e!- �ee!X
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      E$P,e���Y eT���� e$!�;�� g��e!�� [e�- X��?!�� ���,!�� �!�;� N��,� [�- $;!*��
E$&P,!�� 
�B�� ��r���� g��?!�� /�,�� [�-� .  

 
�!X  /� $c�!�� =��&Q�� ��(� =9!� g,- #$%&��+&�� g�t:  

1.������ A�&T ,$�W� NQX �!� E$P,��� �V� \�%�  T����� ��;�� =�Q5z!�� ��
� ������ �+Y o� �(�� g��]�)2011( 

2.�I� �!������ =�;��*��� ���,!�� �� ������ d$  �$!< o�!r`F�&�   e��!!��
)��!r �U5� �x�&< (�� �+Y o����$;!* $H���� �   �e� ���e;���Y E$P,��� ����!

 �(�� g��]�)2012( 
3.     [e�- �e$����� [e�- e������ Me�� �H,!�� �!�*!�� ,$�W� NQX �!� "  e$��%���

	
��� ����!� ���F�� " ����� ��QH��� \��� $;!< �+�#%H)2003 - 2004( 
 

   =�eQ5z!��� �H,e!�� �!�*!�� =�Q5z� O�!�6� ��] ,�� � e$������  e$������ �e$a  �e� 
 �&6 E�� fE$P,��� ���c�Y $-����Y g�$P�� =��&Q��$%&� /�#     Be?H�� Ee� e-�!*�  �X#eH

�+&� : 
1. `$
B�� ��]��� Z��H�"    	e
��� e����!� =�e;��$��� E$;��e$�� '$�� "    Ee� e-�!*� �e�

      deQ$H�$�� e!V&� �e� ���e;���Y� �e(�� g��]� '
� E� $Y�
?�� iX��!��� ���,!��
)2006 - 2010( 

2.]�� ��   Ee- =���e?&�    � =9��e��� �e� �
�eQ�� E$P,e��� =�e;!*�  'e�&��    'e
� Ee�
'�&�� A�B� /$V&� n$6 �� ���;���Y� E$P,��� � $;!< )2011( 

3. g��]� �ee��� [ee�- E$P,ee��� ���eec� Eee- ee��-�� =��eec��� 'ee$!��  /$ee�;���� ee$Y����
Y ���,!�� �� E$!�;!�� '
� E� �+��,��5���]�� [�� ��c��  =���?&!�� |;Y 

4. =�F�?H #$%&���-��   e$�-�%�      e$������ =�eQ5z!��� =�e;��*��� ���,e!�� �e�
 fT�������� ,�- =��!�z!�� f$%�( MY� ��-�� 'K�5�   'eT����� 'K�e5� �9P E�

 O�� �-�!�<��� Q5z� �+Y ��F�Q�� E$Q��� iX��)2008 – 2013( 
 

�� h,+�Q� �� g��-���� ���,!�� x9F B?H   E$e!�;!��� ��e��� C�e$���� =�;��* )  'K�e5�
ee-�&��(   eeT���� =�een%�� |ee;Y [ee�� ��eec��Y  ��ee�!�� x��eeTWX ee���*���) Eee- 'K�ee5�

=�;��?��� (�    E$�e(!��� ,<�eQ!�� e!K�)   ��e� 'K�e5�  E$P,e��� ���ec�(   C�eQ&���  'e������
) ��ee� 'K�ee5�E$P,ee��� ���eec�( .��eeX Bee?H�� l#ee6 [ee�- O�ee��� eeY�,� $�eeT ��)F� fC�ee


c�!��
���� f�� $�eT ���(  ��   e��Y�� ����eX) ��e?�  �,er�� fe$Y���� �  e5�,� fE$��eY�� �� 
ee!�;� f�ee(����( /6�ee$a�.  l#ee6 [ee�- ee!K���� ����ee��� E$eeY N��,ee��� b��eeQ� dee�����

/$$����� #$%&���� /$!(��� [�- ���;�� =�+*�� N��,�� ��- <�� {�&6 �� �$a B?H�� . 
 [�- B?H�� iX��� �$c��!�� M$� E� ���E$P,��� ���c�  ��%F�� [�- l��c� O�- '�?Y

 C�Q&���s�P '�?Y '������� f   l���ec�� �
�eQ�� E$P,e���� f  �� e$%$X� e$!6�   Ee- A9e�
� f	
��� �$Y� -�&T =�X�r =�$*$����5�� fE$P,���     `e$
B� ��e� ���e��� A�&eT ,$��� NQX

Y O�i����� =�;��?���$��%��� #$%&� 	
��� ����!� ���F��.  
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�� ����!�� M$� E��� B?H)� iX���      =�eQ5z�� $�e(�� ieX��!��� =�e;��*��� ���,!��
�H,ee!�� �ee!�*!�� .  O�,��ee5� /�ee� �ee� g��ee;� =������ 'K�ee5��� Mee$� Eee� �ee��  =�eeQ�*��

   O9ee-�� 'K�ee5�� �-�ee!�<�� 'eeT����� =��
eer� $��eeQ!�� \��ee;��� ee��-����  �eeK�!��
��� -�
B!�� ���(��� A�!Q!���� =��e?&��� $H����  e-�
B!��.     �� [e�� g��er�� �,e*��

        A�eQ��� e��I�Y /���e!�� �eQ$K��� �,e�!�� �e6 ��e�� ��$��� E� �$IX �� '��!��� ��H
      �+��,e6� `e$��� [e�- �+��,e�� e�!��� gC�e%X �� �
�5 �pz� �!� f=9!���.    O,e- �� �e!X

 B?H�� ��
���   �ec�� e$*+&� ��<� O,-� 	
��� ����!� $&F��� B��� h�,6WY ���%��
 /$$��� ,;� ��?H 'X E�=9!���� B?H�� l#6 �� ��;�� d;_�� ���H.  

  
            e$Y���� g��]� Ne�X �e� 'K�e5��� |e;Y E$!e_� /e� ,e�� $e5��,�� J6�e&!�� Me$� E� ���

      e$Y���� x�e�X �e� e���X g,e�� [�� ��c��Y /$�;����     �e5�5�� �Y�eQ�� de(�� e$&+!��
=��,�!��� E$P,��� �� '��;��� .H� �$a E$P,���Y ��%F)� E� kY �WY � �,- C,Y '� ��� k

        e$K�,�Y�� 'e���!�� �e� ,e&
�� �#e6 �e� 'e��;��� "���e_�� E!� g�r�;�� E5 '
� .  �� �e!X 
!�;� k$�- '(�� � �� �#6� ����� N��,� [�� <��Y 'K�5��� l#6 ��(�����,!�� � . �&6�

 ��� ��Wee�"$�ee(�� ���,ee!�� �&F�ee�� ��ee!�-�� J��eeH�Y " ee$��!�� ee$;!*�� ����ee?� ,ee��
 $�(�� $-����    $�e(�� 'K�e5��� ��e(�� �e� E$!�;!�� =��,� C�&Y [�- ,Xz� "#��� .  �e!X

 oee��� w�eet�� ee��X�)���eeH��(  ee��� ee����!Y eeT�P =�ee5��X ee-�
BY [ee�- �ee+;�]��� E$P,
�+5��,�. � NQ�" x�
?�� E$Y E$P,��� �!��;�� mQ!��2009 "  `
e5 "#�� O�;�� �9P�

  ��e� fmQ!�� C��<�39 %          e(��� �9eP E$P,e��� ���ec� ��e� =�e���;� ��e��� x9eB�� Ee�
 ���H �!&$Y $5�,!��44 %E$P,��� /+&5 �� E� �-,� ���� x�
5�� x9B�� E�.  

  
 O�- �� /��2010  C�?H�“��!� �H���� h9�K��  	e
��� e��”    Ee� ��e�!���7    =�e!V&� Ee�

     ��e*!�� �#e6 �e� Ber�&�� �H,e!�� �!�*!�� .  �eK�� h,e+��9 h    �e!�*!�� ��� 'e$;%� [e��
�� �H,!��  �e� �!�*!�� ������ $�6)� =�$;!*�  E$P,e��� e����� .�    [e�� h9�eK�� [;eQ�

E� ��t�� l#6 `$��� ,$�W��� NQX �9Pf ������ =��,� i�i;��f 
� �$Q$�� =�e���;!�� ���f 
$&����� ��?
��� $��!�� ����!�� [�- ��(��� �$Q$�� f    =�en$+�� �e� ���e;��� [�� ��c��Y

��ee*!�� �#ee6 �ee� ee$!��;��. �ee!X  �I�,ee� /ee��)2013 ( }$ee5W�“ ee$H���� =�ee;��*�� ��ee���
E$P,��� ����!�”    k���e_- �e� /_� "#���10     eT�P� e$���� e$H��� =�e;��< .  h,e+��

[�� ������  �9P E� j�8� E$P,��� E� $��P ��Y�� n$Y ��*��    e
�F b,e� �-�e�� `$!;�
E$P,��� �D ,c /+&$(��� �+$� E$���;��� =�;��*��� f   [e�- E$&P,e!�� g,-�Q�� �$*?�

E$P,��� E- A9���� fH�
� �� E$P,��� �V�=�;��*�� �� f 'P�� �K�*Q�� �$Y� J���� �V�
�;��*�� O����.  

  
  O�ie���� [�- M�� g�$P�� =��&Q�� �� =����
!�� E� �,- ���!�� ,$;(�� [�- �+� ,��

��;�� EX���� �� E$P,��� �V�Y .      �H�eI�� ��,e
- je�!�� ieX�� ��e+< =����
!�� l#6 E��
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P,��� E� $��P n$Y �$��� Z����Y i$!���        ��,e
- je�!�� giK�e< �e� g��e$��� ��e$;� E!ec E$
i$!��� �H�I��18.  

 ���� �� ��F�Q�� E$Q��� iX��� Q5z� o��F� �!X2013  �!��;�� O�$�� �� E��i���Y�
E$P,��� ����!�  �Y�Q�"��P,�� x���H O9���Y " ��+< ,?� h,+Y ��9-�� A�B���

�E$P,��� ����! .-�� �Y�Q!�� o�,+�5� ,�� ���&�� ����� gi$!�!�� $�9-�� ��!
u�?�� �!�- '�?Y A�c�!��  ������ A�
B!��� A�!Q!��� �K�!�� O9-�� �9P E�

�-�!�<�� 'T�����19.  

�S=Z	
 
  
1.�      �9eP Ee� 	e
��� e����� `e$��� [�� $����� B?H�� �,;���  e$-��  ,e$�W��� NeQX� .

 �ee� =�F�ee?&�� l#ee6 [ee�- ee!K���� =�ee+*�� A�ee&��� �H,ee!�� �ee!�*!�� =�eeQ5z� E$eeY
$������ �$a =�Q5z!��� $������ =�Q5z!���. 

2.[�- B?H�� iX�� Y $-����    fl���ec�� �
�eQ�� E$P,e���� f O�- '�?Y E$P,��� ���cW
�5�� fE$P,��� E- A9��� $%$X� $!6�� 	e
��� �$Y� -�&T =�X�r =�$*$���f �  NeQX

������ A�&T ,$���. 
3.,��� b��Q� d����      e<�� {�e&6 �� �e$a Be?H�� l#e6 [�- !K���� ������� E$Y N��

/$$����� #$%&���� /$!(��� [�- ���;�� =�+*�� N��,�� ��- .  
4.�H,!�� �!�*!�� =�Q5z�� $�(�� iX��!��� =�;��*��� ���,!�� �� B?H)� iX��� .

�  �ee� g��ee- O,��eeQ�     'eeT����� =��
eer� $��eeQ!�� \��ee;��� ee��-���� =�eeQ�*�� 
   ��� ee-�
B!�� ���ee(��� A�!eeQ!��� �eeK�!�� O9ee-�� 'K�ee5�� �-�ee!�<��� ee$H����

=��?&��� -�
B!�� . 
5. ,�� ��$��� E� �$IX �� '��!��� ��H E�  �e� �
�5 �pz� �!� f=9!��� A�Q��� ��IX

�+��,6� `$��� [�- �+��,�� �!��� gC�%X. 
6.�   ��� eB��� h�,e6WY e���%�� B?H�� ��
��� O,- �      ��e<� O,e-� 	e
��� e����!� e$&F

            Be?H�� l#e6 �e� e��;�� d;e_�� ��e�H Ee� ,e;� ��e?H 'eX /$e$��� �c�� $*+&�
=9!����. 

7./$�;���� $Y���� g��]� N�X �� 'K�5��� |;Y E$!_� /�. $aH� �   "���e_�� Ee� k  de$I��
 ,&
�� �#6 �� '��;��� E� C�,�Y�$K�,�Y�� '���!�� [���� . 

8.  C�e?H� /�“    	e
��� e����!� �eH���� h9�eK��”   "#e���  h,e+�    �e!�*!�� ��� 'e$;%� [e��
�� �H,!�� �� �!�*!�� ������ $�6)� =�$;!*�E$P,��� ����� . 

9. }$5W� /�“E$P,��� ����!� $H���� =�;��*�� �����”    [e�� h,e+� "#e���    en$Y ��e*��
E$P,��� E� $��P ��Y��. 

10. �Y�Q� u9F� /�"��H O9���Y��P,�� x� " O�- ��2013.  

                                        
18  i$!��� �H�I�� ��,
- j�!�� iX�� ���� ;<��� [<�� giK�*�� �$��;� [�- A9F9�  
 http://www.kaa.jo/PDF/KAA2012_Final.pdf 

19  ��F�Q�� E$Q��� iX��� Q5z� ���� +<��� [<�� �Y�Q!�� E- ,�i!��  
Smoking.html-http://www.khcf.jo/No 
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�����
 b=& G
���� G�����  
  

���	
 ]�& �����
 b=& G��%@  
 

� [�-J��H�Y ��<� O,- E� /a�� �� k<�� 	e
��� [�- ������ Z9- =��,P �$���� �&F f ��
 E� g����� �,��� �� �9P�(�� g��]� ) ��  �e� ,��� ��T iX��     ,eY��� ��e!- Ee� 'eX

{�����(     E$Y�,e!�� C�e
F�� Ee� �,e- �,��� /�,��Y O��� M$� .   O,e�� �e!X   E$eQ��� ieX��
��F�Q��  �9P E� �,��� �$-�
e5� E$���$-     �� e�,��� �$��e� [e�� ��ec��Y   ,e&- [ec�!

[%?�Q!�� ��P��� .� s���� A�B��� �� ��� |;Y O��$)� [�- ������ Z9- /�,��Y C�
F
    �9eP Ee� e���%�� =�<�,Y� 	
��� /+����e$-        NeBX b�eP� e$
F =��e*� �e� e((��!��

N���� \����� $&F�
��� ��&5�� .     O,e- Ee� /a�e�� [e�-�     O�,��e5� g,e�z!�� e��)� ���e�
 ��,
�� 'K�5���	
��� [�- ������ Z9;� �6�$a� $&$(�� �Y��X f iX��!�� E� -�!*� '!;�

 /�,�� [�-'K�5��� l#6. !VH��� E$H����� \�%� ��  =�
�B�� ��   [e�- eT�P ���r ��
�,��� l#6 ��,��.  

 
 f	
��� [�- ������ Z9- N$��5�� $!6WY O�- '�?Y ��(�� A�B��� ��;� d;_� *$�H�

((��!�� �� $���� ��-��� J���Y �9P E� [c�!�� '���� �,&� .   J���e
Y de��;��� �(�&��
         �e(�� g��]� =���e$- �e+$�- 'e!;� �e��� e���%�� =�F�e?&�� �e� 	
��� [�- ������ Z9-

Q�� E$Q��� iX�����F� .  �9eP E� ������ �*��H�Y $�(�� $-���� $��!�� $;!*�� O,���
“�eer�
�� E$ee- ��eeT ieeX��”  Y�eeT9� eec�- �eeIX�� s��eer�� ,ee�,�� [ee�- 'ee!;� "#ee���

 ���Q�� �$a \���)�Y-g��B��� '���- /$$�� �9P E�- �� �$��� /p E��& �!$� ��r���� m(
'���;�� l#+Y `�;�� .
�� '!;� �!&$Y�    A9e��� g���e_Y /+�e(H� E$&P,!�� ,�,�� [�- J��H�

    E!ec E$�6ze� E$*��e;� ��<� O,;� �]9�� ((��!�� �,��� ���� � ��(�� iX�!�� ���
iX�!�� /��F20.  

  
         �e+*���Y #e$%&� � /$!e(�Y =�e+*�� l#e6 Ee� 'eX O�e�� g,!�;� $&F� ��� x�$a '� ���

� �
5�&� l��� �!
Q� C�c [�-�+��$H���� .
�� �!&$�� �(�� g��]� E� 'X O�iX��  E$Q���
/�,��Y ��F�Q��        �e+Y q�e(!�� e���)� O�,��e5� [e�� ��ec��Y ��r���� g��?!�� =��,P

	
��� [�- ������ Z9;� �$&F�    e����� [e�- b�eP�� =�+*�� E� �$I��� =��,P i���� f ���
 /�,����r���� g��?!�� .�(�� g��]� �� [�� g��r�� �,*� �     E$���e;�� �eT�P 9$e�� =,e-�

�+����$- ��  �!X  [e�- $!��;�� �(�� !V&�� ��F�Q�� E$Q��� iX�� �� ���;���Y '!;�
�,��� /�,�� [�- �6����X N��,�21.   

 

                                        
20  �r�
�� E$- iX�� ���X E� Ci< N��,� /� ��,-� g��� �9P�������. 
21  �(�� g��]�� ��F�Q�� E$Q��� iX�� E$Y �� ���;���Y �H��� "��r�� '$�� ��,-� [�- �$��� '!;�� "�*�

$H����. 
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 E$���$&�� 'K�,Y �(�� g��]� =���$- �� ������)�!�� x�
�� ��-� =��(� ( [�� ��c��Y
 E$��H���� C���Varanicline .  "�&e5 C�eB- �9P E� ����� l#6 �$��� [�- g��]��� '!;�� .

          e$
F %eT� [e�� e<���� ��� e��!!�� =�$�,$eT �e� e����� l#e6 ���e�� �!X .   ieX�� �e��
E$eeQ��� ��F�eeQ��  l�eec�� =�ee<�� $eeT�(��� f f     C��� `
ee5 �ee!� ��eec� kee$� ���ee�$�
��$Y��Y�$YBupropion     $*eQ� O,e;� =�$�,$e(�� �e� ����� � "#��� k�   'e
� Ee�  eQ5z!��

C��,��� C�#t�� ��;�� .  
  

        �e+$;<��!� ��e*!��Y e������ =��,e��� �e(�� g��]� O,e�� fZ9e;�� %��� $Bt� M$� E��
��&5 =�((�� E!c    �e+�H]��� �e� �+<�,e� .       h�e_�� ��F�eQ�� E$eQ��� ieX�� �e� �e��

  eeQ�� |��ee� Z9ee;� ee$���� ee%����� [ee�� 	ee
��� [ee�- ��ee���� Z9ee- d$��ee����F�.  A�ee&���
=�$��zQ� $Bt� ��F�Q�� [c�� Z9-   ��en� h9�P�eY/+   �e(�� g��]� �eB̂t�� f  ����,e���

 ���!��            �e$��8 e%����� e$Bt�Y ���ePD O�e�� �e!&$Y ieX�!�� [ec�� Ee� Cie< Z9e- d$��e�� f
b�P� =�+< E� [Bt� ��,�� �,- [�� ��c��Y .      �e$a Ee� ��e+!*�� e;<��� ��e� �� ���

� ��F�Q�� [c�� x�Q� [�- $Bt��� ����� iX�!�� �� g��<�!�� 	
��� E- A9��� g��$;
�$(�r |��!�� . J���Y ��!��� C�?H� '��!�� /-� [�- �H�!�� =�+*�� E� "� '!;� ��

�&F��� b��Q!�� [�- 	
��� [�- ������ Z9-.  
  

     9eP Ee�� �e!�;�� '$�,e�� [e�- ��!�-��Y �,��� ��F�Q�� E$Q��� iX�� O,���  /��eF �
	
��� [�- ������ Z9- [�- x�,� b,� [�-� �»� [�� `�� ,�� f5  /�,�� E� =��&5

 ���;� q�*H 
QH �,���21 % e;�!�� NQ&�� ��,� �� �6��  �e$!��- �e+$�- h�22.   keH� ��
    O�,��e5� �
�eQ�� �$pWe��� E� /a��� [�-� f=�H�F�Q�� E� �,;Y 	
��� ��
��� E� /a���Y�

 C�%r [�- 	
���          �e� C�e
F�� 'e���� NeQH [e�
� f�,��eQ!�� e����� e$��;�� q��e*��
   x�
e5�� e5��� [�� �-,� �!� x��B!�� ��� 	
��� E- A9��� g��$- [�� /6�c�!� iX�!��

�+;� '��;���� .  
  
      ��F�eQ�� E$eQ��� ieX�� 'eI!��  g���e
�  e$!��;�� ��eQ*�� Global Bridges  �e�   e�B&�

U5��!�� u�r . O�- g���
!�� oQ5W� ,��2010  h��r�Y“j&$�X ���� iX�� 9�  [e�- ����
	
���” ,+��   	e
��� e����� =�e5�$QY �
B�� A�B��� ��I!� ��;� i�i;� [�� h    �e�� [e���

     ��e���� Z9e- =��,eP /�,e��� %���!�� /��;�� `F�&� �� ��(�� A�B��� gC�%X� �i6�<
�� �!Y 	
��� [�-�B&� �� ��� 'X =�<��� ���p �� `���23 .    O�,��e5� ��e?�H� 'e� ���

�� 	
��� '!;� fZ9;�� [�- N��,��� J���Y ��� �B&!��   ��F�eQ�� E$Q��� iX��-  9Ie!�
��F�Q�� ����� N��!Y-    [e�� h,e+� U5��!�� u�r ��� �� $
��,� =�r�� ,�- [�-

��,� C�&Y� f	
��� ����� =�$*$����5� i�i;�       f	e
��� [e�- ��e���� Z9e- �e� E$X��e?!�� =
E$X��?!�� N��,� �9P E� j�8 /���24 d���� E�  '��;��� $%$X [�- $�(�� =�-�B���

���)�� g��?!�� O�,��5�Y m<�&�� '�?��Y �+<9-� 	
��� [�- ������ =��� ��. 

                                        
22  E� 
Q&Y �����Z9;�� C,Y E� &5 ,;Y E$P,��� E- E$;��� ���
�. 
23  ���� [�- A9F�� [<�� g���
!�� E- =����;!�� E� ,�i!�� [�- ��(��� www.globalbridges.org    
24  E- ,�i� �� N��,�Y ������� �#6 ��,-� ����� [�� iX�!�� m*H600 � E� �X��?������ E� /+%(H �B&!�. 
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 e!�� �9P E� 	
��� [�- ������ Z9- =��,P ���� O,- E� /a��� [�-�  =�e;��*��� ���,

'!;�� EX����  '�?Y�     ���,e!�� ",er�� Ee� �,e- N��,�Y o��� �(�� g��]� �� �� /V&
A9��� [�- E$&P,!�� x9B�� g,-�Q� $%$X [�- .   ieX�� =�,eY =�Q5z!�� |;Y �� �!X

 /e+�!- �� /+�5��� EX��� �9P E� ������ [�� ��T��� [�- g�$P)� H�»� �� �+��!�6�  .
 J��H�Y =����
!�� l#6 E��       ��#e*� [e�- h,e+� "#e��� $�e(�� ���,e!�� �&F��� ��!�-��

     X��e?!�� ���,e!�� e
�F ,e&- $�e(�� =�5��!!�� .      ��F�eQ�� E$eQ��� ieX�� O�e� ,e��
 =���+�� ���
� [�- X��?!�� ���,!�� �� �(�� �!�;� N��,�Y $;!*�� �� ���;���Y�

�- /+�,-�Q!� ��r���� g��?!�� 9F E$eY 	
��� O�,��5� =��� �� '��;��� [ /e+Y.   �e!X
�< E� g���
!Y� �I�,� /� ���
�� ;� E�� E$P,��� ����!� $H���� =�;��*�� ����� }$5W�

 k��,6�E$P,��� E- A9��� [�- E$&P,!�� g,-�Q�� �$*?� .  
  
  

�S=Z	
  
  
1. 	
��� [�- ������ Z9- �,P ����� �9P E� �(�� g��]�)  �e� ,��� ��T iX�� ��

{����� ,Y��� ��!- E� 'X( . �� ����� �!X   E$���e$- �9eP E� ��F�Q�� E$Q��� iX��
[%?�Q!�� ��P��� ,&- [c�!�� �,��� �$��� [�� ��c��Y �$-�
5�.  �,��� O,���

s���� A�B��� C�
F� E� �,- j�#X.  
2. �� $���� ��-��� J���Y �9P E� [c�!�� '���� �,&�((��!�� .   E$eQ��� ieX�� ���

  ��� 	ee
��� Eee- A9ee��� g��ee$- [ee�� /6�eec�!� C�ee
F�� 'ee���� NeeQH [ee�
� ��F�eeQ��
x��B!��. 

3. ���ee�� � g,ee!�;� ee$&F� ee���� �ee+*���Y #ee$%&� � /$!ee(�Y =�ee+*�� l#ee6 Eee� 'eeX O�ee��
�+��$H���� C�c [�-� �
5�&� l��� �!
Q�. 

4. E$���$&�� 'K�,Y �(�� g��]� =���$- �� ������)�!�� x�
�� ��-� =��(� (  ��ec��Y
  E$��H���e� C��� [��Varanicline .        ��� e��!!�� =�$�,$eT �e� e����� l#e6 ���e�� �e!X

eeee$
F %eeeeT� [eeee�� eeee<���� . ���eeee��  C��� `
eeee5 �eeee!� ��eeeec� E$eeeeQ��� ieeeeX��
��$Y��Y�$YBupropion . 

5.�� �ee(�� g��]� O,ee�� �ee+$;<��!� ��ee*!��Y ee������ =��,ee� f  E$eeQ��� ieeX�� �ee� �ee��
 $���� %����� [�� 	
��� [�- ������ Z9- d$���� h�_�� ��F�Q��   e��� �e�  |��e�

��F�Q�� ��=����� E� �6�$a �� g�r�
� �<��!�� �+$Bt. 
6.  ieX�� 'eI!�   E$eQ���   g���e
�  e$!��;�� ��eQ*��  Global Bridges  �e�    u�er e�B&�

��!��U5 '!;$�  Z9- �� E$X��?!�� =��,� C�&Y [�� h,+� $
��,� =�r�� ,�- [�-
	
��� [�- ������. 

7. ����� ������� Z9- =��,P  	
��� [�-E� J+&!� '�?Y     =�e;��*��� ���,e!�� �9eP
'!;�� EX����   [e�� [;eQ� =����
!�� E� ��,- �� �$a f   ���e��� [e�� ��eT���   /e+<9-� 

/+�!- �� /+�5��� EX��� �9P E�  .  
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���K�	
� G�,��)	
  

  

���K�	
� G�,��)�	 ���"	
 G�HC��	
 
  

 kH� [�- 	
��� �H���� ���?��� h�;�"�$Ki< �� �$�X f����� ���� =�*�&!�� 	
��� u���� E� f
     �� �+tee_� �� �+eeT�(��� �� �+&$P,ee�Y C��ee5 O�,��ee5�� \�eetY �&ee(� �ee���� O�eeP g��ee!X

+�?&�� ."� E$���$&�� =�*�&� d��;�� ��H���� u�B�� /��=��i��Q� 	
��� .  
  
���;�� �(�� ��!� �,
� [�- 	
��� ����� �� k���;� �� �H���� ���?��� i����  [�-�

    e$!��;�� �e(�� e!V&� Ee- g���(��� 	
��� ����!� ���F�� $��%���Y k��i��� .   �e&6 Ee��
 ��;�� �(�� ��H�� Z�,�47/2008   E$���e!�� �e� 3  �4    �e(�� g��]� O�e+� E!ec�   /�,e��

 =��,P   �$*e?�� $�e(�� g�$��� ��!H� �$*?� j�8 E�� f$<9;�� �(��� $K����� �(��
	
��� ����� ���Q�� �$a \����� ������ .��H���� ��%�� 9��X 9(�  ����� �� '��;���

� 	
����J��;   �eV�� �9-��� ��-,�� �V�� ��;�� EX���� �� E$P,��� �V� ��&Y k�9P E�
  	e
��� =�,e��� �&�� 	
��� �$Y =�&X�� �&�� ���#���� ��(�� \��� �(��� �$
�� .   ��H�e� C�e<�

 w�,��� {��5 
����37/2006  =�5��!� �� �V�$� �� [e�- '+Q�    [e�- ��e(��� w,e�
����Q� 	
��� =�*�&�  je�8 ��      e$��;�� =��pze!��� =���eQ!�� E$eY� �e+&$Y    =�eY��;�� �,e��

mc�� '�?Y.  [�- ,Xz�� !VH��� E$H����� E� -�!*� =C�< �!X|;Y  �� g������ ��&
��
�ee+Y O�iee���� g���eec� ee��;�� �ee(�� ��H�ee�.  Eee�� =�;��ee?��� l#ee6 ��H�ee�� f�$eeQ�� ��H�ee�

   O�eeVH� f}$��ee�!��� =�%eeT��!�� ��H�ee�� f=��,ee�
�� fee$�,&%�� = ee?&!�� /-�eeB!�� O�eeVH�
���5��� =�� f$��$Q��  l��e�!�� �e&� O�VH� .       =�;��e?��� Ee� b�eP� e-�!*� =C�e< �e!X

(̂%�� �,���&� [�- O�5���� NK��_�� '�Z��H�� =9P,�� 	
��� =�* . =�;��?��� l#6 E��
 {��!*�� ��H��� fk�9�,;�� fT���� 
��_�� O�VH��!&��� `F�&!�� ��H�� fg���� `F�&!��� �

E� -�!*� [�� ��c��Y � =�!$�;������ =��������/$��;.  
  

 "#�� o���� ���=i����  $H���� =�;��?��� k$�  e$!��;�� =�$T���� [�--   e$��%��� �e+&��
���F��-  E$���;�� =��
P�      keH�� f����� �e� ��e*!�� �#e6 �e�      /e5� /�e� /e� Ne��t�� �e�

�Y $H���� =�;��?���    �#e6 �e� �e��*H o�
p� ����� $!��;�� Z8�!&�� E� �6�$a [�- ��$��
��*!��.        A�e?!�� �� ,e*H 9Ie� �eX���� ���e?��� �e� ;��5 H���!Y� ��I!�� '$
5 [�;�

         Ee� �eIX� 'e
� Ee� l��e$��� e$H����� k�%eT [e�- O�;�� ���!�� k%��;� �� i���� ,� �X����
� [�- �H���� A�?!�� i���� E$� �� f��r�I�� ) ��]� $�9T C��Y� �� �(��Y ��c�

&���� E� ,�i!��( ��H���� $�9T u�BH `$c �!� . 
  

   /a���eY� f	e
��� ����� A�c�� �� $H���� E$H����� E� ;5�� ���r '��;� E� /a���Y�
        l#e6 �� �� f	e
��� g��e*�� -�&eT =�F�e?H [e�- NK��ec� O�5�� E$H����� l#6 \�� E�

 /-,� �++$<�� /�� � ,K��;��J���Y   [e�- ������ Z9- �� g,-�Q!�� J���Y� 	
��� �����
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��� .(� �&6 E��         `e$;� �e!� e$��!�� ����e!�� ��&eY 	e
��� e����� J���eY� =�5�$5 O,B
�&F��� b��Q!�� [�- �+;$5��� =�F�?&�� l#6 ��,�5� $H����.  

  
 ��ee$P���� Eee� ee-�!*� ���ee�ee� $��eec� 'P�,ee� =�ee!$�;���� ee!VH��� E$H��ee�!���  iee�i;��

    	e
��� e����!Y `e�;�� �e!$� �H���� ���?��� . Ee��    'P�,e!�� l#e6    [e�- `�,e(��� ��H�e�
 O�;� '%B�� u��� $��%��2006� f       ��H�e�� fe$��;�� =��pze!�� ��H�e�� fen$
�� e��!� ��H��

C��+�� ��!� O�VH� f"�
�� '�&�� /$V&� n$6 ��H��� f'!;��25. 
  

���)	
 ��@%��	 \�"�	
 �� �
��
 ���6� )X�)�	
(  
  

 �V����?��� �H���� )N<�!Y    e��;�� �e(�� ��H�e�(      	e
��� =�e*�&� Ee� "� E$P,e�  �e�
�V��� �#6 d���� E� 'X [�- =�Y��- \��� O�;�� ���!�� .     O�e;�� ��e�!�� A�e?!�� h�e-�

 kH� [�-"       =�e
��!��� q��eQ!��� �!&$eQ�� ���� ���,e!��� $�e(�� ieX��!��� =�$%?�Q!��
      x�eX��� 'e�H UK�e5�� e��;�� e$������ �$a� $������ �H�
!��� d���!��� ��;��  =��eT�

      �ePD ��e�� "�� =��ec��!�� =�e-��� e��t!�� N-9!��� =���B!�� �� E����t!��� E$������
$!5��� g,��*�� �� l���� �?&� �� [�- Á���- Á�H��� l��
�-� ��]��� ����".  

  
!X � -�!*� =C�< �#6 ,H�Q�� =�������� =�!$�;���� !VH)� E���H����   ,e$XW��� �9P E�

� �� �V��� [�- /-�B!��� $!$�;��� =�Q5z!�� [�� ��c��Y E$P,� '�?� ���� EX���
 �+$� 	
��� =�*�&��9Q�� �,�,+� . ��I!�� '$
5 [�;�(H o'X E�   ��� �$P�e� =�!$�;�

fH�_���  f$������ $5�,!�� H�_��� ��� �$P�� =�!$�;�� =�����!�� =�B�� =�!$�;��
 f=�����!�� ��]�� J���+T�=�!$�;��  �e!�*!�� =�$�X 
�B� $
������ =�C��<��    �eV� [e�-

���eeT E$P,ee��� . �,eeT�� ���ee;� �ee� �ee(�� �ee�]�19/7/2010  ����ee��ee?ÂH  g,ee��*�� �ee�
 $!5���  u��e&%�� 'P�� /-�B!�� �+$� �!Y %&(!�� �$a� �$��$5 %&(!�� /-�B!�� ��
�-�Y

X���E �+$� 	
��� =�*�&� E� "� E$P,� �V�� ��-26.   
  

��A�?!�� �, )��;�� �(�� ��H�� N<�!Y(    u�eP ��e� �� =�Y��;��    �e� E$P,e��� �eV�
 O�;�� ���!��          Ee- 'e�� � e���tY �� �+er [e�- ,e�i� �� A�
e5� Ee- 'e�� � g,� }
���Y

         Ee� "� E$P,e�Y O�e� Ee� 'e�� ���e&�� E��e?-� eQ!P [�- ,�i� �� ���&�� �?- Q!P
 ��;�� EX���� �� 	
��� =�*�&�+$� E$P,��� ��V�!���      Ee- ��zeQ!�� q�!e5 ��e� �� ��

 O�;�� ���!���V� "#�� k$� E$P,���     ke$� 	e
��� =�e*�&� Ee� "� E$P,�Y ��r "� .  �e!X
   =C�e< "#e�� ���!��� N5�&�� =�Y��- [�- b�P�� =�!$�;���� E$H����� E� -�!*� o(H

kF�?H /V&��.  
  

                                        
25  `��� ;<��� [<�� �;��?��� ��*�� ��,< [�- A9F9�5. 
26  �,;�� ;<��� [<�� ������ [�- A9F9�5044 $!5��� g,��*�� E�.  
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Â�� [�- #PW!�-� A�?!����l d��;� �� ����!�     �e���!�� =�$!eQ� [e�- O�;��)   �9eP Ee�
�I��� (   %eT �e+!6�� ����!�� l#6 =�%T E� �,Y      ��er Ee� �eIX� l��e��� "#e�� ��e�!�� 

 |��;� %T�EP,!�� �B��� l�$a .;� �� ��(���� ���,�� d��;��� C�< �#+Y�   ��e$��� /eV
� ��t!�� EX���� [�- !K�,�� %(�� =�8) ��I!�� '$
5 [�;� � '!?�   ���e��� de��;���

�T�
�� d����  =�e$��;� �+$� O��� ���� ���%!�� �c���� �� $<����� $c����� N-9!�� �� =
��z�.(  ]�<� �!XA�?!��     O�e;�� ��e�!�� E!ec T�P EX��� ,�,��   E$P,e���Y �e+$� m!eQ� 

 E� ����Y j�8�����]�.  g��
;Y [%�X� ���?��� �� ��"*�� �95� �T g�-��� B��r��+! "
 ���Y [�� 	
��� ��P� x�Q� O,- E!_� ����� $5,&+��� $&%�� ���?�� [�� u�B�� /��

C��H�        e��;�� EX�e��� Ee� �e$IX �e� C��e+�� $-�H [�- �
�5 }�;&� ,� �!� fO�;�� ���!��
�+$� E$P,��� �V� \�� E� /a���Y.      e!V&� =�$eT��� �!��e;�� A�e!<�� �� j�8 \��;���

$!��;�� �(��   	e
��� ��P,e� \�;��� E�D [H�� ,� ��<� O,;Y.     �e(�� g��]� =�,eT� ,e��
   �ee���!�� ���zeeQ!� =�ee
�B�!�� m$eec��� ���eer��� `K�eep���� =�ee$�»�� /$��ee;��� Eee� ��,ee-

$H�,$!�� /+���< �� ��
���� ��
c '!- '$+Q���.  
  
� =C�< ,��� =�!$�;��� E� -�!*�z,$*�� ��+��� ����� g���c [�- ,X =�!$�;� j�8 E�� g

     $ee5�,!�� H�ee_��� ��� �$P�ee� =�ee!$�;�� fee$K����� ��ee%F�� ee��-� ��� g����� �$P�ee�
         Ee- e!<�&�� $�e(�� ���ec��Y e��;�!�� $�e(�� l��e�!�� w�,e� �&� =�!$�;�� f$������

 $%e(�� h�t�� =�!$�;�� f$��!;�� =�;!*��� $&�Q�� =�,���� . �� �� e;<���    ��e&
�� l#e6
��+��� m�B(� �� E$
� � �$�B5 C�<Y U
��$ '�? �� E$P,��� �V�� �<�!X m�(� �� C�&
��
C��+�� w��� O,- ��!c .  

  
     e��� ��e$Y �e� �-�e?�� �+���� C����� g�K�� ��,T� E� /a��� [�-� kH� �X#��Y ��,*�� E��

E$P,���27  g���e(�� /+������ Z�*��� ��zr /$V&� =�!$�;� ���     �&e� � h�e���� g��]� Ee-
          �K�*eQ�� |��e&� �$��e�Y Ne��B� 'eY Z�e*��� EX�eQ� �e� E$P,e��� �eV� [�-f    �e�� �e!�

  �e+$� m!Q� EX��WX Z�*��� EX�Q�Y E$P,e���.       'eX �9e-� 'e� �e� �#e6 ��We�    e�� Ee�
E$P,��� E� E$�$��P E$�&�,!X g��&!�� &�,!��� ���!��  O�- #&�200128.   

  

D� '�%��� ��! Y�@�����	
 G�E�  
  

�H���� ���?��� Oi�� O�- '�?Y     [e�- ��e(���Y �e+-��H� h9�P� [�- ���*��� =�F�?&��
��   �e+��!-� e���i� 'e
� �$P��          =�F�e?&�� l#e6 x��eT� ���e?��� Oie�� g�e$IX ��e$�� �e��

�,��� /�,�� ����� �$P��Y . N��F �&6 E�����?���    �e��� �6�e�!��� /-�B!��� ���!��
 O,�� ���$
� #6 [�- ��(���Y 	
��� =�*�&�l  �6�$tX �$P�����E� ���(���� =�F�?&�� f

                                        
27  C����� g�K�� ���� ;<��� [<�� ��%!�� ��!5 E- g���(�� b��%�� [�- A9F9�  

http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/mofteeWord/show/id/21 
28  ;<��� [<�� A�c�!�� �#6 ��� =����;!�� E� ,�i!�� 

t/kobe_centre/interventions/smoke_free/mecca_medina_web_final.pdfhttp://www.who.in  
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 �!X  eB!�� Ne��F�    j�#eX �e+;���� �$P�e�Y �6�e�!��� /-�.      [e�- e!K���� =�e+*�� �,e;���
 �$P����� �� ��      'eY 	e
��� e����� ���e
� [e�- O�- '�?Y i���� /� �$P����� l#6 \��

(���� B?H�� /$V&�� N��t�� �� C�<��� . �&6 E�� =W� /������ �(�� g��]� ����  ���e�� 
 ���
� �� oc��;� ��� �� �P��� N*� [�-������ 	
��� ���c� E�.   

  
��ee$
�� ���eer� h9�P�eeY �$P��ee��� =�$��zeeQ�� =�C��ee<� dee���� . �ee$
�� #ee��&� ee��� �ee%�

  ��e+!*�� �r�
!�� (point of sale – POS)X =��e�
��  oX����Y�eQ���     ��e� E$P,e��� ieX����
$�9T  ��;� �$P���� [e��       je�8� =��,e�
�� �� b�e
��� ��e!- eH���     �eP� m&e� �9eP Ee�
 E+!������ �=�-�&(��� h���� ��H��� E+!�� �P� ��H��.    Ee� �e6 �$P���� �#6 �� M$��

� 	
��� ����� x�Y E� }$�� "��(���� ��?&�� /$V&� x�Y    =��,e�� e�� ��H�e��� \�%� 9
 E�       e&$;!�� ��eQ!�� �e� �e$
�� #e��&� �,e- Me$�f  �� x�e�      ���,e!�� Ee� #e��&!�� l#e6

$&�Q�� `F�&!���f  ���;�� /$V&� ��)���� "��*� �� "��*�.(  H��� =9*5 [�� A�<���Y�
 ��� ��!-�,-� �P��� � � �Ci< �� N��t��� ���5 '�?Y ����� ����Y ��,-�� l#6 H�����

 �$
�� #��&� E� kY �WYY��B!�� �$P����� [�- '(�� /� 	
��� =�*�&� �$
Y !K����29 .  
  

 �$P��Y `�;�� �!$� ���x�r ������ $K��� ��zQ!�� �6 $�P�,�� g��]� ���  �eQ  NeQ�
“ =�!$�;� &Q� x�r ������ '!- /$V&�2013 "   g��e!�� O�e��� [_��!Y g���(���3   Ee�

/�� $�P�,�� g��]�� "����� /$V&��� O�VH22  &Q�1996.  '�� '��� =�!$�;��� l#6 ��W��
"  x�er ������ �$P�� =�!$�;�       &eQ� �+�9�,e;�� �+e($P�� }e5�� e�$<��� /�,e�� �e� 

2003"   �Y�eeQ�� =�ee!$�;��� 'ee� �ee� =Wee?H �ee��� 
eeQ��!�� u�ee���� }ee!� � �ee+H� ��. 
�,�,*�� =�!$�;��� U�Q�g      �e+H��&- Ee� e�$<��� /�,e�� �e� g��
-f �  $�e?� ,e$;�  e&*��� '

 =�ee!$�;��� NeeQ� ee&*��� E!ee_�� � Mee$�Y �$P����eeY ee$�P�,�� ��]�ee� N$eeQ&���Y ee$&;!��
�ee(�� g��]�ee� 9Iee!� g,ee�,*�� . g,ee�,*�� =�ee!$�;��� U�eeQ�� j�#eeX  g��ee
-" q�!eeQ�� O,ee-

/6���� C�$��� ����!Y �� x�r ������ ��P,Y w�,�9�"       ��eQ� 'e�� ,e�,�� U�eQ� �e!X
���� E$Y �+Y q�!Q����,!��� g��
;�� EX��� �� $&�Q�� =�;!*���� x�r ��    �e+K��Y� �e�

 /$V&��� ���� �� ��r [�-�$-�&T �� �$��� �� ����*�      ��e� �e� $�9e(�� �eB;� �e+H� �� f
     ��e�!�� "����� /X�e��� x�e�B!�� /$eV��� ���e� O,- .�      =�C��e<� �e� C��e<�� �#e6 �F�e���

  g��e*���� -�&(�� g��]� �� '$*Q���       �e��&;� �e(�r �$P�e��� Ne��F ��eX ��e� �e� ) "�
���� }$�� Q5z�(30 .  

  
 �$P��Y `�;�� �!$� ��� $
;e?�� �6��!��       �eQ$K��� ��zeQ!�� �e6 e$�P�,�� g��]� ��e�

 NQ�“ =�!$�;� '!- /$V&� $
;e?�� �6��!��   &eQ�2013 "    O�e��� [e_��!Y g���e(���
 g��ee!��3   ee$�P�,�� g��]�ee� "����� /$eeV&��� O�eeVH Eee�/ee�� 22  &eeQ�1996.  l#ee6 ��Wee��

 '�� '��� =�!$�;���" �$P�� =�!$�;� $
;?�� �6��!��2003 "  u�e���� }!� � �+H� ��
     �Y�eQ�� =�e!$�;��� 'e� �e� =We?H ���� 
Q��!��. �     g��e
- g,e�,*�� =�e!$�;��� U�eQ�

                                        
29  ,&Y ;<��� [<�� �P��� ��,-� ���,< [�- A9F9�"`K���� O����." 
30 "��
�-�� ��?�� :�Q� ���8 ��$X �+� ����� ����)�� s��r)� E� -�!*� \�a `$��� h,+�Q� '�

$H�H���� $(�?��Y ��!��� E$;�. 
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"�$<��� /�,��Y �6��!�� l#+� m!Q�"      e� N$eQ&���Y e$&;!�� e&*��� '$�e?� ,e$;�� f ��]�
  �e(�� g��]�e� 9I!� g,�,*�� =�!$�;��� NQ� &*��� E!_�� � M$�Y �$P����Y $�P�,��  .

 U�eeQ� �ee!X =�ee!$�;��� =�ee;!*���� x�eer ���ee��� E$eeY �ee+Y q�!eeQ� ��eeQ� 'ee�� ,ee�,��
 /$V&��� ���� �� ��r [�- �+K��Y� �� ���,!��� g��
;�� EX��� �� $&�Q��  �e$��� �� ����*�

�$-�&T ���� f         "����� /X�e��� x�e�B!�� /$eV��� ���e� O,e- ��e� �e� $�9(�� �B;� �+H�
���!�� .�     ��e� �e� g��e*���� -�&e(�� g��]� �� '$*Q��� =�C��<� �� C��<�� �#6 �F����

���&;� �(�r �$P���� N��F ��X )���� }$�� Q5z� "�(31 .  
  

 #&�� $�P�,�� g��]� o%��� ,��13/3/2013  ���;� ����� NQ�  �$P��e� m&� $�P�,�� ��]�
�$<��� /�,��.  

  
O�eeV&� �ee_��� $��$eeQ�� /-�eeB!�� �ee��  /ee�� $��$eeQ�� /-�eeB!��6  &eeQ�1997 ��� ���ee(

 /�� ��$Q�� ��H�� N<�!Y22  &Q�1988 k�9�,;�� .�     ���$eQ�� /e;B!�� O�eV&�� h�e;�
 kHWY" �%eT��!��� =�!$�;��� NQ� �$��$5 �!;B� g��]��� k%&(� `��� 'X   Ee� g,e!�;!�� =

     �� e$����� =��,eP O,e�� �� Ee�!�� �!+$�X �� x��?��� O�;B�� =��,P O,�� "#��� g��]���
'Y��� C��� k<��P �� /;B!�� 'P�� l����� $&�" . �
����$P�� =�C��<�   $��$eQ�� /-�B!��

��$Q�� g��]��.     
  
�  � =9Y�e�!�� �9eP E� �+;!< /� ���� =����;!�� NQ�   �,eT� ,e� e;� ���   e$�P�,�� �e�]�

 �����Y21/4/2010   g��]�e� �+($P�� �Y���� = ?&!�� 'P�� �$<��� /�,�� �$P�� d��Y �����
$�P�,�� . E� g���
!Y� k$�-�   Ee� ,e��� b�
��� ��!- H���   e�$<��� /�,e�� #e��&�  'e��;� f

    �Y Ne�B�� O,e�� eH���� Ne��B�� ,�,*�� N�B�� ���;!X �P��� ,�,*� N�F   [e�- ��e(��
  /e;B!�� �� [+�!�� $�P�,�� g��]� E� ,�,< �$P��     e!�,�� [e�- e$�P�,�� e����� E$e
� k

9��$<�.      =����e���� =�e!$�;���� E$H��e��� Ee� /a�e�� [�-� kH� �$a   =�e+<��� eH���   ��e!-
Y� f$�P�,�� g��]�� �� [�� �V&��        [e�- Ãe�9!�� Ee� keH�� f���&e5 /�e� �P�e�� ,�,*� \��

 �������      e�$<��� /�,e��Y = e?&!�� Ee� �e6�$a� /-�eB!�� ���!�5      �#e6 ��,e-� ����e� [e��
�������32 .��r� ,��        g��]�e� e�$<��� /�,e�� �$P��e� �e� ��� ��e<� [e�� =9Y��!�� |;Y =

j�8 ;Y���� `$p�� ������Y E�� /� kH� �$a f��p»�� ��$Q��.  
  

 'e$<��)� '$T��Y `�;�� �!$�� ��$P��    �]�e&!�� [e��   EX�e�)� Ee� �e6�$a ��   �� Ee� /a���eY� f
�+��8 ,�Y ��a �
�;� � '$T���� �� �� f�,�,�� ,&
�� �#6 �� '��;�� /� ���?���.    ��e� �e��

         &eQ� u�eB�� [e�- �K�e_
�� 'e�H ��H�e�� �e_�� �e+� "��� 'Y��!Y '$T���� �,P oH�X
2006 '�&�� g��]� �9P E� �+($P�� E� ,Y �� .    �e;
�� keH� �e$a     /�e� e��;�� �e(�� ��H�e��

�!� ��� �� =���$Q�� %����o 	
��� =�*�&� E� �6�$a� �$<�~� =�H9-�.  

                                        
31 "��
�-�� ��?�� :�Q� ���8 ��$X �+� ����� ����)�� s��r)� E� -�!*� \�a `$��� h,+�Q� '�

$H�H���� $(�?��Y ��!��� E$;�. 
32  �� d�(�� o��H2  ��Q$H2013  =9��� x�r ������ �$P��� �&!Y ����� $�P�,�� ��]� ��,T�Y ,$%� ��
P

'$<���� .� ;<��� [<�� �
��� [�- A9F9� "���� g,��< ���http://alrai.com/article/577374.html 
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���	
 G�E�D� I��"�� �7�.� � ��6>�,�
 ���	
 �&
�4 ��  
  

           �H�e(� C�e?H� �eP�� m���e(� m&e!� eT�P �F��er e$H���� =�;��e?��� Ee� "� �,�� /�
ee*�&� -�&eeT =�ee
�-� 'eeY f	ee
��� 'ee��;�� �P�ee�� oeeBY�� =�-�&ee(�� Eee� �ee6�$tX 	ee
��� =�

 =�X�e?�� [�- 
���!��� '$*Q� =�
�B��� $n$
�� =�
�B�!�� `$���Y m���(���� .�  NeQ�
 n$
�� ��!� ��H��52  &Q�2006       Ne<���� =�F�e?&�� E!ec 	e
��� =�e*�&� -�&T Z�,&�

)� /$$�� =�5��� ��,-� �9P E� n$
�� g��]� ����� [�- �+��(��n$
�� �p .   ��H�e� /V&e��
  /ee�� =�-�&ee(��� h�ee���16  &eeQ�1953    �K�*eeQ��� 	ee
��� =�-���eeQ�� �H�ee(�� 'ee��;�

 E!c ��;Q��� 'Q;!��� {�
!����     �+�$*eQ� 'eY��� ���e5� e��,�� [ec���� ���� h���� .
 �!X   �F��er g��e*���� -�&(�� g��]� �,��   [e�- `e
B&� ��!I�e59�     �e� e���;�� =�X�e?��

�$&(� ��*� 	
��� =�*�&� .  
  

 `�B&� E� 	
��� -�&T �� ��!I�5�� A�c�� �� '��;�� ��&
��� ���?�� l#6 �$!< �� ��
�$P������ '$*Q��� =�C��<� ���(��� =�F�?&X    �e!H [e�- ��e$� �c� `�B&� E� }$�� f

    ����� �e� "��e(����� ��e(�� Ee��� [�- l�$pW� �� A�B��� �#6.     �� [e�� g��er�� �,e*��
 �ee� oee��� }���ee� Nee$�$� X�eer ��8�2011  C��ee?Y85 %ee�E  �K�*eeQ��� ��P,ee�� X�eer

8 $��,��.O.O . E���
��� X�r O ��!I�59�.A.O33f34.  =�H�$Y ��� '!*!��Y� -�&(�� g��]�
 g��*���� '$*Q� [�� �$?�13 	
��� �;&(�.  

  
 	
��� -��iY `�;�� �!$� ��� O�;� 	
��� ��H�� C�t�� E� /a��� [�-�1952   e�� ��,T� /�� /��

     e��!!�� �e� 	e
��� e-��] �eV�� =�;��?� �� E$H��� .     �� |;
e�� b�e� =9Y�e�!�� NeQ�Y�
Ä���� '�?Y 	
��� -��] �<��� [�� =�� b�P�� '���;�� E� -�!*� .  'e���;�� l#6 E��

    e((��!�� e��!;�� e$��;�� ���e(���� %����       =�e$&��Y O�e!��� 	e
��� e-��] Ne�B�� Me$� 
J�&!�� �#6 �� '��;��� ��T�� .      �eH��!;�� de�i�� Ee� 9eX j�#eX '���;�� l#6 o�� Z�,&��

=����!�� E!c 	
��� -��] d&(� "#�� �-�?�� "����� $-��i�� �c���� [�-.     keH� �e$a
[�- ��$��� ,�,?�Y� ����� [�� $!��;�� 	
��� =�X�r ��P,Y�  /��;�� ��� �� 	
��� -��]

        �e!� 	e
��� e-��i� k$ec��� O�,��e5�Y �,e+� ���e&�� /��;�� ��� E� l�$tX ����� ��� ����
����� �� 	
��� -��] �&!� ��H�� ��,(�5� g���c [�� �$?�.  

  
   

                                        
33  =�X�?�� 
���� g�K�� ���� ;<��� [<�� X�?�� =����;� [�- A9F9�
-http://www.aci.org.jo/hs_sector_company_info_en.cfm?enterprise_id=%25(%3EKL%3E

0%20%0A&sectorID=%22*%5E%40%20%0A&groupID=!(%20%20%20%0A 
 34  ��!I�59� u���� X�r ;<��� [<�� =����;!�� E� ,�i!�

http://www.awraq.com/uploads/research/033a1e112edd533f5ef22504ed856594740a1c88.pdf 
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 G
�%��������D	
� ���	
 G�E�D�  
  

 g��!�� �&�56     e��;�� �e(�� ��H�e� E�47   O�e;�2008  [e�-  ��“ [e�-     �� J�e&� Ee� 'eX
 [�- �6�� ���� �� �_� �� 	
��� =�*�&� E� Á��� ��!!�� �c��� E!c u�Q� �� ����Q�
         �e!+$�X �� g��e
;�� �� '�e?�� 	e
��� =�e*�&� �e+$� u�eQ� �e��� $-��� �� %�a�� �� N�;��

      � l#e+� ��]�e�� l�,e(� ���e� Ne<�!Y �� e$H���� $5�$��� %T��!�� �6���� ���� e��t�”.   ,e��
  	ee
��� =�ee*�&�� 	ee
��� ee$H���� $ee5�$��� %eeT��!�� =�,eeT– �K�*eeQ�� 35 eeQ5z� Eee-

    � u O /��e�� 'e!��� }$��e�!��� =�%T��!��446/2012 �      =�e*�&!�� Ee� 'eX [e�- `e
B&�
g����Q!��� $��!�� . ��!�-� [�- }$���!��� =�%T��!�� Q5z� g���� }�*� `��� ,��

�-�� $5�$��� %T��!��`$
B��� $��i�� $&� g,-��X �6��
.  
  

 o(H� %T��!��Y���� ,$QX� ���� ���B���� E$���$&�� NQH ��$Y g���c [�- ,�Y ��$Y� f��
   J�e&!�� [e�- e���#���� =���
;��� ��(�� �c� g���c� f�&(�� ���� J�&!�� ��X �� W?&!��. 

 $H���� %T��!�� o;&� �!X�r� �� $*���� =���
- �� �c�    [e�- ��e_� =�e���;� �� =��
�$�T g�_� �$a �+HWY j�+�Q!�� ���� �K�*Q�� =��
-.    g���ec [e�- %T��!�� o(H �!X

��       Ee- e���#���� g��e(�� �� e���#���� $�e(�� g��
;�� ��Q� '�� �40 %   ��eQ� Ee�
��� +<���� [�- ���#���� g��
;�� �c�� M$�Y �K�*Q�� g�
;� $5�5)� \�;�� ��� $��

           m�e� ,e&- ��#e����Y eT�P eH�,� =�e���;� e�� C�e%P� O,e- E!e_� ���BY �K�*Q�� g�
;�
     g�e
;�� �eeP»� ke<��� [ee�- e���#���� g��ee(�� �ec�� Mee$�Y� fg�e
;�� .  %eeT��!�� oe(H �ee!X

  kee�n
;��� �K�ee+&�� J�ee&!�� $ee5�5� =�F���eer� [ee�- �K�*eeQ�� $ee5�$��� �� [ee�- O�ee��
 =�T��%��Y $��!�� $!�;�� $;!*��    g����eQ!��� e$��!�� =�e*�&!�� E� 'X [�- ,eXW��� 

=�F���r�� l#+� �+�$��� E� .  �9eP E�� }$���!��� =�%T��!�� Q5z� �?�%� '!;��
%T��!�� l#+Y O�i���� ;Y��� [�- /+���< .  

  
�� "�ee*��ee5�$� %eeT��� ��,eeT� [ee�- �ee$��� 'ee!;��� ee$H��� $ ee�I�)� [ee�� A�<���eeY {�ee
&

g����Q!�� =�*�&!��� ���!�� �$&(��� E� 9X '!?� �� [�- ��(!��� $*$����.  
  

   g��e� ��eX E� /a��� [�-���         'e
� Ee� �e+
�F ���!�e5� ���e���Y� ��e���� N
eQ� E$��e�$&
ee+H� �� fO,��eeQ!��ee$��;�� =��pzee!�� E!eec d&ee(� /ee� � . E$��ee�$&�� 'K�,ee
Y `ee�;�� �ee!$��

!���;    e��;�� eQ5z!�� s�e(�P� E� �!6 �+$�- 
���!��� �+�$*Q� ��� �$!��- �+$�- h��
 /�� C��,��� C�#t�� ��;�� Q5z!�� ��H��� �;
� C��,��� C�#t��41  &Q�2008  C��,�� ��H���

�,$(��� .&!�� E� �6�$a ���� E$���$&�� [�- ����!�� =�*)X$H������� g��*$Q�� �6�$a� (
 �����$!��- �+%$&(� /�� /��    l��e&Y Ee� "� �� �H���� ���?��� �?� /�� $<9- 'K�,
X

$!5��� =�+*�� E� "WY ����� [�� �+��P�� [�- ����!�� $��zQ� F�H� [��.  
  
 

                                        
35 �!��� =�%T��!�� Q5z!Y ��(��� E�!� $H���� $5�$��� %T��!�� [�- A9F9�}$�� 
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U����	
� �=&�
� ���&%	
  
  

 g��!�� �&�54    e��;�� �e(�� ��H�� E�47/2008    keH� [e�-    e+< �� ��er ") ]�e*� �
��-   e��-,�� \��a� �9-� "� �?H �� \�- �� �
F O9-�� 'K�5� j�8 �� �!Y T�P ��

    Eee- �9ee-�� �� keeY dee��;��� ���ee� �� =���� �� g�ee?H "� �ee�]�� �� 	ee
��� =�ee*�&� Eee� ")
k��*�&�.  g��!�� �&��63       [e�- ,e�i� �� A�
e5� Ee- 'e�� � g,� }
���Y N��;� kH� [�-

E- '�� � ���tY �� �+r  E� 'X ���&�� E��?-� Q!P [�- ,�i� �� ���&�� �?- Q!P
        "� �e�]�� �� 	e
��� =�e*�&� Ee� "� e��-,�� \��ea� �9e-� "� �?H �� \�- �� �
BY O��

�?Hg �$
�� \��;� kH� �� kY d��;��� ���� �� =���� ��.  
  

   'eT������ O9e-�� 'K�5� ��X [�- �V��� �#6 `
B&��  ��� �e+&� e�,$����� e$H�����f   �e!X
 [�- `
B&� 	
��� ��H�e��� k��- �!X )  ��� ,e&Y �e<��    ���e?���� =�e5�$Q�� e��;�� =�e+<�( . 

� �,�� g��!��54     J���e
� ��H�e��� u�eB�� /�� f	
��� =�*�&!� ��-,�� [�- �(���� \��a��
         e���
P�� �� e$+$����� J���e
�� Ee� �e6�$a� =9eQ�Q�� O9e�� Ee� O9-�� ��� e$H����� �

� �F���	
��� =�*�&� E� "� �+$� O,��Q .       ��,e�� Ee� ,e&
�� �#e6 �e� 'e��;��� $!6� �
&��
 '�ee?Y O9ee-�� kee
;�� "#ee��s�eeP � �� 'ee
��� ee$;!�*� ee���p `ee�P �ee�  �6�eeV� 'ee
���

$��$�� g�$��� E� Ci*X E$P,��� .         `e�;�� �e!$� e��;�� �e(�� ��H�e� q�� �e&6 [e�
� Ee���
Y E� �!�*!�� ��!�B�&�� l#6 �� '��;��� ,&QX E$P,��� ��?�H�.  
  
�         'e
� Ee� ���e!�� /-,e�� /�,e�� �� =�e$��;%��� =�F�e?&�� e��-� ���T ��H���� ���&�� �

	
��� =�*�&� ��]�� �� -�&T �+��F�?H E� ���� =�X�?��.  ��� f=�F�?&�� l#6 
���!��
Y �+!�- ��� ,�; e�X ��5��Y �(�� g��]� O��� f�+&� "�     Ã��e�!�� �� e$�P�,�� �e�]� [e�� x�

       �e� 'e��;��� e$�,;�� BY�e_�� %eT 'e!�� &*� '$�?�� ��;�� �9Q�� /Q� [�� k&��
=�F�?&�� l#6.         =�X�e?�� C�!e5� 'e!�� =�e*�&� e�� �e�]�� ���eT ��H���� ���&�� � �!X

	
��� ��]�� �� -�&T �+��F�?H E� ����.  
  

 	
��� =�*�&� \�;Y ���� �!$� ��� �&$�      g��e!�� �e� e��;�� �e(�� ��H�e�55    keH� [e�-
 e��t�� l#+� �,(� O�VH `�� �� 	
��� =�ee*�&� E� "� \�- ��r "� [�- �V��.   �,eT�

       /e�� 	e
��� =�e*�&� \�e- /$eV&� O�eVH73   &eQ�2013   �e��� �e� �2013 )   ��,eT� ,e;Y "�
=��r� ����� ������� �#6 g��Q�  ��<� O,- [��  \�e- $%$X �,�� =�!$�;� [�� �� O�VH

	
��� =�*�&�( f �$
�� EX��� �� 	
��� =�*�&� \�- O�V&�� �V���  \�e;�� =�,e�� [�- �� .
 �9-��Y O�V&�� Oi���E-   �� =���;er �� ��T �� =�Y��X �� �c� O,-� f	
��� =�*�&� ��;5�

    =�e*�&� '�er [e�- $-�&BT� =��
- \�- �&!� �!X f\�;�� g,�� [�- ���*� =��9-
	
���. O�V&�� �#6 #$%&�� �]9�� =�!$�;��� ������� �#6 ��,-� ����� [�� �,(� /�� �#6.  

  
   



  
  

 ����� �� 	
��� ����� ��� ���� �����– ����� 2013  
45 

 

 �D�	
 ��S�c.�� ���	
 G�E�D6	  
  

V�� g��!�� �� ���?��� �55  �$Y ��;�� �(�� ��H�� E�Ki*���Y �K�*Q�� .  �e$Y �V�� �!X
      l�e!- Ee� g�e?- e&��I�� /�e� /e� E!� 	
��� =�*�&� E� "� .  ���� ��H�e� C�e<� e
  {��e5 

 /�� w�,���37  &Q�2006  eV��� fl�$t� �� kQ%&� 	
��� C��r w,��� [�- �V�$�  ke$�- �
&�� �� 	
��� E$P,��$<� .  	e
��� C��?Y �p,� d��� E� 'X [�- =�Y��- ��H���� }%H \���

 �� w,��� 	
��� �$
Y O��� ��         �e�� /-�eB!��� �6�e�!�� �e� w,e��� e�$<�&�� /�,e��Y O�e��
EX��� E� �+�p�� .      "#e�� �9e-�� t$eT O,e��� w�,e��� 
���� ��H�� #$%&� =�!$�;� =C�<�

 /�,��� �$Y �V� ��$
� k;c� =�+��� [�- N*� 	
���  g�e?- e&��I�� ��� /6 E!� �  =�e��
,&5� ���!��
�9-�� �#+Y O�i���� [�-  .  �eX8 w�,��� {��5 
���� ��H�� �� E� /a���Y�

�� E!c l���� E� �$IX �� 	
���     g�,e�!�� ���e!�� � =���eQ!��� 	e
��� �6� �
X�� -�!*!
 keH� �� f$��;�� =��pz!��� g��$B�� ���!���        e(̂��� ��eP� ke$� �eV� "#e�� oe���� �e��  [e�� �

        e�$<��� /�,e�� [e�- e!K���� �6�e�!�� [e�� /+��eP� �eV�� /� =�H����� �69!��.  e��/ 
 u�B�� �H���� ���?��� s�P '�?YE�,����� ��� [��   [e�� ��T��� E� /+K�&Y� ��!� ��

	
��� =�*�&� .� Ã�9!�� E��       ke%��;�Y e$H�H�� g�etp [e�- �e&Y ,e� w�,��� {��5 ��H�� �
  Ee� Z��� M$� fl�!- E� g�?- &��I�� /�� /�� ;Y�Q�� /�� ��r 'X kH� [�- w,���

$H�H���� ��!��� g�K�� E� ;Y�Q�� ��� /6 .  
  

 �� ��"�� �!��ee;�� meeQ!�� x�
ee?�� E$eeY E$P,ee�2009"  �� [ee�� ��eer�41 % E$;��ee$�� Eee�
 ��� =9�!�� E� �K�*Q�� C��r E� ��&�!�)15 (%     �e� 'e$<���� [e�- ���e(� x9B�� E�

�6��!�� .  
  

	
��� =�*�&� ��]��� /�,��� ���T ��H���� ���&� O,- E� /a���Y�  �H�*� �V� kH� �� f�(���
 /�,�� /�� /� E!� �$<���    ��e*!��Y� 'eY��!Y e�$<�)� /�,e�� '!?� �#6� g�?- &��I�� .

 g��!�� ���� �!X54 ��H�� E�  ��;�� �(��-  =�e*�&!Y d��;��� ���� ��]�� �6�V� �9P E�
	
���-       &� Ee� �e�� �e�]�� �eV�� �e$Ki< �,&e5�   ��e*!��Y 	e
��� =�e*.  �� ��"   �!��e;�� meQ!��

 x�
?�� E$Y E$P,���2009"  �� [�� �$?�18 %      �e� �n$er ��e���!� x9eB�� Ee�)  f�$e!�
V%�� f$��F (... ��� f	
��� =�*�&� ,�) ���;r '!��11 % ,�� /+� O,� ,� x9B�� E�

��*!��Y �K�*Q�� 	
��� =�X�r �Y�,&�.  
  

 =�&X�!�� l#6 �$&(�� u�B�� /� kH� �� 	
��� =�*�&� �$
� =�&X�� �c� j�#X ��H���� �V���
�6���$�5� ��.  �!X       =�e*�&� =�,e��� �e$Y� �e�]��� ���$�e5�� �&eT ��;�� �(�� ��H�� �V��

  =�e*�&� E� ��� kY�?� '�?Y ;&(!�� =������ x�;���� j;���� b����� j�8 �� �!Y 	
���
	
���.  
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a��H�	
� aB
�d	
� 8�,�	 %����	
�  
  

       � 	e
��� =�e*�&!Y `e�;�� �e!$� =�;��e?��� �e
�� ����� E� /a��� [�-   NK��e_��� O�e5���
H� �� f�+$�- c��%!�� �& /�E� E�!�H     x�eQ�� e$����� e���;!��� g,!�;!�� t$(�� ,�,��

 NK��e_��� O�5��� l#6   �+ec�!a� �6,e$�;�� f      �8� �e� s9��e5� Ee� E�!�eH /e� /eX   oeH�X
����Q!�� J�&!��� ���!�� J�&!�� E$Y �� "��Q� O�5���� NK��_��.   g�eK�� ��zQY� kH� �$a

����� �� ,�,�� /� =�;$
!��� 'P,�� 
��c g�K��� {��!*:  
- =�C�e%-� �� [�- 	
��� �$&(� =�D '(�� �  e$X�!<f  �� ��    �K�*eQ�� =9P,e� �e$!<

Y	
��� C�&I�5� kQ%H $X�!*�� O�5��� E� g�%;�.  
-	
��� [�- $X�!*�� O�5��� : 

o 
Q&Y O��%!�� 	
��� [�- \�%�150 % [�� ��c�16 %
��c =�;$
� 
o  	e
��� u�� [�- \�%�)  O��e%� �e$a (  
eQ&Y75 %   [e�� ��ec��Y16 %  
��ec

=�;$
� 
- �_���$<��� ]�+<  
Q&Y =�;$
!�� [�- ��;�� 
��_��16 % 
-���� NQ� 'Q;!��� f��*$Q�� f��$�t�� f�K�*Q�� [�- NK��c \�%�: 

oNK��_��  [�-�K�*Q�� $��!�� )��I�: ��&�� o$X�
�� !$�( 
�)138 ( "� }��16 % =�;$
� 
��c 
�)320 (T�P $-�H 
��c }�� 
�)266 (T�P $
QH 
��c }�� 
� �� "�78.5 
��_�� ,K�- ��&�,�� E� Ì�� 

 
o�K�*Q�� [�- NK��_�� ����Q!��g : 

� !$�Y O�5� %���� �;5 [�� h�_�150 % %���� �;5 E� 
� 
QH h�_� /p102 %) %���� [�-+�Y�Q�� 
��_�� ( =�n� NQ� ��

[�-� �!+�� NK��_�� ��,<. 
� k$�- h�_��320 }�� 
� `
B��16 %=�;$
� 
��c 

o'Q;!�� : 'X1  'Q;� /tX \�%� k$�-)3.300 (
��c ��&�� 
o��$�t��� ��*$Q�� : j�#�� ���� �$&(� ,<�� �$�- \�%�k  $X�!< O�5� U��

 
Q&Y100%   
 

=�*�� $��%�� O���� �,&5� GATT     je��&+� $!er�+�� e$H���� ��!!�� �+$�� o!_H� ����
 ���!- �K�_
�� [�- $X�!*�� O�5��� ���� [�-� ,�-	
���� �6 �K�_
�� l#6 ,��-   ]�e*� �

��*�]C�_-�� ��,�� E� "� '
� E� l .  l��e� �!
Q� NK��_�� \�� �� \��;�� � j�8 �� ��
�_�� NQH ,�,�� /�� �� ��?Y �
5�&� ��,��   E$eY g���eQ!�� �,
!Y '�� � �!Y g,�,*�� 
�

g����Q!��� $��!�� -�_
��.  
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  {��e!*�� ��H�� �� �� s�(�� k<� [�- 	
��� =�*�&� N��+� �H���� ���?��� ���&�� /��
� /�� k�9�,;�20  &Q�1998 O�- '�?Y N��+��� !��< ���&� . E!c 	
��� =�*�&� ��W��

         ��e� �e� ke�$��� Ee�!!�� ���e;�� mY�e�� ��eVH ����� 'eP�� [�� �+
��+� �I�� ���� ���!��
 o�*H��$�!; . O�- �%�2012  9I� k-�!*� �� $H���� {��!*�� g�K�� oB
c7656  /tX

 E- ,�i� ��� 'Q;!�� E�1.5 �K�*5 H���X ��$�� ) [�- H������ "����50 ]��X(.   
  

 [�� j�8 �_�$� =�Y��- E� /+$�- `
B� ��� E$Y�+!�� �� {��!*�� g�K�� '��;� M$� E��
 {��!*�� ��H�� k$�- �H ��20/1998 =����t�� ,�,�� j�8 E��.      �e� 'e��;��� Me$� Ee� ���

 $X�!< ���;� �+$� /V&�� �+B
c ��� �� �+��8 	
��� =�*�&�   u�eQ�� [e�� �+��P�� /���
�B� oH�X ��� ��$H���� =�%T��!�� �Y .d���� �Y�B� �$a =�*�&!�� oH�X ��� �� ��� 

)g�$t(�� =�$!���( �6��,(� ��;� �� )g�$
��� =�$!���( .  =�e*�&� �I�p ����� �� [�� ��?��
���� Y�+!�� 	
��� $H���� =�%T��!�� �Y�B� �$a.  

 
  ��,ee-� g�ee�� �9eeP� keeH� [ee�� ��e?��  �#e6� =�X�eer oee��� �ee������ |ee%�Y ����� �ee� 	ee
��

 ��,�Y �6��;5�25 %)   ��� ��H�eX �e�2012 (       h��eV�� 'e� �e� Ne��+��� A�e%���Y e-�#��
 ����e5 �� !K���� .         e��!!�� e���� �e� 'eT�����Y =���eY e$!��;�� �e(�� e!V&� �� ��

  [ee�� ��eec��Y ee$��!�� g��]�� �ee(�� g��]� Eee� 'eeX �ee� =�C�ee�� ,ee�-� $!eer�+�� ee$H����
 h,+Y �H,!�� �!�*!�� =�!V&� �� g,-�Q!�� ��e_�� O�V&�� '�,;� 5���  ����� �e� �


	
��� ����� �� =�5��!!�� '_�� �� `����� �!Y.       ����e� [e�� Me�
�� ,e$� �e�)� ��i� ��
������� �#6 ��,-�.  
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G�!��"	
 
  

+$�- �H ���� =�Y��;�� �$����     	e
��� e����!Y ��e�� �e!$� �H���� ���?���    '�e?Y C��e5
�r�
� �$a �� �r�
�. 

  
 ��;�� �(�� ��H��47  O�;�2008  

 g��!��63: 
�-     eQ!P Ee- 'e�� � ���tY �� �+r [�- ,�i� �� A�
5� E- '�� � g,� }
���Y N��;�

 $����� ��;��� E� "�Y O�� E� 'X Á���&�� E��?-� Q!P [�- ,�i� �� Á���&�� �?-:-   
� �+$� E$P,��� ��V�!�� ��;�� EX���� �� 	
��� =�*�&� E� "� E$P,�  
�!�� E- ��zQ!�� q�!5     Ee� "� E$P,e�Y ��er ") ke$� E$P,��� ��V�!�� O�;�� ���

k$� 	
��� =�*�&�  
� g��%�� O���� Á���� O�;�� ���!�� �� E$P,��� �&� E- �9-�� O,-)Z ( g��!�� E�)53 (

��H���� �#6 E�  
�Ki*���Y �K�*Q�� �$Y  
���]�� �+;$Y �� 	
��� =�*�&� =�,��� 

x-     'e�� � e���tY �� �+er� �5 [�- ,�i� �� �+r� p9p E- '�� � g,� }
���Y N��;�
 $����� ��;��� E� "�Y O�� E� 'X ��&�� d�� [�- ,�i� �� ��&�� K�!Q!P E-:-   

�           O�e;�� E$-�eB��� �e� ��e%F�� \�e��� H�e_��� ��� �e� 	e
��� =�e*�&� Ee� "� E$P,�
j�#Y q�!Q�� �� s�����  

�� \�-     l�,e(� "#e�� ���e��� �e� ��]��� �6�,�� ���� ���?�� Á��9P 	
��� =�*�&� E� "
 ��t�� l#+�  

� l�?H "� ��]�� �� 	
��� =�*�&� E� ") ��-,�� \��a� �9-� "� �?H �� \�- �� �
F
 ���� �� =���� ���$
�� \��;� kH� �� kY d��;���   

� 	
��� =�*�&� �$
� =�&X�� �c�  
����$�5� �� �&T 	
��� =�*�&� =�,���  
�      O�e��� Á�e�9P e��!!�� �ec��� E!ec 	
��� =�*�&� E� "� `��Q� �� ���$�5� �� Z��H�

 g��!��)56 (��H���� �#6 E� 
 

 g��!��64 :  
�-  %���!�� ����� ��� �� x�X��� '�H B5�� i*� !��!��  

x-   �� keY eT�P l�?H �� �9-� "� �� k��,��� �� 	
��� =�*�&� ���(�     ke��*�&� �e$Y =�e&X��
�� ��'(%�� �#6 O���� E� "� %���� � 
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 g��!��66:  
   E��+er Ee� }
���Y N��;� �PD ���?� "� �� �+$�- �&�� ��� ,r� Y��- "� g�-��� ��
          E$��e6 �e���Y �� ��e&�� de�� [e�- ,e�i� �� ��e&�� K�!eQ!P Ee- '�� � ���tY �� &5 [��

� E� "� d��P E� 'X E$�Y��;��      /e�� l�e_��!Y g���e(�� e!VH�� �� ��H�e��� �#e6 O���   ��e�
��H���� �#6 �� k$�- Y��-. 

 
 g��!��67:  

�-  l�$!�� =��
r� ���(� u9a�� %���!�� k$� o;�� "#�� ���!�� u9a� ���� �� !��!��
 ��;�� �(�� [�- Á���%�  

x-  %���!�� k$� o;�� "#�� ���!�� u9a� ���� �� ��]���     l�e$!�� =��
er� ���e(� u9ea��
%���!�� ��]� E$��� 
5�&� �6��� ���� g,!�� ��_�� 

Q!�� =�»�� =�$�»� i*�� 

 
 /�� w�,��� {��5 
���� ��H��37  &Q�2006  

 g��!��7:  
�-           ���e?- �6��,e�� e���tY ��H�e��� �#e6 O�e��� Ee� /e�� "� d��e�� "#�� w,��� N��;�

Á���&�� f l#6 d-�_��%���!�� l�����  ��� �� ���t�� 
  

g��!�� 8:  
�-        �� �+er� �e5 ]��e*�� � g,e� }
���eY Ne��;� f�P� ���?� "� �� ��� �!� /a��� [�-

   ��ee&�� K�!eQ!P [ee�- ,e�i� � e���tY      Eee� �e�� Nee���� Ee� 'eeX E$�Y�e�;�� E$��e6 �ee���Y ��
$����� =�%���!��:-  

� g��e$F ���� �� =���Q� �� Á�t
� w,��� A�Y        %eT� ke� h�eT �� �e+&� "� C��e?Y ke%�X ��
$��- =��pz�� g�,�� ���!Y T�P $
F.  

� =�H���� �� $�$��� �69!�� ��P,Y w,��� m!5.  
��$<�&�� �� =���Q!�� w,��� O,�.  

x-     g�e�%�� �e� �e+$�- s�(&!�� =�%���!�� E� "� x����� ���� �8� Y��;�� d-�_�)� (  Ee�
g��!�� l#6.  

  
 g��!��9:  

- �� H���� �� '�!�� u9a� ���!�� "����� /X���� f�P� ���?� "� �� ��� �!� /a��� [�
N���� "#�� /;B!�� �� [+�!��       e%���� ke$� O,��eQ!�� �� ke����� Ee- ��zQ!�� �� k����

=�%���!�� l#6 E� Á��� kY����� ����� ��� �� ��H���� �#6 O����   �� �+er E- '�� � g,!�
9p [�- ,�i�Á�$K�+H k�9a� ���$� ��$��� [+�!�� ���  �+r� p.  

  
 g��!��10:  

    �e+$�- �&e�� ��� ,r� Y��- "�  ��H���� �#6 O���� Á��9P N���� %���� "� [�- `
B�
��;%!�� #��H  �PD ��H�� "� ��.  
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           &eQ� �+�9�,e;�� �+e($P�� }e5�� e�$<��� /�,e�� �e� x�er ���e��� �$P�e� =�!$�;�
2003 :  

 g��!��9 : 
       ke��i��� O,e- �� e%���� "� x�er ���e��� x�e���� ��� �� $����� =�C��<�� 8���� ��]���

 =�!$�;��� l#6 O���� #$%&�Y: 
 � .k$
&���. 
x .��#H��. 
Z .x�r ������ o�z!�� u9a��. 
� .$�,;�� ��%��� g���(�. 

e6 .$K�+H g��(Y x�r ������ u9a�. 
  

 =�!$�;� �!�*!�� =�$�X 
�B� $
������ =�C��<��:  
 g��!��3 : 

      �e�� Ne���� "#e�� Ne��B�� \�e;� =�%���� �+�<�,Y �6 ��� s�P k<�Y $����� ��!-�� �
�;�
 =�!$�;��� l#6 �� �+$�- s�(&!�� $
������ =�Y��;�� �+&�: 

3 .        �eQ� �� {��eQ��� g�$eQ�� EeQ�� [��e&�� �� e������� h�e?�� }e!� ';� 'X  [e�� C
 j�8 [�- ��I�� �+<��P �� $���� 'P�� �+$� E$���;��� $���� ;!5 : 

� .     �e��� b�eP�� e&����� e
��!��� 'a�?!��� =��
��!��� $%(�� =�-���� 'P�� E$P,���
�+$� E$P,��� $���� g���� �&!�.  

  
 /�� }$���!��� =�%T��!�� ��H��22 &Q�2002:  

 g��!��30: 
 =�Y��;��� =�C��<�� : 

 � .    ,e-����� e�Y�B� �e$a ���� ���� ;�Q�� N��T �� J�&!� �$BP ���#H� Q5z!�� '5��
 Q5z!�� �6�,�� g,� �9P �+Y O�i���� g���c k$� N�B� $&%�� . 

x .        ,e-�����Y g��e!�� l#e6 Ee� � g�e�%�� �e� g��X#e!�� ;�Q�� N��T �� J�&� ,$��� /� �8�
��(�� $&%��       Ee� N$eQ&� [e�- C�e&Y }$K�e�� `e�� g�,�!�� g,!�� �9P Q5z!�� E- g�

           l#e6 [e�- "�e��� "#e�� `e��!�� �� A���eQ!�� �� �&e(!�� �� 'e�!�� u9ea� O�e;�� ��,!��
 %���!�� N��(� E$�� g��!�� �� ;�Q�� . 

Z .         �e$a eQ5z!�� Ee- g���e(�� e$&%�� ,e-����� �e_�� �e��� g��e!�� �� J�&!�� �� o
p �8� 
    �� g��e!�� �� J�e&!�� je�8 i*�Y �$BP ����� �,(� �� O�;�� ��,!�� [�;� ,-����� j��� �Y�B�

 ,-����� j�� �� `Y�B�� [�� �+;$&(� g��-� �� �6��,(� g��-� �� �+�9�� . 
� .        ,e-�����Y ,e$��� � �&e(� "� u9a�eY O�e�� �� O�e;�� ��,e!�� E� N$Q&�Y� }$K��� `��

� E- g���(�� $&%�� %���!�� N��(� E$�� n$
�� ��!�� ��;�� Q5z!� . 
e6 .  �� A���eQ� �� �&(� �� '�� "� �� �+B
c /�� $H�H�� �$a ��$� g��� "� g���(� /��

 `���.  
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 k�9�,;�� {��!*�� ��H�� /��20  &Q�1998:  
 g��!��206:  
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g��(�!�� ��.  
-  /e� �8� O�5��� ;c���� �K�_
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�  �8� �� u�e���� [�- Ä�%��� `��� E� k&- ���,�� ��� �!�� ���?� "� ��
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��!�� e�$<��� '���    E$eY �e� [e��
 w�H��)18 % ̂EP,e�  e�$<�)�   x eH����10 % ̂EP,e�  �K�*eQ�� .(    e$
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�Q�� E$P,��� [�� �������    ��e%F�� C�ze6  [e�� &P,e�$  '
��eQ!�� �e� E. 
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H� �� f$�9-�� g��!�� dT���� �#6 ��!�X� �� �� O,- E$
� '$�����Y� kdT� .  

  

�7��	�! ��"6	
 5��)��  
  

 �̂��79 % e��;�� EX���� �� E$P,��� �H���� ��H���� �V�Y /+���;!Y &$;�� ����� E� .  �e��
 �eer� E$ee� �ee�� �ee(̂���Y `ee�;�� �ee!$� � 84 %  f�ee(̂��� �K�*eeQ�� �ee$Y �eeV�Y /+���ee;� [ee��

 [�� �(̂��� �$<��� /�,�� �V�Y /+���;!Y ����� E� 
QH o_%�H�75 .%   `e�;�� �e!$� ���
J������ �V�Y  &$;�� ����� d(H E� '�� ��r� ,�� 	
��� =�*�&!�)43 (% �#+Y /+���;� [��

�V��� . ��r� ,�� �-�?�� /����Y `�;�� �!$�� ��$P��74 %  /+���e;� [�� &$;�� ����� E�
�-�r E$P,��� /����Y.  �$a� E$&P,!�� E$Y ��;!�� b��Q� �� =��%� ��<� Ã�9!�� E��

 E$&P,!��Y ��&Y E� '�  =��er� Me$� f�-�?�� /����� �(��� �$
��      �e$a Ee� �e
X� 
eQH
        E$P,e��� A�e?�� /��e��� �e(��� 	e
��� �e$
� ��H�e��� �eV�Y /+���;� [�� E$&P,!��. �  �e�

 f=�V�9!�� �-�H '$���  ����� �e� E$H����� `$
B� d;c [�� &$;�� ����� E� �,- ��r�
�� 	
��� =�*�&� /�,��� �$
Y `�;�� �!$� T��Y��(�.  

  

 G�,��)	 '&%	
 5��)� ��7
������	
 ����� 
  

  e&$;�� ����� /V;� ,�̂� f��;�� EX���� �� E$P,��� �V�Y `�;�� �!$�)    Ee- ,e�i� �e�96 (%
        =�$%e?�Q!�� �e� E$P,e��� �eV� E$&P,e� �e$a� E$&P,e� E$Y �� /+%$&(� h9�P� [�-

���,!��� $�(�� iX��!��� . E$Y ,$�W��� <�� o���%�� �� �V��� E$&P,!�� �$a� E$&P,!��
 =�;��*��)63 % � E$&P,!��87 %E$&P,!�� �$t� (  e��;�� �H�
!�� ���)76 %  E$&P,e!��

�93 %E$&P,!�� �$t� ( ��;�� '�&�� UK�5��)88 % E$&P,!��96 %E$&P,!�� �$t� ( iX����
 b�
��� u�Q���)86 % � E$&P,!��73 % E$&P,e!�� �$t� .(   [e�-� =��e%��� ��eX�    ��e�� �e�

   /-�eB!�� �e� �V��� 
Q&��Y)53 %  E$&P,e!��79 %  E$&P,e!�� �e$t� (  �6�e�!���)23 %
 � E$&P,!��53 %E$&P,!�� �$t�(.  
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 O��� E� 'X [�- =�Y��- \��� �(��� �$<��� /�,��� �K�*Q�� �$Y �V�Y `�;�� �!$� ���

 &$;�� ����� /V;� j�8 ,�̂� ,�� j�#Y)   Ee- ,e�i� ��91 (%  [e�-     E$eY �e� /+%$&e(� h9�eP�
E$&P,� �$a� E$&P,� .    C�e*� 	e
��� =�e*�&!� J������ �V�� ,$�W��� b��Q!Y `�;�� �!$� ���

 E$&P,!�� E$Y �� =��%� �� j�#X �;%���)72 (% E$&P,!�� �$a �)89 .(%  
  

      ��e&
�� �e� eH���� �$H,e�� C�e< �$<���� �K�*Q�� [�- NK��_�� ���� ,$�W��� b��Q� �� ��
���̂� 8� fE$&P,!�� �$a E$Y [�� b�P , ����e� 80 %       Ee- ,e�i� � �e�� E$&P,e!�� �e$a Ee�

48 %	
��� =�*�&� [�- NK��_�� ��� E$&P,!�� E� .  ����e� �� ,*H j�8 E� /a��� [�-�
	
��� =�*�&� [�- NK��_�� ��� ��,�z� E$&P,!�� d(H.  

  

V�
��� G
%��"�  
  

 E- '�� � �� \��- E$� ��72 %   e&$;�� ���e�� E�)       �e$-� E$&P,e!�� E$eY �e� =��e%� �e�
E$&P,!�� (����
- "    Ue�� E$��e- �� O�e- g,e!� �K�*Q�� E$P,� E� ��c � " �"   Ee� ��ec �

E$&Q�� �� [�- �B��� '�?Y �K�*Q�� E$P,� " &$;�� ����� /V;� `%��)85 (% ��g��
- 
"������ E� �-�H E$P,��� ,;� ."  
  

� �$pW� M$� E� ���        `e%�� ,e�� ie$X���� [e�- ke��,�� ��eQH�� �]� [e�- E$P,��41 %  Ee�
 �� &$;��g��
- "�]��� '$��� �� �K�*Q�� E$P,� ,-�Q� "  
eQ&��Y ,$�W��� =��%� E$� ��

g��
;� "�&6#�� i$X���� b��Q� ��� [�- �K�*Q�� E$P,� ,-�Q� " E$Y ��31 % E$&P,!��
 'Y��� ��10 %E$&P,!�� �$t�.  

  
 E��� M$�  	e
��� ����� �� ������ $��zQ      ,e+*�� Ee� ,e�i!�� �#eY g���ec�   C�e< ,e��

 �;%��� ,$�W��� b��Q�)86 (% E$&P,!�� E$Y =��%� ��)79 (% E$&P,!�� �$a�)94 .(% ���
  �� $��zeQ!Y `e�;�� �!$�    `e%�� ,e�� O9e-7978.9 %   e&$;�� Ee� �e�     �e� O9e-�� �$e(��
E$P,��� ��BP� E� ��#����.  

  
 =�$*$����ee5�Y ee&$;�� ���ee�� �ee-� b��eeQ� �ee� �ee�H [ee�� �$ee?�� JK�ee�&�� =C�ee< f��ee$P��

    x�
e?�� h,+�eQ� �e���� 	
��� =�X�r �e(����        e�!*� E�,e�z!�� 
eQH ]��e*�� /e� Me$�
"/6�$a E� �IX� �(���� x�
?�� 	
��� =�X�r h,+�Q� " 
QH58 %&$;�� E�.  
  

� /V;� c��;� �V&�� �%�!�� JK��&�� E�� &$;�� ����)90 (%g��
;� "    �� EP,e!�� `e� Ee�
���� "� �� EP,� " \��- M$� ��&P,!�� j�8 �� �!Y85 %   l#e6 /+&e� g��e
;��.   ��er��

 &$;�� ����� d(H E� �IX�)52 (%Y O�i���� N�B� /6��,;�5� [����    �e� EP,e� Ee!� �V�
O�;�� ���� E$P,��� k$� �V�� . ��zQ��Y�-x�
5�� E     �e&!� ,e� �e���    e
��B!�� Ee� ��e%��

 E$P,��� �V�Y O�i����Y [���� 
��!�� ��%�� $��zQ� O,;Y ����-�� '���)26 (%   /ep Ee��
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 'ee*���)19 (%��Y ��ee��-�� O,ee- Eee� 9eeX l9ee�� /ee+ jee�8 �ee�)15 (% h�ee����)14 .(%
    � fE$&P,e!�� ��e<�Y e;H�!!�� O,e- E$Y �� x�
5�� ���Y o-]���    [e�- ",e;���Y ��e��-��

 ���   [e�- �WeY ����-��� fE��P»�  �e$a     E$&P,e!�� x�e� h�e���� Ne&*� EP,e!��.   ��zeQY�
E- E$&P,!�� 9� /6��,;�5� b,�Y�*�5     x�e<� fE$P,e��� Ee- d�����Y �� ��r N�B�

78 %x�*���Y /+&� .  
  

       f	e
��� /+��,��e5� ��e� /e+K��D A9B�e5�Y� s�e(��� k<� [�- E$&P,!��Y `�;�� �!$��
 ��r�79 %       ��er� �e!X '
��eQ!�� �e� /+��e(Y �e_� ,� E$P,��� �� E� /+��� [�� /+&�

73 %   /+��e� Ee� �e_� ,� /+&$P,� �WY /+!�- [�� /+&� .   ����e� ��er��   E$&P,e!�� Me�p
 U��   $
�e5  /+$e�� ��&�� g�VH ';*� ,� E$P,��� �� E� /+���� [��)36(% .X   ��er� �e!

 U�� E$&P,!�� o�p'!�� [�- /+��,� O,- [��  E$P,��� d$����)38.(%    Ee- /+��zeQY�
 E$&P,!�� �I�p ����� x�<� fA9���Y /6�$�%�)69 (%���%� /+H�Y� A9���Y.  

  

�S=Z	
 
  

1.    ��e?�H� Me$� Ee� ����� �� g��?&!�� =�$K�(��� �� A9B�5�� =�<��� `�����
 E$Y k&� [�-� ��X#�� E$Y O�,��5�� ��?�H� �� ,*&� f	
��� O�,��5�   ,e*H� w�eH��

   E$P,e� [e�� ��X#�� '$!� E$Y �K�*Q�� E� �IX� �$<��� E$P,� [�� E�!� w�H�� ��
�$<��� E� �IX� �K�*Q��. 

2.   en%�� E$eY �� O�V�H�Y E$&P,!�� NQH [�-� =C�<25- 44      en� =C�e< �e!&$Y f�e��-
 o��25 =�
5�&!�� �� E$&P,!�� E� 
QH [�-WY ���-. 

3. {�&6!�� E� ,$< b��Q�   fkeH�P,� \�e;���� 	
��� O�,��5� $�(�� ���c��Y ��;
E$&P,!�� ,&- k&� [�-� C�< E$&P,!�� �$a ,&- ��;!�� b��Q� �� �$a. 

4.E$P,��� ���c� E- w,��� $�9-� g��� ��_��5� &$;�� ����� $
��a �B�Q� /�. 
5. {�&6EX���� �� E$P,��� �H���� ��H���� �V�Y ��;!�� E� ,$< b��Q�   fe��;��

f�(��� 	
��� =�*�&� /�,��� �$Y� � �V�Y ��;!�� b��Q� |%�H��  =�e*�&!� J�����
	
���. 

6. {�&6  b��eQ� �� �$a f	
��� /���� �� �-�?�� /����Y ��;!�� E� ,$< b��Q�
E$&P,!�� ,&- k&� [�-� C�< /���� �#+Y E$&P,!�� �$a ��;�. 

7. {�&6�� �V� =�5�$Q� ,$�W��� E� ��- b��Q�   =�$%e?�Q!�� Ee� 'X �� E$P,�
���,!��� $�(�� iX��!��� .     �eV�� ,e$�W��� Ee� ��e- b��Q� [�� JK��&�� �$?� �!X

     �e� b�e
��� u�eQ��� ieX���� '���� UK�5�� =�;��*��� ��;�� �H�
!�� �� E$P,���
 E$&P,e!�� �$a� E$&P,!�� E$Y �� =��%� ��<� .      ��e
�� ,e$�W��� b��eQ� C�e< ��e$P��

`ee�;�� �ee!$�  /-�eeB!��Y E$eeY �ee� meec�� =��ee%� �ee� �6�ee�!��Y `ee�;�� �ee!$� �$H,ee���
E�,&
�� E�#+� 
Q&��Y E$&P,!�� �$a� E$&P,!��. 

8. {�&6           \�e�� �e(��� 	e
��� /�,e��� �e$Y �eV� =�e5�$Q� ,e$�W��� Ee� ��e- b��Q�
�V��� �#6 d���� E� [�- =�Y��-. 
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9. {�&6 =�*�&!� J������ �V� =�5�$Q� ,$�W��� E� ��- b��Q� =�Y��- \��� 	
���
�V��� �#6 d���� E� [�-. 

10.�           �e$a � E$&P,e!�� E$eY 	e
��� =�e*�&� [e�- NK��e_�� �e��� ,e$�W��� b��eQ� =��%�
����� �#6 ��,�z� E$&P,!�� d(H ����� �� [�� �$?� JK��&�� �� �� fE$&P,!��. 

11.  `%�� 
QH�$
Xg  �� g,!�� E- �V&�� |tY E$P,��� ��c �� &$;�� ����� E�������� 
 ��������� E� �-�H ,;� E$P,��� ��. 

12. �      g�,e���� /eQ*�� �]� [e�- E$P,e��� �$pWe�Y &$;�� ����� E� k&� �WY � Ci< ,��;
i$X���� [�-. 

13.  ,��;�,+< O9-��� ������ �#
� �� g���_Y &$;�� ����� /V;��   e����� �� �
X�
	
���. 

14. �� ��H [�� JK��&�� �$?� ��;� ;�� �����    �e���� 	e
��� =�X�er =�$*$����5�Y &$
 x�
?�� h,+�Q��(����. 

15. ���� "� �� EP,� �� EP,!�� `� E� }$� kH�Y &$;�� ����� /V;� ,��;� .$�-�k 
��      �e� je�8 Ee- de����� EP,e!�� E� ��
�B� �WY ��,;�5� [�- &$;�� ����� d(H �

 O�;�� ���!���� ��� �!X   ��,;�eQ� E$&P,!�� A�Y�� p9p E- ,�i�   �#e+� Y�*�e59�
N�B��. 

16.       /e�- [e�- /e+H� �e!X /+��eT [�- E$P,��� '!��!�� �$pW��� E� ��&P,!�� `���
    E$P,e��� �� ���e� � E$&P,e!�� /V;� �� �$a f/6�$a [�- /+&$P,�� ��_�� �$pW���Y

�$t�� ,&- /+���T [�- �pz�. 
17. ���Y E$&P,!�� �I�p ��%�A9. 
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 ����� [�- ���!�-�"����� �� 	
��� ����� ��� ���� " �� ��!- �� =,�-24  ����i�
2013 �9;�� =�8 =�+*�� ��I!� ��_�Y '!- r��36 g��Q� u9F� ������� . o�!-�

������� \�- [�- r����37  h,+Y=����;� E� k$� ��� �� ��!�-�  �� k��,;�� k�$�&� ��
C�BP� �� ����H ��<� E$
� ��� . r���� o�,� �!Xc�-� $�$c���  ����� =�$*$����5�

x ���;!�� 	
��� MPOWER��_��� =��,� C�&Y h,+Y .� =�-�!*� r���� �9P =,�-
� 	
��� ����� ��+< i�i;� =������ ,�,�� h,+Y g�t(� '!-����� � .  

  
�g�t(� =�-�!�<� ,�- �9P E� =�-�!*!�� l#6 '!- ;Y��� o!�38  j�8� -�!*� '��

 E$Y �� g��%�� �9P �(�� g��]� �� [&
� ��1-9  �����2013 . =�-�!�<�� l#6 o�!-�
E��� �� �6#$%&�� $&�] UB�Y Z������ �+�$�&�� =�����)� l#6 '$(%� ����� [�-.  

  
-�!*!�� o(�P� [�� =���� ��:  

  

h��	
� %S�	
 
 

 Q�< �9P -�!*!�� o�T��24  ����i�2013 $����� =�����)� [��: 
� ��;�� =�C�(��� g�K�� �� ���;���Y ���� g��(Y $&F� =�C�(�� ��,T�

)��I�:GATS�&F��� ��(���� [�- 	
��� CN- 5���� f.( 
�)� /$$�� �� �!�;�� M�
�� N$��5� [�- ]������ E� ,XW���� ��-���� B?H

B?H~� ���� �Y�5 =�H�$
�5� #$%&� �9P E� �+�$��;� .  
� �$a� E$&P,!�� ,&- =�+<����� =�$X��Q�� [�- h�;��� $-�H =�5��� #$%&�

B?H�� E� �6�$a� ��-���� =9!��� C��p� h,+Y E$&P,!�� .  
� =����
!�� #$%&�� U$B�� �� /6�Q� =���Q� C��<�)��I� : E$P,��� �c� 5���

 �V� =�5�$5 \�%� �,�!X $H������� ������ J���Y �9P E� =���]��� ��
$������ =�Q5z!�� �� E$P,���.( 

� ���$� 	
��� ����� �� '!;� E� '�� "iX�� �<�!X O,�� �&F� ,T�� C�?H�
�6�$a� ������� =�5��� E� ��;�!�� =�H�$
�� . ���� �� ,T�!��� �!X �&���� N��,���

J���
�� /$$��� w��
��� =�5��,�� C��<� [�- g���� =�C�%X ��,-� '<� E�.  
� =�5��,�� C��<� [�- �+;$*?�� =�;��*��� ���!�� �!�*!�� =�Q5z� /-�

	
���Y ��;�!�� $I�
��.  
  
  

 Q�< ���8  �����2013 �X#�� �Y�5 =������� `$���� $����� =�$�»� [�� o�T�� ,��: 
� �+�,� g����!�� =�H�$
�� �!*� �9;�� =�8 T����� $������ =�+*�� 
F��� E�

O�,��5� "��(���� CN;�� 5��� '<�  k5�$� N*� �� ,�,��� k� \�;���� 	
���
=��$t�!�� l#6 ��� =����;!�� �$��� =�$�D� =��$t�� E�) .� g�K�� f�(�� g��]

                                        
36  `��� ;<��� [<�� �+$�I!�� =�+*�� C�!5WY !K�� [�- A9F9�7. 
37  `��� ;<��� [<�� r���� �9P k!�,�� /� "#�� ��$c���� \�;�� [�- A9F9�8.  
38  `��� ;<��� [<�� =�-�!�<�� l#6 �� E$X��?!�� C�!5WY !K�� [�- A9F9�7 .  
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�� f$��!�� g��]� f��;�� =�C�(��� E$Q��� iX�� f$��!�� $!�;�� $;!*
'�&�� g��]�� fg��*���� -�&(�� g��]� f��F�Q��( 

� $&;!�� +*�� 
F���Y |;Y ��c� x�
?�� E$Y E$P,��� �!��;�� mQ!��
E��?� E� g��%�� �9P mQ!�� #$%&� '
� ���� Oi� �� �n5��   E��?� [�� ��)�

 O�- E� �H�I��2013) .-�&(�� g��]�  /�� �� [�- ��;�� =�C�(��� g�K��� g��*����
 �+���c� /�$5 ���� �n5��� ��$
�5�� ;<��!� �t(� �&� '!- `��� '$�?�

�+;�]�� $%$X�  JK��&��� =�H�$
�� �!<�.( 
�q����� [�- A�!<�� �,-  	
��� ����� ���Y ��;�!�� ��+�� �n5)� E� ��,��

!� �+���c� E�!!�� E� ����� mQ� 'I� ���,�� ��;�� =�C�(��� g�K�� =���Q
 ���,�� q�Q!�� E� l�$a �� ��!;��� ��B
��) �� ���;���Y� �(�� g��]� h��r�Y

��F�Q�� E$Q��� iX��� ��;�� =�C�(��� g�K��(  
� ����� l#%&�� 	
��� ����� ��� /$$�� �� `!;��� ���� ��$
�5� ��!_� ,�,��

 ����� ��)�� E�!�� 'I� �$��� g����� =����Y H�;�5 E$P,��� �!��;�� mQ!��
 E$t��
�� E$Y GATS  ����� =�5�$5 /$$��� ���,�� A��?!�� =���Q� ��

	
���ITC Project .() ��;�� =�C�(��� g�K�� �� ���;���Y� �(�� g��]� h��r�Y
��F�Q�� E$Q��� iX���(  

�
F���� �&F� mQ� '��!�� C��]��� 5�K�$�� 	
��� ����� ��� /$"��� '�?Y .
)U$B���� g��]�� ��;�� =�C�(��� g�K�� �� ���;���Y� �(�� g��]� h��r�Y(  

��(�� g��]� �� g,�� C�?H� U$B���� ) l��� �!
Q� =�Q5z!�� E� �6�$a ��
�
5�&� �(�� g��]� ( $&F� =�H�$Y g,-�� �+�,� � ����� �� 	
��� �c� ,T��

����!Y ��;��	
���  fC�?H� �� ���� ��9-� "��� ��X =��?&�� =�5��,��� 
T���� E$P,���Y ��O,� E$I��
�� �� �#6 ��*!��. ) !+!Y ��B_� �� [�-

 }$5W��� f��F�Q�� E$Q��� iX�� f$��!�� $!�;�� $;!*�� f�(�� g��]� E� 'X
���
�� ;��<�( l#6 ��,� 
Q&��Y ��� �� -�!*!�� o������ f g,����:  

o '<� E� =�H�$
�� 	
��� ����� ��*� �� E$!�+!�� E$I��
�� ��T� '$+Q�
-�&�� '$���� �?H �� ��,T� �$*?�  

o  ���)� �� 	
��� ���Y `�;�� ���� =�5��,��� w��
��� =�H�$
�� �$���� �!<
��!!�� /$���� �� =�V���� b��Q� [�- �� �&F� b��Q� [�- oH�X C��5 

o /$$�� C��<� �&��H�$Y �� =��tI�� ,�,�� '<� E� 	
���Y `�;�� ���� w��
�� "���
 ����� �� 	
��� ����� ��� E-) $H�H����� $5�$Q�� ����&�� E�

��� ��-����� $X��Q��� $-�!�<��� ���(����� (... E- �9-�� /p E��
���� ��*� �� E$!�+!�� E$I��
�� �$*?� '<� E� $I�
�� =������� 	
��� �

����� �� 	
��� ����� ��� dT�� 
5�&!�� w��
�� C��<� [�-  
o E� 	
��� ����� ��*� �� E$Br�&��� E$I��
�� h,+�Q� '!- =�r�� #$%&�

��*!�� �#6 �� �!�;�� M�
��� ,T��� N$��5�� $!6� ��� d$�I��� '<�  
� =��(��� g��]� �� M�
���&F��� =����;!�� �$<���&�� iX���  � ��zQ!�� +*��

 E- �H������� ������ g���� �H������� ������ O�VH O�,��5� $H���� ��
 =�5��� #$%&��)$H������ =���Q� ( E�� $������ �K��,��� =���]��� b��Q� [�-

 d$�I���� $-���� \��a� �_�� O�V&�� �#6 O�,��5� '<�)E�!� 9I� O�,��5� 
������ O�VH $H������� �?&� 'K�5� ��-�� �� ����� ��*� E$P,���) .( g��]�

��F�Q�� E$Q��� iX��� g��*���� -�&(�� g��]�� �(��(  
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b�P)� '!;�� =�-�!*� ��+< /-,� ��� �� ��X��?!�� q����� �#6:  
� E$P,��� �V� E$H���Y E$&P,!�� |;Y O�i��� O,- x�
5� ��� $X��5 5���

� ��;�� EX���� �� T��Y�$������ =�Q5z!��� =���]���. 
� �� ��
���� ��
c C��� /$$��� 5���E$P,��� ���c� E� ������ /Q�  �$��;� �c��

 ,�i� ���� �]9�� ��;!��� =����;!��Y /6,��i�� /+�$6W� � ��
���� ��
_� T�P
 /+��+� C��� �� /+&$�!� E�. 

� �H�I�� ��,
- j�!�� giK�< Z8�!&Y C�,���� ��
���� ��
c ��,Y `�;�� �!$� i$!���
giK�*�� �$��;!� Q5z!�� `$��� ��!_Y. 

� ;Y��!� T����� $������ =�Q5z!��� =���]��� �$!< �� ��(�� ���H C�?H�
!�� �#6 �� �(�� ��H�� #$%&� �Y���� E$P,��� ���c�Y $-����*��.  

� E$;��$�� [�- i$X�������� � ������� =�$;!*�� |;Y� =�;��*�� x9F =�� ��
��-���� B?H��. 

 
�< A�!�<�� �_�� [�- ����C ==�V�9!�� $�����: 

���!!�� +*�� E� ,���� oY�p x�
?�� E$Y E$P,��� �!��;�� mQ!�� b���� 
)������� \����� ����� iX��(. 

� kY O��� �� E�!� M�Y q�����=�;��*��  =�H�$
�� ��H NH��< |;Y �Bt� M$�Y
 k$� ���;�� �� '_%�� /��,��Q���,$(��� ��Y���� O��;��� ���(�� O.  

� /�� �$��� /6������� /+�$<��H� `��F E- �(�� g��]� �� ��
���� ��
c C��� /$$��
=�%���!�� �,-� ��+?��.  

� [�- ,!�;� �H�I�� ��,
- j�!�� giK�< Z8�!&Y C�,���� }$�� =�Q5z!�� g����
 �#+Y '!;�� ��
���� ��
c �$B�Q�� g����� -�&� ��,
� ��
���� ��
c ��� [�-

s�(���.  
� $-���� ;Y��!� T����� $������ =�Q5z!��� =���]��� �� ��(�� ���H C�?H�

 ��
��� ��
c N�B�$5 N�a�� [�- �(�� ��H�� #$%&� �Y���� E$P,��� ���c�Y
 E- E$�I!���zQ!�� =�+*�� E� N�B��� O�+!�� l#+Y O�$��� =���]��� g#6   N��,�

=�Q5z!�� �� ��
���� ��
c. 
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���)	
 ��@%��	 \�"�	
 �� ���6�	 
  

 Q�< �9P -�!*!�� o�T��24  ����i�2013 $����� =�����)� [��: 
� ��X �� �8� E$P,��� E- d�����Y EP,!�� Oi�� $;��?� s�(H ��*�� k&$P,�

l�$a [�- �$
�5 ��p� w,�$5 . �V� \�%� ���� $H�H���� g,-���� ����� �#+Y�
 O�;�� ���!�� d��;� ��(� �� '��;��� �+H����Y ����� EX��)� d���� �� E$P,���

E$���$&��� 	
��� =�*�&� E� g�,;�� ���r� �� '��;���� �H���� ���?��� ��. 
�g�I;
!�� $H�H���� s�(&�� �$!*� `$
B� �� ,-�Q� �#$%&� =�!$�;� ��,T�� f

��H����. 
� g,-�� �$5��� f�#$%&��� g����� $�9(�� k� ���X �9P E� `$
B��� [�- i$X����

$�,;�� BY�_��Y �6,$$�� ��� �$�%���. 
� "�&;!�� �$pW��� [�- i$X���� �9P E� j�8� �-�� �IX� =�Y��;�� ';< [�- '!;��

(���� O,-� Y��;�� "��!�� �$pW��� [�- ��)��I� :}
��� Y��- #$%&�.( 
��tT�� ��!-�� �� $-���� [�- $5��,�� J6�&!�� �� i$X����. 
� 9T� !K���� �F�� E!c ��-���� =�F�?&�� E$!_�)��I� : '!;�� g��]� =��<

$?$�%���� ��-����(  \�;��� E�D [H�� ,� ��<� O,;Y `�;�� �!$� T��Y�
 E$P,����
�Q��. 

  
 �����Y =,�- ����� ;Y��!�� Q�< ���9  �����2013  [�� �+�T�� O,- E� /a��� [�-�

=�����)� l#6 E� �,- `$���� =�$�»� |;Y =�,� �+H� �� f�c�� $&�] UBP . �$����
����!�� =�$��zQ!�� ��$Y �� =�$�»� l#6 ����:  

  
� E� 9X ���&�� ��H���� '�,;�� q���� ��,-�O�;�� ���!�� d��;� E$P,��� EX���� 

)E$&F��!�� �$!*� ��!��� `$���� ���r g,-�� ���� M$�Y( =�$�D� f=�Y��;��� f
 ��H���� #$%&�) �� ���;��� !-�,�� =�+*�� =�$�9(�� m&� g,-�� �5�� M$�Y

 E$P,��� �����=���]���X(f  NQ� ��H���� [�- ����!�� =9�,;��� ��� /p E��
���6����� �,$+!� ;
�!�� =�C��< . [�- =9�,;��� a�$T g��� �9P '!;�� �� �#6

=9�,;��� ����� /-,� ��zQ!�� =�+*��� N;?�� =�n� d���� ,$�W� NQX .
) $%���� "�8 C�_-��� ��F�Q�� E$Q��� iX�� �� ���;���Y �(�� g��]� '!;�5�

,&
�� �#6 `$��� [�- -�!*!�� �� $H�H����( 
�O�;�� '�&�� A�B�Y `�;�� �!$� ��H���� `$
B� �� �$Q�� �
���� ��� U$?&�) . g��]�

��F�Q�� E$Q��� iX��� �(�� g��]� �� ���;���Y $�P�,��( 
� /�,�� g�6�� E� ,��� �� b�
��� ��!- H���� $�P�,�� g��]� =����
� [�- ]������

��� �9P E� j�8� /-�B!��� �6��!�� �� �$<�)� �+Y ��!;!�� =�;��?��� ;<
 =�C��<�� �9P E� kY �$Q��� �H�H���� q���!�� ��,-�� fq���!�� ���B��� ,�,���

�+$�- h��;�!��) . E$Q��� iX��� �(�� g��]� �� ���;���Y $�P�,�� g��]� '!;�5�
,&
�� �#6 `$��� [�- -�!*!�� �� $H�H���� $%���� "�8 C�_-��� ��F�Q��( 

� '$;%� ������ "�
�� '�&�� A�B� /$V&� n$6 �+&�� g����!�� /�V���� b��?�� =��&�
 =��&��� l#6 ����Y $-���� �9P E� fn$
�� ��!�� $��!�� g������ /��V!��

E$&F��!�� b���r �� '��;��� �+��i6�*Y�) . ��F�Q�� E$Q��� iX�� '!;$5
� g��X#!�� =�+*�� �� ���;��� [�- �(�� g��]�� �H,!�� �!�*!�� =�!V&�

=��&��� l#6 ����Y $-����( 
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� $
6#�� =�X�?�� !K�� 'I� '!;�� g��]� J���Y E!c E$P,��� �V� =�
�B�� Z����
�6�$a� �9Q��� �(�� giK�<�) . =����
!�� l#6 #$%&� [�- '!;�� g��]� '!;�5�

��F�Q�� E$Q��� iX��� �(�� g��]� �� ���;���Y( 
�=�
�B�� i�i;�  {��Q�� H�,!X $H,!�� �,��� ����� J���Y E!c E$P,��� �V�

�6�$a�) . �� ���;���Y =����
!�� l#6 #$%&� [�- $H,!�� �,��� ����� '!;$5�
 �(�� g��]���F�Q�� E$Q��� iX���( 

  
�< A�!�<�� �_�� [�- ����C ==�V�9!�� $�����: 

� [�- k-9F� �9P E� �)� }�*� {��r� g���c ��?!�� $5�Q�� /*�
 E$P,��� E� ��!���� O�- '�?Y 	
��� ����� g��� �&
� �� ��;� ��� k� ���$�

s�P '�?Y �
�Q��. 
� ��,T� g���c s�P ��H��	
���Y � /$V&� E� A�c�!�� �#+Y `�;�� �� 'X �$P���

�6�$a� w�,��� {��5�. 
� Y��;�� ,!�;�)��H���� k$�- �H �� E!c ( �¡� [�-*� ������Y� �c���� ';

 �-�� �IX� =�Y��;��A�c�!�� �#6 ��� /+%$�I�� g�_��� �� '!;�� E� ,Y �. 
� �c�� ���c {�&6 =9��� �$<��� /�,�� �,P �$P�� E� ,��� E$H���� UY��c

E$&P,!�� O]��� �$Y. 
� $;��?��� =�;<��!�� C��<� ,&- $<���]�� N&*� g���c T�P� oQ$� g�
;�� ��

�Y&� ���� =�;��?��� g�IV#$%&��� �Y�� =�$�� �c�Y �!H�� A�c�!�� / 
���*�� g���c  E$P,��� ]��Y� [�� h,+� g,�,< k$���p �F�X �
�5 �pz� k$;<� g�6�V

 �H�H�� ���� o���� }%&Y �+H�� E��P��� EP,!�� ��?�� [�- �-�r� \�;��
�K�Q!�� �+
����. 

� x��*� E� g��%�5�� E� ,Y � E$;Y #P�� �� A�c�!�� �#6 �� b�P�� ��,��
�H���� �!�*!�� 
$X��� ���p� ;$
B� ��
�-��. 

�g���c  E���$� �� /+
��,�� x�
?�� d$���Y (��!�� N��,��� iX��� |;Y 
F���
 '!;�� u�QY ����HÎ� /6�$_��� =�;��*�� �� �� /+��!-� 	
��� ����� Z�����

+� �!� =���,�� l#6 E!cE� � x�
?�� [�- �$pW��� �� t��Y $!6� . E�!��
 '!;�� -�!*� �� �I!!�� =�+*���� ���;��� J���
�� l#6  |;Y /�,�� [�-

$�T $&+� $�!- g�$�Y C,
�� $!6�� 	
��� �F��� mc�� ���� =��c��!��. 
� �� ��%F)� �!*� $H�*� =�
��� ����Y g,$5 l�&
�� A��?� E� g��%�5��

$�)�g,$%!�� �(��� /+� O,��� C� . ���;��� -�!*!�� �� �I!!�� =�+*�� E�!��
 /+K�YD [�- C�&Y~� �$pW� ��*�� A��?!�� �#6 ��) �� k�,��� E� /6,�� N�B�

k��T [�- h���� k
�� kH� E$P,��� O,- �r�
�� d$B� '�?Y�.(  
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�����
 b=& ���	
 ]�& 
  

 Q�< �9P -�!*!�� o�T��24  ����i�2013 $����� =�����)� [��: 
� 	
��� [�- E$&�,!�� Z9- E� ���(���� b�,*��Y `�;�� �!$� ,$�W��� NQX

$�(�� ��-��� m���Y E!c Z9;�� �$��� $!6WY�. 
� $�D ��*��) E� �6�$a �� f$�(�� =�Q5z!�� ��!�-� J���Y f���?��� �9P E�

'P�,!�� (- ������ Z9- /�,�� \�%�$�(�� =��,��� �9P E� 	
��� [�. 
� E� Ci< /-� �9P E� j�8� f	
��� [�- ������ Z9- =��,�� '��!��� ���(� ���&�

 Z9;�� =��%H)Y 	
��� ����� J���
� $��!�� =�((�!�� g���i Z9;�� =��%H $Bt��
 ��c��Y�� [���H�!�� =�+*�� |;Y E� /-� [�- ��(� ( �� |��!�� X��?��

�Z9;�� %��� E� Ci< '!�� �� �+$�� �!�&� ���� Q5z!�. 
�	
��� [�- ������ Z9- =��,�� ���r�� ���� �$��;� ��*��.  
� f=���$;�� �,- g���] �9P E� 	
��� [�- ������ Z9- =��,P �$��� �� �5����

 �$!< �� �,��� Z����� f�+<��P� =���$;�� �� $�(�� ������� N��,�� =�-�B���
����� ���� ����!�5� ��!c� f$�(��. 

��+$�- N�B�� g���] h,+Y 	
��� [�- ������ Z9- =��,�� J������. 
��H�*� '�?Y �,��� /�,��� EP�Q�� U��� C�?H�. 

  
 Q�< ���2  �����2013  NQ� �X#�� �Y�5 =������� N$��� o���� ,�� $H����� �+�$!6�

�6#$%&� »� |;Y =�,��� �+�$���� =�$���� �� [�� o�T��: 
� �6 [��)� ����)� 	
��� [�- ������ Z9- =��,P /�,�� �� �5�����9P E� 

 =�$%?�Q!��� $�(�� iX��!�� �$!<) [�- �,��� �(��� � ����� =���$;
	
��� [�- ������ Z9- �� ((��!�� .(�N��,� q����� /�  E$c�!�� E$
$
F ��

�� E� 'XiX��! �(�� g��]�� ;Y���� ���?�� $�(��  -]�!��� =�V���� [�-
��!!�� ) �6�,-�92 �iX�� (�,��� /�,�� �� �5���� ��,Y j�8 ���$�f  �� [�-

Z9;�� E$;<��!�� '���� /�� � E� ���� Oi� ��� �� $-�%�� iX��!�� [�� iX��!�
 ���?��)� E$;<��!�� '���� ,&- ����� �6 �!X� C��< ��
�!�� =�T��%�

s�(�P�� C�
F� g���i� �� ((��!��.(  �$B�Q� � g,�;� =��� ��<� ��� ���
 Z9;Y T���� =���$;�� [�� �+����� /�� �+;� '��;��� '��?�� iX�!�� �� N$
B��

	
��� [�- ������.  -�!*!�� =��� iX��!�� E� �$
X �,- �� �,��� /�,�� ��
t_�� [�- '!;$5 $�(���� $�D �c�� ������ A�&T [�-  U �c�$����  �,���

�!�Q� '�?Y� �+���r� �$!*Y �]9�� ����� �$���� �+%$���� $Bt��. ) /�$5�
� ���?�� $�(�� iX��!�� �� $�(�� ������� N��,� iX��� '
� E� w�t�� ��X�

���F�Q�� E$Q��� iX��� �(�� g��]( 
�� $H���� ��X��?!�� M�Y �!X $K,
!�� ;Y��!� [�- [�- ������ Z9- =��,P

 �+$� `
B� ����� �(�� g��]�� ;Y���� ���?�� $�(�� iX��!�� |;Y �� 	
���
$�(�� $-���� $��!�� $;!*�� �9P E� ��(�� �!�*!�� g��$- A��?�.  M$�

 ��$;!*�� O��� ���� $�(�� J���
�� |;
� /$$����� ;Y��!��Y  �� ���;���Y �6#%&�
�(�� g��]�. 

�$H�I�� ������ oH�X� �6 �� ��*�� U��� EP�Q [�- ������ Z9- �� g,-�Q!��
 	
���Quitline  T�PN��,�Y o��� ,� �(�� g��]� ��   E� E$&p�����X�6  �#+�

\�t��) . '!;�� �(�� g��]� [�- �$��� E- M�
���� '��!� ��*�� O]9�� U���
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P�Q��E ����%H $Bt�k -�$H�*� ���� M$�Y- �� �$��� [�- '!;� �!X ���;�� �����
� �9P E��g��]�(  

�)� �$��� $!6� [�- -�!*!�� =,X� ���r��� ��;� f	
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  2013 أيلول –تقرير واقع حال مكافحة التبغ في االردن 
 

  
  
  
  

  :1ملحق 
  

هيكلية تحليل واقع حال مكافحة التبغ في 
  االردن

   



مقومات وأدوات التوعية

ماهي الحمالت الوطنية التي تم تنفيذها؟ هل يوجد أنشطة متفرقة؟

من يقوم بتصميم وتنسيق وتنفيذ وتقييم الحمالت الخاصة بتعاطي التبغ وأضراره ومكافحته وعالج االدمان عليه؟

ماهي الفئات المستهدفة لهذه الحمالت؟ العامة/ الشباب/السيدات الحوامل/ الطالب والمعلمين/ األهالي...

من هي الكوادر التي تقوم بالتوعية والتثقيف؟ وهل تم تدريبهم؟

ما موضوع الرسائل الصحية في الحمالت؟ أضرار التدخين/ التدخين السلبي/ التشريعات/ االقالع عن التدخين/ 
صناعة التبغ...

هل وضعت الرسائل على أساس علمي؟

ما وسائل االعالم التي تم استخدامها في هذه الحمالت؟

ما الفترة الزمنية التي تم خاللها بث أو عرض الرسائل؟

ما هي مصادر التمويل لهذه الحمالت وهل هي مستمرة؟

هل يوجد برنامج/خطة للحمالت من حيث شكل الرسائل ومضمونها وتكرارها والفترة الزمنية لنشرها؟

هل تم تضمين أي رسائل صحية في المناهج الدراسية؟

هل تم تقييم الحمالت والرسائل الصحية من ناحية مالحظة واستيعاب الجمهور لها، تكرار الرسائل، الوسائل 
االعالمية المفضلة للجمهور؟

البد من وجود انشطة مختلفة للتوعية والتثقيف في مجال مكافحة التبغ، من القائمين على هذه االنشطة، هل 
يوجد جهات تهتم بالتوعية في موضوع تعاطي التبغ بشكل خاص، هل آانت االنشطة منظمة وبأهداف 

مدروسة وعلى اسس علمية أم آانت عشوائية وحسب الحاجة؟ وماذا آانت العناصر/االمور التي ناقشتها؟ 
وأين ومتى تم تنفيذ األنشطة ومن آانت القئة المستهدفة؟

مقومات وأدوات عالج االدمان على التبغ

من الجهات التي تقوم بتصميم وتنسيق وتنفيذ وتقييم برامج عالج االدمان على التبغ؟

هل يوجد أدلة وطنية خاصة بعالج االدمان على التبغ؟

أين تتوفر الخدمة؟ في المستشفيات/ عيادات ومراآز صحية/ مراآز خاصة/ عيادات خاصة.

من هم مقدمو الخدمة؟ وهل تم تدريبهم؟ وهل هناك شروط أو رخصة خاصة لتقديم هذه الخدمة؟

ماهي برامج عالج االدمان على التبغ المتوفرة؟ وهل هي على أساس علمي؟ وهل تراعي صفات الفئات 
ة؟ الخا

ماهي األدوية المتوفرة لعالج االدمان على التبغ؟ وهل هي متوفرة بشكل دائم؟

آيف تتم التغطية المالية للخدمة؟ وهل تتوفر من خالل شرآات التأمين الخاصة؟

هل هناك دعم من جهات مانحة (غير وزارة الصحة) لتمويل إنشاء وديمومة خدمات عالج االدمان على التبغ

هل يوجد اعالن وترويج لهذه الخدمة؟ من يقوم بذلك ومن خالل أي وسائل اعالمية؟

هل تتوفر هذه الخدمة في المؤسسات مثل المدارس والشرآات الخاصة؟

هل يوجد شروط أو متطلبات خاصة إلنشاء او تقديم الخدمة (رخصة)؟

هل هناك تقييم للخدمة من حيث عدد المراجعين، نسبة النجاح، زيادة عدد المحاوالت لدى المدخنين وتكرارها؟

ملحق 1: صفحة 1 تقرير واقع حال مكافحة التبغ في االردن – أيلول 2013



السياسات والتشريع
آيف تصف باختصار دورالوزارة / المؤسسة / الجمعية في مكافحة التبغ؟

هل ترتكز سياسات مكافحة التدخين في االردن على مبدأ حماية الصحة العامة؟ ما هي الوثائق التي تؤآد 
على ترآيز االردن وبشكل عام على هذا المبدا.

هل هناك وعي والتزام باالتفاقيات الدولية الموقعة والتي تلزم االردن بوضع وتطبيق سياسات واضحة في مجال 
مكافحة التبغ؟

هل هناك سياسة اقتصادية معلنة (أو ضمنية) لتوجيه عائدات الضرائب أو التراخيص أو المخالقات لتغطية نفقات 
الرعاية الصحية ودعم أنشطة مكافحة التبغ وتغطية خدمات عالج االدمان على التبغ؟

هل تم تخصيص نسبة معينة من الضريبة على منتجات التبغ لما سبق؟ حدد بالتفصيل.

هل تغطي شرآات التأمين بشكل عام آلفة عالج وأدوية االقالع عن التدخين؟ 
هل هناك أي من الشرآات االردنية أو من برامج التأمين التي تغطي هذه الكلف؟ 

من وجهة نظر وزارة الصحة ما هي الخطوات المبدئية التي تم اتخاذها حتى اآلن آمقدمة  لتغطية العالج؟

هل تم ايجاد نظام اقتصادي يعمل على توفير (أو التعريف ب) نشاطات اقتصادية بديلة للمنشآت العاملة في 
مجال زراعة وصناعة وبيع منتجات التبغ؟

هل تمت صياغة التشريعات المتعلقة بمكافحة التبغ بمشارآة طيف واسع من الجهات ذات العالقة بحيث نضمن 
شمولية وتكامل واتساق هذه التشريعات؟ هل تم اتباع منهجية واضحة تضمن تغطية التشريعات المختلفة 

لمختلف بنود مكافحة التبغ؟

هل تمت صياغة هذه التشريعات بالرجوع الى نماذج عالمية مثبتة؟ ما هو االطار الذي اعتمدت عليه التشريعات 
االردنية لضمان الشمولية وتوفير السند القانوني القادر على دعم نشاطات مكافحة التبغ؟

هل يتمتع التشريع االردني بالمرونة والشمولية بما يضمن تطبيق القوانين على (ا) أشكال التبغ (أو منتجات 
النيكوتين) المختلفة (ب) وأشكال البيع والتوزيع المختلفة (ج) نشاطات صناعة التبغ المختلفة ؟

أمثلة: هل يوفر التشريع األردني السند القانوني الذي يسمح بالتعامل مع السيجارة االلكترونية واالرجيلة؟ أو 
هل يمنع القانون االردني زراعة التبغ بما يضمن عدم تحول االردن الى بؤرة للزراعة في ظل التضييق التي تقوم 

به دول أخرى؟ هل يتعامل القانون مع مقاهي األرجيلة ومحالت بيع اآسسوارات االرجيلة بنفس الروح؟

هل يشمل الحظر على الدعاية واالعالن (بما فيها التضليل) ورعاية النشاطات جميع أنواع التبغ ومختلف أنواع 
النشاطات؟ (مالحظة يجب أخذ مقاهي األرجيلة ونقاط البيع بعين االعتبار عند مراجعة هذا البند) 

ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟ (مالحظة يجب 
أخذ مقاهي األرجيلة ونقاط البيع بعين االعتبار عند مراجعة هذا البند) 

هل يلزم القانون منافذ البيع بالحصول على ترخيص لبيع منتجات التبغ أو اآسسوارات ومعدات استخدام التبغ؟ 
ما هي الجهات المعنية وما هي الشروط وآيف يضمن هذا القانون الحد من توافر هذه المواد والمنتجات (أو 

ضمان عدم زيادة منافذ البيع عن عدد معين في المساحة المعينة)؟ 
هل يمنع القانون بيع التبغ في المنافذ والمقاهي الموجودة على مقربة من المدارس؟ ما هي العقوبات 

المفروضة في حال عدم الحصول على التصريح أو عدم االلتزام بشروط التصريح؟
ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

هل ُيلزم القانون أية مؤسسة تجارية تعمل على تقديم منتجات التبغ أو ايصالها الى البيوت على الحصول على 
تراخيص؟ ما هي الشروط وآيف يضمن هذا القانون الحد من توافر هذه المواد والمنتجات؟ ما هي العقوبات 

المفروضة في حال عدم الحصول على التصريح أو عدم االلتزام بشروط التصريح؟
ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

هل يحدد القانون االردني شروط خاصة لالستثمار في صناعة التبغ واقامة مصانع/ معامل التبغ (سجائر، 
معسل، ...) وتجديد الرخص؟ هل يجيز القانون للمقاهي أو المؤسسات غير المرخصة للتصنيع أن تنتج أنواع 

التبغ الخاصة بها؟
المجال؟ هذا في المراقبة صرامة مدى وما العملي المستوى على التطبيق اساليب هي ما
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السياسات والتشريع (يتبع)

هل يحدد القانون االردني شروط خاصة بزراعة التبغ؟
ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

هل يغطي قانون الضريبة جميع أشكال وأساليب بيع منتجات التبغ؟ وما هي النسب المفروض على آل شكل 
أو أسلوب بيع؟

آيف تقارن الرسوم الجمرآية على مستوردات التبغ واآسسواراته وآالت تصنيعه مع الضرائب المفروضة على 
المنتجات المحلية؟

ما هو جدول زيادات الضرائب خالل 10 السنوات األخيرة؟
ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

بالرجوع الى أفضل الممارسات في قوانين الضريبة على منتجات التبغ (من حيث أنواع التبغ، من حيث نسب 
الضريبة وتسلسل فرضها، ...) آيف يصنف القانون االردني (ممتاز - جيد - ....) ولماذا؟

هل تؤآد القوانين والمواصفات االردنية على ضرورة بيان مكونات منتجات التبغ؟ وهل ينطبق ذلك على جميع 
منتجات التبغ؟ وهل ينطبق على ما يتم استيراده وما يتم صنعه محليا؟ آيف تقارن هذه القوانين والمواصفات 

مع الممارسات األمثل؟
ما هي اساليب التطبيق والمراقية على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

هل تؤآد القوانين والمواصفات االردنية على الصور التحذيرية على منتجات التبغ؟ وهل ينطبق ذلك على جميع 
منتجات التبغ؟ وهل ينطبق ذلك على ما يتم استيراده وما يتم تصنيعه محليا؟

ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

هل يحظر القانون االردني بيع جميع أشكال التبغ واآسسواراته (سجائر، أرجيلة وغيرها) للقصر؟ هل يحظر 
القانون توزيع التبغ مجانا أو بيع السجائر بالتجزئة؟ 

ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

هل يحظر القانون االردني التدخين في األماآن العامة؟
 آيف يعرف القانون االماآن العامة وما هي الثغرات في التعريف التي قد تضر بمبدأ الحماية من التعرض للدخان؟

 ما هي العقوبات المفروضة؟
 ما هي أساليب المراقبة المنصوص عليها بالقانون؟

 ما هي المحددات التي تمنع من توسيع قاعدة المراقية لتشمل اشخاصا خارج الضابطة العدلية؟
ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

هل يسمح القانون بغرف التدخين؟ هل يحدد القانون شروط لغرف التدخين؟
 هل تتعارض هذه الشروط مع الشروط أو البنود المعلنة من قبل منظمة الصحة أو غيرها مما يعرض صحة الفرد 

للخطر؟
ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

هل يحظر القانون بيع مقلدات التبغ؟
 هل يحظر القانون المنتجات المحتوية على النيكوتين غير المصرح بها من خالل مؤسسة الغذاء والدواء؟ هل 

يلزم القانون الحصول على تصريح مؤسسة الغذاء والدواء لبيع أو تصنيع أو استيراد أي صنف يحتوي على 
النيكوتين أو قد يستخدم لتعاطي النيكوتين بالرغم من خلوه أصال من النيكوتين؟

ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟

هل يحظر القانون استيراد وتصنيع وتشغيل ماآنات بيع التبغ بجميع أشكاله؟
ما هي اساليب التطبيق على المستوى العملي وما مدى صرامة المراقبة في هذا المجال؟
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أرقام وحقائق حول نفاذ القانون
عدد ضباط االرتباط، توزيعهم الجغرافي، وصالحياتهم القانونية

عدد الزيارات التفقدية المفاجئة

عدد المخالفات واالنذارات

مالحظات ميدانية عن الدعاية في الشوارع

مالحظات ميدانية عن الدعاية (advertising and branding) في منافذ البيع

مالحظات ميدانية عن الدعاية (advertising and branding) في المقاهي والمطاعم

مدى سلطة ومراقبة وزارة الصحة (أو وزارة التربية أوالداخلية) على الدعم والتمويل للنشاطات المدرسية 
والشبابية (رعاية شرآات التبغ)

مدى  مراقبة وزارة الصحة على المبيعات للقصر (منافذ البيع والمقاهي)

احصاءات من GYTS حول سهولة الوصول الى أو شراء منتجات التبغ

احصاءات أو مالحظات حول تطبيق قانون حظر التدخين في االماآن العامة

التهريب والتجارة عبر الحدود
بالنظر الى حجم التهريب بشكل عام قي االردن هل يعد التبغ (بجميع أشكاله) واآسسوارات استخدام التبغ 

من أهم مشاآل دائرة الجمارك

هل يعد تهريب التبغ (بجميع أشكاله) واآسسوارات استخدام التبغ من المشاآل المهمة قي هذه المؤسسة

هل تعد مشكلة تقليد وتزييف منتجات التبغ من المشاآل/القضايا المهمة ؟ وما هي الكميات التي يتم ضبطها 
(شهريا أو سنوبا)؟

ما هي العقوبات المفروضة على تهريب منتجات التبغ واآسسواراته وآيف تقارن بالعقوبات المفروضة على 
تهريب منتجات اخرى

ما هي العقوبات المفروضة على تقليد وتزييف منتجات التبغ ؟

آيف يقارن نظام اقتفاء االثر في االردن بالشروط العالمية

آيف تقارن الرسوم الجمرآية بالضرائب على الصناعة المحلية؟ ما هي المبيعات المعفاة؟  وآيف

بالنظر الى أرقام وسجالت دائرة الجمارك هل نالحظ زيادة في حجم (أو محاوالت) التهريب؟ نقصان؟ ال تغيير

العبء الصحي واالقتصادي للتبغ  في األردن

أنماط استخدام التبغ (انتشار التدخين في فئات مختلفة من المجتمع حسب العمر والجنس ومستوى التعليم و 
الحالة االجتماعية/االقتصادية والمهنة ونوع التبغ والحالة الصحية (مثال الحوامل والنساء بعد الوالدة) . 

وسيساعد هذا على توضيح العوامل المرتبطة باستخدام التبغ

انتشار التعرض للتدخين السلبي عند فئات مختلفة من المجتمع وباألخص النساء الحوامل والطالب/الشباب 
واالطفال، وتحديد المواقع الذي ينتشر فيها هذا التعرض (المطاعم، المستشفيات، المدارس، المنازل، 

السيارات)

العبء (انتشار) األمراض التي ترتبط مع التبغ (مرض االنسداد الرئوي المزمن والسرطان والسكري وأمراض 
القلب) والتكاليف االقتصادية لهذه األمراض، ونسب الوفيات الناتجة عن هذه االمراض

اإلحصاءات السكانية (عدد السكان) في األردن وباالخص نسبة الشباب المعرضين لخطر التدخين

طبيعة التدخين في االردن (متوسط سن بداية التدخين، متوسط عدد السجائر او االراجيل المستخدمة في 
اليوم، والمصادر التبغ باالخص عند المدخن القاصر)

مؤشرات استهالك التبغ للفرد الواحد، االنفاق على التبغ على مستوى االردن، والنسبة المتوسطة للدخل 
المنفق على التبغ

نسب المدخنين السابقين والمدخنين الذين يريدون اإلقالع
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مراقبة ومتابعة النشاطات و االحصاءات حول مكافحة التبغ في األردن
هل لدينا نظام يقيس بشكل مستمر مدى انتشار التبغ، أنماط استهالك التبغ، التعرض لدخان التبغ (التدخين 

السلبي)، والنتائج المترتبة على تعاطي التبغ او التعرض لدخان التبغ؟

آيف تتم المراقبة على أنشطة مكافحة التبغ في األردن وآيف يتم توثيق تنفيذ األنشطة عند أصحاب المصلحة؟ 
 هل هناك نظام يقيس بشكل مستمر انتشار اإلعالنات وعدد الكوادر المدربة وضبط المخالفات وحمالت التوعية 

ها؟ وغ
هل لدى األردن وثائق/بيانات متعلقة بالجهود المبذولة لمكافحة التبغ وتقييم هذه الجهود، وهل يتم تحديث هذه 

الوثائق/البيانات باستمرار؟

هل تتم البحوث المجتمعية التشارآية في مجال مكافحة التبغ و لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية؟ 
(هل هناك دراسات وبحوث حول التبغ تتم بمشارآة عدة جهات بحيث تشمل Local Stakeholders والمجتمع 

ل ال
المعرفة واإلتجاهات والممارسات في المجتمع والمتعلقة بالتبغ ومكافحته

 الرأي العام والمعرفة فيما يتعلق بشرآات التبغ واساليبها

 الرأي العام والمعرفة فيما يتعلق بمضار التدخين عند المدخنين والمعرضين للتدخين السلبي، وفوائد اإلقالع 
عن التدخين، ووجود اساليب لإلقالع عن التدخين

رأي االباء واالطفال في مناقشة التدخين فيما بينهم

 الرأي العام والمعرفة فيما يتعلق بقوانين مكافحة التبغ (حظر التدخين في االماآن العامة مثل 
المدارس/المطاعم/ وسائل النقل العام وحظر مبيعات التبغ إلى القصر وفرض الضرائب على مبيعات التبغ ومنع 

الترويج وتوفير العالج لإلدمان على التبغ) وتطبيق هذه القوانين والتقيد بها

إتجاهات وممارسات المدخنين المتعلقة بالتدخين و مكافحة التبغ

الرأي العام بشأن فرض قواعد لمكافحة التبغ في البيئة الخاصة (المنزل، والمرآبات)

الرأي العام بشأن الرسائل التوعوية  لمكافحة التبغ ومدى تأثير هذه الرسائل

اإلنفاق على التبغ (التقارير الواردة من المدخنين، وأفراد عائلة المدخنين)

آراء الشباب والطالب حول التدخين ومضاره واسباب التدخين عند الشباب والقصر وسهولة الوصول إلى التبغ 
وتعرضهم للتدخين السلبي

االولويات الوطنية والتكامل في التخطيط
هل تم ادراج مكافحة التبغ ضمن األولويات الوطنية؟ أين تقع هذه األولوية نسبة الى مجموعة األولويات 

الوطنية؟ 
هل ترتكز هذه األولويات على التزام االردن بالتوقيع على االتفاقيات الدولية (FCTC)؟ 

هل تم ادراج مكافحة التبغ ضمن الخطط الوطنية لألمراض المزمنة؟ ما هي الخطط التي تعاملت مع هذا البند 
معه تعاملت ف وآ

هل يتوفر الدعم الكافي من السياسيين وصانعي القرار لما تم رسمه من خطط وبرامج مكافحة التبغ؟ هل يتوفر 
هذا الدعم بشكل آني أم هو دعم مستمر على المدى الطويل؟ اعط أمثلة

هل تشمل المسوحات الوطنية الدورية بنودا ثابتة لمتابعة ومراقبة العبء الذي يلقيه التبغ على المجتمع؟
 tobacco control) هل تعمل الخطط الوطنية على دمج المتابعة على النشاطات واالحصاءات المتعلقة بالتبغ

surveillance) آعنصر محوري تحت  national health surveillance  ؟

ما هي آلية تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في مكافحة التبغ؟ هل يتم تحديد هذه االحتياجات بالرجوع 
الى الخطط الوطنية؟ 

هل تم توفير التدريب الالزم وما هي آلية تحديد المتدربين والبرامج التدريبية؟
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عملية التخطيط والمراجعة
آيف يتم وضع الخطط الوطنية لمكافحة التبغ؟ ما هي اآللية المتبعة؟

من هي الجهة ذات المسؤولية الرئيسية؟ ما هي صالحيات هذه الجهة وهل تتناسب هذه الصالحيات مع 
متطلبات مكافحة التبغ؟ ما هو مستوى الدعم المقدم على المستوى الوطني لهذه الجهة لالضطالع بدورها؟

ما هي آلية تحديد األولويات؟ وما هي آلية تحديد الكلف والميزانية؟

آيف تم تحديد الجهات ذات العالقة؟ وآيف تضمن عملية التخطيط اشراك جميع الجهات ذات العالقة؟
هل تم اشراك مؤسسات المجتمع المدني بشكل فاعل في عملية التخطيط؟ في تنفيذ الخطط والمتابعة 

عليها؟

ما هي مخرجات عملية التخطيط؟
هل تؤآد هذه الخطط على المساواة باختالف المناطق الجغرافية أو الفئات الديموغرافية؟

ما هي األولويات التي تم تحديدها؟ هل تتوزع هذه األوليات حسب النماذج العالمية المتبعة في مكافحة التبغ 
(... ،MPOWER ،مثال: عرض وطلب)

ما هي آليات التواصل المستخدمة ما بين الجهات ذات العالقة والتي تعمل على توفير المعلومات حول تحديث 
الخطط واالنجازات والمعوقات؟

ما هي آلية مراجعة ومتابعة وتحديث الخطط المتعلقة بمكافحة التبغ؟ هل يتم ذلك بشكل دوري؟ ما هي 
األدوات المستخدمة في قياس ومتابعة االنجاز والمعوقات؟

ما هي اآللية المتبعة لمواءمة الخطط مع الموارد المتاحة؟
ما هي مصادر التمويل لخطط مكافحة التبغ في االردن؟ وما هي األلية المتبعة لضمان استمرارية التمويل بما 

يحقق استمرارية االنجاز؟

الدعم المالي والفني
آيف يتم توفير الدعم المالي والفني النشطة مكافحة التبغ ؟

ماهي الجهات الداعمة / المانحة؟

آيف يتم تحديد االنشطة المشمولة بالدعم؟
هل يكون ذلك من قبل الجهة الداعمة/المانحة او من قبل الجهة المنفذة؟ وماهي هذه االشطة؟

هل يوجد مخصصات مالية النشطة مكافحة التبغ؟
هل هي دورية؟

هل هي محددة ضمن خطة او برنامج مسبق، وألي اغراض وآم مقدارها؟

هل هناك نظام للمتابعة /المراقبة على الية صرف المخصصات المالية وتقييم النتائج؟

هل سبق وقبلتم اي دعم مالي او فني من شرآات التبغ؟ وفي اي مجال آان ذلك؟
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التبغ واالقتصاد الوطني
ما عدد المصانع والشرآات العاملة في زراعة أوصناعة أو توزيع التبغ في االردن؟ ما هو عدد العاملين فيها؟

ما مجموع عدد رخص بيع أو تقديم أو صناعة التبغ التي تم منحها حتى االن وآم منها سارية المفعول؟

ما هي الشروط لمنح رخص بيع أو تقديم أو صناعة التبغ؟

ما هي الفترة الزمنية لصالحية الرخص وما هي آلفة منحها أو تجديدها وما هي االلية؟

ما هي العقوبات المترتبة على المخالفين بعدم اإللتزام بالرخص؟

ما هو عدد المطاعم والمقاهي (ممثال بعدد الرخص) التي تقدم االرجيلة؟ ما هو عدد العاملين فيها؟

ما هو عدد األماآن التي تقوم ببيع اآسسوارات وأدوات التدخين (ممثلة بعدد الرخص)؟ ما هو عدد العاملين 
ا؟ ف

ما هو حجم االنتاج المحلي وحجم االستيراد من منتجات التبغ المختلفة؟

هل يوجه جزء من االنتاج المحلي للتصدير؟ ماهي الكميات؟

ما هي المساحات المزروعة بالتبغ؟

حسب االحصاءات الوطنية، ما هي مساهمة صناعة التبغ بشكل عام في الدخل القومي؟ في الضرائب؟

هل هناك نفوذ لصناعة التبغ في االردن؟ آيف وأين يظهر هذا النفوذ؟

هل سجلت المحاآم االردنية أية قضايا ضد شرآات التبغ؟ هل تم الفصل في أي منها؟

هل تحاول شرآات التبغ االتصال بكم او الضغط عليكم؟
اعط امثلة
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وصف مختصر لدور الجهة حسبما هو معلن من قبل الجهة (من منظور مكافحة التبغ)الجهة ذات العالقة

اتحاد الجامعات االردنية لمكافحة التدخين

الرؤيا:
 خلق بيئة تربوية خالية من التدخين.

األهداف:
- تعميق الوعي لدى طلبة الجامعات والعاملين فيها وتحصينهم ضد آفة التدخين.

- تشجيع ومساعدة المدخنين على االقالع عن التدخين.
- حظر التدخين في مباني الجامعات.

- حظر ترويج وبيع السجائر داخل الحرم الجامعي.

اآتسبت االتحادات الطالبية في السنوات االخيرة تأثيرا ملحوظا في آافة الميادين السياسية اتحادات الطالب
واالجتماعية آمجموعات قيادية ضمن جيل الشباب

ادارة مكافحة المخدرات

واجبات إدارة مكافحة المخدرات: 
1. ضبط المتورطين بقضايا المخدرات بالجرم المشهود ومنع قيام أية زراعات غير مشروعة 

للمخدرات على أراضي المملكة وإعداد التقارير واإلحصائيات عن مشكلة المخدرات. 
2. التوعية من أخطار المخدرات عن طريق تغطية المحاضرات في الجامعات والمدارس والمراآز 
الشبابية والمشارآة في البرامج التلفزيونية وإعداد الوسائل التي تحث على االبتعاد عن المخدرات. 

3. اإلشراف على عالج المدمنين استنادا للمادة 14 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 
11 لسنة 1988 وبالتنسيق مع وزارة الصحة وتطوير آلية العالج باالستفادة من تجارب الدول 

المتقدمة. 
4. تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات عن طريق إدامة االتصال مع ضباط االتصال 

في المنطقة وخارجها واالستفادة من التطور الذي حدث في هذا المجال. 

يهدف الى تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات األهلية وأفراد المجتمع في مكافحة التدخيناالئتالف االردني لمكافحة التبغ

االتحاد االردني لشرآات التأمين

يهدف اإلتحاد إلى رعاية مصالح أعضائه وتوثيق التعاون فيما بينهم وتنظيم جهودهم للنهوض 
بالعمل التأميني واإلرتقاء به، وله في سبيل ذلك القيام بالمهام والصالحيات التالية:-

- التعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العالقة بقطاع التأمين محليًا وعربيًا ودوليًا.
- العمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين.

- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تنشيط وتطوير أعمال التأمين.
- إجراء البحوث والدراسات وإعداد اإلحصائيات المتعلقة بأعمال التأمين.

االمن العام - االدارة الملكية لحماية البيئة
تلعب االدارة دورا قياديا في المساهمة في حماية عناصر البيئة واستدامتها والمحافظة على الموارد 
الطبيعية من خالل إنفاذ التشريعات ذات العالقة ونشر الوعي البيئي والثقافة البيئة وتعزيز الشراآة 

والتعاون والتنسيق مع آل من الشرآاء ومتلقي الخدمة.
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وصف مختصر لدور الجهة حسبما هو معلن من قبل الجهة (من منظور مكافحة التبغ)الجهة ذات العالقة

الجمارك االردنية

الرسالة: 
تقديم خدمة جمرآية متميزة تلبي متطلبات التنمية الشاملة وتواآب التطورات على الصعيدين 

الوطني والعالمي.

من أهدافها: 
- المساهمة في النمو االقتصادي والتجاري للمملكة وتشجيع االستثمار

- مكافحة التهريب واالنشطة التجارية غير المشروعة 
- حمايةالمجتمع المحلي والبيئة.

الجمعية االردنية الوطنية لمكافحة التدخين

مكافحة عادة التدخين بكل الوسائل وعلى جميع المستويات وفي آل الحاالت، وإبعاد وحماية 
المواطنين على اآلثار الضارة والنتائج السيئة لعادة التدخين، صحيًا واقتصاديًا و اجتماعيًا، وفي أي 
مجال آان وخاصة بالنسبة لألجيال الصاعدة الشابة، والمحاربة والتصدي لوقف ومنع آل الوسائل 
والطرق المتبعة لترويج السجائر ومشتقاتها مهما آان شكلها، والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات 
والجهات الرسمية غير التي لها نفس الغايات والتي يمكن أن تساهم أو تساعد على تحقيق غايات 
الجمعية سواء داخل األردن أو خارجه وآذلك لتبادل الخبرات والدراسات والتجارب، وما يمكن 
عمله في هذا المجال، وإتباع وتطبيق آل الوسائل الممكنة القادرة على جعل الجمعية متمكنة من 

تحقيق أهدافها بأفضل شكل و مضمون آعمل الدراسات واألبحاث والكتب والنشرات والملصقات 
وعمل األفالم وإقامة الندوات وأي وسائل أخرى، وتقديم المساعدات للمصابين بحاالت مرضية 
نتيجة التدخين ومضاعفاته آمرض السرطان والقلب والرئة والحروق وآذلك لألفراد وعائالتهم 

الذين يعتمدون عليهم باإلعالة وخاصة في حالة الوفاه قبل األوان التي يسببها التدخين.

الجمعية العلمية الملكية

تعتبر الجمعية العلمية الملكية من أآبر المؤسسات االردنية التي تعنى بالبحث التطبيقي واالستشارات 
والتي تقدم خدمات الدعم الفني لمختلف القطاعات في االردن. تقدم خدماتها لكال القطاعين العام 

والخاص. وتوفر الجمعية خدمات الفحص والقياس والمعايرة للقطاعين الخاص والعام. آما وتعتبر 
الجمعية حاضنة دعم وتطوير المشاريع البحثية الحكومية والتجارية الصغيرة منها والكبيرة على حد 
سواء. وتؤدي الجمعية دورًا جوهريًا في الحفاظ على سالمة المواطنين األردنيين عن طريق فحص 

سالمة الكثير من المنتجات الغذائية التي يتم استهالآها يوميًا. آما وتؤدي الجمعية دورًا هامًا في 
فحص واختبار العديد من المواد الصناعية التي تؤثر في حياة المستهلكين مثل: مواد التنظيف، 

والدهانات، واألقمشة، والمنتجات الورقية، والزيوت والشحومات، والغازات الصناعية والطبية، 
ومواد البناء، لغايات التأآد من مطابقتها للمعايير الدولية والمحلية. 

وانطالقًا من مسؤولية الجمعية تجاه المجتمع المحلي األردني ومن مبدأ الترآيز على حاجات 
المواطنين اليومية الصحية منها واالستهالآية، فقد عقدت الجمعية ميثاق شرف بأن تكون ذلك 

المرجع العلمي األول في المملكة والمنطقة الذي ال يساوم على النتائج العلمية والعملية، والذي يعمل 
دومًا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ضمن أطر المعايير والمقاييس المعتمدة عالميًا. وتماشيًا مع 
التطور العلمي والتغيرات التي تمر بها المنطقة واألردن، فإن الجمعية تعمل بشكل دائم على خلق 

برامج توعوية وتدريبية خاصة تواآب التغيرات وتهيء أفراد المجتمع األردني ليكونوا أآثر 
جاهزية في مواجهة المتغيرات واألزمات المختلفة.
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وصف مختصر لدور الجهة حسبما هو معلن من قبل الجهة (من منظور مكافحة التبغ)الجهة ذات العالقة

الجمعية الملكية للتوعية الصحية

الرويا: نحو مجتمع أردني صحي وآمن
الرسالة: الجمعية الملكية للتوعية الصحية هي مؤسسة أردنية غير ربحية تسعى إلى زيادة الوعي 

الصحي وتمكين المجتمع المحلي بكافة شرائحه من إتباع أنماط حياة وسلوآيات صحية. وتقوم 
الجمعية بتطوير وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية تعنى بالصحة والسالمة العامة بالشراآة مع القطاع 

العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

من أهدافها: 
- تثقيف أبناء المجتمع التباع أنماط حياة صحية. 

- تمكين االردنيين التخاذ القرارات الصحية السليمة 
- تسهيل الوصول للمعلومات والمعرفة الصحية. 
- تعزيز وجود بيئة أآثر أمانًا والمحافظة عليها. 

توفير الخدمة الطبية لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة وعائالتهمالخدمات الطبية الملكية
تأييد ودعم نمو وتطور القطاع الصحي في االردن

ربط جاللة الملك بالسلطة التنفيذية والشعبالديوان الملكي

اللجنة االولمبية االردنية

اللجنة االولمبية هيئة مستقلة  تتولى االشراف على الرياضة في االردن  وينطوي تحت مظلتها 34 
اتحاد رياضي ونوعي تشمل الرياضات االولمبية والغير اولمبية. 

دعم وتطوير الحرآة الرياضية في االردن بما يتناسب مع الميثاق االولمبي وأنظمة و قوانين اللجنة 
االولمبية الدولية

تسعى المؤسسة لتحقيق الحماية االجتماعية والتنمية االقتصادية، و تهدف الى تعزيز األمن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
االجتماعي ودفع مسيرة االنتاج ورفع المستوى الصحي في المجتمع.

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الرسالة : 
ضمان سالمة وجودة الغذاء وصالحيته لالستهالك البشري وفاعلية ومأمونية الدواء والمواد ذات 

العالقة من خالل تطبيق أنظمة مبنية على األسس العلمية والمعايير العالمية في الرقابة على الغذاء 
والدواء وتعزيز التعاون القائم بين الشرآاء وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء.

من األهداف:
- أن يتمتع األردنيون بمستوى صحي الئق على مختلف األصعدة .
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وصف مختصر لدور الجهة حسبما هو معلن من قبل الجهة (من منظور مكافحة التبغ)الجهة ذات العالقة

المجلس األعلى للشباب

من أهدافها:
تنشئة شباب متمسك بعقيدته، منتم لوطنه وأمته ، واع لموروثها الحضاري وقيمها، متحل بروح 

المسؤولية قادر على تعزيز النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق اإلنسان والتعامل مع 
معطيات العصر والتقنية الحديثة. تنظيم طاقات الشباب واستثمارها بما يكفل مشارآتهم الفاعلة في 

التنمية البشرية المستدامة وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي. تشجيع الشباب على ممارسة 
الرياضة الترويحية بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس.

من مهام المجلس:
رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ، ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها وذلك 

بالتعاون والتنسيع مع الجهات ذات العالقة ، بقصد توحيد جهودها واستغالل إمكاناتها المختلفة. 
انشاء المراآز الشبابية واإلشراف عليها ، ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق أهدافها وفقا 

للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية. اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية الشباب.

للمواطن والتزامه ودعمه لمكافحة التبغ دور أساسي في نجاح اية جهود في هذا المجالالمواطن االردني

النقابات االردنية (بما فيها نقابة االطباء 
صالت بالمجتمع وفئاته المختلفةاالردنيين)

امانة عمان الكبرى
تسعى أمانة عمان الى تقديم خدمات بلدية متميزة وتطوير المدينة حضريا، بشكل يوازن بين الحداثة 

واألصالة، وتبني المبادرات التي تخدم المجتمع وتهتم بالبعد اإلنساني وذلك بالتخطيط واالستثمار 
األمثل للموارد وبناء الشراآات مع المعنيين.

جمعية الفنادق

تهدف جمعية الفنادق األردنية إلى : 
-  التعاون مع الجهات السياحية للعمل على تطوير العمل السياحي. 

- التنسيق مع الجهات الرسميه و األهلية المعنيه في حماية البيئه. 

جمعية المستشفيات الخاصة

رؤية الجمعية:                                                                    
أن تكون الممثل الرئيسي والداعم للمستشفيات والمراآز الطبية األردنية لتصبح منافسة على 

المستوى العالمي.      
رسالة الجمعية:

العمل على اإلرتقاء بصحة المجتمع واألفراد من خالل دعم األعضاءعلى تقديم رعاية صحية آمنة 
متكاملة متميزة ومنافسة عالميًا.

من أهداف الجمعية:
- تحسين نوعية الخدمات الطبية التي توفرها المستشفيات للمرضى. 

- المساهمة في اعداد األنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أآثر مالئمة مع احتياجات األعضاء.
- رفع قدرة المستشفيات الخاصة والمراآز الصحية األعضاء لتصبح قادرة على المنافسة دوليًا.

- تعزيز دور جمعية المستشفيات الخاصة واعضائها في خدمة المجتمع.
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جمعية المطاعم السياحية

أهدافها:
رفع مستوى المهنة و تطويرها ونشر الوعي السياحي بين أعضائها، وتنمية السياحة و تنشيطها 
بالتعاون مع الحكومة، والتنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتصنيف المطاعم السياحية و 

ترخيصها وفق األسس و القواعد الموضوعة لهذه الغاية، والمشارآة في دراسة المشروعات 
التشريعات المتعلقة باألنشطة السياحية، والمساهمة  في تدريب الكوادر الفنية العاملة في قطاع 

المطاعم السياحية و دعم ممارسي هذه المهنة في هذا القطاع.

جمعية ال للتدخين

اهداف الجمعية:
- التوعية الصحية وتعزيز تطبيق قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008

- التعاون مع الجهات الحكومية لتطبيق وتعديل التشريعات المتعلقة بمنع تعاطي التبغ في االماآن 
العامة المغلقة

- نشر التوعية الصحية حول مضار التدخين المباشر وغير المباشر
- القيام بالنشاطات والبرامج والمسابقات التي تهدف الى توعية االطفال خاصة والمجتمع عامة حول 

مضار التدخين 
التعاون مع الهيئات المحلية والدولية في نشر التوعية الصحية

دائرة االحصاءات العامة

الرسالة: 
العمل على تطوير النظام اإلحصائي األردني إلنتاج البيانات الملبية لالحتياجات المتنوعة والمتجددة 

وفق أفضل
الممارسات، وتوفيرها لمتخذ القرار في الزمان والمكان المناسبين له وبشفافية وفق برامج زمنية 

مناسبة .

من نقاط الضعف التي تسعى الدائرة الى التعامل معها: ضعف الوعي اإلحصائي العام، ومن ذلك 
ضعف استعمال اإلحصاءات من قبل راسمي السياسات وصانعي القرارات.

دائرة االفتاء

في عام (2006م) صدر قانون يقضي باستقالل دائرة اإلفتاء العام عن وزارة األوقاف وغيرها من 
الجهات الرسمية، وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة، وبهذا استقل اإلفتاء عن 

أجهزة الدولة األخرى، وما يزال العمل جارًيا لترتيب شؤون الفتوى ودعمها بالفقهاء والمتخصصين 
بعلوم الشريعة اإلسالمية، بحيث تقسم الواجبات فيما بينهم ويتولى آل قسم رعاية ومعالجة جانب من 

جوانب حاجات المجتمع.
من واجباتها: 

تقديم الرأي والمشورة في األمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.

إدارة التدقيق والتحصيل بكفاءة وفاعلية لرفد خزينة الدولة باإليرادات العامةدائرة ضريبة الدخل والمبيعات

HSS دعم النظم الصحية
Better health for the Jordanian population through access to high 
quality health services and empowered communities participating in 
healthy lifestyles.

تفعيل حظر التدخين في أماآن العمل من خالل مدونة السلوك الوظيفيديوان الخدمة المدنية
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ديوان المحاسبة

من أهداف الديوان:
- التنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية أو اإلدارية المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها

-  التأآد من سالمة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها

من أنواع الرقابة التي يقوم بها الديوان الرقابة اإلقتصادية، حيث يقوم الديوان بمراجعة نشاط 
السلطات العامة والمؤسسات والدوائر لجهة نفقاتها اإلنمائية ومراقبة النفقات للمشاريع الكبرى 

واالهتمام بالقضايا الكبرى والمشارآة في اللجان التي تبحث وتناقش القضايا االقتصادية العامة.

ديوان المظالم

المادة (4) : االختصاص الموضوعي للشكاوى :
 للمشتكي أن يقدم شكوى للديوان تتضمن المعلومات والبيانات الالزمة ان وجدت لتعزيز أن التدبير 

المشكو منه يندرج ضمن واحد أو أآثر من الحاالت التالية : 
أ .   التمييز في المعاملة أو في االستحقاق أيا آان نوعه أو سببه والمنسوب إلى اإلدارة العامة أو 

موظفيها بحق أي من متلقي الخدمة أو أصحاب الحقوق المكفولة . 
ج . مخالفة أحكام التشريعات النافذة بما فيها الدستور والقوانين واالتفاقيات والعهود التي التزمت بها 

المملكة واألنظمة والتعليمات المطبقة وفق مقتضيات مبدأ المشروعية .
د .  سوء اإلدارة أو االمتناع عن القيام باجراء اداري أو فعل أو ممارسة يوجبها القانون أو يقتضيها 

حسن اإلدارة .وفق أفضل المعايير المعتمدة لحماية الحقوق المكفولة .

شرآاء االعالم لصحة االسرة
تعزيز أنماط الحياة الصحية في األردن وتحفيز األردنيين على التخطيط لحياة أفضل وأآثر صحة 

من خالل برامج وتداخالت اتصالية صحية إستراتيجية متكاملة متعددة القنوات ومتقاطعة على 
الصعيد الوطني.

غرف التجارة والصناعة في المدن 
االردنية وجمعية رجال االعمال

المشارآة في رسم السياسات الصناعية والتجارية، والمشارآة في صياغة التشريعات ، والمساهمة 
في التنمية اإلقتصادية الُمستدامة في األردن.

للصحافة دور رئيسي في التوعية وآسب التأييد والدعم لنشاطات مكافحة التدخين.قطاع الصحافة واالعالم

ايجاد بيئية جامعية خالية من التدخين والتأثير في المجتمع المحلي في هذا الشأنلجنة مكافحة التدخين في جامعة البترا

مؤسسة المواصفات والمقاييس

رسالتها:
ممارسة الدور المبادر والفاعل في حماية صحة وسالمة اإلنسان وحقوقه وحماية البيئة، وتعزيز 

الثقة بالخدمات والمنتجات المطروحة في األسواق من خالل بناء وتطبيق أنظمة متوائمة مع أفضل 
الممارسات الدولية في مجاالت التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة ومسح األسواق واالعتماد 

بالتعاون مع الشرآاء ومن خالل تهيئة البيئة الداعمة.
من أهدافها: 

- حماية صحة وسالمة المواطنين والبيئة المحيطة بهم من خالل ضمان مطابقة المنتجات للقواعد 
الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة 

- إعداد واعتماد ومراجعة وتعديل ومراقبة تطبيق المواصفات والقواعد الفنية لجميع المنتجات 
والخدمات باستثناء المنتجات الصيدالنية والطبية والعالجات البيطرية واألمصال واللقاحات

جهة تختص بمكافحة وعالج مرض السرطانمؤسسة ومرآز الحسين للسرطان
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لمجلس األمة آسلطة تشريعي دور محوري في مكافحة التبغمجلس االمة

مرآز الملك عبداهللا للتميز
دور المرآز هو نشر ثقافة التميز في آافة القطاعات بهدف زيادة تنافسية األردن عالميًا بهدف تأمين 

مستقبل زاهر لألردن 

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية هي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة األمم المتحدة فيما يخص 
المجال الصحي. 

وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برامج البحوث 
الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة بالبّينات وتوفير الدعم التقني 

إلى البلدان ورصد االتجاهات الصحية وتقييمها.

منظمة اليونيسف

اليونيسف هى القوة المحرآة التى تساعد فى بناء عالم تتحقق فيه حقوق آل طفل. ولدينا السلطة 
العالمية للتأثير على صناع القرار، وتشكيلة متنوعة من الشرآاء على المستوى الجماهيري لتحويل 

أحدث األفكار المبتكرة إلى واقع، األمر الذى يجعلنا منظمة فريدة وسط المنظمات العالمية، والهيئات 
العاملة مع الشباب.

هيئة تنظيم قطاع النقل البري

من مهام  الهيئة: 
تنفيذ السياسة العامة للنقل البري 

من أهدافها الوطنية: 
تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين

من القيم الجوهرية: 
حماية حقوق المشغل والراآب .

وزارة االوقاف

رسالة الوزارة: التعامل مع المواطن فكرا وروحا وسلوآا، ومع االرض تنمية وبناء واستثمارا، ومع 
المجتمع توعية وارشادا واصالحا وتحذيرا من الشر واالنحراف وتوجيها نحو االفضل، بخطاب 

راشد ومستنير من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
دورها: 

االهتمام بشؤون الدعوة و التوجيه اإلسالمي وتعريف المسلمين بأحكام دينهم في أمور حياتهم 
الخاصة و العامة. 

تنمية األخالق اإلسالمية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير و الفضيلة وتعزيز الوحدة 
الوطنية.

وزارة البيئة
تسعى وزارة البيئة إلى تحسين وصون نوعية البيئة األردنية والمحافظة على الموارد الطبيعية 

والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خالل إعداد وتطوير سياسات وتشريعات واستراتيجيات 
وبرامج مراقبة قابلة للتنفيذ وإدخال المفاهيم البيئية في خطط التنمية الوطنية.

رسم السياسات الوطنية والقطاعية وتوجيه برامج التنمية على المستويات المحلية والوطنية، وتعزيز وزارة التخطيط والتعاون الدولي
التعاون الدولي لتحقيق أعلى مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة.
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وزارة التربية والتعليم

تبنى رسالة التعليم في االردن على بعض االسس االجتماعية ومنها: 
- احترام حرية الفرد وآرامته.

-   تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه األساسية العدل 
االجتماعي وإقامة التوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وتعاون أفراده وتكافلهم بما يحقق 

الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية و االجتماعية.
األهداف العامة لرسالة التعليم في االردن:

-    استيعاب القواعد الصحية وممارسة العادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي 
متوازن.

-  تقدير إنسانية اإلنسان وتكوين قيم واتجاهات ايجابية نحو الذات واآلخرين والعمل والتقدم 
االجتماعي وتمثل المبادئ الديمقراطية في السلوك الفردي واالجتماعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية على قطاع التعليم العالي في األردن من خالل 
مجلس التعليم العالي الذي يتولى رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي وصندوق دعم البحث 

العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفريق الوزارة الفني واإلداري المتمثل بعدد من 
المديريات التي تدعم العمل ومن شانها االرتقاء بمستوى التعليم العالي في األردن من خالل لجان 
علمية متخصصة تقوم بدارسة آافة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير األردنية 

واالعتراف بها ومعادلتها والتصديق على آافة الوثائق الصادرة.

لوزارة التنمية االجتماعية دور محوري في مراقبة سلوك االحداث (وضع التشريع باالضافة الى وزارة التنمية االجتماعية
تنفيذه)

وزارة الثقافة
النهوض بالفعل الثقافي األردني وإطالقه في فضاء إبداعي حر، وبناء قدرات المجتمعات المحلية 

إلدارة الفعـل الثقافي وتوظيفه للتأثير على نوعية حياة اإلنسان واحترام التنوع الثقافي وتجسيـد قيم 
الحوار وتقدير اآلخر.

تمثل االردن في مجال االتفاقيات الدوليةوزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الداخلية

من أهدافها: 
- تحقيق االمن بمفهومه الشامل والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين

- الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين في حدود الدستور 
- التفاعل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني

تنظيم القطاع الزراعي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بحيث يحافظ االستثمار الزراعي على وزارة الزراعة
التوازن البيئي وسالمة البيئة
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وزارة السياحة واآلثار

من أهداف الوزارة: 
- تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمعات المحلية.

من أدوارها: 
للوزارة دور تشريعي وتنظيمي فيما يختص بالمنشآت السياحية

آما أن للوزارة دور رئيسي في ترخيص المنشآت لمزاولة نشاطها

وزارة الشؤون البلدية

 توفير التسهيالت المختلفة للبلديات للقيام بمهامها ودعم البلديات في تحسين مستوى خدماتها, 
ووضع وتطوير وتطبيق االطر التشريعيه  واالدارية والمالية والمؤسسية الفاعلة لعمليات البلديات.
االشراف والرقابة على تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بالبلديات ومجالس الخدمات 

المشترآة ووضع مشاريع القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بقطاع الشؤون البلدية.

تلعب الوزارة دورا قياديا في ايجاد مجتمع صحي معافـى ضمن نظام صحي متكامل يعمل بعدالة وزارة الصحة
وآفاءة وجودة عالية وريادية.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الرسالة: 
تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز بيئة األعمال واالستثمار بما يزيد من 

جاذبية األردن االقتصادية ويضمن الحماية لحقوق ومصالح المستهلكين وقطاع االعمال

من صالحيات الوزارة حسب القانون: 
- االشراف على الصناعة الوطنية وتنميتها وزيادة تنافسيتها

- االشراف على التجارة الداخلية والخارجية وتنظيمها وتنميتها وحماية المواطنين االردنيين

وزارة العدل

الرسالة:
" المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية آفؤة وعادلة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية 

وتكافؤ الفرص وتطوير الجهاز القضائي، ورسم السياسات واُألطر التشريعية العصرية، وتمتين 
الروابط مع الشرآاء المحليين والدوليين في عملية التقاضي والمساندة القانونية."

وزارة العمل
وزارة العمل مسؤولة عن تفتيش العمل لحماية مصلحة العمال واإلدارة ورفاههم من خالل: التأآد 

من توفير الحماية للعمال واإلدارة آما ينص عليها القانون، والحيلولة دون تعرض العمال للحوادث 
والمشاآل الصحية أثناء العمل، وتحسين بيئة وظروف العمل
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وصف مختصر لدور الجهة حسبما هو معلن من قبل الجهة (من منظور مكافحة التبغ)الجهة ذات العالقة

وزارة المالية

تتولى الوزارة القيام بالمهام والواجبات التالية:-
-  وضع الخطط لتنفيذ السياسة المالية للدولة

- متابعة تحقيق وتحصيل اإليرادات العامة وتوريدها للخزينة
- إعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة باإليرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها 

وتحديثها. 
- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية االقتصادية واالجتماعية ومتابعة 

تنفيذها

وزارة النقل

من أهداف الوزارة االستراتيجية توفير بنية تحتية تتميز بالكفاءة والسالمة واألمن.

وتضطلع الوزارة بتطوير هذا القطاع على المستويين المتوسط وبعيد المدى إضافة إلعداد القوانين 
واألنظمة والتعليمات التي تنظم شؤون النقل. 

أناط القانون بالوزارة مسؤولية تنظيم قطاع النقل في المملكة بكل ما يشتمل من وسائط ووسائل نقل 
ومعدات ثابتة ومتحرآة وعاملين وخدمات مرافقة.

دعم جهود المؤسسات الحكومية في تطوير وتحسين أدائهاوزارة تطوير القطاع العام

وآالة االنباء االردنية - بترا

من الرؤية الملكية لالعالم، االسهام في: 
- ترتيب اولويات المجتمع واهتماماته. 

- بناء المعرفة وتشكيل االتجاهات والممارسات. 
- بناء ثقافة مجتمعية تساعد على تنظيم حياة الناس. 

- التفاعل المجتمعي بالشأن العام. 
- الدفاع عن حقوق االنسان. 

- تشكيل صورة الوطن داخليا وخارجيا. 
- القيام بالدور الرقابي في اطار من الحرية المسؤولة والمهنية العالية والمصداقية.

تعد األونروا المزود الرئيس للخدمات األساسية (التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية) لما وآالة الغوث
مجموعه 5 مليون الجئ فلسطيني في منطقة الشرق األوسط.
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  الخصائص الديموغرافية وحالة التدخين عند المستجيب. 1الجدول 

 )المدى –المتوسط (العمر  17-77 ;31.89
 )1169من العدد الكلي  المئوية تهمنسبالمستجيبين و عدد(الذآور  (62.0%) 725

 )1169عدد المستجيبين ونسبتهم المئوية من العدد الكلي ( المحصل العلمي 
 ابتدائي او اقل (2.6%) 30
 اعدادي (5.5%) 64

 ثانوي (19.8%) 231
 دبلوم (12.4%) 145
 بكالوريوس (53.4%) 624

 دراسات عليا (4.7%) 55
 لم يتم االجابة عنها (1.5%) 17

  )1169عدد المستجيبين ونسبتهم المئوية من العدد الكلي ( حالة التدخين 
 تبغ حاليالل مدخنغير  (54.2%) 634

 قطعيا/ االشخاص الذين لم يستخدموا التبغ نهائيا / تبغ قطعيا مدخن للغير  (49.0%) 573
 األرجيلةللسجائر او  مدخن سابق (5.3%) 61

 مدخنين ألي منتج من منتجات التبغ (45.8%) 535
 مدخن سجائر منتظم (27.0%) 316

 مدخن ارجيلة منتظم (4.1%) 48
 مدخن سجائر وارجيلة منتظم (3.5%) 41
 مدخن سجائر في المناسبات (2.5%) 29
 مدخن ارجيلة في المناسبات (7.8%) 91
 مدخن سجائر وارجيلة في المناسبات (0.9%) 10

 

  

 

 حالة التدخين عند المستجيب حسب الجنس . 2الجدول 

حالة التدخين )725=  الكلي عددال( الذآور  )437=  الكلي عددال( االناث 
غير مدخن (33.9%) 246 (73.9%) 323
مدخن سابق للسجائر او األرجيلة (7.6%) 56 (0.9%) 4
 مدخن سجائر منتظم (40.3%) 292 (5.0%) 22
 مدخن ارجيلة منتظم (4.6%) 33 (3.4%) 15
 مدخن سجائر وارجيلة منتظم (4.8%) 35 (1.4%) 6
 مدخن سجائر في المناسبات (2.8%) 20 (2.1%) 9
 مدخن ارجيلة في المناسبات (5.4%) 39 (11.9%) 52
 مدخن سجائر وارجيلة في المناسبات (0.6%) 4 (1.4%) 6
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 توزيع حالة التدخين حسب الفئة العمرية في العينة. 1الشكل 
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  بوجود بنود قانونية متعلقة بالتبغ  المعرفة. 2الشكل 
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 المحددةالعامة يد حظر التدخين في االماآن أيت. 3الشكل 
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البنود القانونية المتعلقة بالتبغ  دعم. 4الشكل 
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    المعرفة بالحقائق الصحية المرتبطة بالتبغ. 3 الجدول

الذين لديهم المعرفة عن العبارة المذآورة *%)والنسبة المئوية (عدد المستجيبين    انياالستباداة والتي ذآرت في  المرتبطة بالتبغ الصحية الحقائق 

 ( 634=  عدد )  غير المدخنين ( 535= عدد  ) المدخنين    
  االمراض الصدرية حدوث الىالسجائر يؤدي تدخين  (97.4%) 519  (99.4%) 627 
  االمراض الصدرية حدوث الىاالرجيلة يؤدي تدخين  (96.1%) 512  (98.7%) 624 
  القلبية والسكتات الدماغيةالنوبات  حدوثالى  السجائريؤدي تدخين  (84.8%) 452  (91.9%) 580 
  سرطانحدوث اآثر من نوع  الىاالرجيلة يؤدي تدخين  (77.4%) 411  (87.0%) 549 
  ازدياد حدة االمراض المزمنة آالضغط والسكريالى  السجائريؤدي تدخين  (67.9%) 361  (78.0%) 493 
  من قدرتك على ممارسة الرياضة على التقليل يعمل التدخين بجميع انواعه (88.0%) 469  (93.6%) 588 
 531 (84.3%) 

 
 409 (76.4%) 

 
  سرطان الرئةحدوث  الى )الغير لدخانالتعرض ( التعرض للتدخين السلبيقد يؤدي 

  عند غير المدخنين المراض الصدريةوا
  إصابتهم بأضرار صحية للتدخين السلبياالطفال تعرض يسبب  (92.1%) 493 (97.5%) 616 
  من احتمالية ان يصبح مدخنا في المستقبل للتدخين السلبي الطفل تعرضقد يزيد  (75.8%) 405 (77.9%) 491 
  االرجيلة من المواد السامة دخانينقي تماما  رجيلةاال في الماء (65.6) 349 (63.3%) 400 
  غير مضرة ")Light"الخفيفة او ال(قليلة القطران السجائر  (74.8%) 410 (73.2%) 462 

 مدخنين وبين غير المدخنينالنسبة المئوية بين ال*

 

 وايضا بوسائل االعالم والحكومةالمرتبطة بالتبغ المعتقدات . 4الجدول 

ووسائل االعالم التبغ عن  اداة االستبيانعبارات ذآرت في  االجابات  
 ( 634= عدد  )  غير المدخنين ( 535= عدد  ) المدخنين    

اعارض بشدة اجابوا اعارض او   لمدة عام أو عامين فقط السجائر ال ضرر من تدخين (%66.9) 356 اجابوا اعارض او اعارض بشدة (80.5%) 508 
  السنين مربشكل متقطع على  السجائر ال ضرر من تدخين (%65.4) 349 اجابوا اعارض او اعارض بشدة (%78.5) 496 اجابوا اعارض او اعارض بشدة
  التدخين نوع من االدمانيعد  (%82.0) 438 اجابوا اوافق او اوافق بشدة (%88.7) 557  اجابوا اوافق او اوافق بشدة
  تخفيض الوزن/ يساعد تدخين السجائر في تقليل  (%46.1) 243 اجابوا اوافق او اوافق بشدة (%38.4) 241  اجابوا اوافق او اوافق بشدة
اوافق بشدة او (%9.7) 61  اجابوا اوافق او اوافق بشدة   الترآيز الذهني رفع مستوى يساعد تدخين السجائر على (%31.3) 167 اجابوا اوافق 
  في دور االعالم في التحذير من اخطار التدخين يوجد تقصير (%76.0) 402 اجابوا اوافق او اوافق بشدة (%82.8) 520  اجابوا اوافق او اوافق بشدة
  للسيطرة على التدخينمن الجهد  المزيد بذل الحكومة على (%78.6) 418 اجابوا اوافق او اوافق بشدة (%93.8) 589  اجابوا اوافق او اوافق بشدة

  من حق المدخن ان يدخن في اي مكان (%84.5) 448 اجابوا اعارض او اعارض بشدة (%95.6) 604 اجابوا اعارض او اعارض بشدة
اوافق بشدةاو  (%62.2) 391  اجابوا اوافق او اوافق بشدة  أآثر من غيرهم) القاصرين(الشباب  التبغ تستهدف شرآات (%54.1) 288 اجابوا اوافق 

 النسبة المئوية بين المدخنين وبين غير المدخنين*
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 )1132= العدد الكلي للعينة ( 2012تذآر االعالنات الخاصة بالتبغ لعام . 5الشكل 

 

 

 )تم تصنيفها حسب المدخنين وغير المدخنين( 2012االعالنات الخاصة بالتبغ لعام تذآر . 6الشكل 
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العدد ( التدخين  عن ان يتوقف التدخين مكان يحظر فيه في ممن يدخن يطلبوا مستجيبين انال استعداد. 7الشكل 
  )1169الكلي 
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 )535 الكليعدد ال(لتدخين تتعلق بامتعددة  عباراتاراء المدخنين حول . 5الجدول 

الذين  مدخنينالنسبة المئوية للالعدد و
  العبارةيوافقون 

  العبارة

في المستقبل يأن التدخين قد يضر بصحتمن قلق  أنا (78.9%) 422  
 التدخين يجعل نظرة الناس لي سلبية (36.1%) 193
 اعلم اني قد اضر من حولي بسبب تدخيني (72.9%) 390
 تغطية تكاليف التدخينمعظم االحيان اجد صعوبة في  (37.6%) 201
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ة  دوب ممثل الجهة الجهة  ذات العالق تي  شارك  بها  المن ل  ال حلقة  العم
عثمان قندساتحاد الجامعات االردنية لمكافحة التدخين الحماية من التعرض للتدخين السلبي ا.

عالج االدمان على التبغا. سائد القسوساتحاد شرآات التأمين

المقدم عامر غنيم

عالج االدمان على التبغالنقيب غيث الصمادي
التوعية وآسب التأييدد. ليان أوتياالئتالف االردني لمكافحة التبغ

الحماية من التعرض للتدخين السلبي مالزم1 محمد زيوداالدارة الملكية لحماية البيئة

الضرائب والتسعير المقدم غسان ضمراويالجمارك االردنية
البحث والرصدد. رأفت أحمدالجمعية العلمية الملكية

التوعية وآسب التأييدد. يارا مصلح

عالج االدمان على التبغد. روان دالشة 
عالج االدمان على التبغد. هيثم الخشمان الخدمات الطبية الملكية

عالج االدمان على التبغأ. عصام مرشد المؤسسة العامة للغذاء والدواء

عالج االدمان على التبغد. ميساء الخطيبمشروع دعم النظم الصحية

البحث والرصد د. نهيل الجابري
عالج االدمان على التبغد. زينب الكيالني

التوعية وآسب التأييدا. صبا العوضيجمعية المستشفيات الخاصة
التوعية وآسب التأييدد. الريسا الورجمعية ال للتدخين

البحث والرصدا. محمد الجنديدائرة االحصاءات العامة 

الضرائب والتسعير ا. عثمان عثمان

الضرائب والتسعير ا. عزام حشمة 

الحماية من التعرض للتدخين السلبي ا. عامر دحابرةديوان الخدمة المدنية
الحماية من التعرض للتدخين السلبي ا. هند أبو مراد ديوان المظالم

الحماية من التعرض للتدخين السلبي د. عالء الفاعوري رئاسة الوزراء

البحث والرصدا. محمد  مكاحلة مؤسسة الضمان االجتماعي
د. أآرم التوممنظمة الصحة العالمية

الحماية من التعرض للتدخين السلبي د. عبلة الوشاحهيئة تنظيم قطاع النقل البري

التوعية وآسب التأييدد. حمزة ابداح وزارة االوقاف 

الحماية من التعرض للتدخين السلبي د. منذر الشبول
الحماية من التعرض للتدخين السلبي م. أسعد عميرة 

عصام التلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البحث والرصدا.

التوعية وآسب التأييدأ. خالد أبو زيتونوزارة التنمية االجتماعية
فخري السميراتوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الضرائب والتسعير د.

الحماية من التعرض للتدخين السلبي ا. نايف البخيتوزارة الداخلية 

الحماية من التعرض للتدخين السلبي م. اسماء الغزاوي 

م. شارلي حدادين 
البحث والرصدا.  خلود الظاهر 

زيد العابديوزارة الشباب ‐ المجلس األعلى للشباب الحماية من التعرض للتدخين السلبي ا.

جامعة البترا

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

وزارة التربية والتعليم

وزارة الشؤون البلدية

ادارة مكافحة المخدرات

الجمعية الملكية للتوعية الصحية



  2013 أيلول –تقرير واقع حال مكافحة التبغ في االردن 
 2صفحة : 7ملحق   

 

 

   

ة  دوب ممثل الجهة الجهة  ذات العالق تي  شارك  بها  المن ل  ال حلقة  العم
التوعية وآسب التأييدد. مالك حباشنة

الضرائب والتسعير د. فاطمة خليفة

عالج االدمان على التبغد. رندة بقاعين

الحماية من التعرض للتدخين السلبي م. محمد أنيس

الضرائب والتسعير د. آامل الرواشدة 
البحث والرصدا. محمد نافع الخالدي

أ. معاوية عطيات

البحث والرصدأ. عبير رماضنة 

الضرائب والتسعير ا. محمد مصالحة وزارة العدل
الحماية من التعرض للتدخين السلبي م. منار الشورة وزارة العمل

البحث والرصدأ. محمد سليمانوزارة المالية 

البحث والرصدم. رشا قدورة وزارة النقل 

عندليب قندح التوعية وآسب التأييدا.

عالج االدمان على التبغد. ياسر ترآي
الحماية من التعرض للتدخين السلبي ا. اسراء التركناشطة في مجال حماية البيئة

الضرائب والتسعير ا. ماهر حمدانقانوني
ا. روان المصري

ا. رائد الفقهاء

Jordan Timesا. معاذ فريج

ا. احمد برقاويصحيفة السبيل

ا. انور زياداتصحيفة العرب اليوم

ا. ايمان المجالي

ا. نور ناصيف

الضرائب والتسعير د. فراس الهواري
عالج االدمان على التبغد. هبة أيوب
الحماية من التعرض للتدخين السلبي م. رشا بدر

البحث والرصدد. نور عبيدات
التوعية وآسب التأييدم. روان شهاب
التوعية وآسب التأييدا. عائشة شتيوي
ا. اياد غنيمات

وزارة الصناعة والتجارة

وآالة الغوث

Jo Heart

مرآز الحسين للسرطان

وزارة الصحة

مؤسسة الحسين للسرطان
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:واعتذرت الجهات التالية عن الحضور  

 الديوان الملكي 1

جمعية المستشفيات االردنية 2
التلفزيون األردني3
اللجنة األولمبية االردنية4
النقابات االردنية5
أمانة عمان الكبرى6

 تلفزيون رؤيا 7

جمعية الفنادق االردنية 8
جمعية المطاعم السياحية9

ديوان المحاسبة 10
صحيفة الدستور 11
 صحيفة الرأي12

 صحيفة الغد 13

 صحيفة حياة 14

مؤسسة المواصفات والمقاييس 15
اللجنة الصحية  -مجلس النواب 16
مرآز الملك عبداهللا للتميز17

منظمة اليونيسف 18
 نقابة االطباء 19

 وزارة البيئة20

وزارة التخطيط21
 وزارة السياحة22

وزارة تطوير القطاع العام23
وآالة االنباء بترا24
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واقع حال مكافحة  
االردن في التبغ

1

ن الر ي  بغ 

2013حزيران  24

غاية التقرير
رسم صورة متكاملة لواقع حال مكافحة التبغ في  

االردن
توفير قاعدة علمية يمكن االستناد عليها لتعزيز  

التبغ مكافحة جهود

2

جهود مكافحة التبغ
الفجوات الواجب التعامل معها لتعزيز جهود بيان 

مكافحة التبغ في االردن 
مرجعية لجميع الجهات العاملة في هذا  توفير 
المجال

أهداف الورشة
تعزيز التعاون ما بين جميع الجهات ذات العالقة

بيان االنجازات في مكافحة التبغ في االردن
تحديد أولويات تعزيز جهود مكافحة التبغ

ه ا ت الت ا ال ض ل الض القا

3

القاء الضوء على بعض الصعوبات التي تواجه
مكافحة التبغ في االردن

توفير فرصة لتصحيح وتعديل أية معلومات في  
التقرير

الجهات القائمة على العمل
مؤسسة ومرآز الحسين للسرطان

وزارة الصحة  
أمانة عمان الكبرى

4

)ممثال باالدارة الملكية لحماية البيئة(األمن العام 
االئتالف األردني لمكافحة التدخين

جمعية ال للتدخين
لجنة مكافحة التدخين في جامعة البتراء  

الجهات المشارآة في توفير المعلومات

دائرة االحصاءات العامة
وزارة الداخلية
وزارة النقل

هيئة تنظيم قطاع النقل العام
ة ال ال ة زا

الجمعية الملكية للتوعية  
الصحية  

الجمعية العلمية الملكية
وزارة التربية والتعليم

االسرة لصحة االعالم شرآاء

5

وزارة المالية
دائرة الجمارك األردنية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
وزارة الصناعة والتجارة  

والتموين
مؤسسة المواصفات  

والمقاييس

شرآاء االعالم لصحة االسرة
برنامج دعم النظم الصحية
الجمعية األردنية لمكافحة 

التدخين
منظمة الصحة العالمية

منظمة االونروا  
منظمة اليونيسيف

منهجية اعداد التقرير

6
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رسم هيكلية علمية لدراسة واقع  
حال مكافحة التبغ

مرجعيات عالمية في مجال مكافحةاالعتماد على 
)WHO( االتفاقية االطارية لمكافحة التبغ–
)WHO( نموذج التقرير العالمي لمكافحة التبغ–

الا ة ا ل ا ال ا ا

7

)CDC(الرشادات والمرجعيات لمكافحة التبغا–

دمج وموائمة البنود المستقاة من المرجعيات المذآورة 
للخروج بمحاور ومجموعة من االسئلة 

:المحاور
التخطيط والتنظيم–
السياسات والتشريع –
صناعة وتجارة التبغ –
العبء الصحي واالقتصادي للتبغ –

المراقبة والمتابعة  -
المعرفة واالتجاهات والممارسات -
مقومات وأدوات التوعية  -
مقومات وأدوات عالج االدمان على التبغ -

تحديد ذوي العالقة
تحديد الجهات ذات العالقة القادرة على التأثير في  

جهود ونجاح مكافحة التبغ في االردن
من منظور يهتم  دراسة دور عدد من الجهات 

غ الت ة اكاف ال االطا الد هذا عالقة

8

وعالقة هذا الدور باالطار العام   بمكافحة التبغ
ومبادرات وجهود مكافحة التبغ

جمع المعلومات
مراجعة التقارير واالحصاءات الوطنية المتوفرة

مقابلة مجموعة من صناع القرار وعاملي الميدان

9

بقي عدد من االسئلة دون اجابة واضحة  : مالحظة
وذلك اما لعدم توفر المعلومة أو االحصائيات أو  
لعدم توفر دليل على ما تم ذآره من معلومات

المراجعة التشريعية
رسم صورة واقعية لالطار التشريعي االردني 

القائم
التعاون مع خبير قانوني الجراء هذه المراجعة  

و( التفسيرية والقرارات والتعليمات واالنظمة القوانين لكافة تشريعي جرد اجراء

10

اجراء جرد تشريعي لكافة القوانين واالنظمة والتعليمات والقرارات التفسيرية و (
) االتفاقيات الدولية المصادق عليها بقانون

تحديد النصوص التي تتعامل مع آل من متطلبات  
مكافحة التبغ وآليات التنفيذ والعقوبات

استطالع آراء المواطنين 
اعداد االستبيان بالرجوع الى عدد من المصادر وأدوات 

االستبيان المثبتة علميا والمستخدمة حول العالم
حظر التدخين في االماآن العامة، وحظر بيع أو تقديم : المعرفة والتأييد للقانون-

منتجات التبغ للقصر، وحظر الترويج لمنتجات التبغ، ورفع أسعار منتجات التبغ
المعرفة بالرأي الشرعي في التدخين-

11

ي ي ي
المعرفة بعدد من االضرار الصحية الستخدام التبغ-
االستعداد لمطالبة المدخنين بااللتزام بحظر التدخين واستعداد المدخنين لالستجابة -

اختبار االستبيان وتنقيحه
استقطاب الباحثين وتدريبهم  

تنفيذ االستبيان في عدد من المواقع في العاصمة عمان
ادخال البيانات وتحليلها

استهالك التبغ في 
األردن  
قا أ قائق

12

حقائق وأرقام
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حالة البحث العلمي حول  
االردن في التبغ مكافحة

13

مكافحة التبغ في االردن

حالة البحث العلمي حول  
  مكافحة التبغ في االردن

اجراء عدد من الدراسات ونشر  تم  السنوات الماضيةفي •
.عدد من التقارير الوطنية واالبحاث المتعلقة بمكافحة التبغ

من حيث العينة   امحدود آانما منها تنوعت الدراسات •
آانو ما الوطنمنها المستوى عل

14

.  على المستوى الوطنيمنها ما آان و
ما بين  : هذه الدراساتتناولتها تنوعت المواضيع التي •

انتشار التدخين والفروقات ما بين فئات المجتمع، المعرفة 
فيما يتعلق بآثار التدخين والتعرض للتدخين  واالتجاهات 

.السلبي، وعالقة التدخين باالصابة باألمراض

حالة البحث العلمي حول  
مكافحة التبغ في االردن

  
وعالج عدد قليل من الدراسات موضوع االقالع  •

عن التدخين من حيث االدوية المستخدمة وتوافر  
أ

15

وأمور.الخدمات وفعاليتها وجدواها االقتصادية
أخرى مثل سياسات مكافحة التبغ في األردن  

.ونجاحها ودور المجتمع في مكافحة التبغ

حالة البحث العلمي حول  
مكافحة التبغ في االردن

  
ال يوجد حتى اآلن نظام لقياس ومراقبة استهالك •

.التبغ ومكافحته في األردن
لة ة ل آل

16

ال توجد حتى اآلن قاعدة معلوماتية شاملة •
.الستهالك التبغ في االردن

التبغ استخدام

17

بغ م 

استخدام التبغ
أجريت دراسة عوامل الخطورة لألمراض المزمنة  •

وهي دراسة وطنية ) 2007و  2005(في االردن 
تبين وجود عدد من الدراسات التي أجريت في  •

أ ا أ ل ا ة ا اال

18

االردن بهدف دراسة عوامل وأغراض أخرى  
غير التبغ ولكنها تناولت بعض  ) منها غير صحية(

عناصر استخدام التبغ 
)2009(دراسة الحضرية والصحة االسرية : مثل–
2010دراسة حالة انتشار االمراض المزمنة في االردن –
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استخدام التبغ
مسح المعارف واالتجاهات  ”تم اعتماد نتائج •

والممارسات نحو الوقاية والرعاية المتعلقة بمرض 
آونه مسحا وطنيا وجاء آاحدث  “ 2011السرطان 

19

التقارير وتناول موضوع استهالك التبغ من نواحي
.مختلفة واوسع مما سبقه من المسوحات والتقارير 

من نتائج التقرير
)  سنة 18فوق (نسبة انتشار استخدام التبغ بين البالغين •

.  بين االناث% 8بين الذآور و % 55، بمعدل 32%
ترتفع نسبة االنتشار بين البالغين في الفئات العمرية •

عاما   49 - 40في الفئة العمرية % 40االصغر لتصل الى 
ال تنخفض ا ق%16ن ف ه ن ا60ف ا

20

.  عاما 60في من هم فوق % 16بينما تنخفض الى 
والسبب في ذلك قد يعود الى صناعة التبغ والترويج له او ضعف •

التوعية او اختالف الثقافة والمعايير االجتماعية وغيرها وال 
يمكن تحديد ذلك اال بوجود نظام لقياس ومراقبة انشطة مكافحة 

.التبغ 

من نتائج التقرير

اختلفت نسب االنتشار باختالف المستوى التعليمي حيث •
بين من حصلوا على الشهادة االعدادية أو % 37آانت 

بين الحاصلين على شهادة % 28الثانوية في مقابل 
قها ف فما الدبل

21

الدبلوم فما فوقها
وآذلك هو الحال في العالم حيث ترتفع النسب في الفئات •

.  األدنى من حيث التعليم والدخل 

من نتائج التقرير
تليها االرجيلة % 93المنتج األآثر استخداما هو السجائر •

مع مالحظة أن بعض أفراد العينة يستخدمون (% 9
).أآثر من منتج

ما %) 35(ويستهلك أآثر من ثلث مدخني السجائر •
ا د ا ال ت اآ ال ق فأآث21(ف ة )ا

22

)سيجارة فأآثر 21(يفوق الباآيت الواحد يوميا 
أصبحت االرجيلة رائجة في المجتمع ويجب توفير التوعية  –

ووضع سياسات خاصة لتحديد التداول بها لحماية المجتمع 
من اضرارها 

ثلث المدخنين من المدخنين الشرهين وادمانهم شديد وهم  –
.بحاجة للمساعدة حتى يتمكنوا من التوقف عن التدخين

بين   التبغاستخدام انتشار  
النساء

 
نسبة انتشار تدخين السجائر بين النساء البالغات هي •

%.  6فهي  االرجيلةأما نسبة انتشار تدخين % 9
ة ال ة اال ال ل ث أ ا ا

23

عاما أآثر ميال لتدخين السجائر49 -40الفئة العمرية •
عاما  25 - 20من الفئات العمرية االخرى، أما فئة 

االرجيلةفكانت أآثر ميال لتدخين 
 االرجيلةوهذا يشير الى زيادة انتشار ظاهرة تدخين 

.  وبشكل تصاعدي

بين  التبغاستخدام انتشار 
اليافعين 

 -13الطالب في الفئة العمرية %) 26(حوالي ربع •
عاما ممن يستخدمون منتجا واحدا من منتجات   15

.التبغ على االقل

24

ى غ
من حيث طبيعة المنتج المستخدم، يشكل مدخنو  •

من  % 18ما نسبته % (12السجائر الحاليين 
  االرجيلةأما مدخنو )  من االناث% 7الذآور و
من  % 16من الذآور و % 27% (21فيشكلون 
).االناث
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بينالتبغاستخدامانتشار 
اليافعين 

من الطالب المدخنين بدأوا بالتدخين قبل سن  % 20•
  12 -11العاشرة وأن متوسط عمر البدء بالتدخين هو 

عاما

25

. عاما
.تأثير صناعة التبغ واستهدافها للصغار والشباب•

يحصلون عليها في المنزل   االرجيلةمن يدخنون •
أو في منازل االصدقاء %) 15(أو في المقهى %) 44(
.الى غيرها من االماآن باالضافة%) 11(

عند  واالرجيلةضعف التوعية بأضرار التبغ •
.االهالي بشكل خاص

المسح العالمي للتدخين بين 
الشباب

وآان االردن اول دولة في   1999مرة عام  الولاجري •
.المنطقة تجري هذا المسح 

المتكررة على   المسوحاتيمكن من خالله المقارنة بين •
ال ال نطقة ال ل د ا دة ا ال لة الد ت

26

.مستوى الدولة الواحدة او مع دول المنطقة والعالم 
ال يوجد نظام لقياس ومراقبة وتقييم انشطة مكافحة التبغ •

خاصة فيما يتعلق بالتوعية للشباب بأضرار التدخين  
بهم وبسهولة وصولهم الى منتجات التبغ   العنيةوالقوانين 

  والمسوحات، وبالتالي ال يمكن تحليل نتائج الدراسات 
المتكررة وايجاد الحلول لخفض استهالك التبغ بين  

الشباب  

بينالتبغاستخدامانتشار 
مقدمي الرعاية الصحية

من طالب المهن الطبية يستخدمون السجائر  % 44•
%  41و) من االناث% 16من الذآور و % 62(

لة اال ن دخن الطال هؤال ن

27

.من هؤالء الطالب يدخنون االرجيلة
.  من االطباء االردنيين يدخنون السجائر% 34•

هنا تبرز الحاجة الى رفع الوعي لدى مقدمي الرعاية 
الطبية وتغيير المواقف واالتجاهات حول استخدام التبغ  
.بأشكاله وضرورة االلتزام بعدم التدخين أمام المرضى

السلبي )القسري(التدخين

28

)القسري(التدخين السلبي 

)القسري(التدخين السلبي
بين البالغين 

.  لم يسمعوا بالتدخين السلبي االردنينمن % 52أآثر من •
البالغين يتعرضون للتدخين السلبي   االردنينمن % 44 •

البيوت العمل%30وف مكان ف%83وف

29

في%83و    .في مكان العمل% 30و  في البيوت
. المناسبات االجتماعية

لتحقيق الحماية من التعرض للتدخين السلبي لن تكون التشريعات –
وحدها آافية وانما هناك ضرورة للتوعية بالتدخين السلبي 

وأضراره وآيفية الوقاية من التعرض له بين العامة على اختالف 
.أعمارهم

) القسري(التدخين السلبي 
بين اليافعين 

اليافعون للتدخين القسري في المسكن  يتعرض•
 %)51(وفي االماآن العامة %) 54(

على%61في• واحد مدخن االردنية االسر من

30

من االسر االردنية مدخن واحد على  % 61في 
من هؤالء يدخنون داخل المسكن% 94االقل و ان 

ال يوجد متابعة وتفتيش من الجهات المسؤولة داخل –
البيوت والتوعية بأضرار التدخين السلبي قد تكون الحل 

االمثل
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العبء االقتصادي للتبغ

31

بغ ي ب

العبء االقتصادي
مليار   8.3يبلغ حجم االستهالك المحلي حوالي •

سيجارة سنويا
  2008اجمالي االنفاق على التبغ والسجائر في عام •

اردنيديتارمليون336بلغ

32

.اردني ديتارمليون 336بلغ 
تنفق ما بين دينار %) 49(نصف االسر االردنية •

.واحد ودينارين يوميا على التدخين
سنة فأآثر  25من االفراد من الفئة العمرية %  28•

  .مصابون بأحد االمراض المزمنة

العبء االقتصادي

متوسط انفاق االسرة االردنية السنوي على التبغ  •
.دينارا 424والسجائر يبلغ 

يتجاوز ما تخصصه االسرة للتبغ والسجائر ما•

33

غ
تخصصه لكل من  العناية الصحية والشخصية أو  

ما تخصصه للخضروات أو البيض وااللبان  
.  ومنتجاتها أو الحبوب ومنتجاتها

العبء االقتصادي
هناك مبالغ طائلة تصرف على التبغ في االردن  •
هذه االرقام تظهر التكاليف المباشرة لحرق منتجات  •

غير  ) االعباء( التبغ، وال نعلم مقدار التكاليف 
ا ا ة ا ال ا اال ال ثل اش ال

34

المباشرة مثل عالج االمراض الناجمة عن استخدام 
التبغ او عالج االدمان على التبغ او تغيب العاملين 

.عن عملهم او الوفاة المبكرة وغيرها 
هناك حاجة الجراء دراسة موسعة لتقييم العبء  •

االقتصادي للتبغ في االردن  

التدخين عن االقالع

35

االقالع عن التدخين

نسب االقالع عن التدخين

ممن نجحوا (السابقين من االردنيين من المدخنين % 3•
).في االقالع

قد حاولوا االقالع عن % 63من بين المدخنين الحاليين •
ينجحوا ولم الماض ف التدخين

36

.التدخين في الماضي ولم ينجحوا
هذا يدل على ان المدخنين بحاجة للمساعدة حتى يتمكنوا من •

االقالع عن التدخين وهناك ضرورة لتوفير خدمات عالج 
االدمان على التبغ وتوفير االدوية المستخدمة في العالج
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نسب االقالع عن التدخين
)الشباب(

بينما  باالقالعمن المدخنين الحاليين يرغبون % 53•
.االقالع خالل العام الماضي% 64حاول 

هناك ضرورة للترآيز على الفئات الحساسة في عالج –
ل ا ال ا ال ق ا ال ثل الت ل ا اال

37

االدمان على التبغ مثل المراهقين والنساء الحوامل
ومرضى القلب والسرطان والمرضى النفسيين وغيرهم  

صناعة التبغ واالقتصاد 
الوطن

38

الوطني

صناعة التبغ واالقتصاد 
الوطني

  
 40 و.االردنفي  مسجالمصنعا للسجائر  13يوجد •

شرآة تتعامل بمنتج المعسل

39

هناك حاجة لوضع السياسات التي تعمل على تقليص عدد–
المصانع ومن ثم اغالقها او تحويلها الى منتجات اخرى 

اذا اردنا فعال القضاء على وباء التبغ في االردن 

صناعة التبغ واالقتصاد 
الوطني

:2012اعداد الرخص لعام  
رخصة فعالة) 319: (األرجيلةتقديم •
رخصة فعالة) 719: (بيع التبغ والتنباك و الدخان •

40

غ )(ع
رخصة فعالة) 168: (بيع لوازم تدخين•
رخصة فعالة) 103: (بيع اراجيل•

بينما نجد ان بيع التبغ يتم في معظم المحالت التجارية –
الى بيع السجائر بالمفرق والسماح بتقديم   باالضافةتقريبا، 
للمراهقين في المقاهي والمطاعم، مما يدل على  االرجيلة

ضعف تفعيل القوانين بهذا الخصوص

صناعة التبغ واالقتصاد
الوطني

:2010الكتاب االحصائي السنوي االردني 
ما   2009بلغ حجم صناعة منتجات التبغ لعام •

دينار اردني  0553,613,00قيمته 
لعام• ومصنوعاته التبغ من المستوردات حجم بلغ

41

بلغ حجم المستوردات من التبغ ومصنوعاته لعام•
.  دينار اردني 48,182,000ما مقداره  2010

وبلغ حجم تعويضات العاملين ما قيمته •
دينار اردني وبلغت الضرائب ما   12,531,000

.دينار اردني345,164,000قيمته 
حجم الصادرات ؟؟•

صناعة التبغ واالقتصاد 
الوطني

بدعوة وفد   2012قامت شرآة فيليب موريس في •
وآان . من قطاع االعالم لزيارة مصنع الشرآة

الهدف المعلن لهذه الزيارة التعرف على المصنع  

42

وايجاد قنوات اتصال فعالة مع القطاع االعالمي،  
نجد ان هناك محاوالت مستمرة من قبل شرآات صناعة –

التبغ للوصول الى صناع القرار والمسؤولين في 
الحكومية المختلفة المعنية بالتبغ سسات والمؤالوزارات 
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التخطيط والتنظيم

43

االتفاقية االطارية لمكافحة التبغ
على االتفاقية االطارية   2004صادق األردن في 

لمكافحة التبغ فأصبح ملزما بتنفيذ بنودها
صادرة عن منظمة الصحة العالمية–

لل ة ل ا ل أ

44

أول معاهدة دولية تتصدى للتبغ–
تضع أحكاما اساسية التخاذ التدابير القادرة على الحد –

من انتشار استخدام التبغ والتعرض لدخانه
تتعامل مع عوامل العرض والطلب فيما يخص –

مكافحة التبغ 

األجندة الوطنية
من االهداف العريضة لألجندة الوطنية

2006–2015:
تعزيز أنماط الحياة الصحية في مجال الطب الوقائي –

ة ال ة ا ال ا ل ا لل ة ا آا

45

آاستراتيجية للتعامل مع تحديات الرعاية الصحية
تعديل التشريعات في ضوء التطبيقات العملية وما قد –

تكشف عنه من قصور أو تناقض
االلتزام بأحكام االتفاقيات الدولية –

خطة حكومة المملكة األردنية 
الهاشمية

من خطة حكومة المملكة االردنية الهاشمية
2013–2016  :

مثلخ– السارية غير األمراض انتشار معدالت فض

46

ل  ري  ير  رض  ر  ض  
السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم

ضبط وتوجيه االنفاق الصحي وزيادة عدد برامج الرصد –
والكشف المبكر

تحسين المستوى الصحي للطلبة والتعامل مع قضايا –
الشباب

لم تذآر مكافحة التبغ صراحة أو ضمنيا في أي منها

مكافحة التبغ آأولوية وطنية
لم يترجم هذا الى دعم لجهد وطني لمكافحة التبغ

ال تزال هناك استثمارات وطنية في صناعة التبغ–
فرضت القوانين االردنية رسوم (هناك نقص حاد في التمويل –

يت ال العوائد هذه أن اال التبغ وتجارة صناعة نشاطات عل وضرائب

47

وضرائب على نشاطات صناعة وتجارة التبغ اال أن هذه العوائد ال يتم
)توجيهها لدعم برامج مكافحته

ال يوجد في االردن نظام وطني يعنى برصد ومتابعة –
)صحي، اقتصادي، اجتماعي(المؤشرات الخاصة بمكافحة التبغ 

اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين
برئاسة وزير الصحة وعضوية مؤسسات  2001تشكلت في 

حكومية وشبه حكومية ومؤسسات المجتمع المدني
تم تصنيف التبغ آمشكلة تختص بالصحة العامة فكانت 

وزارة الصحة هي المسؤول األول 

ط التخط ة آل

48

آلية التخطيط
انقطاع هذه الخطة عن خطة عمل الحكومة االردنية واألجندة الوطنية–
عدم تحديد غايات لألهداف ومؤشرات لألداء مما يعني ضعف القدرة –

على التقييم 
ال تحظى قرارات اللجنة بالزامية التطبيق–
عقد االجتماعات بشكل دوريوعدم ضعف جهود المتابعة –
عدم اختيار االنشطة لتؤازر بعضها البعض وضعف توزيع –

المسؤوليات
الترآيز على محور االستهالك والطلب بشكل غير متوازن مع محور –

العرض
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نموذج ناجح في جعل  –ترآيا 
مكافحة التبغ أولوية وطنية 

)بشهادة منظمة الصحة العالمية(

المصادقة بقانون على االتفاقية االطارية لمكافحة التبغ
الوزراء لرئيس قيادي دور

49

دور قيادي لرئيس الوزراء
التزام الحكومة آكل بمكافحة التبغ وتفعيل دور عدد من 

الجهات في تفعيل القانون
)ايجاد مديرية بدال من قسم لمكافحة التبغ(دور محوري لوزارة الصحة 

التراخيص، التنظيم، الرقابة والتفتيش، (انشاء هيئة تنظيم قطاع التبغ 
...)العقوبات، التوعية والتثقيف،

نموذج ناجح في –ترآيا 
التخطيط والتنظيم لمكافحة التبغ

آدليل MPOWERاعتماد بنود االتفاقية االطارية و
رسم برنامج وطني لمكافحة التبغ وتحديد االولويات 

  ) حماية القصر وغير المدخنين من التعرض للتدخين السلبي(الملحة 

50

رسم تشريع متكامل للتعامل مع محاور مكافحة التبغ آافة
آسب تأييد العامة من خالل التوعية والتثقيف 

التأآيد على دور هيئات المجتمع المدني في تحقيق 
االهداف

تجذير مكافحة التبغ ضمن الخدمات الطبية الوقائية

السياسات والتشريع

51

مرتكزات مكافحة التبغ
:يرتكز التشريع االردني في مكافحة التبغ على

مبدأ حماية الصحة العامة -
على الرغم (االلتزام باالتفاقية االطارية لمكافحة التبغ -

ا ل ادقة لل ن قان د د )ن

52

)من عدم وجود قانون للمصادقة عليها

مكافحة التبغ في التشريع االردني
:47/2008قانون الصحة العامة 

من مهام وزارة الصحة تقديم خدمات الصحة الوقائية و العالجية، وتشجيع انماط  -
.  الحياة الصحية ومكافحة التبغ ومكافحة االمراض غير السارية

حظر التدخين في االماآن العامة وحظر الدعاية واالعالن : الفصل الثاني عشر-
وحظر البيع للقصر وفرض الصور التحذيرية ومنع ماآنات بيع التبغ ومنع 

.  مقلدات التبغ
االحداث لوك اقبة 37/2006قانون

53

:37/2006قانون مراقبة سلوك االحداث 
حظر أية ممارسات تسهل على الحدث الحصول على منتجات التبغ مساويا في -

.  ذلك بينها وبين المسكرات والمؤثرات العقلية وحدد العقوبات بشكل واضح

:مجموعة من القوانين واالنظمة، منها
- قانون السير
- قانون البلديات
- قانون المواصفات والمقاييس
- قانون الجمارك وتعديالته

المنشآت الفندقية نظام-
المطاعم واالستراحات السياحية نظام-
نظام منع المكاره-
نظام الضريبة الخاصة-

الحماية من التعرض للتدخين السلبي
التدخين في المكان العام) قانون الصحة العامة(حظر التشريع االردني 

المستشفيات والمراآز الصحية "عرف المشرع المكان العام على أنه 
والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني 

الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الرآاب وصاالت القادمين 
والمغادرين في المطارات والمالعب المغلقة وقاعات المحاضرات واي 

54

ي ي
مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكانًا عامًا على ان ينشر قراره في 

".الجريدة الرسمية

:  العقوبات
من قام بتدخين اي من منتجات التبغ في االماآن العامة المحظور  - 

التدخين فيها 
في حال سماح المسؤول عن المكان العام الذي حظر فيه التدخين الي  - 

شخص بتدخين اي من منتجات التبغ فيه
الحبس مدة ال تقل عن اسبوع وال تزيد على شهر او بغرامة ال تقل عن خمسة عشر  -

دينارا وال تزيد على خمسة وعشرين دينارا 
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مواطن الضعف فيما يختص بالحماية 
من التدخين السلبي

اعتماد تعريف المكان العام على مسميات المواقع بدال  
صفة المكان الذي يرتاده أآثر من شخص (من صفات هذه المواقع 
 )وصفة تعريض المدخن غيره للخطر

أجاز المشرع تحديد أماآن خاصة ضمن المكان العام

55

م ن ن ن ي رع ز ج
ولم يتطرق الى ) بقرار من الوزير(يسمح فيها بالتدخين 

الشروط الهندسية التي تضمن عدم تسرب دخان التبغ 
 الى باقي انحاء المكان العام

جاء مصطلح التهوية في التشريع سطحيا ليرتبط بشكل 
البناء وال يصلح آمرجع لحظر التدخين أو ضمان عدم  

تلوث الهواء  

نموذج ناجح في الحماية –ترآيا 
من التعرض للتدخين السلبي

:  يحظر استخدام منتجات التبغ في
حيث من الممكن المساحات المغلقة من المباني العامة وغيرها -

تواجد أآثر من شخص
المواصالت العامة والمواصالت باالجرة بجميع أشكالها-

ل ل ل لل ل ل ل ل

56

المساحات المغلقة والمفتوحة للمؤسسات التعليمية والثقافية -
واالجتماعية

...)مطاعم، مقاهي، (المنشآت السياحية الخاصة -
يسمح بايجاد مناطق للتدخين في عدد من المنشأت والمرافق 

: شريطة) فصّلها القانون(
عدم السماح للقصر بدخولها-
عزل هذه المناطق آليا لضمان عدم تسرب الدخان-
وضع الفتات تبين مضار التدخين-

نموذج ناجح في الحماية –ترآيا 
)2(من التعرض للتدخين السلبي 

المؤسسات العامة ثم المرافق السياحية: التدرج
تفعيل الدور المحوري لقطاع االعالم في بيان أهمية الحظر

اطالق حمالت اعالنية ابداعية غير تقليدية

57

االستعانة بالخبراء للتعامل مع مقاومة القطاع السياحي
)مراقب 10,000حوالي  (متابعة تفعيل القانون 
:اثبات نجاح الحظر

مراقبة نوعية الهواء قبل وبعد فرض الحظر لمتابعة نجاحه-
متابعة االدخاالت الناتجة عن االصابة باألمراض ذات -

العالقة بالتبغ

ترخيص منافذ البيع
طالب التشريع المحال والمطاعم والمقاهي التي تقدم 

أو تبيع منتجات التبغ بالحصول على التراخيص  
آغيرها من النشاطات االقتصادية

رخص المهن-
مواقع ترخيص

58

ترخيص مواقع-

التراخيص ال ترتكز على مبادئ مكافحة التبغ بل جاءت 
لتنظيم االنشطة االقتصادية

ال يفرض القانون أية محددات من حيث عدد منافذ  
البيع في المساحة المعينة، أو قرب هذه المنافذ من  

المدارس والمناطق السكنية

مسؤوليات التراخيص
تختلف اجراءات ومسؤوليات التراخيص باختالف اشكال البيع

:الجهات القائمة
أمانة عمان الكبرى أو البلديات-
وزارة الصناعة والتجارة -
وزارة السياحة -

59

وزارة الصحة، والمحافظة، ومديرية االمن العام، والدفاع (لجنة -
)المدني، وأمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية 

:من التشريعات ذات العالقة المباشرة
تعليمات ترخيص الكوفي شوب مع تقديم االرجيلة واسس ترخيصها –

2003وتعديالتها لسنة 
2003تعليمات ترخيص المقاهي الشعبية لعام –
1997لسنة  6نظام المطاعم السياحية رقم –

نموذج ناجح في ضبط –ترآيا 
منافذ بيع التبغ

تكون هيئة تنظيم قطاع التبغ مسؤولة عن منح التراخيص
ال يجوز بيع أي من منتجات التبغ دون ترخيص وال يجوز 

المرخص الموقع نطاق خارج التبغ منتجات بيع

60

بيع منتجات التبغ خارج نطاق الموقع المرخص
ال يجوز بيع منتجات التبغ في مرافق المؤسسات التعليمية 

واالجتماعية والثقافية
ال يجوز بيع منتجات التبغ من خالل أي من الوسائل 

الهاتفية أو االلكترونية
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الدعاية واالعالن والترويج
تنبع أهمية هذا البند من أهمية ايجاد ثقافة مجتمعية ال    

تتقبل التدخين آجزء من الحياة اليومية

ال يجوز ألي شخص او جهة عامة او خاصة بما في ذلك 
الغراض اعالن أي نشر او عرض او طبع االعالم وسائل

61

وسائل االعالم طبع او عرض او نشر أي اعالن الغراض
الدعاية ألي من منتجات التبغ او توزيع أي نشرة او 
المادة (ادوات او مواد للتعريف به او االعالن عن منتجاته 

)47/2008من قانون الصحة العامة  54
  

يحظر على أي شخص عرض أي من منتجــات التبغ اال 
من قانون الصحة العامة  54المادة (وفق نظام يصدر لهذه الغاية 

47/2008(

منع وصول القصر لمنتجات التبغ
تنبع أهمية هذا البند من أهمية حماية القصر من التجربة    

واالدمان في السنوات االآثر خطورة من حياتهم

يحظر بيع السجائر بالتجزئة ويحظر بيع أي من منتجات التبغ 
من قانون الصحة العامة  55المادة (لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره 

47/2008(

62

47/2008(
يحظر على الحدث شراء التبغ لنفسه أو لغيره، ويحظر عليه 

)2006لسنة  37قانون مراقبة سلوك االحداث رقم (تدخين التبغ أو النرجيلة 
قانون مراقبة سلوك االحداث رقم (يحظر وضع ماآنات لبيع منتجات التبغ 

)2006لسنة  37
يحظر صنع واستيراد وتوزيع وبيع مقلدات منتجات التبغ بما في  

ذلك الحلوى والكعك وااللعاب واالدوات المصنعة بشكل يشابه ايا 
)2006لسنة  37قانون مراقبة سلوك االحداث رقم (من منتجات التبغ 

...اال أنه 
حظر القانون دخول القّصر الى المالهي والحانات ولكن لم 

يحظر دخولهم الى المقاهي القائمة على تقديم االرجيلة 
بالرغم من ذآر التبغ ضمن المجموعة االآبر وهي التبغ والمسكرات و المواد المخدرة (

)والمواد الطيارة والمؤثرات العقلية

63

:بين اليافعين 2009احصاءات 
من المدخنين تمكنوا من شراء السجائر من المحالت% 41
من المدخنين حصلوا على االراجيل في المقاهي% 15
قدم لهم أحد مندوبي شرآات التبغ السجائر بالمجان% 11
تحمل شعارا ...) قميص، طاقية، محفظة(امتلكوا شيئا ما % 18

ألحد منتجات التبغ

منتجات التبغ
الشكل او العبارة او آليهما التي تقررها المواصفة ضرورة وضع 

من  56المادة (القياسية االردنية في مكان ظاهر على منتجات التبغ 
) 2008لعام  47قانون الصحة العامة 

السجائر –صدرت المواصفة القياسية االردنية للتبغ ومنتجات التبغ -
446/2012رقم م ق أ 

للتنباك- أردنية قياسية مواصفة اصدار على حاليا العمل ويجري

64

ب  ي  ر ي  ي و  ر  ى  ي  ل  ويجري 

:المواصفة
بيان نسب النيكوتين والقطران وأول أآسيد الكربون-
بيان بلد المنشأ أو آون المنتج محلي الصنع-
وضع الصور والعبارات التحذيرية على المنتج حسب الشروط-
منع وضع أية عبارات ترويجية-
منع وضع معلومات مضللة توحي للمستهلك بعد الضرر-

)2(منتجات التبغ 

المؤسسة العامة للغذاء والدواء مسؤولة عن  
تسجيل بدائل النيكوتين المتعارف عليها عالميا  

لسنة  41لقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (والمراقبة عليها 
والصيدلة2008 الدواء )وقانون

65

ي 2008 ء و و ون  )  و

لم يشر التشريع االردني الى مسؤولية مراقبة  
منتجات النيكوتين غير  المصنفة آبدائل عالجية

–ترآيا 
مواصفات منتجات التبغ

وضع عبارات تحذيرية على جهاز االرجيلة
تحديد مسؤوليات الموافقة على منتجات التبغ

66

بغ ج ى و ي ؤو ي
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الرسوم والضرائب
تتسم التشريعات فيما يتعلق بمنتجات التبغ  

والرسوم والضرائب المفروضة عليها بالتعقيد 
والغموض

ه نف غ الت تثنا ا ا ال خال

67

جميع مدخالت السجائر باستثناء التبغ نفسه
معفاة من الرسوم الجمرآية بينما تشكل الضرائب  

من قيمة باآيت السجائر% 78.5

التهريب
يندرج التعامل مع تهريب منتجات التبغ تحت   

 1998لسنة  20قانون الجمارك وتعديالته رقم 
ضبطت دائرة الجمارك االردنية ما   2012في عام 
زه ا ل ال آغ

68

آغم من المعسل وما يزيد عن  7656مجموعه 
تحتوي الكرتونة على  (مليون آرتونة سجائر  1.5
)  آروز 50

عن أسعار التبغ في االردن
خفضت شرآات التبغ أسعار بعض منتجاتها  

متذرعة   2012في آانون أول % 25بحدود 
بارتفاع التهريب في ظل الظروف القائمة في  

سوريا

69

سوريا
بادرت منظمة الصحة العالمية بالتواصل مع  

حكومة المملكة االردنية الهاشمية بهدف  
المساعدة في دراسة تعديل النظام الضريبي في  
االردن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية

–جنوب افريقيا 
االستهالك وعالقته باالسعار

70

صناعة وزراعة التبغ
تنظم التشريعات االردنية صناعة منتجات التبغ آغيرها من 

الصناعات من خالل تحقيق المتطلبات البيئية ومتطلبات 
تسجيل والمراقبة على الشرآات

ال توجد شروط خاصة من منطلق مكافحة التبغ 

71

 13بيانات وزارة الصناعة والتجارة تشير الى تسجيل 
مصنعا للتبغ

من % 85بشراء  2011قامت فيليب موريس في اذار 
.  م.م.شرآة الدخان والسجائر الدولية ذ

  
ولم يتم اصدار اية قوانين  1952تم الغاء قانون التبغ لعام 

أو تشريعات تحظر زراعة التبغ في المملكة 

...مالحظات 
لم يقس التشريع االردني على غيره من النماذج الناجحة
هناك ضعف في توجيه عائدات الضرائب والعقوبات نحو 

برامج مكافحة التبغ وعالج االدمان عليه
تتعدد وتتوزع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة التبغ 

ظ ف

72

في النظام القانوني االردني 
:مما يدعو الى 

دراسة تبني مبادرة طويلة األمد لصياغة تشريع شامل  -
ومتكامل

رفع درجة وعي المشرع من الناحية الصحية والبيئية -
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مقومات وأدوات التوعية 
وآسب التأييد

73

حمالت وأنشطة التوعية 
التأ آ

74

وآسب التأييد

التعريف بقانون الصحة العامة 
47/2008

بهدف   2009حملة وطنية اطلقت في أيار •
باالضافة الى   التعريف بقانون الصحة العامة 

  تستهدفا. التوعية حول التدخين السلبي وضرره
ة الخا ة ا ال ات ؤ ال ف ا الق ناع

75

صناع القرار في المؤسسات العامة والخاصة
ومؤسسات المجتمع المدني، باالضافة الى فئات  

المجتمع المختلفة وخاصة البالغين منهم

سليم الصحية حملة أبو
حملة  الادراج رسائل عن اضرار التدخين ضمن تم 

– والتي غطت نطاقا واسعا من المواضيع يشمل 
السكري والسمنة و    -باالضافة الى التدخين

القلبية والصحة الشتاء وامراض السرطان

76

.  السرطان وامراض الشتاء والصحة القلبية 
واستهدفت الحملة فئات المجتمع آافة من خالل  

من خالل  (التلفزيون واالذاعة والصحف 
وتوزيع النشرات،  ) سناريوهات آاريكاتيرية

. لعامين واستمرت 

برنامج اعتماد المدارس الصحية
الى  دف ويه. 2008عام  برنامجواطالق التطوير تم 

المدرسة ويتناول  في تعزيز و تطوير بيئة صحية 
جميع الجوانب الصحية، العملية والتثقيفية،  

يخاطب الطلبة والمعلمين وأولياء األمورو

77

ورو ي و و ين و ب ب ي
.  باإلضافة إلى المجتمع المحلي

يعتمد البرنامج مجموعة من المعايير لتقييم  
المدارس اضافة الى توفيره لمادة علمية ووسائل  

وأنشطة تفاعلية تتعامل مع عدد من المحاور  
.  الصحية ومنها محور التدخين

:تنفيذ عدة حمالت مصغرة منهاتم 

حملة آسب تأييد صناع القرار في المؤسسات  •
)2011(العامة والخاصة 

والجامعات• المدارس في االقران تثقيف حملة

78

حملة تثقيف االقران في المدارس والجامعات  
)2012(والتي شملت جميع مناطق المملكة 

حملة آسب تأييد المجتمع المدني لحث الحكومة  •
االتفاقية االطارية لمكافحة  "على التوقيع على 

)2004 - 2003(” التبغ
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للتوعية تم تنفيذ مجموعة من االنشطة 
: باضرار التدخين 

في " دليل اليافعين واليافعات لمكافحة التبغ"انتاج وتوزيع وتطبيق •
)2010 - 2006(مجموعة من المدارس والمراآز الشبابية 

  النقلالتدخين السلبي في الحافالت ومجمعات منشورات عن توزيع •
)2011(

ة

79

تحميل محاضرات توعوية عن اضرار التدخين على موقع وزارة•
التربية والتعليم الستخدامها من قبل المعلمين في المدارس

تنفيذ نشاطات توعوية تفاعلية في المدارس والجامعات •
والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعقد المؤتمرات الصحفية، وبث 

–2008( رسائل توعوية من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
2013(

حمالت وأنشطة التوعية وآسب  تميزت ال
بانها  التأييد

على أضرار التدخين، والتدخين السلبي  ت معظمهارّآز•
وأضراره

اختلف مستوى تدريب الكوادر القائمة على هذه  •
االنشطة وهناك حاجة عامة لتدريب الجهات العاملة  

80

.  على التصميم والتنفيذ والتقييم
تم استخدام  الجلسات التوعوية والعروض المسرحية  •

وشبكات التواصل االجتماعي ووسائل االعالم المرئي 
كترونية لوالمسموع والصحافة المطبوعة واال

.  والنشرات المطبوعة

ومن المحددات التي واجهتها
نقص التمويل في آثير من االحيان، مما يؤثر  •

سلبا في آفاءة الحملة وقدرتها على تحقيق  
.  أهدافها

عدم ارتباط االنشطة الفردية بأهداف الخطة  •
ة ط ل

81

.الوطنية 
. عدم وجود منهجية واضحة للتقييم•
الرسائل  لعدد قليل من لمناهج الدراسية تضمين ا•

المدرسة والتي جاءت في الصفوف  كتب الفي 
.  العليا

...بالمقابل جاءت مبادرات وطنية 
االئتالف االردني لمكافحة  “انشاء  2010تم في عام •

من منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا   ”التبغ
المجال والذي يهدف الى تفعيل دور المجتمع المدني  

.في مكافحة التدخين
عام• في االردنية“تأسيس2013تم الجامعات اتحاد

82

اتحاد الجامعات االردنية تأسيس 2013تم في عام •
ايجاد بيئة تربوية والذي يهدف الى  ”لمكافحة التدخين

.  خالية
بادراج توفير " مرآز الملك عبداهللا الثاني للتميز"قام •

جائزة  "بيئة خالية من التدخين ضمن معيار القيادة في 
.ضمن دورتها األخيرة" الملك عبداهللا الثاني للتميز

تجارب عالمية ناجحة
 Massachusettsفي الواليات المتحدة االمريكية •

تم رفع الضرائب على منتجات التبغ ومن ثم استخدام العائد في 
حملة اعالمية موسعة في التلفزيون واالذاعة والصحف 
المراهقين عدد في انخفاض الى ادى التدخين اضرار حول

83

ين ر ي   ض  ى  ى  ين  ر  ر ول 
الذين انخرطوا في التدخين نتيجة  ) سنة  13الى  12عمر (

لهذه الحملة 

تجارب عالمية ناجحة
االوروغواي•

فرضت وزارة الصحة زيادة مساحة الصورة 
%  80التحذيرية على باآيتات السجائر الى 

فة الخف ثل ضللة ال ا ا ال ض ن

84

ومنعت وضع العبارات المضللة مثل الخفيفة  
ادى ذلك الى زيادة عدد المدخنين  . وقليلة القطران

الراغبين في االقالع
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تجارب عالمية ناجحة
روسيا•

فرضت الحكومة الروسية على وسائل االعالم  
المختلفة بث رسائل توعوية حول اضرار التدخين  

ل قا ا ا خفضة ف ل قا

85

مقابل دفع رسوم مخفضة جدا او بدون مقابل ،
مما ادى الى جعل اضرار التدخين اآثر تداوال بين  

عامة الناس والى زيادة الرغبة في االقالع عن  
التدخين  

مقومات وادوات عالج 
االدمان

86

خدمات عالج االدمان  

87

على التبغ

خدمات عالج االدمان على التبغ
وفي وزارة الصحة تتوفر خدمة عالج االدمان على التبغ في •

أطباء القطاع عيادات عدد من وفي  مرآز الحسين للسرطان
. الخاص

لصقات وعلكة (بدائل النيكوتين والصيدليات عيادات الوتتوفر في •
، Varaniclineباالضافة الى دواء فارانكلين ) وحبوب المص

بيوبروبيون دواء الحسينBupropionاما مرآز ف فيتوفر

88

فيتوفر في مرآز الحسين  Bupropionاما  دواء بيوبروبيون
.فقط 

تقدم وزارة الصحة الخدمات واالدوية بالمجان لمراجعيها، أما في •
مرآز الحسين للسرطان فتضاف الى التكلفة الكلية في حالة 

.  ويغطيها المراجع مباشرة امريض السرطان 
يوفر مرآز الحسين للسرطان التدريب للكوادر الصحية العاملة •

.في عيادات عالج االدمان على التبغ 

...ومن المحددات 
ال تزال خدمة عالج االدمان على التبغ على درجة  •

منخفضة في سلم االولويات الصحية، فال تلقى القسط  
الكافي من التوعية والترويج و التدريب والتمويل 

.الستمرارية الخدمة 

89

يندر تحويل المرضى من خالل برامج الرعاية االولية أو  •
لضعف المعرفة من قبل الكوادر الصحية   المتخصصة

.ولقلة عدد العيادات
وال يتوفر برنامج وطني ال تتوفر أدلة وطنية معتمدة •

بتصميم و تنفيذ برامجها  ة فتقوم آل جهلتوفير الخدمة 
.حسبما تراه مناسبا وعلى ضوء امكانياتها

...ومن المحددات 
ال تتوفر ادوية عالج االدمان على التبغ بانواعها  •

.بشكل مستمر 
 Bupropionلم يتم تسجيل دواء بيوبروبيون  •

االردنية والدواء الغذاء مؤسسة في

90

.في مؤسسة الغذاء والدواء االردنية 
عدم وجود خدمة الخط الساخن لالقالع •

Quitlines
ال تقوم شرآات التامين بتغطية تكاليف عالج  •

.االدمان على التبغ 
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تجارب عالمية ناجحة
نيوزيالندا•

تضمن النظام الصحي تقديم النصيحة للمرضى آافة  
(Brief  Intervention)    وادى ذلك الى زيادة

خ الت االقال ا ا ا

91

عدد مراجعي عيادات االقالع عن التدخين و
Quitlines   باالضافة الى زيادة عدد محاوالت

المدخنين في االقالع

تجارب عالمية ناجحة
الواليات المتحدة االمريكية •

عمل النظام الصحي على تسهيل الوصول واستخدام  
بدائل النيكوتين بتوفيرها دون وصفة طبية في  

ة ا الت ال اال تخ ا ة ا ز ال ذلك ا

92

ادى ذلك الى زيادة استخدام . المحالت التجارية
خالل سنة من صدور  %  150االدوية بنسبة 

.القرار
اتبعت استراليا نفس االسلوب وادى ذلك الى  •

.مضاعفة استخدام بدائل النيكوتين 

استطالع آراء المواطنين 

93

غاية الدراسة
يلعب المجتمع المحلي دورا محوريا في نجاح جهود مكافحة 

التبغ و لكن لم تتوفر أية دراسات وطنية تقيم معرفة 
واتجاهات العامة فيما يتعلق بمكافحة التبغ بشكل خاص

قوانين وسياسات مكافحة التبغ  
الرسائل التوعوية

94

استراتيجيات شرآات التبغ
تصورات خاطئة عن اضرار التبغ

رصد سريع واولي لمعرفة العامة وآرائهم في شريحة من 
)متواجدة في عدة اماآن عامة(المجتمع 

دراسة اولية توفر قاعدة تخدم جهودنا ونتائجها قد تساعد ايضا في 
تصميم دراسات وطنية  

العينة
مستجيب 1169

اناث% 38
عاما 27متوسط عمر العينة 

ا75%40 ا

95

عاما40دون عمر % 75•
المستوى التعليمي

على الشهادة الجامعية االولى حاصل % 53•
) بكالوريوس(

لم يتجاوز شهادة الدراسة الثانوية العامة% 28•

حالة حول النتائج تشير ماذا

96

ماذا تشير النتائج حول حالة 
التدخين؟ 
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حالة التدخين
حالة التدخين بين الفئات المختلفة تساعد في تحديد 
المجموعات التي يجب ان تستهدف ضمن الحمالت 

التوعوية
انماط التدخين بين الفئات المختلفة تساعد في تحديد 
نوعية الرسائل الصحية التي يجب ايصالها للفئات

97

ه ي يجب ي ي ل ر ي و
المستهدفة

لتبغ بأحد أشكالها ونستخدمي 46%
  منتظممدخنين للسجائر بشكل % 27•
مدخنين لألرجيلة في المناسبات% 7.8•
شكل منتظم مدخنين لألرجيلة ب% 4.1•
مدخنين للسجائر في المناسبات% 2.5•

حالة التدخين بين الفئات العمرية
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مدخن سجائر منتظم

مدخن سجائر في 
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مدخن ارجيلة في 
المناسبات
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االناث

غير مدخن

مدخن سجائر منتظم

مدخن سجائر في 
المناسبات

مدخن ارجيلة في 
المناسبات

ماذا تشير النتائج حول وعي 
مكافحة ف ودوره المواطن

99

المواطن ودوره في مكافحة
التبغ؟ 

81.4%
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المعرفة بسياسات مكافحة التبغ 
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منع الترويج ألي من  
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تأييد لسياسات مكافحة التبغ
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فرض عقوبات   
على من يقوم ببيع  
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للقاصرين

حظر تقديم   
االرجيلة  
للقاصرين

فرض عقوبات   
على من  يقوم  
بتقديم االرجيلة  
للقاصرين

حظر الترويج   
ألي من منتجات  

التبغ   

رفع الضرائب   
على السجائر

رفع الضرائب   
على االرجيلة

غير المدخنين 

المدخنين 

تأييد لحظر التدخين في االماآن العامة
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الجامعات المطاعم  المقاهي   

غير 
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المدخنين 



 2013أيلول – واقع حال مكافحة التبغ في االردن 

8ملحق  18

مستوى المعرفة باضرار التبغ 
هناك مستوى جيد من المعرفة باالضرار الصحية 

الستخدام التبغ والتعرض لدخانه ولكن تنخفض نسبيا 
مستويات المعرفة ببعض الحقائق

تاثيراالرجيلة على حدوث اآثر من نوع سرطان •
ل ل ل ل ل

103

تاثير التدخين السلبي على غير المدخنين•
تدخين على حدة االمراض المزمنة آالضغط والسكريتاثير ال•
احتمالية ان يصبح الطفل مدخنا في  تاثير التدخين السلبي على•

المستقبل
)”Light"الخفيفة او ال(قليلة القطران ضرر السجائر •
وظيفة الماء في االرجيلة •

نسبة االجابة 
الصحيحة غير 

المدخنين 

نسبة االجابة 
الصحيحة المدخنين 

الحقائق الصحية المرتبطة بالتبغ

99.4% 97.4% يؤدي تدخين السجائر الى حدوث االمراض الصدرية

98.7% 96.1% يؤدي تدخين االرجيلة الى حدوث االمراض الصدرية

97.5% 92.1% يسبب تعرض االطفال للتدخين السلبي إصابتهم بأضرار صحية

93.6% 88.0% يعمل التدخين بجميع انواعه على التقليل من قدرتك على ممارسة الرياضة

91.9% 84.8% يؤدي تدخين السجائر الى حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية

87.0% 77.4% يؤدي تدخين االرجيلة الى حدوث اآثر من نوع سرطان

84.3% 76.4% الى ) الغيرالتعرض لدخان (قد يؤدي التعرض للتدخين السلبي 

104

حدوث سرطان الرئة  واالمراض الصدرية عند غير المدخنين
78.0% 67.9% يؤدي تدخين السجائر الى ازدياد حدة االمراض المزمنة آالضغط 

والسكري
77.9% 75.8% قد يزيد تعرض الطفل للتدخين السلبي من احتمالية ان يصبح مدخنا 

في المستقبل
73.2% 74.8% غير مضرة  ")Light"الخفيفة او ال(قليلة القطران السجائر 

63.3% 65.6 الماء في االرجيلة ينقي تماما دخان االرجيلة من المواد السامة

من المدخنين  72.9% اعلم اني قد اضر من حولي بسبب تدخيني

*لقطة من دراسات عالمية
في الصين

ما يقرب نصف المدخنين ال يعرفون أن التدخين يسبب  •
أمراض القلب

أآثر من ثلثي المدخنين ال يعرفون أن التدخين يسبب  •
الدماغية السكتة

105

ي ا ا
في الهند، وفيتنام أآثر من ثلث المدخنين ال يعرفون ان 

التدخين يسبب أمراض القلب
في األوروغواي وآوريا الجنوبية وبولندا تقريبا نصف 

المدخنين ال يعرفون أن التدخين يسبب السكتة 
الدماغية

*ITC Project, World Health Organization, and World Heart Federation (April 2012). Cardiovascular harms 
from tobacco use  and secondhand smoke: Global gaps in awareness and implications for action. Waterloo, 
Ontario, Canada and Geneva,  Switzerland. 

*لقطة من دراسات عالمية

106

*ITC Project, World Health Organization, and World Heart Federation (April 2012). Cardiovascular harms 
from tobacco use  and secondhand smoke: Global gaps in awareness and implications for action. Waterloo, 
Ontario, Canada and Geneva,  Switzerland. 

مستوى المعرفة باضرار التبغ 
هناك مستوى جيد من المعرفة باالضرار الصحية  

الستخدام التبغ والتعرض لدخانه
تتعارض هذه النتائج مع سلوآيات العامة  

خن ال غ خن ال

107

)المدخنين وغير المدخنين(
هل نحتاج إلعادة صياغة الرسائل الصحية التقليدية؟•
هل المعرفة عامل غير اساسي في مكافحة التبغ في •

مجتمعنا؟

المدخنين غير 
634

المدخنين  
535

عبارات ذآرت في اداة االستبيان عن
التبغ ووسائل االعالم  

اعارض اعارض اي ف يدخن ان المدخن حق من

عن حق المدخنمعتقدات 

108

اعارض
95.6%

اعارض
84.5%

من حق المدخن ان يدخن في اي
مكان
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استعداد المستجيبين ان يطلبوا ممن يدخن في مكان  
يحظر فيه التدخين ان يتوقف عن التدخين

49 1%
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100.0%
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45.4%
49.1% 50.9%
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غير مدخن مدخن

ال او ال اعلم 
نعم 

استعداد المدخنين لتلبية الطلب 

الذين يوافقون نسبة المدخنين 
العبارة

77.9% التدخين لو طلب مني ذلك سأوقف

110

معتقدات عن حق المدخن
معظم المستجيبين الذين لن يطلبوا من المدخن ان   

يتوقف عن التدخين في مكان يحظر فيه التدخين لن 
:يفعلوا هذا لعدة اسباب

“ال اتدخل في حرية غيري” •
مسؤوليت”• انها اعتقد “ال

111

ال اعتقد انها مسؤوليتي •
“الخجل”•
“ال اعتقد ان ذلك من حقي”•
“الخوف”•

يجعل من المدخنين فقط يوافقون ان تدخينهم  36.1%
سلبية همنظرة الناس ل

معتقدات عن حق المدخن
وتعزيز مناخ عام يستنكر هناك حاجة لخلق

التدخين
Denormalization

112

المدخنين غير 
634

المدخنين  
535

عبارات ذآرت في اداة االستبيان عن
التبغ ووسائل االعالم  

عن دور الحكومة واالعالممعتقدات 

113

وافقا
82.8%

وافقا
76.0%

يوجد تقصير في دور االعالم في 
التحذير من اخطار التدخين

وافقا
%93.8

وافقا
%78.6

من الجهد على الحكومة بذل المزيد 
للسيطرة على التدخين

2012تذآر االعالنات الخاصة بالتبغ لعام 

83.3%
80.8%
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لم يروا اي شيء او 
التذآر اليستطيعون
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ر ون  ي الي
الذين رأوا ويتذآرون التفاصيل
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المدخنين غير 
634

المدخنين  
535

عبارات ذآرت في اداة االستبيان  
عن التبغ ووسائل االعالم  

عن اساليب شرآات التبغمعتقدات 
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وافقا
62.2%

وافقا
54.1%

تستهدف شرآات التبغ الشباب 
أآثر من غيرهم) القاصرين(

المدخنين  غير 
634

المدخنين  
535

عبارات ذآرت في اداة االستبيان عن  
التبغ ووسائل االعالم  

وافقا
88.7%

وافقا
82.0%

يعد التدخين نوع من االدمان

اعارض اعارض ال ضرر من تدخين السجائر لمدة عام أو 

التبغ عن تأثير معتقدات 
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%80.5 66.9% عامين فقط

اعارض
%78.5

اعارض
%65.4

ال ضرر من تدخين السجائر بشكل 
السنين مرمتقطع على 

وافقا
38.4%

وافقا
46.1%

/  يساعد تدخين السجائر في تقليل 
تخفيض الوزن

وافقا
9.7%

وافقا
31.3%

يساعد تدخين السجائر على رفع مستوى
الترآيز الذهني

التعرض العالنات تخص التبغ
هل هناك حاجة لبذل جهد اآبر لعرض اعالنات  

واضحة ومؤثرة وقابلة لالستحضار؟ آيف نصحح  
المعتقدات الخاطئة او المعتقدات التي تضلل؟
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معتقدات خاصة بالمدخنين
الذين يوافقون نسبة المدخنين 

العبارة

78.9% أنا قلق من أن التدخين قد يضر بصحتي في 
المستقبل
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المستقبل

هل تفكر : معتقدات خاصة بالمدخنين
باالقالع عن التدخين؟ 
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دائما معظم االحيان بعض االحيان نادرا ابدا ال افكر لم يتم االجابة  
عنها

معتقدات خاصة بالمدخنين
هناك حاجة الى مزيد من الجهد لتحفيز المدخنين  •

على التوقف عن استخدام التبغ
اذا نسبة ال بأس بها من المدخنين ال تفكر في  •

ف ت النا ا أ ال ة ن االقال
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االقالع ونسبة ال بأس بها من الناس يترددون في  
مطالبة المدخن بحقهم ربما نحتاج الترآيز على  

تطبيق القانون ومن ثم الترآيز على تغيير  
المعتقدات
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العينة
عدد االستبيانات الموقع

107 مجمع رغدان
143 عيادات وزارة الصحة
141 امانة عمان
47 مدارس وزارة التربية والتعليم

121

م
143 االحوال المدنية 
81 الحسين للسرطان مرآز

282 الجامعة االردنية
49 جامعة الزيتونة
76 وزارة الصناعة والتجارة

100 المحالت التجارية او المهنية الصغيرة
1169 المجموع

شكرا
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  2013 أيلول –تقرير واقع حال مكافحة التبغ في االردن 
 1صفحة : 9ملحق   

 

حضر االجتماع الخاص بمجموعة الضرائب والتسعير يوم األحد الموافق 
1/9/2013 :  

  الجمارك االردنية/ المقدم غسان ضمراوي .1
  وزارة العدل/ محمد مصالحة. ا .2
  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات /عثمان عثمان. ا .3
  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات/  عزام حشمة. ا .4
   وزارة الصحة/ مالك حباشنة. د .5
   وزارة الصحة/ محمد أنيس. م .6
   وزارة الصحة/ آامل الرواشدة. د .7
 مرآز الحسين للسرطان/ فراس هواري. د .8

 
  : واعتذر عن الحضور آال من

 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين / فخري السميرات. د -
 منظمة الصحة العالمية / أآرم التوم. د -
  قانوني/ ماهر حمدان. ا -

  
  

وعة عالج االدمان على التبغ يوم االثنين الموافق محضر االجتماع الخاص بمج
2/9/2013 :  

   مكافحة المخدراتادارة / النقيب غيث الصمادي .1
   المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ عصام مرشد. أ .2
   وآالة الغوث/ ياسر ترآي. د .3
    وزارة الصحة/ مالك حباشنة. د .4
    وزارة الصحة/ رندة بقاعين. د .5
     الصحةوزارة / محمد أنيس. م .6
   جامعة البترا/ زينب الكيالني. د .7
 مرآز الحسين للسرطان / هبة أيوب. د .8
 يارا مصلح . د الجمعية الملكية للتوعية الصحية ونابت عنها/ روان دالشة. اعتذرت د .9

 نسرين قموه. ا نابت عنهاومشروع دعم النظم الصحية  /ميساء الخطيب. اعتذرت د .10
   

  : واعتذر عن الحضور آال من
 الخدمات الطبية الملكية / هيثم الخشمان. د -
 اتحاد شرآات التأمين/ سائد القسوس. ا -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

  2013 أيلول –تقرير واقع حال مكافحة التبغ في االردن 
 2صفحة : 9ملحق   

 

  :8/9/2013وعة البحث والرصد يوم األحد الموافق محضر االجتماع الخاص بمج
   دائرة االحصاءات العامة/ محمد الجندي. ا .1
   وزارة المالية/ محمد سليمان. أ .2
   الصناعة والتجارةوزارة / عبير رماضنة . أ .3
   وزارة النقل/ رشا قدورة. م .4
  وزارة الشؤون البلدية/ خلود الظاهر.  ا .5
 وزارة الصحة/ مالك الحباشنة. د .6
   وزارة الصحة/ محمد أنيس. م .7
   وزارة الصحة/ آامل الرواشدة. د .8
  الجمعية العلمية الملكية/ رأفت أحمد. د .9

  جامعة البترا/ نهيل الجابري. د .10
  مرآز الحسين للسرطان/ نور عبيدات. د .11

  
  : واعتذر عن الحضور آال من

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ عصام التلي. أ -
  مؤسسة الضمان االجتماعي/ محمد علي مكاحلة. أ -

  
  

وعة التوعية وآسب التأييد يوم األحد الموافق محضر االجتماع الخاص بمج
8/9/2013:  

    الصحيةالجمعية الملكية للتوعية / يارا مصلح. د .1
    وآالة الغوث   /عندليب قندح. ا .2
    وزارة الصحة/ محمد أنيس. م .3
 وزارة الصحة/ مالك الحباشنة . د .4
    وزارة الصحة/ آامل الرواشدة. د .5
   ال للتدخين/ الريسا الور. د .6
   بالل الحلح. اوزارة االوقاف وناب عنه / حمزة ابداح. داعتذر  .7
    مرآز الحسين للسرطان/ رشا بدر. م .8
    مرآز الحسين للسرطان / روان شهاب. م .9

  
  : آال من واعتذر عن الحضور

 وزارة التنمية االجتماعية/ خالد أبو زيتون. ا -
 التبغتالف االردني لمكافحة ئاال/ ليان أوتي. د -
 جمعية المستشفيات الخاصة/ صبا العوضي. ا -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  2013 أيلول –تقرير واقع حال مكافحة التبغ في االردن 
 3صفحة : 9ملحق   

 

السلبي يوم حضر االجتماع الخاص بمجموعة الحماية من التعرض للتدخين 
  :9/9/2013االثنين الموافق 

    وزارة الداخلية/ نايف البخيت. ا .1
   وزارة التربية والتعليم/ منذر الشبول. د .2
   رئاسة الوزراء/ عالء الفاعوري. د .3
   اتحاد الجامعات االردنية لمكافحة التدخين/ عثمان قندس. ا .4
    المجلس األعلى للشباب/ العباديزيد . ا .5
     وزارة الصحة/ محمد أنيس. م .6
 وزارة الصحة/ مالك الحباشنة . د .7
   ديوان الخدمة المدنية/ عامر دحابرة. ا .8
   وزارة العمل/ منار الشورة. م .9

    االدارة الملكية لحماية البيئة/ النقيب هيثم ملكاوي .10
  ناشطة في حماية البيئة/ اسراء الترك. ا .11
  اسالم بواعنة. ديوان المظالم وناب عنها أ/ هند أبو مراد. ااعتذرت  .12
 سعد العشوش. اهيئة تنظيم قطاع النقل البري وناب عنها /عبلة الوشاح. اعتذرت د .13
  بسمة قاسم. امانة عمان الكبرى ونابت عنها أ/ ميرفت مهيرات. د اعتذرت .14
    مرآز الحسين للسرطان/ رشا بدر. م .15
 مرآز الحسين للسرطان / عائشة شتيوي. ا .16

    
  :آال من واعتذر عن الحضور

 وزارة التربية والتعليم / أسعد عميرة. م -
 االدارة الملكية لحماية البيئة / مالزم أول محمد زيود -
  وزارة الشؤون البلدية/ اسماء الغزاوي. د -
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