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يتسبب التدخني غري 
املبارش عىل التعرض 

إىل مواد سامة ، مثل 
األمونيا واألسيتالديهيد 

والفورمالديهايد 
والنيكوتني والنيرتوزامني 

والجسيامت الضارة

التدخني غري املبارش يعترب 
عامل  لتصلب الرشايني 

وتخرث الدم

يتسبب التلوث الجوي يف حوايل 7 ماليني حالة وفاة سنويًا ، مبا 
يف ذلك أكرث من 3 ماليني حالة وفاة نتيجة أمراض القلب.

... حرق األخشاب و / أو الفحم لفرتات 
طويلة من الزمن ، مام يساهم يف

التلوث الجوي

لعقود من الزمن، سعت صناعة التبغ إىل تحسني 
سمعتها وتصوير نفسها عىل أنها صناعة صديقة للبيئة.

من املتعارف عليه عاملًيا أن إزالة الغابات تعترب من العوامل الرئيسية التي 
تساهم يف تلوث الهواء وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون

… مام يسهم يف انبعاثات الغازات و االحتباس 
الحراري وتغري املناخ

التعرض للحرارة الشديدة ...

يرهق القلب
يزيد من معدالت املرض والوفيات الناتجة 

عن السكتات القلبية واألمراض الوعائية

عقاب سجائر متناثرة 
مسئولة عن

مليار رطل من النفايات 
السامة يتم ترصيفها يف الهواء 

والرتبة واملاء

إزالة  ما يقارب %5 من 
الغابات يف العامل

التلوث الجوي

تسبب زراعة التبغ ما ييل:
بالرغم من ذلك

يتسبب تلوث الهواء يف حدوث:

يؤدي تصلب الرشايني وتخرث 
الدم إىل أمراض القلب 

واألوعية الدموية ، مثل 
النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية

24%25%

التدخني والبيئة
والقلب

8 ماليني 
1.2 مليون

يحصد التدخني 
أرواح أكرث من 

من مجموع وفيات أمراض
الرشيان التاجي للقلب

من مجموع الوفيات الناجمة عن التد
خني هي أمراض القلب واألوعية الدموية

سببها التدخني
التدخني وعالقته بالتلوث الجوي

التبغ والرضر البيئي

دخان التبغ البيئي

ليس هناك مستوى آمن لحاالت إنتشار الدخان يف البيئة

يساهم التدخني يف تلوث الهواء حيث ميكن أن  ينتج عنه  
تركيزات من الجسيامت الجوية أعىل ب        مرات 

من تلك الصادرة عن محرك السيارة التي تعمل بالديزل.

شخص كل عام

نتيجة التعرض 
للتدخني السلبي

مبا يف ذلك 

10

من مجموع الوفيات 
الناجمة عن أمراض القلب 

واألوعية الدموية

من مجموع الوفيات 
الناجمة عن السكتة 

الدماغية

… تدمري االرايض الزراعية  
وحرقها  مام يساهم يف

لتجهيز أوراق التبغ فإنه يتطلب  ...

إلنتاج 6 تريليون سيجارة سنوياً , فإنه يؤدي إىل

 25 ميجا طن
 من املخلفات الصلبة

 55 ميجا طن
 املياه املهدورة

 84 ميجا طن من
 ثاين أكسيد الكربون    

يساهم التغري املناخي يف حدوث أمناط متكررة 
وشديدة من الظواهر الجوية املتطرفة مثل 

باإلضافة إىل ذلك ، فإن املرشحات املوجودة يف أعقاب السجائر مصنوعة من البالستيك الذي 
يستخدم مرة واحدة فقط وقد تستغرق عقًدا من الزمن لتتحلل.

يويص االتحاد العاملي للقلب جميع البلدان وأصحاب املصلحة املعنيني بتنفيذ كامل 
 ، )FCTC( االجراءات التي وضعتها اتفاقية منظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التدخني

وال سيام ما ييل:

املصادر: االتحاد العاملي للقلب ، منظمة الصحة العاملية ، STOP ، إمربيال كوليدج لندن ، واملركز األمرييك ملكافحة األمراض والوقاية منها

حث البلدان التي مل تصادق عىل اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن 
مكافحة التبغ أطرافاً يف who FCTC لزيادة حامية البيئة.

يف كل عام، يؤدي التدخني عامليا ً إىل ...

توصيات

تريليون مليار

CO
2

حامية سياسات مكافحة 
التدخني، مبا يف ذلك 

السياسات الزراعية والبيئية 
والصحية، من تدخل صناعة 

التدخني فيها

تطوير بدائل قابلة للتطبيق 
اقتصاديا ملزارعي التبغ  
وللعاملني يف هذا املجال

املادة

املادة

حامية جميع األفراد من 
التعرض للدخان يف أماكن 
العمل الداخلية ولضامن 
أن جميع األماكن العامة 

الداخلية والخارجية خالية 

حامية البيئة وصحة مزارعي 
التبغ طوال دورة حياة التبغ 

بأكملها - بدًءا من زراعتها 
وحتى تصنيعها وتوزيعها 
واستهالكها والتخلص منها

حظر اإلعالنات والرتويج 
ورعاية  صناعة التبغ من 

أجل مكافحة إندثار املناطق 
الخرضاء

تطبيق قوانني املسؤولية 
املمتدة ضد املنتجني وإعتبار 

صناعة التبغ مسؤولة عن 
األرضار البيئية

19

13

18

8

17

5.3

املادة

املادة

املادة

املادة


