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حقائق حول 
أعباء التبغ

استهالك التبغ
يدخن 20.9 % من البالغين ) من عمر 15 إلى 59 سنة( التبغ، مع فارق كبير بين الجنسين )46.4 % 	 

للرجال و0.2 % للنساء(.1

بين البالغين )من عمر15 سنة فأكبر(:2	 
يدخن3.3 % من البالغين “الشيشة” أو تبغ النرجيلة ) 6.2% للرجال و 0.3 % للنساء( ◦
يتعاطى 2.6% التبغ غير المدخن )4.8% للرجال و 0.3 % للنساء( ◦

يتعاطى 13.6% من القصر )من عمر 13 إلى 15 سنة( منتجات التبغ )18.1% للصبية و8.2% للفتيات(:3	 
يدخن 10.1% التبغ )16.3% للصبية و3.1% الفتيات( ◦
يدخن 4.8% السجائر )8.3% للصبية و0.8% للفتيات( ◦
يتعاطى4.1% منتجات التبغ غير المدخن )2.7% للصبية و5.4% للفتيات( ◦

التعرض للتدخين السلبي
ال يوجد مستوى امن من التدخين السلبي.4

يتعرض 60.7% من كل البالغين )من عمر 15 سنة فأكبر( الذين يعملون في أماكن مغلقة للتدخين 	 
السلبي في مكان العمل. يتعرض 72.7% للتدخين السلبي في المطاعم و79.6%  في المواصالت العامة.2

يتعرض 55.2% من القصر )من عمر 13 إلى 15 سنة( للتدخين السلبي في األماكن العامة المغلقة 	 
و34.9% في المنزل.3

العواقب الصحية

تعاطي التبغ يسبب الموت. يتسبب التدخين في وفاة نصف متعاطيه الدائمين 
على األقل.5

يتوفى أكثر من 62 ألف شخص في مصر كل عام جراء أمراض مرتبطة بالتبغ.6	   

90% من كل حاالت اإلصابة بسرطان الرئة في مصر نتيجة تعاطي التبغ.7	   

الكلفة التي يتحملها المجتمع

يتحمل المجتمع كلفة عالية نتيجة التبغ.
تقدر الكلفة السنوية المباشرة لعالج األمراض المرتبطة بالتبغ في مصر بثالثة مليارات جنيه مصري )650 	 

مليون دوالر أمريكي(.7

الفرص االقتصادية الضائعة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المكتظة بالسكان كبيرة بسبب أن ما 	 
يصل إلى نصف الوفيات الناتجة عن التبغ تحدث خالل السنوات اإلنتاجية الرئيسية )ما بين عمر30 إلى 69 

سنة(.5

قد ينفق المدخن في مصر12.3% من متوسط الدخل القومي لشراء 10سجائر من أرخص األنواع كل 	 
يوم.5
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صدقت مصر على االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ في 25 فبراير/شباط 2005.
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