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   65.1         0.4       2.6       6.1            8.3         22.0     45.7            1.8            0.7      13.2   
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629.1         9.7     66.4     90.3        116.0        219.3    428.2          16.2           27.3    110.7   
686.0       16.6     48.4   100.0        148.8        138.6    432.4            3.0            5.0    153.7   
384.5       10.7     44.0     60.5          64.1          61.2    210.4          24.6            8.4    113.6   
722.6       17.5     47.4   101.5        161.0        144.9    458.7            8.7            7.0    162.4    
683.6       16.5     47.2     98.4        150.2        138.6    435.7            4.3            8.0    149.6   
699.0       16.9     47.6     99.9        153.9        141.4    443.3            4.0            6.7    155.7   
594.5       14.2     40.8     84.9        131.5        120.0    381.4            2.6            8.3    128.2    
537.9         1.6     10.7     14.4        109.5        151.1    356.3          36.9            5.6    167.3    
704.9         5.0     31.8     55.8          91.6        265.2    533.3            2.5            7.6    115.7   
708.6         5.0     35.9     64.8          92.5        273.5    560.1            7.0            0.9      83.7   
656.0       12.2     47.1     87.2        137.1        146.2    410.4            9.3           16.9    158.4   
650.5       15.6     45.3     93.7        142.3        132.1    412.6            8.6            3.8    144.2   
687.2       16.8     47.5     99.4        149.5        139.5    432.2            5.6            5.7    155.6   
710.0       17.2     48.3   101.6        156.1        143.8    449.2            3.0            5.2    159.2    
639.6         1.8     14.1     27.7        187.3        169.4    525.9            6.2            1.9      86.0   
578.4         9.7     58.4     85.0          99.8        167.0    361.0          22.2            6.7    132.3   
622.9         0.1     26.3     43.6          96.9        238.8    465.9          15.7            1.1    113.4   
673.8         2.1     30.2     54.1          95.9        252.1    508.0          17.9            6.3    111.7   
568.7         4.9     21.7     40.7          76.5        202.5    384.2          16.8            3.7    143.8   
937.4         6.7     37.9     56.8        200.0        386.3    713.4          30.9            4.7    167.2   
403.7         8.0       4.9     16.8          44.4        115.8    309.2          10.8            1.6      77.8   
797.9         4.6     80.9     89.5        237.0        312.7    602.2          14.9            3.8    106.2   
590.6         2.0     27.0     47.4          86.0        224.1    452.8          11.4            3.3      90.5   
525.2         3.4     21.1     35.3          75.2        207.5    411.1            8.5            6.5      78.7   
492.1       10.1     51.1     78.9          81.3        102.6    274.5          26.6            7.7    138.8   
711.6       15.3     65.0   104.7        122.3        225.7    484.0          24.4           12.8    122.9   
725.4       17.8     48.0   103.4        159.4        145.3    456.0            4.9            2.6    165.9   
711.4       17.3     49.1   102.8        155.6        144.2    451.1            3.0            5.2    157.5   
522.6         2.4     26.0     45.0          72.3        199.7    410.7            9.8            3.5      66.9   
577.0         3.3     38.8     81.9        128.4        115.1    370.6            2.5            8.0    124.5   
731.1       18.0     49.4   105.8        158.4        146.7    456.1          10.5            6.9    169.2   
711.8         2.8     49.4   103.7        155.6        144.0    451.6            2.3            4.7    156.6   
539.6         3.4     12.7     25.4          52.7        184.0    408.7            7.4            4.2    105.5   
617.2         5.5     71.1     85.8        122.6        229.3    424.9          11.2           15.8    106.5   

 ...    ...   ...   ...    ...   ...   ...    ...   ...   ...   
447.9         4.0     10.7     33.2          50.7        139.0    340.1            8.1            1.7      74.5   
539.4         3.5     12.9     26.2          52.0        180.9    404.6            8.1            7.0    108.5   
668.7       16.2     45.8     96.1        147.6        134.9    426.3            1.9            7.5    146.3   
812.7       20.1     54.6   117.0        178.6        163.9    514.8            3.4            6.0    181.0   
801.8         6.4     45.1     79.1        132.8        235.4    579.6            3.1            9.4    143.1   

:  Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State” 
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677.5         4.7     39.5     67.1        112.3        
204.8    498.5            2.0           

14.0    111.8   

591.6         6.4     26.1     38.4        131.4        
144.7    420.6          10.7            5.0    132.7   

511.0         5.6     22.7     40.8        120.5        
176.3    410.5          13.1            0.4      59.8   

900.1       10.8     28.7     57.1          91.1        
339.5    752.9            7.5            1.3      90.0   

669.7       16.2     46.3     96.6        146.9        
135.7    426.5            2.8            4.9    146.6   

540.0         2.1     25.6     45.1          77.4        
205.4    416.6          14.0            3.9      78.3   

696.1         5.2     40.3     59.1        139.7        
225.0    542.3          20.1            3.4      94.6   

988.3       14.1     14.5     44.6          85.0        
461.5    844.4          10.4            4.8      99.3   

664.0         3.8     45.8     95.5        145.9        
134.3    422.1            4.0            6.0    146.4   

494.4         4.0     12.6     25.3          61.9        
149.4    369.0          18.0            4.9    100.2    

784.9       11.5     23.0     48.4        164.5        
386.2    662.5            8.3            3.1      74.0   

723.6          4.4     34.1     62.2           97.5        
272.7    553.2           16.3            3.8    108.2   

:  Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State” 
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A    دعبَخ الوحتىي أو التظوُن أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

82.0

17.0 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

… االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

2,294

152.7

19.5

12.3

705.7

354.9

118.6

78.8

39.9

13.3

33,157

11,532

8,629

3,268

18,935

2,309

1,303

67,642

افغاَسراٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ للسُطشح علً التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول 

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

  Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publication  ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

46.3

3.0 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,196 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

266

154.2

2.9

37.3

536.6

173.7

198.2

30.4

13.2

12.0

3,989

4,169

660

275

3,878

70

933

11,509

انثاَيا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A    دعبَخ الوحتىي أو التظوُن أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ للسُطشح علً التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انجسائر

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

16,937

796

2,266

46,912

14,948

16,223

10,875

5,035

558

103.1

4.5

13.9

313.6

98.9

107.3

69.2

33.8

3.4

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

794 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

32.3

0.4 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ المطشاى   

X لجٌخ لىهُخ للسُطشح علً التجغ   X كوُخ الٌُكىتُي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

أزرتيجاٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

7,062

53

1,036

33,687

22,302

6,540

2,326

1,025

216

112.8

0.9

16.6

612.9

410.4

118.8

38.1

18.0

3.4

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

904 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

…

0.6 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ للسُطشح علً التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انثحريٍ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

333

9

70

789

283

84

128

44

16

126.9

4.0

30.5

312.0

104.4

32.9

61.6

21.5

8.1

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

2,609 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

15.0

3.0 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ المطشاى   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الٌُكىتُي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

تُغالديش

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

73,871

17,240

10,106

253,428

130,006

64,515

57,082

39,517

8,534

110.7

27.3

16.2

428.2

219.3

116.0

90.3

66.4

9.7

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

243 إًتشبس التذخُي )%(

االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

ركش

أًثً

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

58.2

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ    Not

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    Unknown Regulated Regulated Required يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

تـُيٍ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

3,750

119

72

9,467

3,017

3,279

2,376

1,017

421

153.7

5.0

3.0

432.4

138.6

148.8

100.0

48.4

16.6

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

… االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

37.0

…

… أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

تـروَاي

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

189

16

36

300

92

90

79

54

13

113.6

8.4

24.6

210.4

61.2

64.1

60.5

44.0

10.7

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

… االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

20.0

…

… أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

تـىركيُافاسى

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

7,184

299

369

18,771

5,877

6,604

4,528

1,886

815

162.4

7.0

8.7

458.7

144.9

161.0

101.5

47.4

17.5

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

24.2

11.1 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ

 



 51 

غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انكاييروٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

11,148

568

328

29,224

9,443

10,198

7,027

3,125

1,242

149.6

8.0

4.3

435.7

138.6

150.2

98.4

47.2

16.5

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

471 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

35.7

...

... أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

ذشاد

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

5,336

227

148

13,507

4,385

4,747

3,331

1,428

593

155.7

6.7

4.0

443.3

141.4

153.9

99.9

47.6

16.9

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

18.3

3.7 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ

 



 53 

غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

جسرانمًر

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

350

23

7

887

282

310

220

92

40

128.2

8.3

2.6

381.4

120.0

131.5

84.9

40.8

14.2

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

27.5

17.0 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

ساحمانعاج

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

11,531

487

752

27,614

9,257

9,530

7,234

4,139

388

167.3

5.6

36.9

356.3

151.1

109.5

14.4

10.7

1.6

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

192 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

20.7

3.2 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

جيثىذي

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

434

27

9

1,426

727

248

159

81

24

115.7

7.6

2.5

533.3

265.2

91.6

55.8

31.8

5.0

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

75.0

10.0 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

يـصر

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

38,728

412

3,209

209,498

103,829

35,054

25,515

13,071

2,974

83.7

0.9

7.0

560.1

273.5

92.5

64.8

35.9

5.0

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,414 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

45.5

17.4 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انغاتىٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

1,142

119

65

2,838

1,001

951

628

325

90

158.4

16.9

9.3

410.4

146.2

137.1

87.2

47.1

12.2

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

726 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

...

... أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

غايثيا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

970

23

52

2,381

789

837

585

257

104

144.2

3.8

8.6

412.6

132.1

142.3

93.7

45.3

15.6

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

38.5

4.4 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

غيُيا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

5,241

197

220

12,602

4,137

4,415

3,162

1,348

576

155.6

5.7

5.6

432.2

139.5

149.5

99.4

47.5

16.8

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

… االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

58.9

47.3 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

غيُياتيساو

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

951

31

18

2,397

783

844

590

254

105

159.2

5.2

3.0

449.2

143.8

156.1

101.6

48.3

17.2

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

… االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

…

… أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ    Not

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

غىاياٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

424

9

29

2,469

791

880

140

66

11

86.0

1.9

6.2

525.9

169.4

187.3

27.7

14.1

1.8

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

… االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

…

… أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

إَدوَيسيا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

188,129

10,361

31,585

468,707

220,372

123,684

109,738

73,144

15,028

132.3

6.7

22.2

361.0

167.0

99.8

85.0

58.4

9.7

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,122 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

69.0

3.0 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ

 



 63 

غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

22.0

2.1 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

807 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

36

113.4

1.1

15.7

465.9

238.8

96.9

43.6

26.3

0.1

81,983

31,768

15,393

8,991

43,912

403

5,859

157,641

إيراٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انعراق

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

13,191

682

1,824

45,746

22,036

8,291

6,145

2,619

409

111.7

6.3

17.9

508.0

252.1

95.9

54.1

30.2

2.1

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

… االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

40.0

5.0 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

االردٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

3,284

86

373

7,311

3,788

1,428

816

392

112

143.8

3.7

16.8

384.2

202.5

76.5

40.7

21.7

4.9

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,699 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

50.5

8.3 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

كساخسراٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

23,895

663

4,420

96,411

51,948

26,874

7,905

5,218

966

167.2

4.7

30.9

713.4

386.3

200.0

56.8

37.9

6.7

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,956 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

52.3

9.7 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انكىيد

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

549

11

67

1,818

846

205

86

21

44

77.8

1.6

10.8

309.2

115.8

44.4

16.8

4.9

8.0

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,362 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

34.4

1.9 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

كيرغيسيسراٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

3,892

139

540

21,169

10,850

8,366

3,192

2,873

172

106.2

3.8

14.9

602.2

312.7

237.0

89.5

80.9

4.6

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,357 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

45.0

1.6 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

نثُاٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

2,404

85

292

10,976

5,471

2,072

1,196

658

72

90.5

3.3

11.4

452.8

224.1

86.0

47.4

27.0

2.0

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

42.3

30.6 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

نيثيا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

2,389

204

250

10,081

5,309

1,762

896

501

125

78.7

6.5

8.5

411.1

207.5

75.2

35.3

21.1

3.4

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

4.0

...

... أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

يانيسيا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

19,933

1,237

3,694

35,719

13,445

10,169

9,694

5,976

1,438

138.8

7.7

26.6

274.5

102.6

81.3

78.9

51.1

10.1

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,246 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

53.2

2.6 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انًانديف

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

168

17

32

606

282

152

134

82

23

122.9

12.8

24.4

484.0

225.7

122.3

104.7

65.0

15.3

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

27.3

2.2 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

ياني

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

6,877

102

203

17,057

5,406

5,946

4,575

1,741

835

165.9

2.6

4.9

456.0

145.3

159.4

103.4

48.0

17.8

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

24.7

3.0 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

يىريراَيا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

1,995

65

39

5,017

1,640

1,756

1,239

537

222

157.5

5.2

3.0

451.1

144.2

155.6

102.8

49.1

17.3

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

29.6

4.7 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انًغرب

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

12,445

724

1,714

60,376

29,934

10,607

6,897

3,767

674

66.9

3.5

9.8

410.7

199.7

72.3

45.0

26.0

2.4

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

733 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

32.1

0.2 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

يىزيثيك

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

9,787

625

203

25,335

7,969

8,896

6,279

2,587

269

124.5

8.0

2.5

370.6

115.1

128.4

81.9

38.8

3.3

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

...

... أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انُيجر

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

5,882

228

310

14,036

4,423

4,831

3,934

1,447

725

169.2

6.9

10.5

456.1

146.7

158.4

105.8

49.4

18.0

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

40.6

11.3 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

َيجيريا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

78,712

2,345

1,353

201,508

64,778

69,932

51,343

21,515

1,466

156.6

4.7

2.3

451.6

144.0

155.6

103.7

49.4

2.8
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إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

179 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ
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15.4

0.5 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

سهطُحعًاٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

1,037

41

71

3,489

1,765

375

195

90

32

105.5

4.2

7.4

408.7

184.0

52.7

25.4

12.7

3.4

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ
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15.5

1.5 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

تاكسراٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

77,287

11,208

7,792

286,839

154,338

78,512

62,504

48,618

5,730

106.5

15.8

11.2

424.9

229.3

122.6

85.8

71.1

5.5

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

618 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش
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33.7

6.2 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

فهسطيٍ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ
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40.7

3.2 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

لـطر

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

128

1

10

607

238

75

49

14

7

74.5

1.7

8.1

340.1

139.0

50.7

33.2

10.7

4.0

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

37.0

0.5 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انسـعىديح

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

10,466

649

718

33,971

16,438

3,818

2,170

993

327

108.5

7.0

8.1

404.6

180.9

52.0

26.2

12.9

3.5

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

917 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

14.4

4.9 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انسُغال

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

5,067

233

94

11,709

3,838

4,154

3,010

1,189

569

146.3

7.5

1.9

426.3

134.9

147.6

96.1

45.8

16.2

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

344 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

24.1

1.9 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

سيرانيىٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

3,600

119

70

8,598

2,813

3,035

2,195

891

405

181.0

6.0

3.4

514.8

163.9

178.6

117.0

54.6

20.1

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

40.8

7.4 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انصىيال

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

5,845

362

119

18,294

6,818

4,426

2,943

1,318

301

143.1

9.4

3.1

579.6

235.4

132.8

79.1

45.1

6.4

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

...

... أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

N/A دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    N/A دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انسىداٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

20,093

2,392

351

70,401

28,458

16,532

10,355

5,494

886

111.8

14.0

2.0

498.5

204.8

112.3

67.1

39.5

4.7

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( لوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ الوظذس: ً

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

23.5

1.5 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

N/A التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

سىريُاو

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

374

14

29

1,146

397

362

110

74

18

132.7

5.0

10.7

420.6

144.7

131.4

38.4

26.1

6.4

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

...

... أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

سـىريا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

4,880

23

947

27,215

11,168

7,675

2,855

1,364

557

59.8

0.4

13.1

410.5

176.3

120.5

40.8

22.7

5.6

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,354 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006      ُالوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلو

47.3

9.9 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

طاجيكسراٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

3,302

50

268

25,438

11,447

3,048

2,061

1,028

382

90.0

1.3

7.5

752.9

339.5

91.1

57.1

28.7

10.8

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

...

... أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

ذىغى

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

2,994

98

58

7,678

2,474

2,675

1,884

816

336

146.6

4.9

2.8

426.5

135.7

146.9

96.6

46.3

16.2

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

339 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

...

... أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

ذىَس

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

5,502

285

958

25,988

12,956

4,798

2,907

1,592

196

78.3

3.9

14.0

416.6

205.4

77.4

45.1

25.6

2.1

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,865 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

53.0

2.2 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

ذركيا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

48,271

1,743

10,121

236,775

102,552

62,782

27,988

18,221

2,609

94.6

3.4

20.1

542.3

225.0

139.7

59.1

40.3

5.2

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

1,373 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

50.7

18.6 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

ذركًاَسراٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

2,919

133

302

22,151

11,671

2,182

1,248

384

386

99.3

4.8

10.4

844.4

461.5

85.0

44.6

14.5

14.1

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

27.0

1.0 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

أوغُدا

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

12,457

565

359

31,663

10,163

11,043

7,949

3,354

338

146.4

6.0

4.0

422.1

134.3

145.9

95.5

45.8

3.8

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

154 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

25.2

3.3 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

االياراخانعرتيحانًرحدج

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

1,001

54

162

3,514

1,642

472

185

92

28

100.2

4.9

18.0

369.0

149.4

61.9

25.3

12.6

4.0

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

... االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

32.4

3.1 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

N/A التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

اوزتكسراٌ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

12,051

496

1,286

96,445

55,693

23,436

7,354

3,400

1,750

74.0

3.1

8.3

662.5

386.2

164.5

48.4

23.0

11.5

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

443 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ

Tobacco Control Country Profiles 2003, American Cancer Society :الوظذس

24.1

0.9 أًثً

انثُيحانرحريحنًكافححانرثغ

انشروطانمىييحنًكافححانرثغ
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غُش هعشوف
غُش هٌظن 

لبًىًُب
همُذ هحّشم يجاالخانرُظيًاخانماَىَيح األهشاع

X الذعبَخ عجش إعالم هعُي    انسرطاٌ

X الذعبَخ لوستوعُي هحذدَي    سشطبًبد الفن و الحٌجشح

X الذعبَخ فٍ أهبكي هحذدح    سشطبًبد المظجخ و الشعت الهىائُخ و الشئخ

X دعبَخ الوحتىي أو التظوُن    أيراضانمهةوانشراييٍ

X الشعبَخ أو التشفُع لوستوعُي هحذدَي    هشع فشل الملت 

X دعبَخ سعبَخ األحذاث    هشع السكتخ الذهبغُخ

X تىسُع الوبسكخ    أيراضانجهازانرُفسي

X الجُع للمبطشَي    هشع االًسذاد الئىٌ الوضهي

X الجُع ثىاسطخ المبطشَي     الشثـى

X هكبى الوجُعبد   

X هبكٌُبد الجُع االوتىهبتُكُخ   

X الوٌتجبد الوجبًُخ   

X ثُع السجبئش واحذح واحذح   

X هعلىهبد تضلُلُخ علً طٌذوق السجبئش   

X التذخُي فٍ الوشافك الحكىهُخ )شبهال ألهكبى العول(    

X التذخُي فٍ أهبكي العول الخبص   

X التذخُي فٍ الوشافك التعلُوُخ   

X التذخُي فٍ هشافك الشعبَخ الظحُخ   

X التذخُي فٍ الحبفالد   

X التذخُي فٍ المطبساد   

X    ٍ التذخُي فٍ التبكس

X التذخُي فٍ وسبئل الٌمل الٌهشٌ  

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذاخلُخ   

X التذخُي فٍ الشحالد الجىَخ الذولُخ    غُش هعشوف غُش هٌظن لبًىًُب هٌظن لبًىًُب هطلىة يجاالخانرُظيىانماَىَي

X التذخُي فٍ الوطبعن    X دعبَخ التحزَشاد/الشسبئل الظحُخ   

X التذخُي فٍ أهبكي اللهى    X تحذَذ سي الجُع و الششاء    

X التذخُي فٍ أهبكي عبهخ أخشي    X سخظخ هوبسسخ التظٌُع   

X تحزَش/سسبلخ طٌذوق السجبئش الظحُخ  

X تظوُن اللىاطك علً طٌذوق السجبئش   

X هعلىهبد عي الوكىًبد/الوحتىَبد علً الطك طٌذوق السجبئش

X كوُخ المطشاى   

غُش هعشوف الشلن ًعن شروطأخري X كوُخ الٌُكىتُي   

X لجٌخ لىهُخ لوكبفحخ التجغ   X كوُخ الوكىًبد/الوحتىَبد األخشي   

X تعلُن و/أو تطىَش السُطشح علً التجغ    X هكىًبد اإلًتبج  كوعلىهبد هىثىق ثهب    

X ششوط هحبسثخ التهشَت    X هكىًبد اإلًتبج كوعلىهبد عبهخ   

X ششوط توكي هي سفع الذعبوي    X كشف الوكىًبد ثعالهخ تجبسَخ   

X كشف الوكىًبد ثشكل هجول  

انيًٍ

أثرااليراضانًرذثطحتانردخيٍ

حبالد الىفبح ثبلسشطبى، و ثأهشاع الملت و الششاَُي و الجهبص التٌفسٍ، 2002

عذد الىفُبد فٍ كل 100,000عذد الىفُبد

9,127

300

1,155

35,438

16,217

6,464

4,871

1,966

558

108.2

3.8

16.3

553.2

272.7

97.5

62.2

34.1

4.4

 Estimated Total Deaths by Cause and WHO Member State 2003" الوظذس: 2004 هٌظوخ الظحخ العبلوُخ

إسرهالنانسجائروإَرشارانردخيٍ

577 االستهالن السٌىٌ للسجبئش هي لجل الشخض الىاحذ

إًتشبس التذخُي )%(

ركش

      Mackay, et al,2006 The Tobacco Atlas, Second  Edition, American Cancer Society Publications    ؛) WHOSIS ( الوظذس: ًظبم هٌظوخ الظحخ العبلوُخ للوعلىهبد اإلحظبئُخ
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