
  

يحتوي الدخان الذي ينتج عن سيجارة مشتعلة عىل 
أك من 6000 مادة كيميائية، تم تصنيف حواىل 100 

منها من ِقَبل خرباء الصحة العامة عىل أنها ضارة أو 
عىل أنها يُحتَمل أن تكون ضارة.

عملية احرتاق السجائر:

الوقود األكسج� يف الهواء الطاقة  الدخان والرماد

التبغ
الرشارة

الحرارة والضوء

عند إشعال سيجارة، هي تُحرق التبغ عىل درجات حرارة تصل 
إىل 900 درجة مئوية. وتُعرَف عملية االشتعال هذه باسم 

"االحرتاق". وتولّد درجات الحرارة املرتفعة التي تصدر عن 
عملية اشتعال التبغ (االحرتاق) معظم املواد الكيميائية الضارة 

املوجودة يف دخان السيجارة �ستويات عالية.

مشكلة 
االحرتاق

هذه هي

الحقائق

يف السيجارة، ينتج عن تسخ¤ (توفª الطاقة لـِ) التبغ (الوقود) بوجود األكسج¤ احرتاقاً يؤدي إىل 
انبعاث الدخان.

هذه هي الحقائق. قّدمنا لكم هذه املعلومات برعاية رشكة فيليب موريس مرص ش.ذ.م.م

ه إىل الجمهور  مت ورقة الحقائق هذه ل« تُوجَّ ُصمِّ
الذي يهتم بالعلوم والتنظيÂت فقط
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ظهرت الدراسات العلمية أنه 
ومع زيادة درجة حرارة التبغ، 

تزداد مستويات املواد 
الكيميائية الضارة التي 

تتشكّل.

درجة مئوية – سيجارة مشتعلة

درجة مئوية – بداية االحرتاق

درجة مئوية – إطالق النيكوت¤ 

درجة مئوية – إطالق النيكوت� 

النيكوت¤ هو أحد األسباب التي تدفع الناس نحو التدخ¤. 
فهو أحد العوامل، إىل جانب الطعم وطقوس التدخ¤، التي 

تلعب دوراً مهÂً يف جعل املدخن¤ البالغ¤ ينتقلون من 
تدخ¤ السجائر إىل استخدام املنتجات الخالية من الدخان. 
ويف ح¤ أن النيكوت¤ يسبّب اإلدمان وال يخلو من املخاطر، 

إال أنه ليس السبب الرئييس خلف األمراض املرتبطة 
بالتدخ¤.

مشتعلة

 

 ~900 درجة مئوية – سيجارة مشتعلة

عند إشعال سيجارة، هي تحرتق عىل درجات حرارة تصل إىل 
900 درجة مئوية. عىل درجات الحرارة املرتفعة هذه، يتم 
إنتاج أكÑ من 6000 مادة كيميائية مختلفة، يُعتَرب العديد 

منها ضاراً أو يُحتَمل أن يكون ضاراً.

~ 400 درجة مئوية – بداية االحرتاق

عىل درجات الحرارة املرتفعة هذه، تنطلق عملية احرتاق 
التبغ. فيشتعل التبغ، ما ينتج عنه احرتاق التبغ وانبعاث 

الدخان.

هذه هي الحقائق. قّدمنا لكم هذه املعلومات برعاية رشكة فيليب موريس مرص ش.ذ.م.م

ه إىل الجمهور  مت ورقة الحقائق هذه ل« تُوجَّ ُصمِّ
الذي يهتم بالعلوم والتنظيÂت فقط



 

البدائل الخالية من الدخان

أفضل خيار Õكن أن يتّخذه مدخِّن: هو التوقُّف عن 
استخدام التبغ والنيكوت¤ من أساسهÂ. والعديدون ال 

يُقِدمون عىل هذه الخطوة. لكْن، وبفضل العلم والتكنولوجيا، 
تم تطوير بدائل خالية من الدخان مثل السجائر اإللكرتونية 

ومنتجات التبغ املسخَّن وسنوس snus ألولئك البالغ¤ الذين 
اختاروا أن يستمروا بالتدخ¤. فعندما يتم إثبات هذه 

البدائل علمياً ويتم تصنيعها وفقاً لضوابط الجودة والسالمة 
املناسبة، Õكن أن تشّكل خياراً أفضل من االستمرار بالتدخ¤. 

ومع ذلك، فإن هذه املنتجات ال تخلو من املخاطر وهي 
تحتوي عىل النيكوت¤ الذي يسبّب اإلدمان.

املفهوم العلمي خلف هذه املنتجات

�ا أّن احرتاق التبغ يُنتج معظم املواد الكيميائية الضارة 
 Âاملوجودة يف دخان السيجارة، فإن إلغاء عملية االحرتاق – ك
هو الحال يف املنتجات الخالية من الدخان – يعني أنه Õكن 

 ªتقليل مستويات املواد الكيميائية الضارة املتولّدة بشكل كب
باملقارنة مع دخان السجائر. ويجب تقييم ما إذا كان منتٌج ما 

يقلّل من انبعاثات املواد الكيميائية الضارة باملقارنة مع 
دخان السجائر لكل منتج عىل حدة من الناحية العلمية. 

نون عىل خطوة االنتقال،  ل¹ يُقِدم املدخِّ
يجب أن تكون البدائل مقبولة.

نون البالغون إىل استخدام هذه املنتجات  فل« ينتقل املدخِّ
انتقاالً كامالً ويتخلّوا عن السجائر، هم يحتاجون إىل أن 

يجدوا هذه املنتجات مقبولة من ناحية عوامل مثل الطعم 
وطقوس االستخدام والتجربة الحسيّة.

 ªهو أفضل خيار للصحة. ويجب أن تستمر تداب Âيَُعّد التوقُّف عن استخدام التبغ والنيكوت¤ من أساسه
مة لتحبط محاوالت البدء بتعاطي التبغ والنيكوت¤ وتشّجع عىل التوقُّف  مكافحة التبغ املعمول بها واملصمَّ

.Âعن تعاطيه

مع ذلك، وعىل الرغم من الجهود املبذولة، ال يزال املالي¤ من الناس يدخنون. فيمكن للمنتجات الخالية 
من الدخان واملدعومة بالعلوم أن تلعب دوراً يف إبعاد البالغ¤ الذين اختاروا أن يستمروا بالتدخ¤ عن 

السجائر. و¿كننا معاً أن نؤّسس ملستقبل يخلو من الدخان برسعة أكرب من االعتÂد عىل التدابª التقليدية 
.ßت وبالدعم من املجتمع املدÂوحدها، إذا ما حظينا بالتشجيع الالزم من حيث التنظي

هذه هي الحقائق. قّدمنا لكم هذه املعلومات برعاية رشكة فيليب موريس مرص ش.ذ.م.م

¿كن إللغاء عملية االحرتاق أن يقلّل بشكل 
كبÂ من مستويات املواد الكيميائية الضارة 
املتولّدة لدى مقارنتها مع دخان السيجارة.

ه إىل الجمهور  مت ورقة الحقائق هذه ل« تُوجَّ ُصمِّ
الذي يهتم بالعلوم والتنظيÂت فقط

مشتعلة


