قانون ال�صحة العامة رقم  47ل�سنة 2008
الف�صل الثاين ع�رش وقاية ال�صحة العامة من ا�رضار التدخني
تعريف املكان العام
امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية واملدار�س ودور ال�سينما وامل�سارح
واملكتبات العامة واملتاحف واملباين احلكومية وغري احلكومية العامة
وو�سائط نقل الركاب و�صاالت القادمني واملغادرين يف املطارات واملالعب
املغلقة وقاعات املحا�رضات واي مكان �آخر يقرر الوزير اعتباره مكانا
عاما على ان ين�رش قراره يف اجلريدة الر�سمية.
املادة 53
�أ  .يحظر تدخني اي من منتجات التبغ يف االماكن العامة ،على انه
يجوز بقرار من الوزير بناء على تن�سيب مدير ال�صحة املخت�ص
حتديد مكان خا�ص ي�سمح فيه بالتدخني يف املكان العام �رشيطة
مراعاة �صحة اجلمهور و�سالمته ،واالعالن عن هذا املكان ب�صورة
وا�ضحة يف مكان بارز وباللغة العربية.
ب .على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يحظر التدخني
يف دور احل�ضانة وريا�ض االطفال يف القطاعني العام واخلا�ص،
وتتوىل الدوائر املعنية بالتعاون مع الوزارة و�ضع ال�ضوابط الكفيلة
بتنفيذ هذا احلظر.
ج .يلتزم امل�س�ؤول عن املكان العام بو�ضع لوحة بخط وا�ضح حتمل
عبارة (ممنوع التدخني) واال�شارة الدالة على ذلك يف اماكن بارزة،
وعليه اتخاذ الرتتيبات الالزمة ملراقبة االلتزام بذلك.
املادة 54
ال يجوز الي �شخ�ص او جهة عامة او خا�صة مبا يف ذلك و�سائل االعالم
طبع او عر�ض او ن�رش اي اعالن الغرا�ض الدعاية الي من منتجات التبغ
او توزيع اي ن�رشة او ادوات او مواد للتعريف به او االعالن عن منتجاته.
املادة 55
يحظر على اي �شخ�ص ما يلي:
�أ  .بيع منتجات التبغ ملن يقل عمره عن ثمانية ع�رش عاما.
ب .بيع ال�سجائر بالتجزئة.
ج� .صنع او ا�سترياد او توزيع او بيع مقلدات منتجات التبغ مبا يف ذلك
احللوى والكعك وااللعاب واالدوات امل�صنعة ب�شكل ي�شابه ايا من
منتجات التبغ.
د  .و�ضع ماكنات لبيع منتجات التبغ.
هـ  .عر�ض اي من منتجات التبغ اال وفق نظام ي�صدر لهذه الغاية.

طلب ع�ضوية
اال�سم

نطالب بحقنا يف تنف�س

العنوان

هواء خا ٍل من دخان التبغ

املدينة
الهاتف
الربيد االلكرتوين
�سبب االن�ضمام للجمعية

وباء التبغ من الأوبئة التي ت�س ّبب الإن�سان يف ظهورها والتي ميكن
الق�ضاء عليها متاماً.
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جمعية ال للتدخني م�سجلة مبوجب قانون اجلمعيات رقم ()51
ل�سنة  2008وتعديالته بتاريخ  2011/10/27حتت رقم 2011071100005

من نحن
نحن جمموعة من املواطنني الأردنيني املهتمني مبو�ضوع خماطر
التدخني ال�سلبي والتدخني ب�شكل عام يف جمتمعنا ،ونطالب
احلكومة الأردنية بحقّ نا يف تنف�س هواء خال من دخان التبغ وبالتنفيذ
ال�صارم لأحكام قانون ال�صحة العامة  47لعام .2008

قمنا بتوحيد جهودنا من اجل ن�رش الوعي حول م�ضار وباء التبغ اميانا ً
منا ب�رضورة ت�أمني م�ستقبل �أف�ضل لأطفالنا ب�شكل خا�ص وانطالقا ً
من احلقائق التالية:

•

•
• التبغ هو امل�سبب الرئي�سي للوفيات التي ميكن الوقاية منها
•  20٪من �أطفال الأردن يدخنون اول �سيجارة قبل بلوغهم �سن العا�رشة
لنعمل معا ً من اجل اردن خال من التبغ!

�أهداف اجلمعية

•
•
•
•

جراء �إ�صابتهم ب�رسطان
يودي التبغ بحياة  6ماليني ن�سمة كل عام ّ
الرئة �أو �أمرا�ض القلب �أو �أمرا�ض �أخرى ومن املفجع انتقال الوباء �إىل
العامل النامي ،حيث �ستحدث  80%من الوفيات املت�صلة بالتبغ يف
التحول مر ّده ا�سرتاتيجية الت�سويق العاملية
غ�ضون ب�ضعة عقود .وهذا
ّ
التي تنتهجها دوائر �صناعة التبغ التي ّ
تركز على ال�شباب والبالغني
يف البلدان النامية.

حقائق عن دخان التبغ غري املبا�رش

•

ت�شري الدالئل الإر�شادية امللحقة باملادة  8من اتفاقية منظمة
ال�صحة العاملية الإطارية ب�ش�أن مكافحة التبغ �إىل �أنّه “ال يوجد
التعر�ض لدخان التبغ” .وعليه ف�إ ّن تهيئة
م�ستوى �آمن فيما يخ�ص
ّ
بيئات خالية متاما ً من دخان التبغ هي الو�سيلة الوحيدة حلماية
النا�س من �أ�رضار دخان التبغ غري املبا�رش.

•

يت�سبب دخان التبغ غري املبا�رش يف حدوث �أمرا�ض قلبية وعائية
ّ
و�أمرا�ض تنف�سية خطرية لدى البالغني ،مبا يف ذلك مر�ض القلب
التاجي و�رسطان الرئة .وي�ؤدي ذلك الدخان �إىل الوفاة املفاجئة لدى
الر�ضع .كما �أنّه ي�ؤدي �إىل نق�ص الوزن لدى املواليد.
ّ

هناك اكرث من  ٦ماليني �شخ�ص ميوتون �سنويا ً ال�سباب متعلقة
بالتبغ ودخان التبغ غري املبا�رش
 50٪من �إ�صابات مر�ض ال�رسطان �سببها التبغ

•

حقائق عن وباء التبغ على ال�صعيد العاملي

التوعية ال�صحية وتعزيز تطبيق قانون ال�صحة العامة رقم 47
لعام 2008
التعاون مع اجلهات احلكومية لتطبيق وتعديل الت�رشيعات املتعلقة
مبنع تعاطي التبغ يف االماكن العامة املغلقة
ن�رش التوعية ال�صحية حول م�ضار التدخني املبا�رش وغري املبا�رش
تنظيم الن�شاطات والربامج وامل�سابقات التي تهدف اىل توعية
االطفال خا�صة واملجتمع عامة حول م�ضار التدخني

•

•

ّ
املبكرة
يت�سبب دخان التبغ غري املبا�رش يف وقوع  600000من الوفيات
ّ
كل عام .واجلدير بالذكر �أ ّن هناك �أكرث من  4000مادة كيميائية يف
دخان التبغ وقد بات معروفا ً �أ ّن  250مادة منها تلحق �أ�رضارا ً بال�صحة
ت�سبب ال�رسطان.
و�أ ّن �أكرث من  50منها
ّ

يتعر�ض ن�صف جمموع الأطفال ،بانتظام ،لدخان التبغ غري املبا�رش
ّ
يف بيوتهم .واملُالحظ �أ ّن  40%من الوفيات التي ميكن عزوها �إىل دخان
التبغ غري املبا�رش حتدث يف �صفوف الأطفال.

www.who.org

ت�أثريات التدخني ال�سلبي على الأطفال
اجلنني

•
•
•

يكون وزن املواليد �أقل ورئتهم �أ�صغر.
حتدث �أعرا�ض الربو ب�صورة �أكرث يف عمر الطفولة املبكرة.
تزداد ا�ستجابة املمرات الهوائية للدخان وتفقد املمرات الهوائية
مرونتها ويزداد مقاومتها ملرور الهواء.

الر�ضيع �أقل من عمر ال�سنة

•
•
•

تزداد �أعرا�ض الربو.
يزداد تهيج املمرات الهوائية والرئة.
زيادة يف حاالت الوفاة املفاجئة.

الأطفال
• يكونون �أكرث قابلية للإ�صابة بالربو وامرا�ض اجلهاز التنف�سي
والتهابات االذن الو�سطى.
• تتفاقم حالة الربو لدى امل�صابني منهم.
• يت�أخر منو الرئة.

كيف �س�أ�ستفيد من التوقف عن التدخني ؟

•
•
•
•
•

تقليل خطر الإ�صابة بالأمرا�ض والعجز اجلن�سي �أو الوفاة التي
قد تنتج عن ال�رسطان او �أمرا�ض القلب والرئة �أو �أمرا�ض الأوعية
الدموية الطرفية التي قد ت�ؤدي على �سبيل املثال �إىل برت االع�ضاء.
حماية �صحة من حولك بعدم تعري�ضهم للتدخني الال�إرادي.
حت�سني م�ستوى اخل�صوبة لديك وبالتايل حمل �آمن واطفال �أ�صحاء.
حت�سني التنف�س واللياقة ب�شكل عام.
التمتع مبذاق الطعام ب�شكل اف�ضل.

www.who.org

للتوا�صل معنا

التعاون مع الهيئات املحلية والدولية يف ن�رش التوعية ال�صحية

@SmokeFreeJo
www.facebook.com/TobaccoFreeJordan

جمعية ال للتدخني
أردنيون ضد التدخني في االماكن العامة
طالب أردنيون ضد التبغ

www.facebook.com/StudentsAgainstTobacco

نساء ضد التدخني السلبي في األردن

هاتف

www.facebook.com/SmokeFreeJo

www.facebook.com/JoAgainstSmoking
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