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 مةالمقد

 ،هوكااا، الالنرلي ااة)بمااا فااي الااش الشيشااة،  تعاارف النرلي ااة بعاادة مسااميا ، FCTC/COP/6/11كمااا  ااو موياا  فااي 
أو زلالاة  تستخدم الفحم لتسخين أو حرق التباغ  يمار الادخان النااتل خاال وعاا  أدوا  عبارة عن (، و ييباب  يالهاب و

ن ما لعادةبواق، مماا يتاي  األو عدد من األنابيب يكون ل نرلي ة الما  قبل أن يستنشقها المدخنون  في كثير من األحيان، من
  نرلي ة واحدة استخداماألشخاص 

 لميا  فاي( األخيارة السانوا  فاي)و األوساط، الشارق اي و التق يدياة، منطقتها في سوا  متزايدة، شعبية  نرلي ةل أصبح 
 عوامال باين مان الاش، فاي بما ،العامة األمانة تقرير في ورد كما ،الزيادة لهاه أسباب عدة األرل  ع ى  ناش  العالم أنحا 
 : أخرى

  ؛(الش إلى وما والعسل والز ور واألعشاب الفواكه،) النكهة متعددة أصناف صن   3
  السلائر؛ من أكثر صحية تعتبر النرلي ة بأن الفهم سو   4
  المقا ي من تتوفر النرلي ة في العديد  - النرلي ة الستخدام" االلتماعية" الطبيعة  1

 

 السياسة تحديات

تفاقية منظمة ا من قبل والعرض الط ب من لحدا تدابير لمخت ف تخي و األخرى، التبغ منتلا  مثل  ي النرلي ة منتلا 
تفاقياة منظماة ا ماواد تطبياق عناد متعاددةتقا  مشااكل  الاش، وما   (FCTC) الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التباغ
  مقاال  ثاث من أمث ةسياكر   النرلي ةع ى  (FCTC) الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 
 (والسعر ةاليريب تدابير) 6 المادة

 الياريبة معادل  او ماا ولكان  المنخفياة اليارائب معادال  بسابب الب ادان مان العدياد في لدا رخيصة النرلي ة منتلا 
 ع باةك لياريبةا معادل نفسلا مقهاى فايواحادة " ل ساة" كاف لمدة نرلي ة تبغ خي ي أن يلب ل  ؟نرلي ةال لتبغ المناسب

 أخرى؟ أم يخي  لمعادلة ؟من تبغ لف السلائر لوزن مشابه ليريبةا معدل نفسأو ل سيلارة؟ 41تحتوي ع ى 

 
 (التبغ لدخان التعرض من الحماية) 1 المادة

 نرلي اةال اساتخدام مان كبيار لاز فانن  األخرى، التبغ منتلا  من العديد أو السلائرب مقارنة بسبب صعوبة حمل النرلي ة
  المقاا ي لابعض التساويق اساتراتيلية اي لاز   اام مان  الواقا ، في  والمطاعم والحانا  المقا ي مثل نشآ م في يحدث

  1 المادةلتنفيا  كبيرة مشاكل خ قي أنيمكن لالش 

 

 من لدول األعمال المؤق  4.4.4  اه الوثيقة تتع ق بالبند

 التوصيات الرئيسية: 

  مقاال  عدة والتي تاكر في الفريدة، التنظيمية القيايا من عددا النرلي ة تبغ تثير منتلا 

 األطراف ويحتاج ،(FCTC) تفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغال

  معها التعامل كيفية بشأن توليها 

 السياسة, وأن يكون  خيارا  بشأن الخبرا  تقرير من قبل أن يعد األطراف يط ب أن يلب

  (COP7لا زا لمؤتمر األطراف الساب  )
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 (العامة والتوعية والتدريب واالتصال التثقيف) 34 والمادة( التعبئة والتغ يف) 33 المادة

 يساتخدمون الااين المادخنين حالاة فاي سايما ال ،تاأثير أي لاه يكاون ال قاد النرلي اة تباغ ع اب ع ى تحايرية م صقا  وي 
  نفسها النرلي ة فقط يرون ،أبدا والتغ يف التعبئة نالمدخنو ال يرى ،األحيان من كثير في - المقا ي في النرلي ة

 ع اى) ل مادخنين مرئياة دائماا  ااهقاد ال تكاون  ولكن - النرلي ة زلالا  ع ى تحايرية م صقا وي   تركيا تفرض دولة
 ( الطاولة أسفل زلالةال  كان إاا ،المثال سبيل

 الدخان يمر: السلائر من بكثير خطرا أقل النرلي ة يظنون أن المدخنين من العديد أن المعقول من يبدو أنه  و آخر تعقيدو
 مان فنناه ،تاأثيرال لهااا ونظرا(  صحي  غير) التصفية تأثير له الما  أن ونكثيريفترض الو رئاتهم، الدخول قبل الما  عبر
 الناحياة مان الاش قيتحقما  ي أفيل طريقة ل ولكن - المخاطر دقيقة عن مع وما  النرلي ة مستخدمي يت قى أن مهم لداال

 العم ية؟

 
 (وتموي ه له والترويل التبغ عن اإلعان) 31 المادة

 نرلي اة المطااعم بعاضتقادم  المثاال، سابيل ع اى   تنفيااعائق لالتي تشكل و بالنرلي ة خاصةال الترويل أشكال بعضيولد 
زباائن ل  يمكان حياث ،"السايدا  لي اة" أخرىأماكن  ه تنظمأن حين في الزبائن، للاب كوسي ة الطعام، ولبا  م  "ملانية"
  ملانا النرلي ة استخدام اإلناث

  واس  نطاق ع ى ترويللها و متزايد نحو ع ى ةشائع المنازل إلى النرلي ة توصيل خدمةأصبح   الب دان، بعض في

 

 الخطوات التالية

؛ ونشاير الاى تزاياد عنهاا الع مياة المعرفاة وحالاة النرلي ة منتلا  من ملموعةعن  مفيدة لمحةالعامة األمانة  التقرير يقدم
  النرلي ةب يتع ق فيما وغير ا العالمية الصحة منظمةل اللهود البحثية

تفاقياة منظماة الصاحة ا تنفياا فاي صاعوبا  الخصاوص ولاه ع اى المتوساط شارق منطقاة فاي واله األطرافي الش، وم 
 مويا  بعياها النرلي اة ،الخاصاة ب سياساةال قياايا بسابب ب ادانهم فاي (FCTC) العالمية اإلطارية بشاأن مكافحاة التباغ

  أعاه

 ع اى الادورا  باين فيماا العمال اقتراحب المتوسط شرق منطقة أطراف ه سيقومأن (FCAتحالف اإلتفاقية اإلطارية ) يدرش
 إلعداد ط ب المثال، سبيل ع ى ،وقد يشمل الش  (COP6في مؤتمر األطراف السادس ) النرلي ة استخدام سياسة لوانب
 األطاراف نشال  نحانو  ةالسياسا خيارا  ع ى اه المرة  ركزلي العالمية، الصحة منظمةمن قبل النرلي ة  عن آخر تقرير
  االقتراح  اا لدعم - أدنى قاعدة من كان وإن أييا، النرلي ة استخداميزداد  حيث - أخرى مناطق من


