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 الدورة السابعة لمؤتمر األطراف المشاركین في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ
نیودلھي، 2016نوفمبر عام  7-12  

 

 ملخص سیاسة تحالف االتفاقیة اإلطاریة

10و 9التوجیھیة الجزئیة الخاصة بتنفیذ المادتین  ئالمزید فیما یتعلق بتطویر المباد  
 من اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 التوصیات الرئیسیة
 

 توجیھیة جزئیة لیتبناھا المؤتمر ئمباد
للسلطات الحكومیة عن المعلومات  الكشفبشأن  3ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة أن یتبنى النص المبین في الملحق  •

 .10و 9التوجیھیة الجزئیة الخاصة بتنفیذ المادتین  ئالخاصة بمحتویات منتجات التبغ في المقاطع المشار إلیھا من المباد
للسلطات الحكومیة عن المعلومات  الكشفبشأن  2رتھ السابعة أن یتبنى النص المبین في الملحق ینبغي على مؤتمر األطراف في دو •

 ئالمتعلقة بخصائص المنتج، والمتعلقة بتنظیم سمات تصمیم المنتج التي تزید من جاذبیتھ، وذلك في المقاطع المشار إلیھا من المباد
 .10و 9التوجیھیة الجزئیة الخاصة بتنفیذ المادتین 

حتى یُعرض على مؤتمر األطراف توصیة  1نبغي لمؤتمر األطراف في دورتھ السابعة إرجاء النظر في أّي إجراء یتعلق بالملحق ی •
لیة فیما توجیھیة دو ئیتبنى مؤتمر األطراف مبادفأن / النیكوتین؛ المواد المسببة لإلدمانذات محتوى جوھرّي فیما یتعلق بتنظیم نسب 

یحتوي تعریفاً مقترحاً  1، والجدیر بالذكر أن الملحق ھو أمر سابق ألوانھ منتجات التبغ اد المسببة لإلدمان فيالمونسب یتعلق بتنظیم 
 / النیكوتین.تلك النسبوأھداف مقترحة تتعلق بتنظیم  المواد المسببة لإلدمانلنسب 

 
 قرارات تتعلق بالنرجیلة

 یوافق تحالف االتفاقیة اإلطاریة على أنھ: •
o  لھیكل النرجیلة  ،تصمیمالسمات ، بما فیھا خصائصتشمل المحتویات واالنبعاثات" ال"فإن  10 و 9المادتین ضمن سیاق

 سوائلھا.بالتسخین/ الحرق، ومیاھھا/  التي تقوممكوناتھا المتعددة، مثل: أجزائھا و
 

 األعمال المستقبلیة المقترحة
 القائل بدعوة منظمة الصحة العالمیة لتتولى: ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة دعم االقتراح •

o تسجیل منتجات عملیات السوق من خالل  ورصد تحدید استراتیجیات لبناء القدرات بالنسبة لألطراف الراغبین في مراقبة
 ؛ لتوعیة جھات صنع السیاسات.اإلنذارات الموجھة لھاأو لھا التراخیص  منحالتبغ أو 

o  للتبغ؛ فیما یتعلق بمنتجات التبغ التي تُستھلك بالتسخین ولیس الحرق، باإلضافة إلى فحص تطورات السوق واستخدامھ
 منتجات التبغ الحدیثة األخرى.

 ینبغي على مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة دعم االقتراح القائل بدعوة منظمة الصحة العالمیة لتعمل مع مركز المعارف على التبغ •
ن بغرض:  غیر المدخَّ

نالُسمیّة المواد لومات العلمیة بشأن جمع المع  )أ ( ذلك الوسائل التحلیلیة لقیاس نسب تلك ، وكالموجودة في التبغ غیر المدخَّ
 ، ومستویاتھا التي وجدت في المنتجات المعروضة في األسواق.المواد

 لیلیة واعتمادھا.الوسائل التحالمزید من تطویر لالنصح فیما یتعلق بتوافر الوسائل التحلیلیة المعتمدة، والحاجة  )ب (
 .الُسمیّةتحدید اإلجراءات المتاحة للحد من المواد  )ج (
الصحیة، وتحدید طبیعة  نسب المخاطرتحدید جدوى تحقیق خفض في مستویات المواد الُسمیّة التي تؤدي النخفاض في  )د (

 إذا أمكن ذلك.نسب تلك المخاطر  وحجم االنخفاض المتوقع في
ال یزال أمراً سابقاً ألوانھ في الوقت الراھن أن نطلب من الفریق العامل الحكومّي الدولّي وضع یجد تحالف االتفاقیة اإلطاریة أنھ  •

منتجات التبغ قبیل الخوض في تجربة التنفیذ على مستوى القُطر، في  المواد المسببة لإلدمانتوجیھیة محتملة بشأن تنظیم نسب  ئمباد
أن نتائج العدید من الدراسات في ھذا المجال التزال قید التقییم؛ فیوصي تحالف  وھو أمر البد من وضعھ في الحسبان، باإلضافة إلى

االتفاقیة اإلطاریة عوضاً عن ذلك بدعوة منظمة الصحة العالمیة لمراقبة ورصد ما یستجد من بحوث وممارسات قُطریة فیما یتعلق 
 .المواد المسببة لإلدمانتنظیم نسب ب

 من جدول األعمال المؤقت 4-5تتعلق ھذه الوثیقة بالبند 
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 أساسیةمعلومات 
كما  ،مجاالً صعباً لھ مخاطر جدیّة وعواقب غیر مقصودة محتویات منتجات التبغ واالنبعاثات الصادرة عنھایُعد تنظیم 

؛ في الحد من األضرار التي یتعرض لھا المدخنین ’منخفضة النیكوتین’/ ’منخفضة القطران’حدث حین فشلت السجائر 
 10و 9التوجیھیة للمادتین  ئضعت المباد، ووُ تنظیم المنتجاتفیما یخص اتخذ مؤتمر األطراف نھجاً حذراً لھذه األسباب 
 في عملیة بدأت في الدورة األولى لمؤتمر األطراف.’ خطوة بخطوة’مرور الوقت بالتدریج مع 

 
تُعد مسألة خفض نسبة النیكوتین مسألة مھمة وتتطلب المزید من الدراسة؛ لذلك یدعم تحالف االتفاقیة اإلطاریة البحوث 

بالفعل في الوالیات المتحدة، وقد أثبتت التجارب السابقة التي تُجري حالیاً في ھذا المجال، حیث نجد بحوثاً مكثفة تُجرى 
ّي مقترح أ یجب أن یستند؛ حیث الكامل للعلم ولمزایا التجربة التنظیمیة الفھمأھمیة  في تنظیم نسب انبعاثات النیكوتین

وقوع عواقب ألصول علمیة سلیمة، متضمناً ذلك احتمالیة تالعب شركات التبغ وكذلك احتمالیة لتنظیم محتوى النیكوتین 
النیكوتین كّي نستخدم نھجھا كأساس في أّي نھج بعینھ فیما یتعلق بخفض نسب لم تطبق أّي حكومة كذلك مقصودة، غیر 

  توجیھیة دولیة. ئوضع مباد
 

واالنبعاثات  ،من النیكوتین و/أو المواد الُسمیّة، محتویات منتجات التبغفي إطار مسألة بمثل تعقید مسألة تنظیم  .1
تجربة تنظیمیة ینص على أنھ ینبغي أوالً إجراء  10و 9التوجیھیة للمادتین  ئنھج المبادكان ، الصادرة عنھا

ً ، التوجیھیة؛ وھذا ئعلى مستوى القُطر قبل إدراج توصیات التدابیر في المباد ألنھ بمجرد أن تترسخ  ،جزئیا
 التوجیھیة لالتفاقیة اإلطاریة، سیصعب تغییر أحكامھا في المستقبل. ئالمباد داخلالتدابیر 

 
، أو التي یستھلكونھازیادة عدد السجائر ب إمابالتعویض، قد یؤدي خفض مستویات النیكوتین لقیام المدخنین  .2

توجیھیة دولیة  ئ؛ لذلك یحتاج ھذا األمر للمزید من البحوث قبل وضع مبادنفسھا لسجائرل ھمشراھة تدخینب
 بمقتضى االتفاقیة اإلطاریة.

 
توجیھیة  ئدتثیر مسألة خفض مستویات النیكوتین أسئلة مھمة تحتاج للبحث والتقییم قبل وضع أو تبني أیّة مبا .3

 ، على سبیل المثال:دولیة
ھل یمكن خفض مستویات النیكوتین بدون أن یؤدي ھذا بالمدخنین للتعویض؟ إذا كانت اإلجابة بنعم،  .أ 

 فكیف یمكن ذلك؟
للسجائر أو  مبتكرمن خالل تصمیم  ال یكون عرضة لالستغالل للنیكوتین من الممكن تبني معیارھل  .ب 

 استخدام المواد المضافة؟
فما ھي اآلثار المختلفة لذلك على  معدل بطيء،أو ب معدل سریعتخفیض مستویات النیكوتین بإذا تم  .ج 

 ؟السلوك
بالنسبة  إلدمان إلى أدنى حدل تعرضالمن احتمالیة  یخفضتحدید مستوى للنیكوتین ھل من الممكن  .د 

 ؟كل مستھلكیھ ل
 اآلثار؟جمھور السكان؟ وكیف یمكن معالجة تلك ما ھو أثر ذلك على  .ه 

 
توجیھیة تتعلق بالكشف عن محتوى نیكوتین السجائر  ئمطالبة مؤتمر األطراف باعتماد مبادحالیاً تتم  .4

حبذا لو توجد ، ، حتى أن بعض الحكومات تمتلك خبرة تتعلق باختبار محتوى النیكوتین والكشف عنھللحكومات
؛ ، ممزوجة بخبرة تنظیمیةطنیةاألسواق الوفھم خصائص المنتَج في بخبرة أكبر فیما یتعلق بمتطلبات الكشف و

 توجیھیة دولیة محتملة. ئتطویر مباد علىیساعد  ذلك أنشأن من ف
 

واألھداف المقترحة لتنظیم نسب تلك المواد/ ، المواد المسببة لإلدماننسب على تعریف مقترح بشأن  1یحتوي الملحق 
یوصي تحالف االتفاقیة اإلطاریة مؤتمر األطراف في دورتھ السابعة بإرجاء النظر في أّي وفي ھذا اإلطار النیكوتین، 

المواد حتى یُعرض على مؤتمر األطراف توصیة ذات محتوى جوھرّي فیما یتعلق بتنظیم نسب  1إجراء یتعلق بالملحق 
وتتطلب المزید من الدراسة؛ لذلك یدعم مسألة خفض نسبة النیكوتین مسألة مھمة حیث تُعد / النیكوتین؛ المسببة لإلدمان

نجد بحوثاً مكثفة تُجرى بالفعل في الوالیات المتحدة، فتحالف االتفاقیة اإلطاریة البحوث التي تُجري حالیاً في ھذا المجال، 
د من المزی النظر فيویمكن لتحالف االتفاقیة اإلطاریة أن یدعم باإلضافة إلى العدید من الدراسات التي تُجرى اآلن، 

لتستند إلیھا  ؛التوجیھیة المحتملة لالتفاقیة اإلطاریة في ھذا المجال بمجرد أن توجد تجربة تنظیمیة قُطریة ناجحة ئالمباد
 التوجیھیة الدولیة. ئتلك المباد
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 سمات تصمیمیة تزید من جاذبیة المنتَج
التوجیھیة فیما یتعلق بتنظیم السمات التصمیمیة التي تزید من  ئضافات المقترحة للمبادیدعم تحالف االتفاقیة اإلطاریة اإل

ھة األخرى من جاذبیة ، على سبیل المثال: یزید المنثول والكبسوالت المنكِ 2جاذبیة المنتَج على النحو المبین في الملحق 
وسبع والیات كندیة وأوغندا  كبسوالت النكھة، بینما تبنت تركیا ومولدوفا وإثیوبیا االتحاد األوروبي ؛ لذلك حظرالمنتَج

ً تشریعات لحظر الكبسوالت كجزء من حظر  . إلى السجائر النكھات األخرىوالمنثول أ إضافة نكھةعلى  أوسع نطاقا
تزید جاذبیة المنتَج من خالل ربط التدخین بالتألق  )مثل السجائر الرفیعةوعلى نحو مماثل، نجد أن السجائر األقل سماكة (

حد أدنى لقطر السیجارة  لتعیینمقترحات تنظیمیة حالیة  ؛ لذلك فإن كل من كندا ونیوزیالندا لدیھاوخسارة الوزن والنحافة
ر من التدابیر التي تتعلق أكث تطبیقھامباِشرة في . إن التدابیر التي تتعلق بجاذبیة المنتَج السجائر الرفیعة انتحظرسوبالتالي 

مجرد امتداد لتدابیر التغلیف ، وبالمثل فإنھ یمكن اعتبار التغلیف البسیط بتنظیم مستویات النیكوتین و/أو االنبعاثات الُسمیّة
 باإلضافة إلى تدابیر حظر الدعایة اإلعالنیة. ،والتوسیم

 
 للحكومات عن محتویات منتجات التبغ الكشف

في  الواردةاألحكام  توسیع نطاقبغرض التوجیھیة  ئللمباد فاقیة اإلطاریة اإلضافات المقترح إضافتھایدعم تحالف االت
محتویات/ خصائص منتجات التبغ على فیما یتعلق بالكشف للحكومات عن  10و 9التوجیھیة الخاصة بالمادتین  ئالمباد

لوائح تنظیمیة تجات الموجودة في األسواق وفي تطویر ؛ حیث یمكن لذلك أن یساعد في فھم المن2النحو المبین في الملحق 
  محتملة.


