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 وتتوافق مع الوثيقة من جدول األعمال المؤقت 5-6تتعلق هذه الوثيقة بالبند 
FCTC/COP/8/10 

 
ي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة 

 
 التبغالدورة الثامنة لمؤتمر األطراف المشاركة ف

ة من  ي الفتر
 
ين األول/ أكتوبر  6إىل  1ف بمدينة جنيف، سويشا 2018تشر  

 
 

ونية ونظم  ن اإللكتر تقرير التقدم المحرز بشأن التطورات السوقية والتنظيمية لنظم توصيل النيكوتي 
ن  ونية الخالية من النيكوتي   التوصيل اإللكتر

 
 

 التوصيات الرئيسية
  

ار المحتملة الدالئل الحالية  عىل خالفوجود  بما أننا قد الحظنا  • لنظم توصيل بشأن المخاطر واألض 
ونية الخالية من النيكوتي    ونية ونظم التوصيل اإللكتر آراء  منألطراف ل ، كما الحظنا ماالنيكوتي   اإللكتر

ي مكافحة التبغ؛  الدور المحتمل متشعبة بشأن
ي نحن نناشد مؤتمر األطراف عدم االنخراط فلتلك األجهزة ف 

ف 
ي هذا الشأن. 

 مناظرات مطولة ف 
دراسة وحيدة الموضوع الوكالة الدولية لبحوث الشطان يدعم تحالف االتفاقية اإلطارية إمكانية إعداد  •

ي تتصل 
ونيةبأثر تفحص الدالئل التر  عىل الصحة وعىل السياسات.  نظم توصيل النيكوتي   اإللكتر

 
 
 

عد األمر مهًما
ُ
 لماذا ي

  
ي أدى 

ونيةم استخدااالضطراد ف  ة لوضع لوائح تنظيمية قومية تتصل بهذه  نظم توصيل النيكوتي   اإللكتر ي السنوات األخت 
ف 

ي لم 
ي األوساط العلمي 1المخاطر المرتبطة بهاتحظ المنتجات الحديثة نسبًيا والتر

ا كما ،  ةبإجماع اآلراء ف  ً بي   فيما تتشعب اآلراء كثت 
ونيةبشأن ما قد يشكل إطاًرا تنظيمًيا األطراف   .لنظم توصيل النيكوتي   اإللكتر

 

 
 معلومات أساسية

  
ي منذ بانعقاد الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف سيكون قد مر ع  

ونيةعرض موضوع انقد زمت  ألول مرة  نظم توصيل النيكوتي   اإللكتر
ي تداول 

ي دوراته التالية ف 
نظم توصيل النيكوتي   لمناقشته أثناء الدورة الثالثة لمؤتمر األطراف، وقد أسهب مؤتمر األطراف ف 

ونية ز أحدث التقارير )انظر اإللكتر ونيةتاري    خ مناقشات مؤتمر األطراف ل (FCTC/COP/8/10، يتر  نظم توصيل النيكوتي   اإللكتر
ي الوصول إلجماع اآلراء، كما يشت  

ي الدورة لتقرير منظمة األمم المتحدة الذي جرى التكليف به وسي  والمهمة الصعبة ف 
قدم ف 

ي 
ونيةطرأت عىل فحص محتويات التاسعة لمؤتمر األطراف بشأن التطورات التر وقياسها، وكذلك   نظم توصيل النيكوتي   اإللكتر

ي تببع  منها. اال 
 نبعاثات التر

 
ي مؤتمر األطراف بشأن 

ي الوصول إلجماع اآلراء ف 
ي تواجهنا ف 

ونيةتببع التحديات التر من مستوى  نظم توصيل النيكوتي   اإللكتر
ي هذه المسألة، والذي 

ي مواقف األطراف ف 
نظم توصيل النيكوتي   فرض حظر كامل عىل بيع ب المناداةيتباين من التشعب ف 
ونية ي عدد  اإللكتر

، وقد انعكس هذا ف   فئات التصبيف المختلفةإىل اعتبارها أداة مفضلة لالستخدام من أجل اإلقالع عن التدخي  
  

                                                 
1
ين األولاعتباًرا م     ي ، 2017/ أكتوبر ن تشر

ونيةل وضعت لوائح وقواني   منظمةبلغ عدد البلدان التر ا.  83 نظم توصيل النيكوتي   اإللكتر
ً
 بلد

ونيةالمؤسسة مكافحة التبغ العالمية،  ي البلدان قواني   المنظمة للسجائر اإللكتر
 
يالندجامعة استعراض للسياسات. : ف مدرسة جونز : بالتيمور بوالية مت 

ج للصحة العامة.    بلومتر
 هوبكت 

cigarettes-e-regulating-laws-cigarette/country-http://globaltobaccocontrol.org/e 
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ي طبقتها البلدان عىل 
ونيةالتر دوائية. ( منتجات 3( منتجات تقلد منتجات التبغ. 2( منتجات تبغ. 1، نظم توصيل النيكوتي   اإللكتر
ات عالجية4 ونية نظم( 7( سم. 6استهالكية. ( منتجات 5. ( مستحض   .2توصيل النيكوتي   ل إلكتر

 
 

ي دورته الثامنة
ن
 مؤتمر األطراف ف

  
ي 
 
ونيةقطًعا بشأن المخاطر والمنافع المحتملة لغياب بحوث أكتر ظل ف العديد من  ألثراإلضافة ، بنظم توصيل النيكوتي   اإللكتر

ي مواقفهم المتشعبة بشأن و األطر التنظيمية، وبما أن األطراف مستمر 
 
ونيةن ف ي لنا تجنب نظم توصيل النيكوتي   اإللكتر

، يببغ 
ي مناقشات مطولة 

 
ي دورته الثامنة. الدخول ف

 
 بشأن هذه المسألة أثناء انعقاد مؤتمر األطراف ف
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 بشأن تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. انظر:  2018تقرير التقدم العالمي المحرز لعام    

http://www.who.int/fctc/reporting/summary_analysis/ar/ 
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