
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

 FCTC/COP/6/10  سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ تموز/ يوليو ٢١  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٢-٤-٤البند 
  
  
  

  لكترونياً إظم إيصال النيكوتين نُ 
  

  تقرير منظمة الصحة العالمية
  
  

  مقدمة
  
فــي دورتــه الخامســة (التــي عقــدت فــي مــؤتمر األطــراف الــذي وجهــه طلــب الأعــدت هــذه الوثيقــة ردًا علــى  -١

إلى أمانة االتفاقية لكي تـدعو المنظمـة إلـى دراسـة  )٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٧-١٢سول، جمهورية كوريا، 
ٕالــى و (الــنظم اإللكترونيــة)  الســتخدام الــنظم اإللكترونيــة إليصــال النيكــوتين بشــأن اآلثــار الصــحيةالبينــات المســتجدة 

 ١ينظـر فيهـا مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه السادسـة.لتحديد الخيارات المتاحة لمكافحة هذه الـنظم اإللكترونيـة ومنعهـا 
توصـيات واللمنظمـة والمعنـي بتنظـيم منتجـات التبـغ لفريـق الدراسـة التـابع المداوالت التي أجراها ويشمل هذا التقرير 

والتحلـيالت المنبثقـة  ٢٠١٣الـنظم اإللكترونيـة فـي كـانون األول/ديسـمبر  بشأن ا هذا الفريقخُلص إليهالتي علمية ال
 ٢منظمة بشأن منتجات التبغ.اله أجرتالمسح األخير الذي عن 

 
دعـاة مكافحـة التبـغ مجـال الصـحة العموميـة بـين  نزاع في محطهي والنظم اإللكترونية إليصال النيكوتين  -٢

بينمــا يرحــب بعــض الخبــراء فاســتخدام هــذه الــنظم.  إذ ازدادأصــبح يــؤجج نــار الخــالف وهــذا أمــر ذوي النيــة الحســنة 

                                                           
  .FCTC/COP5(10)انظر القرار    ١
يصــال النيكــوتين إلنظم اإللكترونيــة الــمنظمــة بشــأن منتجــات التبــغ العــديم الــدخان و الُأرســل اســتبيان المســح الــذي أجرتــه    ٢

ورد علــى لتســبيب الحرائــق ومنتجــات التبــغ الجديــدة إلــى كــل الــدول األعضــاء فــي المنظمــة. والســجائر ذات القابليــة المحــدودة 
اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة طرفـًا فـي دولـة  ٨٦ امنهـضـوًا فـي المنظمـة دولة ع ٩٠ما مجموعه المسح استبيان 

بربـادوس و بـنغالديش و البحـرين و النمسـا و أسـتراليا التاليـة:  وهـذه البلـدان هـي .٢٠١٤نيسـان/أبريل  ٩مكافحة التبغ حتـى بشأن 
ــا المتعــددة القوميــات و بوتــان و بليــز و بلجيكــا و بــيالروس و  ــا و برونــي دار الســالم و البرازيــل و بوتســوانا و دولــة بوليفي كنــدا و كمبودي
ٕاسـتونيا و مصـر و ٕاكـوادور و دومينيكـا و جيبـوتي و الجمهوريـة التشـيكية و كرواتيـا و كوسـتاريكا و الكونغـو و كولومبيا و الصين و شيلي و 
جمهوريـــة إيـــران و ندونيســـيا وإ الهنـــد و أيســـلندا و هنغاريـــا و هنـــدوراس و غواتيمـــاال و  غانـــاو جورجيـــا و غـــابون و فرنســـا و فنلنـــدا و فيجـــي و 

ـــان و جامايكـــا و العـــراق و اإلســـالمية  ـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية جمهو  الكويـــتو  كينيـــاو األردن و الياب ـــا و وري ليتوانيـــا و لبنـــان و التفي
بـاالو و باكسـتان و عمان و النرويج و نيكاراغوا و نيوزيلندا و هولندا و ميانمار و المغرب و منغوليا و موريتانيا و مالي و ملديف و ماليزيا و 
السـودان و سـبانيا وإ جنوب السودان و سلوفاكيا و االتحاد الروسي و جمهورية كوريا و قطر و بولندا و الفلبين و بيرو و غواي ابار و بنما و 
الواليـــات و مـــارات العربيـــة المتحـــدة اإلو توفـــالو و تركيـــا و تـــونس و تونغـــا و تايلنـــد و الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية و الســـويد و ســـورينام و 

  زامبيا.و  فييت نامو أوزبكستان و  أوروغوايو المتحدة األمريكية 
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الحــد مــن تــدخين التبــغ، يصــف بعضــهم اآلخــر هــذه الــنظم علــى أنهــا منتجــات قــد  مآلــهبــالنظم اإللكترونيــة كســبيل 
تمثــل الــنظم اإللكترونيــة حــدودًا متطــورة تعــج بــالوعود ، عليــهلغــاء تطبيــع تعــاطي التبــغ. و إل المبذولــةتقــوض الجهــود 
عالقـة إثارتهـا للتهديـدات علـى بـالوعود أو النظم اإللكترونيـة ويعتمد مدى وفاء مكافحة التبغ.  سياقوالتهديدات في 

جهـــات الصـــانعة المســـتقلة وشـــركات التبـــغ) (الهـــذه الـــنظم تفاعـــل معقـــدة ونشـــطة بـــين دوائـــر الصـــناعة التـــي تســـوق 
وتخضـــع البينـــات التنظـــيم وراســـمي السياســـات والممارســـين والعلمـــاء والـــدعاة. شـــؤون والمســـتهلكين والقـــائمين علـــى 

 والتوصيات الوارد عرضها في هذا التقرير بالتالي للتغير السريع.
  

  ومحتوياتهتصميم المنتج 
  
 تولـدي رذاذاً األكثـر شـيوعًا ولـي األنمـوذج النظم اإللكترونية من بينها السجائر اإللكترونية التي تعتبر ال ذتر  -٣

باإلضـافة إلـى النيكـوتين . ومقومات هـذا المحلـول الرئيسـية حسـب الحجـم تسخين محلول يستنشقه المستخدمونعن 
المحتوية أو غير المحتوية علـى الغليسـيرول  البروبيلينغاليكول مادة هي في حال احتواء المحلول على النيكوتين 

 .ةالمنكهالعوامل و 
 
السيجار أو بعض النظم اإللكترونية تصميمًا شبيهًا بمنتجات التبغ التقليدية النظيرة (مثل السجائر  ويصمم -٤
شــكلها يشــبه أيضــًا األدوات ذات االســتخدام اليــومي علــى غــرار  ) غيــر أنالنارجيلــة وأالغليــون أو الســيجاريليو  وأ

 كبر.األمستطيلة السطوانية أو اإلدوات األو  USBشرائح التخزين اإللكترونية و  األقالم
  
فـي قـدرة المنتجـات علـى  كبيـر تغيـرإلـى الـدوائر الكهربائيـة وحـدة فلطية البطاريات و في وقد تؤدي الفروق  -٥

مما يحتمل أن يؤثر فـي إيصـال النيكـوتين وسـائر المقومـات ويسـاهم فـي تشـكيل مـواد لتوليد الرذاذ تسخين المحلول 
 سمية في االنبعاثات.

  
عمـق طـول النفثـات و تشـمل العوامـل المحتملـة ف .امتصاص النيكـوتينيؤثر سلوك المستخدم في  يمكن أنو  -٦

ن الســيجارة مــالنفثــات األســرع واألعمــق مســتوى إيصــال النيكــوتين ومــع ذلــك، تزيــد وتكــرر االســتخدام. االستنشــاق 
 لتبريد عنصر التسخين.التقليدية في حين أنها قد تخفض هذا المستوى من النظم اإللكترونية نتيجة 

  
يعــدل بعــض المســتخدمين المنتجــات فــي المنــزل لتغييــر مســتوى إيصــال  يةفــروق التصــنيعالوٕاضــافة إلــى  -٧

وتختلــف المنتجــات اختالفــًا شــديدًا مــن حيــث يســر إمكانيــة تعــديلها ويســر إمكانيــة مخــدرات أخــرى. و/أو النيكــوتين 
 ملئها بمواد غير المحاليل المحتوية على النيكوتين.

  
  سوق النظم اإللكترونية

  
 ٢٠١٤١صنفًا في عـام  ٤٦٦وتشير التقديرات إلى وجود إللكترونية على ما يبدو. استخدام النظم ايزدهر  -٨
. ويتوقــع أن ٢٠١٣علــى الصــعيد العــالمي فــي عــام مليــارات دوالر أمريكــي علــى الــنظم اإللكترونيــة  ٣إنفــاق ٕالــى و 

آراء شــركات ى الــرغم مــن هــذه التوقعــات، تنقســم وعلــ ٢٠٣٠.٢بحلــول عــام  ضــعفاً  ١٧بمــا يســاوي المبيعــات  تــزداد
بتسـجيل تبـاطؤ فـي ادت بعـض الشـركات التبغ عبر الوطنية بشأن احتماالت نمـو مبيعـات الـنظم اإللكترونيـة وقـد أفـ

                                                           
١   Zhu S-H, Sun JY, Bonnevie E, Cummins SE, Gamst A, Yin L, Lee M. Four hundred and sixty brands of e-

cigarettes and counting: implications for product regulation. Tobacco Control. 2014;23:iii3–iii9. 

doi:10.1136/tobaccocontrol-2014-051670.  
٢   The tobacco industry at a crossroads: cigarettes growth falters as focus falls on alternatives. Euromonitor 

international. July 2013.  
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بيانـــات عـــن اســـتخدام الـــنظم اإللكترونيـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي الوال تتـــوفر   ١،٢،٣المبيعـــات فـــي بعـــض األســـواق.
إلـــى عـــدة بلـــدان. وعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك، تشـــير البيانـــات المســـتمدة أساســـًا مـــن أمريكـــا الشـــمالية واالتحـــاد  وبالنســـبة

إلى تضاعف استخدام النظم اإللكترونية على األقل لـدى البـالغين والمـراهقين بـين عـامي األوروبي وجمهورية كوريا 
ســنة وأكثــر  ١٥أعمــارهم  ةلغــامــن مــواطني االتحــاد األوروبــي الب ٪٧جــرب ، ٢٠١٢عــام  فــيف ٢٠١٢.٤و ٢٠٠٨

مـن مجمـوع  ٪١علـى  تقتصـر اهـذه السـجائر بانتظـام  اسـتخدمو السجائر اإللكترونية إال أن نسبة األشخاص الذين ا
من المدخنين والمدخنين السابقين في الواليات المتحدة األمريكيـة السـجائر  ٪٤٧جرب ، ٢٠١٣في عام و  ٥.السكان

ـــة  ـــغ  غيـــراإللكتروني ـــة مـــن األ ٪٤أن معـــدل انتشـــار االســـتخدام الراســـخ بل ويفيـــد  ٦شـــخاص.فـــي صـــفوف هـــذه الفئ
التـدخين أو اإلقـالع عنــه  الحـد مـنام الــنظم اإللكترونيـة هـي المسـتخدمون بـأن األسـباب الرئيسـية التـي تفسـر اسـتخد

 ٧الخالية من الدخان.وٕامكانية استخدام هذه النظم في األماكن 
 
ويقـيم أكثـر مــن نصـف ســكان وتنتشـر إتاحـة الــنظم اإللكترونيـة وفقــًا للمسـح األخيـر الــذي أجرتـه المنظمــة.  -٩

فــي بلــدان تبلــغ عــن عــدم  ٪٤و داخــل والياتــه القضــائيةإتاحــة الــنظم اإللكترونيــة بلــدًا يبلــغ عــن  ٦٢العــالم بقليــل فــي 
 النظم.لم توفر ردها فيما يتعلق بإتاحة إتاحة هذه النظم بينما يقيم باقي سكان العالم في بلدان 

  
. ويتنــافس بعضــها فــي اآلونــة األخيــرة خاضــت شــركات التبــغ عبــر الوطنيــة ســوق الــنظم اإللكترونيــةوقــد  -١٠

إلى النفوذ االقتصـادي الـذي تتمتـع بـه دوائـر  اً ونظر لكسب حصص في السوق. مع الشركات المستقلة تنافسًا شرسًا 
بادعــاء التعــدي علــى الحقــوق دعاوى علــى شــركات أخــرى الــالتــدابير األخيــرة المتخــذة لرفــع  كــونصــناعة التبــغ، قــد ت

ـــنظم  مالئمـــة تجاريـــةمكانـــة مـــدى صـــعوبة الحفـــاظ علـــى يـــدل علـــى بمثابـــة مؤشـــر ختـــراع اال اتالمشـــمولة ببـــراء لل
 مستقلة.الشركات التسيطر عليها  اإللكترونية

  
  المتعلقة باستخدام النظم اإللكترونية المسائل

  
 ثالث فئات هي التالية: في المسائلت ضر ع -١١

 المخاطر المحدقة بصحة المستخدمين وغير المستخدمين؛  ) أ(

                                                           
١   Evans P. E-cigarettes are the future? Not so fast, says BAT’s boss. Wall Street Journal. 30 July 2014  علـى)

fast-so-not-future-the-are-cigs-intelligence/2014/07/30/e-http://blogs.wsj.com/corporate-العنــــوان اإللكترونــــي التــــالي: 

boss/-bats-says.(  
٢   Prior A. Lorillard profit down as e-cigarette sales drop: electronic cigarette sales tumble 35%, offsetting slight 

increase in traditional cigarettes.  Wall Street Journal. 30 July 2014   :علــى العنـــوان اإللكترونـــي التـــالي)
1406720447-drop-sales-cigarette-e-as-down-profit-http://online.wsj.com/articles/lorillard.(  

٣   Wile R. Citi e-cigarettes: the e-cigarette boom is over. Business Insider. 15 May 2014   على العنوان اإللكترونـي)
  ).slows-growth-ecigarette-http://www.businessinsider.com/citi-2014-5التالي: 

٤   Grana R, Benowitz N, Glantz SA.  E-cigarettes: a scientific review. Circulation. 2014;129: e490–e492. 

doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.114.008545.  
٥   Attitudes of Europeans towards tobacco (Special Eurobarometer 385). European Commission, May 2012.  
٦   Giovenco DP, Lewis MJ, Delnevo CD. Factors associated with e-cigarette use. American Journal of 

 http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2014.04.009Preventive Medicine. Published online, 27 May 2014. doi: .  
٧   Grana R, Benowitz N, Glantz SA.  E-cigarettes: a scientific review. Circulation. 2014;129: e490–e492. 

doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.114.008545.  
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وعن االعتماد على النيكوتين فـي نهايـة الفعالية في مساعدة المدخنين على اإلقالع عن التدخين   ) ب(
 المطاف؛

  تنفيذ اتفاقية المنظمة اإلطارية. فيالجهود الراهنة لمكافحة التبغ و  التأثير في  (ج)
  

  المخاطر المحدقة بصحة المستخدمين وغير المستخدمين
  

غيـــر أن االختبـــارات لالختبـــار مـــن جانـــب علمـــاء مســـتقلين معظـــم منتجـــات الـــنظم اإللكترونيـــة  يخضـــعلـــم  -١٢
 سمية المحتويات واالنبعاثات.المحدودة كشفت عن أوجه اختالف كبيرة في طبيعة 

 
 ة عن استنشاق النيكوتين بعدة عوامل.جمالناو ة المحدقة بالصحوتتأثر المخاطر  -١٣

إذ تتـراوح بـين ًا شـديدًا فـعلى إيصال النيكوتين إلى المسـتخدم اختالتختلف قدرة النظم اإللكترونية   ) أ(
المســتخدم  نفثــاتحســب خصــائص المنــتج و مســتوى شــديد التــدني ومســتويات مماثلــة لمســتويات الســجائر 

 ز المحلول المحتوي على النيكوتين.يوترك

ويحتمـل أن لحمـل آثـار ضـارة أثنـاء ا تكـون لـهوقـد والنيكوتين هـو مكـّون التبـغ المسـبب لإلدمـان.   ) ب(
قـد غيـر أنـه مادة مسـرطنة  في حد ذاتهالنيكوتين  وليسأمراض القلب واألوعية الدموية. ظهور يساهم في 

ويبــدو أن النيكـوتين يســاهم فــي الجوانــب األساســية لبيولوجيــا األمــراض  ١ألورام".لــ ةعــزز ممــادة يعمـل عمــل "
 الخبيثة وتنكس األعصاب.

األطفال والمراهقين والحوامل والنساء في سن اإلنجاب من استخدام الـنظم وتكفي البينات لتحذير   (ج)
طويلــة األمــد علــى نمــو  آثــارإذ يحتمــل أن ينطــوي تعــرض الجنــين والمراهــق للنيكــوتين علــى اإللكترونيــة 

  ٢الدماغ.
  

ــــ -١٤ ــــة بالصــــوتتمث ــــر التعــــرض للنيكــــوتين حة والناجمــــة عــــن ل المخــــاطر الرئيســــية المحدق بوســــائل أخــــرى غي
شــديدًا المعلومــات شــحًا  شــحوتمــن النيكــوتين بــاالبتالع أو بالتمــاس الجلــدي. جرعــات مفرطــة تنــاول االستنشــاق فــي 

علـى أن تقـارير الواليـات المتحـدة األمريكيـة والمملكـة المتحـدة عدم رصـد هـذه الحـوادث فـي معظـم البلـدان نظرًا إلى 
تشير إلى االرتفاع الشـديد المسـجل فـي عـدد الحـوادث المبلـغ عنهـا والمنطويـة علـى التسـمم بـالنيكوتين نتيجـة لزيـادة 

وٕان العـدد الفعلـي للحـاالت هـو فـي أغلـب الظـن أعلـى بكثيـر مـن عـدد الحـاالت المبلـغ اسـتخدام الـنظم اإللكترونيـة. 
 عنها.

  
  
  
 

                                                           
ة هجــر الو المبــرمج الخلــوي مــوت الو تنظــيم تكــاثر الخاليــا العمليــات البيولوجيــة األساســية مثــل تغييــرًا فــي النيكــوتين  حــدثي   ١
المضــغية الخاليــا الجنينيــة و خاليــا البمــا فيهــا فــي طائفــة كبيــرة مــن الخاليــا والمناعــة الخلويــة وااللتهــاب وتولــد األوعيــة غــزو الو 

  وأنسجة البالغين والخاليا السرطانية.الجذعية البالغين وخاليا 
٢   The health consequences of smoking – 50 years of progress. A report of the Surgeon General. Rockville 

(MD); US Department of Health and Human Services: 2014 (p.126). 
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الناجمـة عـن مسـتخدمي الـنظم اإللكترونيـة و صـحة المحدقـة بويرد أدناه وصف البينـات المتعلقـة بالمخـاطر  -١٥
 .الرذاذللمواد السمية التي يحتوي عليها ستنشاق المزمن اال

تهيج العين والجهاز التنفسـي تشمل اآلثار القصيرة األجل الناتجة عن استخدام النظم اإللكترونية   ) أ(
 درةاقصــيرة األجــل غيــر أنهــا نــ وقــد تظهــر مشــاكل صــحية وخيمــة. بســبب التعــرض لغاليكــول البــروبيلين

 .للغاية

وٕالى طول الفترة الزمنية لبدء في فترة حديثة نسبيًا لسوق ا إلىالنظم اإللكترونية  دخولونظرًا إلى   ) ب(
ارتبــاط اســتخدام علــى تــدل مثــل الســرطان، لــن تتــوفر بينــات قاطعــة  ١الهتمــاما موضــعظهــور عــدة أمــراض 

 سنين أو حتى عقود.ى مدى لالنظم اإللكترونية بهذه األمراض ع

تــي فــي الســوائل الالموجــودة لــى تقيــيم المركبــات الكيميائيــة ع معتمــدةتشــير البينــات الومــع ذلــك،   (ج)
  النظم اإللكترونية والرذاذ الذي تولده هذه النظم إلى ما يلي: هاستخدمت

بالنســبة إلــى الحوامــل الســمية الخلويــة المحتملــة فــي بعــض المحاليــل التــي أثــارت القلــق   )١(
وقـد  ٢ه هذه النظم.تولداللواتي يستخدمن النظم اإللكترونية أو يتعرضن للرذاذ غير المباشر الذي 

 وعــدد ةاإللكترونيـالـنظم ز المنكهـات المسـتخدمة فـي سـائل يـتركمسـتوى اتصـلت السـمية الخلويـة ب
  ؛المنكهات

فـي موجـودة السـمية المـواد سـائر الو بعـض المركبـات المسـرطنة يحتوي الرذاذ عادة على   )٢(
بمقادير تقـل بدرجـة أو درجتـين فـي المتوسـط عـن المقـادير الموجـودة فـي دخـان التبـغ دخان التبغ 

ستنشـاق النيكـوتين. وقـد تبـين أن بعـض الغير أنها أعلى من المقادير التـي يحتـوي عليهـا جهـاز 
ومـواد سـمية أخـرى علـى  يهايدفورمالداألصناف تحتوي على بعض هذه العوامل المسرطنة مثل ال

  ٣بعض السجائر؛ الذي تولدهغرار األكرولين بمقدار مرتفع يعادل المقدار الموجود في الدخان 
باســـــتخدام الـــــنظم اإللكترونيـــــة يماثـــــل مـــــدى حجـــــم  المولـــــدةإن مـــــدى حجـــــم الجســـــيمات   )٣(

الـذي بوجود معظم الجسيمات في المدى الفـائق الدقـة ( ،الجسيمات التي تولدها السجائر التقليدية
غيـر  نانومتر) مقارنة بالحجم األكبر الموجود فـي دخـان السـجائر ٢٠٠و ١٠٠بين ه منواليتراوح 

ن مســــتوى الجســــيمات التــــي تولــــدها الــــنظم اإللكترونيــــة هــــو أدنــــى مــــن المســــتوى الــــذي تولــــده أ
  ٤السجائر.

دي استخدام النظم اإللكترونية في المتوسط إلى التعـرض للمـواد يؤ وعليه، هناك احتمال كبير أن   (د)
  القابلة لالحتراق.السمية بمستويات أدنى مما هي عليه باستخدام المنتجات 

  
                                                           

 المحتملة.لتقييم األضرار المبكرة لواصمات البيولوجية متفق عليها لتعديالت  عدم توفربما يشمل    ١

٢   Bahl V, Lin S, Xu N, Davis B, Wang Y. Comparison of electronic cigarette refill fluid cytotoxicity using 

embryonic and adult models. Reproductive Toxicology. 2012;34:529–37.  
٣   Goniewicz ML, Knysak J, Gawron M, Kosmider L, Sobczak A, Kurek J et al. Levels of selected carcinogens 

and toxicants in vapour from electronic cigarettes. Tobacco Control. 2014;23(2):133–139. 

doi:10.1136/tobaccocontrol-2012-050859.  
٤   Schripp T., D. Markewitz, E. Uhde, and T. Salthammer. Does e-cigarette consumption cause passive vaping? 

Indoor Air. 2013;23(1):25–31.  
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 النظم اإللكترونيـة والناجمـة المحدقة بصحة األشخاص الذين ال يستخدمونالبينات المتعلقة بالمخاطر أما  -١٦
 أدناه. هذه النظم فيرد وصفها تولدهعن استنشاق الرذاذ غير المباشر الذي 

يتعرض األشخاص المحاذون لمستخدمي النظم اإللكترونية للرذاذ الذي ينفثه هـؤالء المسـتخدمون   ) أ(
والجسـيمات الدقيقـة والفائقـة الدقـة  ٣والنيكـوتين ١،٢مما يرفـع المسـتوى الطبيعـي لتركيـز بعـض المـواد السـمية

الهــواء. وعلــى الــرغم مــن ذلــك، يكــون مســتوى المــواد الســمية ومــادة النيكــوتين والجســيمات المنبعثــة مــن  فــي
وليس من الجلـي مـا  ٤نظام إلكتروني إليصال النيكوتين أدنى من مستوى انبعاثاتها من السيجارة التقليدية.

إذا كانت هذه المستويات الدنيا في الرذاذ المنفوث تعكس مستويات دنيا من حيث التعرض له على النحو 
المبــــين فــــي حالــــة النيكــــوتين. وعلــــى الــــرغم مــــن أن مســــتويات النيكــــوتين فــــي الــــرذاذ المنفــــوث مــــن الــــنظم 

غيـــر المباشـــر، ينطـــوي هـــذا الـــرذاذ  نالمنبعـــث مـــن الـــدخااإللكترونيـــة هـــي أدنـــى مـــن مســـتويات النيكـــوتين 
 ٥المنفوث على امتصاص كميات مماثلة من النيكوتين كما يتبين من مستويات كوتينين المصل المماثلة.

ــ  ) ب( التعــرض للمــواد الســمية والجســيمات الموجــودة فــي الــرذاذ زيــادة  تومــن غيــر المعلــوم مــا إذا كان
اة لــدى األشــخاص المحــاذين لمســتخدمي الــنظم المنفــوث تــؤدي إلــى زيــادة خطــر اإلصــابة بــاألمراض والوفــ

البينـات الوبائيـة المنبثقـة عـن اإللكترونية بالقدر الذي يفضي إليه التعرض لـدخان التبـغ. ومـع ذلـك، تشـهد 
المنبعثــة مــن أي مصــدر بعــد التعــرض  جســيميةالمــواد اآلثــار الضــارة الناتجــة عــن الالدراســات البيئيــة علــى 

ن التركيــزات األدنــى قيمــة فــي مــدى التركيــزات التــي ثبتــت آثارهــا الصــحية لهــا لفتــرات قصــيرة وطويلــة. وإ 
 ٥و ٣الضـــارة ال تزيـــد بكثيـــر علـــى مســـتوى التركيـــز الطبيعـــي الـــذي تتـــراوح قيمتـــه وفقـــًا للتقـــديرات مـــا بـــين 

ميكرومتــر وتــزداد حســب الجرعــات  ٢,٥ميكروغرامــات/متر مكعــب بالنســبة إلــى الجســيمات األصــغر مــن 
تبــة للضــرر وبضــرورة الســعي إلــى ضــمان أدنــى قيمــة ممكنــة للتركيــزات فــي إطــار عوجــود ممــا يفيــد بعــدم 

  ٦تدابير الصحة العمومية.
 
الذي تولده النظم اإللكترونية ليس مجرد "بخار الماء" على النحو تثبت البينات الراهنة أن الرذاذ وبإيجاز،  -١٧

يعـــرض المـــراهقين واألجنـــة فاســـتخدام الـــنظم اإللكترونيـــة المزعـــوم فـــي الغالـــب فـــي ســـياق تســـويق هـــذه المنتجـــات. 
للنيكـوتين ولعـدد ويزيد أيضـًا تعـرض غيـر المـدخنين واألشـخاص المحـاذين لمسـتخدمي هـذه الـنظم لتهديدات خطيرة 

                                                           
ز الهيـدروكربونات العطريـة المتعـددة يـظل ظـروف االسـتخدام شـبه الحقيقـي مسـتويات تركرفعت السجائر اإللكترونية في    ١

 المغلقة.في األماكن بروبانتريول والغليسرين واأللمنيوم في الهواء  – ٣، ٢، ١بروبانديول و – ٢، ١الحلقات و

٢   Schober W, Szendrei K, Matzen W, Osiander-Fuchs H, Heitmann D,  Schettgen T et al. Use of electronic 

cigarettes (e-cigarettes) impairs indoor air quality and increases FeNO levels of e-cigarette consumers. 

International Journal of Hygiene and Environmental Health. 2014;217(6):628–37. 

doi:10.1016/j.ijheh.2013.11.003. 

٣   Czogala J1, Goniewicz ML, Fidelus B, Zielinska-Danch W, Travers MJ, Sobczak A. Secondhand exposure to 

vapors from electronic cigarettes. Nicotine and Tobacco Research. 2014;16(6):655–62. doi: 10.1093/ntr/ntt203.  
٤   McAuley TR, Hopke PK, Zhao J, Babaian S. Comparison of the effects of e-cigarette vapor and cigarette 

smoke on indoor air quality. Inhalation Toxicology. 2012;24(12):850-7. 

٥   Flouris AD, Chorti MS, Poulianiti KP, Jamurtas AZ, Kostikas K, Tzatzarakis MN et al. Acute impact of active 

and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhalation Toxicology. 

2013;25(2):91–101. doi: 10.3109/08958378.2012.758197.  
المـــواد الجســـيمية واألوزون وثـــاني أكســـيد النيتـــروجين وثـــاني دالئـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة لنوعيـــة الهـــواء فيمـــا يخـــص    ٦

  .٢٠٠٦أكسيد الكبريت: ملخص نتائج تقييم عوامل االختطار، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
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لتعـرض للمـواد السـمية المنبعثـة مـن المخفـض لمسـتوى الأن يكـون  يحتمـلوعلى الرغم من ذلـك، من المواد السمية. 
 بالنسـبة إلــيهمكبـديل تـام للسـجائر أقــل سـمية الثــابتون ونيـة محكمـة التنظــيم يسـتخدمها المـدخنون البـالغون نظـم إلكتر 

المخـاطر أمـر مجهـول فـي الوقـت  تقليـلإال أن مسـتوى  المحترقـةمنتجات التبـغ  غيرها منمن السجائر التقليدية أو 
هنــاك احتمــاًال أكبــر بكثيــر أن تعــود أن األطبــاء الصــادر عــن مكتــب كبيــر  ٢٠١٤تقريــر عــام  اســتنتجوقــد الحــالي. 

وتيـرة  تشـهد تسـريعبالفوائـد علـى الصـحة العموميـة فـي بيئـة المنتجات غير القابلـة لالحتـراق مثـل الـنظم اإللكترونيـة 
وتعاطيهــا ومــن إمكانيــة الحصــول عليهــا والتــرويج لهــا جاذبيــة الســجائر ومنتجــات التبــغ المحترقــة األخــرى الحــد مــن 

 ١فقط.
  

الفعاليــة فــي مســاعدة المــدخنين علــى اإلقــالع عــن التــدخين وعــن االعتمــاد علــى النيكــوتين فــي نهايــة 
  المطاف

 
مـن مسـتخدمي الـنظم اإللكترونيـة عـن التـدخين باسـتخدام غيـر محـددة تشير تقارير سردية إلى إقالع نسبة  -١٨

هنـاك عـدد قليـل فقـط مـن الدراسـات فمنهجيـًا حتـى اآلن. هذه المنتجات غير أن فعالية هذه المنتجات لم تقيم تقييمًا 
 لإلقالع عن تدخين التبغ. طريقةبحثت مدى فعالية استخدام النظم اإللكترونية كالتي 

 
البينات التي تشهد على فعالية النظم اإللكترونية كطريقة لإلقالع عن تدخين التبغ هي بينـات محـدودة ال و  -١٩

الوحيــدة التــي قارنــت اســتخدام الــنظم والمضــبوطة عشــوائية ال ةتجربــالتســمح بالتوصــل إلــى اســتنتاجات إال أن نتــائج 
االعتمــاد علــى المســاعدة دون  لصــاقات النيكـوتيناإللكترونيـة المحتويــة أو غيــر المحتويــة علـى النيكــوتين باســتخدام 

تظهـر كمـا  ٢.هعلـى الـرغم مـن تدنيـ فعالية لإلقالع عـن التـدخينمستوى مماثًال من العامة الناس بينت الطبية لدى 
 ٣ظروف واقعية.ظل على الرغم من أنها محدودة في دراسة حديثة قدرًا من الفعالية 

  
وال يستبعد أن يساعد استخدام النظم اإللكترونية على هذا القدر من الفعالية بعض المدخنين على التحـول  -٢٠

حد من تعاطي السجائر بـدًال ومع ذلك، سيؤدي استخدام هذه النظم إلى الالتام من السجائر إلى النظم اإللكترونية. 
للنظم اإللكترونية االستخدام المزدوج مما يفضي إلى بالنسبة إلى عدد ال يستهان به من المدخنين من اإلقالع عنه 

يرجح أن تكتسي مدة التدخين (عدد سنوات التدخين) أهمية أكبـر مـن كثافـة التـدخين (عـدد السـجائر وٕاذ والسجائر. 
البقـاء علـى في إحداث عواقب صحية وخيمة، سيعود االستخدام المزدوج بفوائـد أقـل بكثيـر علـى المدخنة في اليوم) 

 ٤.مقارنة باإلقالع التام عن التدخين قيد الحياة بصفة عامة
  

ولم تقيم وكالة حكومية أي منتج من منتجات النظم اإللكترونية وتوافـق عليـه حتـى اآلن ألغـراض اإلقـالع  -٢١
هـي فـي صـدد الة المعنية بتنظيم األدوية ومنتجات الرعايـة الصـحية فـي المملكـة المتحـدة الوكعن التدخين غير أن 

 استعراض بعض هذه المنتجات.

                                                           
١   The health consequences of smoking – 50 years of progress: a report of the Surgeon General. Atlanta (GA): 

US Department of Health and Human Services; 2014 (p. 874).  
٢   Bullen CB, Howe C, Laugesen M, McRobbie H, Parag V, Williman J et al. Electronic cigarettes for smoking 

cessation: a randomised controlled trial. Lancet. 2013;382(9905):1629–37.  
٣   Brown J, Beard E, Kotz D, Michie S, West R. Real-world effectiveness of e-cigarettes when used to aid 

smoking cessation: a cross-sectional population study. Addiction. Published online, 20 May 2014. 

doi:10.1111/add.12623.  
٤   The health consequences of smoking – 50 years of progress: a report of the Surgeon General. Atlanta (GA): 

US Department of Health and Human Services; 2014.  
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وٕاذ تعتبر النظم اإللكترونية منتجات يحتمـل أن تعـين علـى اإلقـالع عـن التـدخين، ينبغـي فـي المقـام األول  -٢٢
تشــجيع المــدخنين علــى اإلقــالع عــن التــدخين وٕادمــان النيكــوتين باســتخدام مجموعــة مــن العالجــات المعتمــدة. وعلــى 

مالئمـًا دور فـي  لكترونيـة التـي تـنظم تنظيمـاً سـتخدام الـنظم اإلال يكونالرغم من ذلك، يشير الخبراء إلى احتمال أن 
لـم يتحملـوا أو هـم عالج فشـلتدخين على المستوى الفردي لدى بعـض المـدخنين الـذين القالع عن دعم محاوالت اإل

 ١،٢العالجات التقليدية لإلقالع عن التدخين.أو الذين يرفضون استخدام  العالج
  

  التأثير في الجهود الراهنة لمكافحة التبغ
  

نقاشًا مستفيضًا ومحتـدمًا هناك غير أن على المدخنين  باقة من الفوائد المحتملةالنظم اإللكترونية تعرض  -٢٣
ما إذا كانت هذه النظم ستثبت تأثيرهـا اإليجـابي أو السـلبي فـي صـحة النـاس وفـي مجـال مكافحـة في الغالب بشأن 

سـيما  فـي صـفوف غيـر المـدخنين واليكـوتين المشروعة تجنب بدء استهالك النوتشمل الشواغل التبغ بوجه خاص. 
بأثر البوابة وأثر  اغلو الش ههذيشار إلى . و خنينأقصى مستوى من الفوائد المحتملة للمد ضمانإلى جانب الشباب 

 إعادة التطبيع.
 
 أثر البوابة وأثر إعادة التطبيع.المرتبطة بشواغل ال -٢٤

 يشير أثر البوابة إلى ظرفين محتملين هما التاليين:  ) أ(

الــنظم  بوجــود) فــي اســتهالك النيكــوتين عمومــاً احتمــال شــروع األطفــال (وغيــر المــدخنين  )١(
 ٣في حال عدم وجود هذه النظم؛متوقع  ما هوبمعدل أكبر ماإللكترونية 

الــنظم اإللكترونيــة إلــى تــدخين  باســتخدامالنيكــوتين  هماحتمــال تحــول األطفــال بعــد إدمــان )٢(
  السجائر.

أن يســاهم كــل مــا يجعــل الــنظم اإللكترونيــة تجتــذب إلــى احتمــال فيشــير أثــر إعــادة التطبيــع أمــا   ) ب(
تجربــة الوتقلــد الــنظم اإللكترونيــة وٕادامــة وبــاء التــدخين. المــدخنين فــي زيــادة جاذبيــة التــدخين فــي حــد ذاتــه 

الموضــوعة نموهــا فــي الســوق تســويقًا يــذلل العقبــات  فتــرضويالتــدخين بالمــرتبطين داء العــام األالشخصــية و 
 لمنع الترويج لمنتجات التبغ. التجاري االتصالفي مجال 

عوامـل  عالقـة تفاعـل معقـدة بـينحصـيلة  تهمـاأهميمـدى هـذين األثـرين و  ظهـور ن احتمـالسيكو و   (ج)
إال مــن خــالل بيانــات تجريبيــة  ديرهمايصــعب التنبــؤ بــه. وال يمكــن تقــفرديــة وتســويقية وتنظيميــة وهــذا أمــر 

  تكاد ال توجد في الوقت الحاضر.

أن تجريــب الــنظم حفنــة مــن البلــدان  والمســتمدة مــنالراهنــة المحــدودة  حالمســو بيانــات  مــن ضــحيتو   (د)
ن كـافي حـد ذاتـه يثيـر قلقـًا شـديدًا حتـى لـو  هذا األمر اإللكترونية يتزايد بسرعة في صفوف المراهقين وأن

، تبــين المســوح أن وفــي الواقـع وباســتثناء حالــة واحـدةمعظـم مســتخدمي هـذه الــنظم الشــباب يـدخنون أيضــًا. 
                                                           

١   Fiore MC, Schroeder SA, Baker TB. Smoke, the chief killer – strategies for targeting combustible tobacco 

use. New England Journal of Medicine. 2014;370(4):297–9. doi: 10.1056/NEJMp1314942. 

٢   Grana R, Benowitz N, Glantz SA.  E-cigarettes: a scientific review. Circulation. 2014;129: e490–e492. 

doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.114.008545. 

  هذا أمر ال يعني أن استخدام األطفال للنظم اإللكترونية ال يمثل شاغًال في حد ذاته.   ٣
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من  ٪١(حوالي هناك عددًا قليًال من األشخاص الذين يستخدمون النظم اإللكترونية حصرًا ولم يدخنوا قط 
بشــأن مــا إذا كــان هــذا األمــر يــدل باســتخالص اســتنتاجات وال تســمح هــذه البيانــات  ١،٢،٣الســكان أساســًا).

على تحول المدخنين المراهقين إلى استخدام النظم اإللكترونيـة أو علـى نمـط راسـخ لالسـتخدام المـزدوج أو 
دور  نفـيبتأكيـد أو ح البينـات الراهنـة مطوليـة، ال تسـعلى نمط تجريبي مؤقـت. وعليـه وفـي غيـاب بيانـات 

 ،ليفــوق معــدالت االمتصــاص الراهنــةرفــع مســتوى إدمــان النيكــوتين لــدى المــراهقين الــنظم اإللكترونيــة فــي 
يبـــدو أن أمـــا لـــدى البـــالغين فكانـــت هـــذه الـــنظم تـــؤدي إلـــى التـــدخين فـــي تلـــك البلـــدان. وبدرجـــة أقـــل مـــا إذا 

شـروع عـدد مـع مما يؤدي إلى انخفـاض عـدد السـجائر المدخنـة أيضًا االستخدام المزدوج هو النمط السائد 
  ٤،٥من السكان). ٪١ليل من األشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا في استخدام النظم اإللكترونية (دون ق

وبــاء بشــأن تطــور بيانــات محــدودة للغايــة مســتمدة مــن عــدد قليــل جــدًا مــن البلــدان أيضــًا هنــاك و   (هـ)
متينـة جـدًا تـدابير  تتخـذوفـي أحـد البلـدان (المملكـة المتحـدة) حيـث ازدهار الـنظم اإللكترونيـة.  معالتدخين 

يتواصـل علـى مـا يبـدو انخفـاض معـدل انتشـار مكافحة التبغ ويشـيع ويتنـامى اسـتخدام الـنظم اإللكترونيـة، ل
وال يمكــــن  ٦اســــتهالك النيكــــوتين العــــام بصــــورة تدريجيــــة.مســــتوى التــــدخين ومســــتوى اســــتهالك الســــجائر و 

الخلــوص إلــى احتمــال وجــود عالقــة ســببية بــين هــذه االتجاهــات المتناقضــة باالســتناد إلــى هــذه البيانــات. 
حسب معدل انتشار التدخين  بقياسهال يسجل أثر إعادة التطبيع وبالنسبة إلى المملكة المتحدة على األقل 

البيانات  عتماد علىالبلدان األخرى باالما إذا كان هذا هو حال مسألة وال يمكن تعميم . حاليفي الوقت ال
  بشكل تجريبي.وال بد من إثبات هذه المسألة الراهنة 

  
مسائل الصحة العموميـة األكثـر تحديـدًا والمتعلقـة بالتفاعـل بـين الـنظم اإللكترونيـة وجهـود ويرد أدناه بحث  -٢٥

 مكافحة التبغ.
 
علـى الرسـالة تحـديات طـرح دخـول الـنظم اإللكترونيـة إلـى السـوق مكافحة التبغ: جهود تحديد مكانة رسالة  -٢٦

 التــي كــان مفادهــا حتــى اآلن ضــرورة عــدم بــدء تعــاطي التبــغ وضــرورة اإلقــالع عــنالجوهريــة لجهــود مكافحــة التبــغ 

                                                           
مــن المســح الــوطني الخــاص  تواســتمد والوقايــة منهــامراكــز مكافحــة األمــراض بلغــت عنهــا بيانــات  إلــى ةتندمســحســابات    ١

 ,Corey C, Wang B, Johnson SEفـي المرجـع التـالي:  ةردوابالشـباب والتبـغ الـذي أجـري فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة و 

Apelberg B, Husten C, King BA et al. Notes from the field: electronic cigarette use among middle and high school 

students – United States, 2011–2012.  Morbidity and Mortality Weekly Report;62(35):729–30. 

٢   Lee S, Grana RA, Glantz SA, Electronic cigarette use among Korean adolescents: a cross-sectional study of 

market penetration, dual use, and relationship to quit attempts and former smoking. Journal of Adolescent Health. 

Published online, 22 November 2013. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jadohealth.2013.11.003. 

٣   Lukasz Goniewicz M, Zielinska-Danch W. Electronic cigarette use among teenagers and young adults in 

Poland. Pediatrics. Published online, 17 September 2012. doi:10.1542/peds.2011-3448.  
٤   Sutfina EL, McCoy TP, Morrell HER, Hoeppner BB, Wolfson M. Electronic cigarette use by college students. 

Drug and Alcohol Dependence. 2013;131(3):214–221ـــــــــالي: . ع ـــــــــي الت ـــــــــوان اإللكترون ـــــــــى العن ل
http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2013.05.001.  

٥   ASH UK fact sheet. Use of electronic cigarettes in Great Britain. April 2014.  مرجع متاح على العنوان اإللكتروني
  .g.uk/files/documents/ASH_891.pdfhttp://www.ash.orالتالي: 

٦   West R, Brown J, Beard E. Smoking toolkit study. Trends in electronic cigarette use in England. Updated 4th 

April 2014.  :مرجع متاح على العنوان اإللكتروني التاليstatistics/-http://www.smokinginengland.info/latest. 
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رسالة واحدة على األقل من الرسائل التالية أو فيصحب الترويج للنظم اإللكترونية أما  ١ه.ئفي حال بد تعاطي التبغ
بوصفها المالذ األخير في حال فشل كل حاول اإلقالع عن التدخين واستخدم النظم اإللكترونية مجموعة منها: (أ) 
(ج) وال حاجــة لــك إلــى وال حاجــة لــك إلــى اإلقــالع عــن إدمــان النيكــوتين بــل عــن مجــرد التــدخين؛ المحــاوالت؛ (ب) 

المواءمــة صــعب وتيمكنــك التــدخين فيهــا. ال لتــدخين بــل اســتخدم الــنظم اإللكترونيــة فــي األمــاكن التــي اإلقــالع عــن ا
 .الرسالةمع هذه  بعضها اآلخر ببساطة ويتعارضالرسالة الجوهرية لجهود مكافحة التبغ و بعض هذه الرسائل  بين
  

تحدد المصالح التجارية لـدوائر الصـناعة التـي تصـنع الـنظم اإللكترونيـة وتبيعهـا دور دوائر صناعة التبغ:  -٢٧
 هناك شركات "مستقلة" لصناعة النظم اإللكترونيـة أفـادت بعـدم وجـود أيو دور هذه النظم في المستقبل بقدر كبير. 
هـا لـديها مصـلحة فـي أن دوائـر صـناعة التبـغ التـي تنـتج هـذه الـنظم وتبيع مصلحة لها فـي إدامـة تعـاطي التبـغ غيـر

 .دون شك ذلك

تملــك دوائــر صــناعة التبــغ بصــفة متزايــدة ســوق الــنظم اإللكترونيــة التــي كانــت تســيطر عليهــا فــي   ) أ(
وتبيع كل شركات التبغ عبر الوطنية الرئيسية هذه النظم التبغ. صناعة البداية شركات ال صلة لها بدوائر 
ختراع ضد الشركات المنافسة لها إذ تزداد شراسـة فـي االبراءات ب متصلةوتستهل إحداها إجراءات قانونية 

فــي قبضــة ســوق الــنظم اإللكترونيــة  تركــزتزايــد ويثيــر معركــة ســوق الســجائر اإللكترونيــة الســريعة النمــو. 
 .تلك الدوائرعلى  هيمناريخ الشركات التي تتشركات التبغ عبر الوطنية بالغ القلق في ضوء 

ومــع ذلــك، إذا ذلــك بالنســبة إلــى ســوق الــنظم اإللكترونيــة.  معنــىولــيس مــن الجلــي حتــى اآلن مــا   ) ب(
ينصب منتجات ذات المخاطر المحدودة يمثل سابقة، فاهتمامها البالسابق دوائر صناعة التبغ  اهتمام كان
للـربح أطـول أمـدًا فـي بتـوفير مصـدر الداعم للسجائر ألطول مـدة ممكنـة الحفاظ على الوضع الراهن  على

كما أن الغرض من بيع هـذه المنتجـات أن يعـود عدم استمرار نموذج السجائر. ثبات الوقت ذاته في حال 
وقـد تتبـع الـنظم  ٢االدعـاء أنهـا جـزء مـن الحـل لوبـاء التـدخين.بالفوائد على سمعة هذه الشركات إذ يمكنهـا 
خـارج  هبمنتجاتـكان يعزى اهتمام دوائر صـناعة التبـغ التـاريخي اإللكترونية اتجاه التبغ عديم الدخان الذي 

اسـتخدام هـذه المنتجـات فـي بيئـات خاليـة مـن دخـان التبـغ والتـرويج بعض بلدان شمال أوروبا إلى إمكانيـة 
  ٣لها في صفوف الشباب من غير متعاطي التبغ لتكوين شكل جديد من تعاطي التبغ.

  
 ة باألماكن الخالية من دخان التبغ.خاصالتأثير المحتمل في السياسات ال -٢٨

باألمــاكن الخاليــة مــن دخــان التبــغ إلــى حمايــة غيــر المــدخنين مــن الخاصــة ال ترمــي السياســات   ) أ(
توفير الحوافز لإلقالع عن التدخين وٕالغاء تطبيع التدخين الدخان غير المباشر فحسب بل تستهدف أيضًا 

 ٤تأثر المراهقين باإلشارات البصرية والقواعد والمعايير االجتماعية.شدة نظرًا إلى 

                                                           
١   de Andrade M, Hastings G, Angus K, Dixon D, Purves R. The marketing of electronic cigarettes in the UK. 

London: Cancer Research UK; November 2013. 

٢   Peeters S, Gilmore AB. Understanding the emergence of the tobacco industry’s use of the term tobacco harm 

reduction in order to inform public health policy. Tobacco Control. Published online, 22 January 2014. 

doi:10.1136/tobaccocontrol-2013-051502. 

٣   Mejia AB, Ling PM. Tobacco industry consumer research on smokeless tobacco users and product 

development. American Journal of Public Health. 2010;100(1):78–87. doi: 10.2105/AJPH.2008.152603.  
٤   Preventing tobacco use among youth and young adults. A report of the Surgeon General. Rockville (MD); US 

Department of Health and Human Services: 2012.  
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 وينطوي استخدام النظم اإللكترونية في أماكن ممنوع التدخين فيها على ما يلي:  ) ب(

ـــادة التعـــرض للمـــواد الســـمية التـــي  )١( الـــرذاذ المنفـــوث ويحتمـــل أن تضـــر  يحتـــوي عليهـــازي
 األشخاص المحاذين لمستخدمي النظم اإللكترونية،

 الحد من حوافز اإلقالع عن التدخين، )٢(

  إلغاء تطبيع التدخين.تدابير احتمال التضارب مع أثر  )٣(

حـال وتشبه عدة نظم إلكترونية منتجات التدخين كما يشبه الدخان المنفوث دخان التبغ حتى فـي   (ج)
الستخدامها في أماكن يحظر فيهـا التـدخين وال يسـتبعد أن اإللكترونية وتسّوق النظم ة. شابهالنظم غير الم

نفــاذ السياســات الخاصــة باألمــاكن الخاليــة مــن إ صــعوبةيزيــد اســتخدامها فــي أمــاكن يحظــر فيهــا التــدخين 
  دخان التبغ نظرًا إلى شبهها بمنتجات التبغ.

فـي المتوسـط علـى مـواد سـمية بمسـتويات أدنـى احتواء الرذاذ المنفوث مـن الـنظم اإللكترونيـة وٕان   (د)
مــــن االنبعاثــــات مــــن التبــــغ المحتــــرق أمــــر ال يعنــــي أن هــــذه المســــتويات مقبولــــة بالنســــبة إلــــى األشــــخاص 

لها تعرضًا الإراديًا. وفي الواقع، يحتمل أن يزيد الرذاذ  والمعرضينالمحاذين لمستخدمي النظم اإللكترونية 
سـيما فـي  اص بـالمرض بمسـتويات أعلـى مـن المسـتويات الطبيعيـة والالمنفوث خطر إصابة أولئـك األشـخ

ســمية بمســتويات تنــدرج فــي حــدود المســتويات التــي تولــدها  اً حــال بعــض الــنظم اإللكترونيــة التــي تولــد مــواد
  بعض السجائر.

  
التســويق مــن أجــل المســتهلكين الــذي يســتهدف الــذي ينــدرج فــي فئتــين همــا دور تســويق الــنظم اإللكترونيــة ( -٢٩

 عامة الناس والتسويق من أجل أصحاب المصلحة الذي يستهدف راسمي السياسات وهيئات الصحة العمومية):

تشــــمل عــــدة المســــتهلكين بوســــائل إعالميــــة وأشــــكال تســــويقًا يســــتهدف تســــوق الــــنظم اإللكترونيــــة   ) أ(
وتأييـد الشخصـيات المشـهورة والتواصـل ورعاية األنشـطة الرياضـية والثقافيـة اإلعالنات التجارية التلفزيونية 

أمــاكن البيــع واســتراتيجيات التســعير االجتمــاعي عبــر اإلنترنــت واإلعــالن الشــبكي وشاشــات العــرض فــي 
التســويق بوضــوح حــذو اإلعــالن عــن التبــغ المكلــل بنجــاح بــاهر بعــض أنشــطة حــذو وتوابتكــار المنتجــات. 

وأمـاكن وأنشـطة مطابقـة لـذوق شخصـيات مشـهورة  ىواالنحيـاز إلـونمط حيـاة مختـار هوية مستقلة  عالنبإ
سوق بعض النظم اإللكترونية على أنها منتجـات مقبولـة اجتماعيـًا فحسـب بـل علـى توال العصر والشباب. 

هـــي غيـــر المســـندة بالبينـــات أو الطنانـــة المأمونيـــة واإلقـــالع  ومـــزاعمأرقـــى مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة. أنهـــا 
تســــويق الــــنظم اإللكترونيــــة أيضــــًا بعــــض أنشــــطة روج تــــالمــــدخنين. و مواضــــيع تســــويقية متكــــررة تســــتهدف 

لالستخدام الطويل األجل كخيار بديل دائم للتبغ وخيـار بـديل مؤقـت فـي األمـاكن العامـة التـي يحظـر فيهـا 
التــدخين وتجــذب األطفــال وغيــر المــدخنين  أن تجّمــل أنشــطة تســويق الــنظم اإللكترونيــةوبإمكــان التــدخين. 

لبيــان مــا إذا لــم تجــر أي دراســات تجريبيــة ذلــك، علــى الــرغم مــن و د تحقيــق هــذه النتــائج. حتــى لــو لــم تتعمــ
يـر المواقـف والسـلوك فـي يكانت اآلفاق السلبية لتسـويق الـنظم اإللكترونيـة تـرتبط ارتباطـًا فعليـًا ومباشـرًا بتغ

أثيرت مواطن القلق أيضًا بشأن قد و  .اإلمكانيةلك تصفوف األطفال وغير المدخنين بما يتسق مع تجسيد 
باســتخدام وتشــير دراســة حديثــة إلــى تســويق هــذه الــنظم اســتخدام النكهــات فــي تســويق الــنظم اإللكترونيــة. 

حتـى اآلن غيـر أن آراء المحتملـة ولم يدرس دور جاذبية نكهـات الـنظم اإللكترونيـة  ٣متميزة.نكهة  ٧٧٦٤
تغــري الشــباب لتجريــب هــذه الــنظم وتيســر أيضــًا ظهــور لحلويــات قــد االشــبيهة بالنكهــات الخبــراء تفيــد بــأن 
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وتشــير المســتندات  ١اســتخدام الــنظم.المكافــآت الحســية الناشــئة عــن تعزيــز مــن خــالل االعتمــاد علــى التبــغ 
الداخلية في حوزة دوائر صناعة التبغ إلى العوامل المنكهة التي كـان لهـا دور مهـم فـي اسـتهداف األطفـال 

الـنظم  اسـتخداميكـون لهـذه العوامـل الـدور ذاتـه فـي أن احتمال ذه الدوائر ومن دواعي القلق والشباب في ه
 اإللكترونية لدى هاتين الفئتين من الفئات العمرية.

رسـالة المواءمـة هـي مكافحـة التبـغ فـي مجـال ورسالة التسويق التـي تسـتهدف أصـحاب المصـلحة   ) ب(
رار إمكانيـــة الحـــد مـــن األضـــأســـاس مصـــالح دوائـــر صـــناعة التبـــغ ومصـــالح الصـــحة العموميـــة علـــى بـــين 

إذ تطالــب الشــراكة بــين الحكومــة ودوائــر صــناعة التبــغ باســتخدام الــنظم اإللكترونيــة ممــا يــؤدي إلــى اقتــراح 
  مجد على طاولة النقاش في إطار ما يدعى النقاش بشأن تقليل األضرار.دوائر بدور هذه ال

  
  تدابير التنظيم والسياسات الحالية: نتائج مسح منظمة الصحة العالمية

 
بــإبراز توزيــع البلــدان حســب الــنهج  ٢٠١٤نتــائج المســح الــذي أجرتــه المنظمــة فــي عــام  ١الجــدول يبــين  -٣٠

 التنظيمي المتبع بخصوص النظم اإللكترونية.
  

نوع النظم 
  اإللكترونية

النظم   تاليةالنظم اإللكترونية المنظمة حسب الفئات ال
اإللكترونية 

غير المنظمة 
  أو المجهولة

  المجموع  منتج آخر  منتج تبغ  منتج عالجي  منتج للمستهلك

علــى  يــةمحتو ال الــنظم
  )٪٥١( ١٣٥  )٪٤٩( ٥٩  )٪٦( ١١  )٪١٠( ٢٢  )٪٦( ١٢  )*٪٢٧( ١٤  النيكوتين

الــنظم غيــر المحتويــة 
  )٪٥٦( ١٤١  )٪٤٤( ٥٣  )٪٢( ١٢  )٪٧( ١٨  )٪(صفرصفر   )٪٣٥( ٢٣  على النيكوتين

  المئوية لسكان العالم المقيمين في هذه البلدان.عدد البلدان إلى النسبة ل والتالييشير الرقم الوارد بين قوسين * 
 
بلـدًا يـنظم هـذه الـنظم  ٥٩مـن أصـل بلـدًا  ١٣محظور في وبيع النظم اإللكترونية المحتوية على النيكوتين  -٣١

عــن طريــق االتجــار غيــر لعامــة النــاس هــذه البلــدان الثالثــة عشــر تفيــد بــأن الــنظم اإللكترونيــة متاحــة إال أن أغلبيــة 
 في غالب الظن.مبيعات اإللكترونية العابرة للحدود المشروع وال

 
 ويبين المسح أيضًا ما يلي: -٣٢

بلـــدًا  ٣٩فـــي فـــرض حظـــر شـــامل علـــى اإلعـــالن عـــن الـــنظم اإللكترونيـــة والتـــرويج لهـــا ورعايتهـــا   ) أ(
 من سكان العالم)؛ ٪٣١يقيم  حيث(

مـــن ســـكان  ٪٣٥(بلـــدًا  ٣٠حظـــر اســـتخدام الـــنظم اإللكترونيـــة فـــي األمـــاكن العامـــة المغلقـــة فـــي   ) ب(
 العالم)؛

                                                           
١   The scientific basis of tobacco product regulation: a WHO Study Group on Tobacco Product Regulation 

report. Candy-flavoured tobacco products: research needs and regulatory recommendations. Geneva; World 

Health Organization: 2007 )٩٤٥رقم  سلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية.( 
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  من سكان العالم)؛ ٪٥بلدًا ( ١٩سابق للتسويق في فرض إجراء استعراض   (ج)

  من سكان العالم)؛ ٪٤للبيع في تسعة بلدان ( الحصول على رخصفرض   (د)

مـن سـكان العـالم) وتـراوح  ٪٨بلدًا ( ٢٩لقصر في لالنظم اإللكترونية  ببيعتأكيد سياسات خاصة   (هـ)
  .ذلك حيثما يحددسنة  ٢١و ١٨هذه النظم بين  األدنى المطلوب لشراءالعمر 

  
  اعتبارات عامة

  
ســيحقق المــدخنون أقصــى حــد مــن الفوائــد الصــحية فــي حــال إقالعهــم التــام عــن تعــاطي التبــغ واســتهالك  -٣٣

والتعـــرض (ب) مـــن االتفاقيـــة األطـــراف بمنـــع وخفـــض اســـتهالك التبـــغ ٢-٥ال تلـــزم المـــادة وفـــي الواقـــع، النيكـــوتين. 
وعليـه، يعتبـر االسـتخدام بصـرف النظـر عـن مصـدره. أيضـًا ن النيكـوتين منع وخفض إدمـالدخان التبغ فحسب بل ب

لـيس فـي عـداد الطبي للنيكوتين خيارًا من خيارات الصـحة العموميـة بموجـب المعاهـدة غيـر أن اسـتخدامه الترفيهـي 
 هذه الخيارات.

 
دون بـذل الجهـود تخدام النظم اإللكترونية على الصعيد العالمي وال يمكن رفض أو قبول النمو السريع الس -٣٤

علـى ق وتحقَّـل إلى أدنى حد العواقب التي قد تسهم فـي وبـاء التبـغ بحيث تقلَّ لتنظيم هذه المنتجات على نحو مالئم 
العموميـة وأخـذها ومن المهم بالتالي تحديد شواغل الصـحة الفوائد المحتملة في مجال الصحة العمومية. أمثل وجه 

 .مراقبةفي االعتبار لدى االضطالع بأنشطة التنظيم وال
  

آثـار اسـتخدام يسـتند إليـه تقـدير ويعتبر تنظيم النظم اإللكترونية شرطًا أساسـيًا الزمـًا إلرسـاء أسـاس علمـي  -٣٥
بمعلومـات حاليـة وموثوقـة عـن المخـاطر والفوائـد المحتملـة  العمـوموتزويـد كـافي البحث الإجراء ضمان لهذه النظم و 

ة مــن مــنح األولويــة موميــوال بــد لســلطات الصــحة العالعمــوم. التــي تنطــوي عليهــا الــنظم اإللكترونيــة وحمايــة صــحة 
أوجه الشك فيما يتصل بالبينات في أسرع وقت ممكن. ومـع توضيح من أجل للبحث وتوظيف االستثمارات الكافية 

يقـع علـى  ظل القدر األكبر من المسؤولية عن إثبات المزاعم بشأن النظم اإللكترونية بشكل علميي بغي أننذلك، ي
 .عاتق دوائر صناعة التبغ

  
لدى تصميم استراتيجية لتنظيم  التنظيمية العامة التالية غراضوينبغي للحكومات أن تضع في اعتبارها األ -٣٦

 :النظم اإللكترونية

للــــــنظم اإللكترونيــــــة الموجــــــه إلــــــى غيــــــر المــــــدخنين والحوامــــــل والشــــــباب الحيلولــــــة دون التــــــرويج   ) أ(
 من جانب هذه الفئات؛ هاواستخدام

تقليـــل المخـــاطر المحتملـــة المحدقـــة بصـــحة األشـــخاص الـــذين يســـتخدمون وال يســـتخدمون الـــنظم   ) ب(
 اإللكترونية إلى أدنى حد؛

  بشأن النظم اإللكترونية؛ المثبتةالمزاعم الصحية غير تقديم منع   (ج)

حمايــة جهــود مكافحــة التبــغ الراهنــة مــن المصــالح التجاريــة وغيرهــا مــن المصــالح الراســخة لــدوائر   (د)
  صناعة التبغ.
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ينبغـي الـنظم اإللكترونيـة تطـورًا سـريعًا، حـول  بينـات علميـةها من بما يرتبط المنتجات والسوق و  تشهدوٕاذ  -٣٧
لتنظيميــة المتصــلة بــالنظم اإللكترونيــة قابلــة للتكيــف بغــرض االســتجابة للبينــات أن تكــون كــل التشــريعات واللــوائح ا

 تقييم مختلف نماذج تنظيم النظم اإللكترونية مع تراكم البينات.يشمل العلمية الجديدة، بما 
 
إذا ســــجلت بلــــدانها معــــدالت تــــدخين شــــديدة التــــدني وظلــــت هــــذه المعــــدالت تــــنخفض وينبغــــي للحكومــــات  -٣٨

لـــن يخفـــض تخفيضـــًا ملحوظـــًا األمـــراض أن تأخـــذ فـــي االعتبـــار أن اســـتخدام الـــنظم اإللكترونيـــة انخفاضـــًا مطـــردًا 
حــد مــن والوفيــات التــي تعــزى إلــى التــدخين حتــى فــي حــال تحقيــق كامــل القــدرة النظريــة للــنظم اإللكترونيــة علــى ال

 المخاطر.
  

  خيارات تنظيمية محددة
  

 الشـــاملةيمكـــن لألطـــراف التـــي لـــم تفـــرض حظـــرًا علـــى بيـــع الـــنظم اإللكترونيـــة أن تنظـــر فـــي القائمـــة غيـــر  -٣٩
مـــدى ن علمـــًا بـــأبالخيـــارات التنظيميـــة الـــواردة فيمـــا يلـــي بغيـــة تحقيـــق األغـــراض التنظيميـــة العامـــة المـــذكورة أعـــاله 

استصواب كل خيار من هذه الخيارات وجدواه على المستوى القطري أمر سيعتمد على مجموعة معقدة من العوامل 
 عملية التنظيم.لالخاصة بكل بلد بما فيها األطر التنظيمية الراهنة والمتطلبات القانونية 

 
صــحية بشــأن الــنظم اإللكترونيــة الجهــات الصــانعة وأطــراف ثالثــة مــن تقــديم مــزاعم منــع  المــزاعم الصــحية: -٤٠

لجهـات الصـانعة بينـات علميـة داعمـة إلـى أن تـوفر اتشمل االدعاء أن هذه النظم تعين على اإلقـالع عـن التـدخين 
عـن المعيـار التنظيمـي لمـزاعم اإلقـالع  اظ علـىفـحالوينبغي . المعنية ومقنعة وتحصل على موافقة الهيئة التنظيمية

مجموعــة مالئمــة مــن البينــات  باعتبارهمـاعــين علــى اإلقــالع تكوســيلة  يهـاعلالتنظيميــة الهيئــة موافقــة علــى و التـدخين 
التوازن المالئم بين إمداد العموم بمعلومات  قأن يحقَّ ينبغي كما جيدة. لمراقبة تخضع باالستناد إلى تجارب سريرية 

ن فوائـد محتملـة مقارنـة بالتـدخين علمية دقيقة عن مخاطر استخدام النظم اإللكترونية وما تنطوي عليه هذه النظم م
علــى منتجــات الــنظم اإللكترونيــة ألغــراض اإلقــالع عــن التــدخين. وال يمكــن ة عنيــتوافــق الوكالــة التنظيميــة الم كــي

 .العلمي الختبارالتوازن إال عبر رسائل الفئات المستهدفة الخاضعة ل تحديد هذا
  

فـرض بموجـب القـانون علـى مسـتخدمي الـنظم ينبغـي أن يُ استخدام النظم اإللكترونية في األماكن العامة:  -٤١
 اإللكترونيــة عــدم اســتخدام هــذه الــنظم فــي األمــاكن المغلقــة وخصوصــًا فــي األمــاكن التــي يحظــر فيهــا التــدخين حتــى

يثبت عدم تضرر األشخاص المحاذين لهم من البخار المنفوث وتتوفر بينات معقولة تـدل علـى عـدم تقـويض إنفـاذ 
ن لمسـتخدمي يألشـخاص المحـاذل التوقعـات المعقولـة ، إذ ال تتمثـلالسياسات الخاصة باألمـاكن الخاليـة مـن الـدخان

للــدخان غيــر المباشــر بــل فــي عــدم زيــادة مســتوى الــنظم اإللكترونيــة فــي خفــض مســتوى المخــاطر مقارنــة بــالتعرض 
وضـع التشـريعات المتعلقـة تمـل يك وٕان لـم. في الهواء الذي يتنفسه هؤالء األشـخاص المخاطر الناشئة عن أي منتج

من اتفاقية المنظمة اإلطاريـة والمبـادئ التوجيهيـة بشـأن تنفيـذها، فينبغـي  ٨ باألماكن الخالية من الدخان وفقًا للمادة
 هذه المهمة في أسرع وقت ممكن. إنجاز

  
فـــرض قيـــد فعـــال علـــى مســـألة أن تفكـــر مليـــًا فـــي ينبغـــي لألطـــراف  اإلعـــالن والتـــرويج والرعايـــة:أنشـــطة  -٤٢

تجعـــل الــــنظم اإلعـــالن عـــن الـــنظم اإللكترونيـــة والتــــرويج لهـــا ورعايتهـــا إذ يمكـــن للعناصـــر الترويجيــــة ذاتهـــا التـــي 
وعلـى األطفـال وغيـر المـدخنين. هـذه الـنظم مغريـة فـي نظـر أيضـًا  تجعـلذب المدخنين البـالغين أن تتجاإللكترونية 

الــرغم مــن ذلــك، قــد تعتبــر األطــراف بعــض أشــكال التــرويج للــنظم اإللكترونيــة أشــكاًال مقبولــة إذا أظهــرت البينــات 
فضـي التجريبية احتمال أن يكون لهذه النظم دور في مساعدة بعض المدخنين على اإلقالع عن التـدخين دون أن ي

 ذلك.ل اً النيكوتين خالف ايستهلكو  لنذلك إلى زيادة استخدام النظم في صفوف القصر وغير المدخنين الذين 
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ويجب أن تتولى هيئة حكومية مالئمة تنظيم أي شكل من أشكال اإلعالن عن النظم اإللكترونية والترويج  -٤٣
فـرض حظـر تـام علـى اإلعـالن عـن الـنظم اإللكترونيـة والتـرويج لهـا ورعايتهـا إن فـوٕاذا استحال ذلـك، لها ورعايتها. 
بشــأن تســويق هــذه الــنظم نظــرًا إلــى البينــات القاطعــة التــي تشــهد علــى فشــل  مــدونات طوعيــةذ يــعلــى تنفأمــر يفضــل 

 مدونات مماثلة خاصة بمنتجات التبغ والكحول في حماية الشباب من هذا اإلعالن.
  

اإلعـــالن عـــن الـــنظم اإللكترونيـــة المحتويـــة أو غيـــر المحتويـــة علـــى النيكـــوتين أنشـــطة نطـــوي تويجـــب أن  -٤٤
 والترويج لها ورعايتها كأدنى حد على ما يلي:

شـــير بوضـــوح إلـــى مـــا إذا كـــان المنـــتج يحتـــوي علـــى النيكـــوتين أو يمكـــن اســـتخدامه بإضـــافة تأن   ) أ(
 محاليل محتوية على النيكوتين؛

غيـر المـدخنين أو األشـخاص ضـمنًا أو صـراحة تجتذب أو تستهدف تجعل النظم اإللكترونية أال   ) ب(
النيكــوتين وأن تفيــد بالتــالي بــأن اســتخدام الــنظم اإللكترونيــة لــيس مناســبًا لألشــخاص  مــن غيــر مســتهلكي

 الذين ال يستهلكون حاليًا منتجات التبغ؛

مــا فــي ذلــك عبــر تجعــل الــنظم اإللكترونيــة تجتــذب أو تســتهدف ضــمنًا أو صــراحة القصــر، بأال   (ج)
للبراعـــة  ةروجـــمصـــور عـــرض وســـائل اإلعـــالم أو المواقـــع أو الســـياقات التـــي تظهـــر فيهـــا أو عبـــر  نتقـــاءا

  الرياضية؛أو الجنسية 

دم أال تــروج علــى اإلطــالق للــنظم اإللكترونيــة باســتهداف غيــر المــدخنين إضــافة إلــى ضــرورة عــ  (د)
  في حد ذاته؛ كنشاط مستحب ذه النظمه وصف استخدام

فــي حــال رقــم خــط المســاعدة علــى اإلقــالع عــن التــدخين أن تشــجع اإلقــالع عــن التــدخين وتــوفر   )(ه
  وجوده؛

أال تحتوي على مضمون قد يتوقع على نحو معقول أن يـروج لتعـاطي منتجـات التبـغ علـى غـرار   (و)
  يلي: ما

  ظهور منتجات التبغ و/أو تعاطيها؛  )١(
رمــز أو ماركــة مســجلة أو شــعار أو اســتخدام أي عالمــة تجاريــة أو تصــميم أو لــون أو   )٢(

  ؛أحد منتجات التبغيمكن أن يربطها الجمهور المستهدف ب شارة تجارية أو أي سمة أخرى مميزة
قـــد يتوقـــع علـــى نحـــو اســـتخدام عبـــارة الســـيجارة اإللكترونيـــة أو أي وصـــف بيـــاني آخـــر   )٣(

  الترويج للسجائر وغيرها من منتجات التبغ القابلة لالحتراق؛معقول أن يحدث اللبس مع 
إبراز منتجات النظم اإللكترونية بوسائل قد يتوقع على نحـو معقـول أنهـا تـروج لمنتجـات   )٤(

  التبغ، بما في ذلك صور منتجات شبيهة بالتبغ؛

من الوكالة  ما لم يحصل المنتج على ترخيص لهذه األغراضأال تتضمن مزاعم صحية أو طبية   (ز)
وال ينبغــي تقــديم الســجائر اإللكترونيــة والمنتجــات األخــرى المحتويــة علــى النيكــوتين إال . ةعنيــالتنظيميــة الم

بوصفها خيارًا بديًال للتبغ وينبغي أن تتضمن تحـذيرات تفيـد بـأن االسـتخدام المـزدوج لـن يقلـل تقلـيًال شـديدًا 
  مخاطر التدخين؛
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سيما من خالل عـدم التـرويج السـتخدام الـنظم اإللكترونيـة  والالتبغ  أال تقوض أي تدبير لمكافحة  (ح)
  في أماكن يحظر فيها التدخين؛

ال يشـوه م بشكل لنيكوتين وتقدَّ الشاملة لأن تتضمن معلومات وقائعية تتعلق بمكونات المنتج غير   (ط)
  البينات التي تدل على المخاطر؛

بالميســر والكحــول والمخــدرات غيــر المشــروعة أو باألنشــطة أو المواقــع أال تــربط هــذه المنتجــات   (ي)
  هذه المنتجات فيها.استخدام التي ال يكون من المأمون أو الحصيف 

  
ويجب أن تنطـوي أنشـطة اإلعـالن عـن الـنظم اإللكترونيـة المحتويـة علـى النيكـوتين أو الممكـن اسـتخدامها  -٤٥

 ويج لها ورعايتها على ما يلي:بإضافة محاليل محتوية على النيكوتين والتر 

أن تشــير بوضــوح إلــى طبيعــة النيكــوتين المســببة لإلدمــان وٕالــى تصــميم هــذه المنتجــات إليصــال   ) أ(
 النيكوتين؛

  أن تمنع اإليحاء بأن النظم اإللكترونية لها ميزات إيجابية نتيجة لطبيعة المنتج المسببة لإلدمان.  ) ب(
 
لإلعـــالن عـــن الـــنظم اإللكترونيـــة ويجـــب أن توافـــق الســـلطة المعنيـــة علـــى جميـــع األشـــكال المصـــرح بهـــا  -٤٦

هــذه  بــث بهــدف منــع التســويق غيــر المالئــم علــى نحــو اســتباقي ثــم يجــب رصــدال/نشــرالوالتــرويج لهــا ورعايتهــا قبــل 
 لتقييم مدى االمتثال. األشكال

 
والتبــغ شــركات الــنظم اإللكترونيــة بالشــفافية أن تطاَلــب ينبغــي الحمايــة مــن المصــالح التجاريــة الراســخة:  -٤٧

وال يمكــن علــى اإلطــالق أن تعتبــر تناصــر التشــريع والتنظــيم وتناهضــهما بصــورة مباشــرة وعبــر أطــراف ثالثــة. التــي 
والجماعــات التــي تعمــل كواجهــة لهــا جهــة شــريكة أو صــاحبة مصــلحة دوائــر صــناعة التبــغ والجهــات الحليفــة لهــا 

إذ تواصل تحقيق األرباح من التبـغ ومنتجاتـه أو تمثـل مصـالح دوائـر صـناعة ال الصحة العمومية مشروعة في مج
 ٣-٥وينبغي مراعاة المـادة بصرف النظر عن دور هذه الدوائر في إنتاج النظم اإللكترونية وتوزيعها وبيعها. التبغ 

 ظم اإللكترونية وتنفيذها.من اتفاقية المنظمة اإلطارية لدى وضع التشريعات واللوائح الخاصة بالن
  

 تحقيقًا لما يلي:ينبغي تنظيم النظم اإللكترونية  تصميم المنتج والمعلومات المتعلقة به: -٤٨

 تقليل المحتويات واالنبعاثات من المواد السمية إلى أدنى حد؛   ) أ(

 ضمان استخدام النيكوتين الدوائي في حال اعتزام استخدام النيكوتين؛  ) ب(

  النيكوتين بمستويات يكون المستهلكون على دراية بها؛توحيد إيصال   (ج)

  الحادة إلى أدنى حد؛تقليل سمية النيكوتين   (د)

  تعاطي مخدرات أخرى؛بغرض تعديل المنتج منع   (ه)

الحلويـــات ونكهـــات بحظـــر محاليـــل الـــنظم اإللكترونيـــة التـــي لهـــا نكهـــات الفواكـــه ونكهـــات شـــبيهة   (و)
  البينات التجريبية أنها ال تجتذب القصر؛الكحولية حتى تثبت المشروبات 
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مطالبة الجهات الصانعة والمستوردة بالكشـف عـن المعلومـات بشـأن محتويـات الـنظم اإللكترونيـة   (ز)
  وانبعاثاتها للسلطات الحكومية؛

  لدى السلطات الحكومية.فرض تسجيل الجهات الصانعة والمستوردة   (ح)
  

ينبغـــي أن تتناســـب التحـــذيرات الصـــحية الخاصـــة بـــالنظم اإللكترونيـــة مـــع المخـــاطر  التحـــذيرات الصـــحية: -٤٩
: احتمـال إدمـان فـي االعتبـارالتحـذيرات بشـأن المخـاطر ما يلي مـن يمكن أخذ وفي هذا الصدد، المؤكدة. الصحية 

(بسـبب التعـرض وآثـار ضـارة بالحمـل والحلـق واألنـف  العـينو لجهـاز التنفسـي لأثـر مهـيج ظهـور النيكوتين واحتمال 
 للنيكوتين).

 
من أجل تقيـيم توصى الحكومات باستخدام أو تدعيم نظمها الراهنة لمراقبة التبغ ورصده  المراقبة والرصد: -٥٠

 التطورات المتصلة باستخدام النظم اإللكترونية والنيكوتين حسب الجنس والسن.
  

منتجـات الـنظم اإللكترونيـة للقصـر  الباعـة بالتجزئـة مـن بيـعمنـع أن يينبغـي  لقصر:الذي يستهدف االبيع  -٥١
 البيع من معظم المواقع. ماكيناتزال أن تو 
  

  اإلطار التنظيمي
  

ترسي أسسًا تنظيميـة متينـة ال بد لألطراف من النظر في األطر التنظيمية الوطنية المتاحة التي يمكن أن  -٥٢
 التنظيمية المحددة.على أفضل وجه بهدف تنفيذ األغراض التنظيمية العامة المقترحة والخيارات 

 
استعرضــت إمكانيــة تطبيــق عــدة أحكــام مــن اتفاقيــة المنظمــة اإلطاريــة علــى تنظــيم الــنظم اإللكترونيــة قــد و  -٥٣

  م إلى مؤتمر األطراف في دورته الخامسة.وقدِّ  ١ضمن تقرير أعدته أمانة االتفاقية عن هذا الموضوع
  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

 إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وٕالى تقديم المزيد من التوجيهات.مؤتمر األطراف مدعو  -٥٤
  
  

=     =     =  
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