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الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ
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 ٢٠١٤يو ما/ أيار ٢٨  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ١-٤-٤البند 
  
  
  

  الدخان العديم التبغ منتجاتومنع مكافحة 
  
  

  تقرير من منظمة الصحة العالمية
  

    
  مقدمة

  
 ١٧-١٢سـول، جمهوريـة كوريـا، (مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه الخامسـة ُأعدَّت هذه الوثيقة استجابة لطلب   -١

  منظمة الصحة العالمية إلى القيام بما يلي:تدعو أن األمانة  من )٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر 

  ؛مكافحة ومنع منتجات التبغ العديم الدخانالمتبعة حاليًا في دراسة وجمع أفضل الممارسات تحديد و  

 ؛يلزم التركيز عليهاوتحديد مجاالت البحث التي الفجوات البحثية  يوتقص جمع البحوث القائمة  

 منتجـــات التبـــغ العـــديم الـــدخان والـــُنظم اإللكترونيـــة إليصـــال مكافحـــة ومنـــع المتاحـــة ل تحديـــد الخيـــارات
  ١.النيكوتين

  
بشـأن هـذه المسـألة  ٢ب اآلنف الذكر استعرض مؤتمر األطراف، فـي دورتـه الرابعـة، وثيقـةلوقبل تقديم الط  -٢

ــ وطلــب الحقــاً  العــديم الــدخان إلــى دورتــه  غرفــع تقريــر شــامل يســتند إلــى خبــرات األطــراف فــي مســألة منتجــات التب
وينبغــي النظــر  ٤مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الخامســة، التقريــر علــى النحــو الواجــب إلــى ذلــكوتــم تقــديم  ٣الخامســة.

  إلى التقرير الحالي على أنه استكمال له.
  
  

                                                           
 .FCTC/COP5(10)نظر القرار ا   ١

 .FCTC/COP4/12الوثيقة    ٢

 .FCTC/COP4(14)انظر القرار    ٣

 .FCTC/COP4/12الوثيقة    ٤
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فريــق الدراســة التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة يشــتمل علــى مــداوالت وفضــًال عــن ذلــك فــإن هــذا التقريــر   -٣
فــي ومــا خُلــص إليــه مــن توصــيات علميــة بشــأن التبــغ العــديم الــدخان  )TobReg( والمعنــي بتنظــيم منتجــات التبــغ

المسـح األخيـر الـذي قامـت بـه منظمـة الصـحة العالميـة بشـأن وعلى تحليالت مـن  ٢٠١٣،١ديسمبر  كانون األول/
وغطــى كــل الــدول  ٢٠١٤أبريــل  ونيســان/ ٢٠١٣نــوفمبر  منتجــات التبــغ. وُأجــري هــذا المســح بــين تشــرين الثــاني/

 ٪ مــن ســكان العــالم.٧٧مــن هــذه الــدول بردودهــا علمــًا بأنهــا تمثــل نســبة  دولــة ٩٠عضــاء فــي المنظمــة؛ وبعثــت األ
 ٢وكان من بين تلك الدول أربع دول من غير األطراف في االتفاقية.

  
التبــغ العــديم الــدخان،  منتجــاتتعريــف FCTC/COP/5/12 و FCTC/COP/4/12واستعرضــت الوثيقتــان   -٣

كما أبرزتا معالم تجربـة األطـراف فيمـا  ا.المسرطنة، وطرق عرضها، وانتشار تعاطيه الموادومحتواها من وأنواعها، 
مستخلصــة مــن خبــرات األطــراف والتوصــيات  يتعلــق بهــذه المنتجــات. ويــوفر هــذا التقريــر معلومــات موســعة ومحدَّثــة

 فجـــواتبشـــأن  ي بتنظـــيم منتجـــات التبـــغفريـــق الدراســـة التـــابع لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة والمعنـــدرة عـــن خبـــراء االصـــ
 البحوث واحتياجاتها.

  
 القائمــــة التبــــغ العــــديم الــــدخان وأثرهــــا بســــبب تنــــوع المنتجــــاتولــــيس مــــن الســــهل تفهــــم اســــتخدام منتجــــات   -٤
فهناك العديد من المنتجات المختلفة ذات السمات المتباينة قيد التعـاطي فـي مختلـف سلوكيات. يتصل بها من  وما

 والبيتـــل كويـــد مـــع التبـــغ، والســـنوس، والتمبـــاك،والغوتكـــا، التبـــغ المضـــغي، والســـعوط، بمـــا فـــي ذلـــك ، أرجـــاء العـــالم
. إال أن هناك القليل من البيانات فحسب عن خـواص هـذه المنتجـات، وطـرق اسـتخدامها، أقراص التبغواإليكميك، و 

وبفعل هذا التنوع فإن من الصعب إطـالق التعميمـات  ومدى انتشار تعاطيها ضمن المجموعات السكانية المختلفة.
  .قائمبشأن مثل هذه المنتجات كصنف 

 
للصـحة العموميـة  ةالعالميـ الهيئـاتمـن جانـب  التبـغ العـديم الـدخانكان االهتمام الـذي حظـي بـه تعـاطي و   -٥

ن وأل ،لصـحة البشـرية، وهو ما يرجع إلى النظرة إليه علـى أنـه يشـكل عبئـًا أقـل علـى اأقل مما ناله تعاطي السجائر
ــــدان  هــــذه الظــــاهرة كانــــت محصــــورة أساســــًا فــــي الســــابق فــــي بضــــعة بلــــدان فــــي جنــــوب شــــرق آســــيا، وبعــــض البل
 اإلســكندنافية، والواليــات المتحــدة األمريكيــة. علــى أن مشــكلة تعــاطي هــذا النــوع مــن التبــغ لــم تعــد محليــة أو إقليميــة

  عالية من سكان العالم. وهي تشكل اآلن مشكلة عالمية بارزة تؤثر على نسبة
 

                                                           
 ./http://www.who.int/tobacco/industry/product_regulation/tobreg/enانظر    ١

، ونظـم إيصـال النيكـوتين منتجـات التبـغ العـديم الـدخانالـذي أجرتـه منظمـة الصـحة العالميـة بشـأن مسح الُأرسل استبيان    ٢
 ، ومنتجات التبغ الجديدة إلى كل الدول األعضاء فـي المنظمـة.الحرائقالسجائر ذات القابلية المحدودة لتسبيب اإللكترونية، و 

ــدًا، بمــا فــي ذلــك  ٩٠ووصــل عــدد البلــدان التــي بعثــت بردودهــا علــى االســتبيان إلــى  اتفاقيــة منظمــة بلــدًا مــن أطــراف  ٨٦بل
أســـتراليا، النمســـا، ي: . وهـــذه البلـــدان هـــ٢٠١٤نيســـان/أبريل  ٩، وذلـــك حتـــى الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن مكافحـــة التبـــغ

البحـرين، بــنغالديش، بربــادوس، بــيالروس، بلجيكــا، بليــز، بوتــان، بوتســوانا، دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات، البرازيــل، برونــي 
دار السالم، كمبوديا، كندا، شيلي، الصين، كولومبيا، الكونغو، كوستاريكا، كرواتيا، الجمهورية التشـيكية، جيبـوتي، دومينيكـا، 

أيســـلندا، الهنـــد،  وراس، هنغاريـــا،وادور، مصـــر، إســـتونيا، فيجـــي، فنلنـــدا، فرنســـا، غـــابون، جورجيـــا، غانـــا، غواتيمـــاال، هنـــدإكـــ
ندونيسـيا، جمهوريـة إيــران اإلسـالمية، العـراق، جامايكــا، اليابـان، األردن، جمهوريـة الو الديمقراطيــة الشـعبية، التفيـا، ليتوانيــا، إ

يــا، ملــديف، مــالي، موريتانيــا، ميانمــار، منغوليــا، المغــرب، هولنــدا، نيوزيلنــدا، نيكــاراغوا، النــرويج، كينيــا، الكويــت، لبنــان، ماليز 
عمــان، باكســتان، بــاالو، بنمــا، بــارغواي، بيــرو، الفلبــين، بولنــدا، قطــر، جمهوريــة كوريــا، االتحــاد الروســي، ســلوفاكيا، جنــوب 

نس، تركيــا، توفــالو، أوروغــواي، ة العربيــة الســورية، تايلنــد، تونغــا، تــو الســودان، أســبانيا، الســودان، ســورينام، الســويد، الجمهوريــ
  مارات العربية المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية، أوزبكستان، فييت نام، زامبيا.اإل
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  نتائج مسح منظمة الصحة العالمية
  
تــرد أدنــاه نتــائج المســح الــذي أجرتــه منظمــة الصــحة العالميــة؛ وتمثــل األرقــام الــواردة بــين أقــواس التــي تلــي   -٦

 أعداد البلدان النسبة المئوية من سكان العالم التي تعيش في تلك البلدان:

٪)، ولقـوانين ٢٦بلـدًا ( ٤٦للتنظيم بموجـب قـوانين التبـغ فـي  التبغ العديم الدخانتخضع منتجات   )أ (
؛ ٪)٢٣بلـدان ( ٩٪)، ولقوانين أخـرى فـي ١٩بلدان ( ٨التبغ وسالمة األغذية على حد سواء في 

التبــغ العــديم أمــا فــي بقيــة البلــدان فلــيس مــن المعــروف طبيعــة القــوانين التــي تــنظم أمــر منتجــات 
 .الدخان

بلـــدًا  ٥٤، وتوزيعهـــا، وبيعهـــا، لـــبعض التنظـــيم فـــي العـــديم الـــدخانالتبـــغ يخضـــع إنتـــاج منتجـــات   )ب (
ـــاج، وتوزيـــع، وبيـــع ٦٦( ـــدان التـــي تـــنظم إنت ـــدخانمنتجـــات ٪). ويصـــل عـــدد البل  التبـــغ العـــديم ال

 ٪) علــــى التــــوالي.٦٣بلــــدًا ( ٥١٪)، و٥٩( بلــــداً  ٤٣٪)، و٦٠بلــــدًا ( ٤١المصــــنَّعة تجاريــــًا إلــــى 
المصــنَّعة منزليــًا  التبــغ العــديم الــدخانوتوزيــع، وبيــع منتجــات عــدد البلــدان التــي تــنظم إنتــاج،  أمــا

 ٪) على التوالي.٤١بلدًا ( ٣٦٪)، و٣٣بلدًا ( ٣٠٪)، و٣١بلدًا ( ٢٤فهي 

نــات تخضــع محتويـــات   )ج ( المطروحـــة فــي األســـواق للتنظــيم فـــي  التبــغ العـــديم الــدخانمنتجـــات ومكوِّ
 ٪).٢٢بلدان ( ٩

 .٪)٣٠بلدًا ( ٢٦ُيشترط الحصول على رخص بيع حكومية في   )د (

 ٪).٧٢بلـــدًا ( ٦٤إلـــى القاصـــرين فـــي  التبـــغ العـــديم الـــدخانهنـــاك سياســـات تـــنظم بيـــع منتجـــات   )ه (
 سنة. ٢١إلى  ١٦بين  التبغ العديم الدخانويتراوح العمر األدنى المطلوب لشراء منتجات 

 .)٪٣٨بلدًا ( ٥٠في  التبغ والترويج له ورعايته اإلعالن عنهناك تدابير حظر شامل على   )و (

 على النحو التالي: التبغ العديم الدخانُتطبَّق الضرائب المفروضة على منتجات   )ز (

 ٪)؛١٣بلدًا ( ٢٤ليس هناك من مكوس في  )١(

 ٪)؛٢١بلدان ( ٨موحدة في قيمية مكوس  )٢(

 ٪)؛٨بلدًا ( ١١مكوس نوعية موحدة في  )٣(

 ٪)؛٢بلدان ( ٤في  والقيميةة النوعية مزيج من المكوس الموحد )٤(

 ٪)؛١بلدان ( ٣أرضية نوعية دنيا في موحدة مع قيمية مكوس  )٥(

 ٪)؛١في بلد واحد ( نظام متعدد المستويات )٦(

 ٪)؛٥٣بلدًا ( ٣٤ضريبة القيمة المضافة في  )٧(

 ٪).٥٣بلدًا ( ٣١ضريبة االستيراد في  )٨(
  

  القطري التنظيم الحالي على المستوى اإلقليمي/
  
التبــغ إدخــال منتجــات لــم يلــق  هاألخيــر أو نحــو خــالل العقــد منظمــة الصــحة العالميــة: فــي اإلقلــيم األفريقــي   -٧

مـن جانـب تقريبـًا إلى الكثير من البلدان الواقعة فـي شـرق أفريقيـا وجنـوب الصـحراء الكبـرى أي انتبـاه  العديم الدخان
ويقــوم عــدد مــن بلــدان اإلقلــيم حاليــًا باعتمــاد سياســات وتشــريعات شــاملة بشــأن  ســلطات الصــحة وجبايــة اإليــرادات.
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. وفي جمهورية تنزانيا المتحدة تم حظر التبغ العديم الدخانمكافحة التبغ تغطي كل منتجاته، بما في ذلك منتجات 
د تدابير أشـد صـرامة اعتما جرت اإلشارة إلى أن األمر يتطلب ولكن، ٢٠٠٦عام  التبغ العديم الدخانبيع منتجات 

٪ أو أكثــر مــن مســاحة ٥٠وضــع تحــذيرات صــحية مصــورة تغطــي نســبة لقانونــًا  وفرضــت سيشــيلللرصــد واإلنفــاذ. 
 .التبغ العديم الدخانالعرض الرئيسية على عبوات منتجات 

  
فـي حـال  التبـغ العـديم الـدخانتسـمح البرازيـل ببيـع منتجـات إقليم األمـريكتين فـي منظمـة الصـحة العالميـة:   -٨

. ولكـن بمـا أنـه لـم يـتم تسـجيل أي مـن هـذه المنتجـات "ANVISA" تسجيلها لدى الوكالة التنظيمية الصحية الوطنيـة
عمومـًا فـي إطـار التـدابير  التبغ العديم الـدخانفإنها تباع بصورة غير مشروعة في البالد. وفي كندا تندرج منتجات 

التـــرويج، ومتطلبـــات تبليـــغ  حظـــر البيـــع للقاصـــرين، والقيـــود علـــىالتنظيميـــة لمنتجـــات التبـــغ العامـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 
ولكنهـــا تنطبـــق فحســـب علـــى التبـــغ  التبـــغ العـــديم الـــدخانبتوســـيم منتجـــات وهنـــاك لـــوائح تتعلـــق  الجهـــات المصـــنِّعة.

والنشــوق األنفــي، والنشــوق الفمــوي. وفــي الواليــات المتحــدة ُســنت قــوانين تتضــمن أحكامــًا بشــأن تســجيل المضــغي، 
حكم السن األدنى المتعلق بالبيع، ووضـع قيـود بطاقات التوسيم التحذيرية على جميع المنتجات، وٕانفاذ تجات، و المن

ــــى مقــــادير النيكــــوتين، و  ــــيم، مثــــل شــــيلي،  المــــواد الســــامة، والمــــواد المضــــافة.عل ــــدان اإلقل ــــد مــــن بل وفرضــــت العدي
وضـــع تحـــذيرات قـــوانين لا، وبيـــرو، وأوروغـــواي، وكوســـتاريكا، وٕاكـــوادور، والســـلفادور، وهنـــدوراس، ونيكـــاراغوا، وبنمـــ

 .التبغ العديم الدخان٪ أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على عبوات منتجات ٥٠صحية مصورة تغطي نسبة 
  
مـــارات العربيـــة المتحـــدة حة العالميـــة: اعتمـــدت البحـــرين واإلإقلـــيم شـــرق البحـــر المتوســـط فـــي منظمـــة الصـــ  -٩

ضوابط تنظيمية معنية عمومـًا فـي ه ليس هناك من إال أن التبغ العديم الدخانسياسات تحظر بيع واستيراد منتجات 
عند وجودها. وفرضت العديد من بلدان اإلقليم،  إلنفاذ القوانين إجراءات شديدة تستند إلى الغرامات وُطبقت اإلقليم.

مــارات العربيــة المتحــدة قــوانين ويــت، والمغــرب، وُعمــان، وقطــر، واإلمثــل مصــر، وجمهوريــة إيــران اإلســالمية، والك
٪ أو أكثــر مــن مســاحة العــرض الرئيســية علــى عبــوات منتجــات ٥٠لوضــع تحــذيرات صــحية مصــورة تغطــي نســبة 

 .التبغ العديم الدخان
  

القيــادة فـي ميــدان الممارســات دور االتحـاد األوروبــي  تــولىلـيم األوروبــي فـي منظمــة الصــحة العالميـة: اإلق  -١٠
التنظيميــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التوجيــه المعــدل أخيــرًا بشــأن منتجــات التبــغ الــذي يحكــم تصــنيع، وعــرض، وبيــع 

من  التبغ العديم الدخاني بتنظيم منتجات وتقوم البلدان األعضاء في االتحاد األوروب التبغ والمنتجات ذات الصلة.
خــالل حظــر بيــع التبــغ لالســتخدام الفمــوي، وهــو مــا يتضــمن كــل منتجــات االســتهالك الفمــوي المصــنوعة مــن التبــغ 

ما هو مزمع للتدخين أو المضغ. على أن السويد معفاة من هذا التنظـيم. وفـي العديـد مـن الـدول األطـراف  باستثناء
وفقــــًا للــــوائح التنظيميــــة بشــــأن اإلعالنــــات تخضــــع للتنظــــيم  التبــــغ العــــديم الــــدخانن منتجــــات األوروبيــــة الشــــرقية فــــإ

قانونــًا لوضــع تحــذيرات  تركيــاوالتحــذيرات الصــحية، المماثلــة لمــا هــو مطبــق علــى منتجــات تبــغ التــدخين. وفرضــت 
 .العديم الدخان التبغ٪ أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على عبوات منتجات ٥٠صحية مصورة تغطي نسبة 

  
إقلـــيم جنـــوب شـــرق آســـيا فـــي منظمـــة الصـــحة العالميـــة: شـــرعت العديـــد مـــن األطـــراف فـــي اإلقلـــيم باتخـــاذ   -١١

. وطبقت بوتان سياسة لحظر تصنيع وبيع منتجات التبغ، بما في ذلك التبغ العديم الدخانخطوات لتنظيم منتجات 
بتطبيــــق تشــــريع شــــامل لتنفيــــذ سياســــة  ٢٠١٠، كمــــا قامــــت عــــام ٢٠٠٤فــــي عــــام  التبــــغ العــــديم الــــدخانمنتجــــات 

والبان ماساال المحتويـة الغوتكا منتجات لحظر  ٢٠١١. واستندت الهند إلى قوانين سالمة األغذية عام ٢٠٠٤ عام
شيوعًا في البالد. كما عززت الهند من تـدابير التحـذيرات  التبغ العديم الدخانعلى التبغ، وهي من بين أكثر أنماط 

. التبـغ العـديم الـدخانلجأت إلى شن حمالت إعالمية جماهيرية واسعة لتعريف الناس بأخطار و  ،الصحية المصورة
لعـالج اإلدمـان علـى التبـغ وكـذلك ضـمن الخطـوط التوجيهيـة  التبـغ العـديم الـدخاناإلقالع عـن  كذلك أدرجت الهندو 

تقديريــة علــى ت الهنــد ضــرائب فــي البرنــامج الــوطني لمكافحــة التبــغ. وفــي ميــدان االتجــار غيــر المشــروع فقــد فرضــ
لة من منتجات  التبغ العديم الدخانمنتجات  التبـغ العـديم باالستناد إلى القدرة اإلنتاجية، وقد زادت اإليرادات المحصَّ
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وفرضـت نيبـال قانونـًا لوضـع تحـذيرات صـحية  بأكثر من أربعـة أضـعاف خـالل السـنوات الخمـس الماضـية. الدخان
. وفـي التبـغ العـديم الـدخان٪ أو أكثـر مـن مسـاحة العـرض الرئيسـية علـى عبـوات منتجـات ٥٠مصورة تغطـي نسـبة 

. علــى أن بلــدان التبــغ العــديم الــدخانطبَّقــت بــنغالديش تشــريعًا شــامًال لمكافحــة التبــغ يشــمل منتجــات  ٢٠١٣عــام 
نات القدر  اإلقليم تفتقر إلى  .التبغ العديم الدخانات الكافية للتجارب المخبرية المتعلقة باختبار مكوِّ

  
أحـس المكتـب اإلقليمـي لمنظمـة  ٢٠١٠فـي عـام  إقليم غرب المحيط الهادئ في منظمة الصـحة العالميـة:  -١٢

فقد  ولذا ١ي،والتبغ المضغ الصحة العالمية لغرب المحيط الهادئ بالقلق بسبب تزايد استخدام األريكا (جوز البيتل)
ساند بلدان اإلقليم في وضع خطة عمل إقليميـة تحـدد مؤشـرات موضـوعية لمكافحـة التبـغ وتـدابير تتعلـق بالحـد مـن 

 ٢واألقاليمأقر تقرير المكتب اإلقليمي، الذي ُأعد بالتشاور مع البلدان  ٢٠١٢استخدام جوز البيتل والتبغ. وفي عام 
، ٣فــي اإلقلــيميــتم علــى نطــاق واســع جــوز البيتــل  بــأن تعــاطيوالتبــغ المضــغي،  التــي ترتفــع فيهــا أعبــاء جــوز البيتــل

التبـغ العـديم البيِّنـات عـن األضـرار التـي يحـدثها هـذا الـنمط الفرعـي مـن أنمـاط  اقتسـاموأشار إلى الحاجـة إلـى زيـادة 
لســـلوك إزاء مـــع واضـــعي السياســـات، وٕالـــى ضـــرورة اســـتحداث اســـتراتيجيات مجتمعيـــة إلحـــداث تغييـــر فـــي ا الـــدخان

، مـن التبـغ العـديم الـدخان وقامـت بعـض األطـراف، مثـل سـنغافورة، بحظـر منتجـات ٤.التبغ العـديم الـدخاناستخدام 
المســـتندة إلـــى الـــذوَّاب، والمنتجـــات قبيـــل التبـــغ المضـــغي، واألنمـــاط الجديـــدة مـــن المنتجـــات المشـــتقة التبغيـــة كـــالتبغ 

، مثـل التبـغ المضـغي، التبـغ العـديم الـدخانفـي منتجـات  النيكـوتين محتـوىالنيكوتين. ولدى سنغافورة مختبر لقيـاس 
٪ أو أكثر مـن ٥٠ع تحذيرات صحية مصورة تغطي نسبة ضوفرضت منغوليا وفييت نام و والبيتل كويد، والخايني. 

  .التبغ العديم الدخانمساحة العرض الرئيسية على عبوات منتجات 
 

 احتياجات البحوث ذات األولوية
  

بيانــات محــدودة حتــى اآلن، وتــدعو الحاجــة إلــى  التبــغ العــديم الــدخانالبحــوث المتعلقــة بمنتجــات  مــا تــزال  -١٣
عبـاء الصـحية واالقتصـادية الناجمـة عـن واأل ٥التبـغ العـديم الـدخانموضوعية ومهمة أكثـر بشـأن اسـتخدام منتجـات 

(اتفاقيــة  اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغاتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة تنتظــر  هــذا االســتخدام. وثمــة أدوار هامــة 
في ميدان استحداث قاعدة بيانات أعمق عن  ، ومنظمة الصحة العالمية، والمؤسسات األكاديميةالمنظمة اإلطارية)

. ومــن الضــروري مواءمــة األدوات الحاليــة التبــغ العــديم الــدخانالمختلفــة مــن  لألنــواعالمخــاطر الفرديــة واالجتماعيــة 
 .التبغ العديم الدخانالمعلومات على مختلف الُصعد لجمع المزيد من المعلومات عن لجمع البيانات و 

  
والتغيـرات فـي  التبغ العـديم الـدخانالمراقبة والرصد: تدعو الحاجة إلى مراقبة شاملة لتقدير نطاق استخدام   -١٤

التبغ العديم سألة تعاطي أنماط استخدامه، وتقييم أثر السياسات، والتدخالت، والخطوات األخرى المتخذة لمعالجة م

                                                           
 شــعبية فــي إقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ فــي التبــغ العــديم الــدخانيعتبــر جــوز البيتــل والتبــغ الممضــوغان معــًا أكثــر أنمــاط    ١

 منظمة الصحة العالمية.

 كمبوديا، غوام، كيريباتي، جزر مارشال، واليات ميكرونيزيا الموحدة، جزر ماريانا، باالو، جزر سليمان، فانواتو.   ٢

زيــا، وذلــك أساســًا فــي بــابوا غينيــا الجديــدة، ييــذكر التقريــر أن اســتخدام جــوز البيتــل "واســع االنتشــار فــي أنحــاء مــن ميالن   ٣
 جزر ماريانا الشمالية وجزر مارشال". والمقاطعة الشمالية من فانواتو، وبالوا، وكومنولثوجزر سليمان، 

 .http://www.wpro.who.int/tobacco/documents/betelnut.pdfالتقرير متاح على العنوان اإللكتروني التالي:    ٤

 فحسـب ١٤ذاتها، التي تستقي معلوماتها مـن تقـارير الصـناعة، تظهـر أن  Euromonitor Internationalإن بيانات شركة    ٥
أراضـيها، بغـض النظـر  علـىالمباعة  التبغ العديم الدخانبلد وٕاقليم تتوافر فيها سجالت عن كميات منتجات  ٢٠١من أصل 

 من جهات مصنِّعة محلية أو عبر االستيراد. جاءتقد عما إذا كانت هذه المنتجات 
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ويتعــين أن  ، حتــى فــي تلــك األطــراف التــي تحظــر هــذا النــوع مــن التبــغ أو تقــل معــدالت انتشــاره فيهــا للغايــة.الــدخان
معلومـات عـن المجموعــات السـكانية الرئيســية  التبـغ العـديم الــدخانتشـمل أنشـطة المراقبــة والرصـد المتعلقـة بتعــاطي 

 التبـغ العـديم الـدخانالبدء بتعـاطي أنواع المنتجات المستخدمة، ومعدل ع من التبغ، و والفرعية التي تتعاطى هذا النو 
لمنتجــات تبغيــة أخــرى، والمواقــف، والقناعــات،  المرافــقومســار هــذا التعــاطي، وأنمــاط التعــاطي وشــدته، والتعــاطي 

واالنطباعات بشأن منتجـات التبـغ. وباإلضـافة إلـى ذلـك فـإن المراقبـة يجـب أن تتضـمن رصـد التغيـرات فـي تعـاطي 
 المنتجات التبغية األخرى، بما في ذلك السجائر، واإلقالع عن ذلك.

  
ودة فحســب، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق منهــا تتــوافر بيانــات اقتصــادية محــدالجوانــب االقتصــادية والتســويق:   -١٥

اســتنباط سياســات وبــرامج ضــريبية وســعرية لألطــراف بالتســعير، والهياكــل الضــريبية، والمبيعــات، ممــا يحــول دون 
، علمًا بـأن قليلة للغاية بدورها التبغ العديم الدخانالمختلفة. كما أن البيانات المتعلقة باستراتيجيات تسويق منتجات 

 تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة األمراض المتعلقة بالتبغ العديم الدخان معدومة تماما. المعلومات عن
  

توصيف المنتجات: بالنظر إلى تنوع المنتجات، وطرائق إعدادها، ونطاق اإلنتاج حول العالم، فـإن األمـر   -١٦
ناتهــا، وطــرق تصــنيعها. وفضــالً عــن  ذلــك ينبغــي يقتضــي وضــع توصــيف أشــمل لخــواص مختلــف المنتجــات، ومكوِّ

للمنتجـات المسـرطنة غيـر التبغيـة التـي تسـتخدم كثيـرًا بـالترافق مـع التبـغ، مثـل إيالء االهتمام لتقـدير األثـر الصـحي 
ارات منتظمــة للمنتجــات لتقــدير المتغيــرات الوطنيــة واإلقليميــة جــوز األريكــا (جــوز البيتــل). ومــن الواجــب إجــراء اختبــ

 ن.وأية تحوالت في المنتجات على مدى الزم
  

، فلـيس التبغ العديم الـدخاناآلثار الصحية: على الرغم من الفوارق في األخطار النسبية لمختلف منتجات   -١٧
ـــتج واحـــد مـــأمون بينهـــا. علـــى أن تنـــوع المنتجـــات، والممارســـات، وأنمـــاط االســـتخدام تحـــول دون إطـــالق  هنـــاك من

وقــد ُأجريــت معظــم الدراســات الصــحية بشــأن  .التبــغ العــديم الــدخانتعميمــات عريضــة عــن اآلثــار الصــحية لتعــاطي 
بشـأن األعبـاء  اآلثار الصحية في البلدان اإلسـكندنافية، والواليـات المتحـدة، والهنـد. وثمـة حاجـة إلـى إجـراء تقـديرات

 تتعلق بكل منتج وكل بلد على حدة وذلك لتحديد عبء األمراض العالمي. التبغ العديم الدخانالصحية لمنتجات 
  

بغــــي أن تكــــون تــــدخالت المنــــع الســــكانية وتــــدخالت اإلقــــالع الفرديــــة متوائمــــة مــــع أوضــــاع ينالتــــدخالت:   -١٨
وقابليتها لتسبيب اإلدمان. وينبغي النظر ، بما يراعي تنوع منتجات هذا النوع من التبغ التبغ العديم الدخانمتعاطي 

ــــا الهواتــــف فــــي اســــتخدام  ــــةتكنولوجي ــــةاإلقــــالع عبــــر الهواتــــف ( النقَّال ــــى المجموعــــات الســــكانية ) النقَّال للوصــــول إل
، إلــى جانــب اعتمــاد خــدمات دعــم أخــرى لإلقــالع فــي ســياقات الرعايــة الصــحية األوليــة. وباإلضــافة إلــى المســتهدفة

يجـيء مـن خبـرات اإلقـالع ذلك، وبالنظر إلى أن الجزء األعظم من قاعدة البيِّنات الحالية لفعالية تـدخالت اإلقـالع 
ات الدخل المرتفع، فهناك حاجـة إلـى المزيـد مـن البحـوث بشـأن تطـوير وتقيـيم تـدخالت عن التدخين في األطراف ذ

  في األطراف ذات الدخل المنخفض وذات الدخل المتوسط. التبغ العديم الدخانلإلقالع عن تعاطي 
 

  التبغ العديم الدخانالخيارات التنظيمية لمنع ومكافحة منتجات 
  

اســتحداث تــدخالت خاصــة بكــل طــرف وبكــل منــتج علــى حــدة: ُيعتبــر التطبيــق الشــامل التفاقيــة المنظمــة   -١٩
، عنصــرًا حيويــًا فــي تنظــيم منتجــات التبــغ العــديم الــدخاناإلطاريـة لتنظــيم كــل منتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك منتجـات 

، فقـد تكـون هنـاك حاجـة إلـى تـدخالت خانالتبـغ العـديم الـد. على أنه بالنظر إلى تنـوع منتجـات التبغ العديم الدخان
ومتوائمة مع سـياقات المجتمعـات المحليـة، ومعـدالت االنتشـار، ومـا إلـى  واستراتيجيات خاصة بكل منتج على حدة

، أو أكثر أنماطها شيوعًا، قد التبغ العديم الدخانمبيعات أو تجارة كل منتجات  ذلك. وعلى سبيل المثال فإن حظر
 ألطراف.يكون مناسبا لبعض ا
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ينبغـــي تطبيـــق تـــدخالت : التبـــغ العـــديم الـــدخانعلـــى منتجـــات  اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــةتطبيـــق متطلبـــات   -٢٠
. وتشـمل التبغ العـديم الـدخانأيضًا على منتجات  سياسات مكافحة التبغ المتعلقة بالسجائر وأنماط التدخين األخرى

العبـوات، بمـا التحذيرات الصحية على عبوات المنتجات التـي تغطـي الجـزء األكبـر مـن تناوب ) ١هذه التدخالت: (
فــرض قيــود أو تــدابير  )٢، ووضــعها علــى منــاطق العــرض الرئيســية العليــا؛ (فــي ذلــك التحــذيرات النصــية والمصــورة

لضــــريبية ) السياســــات ا٤) حظــــر البيــــع للقاصــــرين؛ (٣؛ (التبــــغ والتــــرويج لــــه ورعايتــــه اإلعــــالن عــــنحظــــر علــــى 
.  وينبغي أن تكـون الزيـادات وخفض الطلب التبغ العديم الدخان، وضمان االمتثال الفعال، لتثبيط تعاطي والسعرية

التبغ ) ترويج وتوفير تدخالت لإلقالع عن ٥السعرية الناجمة عن الضرائب عالية بما يكفي للحد من االستهالك؛ (
أنشطة عبر  التبغ العديم الدخانالجمهور العام بشأن أضرار تعاطي  تثقيف) ٦قائمة على البيِّنات؛ ( العديم الدخان

وتبديد األوهام.  التبغ العديم الدخانالمعلومات، والتوعية، واالتصال إلذكاء الوعي باآلثار الصحية الضارة لتعاطي 
ـــين الصـــحيين، وواضـــعي السياســـات، وزعمـــاء المجتمعـــجوينبغـــي تو  ـــه عمليـــات التثقيـــف نحـــو المهني ات المحليـــة، ي

 والجمهور العام، من خالل وسائل اإلعالم الجماهيرية والقنوات األخرى.
  

بروتوكــول القضــاء علــى أو تســير علــى طريــق تصــديق  تــدرسوفضــًال عــن ذلــك فــإن علــى األطــراف التــي   -٢١
غ العـديم التبـأن تأخذ في الحسـبان االتجـار المحلـي والعـابر للحـدود بمنتجـات  االتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

 .الدخان
  

أن مــن المعــروف أن  فريــق الدراســة التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة والمعنــي بتنظــيم منتجــات التبــغ والحــظ  -٢٢
 :التبغ العديم الدخانممارسات التصنيع التالية تقلل إلى حد ما من مستويات المواد السامة في 

 النيتروزامينـات الموجـودة فـي التبـغ تحديـداً اإلنضاج الهوائي الـذي يـؤدي إلـى مسـتويات أدنـى مـن   )أ (
 بالمقارنة مع الطرق األخرى؛

 البسترة بالمقارنة مع التخمير؛  )ب (

 تجنب التخزين لفترات مطولة في الطقس الحار.  )ج (
  

انخفـــاض فـــي التعـــرض البشـــري، أو األخطـــار، أو وال تـــؤدي هـــذه الممارســـات التصـــنيعية بالضـــرورة إلـــى   -٢٣
فــي ضــوء محتــوى القســم المتعلــق بتنظــيم المــواد  يــارات التنظيميــة فــي هــذا المجــالالخ فــيالنظــر  األمــراض. وينبغــي

  .حصراً  FCTC/COP/6/14السامة في منتجات التبغ الوارد في الوثيقة 
  

نات منتجات  الكشف  -٢٤ للحكومـات الجهات المصـنِّعة  تكشفأن : ينبغي اشتراط التبغ العديم الدخانعن مكوِّ
نات الضارة عن كل   .التبغ العديم الدخانالفعلية أو المحتملة لمنتجاتها من المقومات والمكوِّ

  
يات والمواد المنكِّهة (بما في ذلـك حلِّ المُ عبر حظر أو تنظيم  التبغ العديم الدخانالحد من جاذبية منتجات   -٢٥

، القســم ١٠و ٩لتنفيــذ المــادتين علــى نحــو مــا توصــي بــه المبــادئ التوجيهيــة الجزئيــة  األعشــاب، والتوابــل، والزهــور)
١).١(٢-٢-١-٣ 
  

                                                           
 يمكن االطالع على المبادئ التوجيهية على العنوان التالي:    ١

http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_9and10/ar. 
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م بخفـض التعـرض أو الضـرر مـا لـم تقـم وكالـة تنظيميـة ال يجوز السماح بطرح أية مزاعم صحية أو مزاع  -٢٦
 حكومية علمية مستقلة باستعراض البيِّنات العلمية الداعمة لمثل هذه المزاعم وٕاقرارها.

  
المعلومـات عبـر اقتسـام اإلنجـازات والتحـديات القائمـة وتوسـيع قاعـدة البيِّنـات بمـا فـي ذلـك  فجـواتمعالجة   -٢٧

النظــام التحديــد الكمــي للمخــاطر (العــبء علــى الصــحة، واالقتصــاد، والبيئــة، والتكــاليف االجتماعيــة) عبــر اســتخدام 
الســتفادة مــن هــذه . ويمكــن ااالتــابع لهــ STEPsمشــروع  منظمــة الصــحة العالميــة ومســوحفــي  العــالمي لترصــد التبــغ

علـى المسـتوى القطـري. كمـا أن الحاجـة تـدعو إلـى  التبـغ العـديم الـدخانالمسوح لتـوفير تغطيـة أوسـع بشـأن تعـاطي 
 مسوح موجهة أصغر بغية فهم األنماط القائمة في صفوف مجموعات فرعية محددة.

  
ويشــكل االفتقــار إلــى القــدرة المخبريــة إلجــراء االختبــارات علــى منتجــات التبــغ تحــديًا بــارزًا فــي وجــه تنظــيم   -٢٨

. وتفتقر بعض البلدان إلى القدرة على تقييم المحتويات ومستويات المواد السامة. ورغم التبغ العديم الدخانمنتجات 
ات فــي الطــرق، ومعــايير المنتجــات الموضــوعية، ونظــم قيــود الميزانيــات والمــوارد فــإن األمــر يقتضــي تحقيــق تحســين

شــبكة يــتم ذلــك مــن خــالل  وقــدارات. وينبغــي توحيــد طــرق االختبــار، وتنســيقها حســب األقــاليم كوضــع أمثــل، االختبــ
 ١.مختبرات التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية

  
بالتبغ العديم الـدخان. يعتبـر جمـع ألثر السياسات والممارسات التنظيمية المتعلقة  تإجراء تقديرات وتقييما  -٢٩

عنصـرًا حاسـمًا فـي مسـاعدة  التبـغ العـديم الـدخانالبيانات ذات الصـلة وتبـادل الخبـرات بـين األطـراف بشـأن اسـتيراد 
التبـغ تشـمل تنظـيم منتجـات  شـاملة لالمتثـال التفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة وبـرامج هذه األطراف على اعتماد سياسات

  .العديم الدخان
  
 

  راء المطلوب من مؤتمر األطرافاإلج
  

  .اإلرشادمؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم المزيد من   -٣٠
  
  
  

=     =     =  
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