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    من جدول األعمال المؤقت ٣-٤-٤البند 
  
  
  

  والوقاية منها تبغ النرجيلةكافحة منتجات م
  

  تقرير من أمانة االتفاقية
  
  
  علومات أساسيةم
  
منتجـات ُتعرِّف اتفاقية منظمة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ (اتفاقيـة المنظمـة اإلطاريـة) " -١

كليــًا أو جزئيــًا مــن أوراق التبــغ كمــادة خــام والتــي تصــنع لغــرض االســتخدام التبــغ" علــى أنهــا المنتجــات التــي تتكــون 
منهـا علـى أن التـدابير الشـاملة للحـد  ٤-٤تـنص فـي المـادة ، و سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضـغها أو تنشـقها

لعجز والوفـاة تعد أمرًا أساسيًا من أجل الحيلولة دون حدوث اإلصابة األمراض وا من استهالك جميع منتجات التبغ
تتطلـب مـن األطـراف وضـع  (ب) مـن االتفاقيـة٢-٥قبل األوان بسبب استهالك التبغ. وفضًال عن ذلـك فـإن المـادة 

 سياسات لمنع وخفض استهالك التبغ، وٕادمان النيكوتين، والتعرض لدخان التبغ.

م، فــإن تعــاطي ومــع أن تــدخين الســجائر هــو الــنمط المهــيمن علــى اســتهالك التبــغ فــي معظــم أنحــاء العــال -٢
ف النرجيلــة بأســماء وُتعــرَ  ٢، ١النرجيلــة يشــكل نصــيبًا مهمــًا ومتصــاعدًا مــن اســتهالك التبــغ علــى المســتوى العــالمي.

وللنرجيلــة تصــاميم وأشــكال مختلفــة  ، والجــوزة.والغليــون المــائيالحقــة، متعــددة مثــل الشيشــة، والنارجيلــة، واألرغيلــة، و 
أن يصــل إلــى فــم المــدخن مــن خــالل  وعــاء زجــاجي (قاعــدة، قــارورة) قبــلعلــى أن دخــان التبــغ يمــر أساســًا عبــر 

 خرطوم.

آخذ بالتحول إلى مشكلة ناشئة بسـرعة ويشيع استخدام النرجيلة في آسيا، وأفريقيا، والشرق األوسط، ولكنه  -٣
بع لمنظمـــة وفـــي إقلـــيم شـــرق المتوســـط التـــا فـــي القـــارات األخـــرى مثـــل أوروبـــا، وأمريكـــا الشـــمالية، وأمريكـــا الجنوبيـــة.

                                                           
١ WHO Study Group on Tobacco Product Regulation (TobReg) advisory note.  Waterpipe tobacco smoking: 

health effects, research needs and recommended actions by regulators. Geneva: World Health Organization; 

).nt/tobacco/global_interaction/tobreg/Waterpipe%20recommendation_Final.pdf?ua=1http://www.who.i2005 (  
٢ Summary report on the WHO-EM/TFI/123/E expert workshop to prepare a new edition of the WHO advisory 

note on waterpipe tobacco smoking, Cairo, Egypt, 30–31 March 2014. World Health Organization Regional Office 

).http://Applications.emro.who.int/docs/IC_Meet_Rep_2014_EN_15355.pdffor the Eastern Mediterranean; 2014 ( 
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فإن استخدام النارجيلة قد تجاوز استخدام السـجائر فـي بعـض البلـدان مـع تزايـد هـذا االسـتخدام فـي  الصحة العالمية
 صفوف الرجال والنساء واألخطر من ذلك بين الشباب واألطفال.

 األخــرىالفكــرة الخاطئــة بشــأن ســالمة اســتخدام النرجيلــة بالمقارنــة مــع منتجــات التبــغ الداخنــة  توقــد أســهم -٤
 إسهامًا هائًال في التقبل االجتماعي والثقافي لها وفي االرتفاع الحاد الملحوظ في استخدامها عالميا.

ويولِّــد اســتخدام النرجيلــة كميــات ضــخمة مــن الــدخان ممــا يخلــق مخــاطر صــحية بالنســبة للمــدخنين وغيــر  -٥
بـــالمرض فـــي العديـــد مـــن الدراســـات  وقـــد ثُبـــت أن اســـتخدام النرجيلـــة هـــو ســـبب لإلصـــابة المـــدخنين المعرضـــين لـــه.

 السريرية.

فلــم يوجــه واضــعو السياســات اهتمامــًا ُيــذكر إلــى النرجيلــة وٕالــى الســمات الخاصــة  وعلــى المســتوى العــالمي -٦
وحتى اآلن فإن معظم التدابير التنظيمية قـد اسـتهدفت السـجائر، بينمـا كـان االهتمـام  التنظيمية الفريدة الستخدامها.

وباإلضافة إلى أوراق التبغ، فإن المواد المضافة، والمنكِّهات، والفحم النباتي المستخدم في  ١جيلة.أقل باستخدام النر 
 تسخين أو حرق تلك األوراق تعتبر سمات مهمة لمنتجات التبغ التي تتطلب تدابير تنظيمية خاصة.

رفة بشـأن النرجيلـة بسد ثغرات المع وعلى مدى العقد الماضي كان هناك اهتمام متزايد في صفوف البحاثة -٧
والعوامل التي تسهم في استخدامها الواسع عالميا. وقد بدأت المسوح الوطنية منذ فترة قصيرة فحسـب بالعنايـة بـأمر 

على نحو مخصـوص للتمكـين مـن دراسـة العوامـل المسـاهمة البـارزة فـي البـدء باسـتخدام النارجيلـة  استخدام النرجيلة
 واالستمرار فيه.

 الوقائع الرئيسية منتجات النرجيلة:

مجموعة متباينة تختلف اختالفًا شاسعًا من حيث المظهر والتركيب، كما أنهـا من  منتجات النرجيلة تتألف -٨
 مكونات غير تبغية في آن معا. ُتستخدم في بقاع شتى من العالم؛ ومعظم هذه المنتجات يحتوي على التبغ وعلى

األول هـو  النـوع التقليـدي والمعـروف فـي بعـض المجتمعـات وهناك نوعان رئيسيان من منتجات النرجيلة.  -٩
ويتـألف هـذا النـوع مـن أوراق التبـغ المجففـة الخـام التـي يـتم ترطيبهـا  المحلية باسم التمباك، أو التنبـاك، أو العجمـي.

سَّـل (اشـتقاقًا سَّـل أو ُمعالمسـمى ْمعَ  بالماء ُقبيل االستخدام؛ وليس هناك من منكهات في هذا النوع. أما النوع الثاني
، ممـا وُيصنع هذا النوع من خالل تخمير التبغ مع الدبس وروح الفاكهة من كلمة عسل العربية) فهو منكَّه ومحلَّى.

 وهنــاك طائفــة متنوعــة واســعة مــن المنكهــات، بمــا فــي ذلــك الفواكــه يحفــظ المنــتج رطبــًا ولــدنًا حتــى وقــت اســتخدامه.
ن، وجوز الهند، والموز)، واألعشاب (كالنعنـاع)، واألزهـار (كـالورد). وبسـبب (مثل التفاح، والعنب، والكرز، والليمو 

 أكثر منتجات تبغ النرجيلة استعماًال في العالم. انخفاض الطعم الالذع فإن المعسل هو اليومهذه المنهكات و 

يلــة. النرج وُيســتخدم الفحــم النبــاتي فــي كــل األنــواع لتســخين أو حــرق منتجــات التبــغ التــي توضــع فــي قمــة -١٠
 ويؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر الصحية الستخدم النرجيلة ويطرح تحديات فريدة من حيث التنظيم.

وتتولى تصنيع معظم منتجات النرجيلة المتاحة في األسـواق دوائـر صـناعة تبـغ النرجيلـة. وتتمركـز غالبيـة  -١١
حــازت شــركة تبــغ بــارزة  ٢٠١٣عــام عمليــات التصــنيع المعروفــة فــي بلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. وفــي 

أضــخم شــركة لتبــغ النرجيلــة فــي العــالم حيــث تزيــد حصــتها فــي األســواق  وهــي متعــددة الجنســيات علــى شــركة النخلــة

                                                           
١       Tobacco control laws [website]. Washington (DC): Campaign for tobacco-free kids; 2014 

).http://www.tobaccocontrollaws.org/( 
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 حيث أن مـن المتوقـع أن يبلـغفي الشرق األوسط وأفريقيا، سوق تبغ النرجيلة ويزدهر  ١٪ من حيث الحجم.٣٠عن 
٪ فـي أكبـر سـوقين وهمـا مصـر ٧٪ و٥يصـل إلـى ه علمـًا بأنـ ،٢٠١٦٪ حتـى عـام ٦معدل النمو السـنوي المركـب 

والمملكة العربية السعودية على التوالي. وقد يدفع هذا النمو السوقي ببلدان آسيوية أخـرى إلـى تصـنيع منتجـات تبـغ 
 وتعتبر مساهمة الصناعة المنزلية في السوق محدودة. النرجيلة.

مــن  ١١تمتثــل ألحكــام المــادة  ســيم لمنتجــات تبــغ النرجيلــةوتشــهد بضــعة بلــدان فحســب تــدابير تغليــف وتو  -١٢
اتفاقية المنظمة اإلطارية. وقد أدرج عدد من األطراف (مثل األرجنتين وبنغالديش وأكوادور والهند وناميبيـا وجنـوب 

ائيل (مثــل إســر  بعضــها، بينــا يفــرض أفريقيــا وفييــت نــام) تبــغ النرجيلــة تحديــدًا فــي تعريــف منتجــات التبــغ فــي قوانينهــا
قامت تركيـا بتوسـيع التوسـيم تبغ النرجيلة. و  عبواتولبنان واالتحاد الروسي وتركيا) شروط تحذير مخصوصة على 

التحــذيري ليشــمل قــوارير أو أوعيــة النرجيلــة حيــث اشــترطت وضــع التحــذيرات علــى جــانبي قــوارير النرجيلــة لتغطــي 
وفواكــه، وأعشــابًا أو أزهــارًا، مــع انعــدام اإلشــارة ة، وفــي العــادة فــإن التغليــف يعــرض ألوانــًا زاهيــ ٪ مــن ســطحها.٦٥

النرجيلــة   وأظهــرت دراســة حديثــة أن التحــذيرات الصــحية علــى عبــوات تبــغ بشــكل تــام أو شــبه تــام إلــى كلمــة تبــغ.
 ٢٪.٣٠٪ فحسب علمًا بأن التوصية تنص على أن تشكل هذه المسـاحة نسـبة ٣وملحقاتها تغطي مساحة تقل عن 

 نكهـات"و ،"٪٠٪، قطـران ٠,٠٥ديـد مـن العبـوات تعـرض معلومـات مضـللة مثـل "نيكـوتين عال وفضال عن ذلك فإن
 ٣."٪١٠٠طبيعية 

 وفي اآلونة األخيرة ُأقيمت معارض دولية لترويج منتجات تبغ النرجيلة وملحقاتها. -١٣

 وانبعاثاتها محتويات منتجات تبغ النرجيلة

قــدرتها الكامنــة علــى تســبيب االعتمــاد (قابليــة تســبيب  يعتبــر النيكــوتين فــي منتجــات النرجيلــة مســؤوًال عــن -١٤
نـة مـن وبالنسـبة لجلسـة تـدخين واحـدة م اإلدمان). قـرص فحـم نبـاتي سـريع االشـتعال  ١,٥غ تبـغ معسَّـل مـع  ١٠كوَّ

"قطـران"،  غمـ ٨٠٢مـغ نيكـوتين، و ٢,٩٤ قياسـًا علـىلـدخان الرئيسـي يحتـوي فـإن تيـار ا يوضع على رأس النرجيلـة
 ٤.أوكسيد الكربون أولمغ  ١٤٥و

، (NNN, NNK) نيتروزامينـــات التبـــغويحـــدد تحليـــل الـــدخان عـــددًا مـــن المـــواد المســـرطنة والســـامة، مثـــل  -١٥
، أســـــيتالديهايد، فورمالديهايـــــدواأللديهيـــــدات (، )البنـــــزو [ألفـــــا] بيـــــرين( متعـــــددة الحلقـــــاتوالهيـــــدروكربونات العطريـــــة 

                                                           
١ Japan Tobacco extends scope with acquisition of world's largest shisha manufacturer. Euromonitor 

-thwi-scope-extends-tobacco-http://blog.euromonitor.com/2012/11/japanonal, 20 November 2012 (internati

).manufacturer.html#sthash.DYXXf9bI.dpuf-shisha-largest-worlds-of-acquisition  
٢ Nakkash R, Khalil J. Health warning labelling practices on narghile (shisha, hookah) waterpipe tobacco 

products and related accessories. Tobacco Control. 2010;19:235–9. 

٣ Vansickel A, Shihadeh A, Eissenberg T. Waterpipe tobacco products: nicotine labelling versus nicotine 

delivery. Tobacco Control. 2012;21(3):377–9. doi:10.1136/tc.2010.042416.  
٤ Shihadeh A, Saleh R. Polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, “tar”, and nicotine in the 

mainstream smoke aerosol of the narghile water pipe. Food and Chemical Toxicology. 2005;43(5):655–61. 
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ألســيتالديهايد دور فــي تعزيــز يكــون لالــزرنيخ، الكــروم، الرصــاص). ومــن المحتمــل أن )، والمعــادن الثقيلــة (أكــرولين
 ١للنيكوتين في تسبيب االعتماد.التأثير المحتمل 

وبسبب استخدام الفحم النباتي فإن دخان النرجيلة يحتوي علـى مسـتويات عاليـة مـن أول أوكسـيد الكربـون.  -١٦
 ٢ة متعددة الحلقات المسرطنة.كما أنه يسهم في توليد الهيدروكربونات العطري

ويولِّد تدخين النرجيلـة كميـات ضـخمة مـن الـدخان التـي تتضـمن تركيـزًا عاليـًا مـن الجزيئـات الصـغيرة التـي  -١٧
 ٣تؤدي إلى تلوث الهواء وتتجاوز بشكل حاد المعايير الدولية لجودة الهواء.

 الظروف الصحية المرتبطة بمنتجات النرجيلة

بتأثيرات صحية ضارة بالنظام التنفسي، والنظام القلبي الوعائي، والتجويف الفمي، يرتبط استخدام النرجيلة  -١٨
 ٤واألسنان.

والملتحمــة. ويــؤدي تهيــيج ســطوح األغشــية المخاطيــة للبلعــوم الفمــوي ويــؤدي التعــرض الحــاد للــدخان إلــى  -١٩
التســمم بــأول  بســبب باإلغمــاء بعــض المســتخدمين إصــابةانبعــاث مســتويات مرتفعــة مــن أول أوكســيد الكربــون إلــى 

، والـذي يخـل بنقـل كميـة كافيـة مـن األوكسـجين فـي الـدم وبينلـكربوكسـي هيموغالالناجم عن تشـكل أوكسيد الكربون 
 إلى أجزاء الجسم بما في ذلك الدماغ.

المــزمن، والربــو،  الُمســد بالــداء الرئــويأعلــى لإلصــابة  تن للنرجيلــة مــن معــدالو ن المزمنــو ويعــاني المــدخن -٢٠
 السن. ومرض دواعم

بنسبة  أن ُيربط تدخين النرجيلة المزمن باألنواع التالية من السرطان: السرطان الفموي المرجحكما أن من  -٢١
. ٢,١٢، وســرطان الرئــة بنســبة أرجحيــة قــدرها ٢,٦٥وســرطان المــريء بنســبة أرجحيــة تبلــغ ، ٤أرجحيــة قــدرها نحــو 

   ١بسرطان المعدة. ومن المحتمل أن هذا التدخين يرتبط

اللـواتي يـدخن النرجيلـة أثنـاء الحمـل بالمقارنـة  في صـفوف األمهـاتانخفاض وزن المواليد وترتفع معدالت  -٢٢
 ٥مع غير المدخنات.

                                                           
١ Ali R, Rastam S, Ibrahim I, Bazzi A, Fayad S, Shihadeh AL et al. A comparative study of systemic carcinogen 

exposure in waterpipe smokers, cigarette smokers and non-smokers. Tobacco Control. Published online 29 

August 2013. doi:10.1136/tobaccocontrol-2013-051206.  
٢ Monzer B, Septjian E, Saliba N, Shihadeh A. Charcoal emissions as a source of CO and carcinogenic PAH in 

mainstream narghile waterpipe smoke. Food and Chemical Toxicology. 2008;46(9):2991–5. 

doi:10.1016/j.fct.2008.05.031. 

٣ Daher N, Saleh R, Jaroudi E, Sheheitli H, Badr T, Sepetdjian E et al. Comparison of carcinogen, carbon 

monoxide, and ultrafine particle emissions from narghile waterpipe and cigarette smoking: Sidestream smoke 

measurements and assessment of second-hand smoke emission factors. Atmospheric Environment. 

2010;44(1):8–14. doi:10.1016/j.atmosenv.2009.10.004.  
٤ Akl E, Gaddam S, Gunukula S, Honeine R, Jaoude PA, Irani J. The effects of waterpipe tobacco smoking: A 

systemic review. International Journal of Epidemiology. 2010;39:834–57. doi:10.1093/ije/dyq002.  
٥ Nuwayhid IA, Yamout B, Azar G, Al Kouatly Kambris M. Narghile (hubble-bubble) smoking, low birth weight, 

and other pregnancy outcomes. American Journal of Epidemiology. 1998;148(4):375–83.  
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 معدل انتشار استخدام تبغ النرجيلة

وشــهدت الســنوات األخيــرة  لمســوح العالميــة المتعلقـة بــالتبغ؛لـم ُيــدرج اســتخدام النرجيلــة بحــد ذاتـه عــادة فــي ا -٢٣
 فحسب تحديده في بعض المسوح.

وأبرز عدد من الدراسات الوبائية االستخدام المتصاعد للنرجيلة في كل أقاليم منظمة الصحة العالمية وفي  -٢٤
م تعاطي التبغ ، الذي يقيِّ بغووفقًا للمسح العالمي الخاص بالشباب والت ١صفوف الشباب والبالغين من كال الجنسين.

فـي صـفوف األطفـال بـين سـن الثالثـة عشـرة والخامسـة عشـرة، فـإن هنـاك زيـادة فـي اسـتخدام منتجـات التبـغ األخـرى 
شــملها المســح، وترجــع هــذه الزيــادة فــي معظمهــا إلــى موقــع  ١٠٠موقعــًا مــن أصــل  ٣٤(مــن غيــر الســجائر) فــي 
فـي البلـدان التـي تقـدمت ببيانـات بهـذا  ٪٣٤٪ إلـى ٦النرجيلـة بـين  وتراوحت نسبة تـدخين تصاعد تعاطي النرجيلة.

 ٢الشأن.

بــيَّن المســح  إذ وفــي البلــدان التــي لــم يكــن فيهــا اســتخدام النرجيلــة معروفــًا فقــد لــوحظ وجــود اتجــاه مماثــل. -٢٥
مـن طالبـًا جامعيـًا  ١٠٤ ٤٣٤الوطني للتقييم الصحي في الجامعات في الواليـات المتحـدة األمريكيـة أنـه مـن أصـل 

مـنهم مـن المسـتخدمين الحـاليين  ٨٧٣٣ذوي البيانات الكاملة عن استخدام السجائر، والنرجيلة، والسـيجار فقـد كـان 
٪) مـــن هـــؤالء الطـــالب أنهـــم ليســـوا مـــن المســـتخدمين ٥١,٤( ٤٤٩٢أشـــار للنرجيلـــة. وضـــمن هـــذه المجموعـــة فقـــد 

أنهــم ليســوا مــن المســتخدمين الحــاليين لألشــكال األخــرى مــن التبــغ.  ٪)٤١,٣طــالب ( ٣٦٠٩الحــاليين للســجائر و
٪) مـنهم أنهـم قـد تعـاطوا ٣٠,٤( ٣١ ٧٤٩من المجيبـين فقـد أفـاد  ١٠٤ ٤٣٤وعلى النقيض من ذلك فإنه من بين 

 ٪) أنهـــم لـــم يتعـــاطوا قـــط الســـجائر٢٩,٧( ٩٤٢٣مـــن األوقـــات. وضـــمن هـــذه المجموعـــة أبلـــغ النرجيلـــة فـــي وقـــت 
وفي المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا  ٣٪) أنهم لم يستخدموا أبدًا التبغ من أي نوع كان.١٩,٥( ٦١٩٨و

٪ بين طلبـة المـدارس ١٢غ ٪، ويبل١١٪ و٧الشمالية فإن معدل االنتشار في صفوف الطلبة الجامعيين يتراوح بين 
 ٤الثانوية.

هـذا الوبـاء المتصـاعد. وأبـرز هـذه العوامـل مـا يلـي: (أ) طـرح تبـغ النرجيلـة وتسهم العديـد مـن العوامـل فـي  -٢٦
االنطبـاع الخـاطئ بـأن هـذا  ؛ (ب)المفترضـينالممتعـين  والرائحـة العطـرةه ذي الطعم الـالذع المخفـف والنهكـة المنكَّ 

"أفضـــل صـــحيًا" مـــن تـــدخين الســـجائر؛ (ج) القبـــول االجتمـــاعي واعتبـــاره جـــزءًا أساســـيًا فـــي لقـــاءات األســـر، التبـــغ 
واألقــــران، والجمهــــور العــــام، وثقافــــة المقــــاهي والمطــــاعم؛ (د) اإلنترنــــت ووســــائل اإلعــــالم والتواصــــل االجتمــــاعي؛ 

باسـتخدام النرجيلـة؛ (ز) هجـرة النـاس  التكلفة المنخفضة؛ (و) االفتقار إلى سياسـات ولـوائح مخصوصـة تتعلـق (ه)
 من الشرق األوسط إلى اإلقليم األوروبي، وٕاقليم األمريكتين، وٕاقليم غرب المحيط الهادئ.

                                                           
١ Maziak W, Nakkash R, Bahelah R, Husseini A, Fanous N, Eissenberg T. Tobacco in the Arab world: old and 

new epidemics amidst policy paralysis. Health Policy and Planning. 2013:1–11. Published online 19 August 2013. 

doi:10.1093/heapol/czt055. 

٢ Warren CW, Lea V, Lee J Jones NR, Asma S, McKenna M. Change in tobacco use among 13–15 year olds 

between 1999 and 2008: findings from the Global Youth Tobacco Survey. Global Health Promotion. 

2009;16(Suppl. 2):38–90. doi:10.1177/1757975909342192. 

٣ Primack BA, Shensa, Kim K, Carroll MV, Hoban MT, Leino EV et al. Waterpipe smoking among U.S. university 

students. Nicotine and Tobacco Research. 2013;15(1):29–35. Published online 28 May 2012. 

doi:10.1093/ntr/nts076.  
٤ Jawad M, Abass J, Hariri A, Rajasooriar KG, Salmasi H, Millett C et al. Waterpipe smoking prevalence and 

attitudes amongst medical students in London. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 

2013;17(1)137–40. doi:10.5588/ijtld.12.0175.  
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وفي كل األقاليم التي يشيع فيها استخدام النرجيلة فإنه يؤثر على كل الجماعـات االجتماعيـة االقتصـادية.  -٢٧
يلقــى قبـــوًال متزايــدًا فـــي صــفوف الجماعـــات  فـــإن اســتخدام النرجيلـــة وفــي بعــض األقـــاليم، مثــل أوروبـــا واألمــريكتين،

االنزعـاج أن البـدء ممـا يثيـر و االجتماعية االقتصادية المتوسطة إلى العالية وبين الحاصلين على التعليم الجامعي. 
الـذين يقـل بتعاطي النرجيلة قد لوحظ في بعض البلدان، والسيما ضـمن إقلـيم شـرق المتوسـط، فـي صـفوف األطفـال 

 ١عمرهم عن عشر سنوات.

تعاطي النرجيلـة فـي صـفوف  يشكلولوحظ االستخدام المصاحب لمنتجات التبغ األخرى وثمة قلق من أن  -٢٨
 الشباب بوابة نحو استخدام األنماط األخرى، والسيما السجائر.

 الجوانب االقتصادية والبيئية لتبغ النرجيلة

ة من القصور نسبيًا، حيث أن هـذه السـوق متنوعـة عمومـًا وغيـر يعاني التحليل االقتصادي لسوق النرجيل  -٢٩
 متسقة بالمقارنة مع سوق السجائر.

عــن اإلتجــار غيـر المشــروع بمنتجــات النرجيلــة، إال أنــه لــيس هنــاك مــن  فحســب وثمـة تقــارير ســردية موثقــة -٣٠
حجم تجارة هذا التبغ ضـمن عن االتجار المشروع وغير المشروع بتبغ النرجيلة، بما في ذلك طبيعة و  بيانات شاملة

 ٢،٣البلدان وفيما بينها.

تبــغ النرجيلــة، والهياكــل والمســتويات الضــريبية المطبقــة علــى  بيانــات محــدودة عــن أســعار منتجــات وهنــاك -٣١
البيـــع. وفـــي الســـنوات األخيـــرة زادت بعـــض األطـــراف (مثـــل تركيـــا) مـــن معـــدالت  اســـتيرادها، ومبيعاتهـــا، وضـــرائب

تحـــول الضـــرائب المرتفعـــة علـــى  منتجـــات النرجيلـــة. كمـــا أن المعـــارف المتعلقـــة بمـــدىالضـــرائب المفروضـــة علـــى 
 منتجات النرجيلة إلى أسعار أعلى وكيفية تأثير هذه األسعار على القدرة على تحمل التكاليف محدودة بدورها.

المقـاهي  تعتبـرالـذي الضـيافة  فـي األمـاكن العامـة وقطـاع قتصادية قويـة بـين اسـتخدام النرجيلـةاالصلة وال -٣٢
فإن استخدام منتجات تبغ النرجيلة يضر كثيرًا بالتشريعات المتعلقة بالهواء  . وفضًال عن ذلكأبرز ممثليه والمطاعم

 النظيف داخل األماكن الداخلية.

 خبرات أطراف االتفاقية فيما يتصل بمنتجات النرجيلة

فوف األطراف محدودة أو معدومة تمامـا. تعتبر الخبرات حسنة التوثيق بشأن منتجات تبغ النرجيلة في ص -٣٣
عن االستهالك، وممارسـات التصـنيع، وأنشـطة اإلعـالن والتـرويج، والمحتويـات، وثمة بيانات قليلة متاحة لألطراف 

 والتأثيرات الضارة، والعوامل االجتماعية الثقافية المرتبطة باستخدام النرجيلة.

                                                           
١ McKelvey K, Wilcox M, Madhivanan P Mzayek F, Khader YS, Maziak W. Time trends of cigarette and 

waterpipe smoking among a cohort of school children in Irbid, Jordan, 2008–11. European Journal of Public 

Health. 2013;23(5):862–7. doi:10.1093/eurpub/ckt140.  
٢ All Party Parliamentary Group on Smoking and Health. Inquiry into the illicit trade in tobacco products. 2013: 

).http://www.ash.org.uk/APPGillicit2013p.46. (  
٣ Stepping up the fight against cigarette smuggling and other forms of illicit trade in tobacco products - A 

comprehensive EU strategy. Brussels: European Commission; 2013 

)communication/communication_en.pdf-cigarette-http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/2013( 
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إال أن عــددًا قلــيًال منهــا فحســب (مثــل البحــرين، وُعمــان، األطــراف بتبــغ النرجيلــة واســتخدامه  وتزايــد وعــي -٣٤
أطراف فـي إقلـيم شـرق المتوسـط ت عدة وأطلق وتركيا) قد اعتمد استراتيجيات وسياسات مخصوصة لمعالجة األمر.

(مثل مصر واألردن ولبنان)، واإلقليم األوروبي (كتركيـا)، وٕاقلـيم األمـريكتين (مثـل البرازيـل)، حمـالت توعيـة وطنيـة 
وجهــة إلــى الجمهــور العــام والطــالب بشــأن اآلثــار الضــارة الســتخدام النرجيلــة؛ وجــرى الكثيــر مــن هــذه الحمــالت م

 بالتعاون مع المنظمات المحلية غير الحكومية.

 والتعاون بين األطراف في مجال الوقاية من استخدام النرجيلة ومكافحته محدود. -٣٥

 بالوقاية من تبغ النرجيلة ومكافحتهلتحديات، واالحتياجات، والفرص المتصلة املخص 

تــدعو الحاجــة إلــى تعزيــز قاعــدة المعــارف، والبيِّنــات، والقــدرة علــى البحــث فــي مجــاالت اســتخدام النرجيلــة،  -٣٦
ا جميعــا. وتعــاني البحــوث المتصــلة بالنرجيلــة مــن القصــور عمومــًا، وهنــاك ثغــرات بحثيــة ، ومكافحتهــاوالوقايــة منهــ

وقــد ُعقــد مــؤخرًا  كونــات، والمــواد المضــافة، والخــواص الســمية لكــل منتجــات النرجيلــة.واســعة فيمــا يتعلــق بتحديــد الم
وكـاالت التمويـل الدوليـة، مثـل معاهـد الصـحة الوطنيـة فـي  كمـا وفَّـرت، مؤتمر دولي معني ببحوث تـدخين النرجيلـة

ام النرجيلــة فــي الســنوات مركــز بحــوث التنميــة الدوليــة فــي كنــدا، الــدعم للبحــوث المتصــلة باســتخدالواليــات المتحــدة و 
علـــى أن هنـــاك افتقـــارًا إلـــى المعلومـــات فـــي العديـــد مـــن البلـــدان بشـــأن أنـــواع منتجـــات النرجيلـــة، وتغايرهـــا،  األخيـــرة.

وتتبـاين المكونـات المضـافة، ومسـتويات النيكـوتين،  (بما في ذلك تحديد المنتج ذاتـه)، وتركيبهـا. واختالف خواصها
طنة األخرى تباينًا شاسعًا  في صـفوف العديـد مـن منتجـات النرجيلـة، ممـا يـؤدي إلـى المقومات السمية و/أو المسر و 

، كجــزء أن تقــوم وعلــى أطــراف االتفاقيــة اخــتالف مســتويات وأنــواع التــأثيرات الصــحية الضــارة المتعلقــة باســتهالكها.
الالزمـة للرصـد  االتفاقية، ببنـاء القـدراتمن  ٢٠نظم المراقبة الوطنية التابعة لها والمنشأة وفقًا لمتطلبات المادة من 

المنتظم ألنماط اسـتخدام النرجيلـة فـي المنـاطق الخاضـعة لواليتهـا وألثـر البـدء بهـذا االسـتخدام واالسـتمرار فيـه. كمـا 
رير عن المسائل المتصـلة باإلنتـاج، واإلتجـار (المشـروع وغيـر أن هناك حاجة إلى تعزيز جمع البيانات وتقديم التقا

ياسات المتعلقة بمكافحة النرجيلة وٕانفاذها. وستوفر هذه التدابير البيِّنات التـي ع)، والضرائب، والتسعير، والسالمشرو 
 يتطلبها واضعو السياسات.

ـــة و  -٣٧ ـــة تكلفـــة تصـــنيع منتجـــات النرجيل نســـبيًا  عليهـــاانخفـــاض معـــدالت الضـــرائب المفروضـــة ونظـــرًا إلـــى قل
ـر والشـباب يمتلكـون  بالمنتجات األخرىبالمقارنة ة الثمن بالمقارنة مع السجائر، فإنها ُتعتبر زهيد ومن ثـم فـإن القصَّ

القــدرة علــى شــرائها. ويمكــن أن تكــون الضــرائب أداة نافعــة للحــد مــن اســتهالك منتجــات النرجيلــة فــي صــفوف هــذه 
ة ضـــمان تجـــانس الضـــرائب بـــين مختلـــف منتجـــات التبـــغ الداخنـــة والعديمـــالجماعـــات وغيرهـــا، والســـيما مـــن خـــالل 

 الدخان.

الختبــار محتويــات منتجــات النرجيلــة. ويطــرح تنــوع النرجيلــة فــي  ولــيس هنــاك مــن معــايير أو طــرق تحقــق -٣٨
إال أنه ينبغي تطلب مثل هذه المعلومات، والسيما بـالنظر إلـى  أمام التنظيم واالختبار، البلدان النامية تحديًا إضافياً 

ة فـــي محتويـــات تبـــغ النرجيلـــة وانبعاثاتـــه. ويمكـــن اقتســـام هـــذه الوجـــود الموثـــق للعديـــد مـــن المـــواد الســـامة والمســـرطن
 بين األطراف ومن ثم المساهمة في تعزيز التنظيم الفعال. المعلومات

الحاجـة إلـى الخـدمات التـي تسـاعد متعـاطي النرجيلـة علـى اإلقـالع  لتلبيـة موجهةويقتضي األمر تدخالت  -٣٩
ومــن الضــروري تــرويج  ع عــن تــدخين النرجيلــة ال يكــاد ُيــذكر.الــدعم المتــوافر لإلقــال أن عنهــا. وتــدل التجربــة علــى

وتبــادل المعلومــات، والمعــارف، واألدوات لعــالج االعتمــاد علــى النرجيلــة بــين  ،التــدخالت المجديــة مــن حيــث التكلفــة
 .هاتفع فيها معدالت استخدامالبلدان النامية التي تر 
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بســـالمتها أو الضـــرر وتبديـــد الفكـــرة القائلـــة  وال بـــد مـــن توعيـــة الجمهـــور بشـــأن اآلثـــار الصـــحية للنرجيلـــة -٤٠
ر، واآلباء واألمهات، والحوامل.  المخفض الستخدامها. وينبغي توجيه جهود التوعية هذه بشكل خاص إلى القصَّ

وتـدعو الحاجــة إلــى مــنح األولويـة إلــى صــياغة، واعتمــاد، وتطبيـق، وٕانفــاذ سياســات وتــدخالت مخصوصــة  -٤١
، والسـيما مـن خـالل وذلـك كجـزء مـن التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة فـي غالبيـة األطـراف لمعالجة مسألة تعاطي النرجيلـة،

فـإن المبـادئ التوجيهيـة التـي إدماج الوقاية من النرجيلة ومكافحتها فـي كـل تـدابير مكافحـة التبـغ. وفضـًال عـن ذلـك 
يزال هنـاك متسـع لتوسـيع  اعتمدها مؤتمر األطراف توفر إجراءات مفصلة لمكافحة جميع منتجات التبغ، إال أنه ما

تجــات تبــغ النرجيلــة. وتشــمل األمثلــة تطبيقهــا ليشــمل تــأطير السياســات واإلجــراءات التــي تســتهدف بشــكل محــدد من
ــــر علــــى المنتجــــات، وحظــــر المســــائل المتعلقــــة ب بطاقــــات التوســــيم التحذيريــــة وحجمهــــا، واإلعــــالن، وحصــــول القصَّ

ت فـي مواقـع بـارزة فـي المقـاهي والمطـاعم تخطـر الجمهـور العـام وضـع إعالنـاالمعلومات المضللة على العبوات، و 
نرجيلــة. وعلــى غــرار مــا كــان عليــه الحــال بالنســبة للســجائر فــإن وضــع قائمــة بــالحظر المفــروض علــى منتجــات ال

 ببطاقات التوسيم التحذيرية يمثل وسيلة لتيسير إجراءات المكافحة هذه.

الضـبط لتقـدير اآلثـار الطويلـة األجـل السـتخدام النرجيلـة حسـنة  طالعيةومن المطلـوب إجـراء دراسـات اسـت -٤٢
. ومـن المقتـرح أن يشـمل هوأواسـط وأن وباء تعاطي المعسل قد بدأ بـين أوائـل عقـد التسـعينات بشكل كامل، والسيما

 تخدم األغراض التنظيمية. مثل هذا التقييم دراسات الواصمات البيولوجية للتعرض التي يمكن أن

ومـن الواجـب أيضـًا  فحـم النبـاتي تحـديًا تنظيميـًا يتعلـق بتوليـد المـواد السـامة والمسـرطنة.ويطرح اسـتخدام ال -٤٣
 تقييم إسهام هذا االستخدام في الحرائق، وعلى األطراف النظر في إنشاء نظم رصد لهذه الغاية.

حظـر  واتسـاع اسـتخدام منتجـات تبـغ النرجيلـة، وينبغـي النظـر فـي وثمة عالقة قوية بـين إضـافة المنكهـات -٤٤
 هذه المواد المضافة كجزء من تدابير المكافحة.

النمــــو المتوقــــع فــــي ســــوق منتجــــات النرجيلــــة وٕادماجهــــا فــــي أعمــــال شــــركات التبــــغ المتعــــددة  وفــــي ضــــوء -٤٥
 ٣-٥تكون متيقظة للجهود الرامية إلى انتشـار تعاطيهـا وأن تعـزز تطبيـق المـادة  الجنسيات، فإن على األطراف أن

 طارية.من اتفاقية المنظمة اإل

ومــع أن هنــاك إقــرارًا بإمكانيــة التعــاون بــين األطــراف فــي الميــادين العلميــة والتقنيــة لتنفيــذ اتفاقيــة المنظمــة  -٤٦
تزال هناك حاجة إلى تطوير التعـاون بـين البلـدان علـى  اإلطارية على المستويات القطرية، واإلقليمية، والعالمية فما

المستويين اإلقليمي والدولي لتحديد الممارسات الفضلى وترويج االستراتيجيات الالزمـة للوقايـة مـن تعـاطي النرجيلـة 
كما أن األطراف التي تواجـه تحـديات تتعلـق بالنرجيلـة سـتحتاج إلـى المسـاندة فـي بنـاء  ومكافحته والحد من انتشاره.

 .قدرتها على صياغة سياسات مخصوصة للنرجيلة وفي تنفيذ هذه السياسات
  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
 
  اإلرشاد.مؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم المزيد من  -٤٧
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