
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ

  

   سةداالسالدورة 
 ٢٠١٤ أكتوبر/ تشرين األول ١٨  ٢٠١٤ برأكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

  
  
  
  

  قــرار
  
  

FCTC/COP6(9)   ً٢وُنظم إيصال مواد غير النيكوتين إلكترونياً  ١ُنظم إيصال النيكوتين إلكترونيا  
  

  ، ر األطرافمؤتم  
  

مـن أمانـة االتفاقيـة أن تعـد، باالشـتراك مـع مبـادرة فيـه طلـب الـذي  FCTC/COP4(14)إذ يشير إلى قراره   
 إلكترونيــاً  ُنظــم إيصــال النيكــوتينمســألة  منظمــة للتحــرر مــن التبــغ، تقريــرًا شــامًال يســتند إلــى خبــرات األطــراف فــيال

  ؛فيه مؤتمر األطراف في دورته الخامسةوذلك لكي ينظر 
  

تحديـد مـن أمانـة االتفاقيـة أن تـدعو المنظمـة إلـى فيه طلب  يالذ FCTC/COP5(10)قراره ٕاذ يشير إلى و   
اآلثـار دراسـة البّينـات المسـتجدة بشـأن ، وٕالـى مكافحـة ومنـع الـُنظم اإللكترونيـة إليصـال النيكـوتينالمتاحة ل الخيارات

  ؛وتقديم تقرير عن النتائج إلى الدورة السادسة لمؤتمر األطراف ؛ظم اإللكترونيةالنُ تلك الصحية الستخدام 
  

، بنظم إيصال النيكوتين إلكترونياً اعتمدت استراتيجيات تنظيمية مختلفة فيما يتعلق  بأن األطرافوٕاذ يسّلم   
أو  لـــى تســـويق األدويـــةمطبقـــة عمماثلـــة لتلـــك الضـــوابط بشـــأنها اعتمـــاد أو  حظـــر تـــام علـــى بيعهـــان قبيـــل فـــرض مـــ

  على اإلطالق؛عدم مكافحتها و أ منتجات التبغمن على أنها مكافحتها 
  

إلـــــــــى مـــــــــؤتمر األطـــــــــراف فـــــــــي دورتـــــــــه السادســـــــــة المقـــــــــدم منظمـــــــــة التقريـــــــــر وٕاذ يحـــــــــيط علمـــــــــًا بـــــــــأن   
يلّخـص مناقشـة شـؤون الصـحة العموميـة وطـابع المحدوديـة الـذي تتسـم بــه  ) FCTC/COP/6/10 Rev.1 (الوثيقـة

أغراضــًا عامــة وخيــارات تنظيميــة محــّددة علــى الســواء إلــى ويقــدم  نظم إيصــال النيكــوتين إلكترونيــاً البّينــات المتعلقــة بــ
  لكي تنظر فيها، األطراف

  
، ويــدعو األطــراف إلــى اإلحاطــة بــه علمــًا FCTC/COP/6/10 Rev.1 الوثيقــةالــوارد فــي  تقريرالبــ يرحــب  -١

  ؛بعناية

                                                           
السـجائر اإللكترونيـة النمـوذج النمطـي األكثـر شـيوعًا منهـا، هـي عبـارة عـن نظم إيصال النيكوتين إلكترونيًا، التـي تمثـل     ١

 أجهزة تبّخر محلوًال قد يحتوي على النيكوتين أو ال لكي يستنشقه المتعاطي بعدئذ.

 .نظم إيصال مواد غير النيكوتين إلكترونياً     ٢
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ــــــدعو  -٢ ــــــد ي ــــــذي تال األطــــــراف، عن ــــــإيصــــــال نظــــــم طرحــــــه تصــــــدي للتحــــــدي ال نظــــــم ًا/ النيكــــــوتين إلكتروني
مــــــن قبيــــــل تلــــــك الُمشــــــار إليهــــــا فــــــي لنظــــــر فــــــي اتخــــــاذ تــــــدابير ، إلــــــى اغيــــــر النيكــــــوتين إلكترونيــــــاً  مــــــواد إيصــــــال
  :على أقل تقدير وفقًا للقانون الوطني التاليةمن أجل بلوغ األغراض ، وذلك FCTC/COP/6/10 Rev.1 الوثيقة

  
نظـم من استهالل اسـتعمال نظـم إيصـال النيكـوتين إلكترونيـًا/  والشبابمنع األفراد غير المدخنين   (أ)

  ؛ ، مع التركيز بوجه خاص على الفئات الضعيفةإيصال مواد غير النيكوتين إلكترونياً 
  

التــي ُيحتمــل أن تحيــق بمســتعملي الصــحية المخــاطر مــن إلــى أدنــى حــد وقــدر المســتطاع التقليــل   (ب)
عمليها مــن غيـر مســتوحمايــة  نظــم إيصـال مــواد غيــر النيكـوتين إلكترونيــاً إيصــال النيكـوتين إلكترونيــًا/ نظـم 

  ؛ التعرض النبعاثاتها
  

نظــم إيصــال إلكترونيــًا/ يصــال النيكــوتين إ نظــممنــع نشــر االدعــاءات الصــحية غيــر المثبتــة عــن   (ج)
  ؛مواد غير النيكوتين إلكترونياً 

  
ة لذات صـالمصـالح التجاريـة وأيـة مصـالح راسـخة أخـرى جميـع مـن لتبـغ مكافحـة اأنشـطة  حماية  (د)

دوائـــر ، بمـــا فيهــا مصـــالح نظـــم إيصــال مـــواد غيـــر النيكــوتين إلكترونيـــاً بــنظم إيصـــال النيكــوتين إلكترونيـــًا/ 
  ؛صناعة التبغ

  
النيكــوتين نظــم إيصــال مــواد غيــر / فــي حظــر نظــم إيصــال النيكــوتين إلكترونيــاً األطــراف إلــى النظــر  يــدعو  -٣

أو غيرهـا مـن  اسـتهالكيةأو منتجـات  يةعالجمنتجات  وأمنتجات تبغ يشمل استعمالها كبما  ها،أو تنظيم إلكترونياً 
  ؛من الحماية لصحة اإلنسان لٍ عاالفئات، حسب االقتضاء، مع مراعاة تأمين مستوى 

  
والتـرويج لهـا  النيكـوتين إلكترونيـاً نظـم إيصـال األطراف على النظر في حظر أو تقييـد اإلعـالن عـن  يحث  -٤

  ورعايتها؛
  
نظــم إيصــال مــواد غيــر / نظــم إيصــال النيكــوتين إلكترونيــاً ى رصــد اســتعمال لــإمنظمــة الاألطــراف و  يــدعو  -٥

  المسوح المناسبة؛ جميعالواردة في ذات الصلة وسائل منها األسئلة ، برصدًا شامالً  النيكوتين إلكترونياً 
  
بمعيـة متخصصـين مسـتقلين  لخبراءإلى إعداد تقريـر خـاص بـا منظمةال أن تدعو أمانة االتفاقية طلب مني  -٦

محدثــة عــن معلومــات مرفــق بإلــى مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الســابعة فــي الشــؤون العلميــة ومنظمــين معنيــين لُيقــّدم 
  ال مــواد غيــر النيكــوتين إلكترونيــاً نظــم إيصــ/ نظم إيصــال النيكــوتين إلكترونيــاً لــاآلثــار الصــحية البّينــات التــي تثبــت 

أثرهـــا علـــى جهـــود مكافحـــة التبـــغ والقيـــام الحقـــًا بتقيـــيم الخيـــارات و  ودورهـــا المحتمـــل فـــي اإلقـــالع عـــن تعـــاطي التبـــغ
من هـذا القـرار والنظـر فـي طرائـق قيـاس محتويـات تلـك المنتجـات  ٢ نة في الفقرةالمبيّ األغراض  لتحقيقالسياساتية 
  وانبعاثاتها.

  
  

  )٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ١٨، الخامسةلسة العامة (الج
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