
 

عواقبه على : األرجيلة/ين التبغ بواسطة الشيشةتدخ
الصحة، االحتياجات البحثية واإلجراءات التي يوصي 

  المشرعون باتخاذها

مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
  )TobReg (بشأن تنظيم منتجات التبغ

 
 منظمة  الصحة العالمية
 منظمة الصحة العالمية

  مذآرة استشارية



  
منسقة  و  تعمل آسلطة موجهة   ، آوآالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة     1948تأسست منظمة الصحة العالمية في سنة       

ة  صحية الدولي سائل ال ي الم ة وف صحة العمومي د . ال صح  أح أمين الن ي ت ة ه ذه المنظم تور ه ي دس واردة ف ام ال  المه
صحة ا     المعتمد عليها المعلومات الموضوعية   و سانية  في مجال ال ر           ،إلن ا عب ة جزء منه  وهي مسؤولية تغطي المنظم

  .برنامجها المكثف للمطبوعات
  

م  ى دع ا إل ة من خالل مطبوعاته سعى المنظم تراتيجياتت صحية  االس ةال ر  والوطني صحية األآث سائل ال معالجة الم
دول األعضاء بمستو   الحتياجاتوبهدف االستجابة   .إلحاحًا التي تهم السكان حول العالم    وم     ال ة تق ة المختلف يات التنمي

ل                 ،منظمة الصحة العالمية بطباعة أدلة إرشادية عملية       املين في الحق ة لقطاعات محددة من الع  آتيبات ومواد تدريبي
 األبحاث؛ و البرامج،تحليالت للسياسات الصحية و مراجعات؛معايير قابلة للتطبيق عالميًا و توجيهيةمبادىء ؛الصحي

رار        و عية التي تقدم المشورة    أحدث التقارير اإلجما  و صناع الق ة ل صلة          . التوصيات التقني ة ال ذه الكتب وثيق سلم  إن ه ب
 تطوير نظم صحية عادلة قائمة على ، وتشمل مواضيع الوقاية من األمراض ومكافحتها     ،لويات لنشاطات المنظمة  واأل

راد     ، و الرعاية الصحية األولية   ز صحة األف اه   .المجتمعات  و تعزي دم باتج ع يتطلب      إن التق  تحقيق صحة أفضل للجمي
ة     وتبادل المعلومات التي تستند إلى معارف      و أيضًا على الصعيد العالمي نشر     تجارب آافة الدول األعضاء في منظم

   .العلوم الطبية الحيوية والتعاون بين قادة العالم في مجاالت الصحة العمومية والصحة العالمية
  

ى أوسع نطاق        ، في المسائل الصحية    المعتمد عليها دات الموثوقة و  اإلرشا و وبهدف ضمان توافر المعلومات    ل   عل تكف
ا    و تشجع على ترجمتها   و منظمة الصحة العالمية توزيع مطبوعاتها على الصعيد الدولي الواسع النطاق          اس منه . االقتب

الم            تقديم  عبر   س ،المساعدة في تعزيز وحماية الصحة ومنع ومكافحة األمراض في مختلف أنحاء الع ة    ت هم آتب منظم
ى         س   الالصحة العالمية في الوصول إل ة أال وهو         يغرض الرئي ذه المنظم ع مستوى            –له شعوب أرف ع ال غ جمي أن تبل

ذا الهدف    لوفي مسعاها   . صحي ممكن  ام بصالحية تأسيس مجموعات للدراسة          ،تحقيق ه دير الع ة الم  خولت المنظم
ساعدة الحكومات في صياغة              للتصدي للمسائل العلمية حيث ُيتوقع من منظمة الصحة ال         سياسات لم ة صياغة ال عالمي

ا ة      ولوائحه صحة العمومي ال ال ي مج ة ف ة ذات األهمي ا الوطني صيلة     .نظمه ي ح ة ه شارية التالي ذآرة االست إن الم
ة           ،النقاشات التي أجرتها إحدى مجموعات الدراسة التي ُشكَِّلت        صحة العالمي ة ال  وهي مجموعة الدراسة التابعة لمنظم

  . تنظيم منتجات التبغبشأن
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   بيانات الفهرسة أثناء النشر

 ؛ مترجم   المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط-منظمة الصحة العالمية 

 منظمة  /عواقبه على الصحة ، االحتياجات البحثية واإلجراءات التي يوصي المشرعون باتخاذها: األرجيلة / تدخين التبغ بواسطة الشيشة : مذكرة استشارية   

   المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط ، مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنظيم منتجات التبغ- الصحة العالمية

  .ص  

 (ISBN: 92–4–159385–7) 2005جنيف صدرت الطبعة اإلنجليزية في   

.    ج لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسطاإلقليميب المكت. ب     واننالع. أ تشريعات   -التبغ . 3 السمية   -التبغ . 2 آثار ضارة   -التدخين  .1  

  مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنظيم منتجات التبغ

 QV(   (ISBN: 978–92–9021–531–8) 137: تصنيف المكتبة الطبية القومية(
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  .ظةجميع الحقوق محفو
 

التسميات المستخَدمة في هذه المنشورة، وطريقة عرض المواد الواردة فيها، ال تعبِّر إطالقًا عن رأي األمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد، إن 
رائط خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق لخاطوط المنقوطة على لخا وتشكِّل .أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها

 .آامل عليها
  

آما أن ذآر شرآات بعينها أو منتجات جهات صانعة معيَّنة ال يعني أن هذه الشرآات والمنتجات معتمدة، أو ُموَصى بها من ِقَبل منظمة الصحة العالمية، تفضيًال لها على 
 .طأ والسهو، تمّيز أسماء المنتجات المسجَّلة الملكية بوضع خط تحتهالخاوفيما عدا . ا ولم َيِرد ذآرهسواها مما يماثله

 
 . المسؤولية عن اآلراء الواردة في هذه المنشورةموحده ون المذآورونيتحمل المؤلف

  
، مدينة (7608). ب. قليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، صيمكن الحصول على منشورات منظمة الصحة العالمية من إدارة التسويق والتوزيع، المكتب اإل

وينبغي ). int.who.emro@DSA: ؛ عنوان البريد اإللكتروني+ 2492 670 202:؛ فاآس رقم+2535 670 202: هاتف رقم(، مصر 11371نصر، القاهرة 
 ن باستنساخ أو ترجمة منشورات المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، سواء آان ذلك لبيعها أو لتوزيعها توزيعًا غيرتوجيه طلبات الحصول على اإلذ

: ؛ عنوان البريد اإللكتروني+5400 276 202: فاآس رقم(تجاري إلى المستشار اإلقليمي لإلعالم الصحي والطبي، على العنوان المذآور أعاله 
int.who.emro@HBI.(  
  



  
  

 
  مقدمة

نظم محتويات           شريع ي غ لت ا إن إخضاع منتجات التب ذه المنتجات       هاإصدارات  و ه زام بضرورة    و من خالل فحص ه اإلل
امج شامل لمكافحة       ،ها ووسم هاتنظيم تغليف  و اإلفصاح عن نتائج الفحص    سية ألي برن غ  هو أحد المرتكزات الرئي  . التب

ة          – االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية      طراف المتعاقدة على    ألإن ا  ة ملزم دة دولي  – وهي معاه
غ         ،التزمت ضمن ما التزمت به     شريع ل ببنود المعاهدة المتعلقة بإخضاع منتجات التب واد        و لت ضمنة في الم  10 ،9المت

   .11و
  

غ   الموثوقة   و إن المعلومات الدقيقة   ة   ،التي قدمتها المجموعة االستشارية العلمية بشأن تنظيم منتجات التب ة لمنظم  التابع
ك الحين في                   س خصيصًا ل   2000التي شكِّلت في سنة      و الصحة العالمية  ة في ذل ي آانت قائم ة الت د الثغرات المعرفي

ة  المواد الثالثة في     على صيغة اإلجماع الذي أعقبها     و مجال تنظيم منتجات التبغ، شكلت األساس للمفاوضات       ، االتفاقي
  . التي أشرنا إليها آنفًاو
  

إدراآًا من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لما لتنظيم منتجات التبغ من             ، و 2003نوفمبر  /تشرين الثاني في شهر   
شأن تنظيم م                         ة ب شارية العلمي ة االست ة الظرفي ى اللجن ر رسمية عل غ    أهمية حيوية فقد قام بإضفاء صفة أآث نتجات التب

The Scientific Advisory Committee on Tobacco Product Regulation (SACTob)  من 
ة          .خالل تغيير وضعها إلى مجموعة دراسة      ذه اللجن  مجموعة الدراسة  " وفي أعقاب هذا التغيير في وضعها غدت ه

غ   WHO Study Group on Tobacco Product "التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنظيم منتجات التب
Regulation (TobReg)  تج وتتألف من خبراء علميين وطنيين ى    ، وودوليين في تنظيم المن اد عل معالجة االعتم

ة في المواضيع                  .والتحليل المخبري لمكونات وإصدارات التبغ     ،التبغ ى أبحاث متقدم ذه المجموعة عل ستند عمل ه  ي
ة في مجال مكافحة           وحاث المتعلقة بمنتجات التبغ آما تقوم بإجراء أب       د الثغرات التنظيمي راح فحوصات بهدف س اقت

ة الصحة              رفع ت ، وآكيان رسمي تابع لمنظمة الصحة العالمية      .التبغ ذي لمنظم ى المجلس التنفي ا إل  هذه اللجنة تقاريره
ة              ذه المنظم ذلها ه ي تب ود الت دول األعضاء للجه اه ال في مجال تنظيم    العالمية من خالل المدير العام بهدف جلب انتب

  . منتجات التبغ
  

شة هذه المذآرة االستشارية بشأن تدخين التبغ بواسطة         إن   ة /الشي صحة      :األرجيل ى ال ه عل ة   الحتياجات ا ، عواقب  البحثي
راءات  اواإلج شرعون باتخاذه ي يوصي الم صحة  ،الت ة ال ة لمنظم ة التابع ة الدراس ل مجموع ن ِقب دادها م م إع د ت  ق

تماشيًا مع برنامج العمل المجدول بحسب األهمية لمبادرة التحرر من التبغ التابعة             ،ات التبغ العالمية بشأن تنظيم منتج   
ة      وانسجامًا مع بنود لمنظمة الصحة العالمية   ة الصحة العالمي غ لمنظم ة لمكافحة التب ة بتنظيم   االتفاقية اإلطاري  المتعلق

غ      استجابة لنداءات تلك الدول األعضاء التي يتعر، و منتجات التبغ  اطي التب شكل من أشكال تع ذا ال د   .ض سكانها له لق
اني            و أقرت مجموعة الدراسة   ا الث ذي انع تبنت هذا التقرير االستشاري في اجتماعه د في   ال انيرو   ق و دي ج ة ري  ،مدين
   .2005يونيو / حزيران9 إلى 7البرازيل في الفترة من 

  
ون     في إطار جر و  أ طوعي دون إن أعضاء مجموعة الدراسة يقومون بعملهم هذا بشكل          ك ال يمثل  شخصي وهم في ذل

ة        و أي حكومات أو هيئات أخرى؛     تها المعلن ة أو سياس ة الصحة العالمي  .آرائهم ال تعبر بالضرورة عن قرارات منظم
   .هناك سرد بأسماء هؤالء األعضاء في الملحق المرفق بهذه الوثيقة

 



  
   وتقديرشكر

شأن تنظيم            ولعالمية  منظمة الصحة ا  ل  التحرر من التبغ   تود مبادرة  ة ب مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمي
غ   ات التب هادة       منتج دآتور آالن ش دمها ال ي ق ة الت ساهمات الهام شكر الم ان(أن ت اس   و)لبن دآتور توم رغ أيال زنب

دآتور شهادة       ،2005 في مطلع العام     .)الواليات المتحدة األمريكية  ( دآتور    و  تم تكليف ال رغ من   أيال ادرة     زنب ل مب  قب
 بما في ذلك توضيح مدى انتشار هذه ،األرجيلة/الشيشةالتحرر من التبغ لكتابة ورقة خلفية حول تدخين التبغ بواسطة  

وفي إطار سعيهم إلجراء بحث       . تأثيراتها الفارماآولوجية ومخاطرها الصحية    و السمية و جوانبها الكيميائية  و الظاهرة
دآتو       اون ال سائل تع ذه الم دآتور  ور شهادة معمق حول ه سوري        أيال يم مزيك من المرآز ال دآتور وس رغ مع ال زنب

الواليات (زر إسرائيل   يإبن تور المبادرة المصرية ألبحاث الوقاية من التدخين وتحديدًا الدآ        باحثين من  و لدراسات التبغ 
ة  دة األمريكي دو  ،)المتح ستوفر لوفري دآتور آري ة ( ال دة األمريكي ات المتح دآتور  و)الوالي صطفىال الم د  آم  محم

   .)مصر(
  

ي جرت                ل  التحرر من التبغ   إن نتائج العمل الذي أطلقته مبادرة      شات الت ة شكلت األساس للمناق ة الصحة العالمي منظم
غ          االجتماعحول هذه المسألة خالل        الثاني لمجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنظيم منتجات التب
انيرو    الذي انعقد في مدينة ر     و دي ج ران      ،ي ل في حزي و / البرازي اج         .2005 يوني شارية هي نت ذآرة االست ذه الم  إن ه

  .االجتماعمباشر للمناقشات التي جرت في ذاك 
  

ة     التحرر من التبغ ل    آما تود مبادرة   صحة العالمي شأن              و منظمة ال ة ب صحة العالمي ة ال ة لمنظم مجموعة الدراسة التابع
 إيلين جوي أدريانو،   و الشكر للمساهمات التي قدمتها سارة هيوز في تبويب المراجع        تنظيم منتجات التبغ أن تعبر عن       

  . الشكل النهائي لهذه الوثيقة وإعداد التصميمداون موتنر في و



  مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنظيم منتجات التبغ
  

  :مذآرة استشارية
التي يوصي اإلجراءات  و البحثيةالحتياجاتا ،عواقبه على الصحة :األرجيلة/الشيشةتدخين التبغ بواسطة 

  المشرعون باتخاذها
  

  الهدف من هذا التقرير االستشاري 
شارية      ذآرة االست ي قام    ،إن هذه الم شأن تنظيم                   ت الت ة ب ة الصحة العالمي ة لمنظم صياغتها مجموعة الدراسة التابع  ب

ة /الشيشةادة انتشار تدخين التبغ بواسطة       تعالج المخاوف المتنامية من زي     ،منتجات التبغ  دخين       ( األرجيل دعى ت ا ي أو م
شاري     إن الغايات المر   .العواقب الصحية المتوقعة من جراء ذلك      و )األرجيلة/الشيشةالتبغ ب  ر االست ذا التقري جوة من ه

ة             ة الصحة العالمي اد لمنظم ديم اإلرش ا      و تتمثل في تق دول األعضاء فيه وفير المعلومات للم    ،ال شريعية    وت ؤسسات الت
ا  ي جهوده ساعدتها ف ة لم ود الرامي ذ بن ة لتنفي صحة العالمي ة ال غ لمنظم ة التب ة لمكافح ة اإلطاري ا يختص االتفاقي  فيم

التثقيف دخين  ، والتواصل وب ار ت ول أخط ستهلكين ح ة الم شةلتوعي ة/الشي اد  .  األرجيل ر اإلرش ذا التقري دم ه ا يق آم
ة    و للباحثين ى            المؤسسات البحثية المهتم ة عل صحية المترتب ار ال ًا لآلث ر عمق م أآث ى فه سير الوصول إل دخين   في تي ت
ه     و إلى األشخاص المنخرطين في إعداد برامج لمنع تدخين التبغ        ، و األرجيلة/الشيشة ذه    اإلقالع عن ستوعب ه بحيث ت

  .األرجيلة/الشيشة تدخين الصفات التي يختص بها والجوانبالبرامج أيضًا 
  

  التاريخ  والجذور
آسيا  و لتدخين التبغ وبعض المواد األخرى من قبل السكان األصليين في قارات أفريقيا          األرجيلة/الشيشةقد استخدمت   ل

ل  ى األق رون عل ة ق دت ألربع ة امت رة زمني وال فت ة و. )1(ط ات التاريخي دى الرواي سب إح إن ،)1(بح  ف
ة /الشيشة رة                  األرجيل اء خالل فت ل أحد األطب د من قب م     اخُتِرَعت في الهن ر   اإلمبراطور  حك نة     ( أآب م من س ذي حك ال
غ   " اقترح الطبيب حكيم أبو الفتح أن        . آوسيلة لتدخين التبغ بزعم أنها أقل ضرراً       ،)1605 إلى سنة    1556 دخان التب

ديم الضرر                 الي ع ر           .)2" (يجب أن يمرر أوًال خالل إناء صغير من الماء مما يجعله بالت اد الغي شأ االعتق ا ن  ومن هن
سبيًا              – اليوم   األرجيلة/الشيشةع لدى الكثير من مستخدمي      مبرر الشائ  ة ن ر آمن  وهو   –أال وهو أن هذه الممارسة تعتب

ائل     .)3( نفسها   األرجيلة/الشيشةقديم قدم    ا أن الوس سويق           و  آم ستخدمة في ت ة الم شة األدوات الترويجي ة /الشي  األرجيل
غ و شةتب ة/الشي اداألرجيل ذا االعتق ن ه زز م ن أن تع غ  .)4(  يمك واع تب د أن صاقة أح ى ل رأ عل ال نق بيل المث ى س فعل

من % 0 ومن النيكوتين% 0,5"على  أمريكا الشمالية أنه يحتوي      و  المشهورة في جنوب غرب آسيا     األرجيلة/الشيشة
  ".القطران

  
   هاآيفية تدخين واألرجيلة/الشيشةوصف 
الي    ( خرطوم، و  وعاء للماء  ، جسم ، من رأس  ، بشكل عام  ،األرجيلة/الشيشةتتألف   شكل الت  تتواجد في أسفل       .)انظر ال

ة الموجودة في جسم                   شة الرأس مجموعة من الثقوب تسمح للدخان بالمرور عبر القناة المرآزي ة /الشي ذه   .األرجيل  وه
دة      شكل لقاع اء الم اء الم م وع صف حج أل ن ذي يم اء ال ي الم ورة ف دورها مغم ون ب اة تك شةالقن ة/الشي ا .األرجيل  أم

ه،                  فيخرج من أع   الخرطوم اء الموجود في ورًا بالم ذا الوعاء دون أن يكون مغم ى ه ذا     و ل ة  الخرطوم ينتهي ه  بالقطع
ة       . األرجيلة/الشيشةالفموية التي يستنشق من خاللها المدخن دخان         ديد الرطوب رأس ش ى ال يكون التبغ الذي يوضع عل

 لذلك توضع بضع قطع      .تمر تلقائياً  وهو بالتالي ال يحترق بشكل مس      :)وآثيرًا ما يكون محلى ومطعم بنكهات مختلفة      (
وم         صالذي يف (من الفحم على الرأس المحشو بالتبغ        دما   .)5 ،4 ()ل عن قطع الفحم بواسطة رقاقة مثقبة من األلمني  عن
شكيل      الخرطوم من خالل    )أو الشفط ( يقوم المدخن باالستنشاق     ،يمأل الرأس بالتبغ ويتم إشعال الفحم      ى ت ؤدي إل ا ي  مم

غ               خالء فوق سطح ال    وق التب واء ف سحب اله سمح ب ا ي ر جسم        و ماء الموجود في اإلناء مم شة الفحم عب ة /الشي . األرجيل
راق الفحم              واتج احت ى ن ضًا عل ارًا   ،فبعد مرور الهواء فوق الفحم يتابع الهواء المسخَّن الذي أصبح محتويًا أي ه م  طرق

الي        شكل بالت دخان           عبر التبغ فتت سية من ضبوب ال ة الرئي ر جسم       ي .)6(الغمام دخان عب ذا ال شة مر ه ة /الشي  األرجيل



سة      .)7(المدخن فم  إلى الخرطومينفلت منه ليمر عبر  وويقرقر في الماء الموجود في الوعاء   دخن خالل جل وم الم يق
ة من الجمرات       . التدخين وبشكل دوري بالتعويض عن الفحم المستهلك بوضع المزيد من قطع الفحم            وقد توضع آوم

د أو ي موق دة ف ذا الغرض المتق ل مخصص له م   . حام ى الفح وء إل ك اللج ن ذل ديل ع دخنين آب ؤثر بعض الم ا ي  آم
  . التجاري السريع االشتعال

  

 
  

صاميم ي ت ات ف ك بعض الفروق كال  وهنال شةأش ة/الشي اوت باألرجيل اطقاختالف تتف ات و المن رأس،الثقاف م ال   آحج
ل      /َيشالِشلكن جميع  و...إلخ وعدد القطع الفموية،    ،وعاء الماء و دخان قب ه ال ذي يمر في األراجيل تحتوي على الماء ال

ى           .أن يصل إلى المدخن    ق عل ي تطل شة  آما أن األسماء الت ة /الشي ة " فهي    ، تختلف  األرجيل دان شرق      " النارجيل في بل
شة "، و سوريا و المتوسط بما في ذلك ترآيا     ا           " الجوزة "و "الشي دان شمال أفريقي ه "، و في مصر وبعض بل في  " الهوآ

  ). 8 (الهند
  

ع  ، بما في ذلك من الباعة عن طريق اإلنترنت، من بعض المتاجر المتخصصةاألراجيل/الِشَيشيمكن شراء     حيث تبي
م ضًا الفح غ،أي ات األخرى و التب ن   .الملحق ة م كال المحمول سويق بعض األش ًا ت تم حالي ا ي شة آم ة/الشي ع األرجيل  م

ي    .تي يمكن تعليقها على الكتفبعض الكماليات آالحقائب المحمولة ال  االستفادة من    ات الت  آما أن هنالك بعض الملحق
شَّ                     و يتم بيعها على أنها تقلل من الضرر       ى الفحم المن وي عل ي تحت ة الت القطع الفموي دخان آ سببه ال ذي ي ط أو  األذى ال

. بحجم أصغر  شبكة بالستيكية لتشكيل فقاعات     ، و آذلك بعض اإلضافات الكيميائية للماء الموجود في الوعاء       ، و القطن



األمراض                                سموم أو لخطر اإلصابة ب دخنين لل ه في الحد من تعرض الم م يثبت فعاليت ات ل  إال أن أي من هذه الملحق
  . الوفيات التي يسببها التبغو
  

  التأثيرات الصحية
ة األ/الشيشة نجد أن الدخان الذي ينبعث من        ،على النقيض مما ُعِرف منذ القدم وعلى العكس من االعتقاد الشائع            رجيل

ة             أمراض أخرى    ، و  مرض القلب    ،يحتوي على الكثير من المواد السامة المعروفة بتسببها في اإلصابة بسرطان الرئ
ا هو الحال       ،هو العقار المسبب لإلدمان    و  يؤدي إلى استنشاق النيكوتين    األرجيلة/الشيشة آما أن تدخين تبغ      .)4(  وآم

شكل أآثر يترافق مع زيادة احتمال أن يصبح هؤالء المدخنون مدمنين            المتكرر ب  االستخدامفي بقية منتجات التبغ فإن      
)9(.   
  

زمن                      األرجيلة/الشيشةإن جلسة تدخين     رة من ال دخان وخالل فت ر من ال ة أآب ى آمي دخن إل  قد تتسبب في تعرض الم
فخة على فترة    ن يلترليم 75–40،  12–8 ّبوا عادة من  ُعإن مدخني السجائر يَ   . أطول مما يحدث لدى تدخين السيجارة     

ل  .)10( لتر من الدخان 0,6  إلى0,5 دقائق حيث يستنشقوا حوالي 7–5 زمنية تمتد من   سات   ، في المقاب ستمر جل  ت
ة /الشيشةتدخين   ادة من    األرجيل ة  80–20  ع دخن من        ،دقيق ا الم ّب خالله ا في        200–50  يع راوح آل منه نفخة تت

دار  األرجيلة/الشيشة وهكذا نجد أن مدخن   .)6( لتر   1إلى   0,15 بين الحجم ما   قد يستنشق في جلسة واحدة نفس المق
  . سيجارة أو أآثر100من الدخان الذي يستنشقه مدخن السجائر الذي يستهلك 

  
ذا       األرجيلة/الشيشة فإن مدخني ،وعلى الرغم من أن الماء يمتص جزءًا من النيكوتين         ة من ه ى آمي د يتعرضون إل  ق

 إن مدخول النيكوتين هو بدوره منظم هام للمدخول من التبغ بشكل عام .)11 ،8(تسبب بحدوث إدمان   العقار آافية لل  
وتين                          دار آاف من النيك ى مق ى يحصلوا عل دخين حت ة الت ى متابع آما يتضح من حقيقة أن مدخني السجائر يميلون إل

انهم      شبع إدم سبب تعرضهم لل              ، و يلبي احتياجاتهم وي ذي ي ى الحد ال يس إل ان   لكن ل  ومن المحتمل أن      .)13 ،12(غثي
شة الترآيز المنخفض للنيكوتين في دخان        ة /الشي دخان                   األرجيل ر من ال ات أآب شاق آمي ى استن دخنين إل ؤدي بالم د ي  ق

 طرة آأول أآسيد الكربون لخاالغازات  و معرضين أنفسهم بالتالي إلى مستويات من المواد الكيميائية المسببة للسرطان         
اء الموجود في                 أعلى مما هو عليه      وتين في الم شة الحال فيما لو لم يتم امتصاص أي من النيك ة /الشي  إال أن ؛األرجيل

دخني            .)15 ،14 ،4(هذا الطرح بحاجة إلى المزيد من الدراسة          ا يجعل من م ذا م شة  وه ة /الشي دخنين   األرجيل  والم
سلب دخين الال سببها ت ي ي وع من األمراض الت نفس الن سرطانيين عرضة لخطر اإلصابة ب ك ال ي ذل ا ف  ،سجائر، بم

  ). 16(التأثيرات الضارة التي تنجم عن التدخين أثناء الحمل ، و األمراض التنفسية،مرض القلب
  

  عالميًا و إقليميًااألرجيلة/الشيشةاألنماط الشائعة لتدخين 
دخين   شةإن ت ة /الشي ان حدث   األرجيل اعي  هو في معظم األحي ر بت  ،اجتم شارك شخصان أو أآث دخين نفس  حيث يت

يا      و. )6،  3 (األرجيلة/الشيشة دخنون مع                   و في جنوب غرب آس ال ي ة أطف ستهجن رؤي األمر الم يس ب ا ل شمال أفريقي
د   ). 17(آبائهم   شة  استخدام عن ة /الشي اهي أو المطاعم           األرجيل ة آالمق اآن التجاري ذه         ، في األم دخن بطلب ه وم الم  يق
وم  و بين العديد من النكهاتاالختيارلموجودة تتيح له دومًا من خالل قائمة باألصناف ا     ( األرجيلة/الشيشة وم  )الطع  ليق

   .)8(العامل بتحضيرها من المخزون الموجود سلفًا في تلك المنشأة التجارية 
  

يم ا            س   (فريقي   ألأما على الصعيد العالمي فنجد أعلى معدالت للتدخين في اإلقل شكل رئي ا    يب يم    ، و ) شمال أفريقي في إقل
يا       إقلي و شرق المتوسط  سعينيات        و ).6(م جنوب شرق آس ارًا من الت دو، اعتب دخين     ،يب شة أن ت ة /الشي  أخذ في     األرجيل

ات       ة الكلي دة آطلب كانية جدي ات س ين فئ شار ب ة     واالنت دة األمريكي ات المتح ي الوالي شبان ف ل،ال دان   و البرازي البل
ه في        األرجيلة/الشيشةآما يبدو أن تدخين     . األوروبية ذه              اتاالفتراض  يجد حافزًا ل ا حول سالمة ه ي ال أساس له  الت

اعي اال باإلضافة إلى الطابع     ،الممارسة نسبيًا إذا ما قورنت بتدخين السجائر       سلوك    جتم ذا ال ز له ا أن   .)18( الممي آم
دخينها        ادعاءاتالترويج لها تجاريًا الذي يتم دومًا ب       و األرجيلة/الشيشةتسويق    ، ضمنية أو صريحة بشأن السالمة في ت



يلة    األرجيلة/الشيشةقد يحصر مدخنو     .عامًال مساهمًا أيضًا في انتشارها في أرجاء العالم       قد يكون    ذه الوس  تدخينهم به
ضاً                ؛فقط سجائر أي دخني ال م من م نهم ه رين م سجائر ضمن         . إال أن الكثي دخين ال دان حيث يترآز ت  وفي بعض البل

سا      األرجيلة/الشيشة نجد أن تدخين     ،الذآور شكل مت شر ب دى ٍو ينت سين    ل ات   .)19 ،8( آال الجن ذه المعطي ع ه   إن جمي
د من األبحاث حول                 و النتائج تدعم و ى إجراء المزي شة تؤآد على الحاجة إل ة /الشي صلة     و األرجيل ع الجوانب المت جمي
   . ومن ثم نشر المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية المترتبة عليها بين جميع الدول،هااستخدامب



  تاجات االستن واألساس العلمي
دخين   ى ت راء دراسات عل د إج تم بع م ي شةل ة/الشي سجائر األرجيل دخين ال ه ت ذي أخضع ل م ال نفس ذاك الك  إال أن ؛ ب
شاقه      ،األبحاث األولية التي تناولت أنماط التدخين      ك            ، و  آيمياء الدخان الذي يتم استن نجم عن ذل ي ت صحية الت ار ال اآلث

 بل يمكن ،الكثير من األخطار ذاتها التي تالزم تدخين السجائر و يترافقاألرجيلة/الشيشةتدعم الرأي القائل أن تدخين      
  .في حقيقة األمر أن يختص ببعض المخاطر الصحية المميزة له دون غيره من بقية أنماط التدخين

  
  :هنالك أساس علمي لالستنتاجات التالية

  
ديًا محتمالً            األرجيلة/الشيشة استخدامإن   .1 شكل خطرًا ج غ ي دخين التب ذين            لت دخنين واألشخاص ال ى صحة الم  عل

 ).9 (األرجيلة/الشيشةذه ه يتعرضون للدخان المنبعث من
 ).4( لتدخين التبغ ليس هو بالبديل اآلمن لتدخين السجائر األرجيلة/الشيشة استخدامإن  .2
شاق         األرجيلة/الشيشةإن الجلسة النموذجية لتدخين      .3 ا استن نجم عنه زمن ي م من    والتي تمتد لفترة ساعة من ال  حج

 ).6(ضعف ذاك الحجم الذي يتم استنشاقه من تدخين سيجارة واحدة  200–100 الدخان يعادل
سامة       محتوياً األرجيلة/الشيشة يظل الدخان الناتج عن      ،حتى بعد مروره في الماء     .4 واد ال ة من الم  ، على نسبة عالي

 .)14 ،8(المسببة للسرطان المواد الكيميائية ، و المعادن الثقيلة،بما في ذلك أول أآسيد الكربون
 من الممكن أن تزيد من المخاطر       ،الفحم و شبلخاإن مصادر الحرارة الشائعة المستخدمة لحرق التبغ، آجمرات          .5

ى  ة عل صحية المترتب شةال ة/الشي ن ا األرجيل اط م ذه األنم تعال ه د اش ه عن رًا ألن مومها  نظ تج س ا تن ود فإنه لوق
ادن      اصة التي تحتوي على نسب مرتفعة من        لخا ون، المع سد الكرب سرطان       ،أول أآ سببة لل ة الم واد الكيميائي والم
)7 ،15(. 

ل   .6 رأة الحام ا أن الم ان           وآم ي دخ ودة ف سموم الموج يهم ال د تلق ر عن ة للخط د عرض م بالتحدي ين ه الجن
 .)16( سواء تم ذلك بشكل إرادي أم بشكل غير إرادي األرجيلة/الشيشة

غ         بشكل غير م   األرجيلة/الشيشةإن تدخين    .7 ود      وباشر يعني التعرض لمزيج من دخان التب اتج عن الوق دخان الن ال
 .)8( فهو لذلك يشكل خطرًا حقيقيًا جديًا على غير المدخنين ،المستخدم

دخين     .8 ن ت ل م ن أن تجع ستخدمة يمك ات الم ن الملحق كل م ك أداة أو ش ى أن هنال ل عل د أي دلي ال يوج
 . أآثر أمانًااألرجيلة/الشيشة

ديًا            األرجيلة/الشيشة القطعة الفموية في     استخدامإن التشارك في     .9 ضًا خطرًا ج ل أي دة أشخاص يمث  الواحدة بين ع
 .)4(التهاب الكبد  والنتشار األمراض السارية آالسل

ة         – تنكيهه بنكهات مختلفة   و  يتم دومًا تحليته   األرجيلة/الشيشةإن تبغ    .10 ديد الجاذبي ه ش ذي يجعل  إن رائحة    . األمر ال
ذة  دخان اللذي خاص   ال شرع بعض األش َم ي سرا ِل ن أن يف و يمك ه الحل شبان،وطعم يما ال ذه  –  الس وال ه ذين ل  ال

  .)20 (األرجيلة/الشيشة استخدام ب– اإلضافات لم يكونوا ليتعاطوا التبغ



   البحثيةالحتياجاتا
 السيما ،األرجيلة/شةالشيمما يبعث على الدهشة ذاك العديد القليل من األبحاث التي تعالج مشكلة تدخين التبغ بواسطة 

دخين آخذ في             األرجيلة/الشيشة أن الماليين من البشر اليوم يدخنون        االعتبارإذا ما أخذنا بعين      نمط من الت  وأن هذا ال
اء ال ي أنح شار ف الماالنت دخين  .ع اهرة ت ًا لظ ر عمق م أآث ى فه شة إن التوصل إل ة/الشي ا،األرجيل ا و ، أخطاره عواقبه

  :مية لدراسة يتطلب جهودًا عال،الصحية
  
 .ضمن الثقافات المختلفة وأنماط التدخين السائدة في األقاليم وأنواع .1
 . الدولي و على الصعيد الوطنياألرجيلة/الشيشةالنزعات السائدة في تدخين  .2
ة  لخ اآيفية اعتماد    .3 داد وترآيب              و صائص الكيميائي ة إع ى طريق دخان عل ة لل شة الفيزيائي ة /الشي  وظروف   األرجيل

دخين  شك(الت يال شةل الهندس ةا/ للشي ة،ألرجيل م / آمي وع الفح غ  ون ستخدمالتب ة،الم لوب  و طريق أس
  .)...إلخ/الشفط/السحب

 .متصاص الناتج عن ذلكالا و التعرض للدخان، لتقييم الحصيلة السميةةالمستخدمالطرق  .4
واد    أنماط التدخين ومدخول   اختالفأنماط التدخين السائدة بين األفراد وآيف أن هنالك صلة بين            .5 المدخن من الم

سببة   ، و أول أآسيد الكربون  ،السامة في الدخان بما فيها النيكوتين، المسرطنات       غيرها من المرآبات األخرى الم
 .للسرطان

 .متصاصالل الواسمات البيولوجيةو،  التعرض،العالقة بين الحصائل .6
ةلخا .7 دها بواسطة الفحوص ا  وواص الفارماآولوجي تم تحدي ي ي دخان الت سمية لل ة بال تخداملمخبري سات اس  المقاي

 .تلك المقاسة أثناء التعاطي الفعلي من قبل األشخاص، والبيولوجية
ة ال .8 راض المرافق ة خطر األم تخدامدراس شة س ة/الشي ةاألرجيل ة الوبائي ن الناحي ل  ، م ان ونق ك اإلدم ي ذل ا ف  بم

 .األمراض السارية الغير مرتبطة بالتبغ
  .االستمرار فيه وة على شروع المرء بالتدخينجتماعياال ويةالممارسات الثقاف وتأثير السلوآيات .9

د    و وبقية األشكال األخرى للتبغ بما في ذلك التبديل بين األشكال       األرجيلة/الشيشةالعالقة بين تدخين     .10 دخين العدي ت
 .من منتجات التبغ

  . وتعاطي العقاقير األخرى بما فيها الماريجوانااألرجيلة/الشيشةالعالقة بين تدخين  .11
  .اإلقالع وإعداد استراتيجيات للوقاية وتطوير .12



ااإلجراءات  ي يوصي المشرعون باتخاذه ع تعريف ( الت سجم م ا ين غ"بم تج التب ة بمقتضى " من ة اإلطاري االتفاقي
  1)لمكافحة التبغ لمنظمة الصحة العالمية

حث على ضرورة النظر في إطالق         إن مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تنظيم منتجات التبغ ت           
ة  الج العناصر التالي ة تع ادرات صحية عمومي دخين  ،مب ن ت د م دف الح ك به شة وذل ة/الشي ن  واألرجيل ه م ا يرافق م

  :أمراض
  
شةإن  .1 ة/الشي غ  واألرجيل شةتب ة/الشي سجائر األرجيل ة لل شريعات الناظم نفس الت ن  و يجب أن تخضع ل ا م غيره

 .منتجات التبغ
 . يجب أن تحمل تحذيرات صحية قويةاألرجيلة/الشيشةتبغ  ولةاألرجي/الشيشةإن  .2
 .االستخدامضرر أقل أو محدود أو إلى السالمة في أن ال التي تشير إلى دعاءاتيجب منع اال .3
سالمة في         ،" قطران رامغي مل0"يجب منع اللصاقات المضللة من مثل       .4 اع ال ي إعطاء انطب د ف ي يمكن أن تفي  الت

  .االستخدام
مل  .5 شةاليجب ش ة/شي غ األرجيل ة التب ة لمكافح شاملة المكرس ود ال ي الجه ة ، ف تراتيجيات الوقاي ك اس ي ذل ا ف   بم

 .تداخالت اإلقالعو
ع    .6 شة يجب من ة /الشي ا من أشكال             األرجيل سجائر وغيره ى ال سجم مع الحظر عل شكل ين ة ب اآن العمومي  في األم

 .التبغتدخين 
ة   .7 ن الطبي اب المه ف أرب صحية وإن تثقي شرعين،ال ة     و،  الم ة ملح و حاج اس ه ة الن ن عام ريض م اع الع القط

ي يمكن أن   ت ال السلبي بما في ذلك تلك المستويات المرتفعة من التدخين          األرجيلة/الشيشةلتعريفهم بأخطار تدخين    
  .اآلخرون، و النساء الحوامل، األطفالايتعرض له

ارير ا   .8 سلة التق ار سل ي إط ة ف ة متكامل داد وثيق ة بإع ة الدراس ة  توصي مجموع صحة العالمي ة ال ي منظم ة ف لفني
 . بهذا الشأنإعطاء التوصيات الالزمة وألرجيلةا/للشيشةإلجراء تقييم معمق للتأثيرات الصحية 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
يقصد بها تلك المنتجات المصنوعة آليًا أو جزئيًا من أوراق التبغ آمادة " منتجات التبغ"من االتفاقية المذآورة على أن ) ح(1المادة  تنص  1

  .خام يتم تصنيعها لتستعمل في التدخين، المص، المضغ، أو االستعاط
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