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وُطلــب فيهــا إلــى األطــراف، وعبــر اســتبيان، أن تعــرض خبراتهــا فــي  ٢٠١٢نســقتها أمانــة االتفاقيــة فــي أوائــل عــام 
ل تنفيذ السياسات واإلجـراءات الراميـة إلـى منـع ومكافحـة تعـاطي التبـغ العـديم الـدخان. واسـتوفى هـذا االسـتبيان مجا

  . كما ُأخذت في الحسبان المعلومات الواردة في التقارير العادية لألطراف عن التنفيذ.ثمانية وثالثين طرفاً 
 

 معلومات أساسية
  
ُتعــرِّف اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ "منتجــات التبــغ" علــى أنهــا المنتجــات   -٤

التي تتكون كليًا أو جزئيًا من أوراق التبغ كمادة خام والتي تصنع لغرض االسـتخدام سـواء بتـدخينها أو امتصاصـها 
االتفاقيــة تــنص أيضــًا علــى أن التــدابير الشــاملة  مــن ٤-٤أو مضــغها أو تنشــقها. وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن المــادة 

منتجـــات التبـــغ هـــي أمـــر أساســـي مـــن أجـــل الحيلولـــة دون حـــدوث اإلصـــابة بـــاألمراض،  جميـــعللحـــد مـــن اســـتهالك 
 والعجز والوفاة قبل األوان بسبب تعاطي التبغ.

  
إن تعـاطي التبـغ العـديم ومع أن تدخين السجائر هو النمط المهيمن لتعاطي التبغ في معظم أنحاء العالم فـ  -٥

الــدخن يشــكل جــزءًا مهمــًا ومتعاظمــًا مــن اســتخدام التبــغ فــي عــدد مــن البلــدان فــي آســيا، وأفريقيــا، والشــرق األوســط، 
وشمال أوروبا، كما أنه يمثل مشكلة صاعدة في عـدة بلـدان أخـرى، والسـيما فـي ضـوء النصـيب المتضـائل لتعـاطي 

تطاع مالحظــة االســتخدام المــزدوج لمنتجــات تبــغ التــدخين والتبــغ العــديم تبــغ التــدخين. وفضــًال عــن ذلــك فــإن بالمســ
 .الدخان وترويج التبغ العديم الدخان على أنه يساعد على اإلقالع عن التدخين في عدد من البلدان أيضاً 

  
فـي وقد ثبت أن التبغ العـديم الـدخان هـو مـن بـين األسـباب الرئيسـية لإلصـابة بـالمرض، واإلعاقـة، والوفـاة   -٦

إلــى زيــادة نســب اإلصــابة  ١البلــدان التــي يتفشــى فيهــا تعــاطي هــذا التبــغ علــى نطــاق واســع. وأشــارت دراســة حديثــة
بسرطانات الفم في صفوف ماضغي التبغ بمعـدل خمسـة أضـعاف عمـا هـو قـائم فـي صـفوف مـن لـم يمضـغوه قـط، 

عاقة في جنوب آسيا حيث برهنت على كما وفَّرت المزيد من البيِّنات بأن مضغ التبغ هو سبب رئيسي للمرض واإل
تزايـــد خطـــر الوفـــاة مـــن ســـرطانات المســـالك الهوائيـــة العليـــا، والســـبيل الهضـــمي، والعنـــق إلـــى جانـــب تصـــاعد خطـــر 

 النوبات القلبية.
  
وعلــى المســتوى العــالمي فــإن واضــعي السياســات والبــاحثين لــم يولــوا التبــغ العــديم الــدخان االهتمــام الكــافي.   -٧

حين جرى تحديد بعض المجموعات على أنها عرضة لخطر متزايد من تعاطي التبغ العديم الدخان فإن هناك  وفي
قلــة مــن البيانــات المتاحــة عــن العوامــل المرتبطــة ببــدء تعــاطي التبــغ العــديم الــدخان فــي صــفوف مجموعــات ســكانية 

ســنوس والمنتجــات الشــبيهة بــه، وركَّــزت محــددة. واقتصــرت البحــوث المتعلقــة بمنتجــات التبــغ العــديم الــدخان علــى ال
 على السويد والواليات المتحدة األمريكية.

  
بلدًا ومنطقة في مختلف أرجاء العالم، بما يتماشـى  ٤٠وقد ُحظر استيراد منتجات التبغ العديم الدخان في   -٨

لتبـغ العـديم الـدخان أن مع توصية منظمة الصحة العالمية في أن على "البلـدان التـي ال تترسـخ فيهـا عـادة تعـاطي ا
تنظر في فرض حظر على تصنيع منتجات التبغ العديم الدخان، واستيرادها، وبيعهـا، وترويجهـا قبـل أن ُتطـرح فـي 

  على أن معظم تدابير الحظر هذه جزئية. ٢األسواق أو تغدو عادة راسخة".
                                                           

١    Gajalakshmi V, Whitlock G, Peto R. Social inequalities, tobacco chewing, and cancer mortality in south 

India: a case control analysis of 2,580 cancer deaths among non-smoking non-drinkers. Cancer Causes & 

Control, 2012, 23 (Suppl. 1):91–98 (doi:10.1007/s10552-012-9905-1).                                                                  

 ,Smokeless tobacco control. Report of a WHO Study Group. Geneva, World Health Organizationانظـر:     ٢

1988 (WHO Technical Report Series, No. 773).                                                                                                      
  .www.whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_773.pdfالمتاح في العنوان التالي: 
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  انتشار تعاطي التبغ العديم الدخان
  
ي التبــغ العـديم التبــغ عبــر مختلــف اآلليـات الدوليــة لجمــع البيانــات، يـتم جمــع المعلومــات عـن انتشــار تعــاط  -٩

المسـح العـالمي للتبـغ بـين البـالغين والمسـح العـالمي للتبـغ بـين الشـباب، ونهـج منظمـة الصـحة العالميـة بما في ذلك 
، والصـحة . كما أن غالبيـة المسـوح الوطنيـة المتعلقـة بالصـحةالمتدرج لترصد عوامل أخطار األمراض غير السارية

العمومية، واإلصابة باألمراض، إلى جانـب المسـح الـديموغرافي والصـحي، تتضـمن أسـئلة عـن تعـاطي التبـغ العـديم 
 الدخان.

  
وأطراف االتفاقية ملزمة بالتبليغ بصورة منتظمة، من خالل استمارة تبليغ االتفاقية، عـن أحـدث المعلومـات   -١٠

 ١لدخان في صفوف البالغين، والشباب، والمجموعات اإلثنية.المتوافرة لديها عن تعاطي التبغ العديم ا
  

بشـــأن  التقريـــر المرحلـــي العـــالمي عـــن تنفيـــذ اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة العالميـــةووفقـــًا لألرقـــام المنشـــورة فـــي   -١١
فــإن المتوســطات المرجحــة المستخلصــة مــن البيانــات المقدمــة مــن األطــراف تشــير إلــى أنــه علــى  ٢مكافحــة التبــغ،

من اإلناث التبغ العديم الـدخان، فـي حـين وصـلت نسـبة  ٪٩من الذكور و ٪٢٧العالمي فقد تعاطت نسبة المستوى 
فــي صــفوف الفتيــات. وتوضــح األرقــام أن تعــاطي التبــغ العــديم الــدخان  ٪٧بــين الفتيــان و ٪١٥هــذا التعــاطي إلــى 

 ٣منتشر بصورة متفاوتة عبر األقاليم والبلدان.
  

صـورة مـوجزة عـن أحـدث البيانـات المتعلقـة  ٤رًا الوكالـة الدوليـة لبحـوث السـرطانوتوفر دراسة نشـرتها مـؤخ  -١٢
بتعاطي التبغ العـديم الـدخان. ووفقـًا لهـذه النتـائج فـإن هنـاك تباينـات واسـعة مـن بلـد إلـى آخـر وبـين الرجـال والنسـاء 

لتعـاطي التبـغ العـديم الـدخان ) ٪١٠ ≥ضمن البلدان. وتشمل البلدان التي تشهد معدالت انتشار عالية مبلغ عنها (
بـين  ٪١٣بين النسـاء)، وبـنن ( ٪٢٨بين الرجال، و ٪٢٦في مجموعة جنسانية واحدة أو أكثر كًال من بنغالديش (

بـــين النســـاء)، ومدغشـــقر  ٪١٨-١١بـــين الرجـــال، و ٪٣٣بـــين النســـاء)، والهنـــد ( ٪١٢‚٧-٧الرجـــال)، وكمبوديـــا (
بــين النســاء)،  ١٦‚١بــين الرجــال، و ٥١‚٤بــين النســاء)، وميانمــار ( ٪٢٨بــين النســاء)، وموريتانيــا ( ٪٢٠، و٪٢٣(

بــين  ٢٤‚٩النكــا ( بــين النســاء)، وســري ٪١١)، وجنــوب أفريقيــا (٪١٧بــين الرجــال)، والنــرويج ( ٪٣٨-٣١ونيبــال (
 ٪١٥بــين الرجــال)، والــيمن ( ٢٢‚٥بــين الرجــال)، وأوزبكســتان ( ٢٥‚٤)، وتيمــور لشــتي (٪٢٦الرجــال)، والســويد (

يزســـتان ومـــالي وموريتانيـــا يســلندا وقيرغأ): فنلنـــدا و ٪١٠و ٪٥ين الرجـــال)؛ وثمـــة معـــدالت انتشــار متوســـطة (بـــين بــ
نـد فـي جـال؛ والـرأس األخضـر ومـالوي وتايلند وتونس والواليات المتحدة األمريكيـة وزمبـابوي فـي صـفوف الر وسوازيل

  صفوف النساء.
 

                                                           
إن األطــراف ملزمــة أيضــًا بتــوفير المعلومــات عــن العــرض المشــروع لمنتجــات التبــغ العــديم الــدخان، وعمليــات مصــادرة     ١

  المنتجات غير المشروعة لمنتجات التبغ العديم الدخان، والضرائب المفروضة على منتجات التبغ العديم الدخان وأسعارها.
٢    2010 global progress report on implementation of the WHO FCTC. Geneva, World Health Organization, 2010 .

  .http://www.who.int/entity/fctc/reporting/progress_report_final.pdfمتاح في العنوان التالي: 
منظمـة الصـحة العالميـة ستتاح األرقام الجديدة المتعلقة بمؤشرات التبغ العديم الدخان المدرجة في استمارة تبليـغ اتفاقيـة     ٣

، فـي التقريـر المرحلـي ٢٠١٢بشأن مكافحة التبـغ، والمسـتندة إلـى األرقـام التـي أبلغـت عنهـا األطـراف خـالل فتـرة التبليـغ لعـام 
  بشأن تنفيذ االتفاقية المرفوع إلى الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف للنظر فيه. ٢٠١٢العالمي لعام 

٤    A review of human carcinogens: personal habits and indoor combustion (IARC Monographs on the Evaluation of 

Carcinogenic Risks to Humans. Volume 100E). Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2012 متـاح فـي .
  .http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100E/index.phpالعنوان التالي: 
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معظم البلدان فإن المعدل الحالي النتشار تعاطي التبغ العديم الدخان أعلى فـي صـفوف الرجـال منـه  وفي  -١٣
والـــرأس األخضـــر  وكمبوديـــا فـــي صـــفوف النســـاء. وهنـــاك بعـــض االســـتثناءات التـــي تشـــمل: بـــنغالديش وبربـــادوس

 ند وفييت نام.وموريتانيا وجنوب أفريقيا وتايل وماليزيا
  

الة الدولية لبحوث السرطان فإن انتشار تعاطي التبغ العديم الـدخان فـي صـفوف الشـباب ووفقًا لدراسة الوك  -١٤
كـوك وجيبـوتي بوتـان وبربـادوس والكونغـو وجـزر  من الفتيان والفتيات على حـد سـواء يصـل إلـى أعلـى معدالتـه فـي

فتيـان منـه بـين الفتيـات، وتيمور لشتي. وأفـادت معظـم البلـدان بـأن انتشـار تعـاطي التبـغ العـديم الـدخان أعلـى بـين ال
ولــو أن التقــارير ذكــرت أن معــدالت االنتشــار فــي عــدد مــن البلــدان مماثلــة أو أعلــى فــي صــفوف الفتيــات. وتجــدر 

 ١٥-١٣انتشـار تعـاطي التبـغ العـديم الـدخان فــي عـدة بلـدان أعلـى فـي صـفوف مـن هـم بــين  أن اإلشـارة أيضـًا إلـى
  عامًا أو أكثر). ١٥(عامًا منه بين البالغين من الرجال والنساء 

 
  منتجات التبغ العديم الدخان: الحقائق األساسية

  
تشــكل منتجــات التبــغ العــديم الــدخان مجموعــة غيــر متجانســة مــن المنتجــات التــي تتبــاين تباينــًا واســعًا مــن   -١٥

علـى حـد  حيث المظهر والتركيـب، وُتسـتخدم فـي أرجـاء مختلفـة مـن العـالم، وتشـمل المقومـات التبغيـة وغيـر التبغيـة
سواء. وال تتوافر البيانات عن كل البلدان. وتتاح طائفة متنوعة واسعة من منتجـات التبـغ العـديم الـدخان فـي بعـض 

 البلدان وتشير التقارير إلى حاالت انتقلت فيها المنتجات بفعل انتقال السكان إلى مواقع جديدة.
  

أيضـًا علـى إنتاجهـا الـذي يشـمل التصـنيع والتجهيـز كما أن التنوع في منتجات التبغ العديم الدخان ينطبـق   -١٦
اليدوي على حد سواء، مما يؤدي إلى منتجات ذات مستويات مختلفة جدًا من السمية والمركبات المسرطنة. ويفسر 
ذلك تباين المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي المنتجات المختلفة. وعنـد مراعـاة طريقـة اإلنتـاج فـإن منتجـات التبـغ 

لدخان يمكن أن تصنف عمومًا إلى منتجات مسبقة التجهيز ومنتجات حسب الطلب على النحو الموصوف العديم ا
  أدناه.

 
 وهي منتجات مصنَّعة أو منتجات الصناعة المنزلية. المنتجات مسبقة التجهيز:  -١٧

ــأ فــي عبــو   (أ) ات ُتجهــز المنتجــات المصــنعة للتبــغ العــديم الــدخان للبيــع فــي بيئــة تصــنيعية وهــي تعبَّ
مختومـــة. وتســـتهلك هـــذه المنتجـــات عمومـــًا فـــي الصـــيغة التـــي تـــم شـــراؤها فيهـــا. ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك: 
الســـعوط الرطـــب، والبلـــغ، والتبـــغ الكريمـــي، والـــذوَّابات، والســـعوط الجـــاف، والغـــل، وأوراق التبـــغ، ومســـحوق 

 والكويوام.السن األحمر، والسنوس، والشيمو، والغوتخا، والخايني، والغوداخو، والزردا، 

ُتصنع منتجات الصناعة المنزلية يدويًا فـي العـادة فـي بيئـات اإلنتـاج غيـر التقليـدي (مثـل أكشـاك   (ب)
األسواق، والحوانيت، وما إليهـا) بغـرض البيـع، وغالبـًا مـا تكـون ذات عبـوات غيـر تجاريـة وغيـر موسـومة. 

 ار، والشمَّه، والبيتل كويد، والتمباك.ناسو  ومن األمثلة على ذلك: الدهرا، والتيبور، وناسواي، والناس/
  

وهي منتجات ليست مخصصة للبيع بل لالستخدام من جانـب األفـراد  المنتجات المصنوعة حسب الطلب:  -١٨
أو أعضاء أسرهم. وُتعد هذه المنتجات وُتستخدم في المنازل أو اللقاءات االجتماعية، وُتستهلك بعد فتـرة وجيـزة مـن 

ناســوار، والشــمَّه، والمشــري،  علــى ذلــك البــان (بيتــال كويــد)، واإليكميــك، وناســواي، والنــاس/تجهيزهــا. ومــن األمثلــة 
والتابكير، والتمبول. ويمكن استخدام بعض منتجات التصنيع والصناعة المنزلية كمكونات في المنتجات المصنوعة 

  حسب الطلب، مثل الزردا، والكويوام، والتمباك.
  



FCTC/COP/5/12    

5 

التبـغ العـديم الـدخان، وليـة لبحـوث السـرطان عرضـًا عامـًا مـوجزًا لمختلـف منتجـات وتوفر دراسة الوكالة الد  -١٩
وأنمــاط تعاطيهــا، ومكوناتهــا الرئيســية، وبعــض المعلومــات المحــددة بشــأن البلــدان التــي يشــيع فيهــا إلــى أقصــى حــد 

  ١تعاطي هذه المنتجات أو ُتستخدم فيها على نحو مخصوص.
  

التبـغ العـديم الـدخان، تحـديات محتملـة فيمـا ويمثل تنوع الممارسات التصـنيعية، إلـى جانـب تبـاين منتجـات   -٢٠
  يتعلق بإرساء وتشغيل نظام فعال لتنظيم سلسلة إمداد المنتجات المذكورة.

 
  مقومات التبغ العديم الدخان

  
التبغ العديم الدخان هو المسـؤول عـن خواصـها اإلدمانيـة. وٕالـى جانـب إن النيكوتين الذي تحتويه منتجات   -٢١

النيكــوتين فــإن هــذه المنتجــات تتضــمن مقومــات مــن قبيــل العوامــل القلويــة (مثــل هيدروكســيد الكالســيوم، وكربونــات 
ا، والكـافور، الكالسيوم، وبيكربونـات الصـوديوم، وكربونـات المغنيزيـوم، والرمـاد القلـوي)، وجـوز األريكـا، وفـول التونكـ

  ونباتات أخرى تحتوي على مواد سامة ومسرطنة ذات تأثيرات صحية إضافية.
 

  الحاالت الصحية المرتبطة بمنتجات التبغ العديم الدخان
  

تتبـــاين األصـــناف المتنوعـــة مـــن منتجـــات التبـــغ العـــديم الـــدخان تباينـــًا واســـعًا مـــن حيـــث تركيبهـــا وتأثيراتهـــا   -٢٢
مـادة مسـرطنة محتملـة أو معروفـة  ٢٨المسرطنة المحتملة. وقد أشارت الوكالة الدولية لبحوث السـرطان إلـى وجـود 

 .FCTC/COP/4/12يقة في منتجات التبغ العديم الدخان، وُأدرجت أهم هذه المواد في الوث
  

وتــوفر دراســة الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان استعراضــًا شــامًال للمؤلفــات المتــوافرة عــن العالقــة المتبادلــة   -٢٣
بين تعاطي منتجات التبغ العديم الدخان وأنواع السرطان عند البشر والحيوانات المخبرية. وتخُلص الدراسة إلـى أن 

البشــر لألثــر المســرطن لمنتجــات التبــغ العــديم الــدخان التــي تتســبب فــي ســرطان  هنــاك "بيِّنــات وافيــة" فــي صــفوف
 تجويف الفم، والمريء، والبنكرياس.

  
الحــاالت المحتملــة الخباثــة، مثــل  ويــرتبط تعــاطي منتجــات التبــغ العــديم الــدخان أيضــًا بعــدد مــن اآلفــات/  -٢٤

لمسـطح. كمـا أنـه يتسـبب فـي عـدد مـن الحـاالت غيـر الَطَلوان، والتبقع األحمـر، والتليـف تحـت المخـاطي، والحـزاز ا
الســرطانية. ويــرد الجانــب األعظــم مــن البيِّنــات مــن األصــناف المضــغية لمنتجــات التبــغ العــديم الــدخان. ويمكــن أن 
يسفر تعاطي هذه المنتجات عن التهاب الغشاء المخاطي الشدقي واللثوي، وانحسار اللثة؛ وتسوس األسنان ونخرها 

 مفرط.واهترائها ال
  

وتحتـــوي منتجـــات التبـــغ العـــديم الـــدخان عـــددًا مـــن مقومـــات دخـــان الســـجائر التـــي تســـبب األمـــراض القلبيـــة   -٢٥
الوعائية، وٕان كان ذلك بمقادير متباينة. وتشمل مثـل هـذه المقومـات النيكـوتين، والهيـدروكربونات العطريـة المتعـددة 

نــات محــدودة، ولكنهــا جــديرة بالتصــديق، فــي أن تعــاطي التبــغ الحلقــات، والمعــادن الثقيلــة مثــل الكــادميوم. وثمــة بيِّ 
 أن العـديم الـدخان يــرتبط بنشـوء مقاومـة اإلنســولين، والمتالزمـة االســتقالبية، والسـكري. وتشـير بعــض الدراسـات إلــى

الـدخان، هناك خطرًا متزايدًا باإلصابة باألمراض القلبية الوعائيـة غيـر المميتـة يـرتبط بتعـاطي منتجـات التبـغ العـديم 
بما في ذلك السعوط، وتبغ المضغ، والبان، والمشري. كما أن هناك بيِّنات على أن أطفـال النسـاء اللـواتي يتعـاطين 
التبــغ العــديم الــدخان، بمــا فــي ذلــك الســنوس، والبــان، والمشــري، خــالل فتــرة الحمــل يتعرضــون بشــكل أكبــر لمخــاطر 

                                                           
  . ,ages 268pA review of human carcinogens: personal habits and indoor combustion–269انظر:     ١
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الـوالدة. ويعـاني الرجـال الـذين يتعـاطون التبـغ العـديم الـدخان مـن اإلمالص، والوالدة المبتسرة، وانخفاض الوزن عند 
 انخفاض في كمية السائل المنوي، وفي عدد الحيوانات المنوية وحركتها، ومن زيادة وتيرة النطاف الشاذ.

  
فريق الدراسة التابع لمنظمة الصـحة العالميـة والمعنـي بتنظـيم منتجـات التبـغ، فـي تقريـر ُنشـر عـام وخلص   -٢٦

التبـــغ العـــديم الـــدخان مؤذيـــة للصـــحة الحاليـــة فـــإن كـــل منتجـــات  العلميـــةإلـــى أنـــه علـــى أســـاس البيِّنـــات  ٢٠٠٨،١
عن ذلك فإن  وٕادمانية، مع إقراره في الوقت ذاته بالتباين الواسع في تركيب هذه المنتجات وطريقة تعاطيها. وفضالً 

التقرير يشير إلى أن مخاطر اإلصابة باألمراض المرتبطة بمنتجات التبغ العديم الدخان تتباين بدورها تبعًا للمنـتج، 
بأنـه "ينبغـي تنظـيم  ٢٠٠٩،٢ونمط التعاطي، والمنطقة الجغرافية. ويوصي تقرير آخر للفريق المذكور، صـدر عـام 

هالك البشــري"، وأن "منتجــات التبــغ العــديم الــدخان يجــب أن تــنظَّم مــن كــل المنتجــات التــي توصــل النيكــوتين لالســت
  خالل الرقابة على محتوياتها". كما يتضمن التقرير توصيات تتعلق بالحد األعلى لتركزات ثالثة مكونات خطرة.

 
  المنتجات الجديدة والناشئة للتبغ العديم الدخان

  
يـدًا مـن المنتجـات المبتكـرة للتبـغ العـديم الـدخان، وذلـك فـي طرحت الجهات المصنعة للتبغ مؤخرًا جـيًال جد  -٢٧

البلدان المتقدمة واألسواق الصاعدة على حد سواء، وقد يكون لهذه المنتجات قـدرة أوسـع علـى اجتـذاب المسـتهلكين 
مغريــة مثــل النعنــاع والفاكهــة، واســتعمال طــرق إيصــال جديــدة، مــن قبيــل أقــراص المــص أو  نكهــاتبســبب اســتخدام 

للتغطية على النوعية  نكهاتياس الصغيرة التي تلغي الحاجة إلى البصق. ويمكن إضافة المواد المضافة أو الماألك
منتجـًا جديـدًا مـن  ٢٠وفـي كنـدا تـم إطـالق  ٣الرديئة لبعض المنتجات أو عنـد اسـتهداف مجموعـات سـكانية معينـة.

علــى مــدى  ٪١٠مبيعــات هــذه المنتجــات بنســبة ، وُســجلت زيــادة فــي ٢٠٠٩التبــغ العــديم الــدخان منــذ عــام منتجــات 
 السنوات الخمس الماضية.

  
كما قامت شركات السجائر الكبرى المتعددة الجنسيات بطرح منتجـات السـنوس التـي تحمـل أسـماء تجاريـة   -٢٨

كانـــت ُتســـتخدم فـــي الســـابق لمنتجـــات تبـــغ التـــدخين، وذلـــك كجـــزء مـــن حملـــة تســـويق تشـــنها تلـــك الشـــركات لتـــرويج 
التبغ العديم الدخان، وذلك مثًال في الواليات المتحدة األمريكية. وسيخلِّف التسـويق المتزايـد لهـذه المنتجـات منتجات 

 أثرًا صحيًا ضارًا على السكان، والسيما الشباب، والمتعاطون الجدد، والنساء.
  

مبتكـرة مـن منتجـات قام عدد من الشركات التي تقوم عادة بتسويق السجائر بطرح أنواع  ٢٠٠٠ومنذ عام   -٢٩
التبغ العديم الدخان ُيطلق عليها اسم "الذوَّابات"، وهي في األساس تبغ مضغوط على شكل أقراص، أو قضبان، أو 

كما ُطرحت نكاشات أسنان مطلية بمركبات تبغية لمصها وٕاطالق النيكـوتين.  شرائط مسطحة تذوب تمامًا في الفم.

                                                           
١   The scientific basis of tobacco product regulation. Second report of a WHO Study Group. Geneva, World 

Health Organization, 2008 (WHO Technical Report Series, No. 951).                                                                     
  .http://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/tsr_951/en/index.htmlمتاح على العنوان التالي: 

٢   Report on the scientific basis of tobacco product regulation. Third report of a WHO Study Group. Geneva, 

World Health Organization, 2009 (WHO Technical Report Series, No. 955).                                                            
 .http://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/tsr_955/en/index.htmlلي: العنوان التا علىمتاح 

٣   Rainey CL, Conder PA, Goodpaster JV. Chemical characterization of dissolvable tobacco products promoted 

to reduce harm. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59(6):2745–2751; Stepanov I et al. Monitoring 

tobacco-specific N-nitrosamines and nicotine in novel Marlboro and Camel smokeless tobacco products: findings 

from Round 1 of the New Product Watch. Nicotine & Tobacco Research, 2011, 14:274–281.                                  
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، وعوامل قلوية، وطليات، وأحماض دهنية أساسية، وٕايسترات نكهاتوم وهذه المنتجات تحتوي على مركبات تبغية،
  األحماض الدهنية األساسية، واألحماض، ومضادات األكسدة، وغيرها.

 
  الجوانب االقتصادية والبيئية للتبغ العديم الدخان

  
يزال التحليل االقتصادي لسـوق منتجـات التبـغ العـديم الـدخان متخلفـًا نسـبيًا بـالنظر إلـى أن هـذه السـوق  ما  -٣٠

أشـارت إلـى  Euromonitor Internationalمتنوعة وغير متسقة عمومًا بالمقارنة مع سوق السجائر. على أن شـركة 
. وزاد حجـــم مبيعـــات تبـــغ ٪١١بنســـبة شـــهدت زيـــادة  ٢٠١٠التبـــغ العـــديم الـــدخان عـــام أن قيمـــة مبيعـــات منتجـــات 

فــي النــرويج. وخــالل  ٪٨فــي فنــزويال، و ٪١٢‚٩فــي الهنــد، و ٪٢٥‚٧بنســبة  ٢٠١٠و ٢٠٠٥المضــغ بــين عــامي 
فــي الجزائــر،  ٪٣٦‚٤فــي النــرويج، و ٪٧٦‚٤الفتــرة ذاتهــا أشــارت التقــارير إلــى زيــادة حجــم مبيعــات الســعوط بنســبة 

ــًا لشــركة  ٪٢٨‚٩و فــإن الزيــادة المتوقعــة فــي  Euromonitor Internationalفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ وطبق
بالمقارنة مع زيادة  ٪٢٤الحجم اإلجمالي لمبيعات منتجات التبغ العديم الدخان خالل السنوات الخمس المقبلة يبلغ 

 فحسب بالنسبة للسجائر. ٪٧قدرها 
  

ت التبــغ العــديم الــدخان فــي البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط بعــد لهيمنــة وال تخضــع أســواق منتجــا  -٣١
شركات التبغ المتعددة الجنسيات، وغالبًا ما تكون المنتجات المستهلكة في هذه البلدان مصنوعة منزليـًا أو مصـنَّعة 

التبـغ العـديم الـدخان  . ومن جهة أخرى فإن سوق منتجـاتضمن شبكة مفتتة من الشركات الصغيرة المملوكة محلياً 
فــي العديــد مــن االقتصــادات المتقدمــة شــهدت مــؤخرًا تحــوًال نحــو درجــة أعلــى مــن التركــز مــع امــتالك شــركات التبــغ 

 المتعددة الجنسيات للنصيب األعظم منها.
  

ويات وال يتوافر العديد من البيانات حاليًا عن أسعار منتجات التبغ العـديم الـدخان، أو عـن الهياكـل والمسـت  -٣٢
الضــــريبية المفروضــــة علــــى هــــذه المنتجــــات. كمــــا أن المعلومــــات المتــــوافرة محــــدودة بشــــأن مــــا للضــــرائب المرتفعــــة 
المفروضة على المنتجات المذكورة من أثر على ارتفاع األسعار وكيفية تأثير تلـك األسـعار علـى القـدرة علـى شـراء 

 منتجات التبغ العديم الدخان.
  

ئية حسنة التوثيق المتعلقة بزراعة التبغ، وٕانتاجه، وتعبئته فإن هنـاك قلقـًا متزايـدًا فـي وٕالى جانب اآلثار البي  -٣٣
البلدان التي ترتفع فيها معدالت االنتشار من العبوات البالستيكية لمنتجات التبغ العديم الدخان، وهو ما يـؤدي إلـى 

في الهند من الجهات المصنعة لمنتجات التبغ توليد النفايات الصلبة. وعلى سبيل المثال فقد طلبت المحكمة العليا 
ــارًا مــن  العــديم الــدخان أن تمتنــع عــن اســتخدام المــواد البالســتيكية فــي أكيــاس الغوتخــا، والتبــغ، والبــان ماســاال اعتب

  .٢٠١١مارس  آذار/ ١
  

  تجربة أطراف االتفاقية فيما يتعلق بمنتجات التبغ العديم الدخان
  

بشـأن  ٢٠١٢على نحو ما جرت اإلشارة آنفًا فقد ُطلب إلى األطراف اإلجابة على استبيان في أوائـل عـام   -٣٤
تجربتهــا المتعلقــة بتنفيــذ إجــراءات مكافحــة تعــاطي منتجــات التبــغ العــديم الــدخان. ويــرد أدنــاه ملخــص وجيــز لــردود 

 من األطراف التي قامت بتوفير المعلومات. ١طرفاً  ٣٨

                                                           
رك ومصــر كونغــو وكــوت ديفــوار وقبــرص والــدانموالبرازيــل وبلغاريــا وكنــدا وال وبــننأســتراليا والنمســا وأذربيجــان وبلجيكــا     ١

هولنـدا و  مالطـةيرلنـدا واليابـان وكينيـا والكويـت وليتوانيـا و أوفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وهنغاريا وجمهورية إيران اإلسـالمية و 
مــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة المتحــدة نغــو وتــونس واإلو ند والســويد وتأســبانيا وســوازيلوالنــرويج والفلبــين وصــربيا وســنغافورة و 

 كما تم توفير معلومات عن الهند عبر مشورة الخبراء. يرلندا الشمالية وجمهورية تنزانيا المتحدة.ألبريطانيا العظمى و 
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األطــراف الثمانيــة والثالثــين باإليجــاب عنــد ســؤالها حــول مــا إذا كانــت تشــريعات مكافحــة التبــغ  وردَّ معظــم  -٣٥
 فيها تغطي منتجات التبغ العديم الدخان جنبًا إلى جنب مع منتجات تبغ التدخين.

  
أمر وفي الرد على السؤال المتعلق بما إذا كانت األطراف تنفذ أية استراتيجيات وسياسات محددة لمعالجة   -٣٦

 ١أطــراف ٩منتجــات التبــغ العــديم الــدخان قالــت معظــم األطــراف أنــه لــيس لــديها مثــل هــذه االســتراتيجيات. علــى أن 
أفادت بأنها فرضت حظرًا على بيع منتجات التبغ العديم الـدخان، وترويجهـا، واسـتيرادها، وٕان كانـت تـدابير الحظـر 

ُأعفيـت بعـض المنتجـات مـن الحظـر أو جـرى السـماح هذه هي فـي غالـب األحيـان جزئيـة؛ وعلـى سـبيل المثـال فقـد 
بـالتبغ والصـادر عـن االتحـاد األوروبـي  م الشخصـي. ويطلـب التوجيـه المتعلـقباالستيراد المحدود لبعضها لالسـتخدا

أشــارت األطــراف إلــى أنهــا  كمــا ٢إلــى الــدول األعضــاء حظــر طــرح التبــغ المعــد لالســتخدام الفمــوي فــي األســواق.
اعتمدت تحذيرات صحية إلزامية بشأن منتجات التبغ العديم الدخان علـى غـرار مـا هـو مطبـق بشـأن منتجـات التبـغ 

أيضـــًا أنهـــا تحظـــر بيـــع  ٣. وذكـــرت خمســـة أطـــرافاألخـــرى، غيـــر أن هـــذه التحـــذيرات هـــي تحـــذيرات نصـــية أساســـاً 
مهمًا لخفض  سنة). ويمثل ذلك إجراءً  ١٨الذين تقل أعمارهم عن  منتجات التبغ العديم الدخان للقصَّر (األشخاص

ـــر علـــى تلـــك المنتجـــات. وقالـــت بعـــض األطـــراف  نهـــا تطبـــق إجـــراءات للتـــرخيص وتفـــرض إأو تقليـــل حصـــول القصَّ
ضـــرائب لمكافحـــة منتجـــات التبـــغ العـــديم الـــدخان. وذكـــرت النـــرويج أنهـــا تقـــوم بزيـــادة المعـــدالت الضـــريبية المتعلقـــة 

التبغ العـديم الـدخان بنسـبة أعلـى ممـا هـو مطبـق علـى معـدالت الضـرائب المفروضـة علـى منتجـات التبـغ  بمنتجات
إلــى أن تخضــع محتويــات منتجــات التبــغ العــديم  أســبانيااألخــرى بغيــة تقلــيص الفــارق الواســع القــائم بينهــا. وأشــارت 

رات المتاحـة لفـرض المزيـد مـن التنظـيم الدخان للتنظيم. وذكـرت أسـتراليا إلـى أنـه يجـري تنفيـذ بحـوث لـتفحص الخيـا
على منتجات التبغ العديم الدخان. ووضعت الهند مبادئ توجيهية وطنية لمعالجة االعتماد على التبغ، وهي مبادئ 

 تولي اهتمامًا الئقًا لمسألة التوقف عن تعاطي منتجات التبغ العديم الدخان.
  

التبغ العديم الدخان صناعة التبغ لترويج تعاطي منتجات كما سئلت األطراف عن أية جهود حديثة بذلتها   -٣٧
وذلك، مثًال، من خالل تعزيز أنشطة التسويق والترويج وكذلك طرح منتجـات جديـدة. وأفـاد عـدد مـن األطـراف بأنـه 

جذابــة. كمــا  نكهــاتتــم طــرح منتجــات جديــدة للتبــغ العــديم الــدخان وأشــكال مختلفــة مــن العالمــات التجاريــة بعبــوات و 
إلــى أن صــناعة التبــغ تقــوم بتــرويج منتجــات للتبــغ العــديم الــدخان بمــذاقات مختلفــة وفنلنــدا ت كــل مــن النــرويج أشــار 

ن وزارة الصــحة والشــيخوخة إوعلــب ملونــة، وأنهــا تجتــذب علــى وجــه الخصــوص الشــباب والنســاء. وقالــت أســتراليا 
ديم الـدخان فـي المالعـب الرياضـية، وهـو لديها قد تلقت شكاوى عن وضع إعالنات للمنتجات الهندية من التبـغ العـ

 ما يشكل خرقًا للتشريعات األسترالية التي تحظر إعالنات التبغ.
  

أو إقليمهـــا  وردًا علـــى ســـؤال بشـــأن التحـــديات المتعلقـــة بمنـــع ومكافحـــة التبـــغ العـــديم الـــدخان فـــي بلـــدها و/  -٣٨
أشارت بعض األطـراف إلـى ضـآلة المعلومـات وانخفـاض مسـتوى الفهـم فيمـا يتعلـق بمجموعـة منتجـات التبـغ العـديم 
الــــدخان. وفضـــــًال عـــــن ذلــــك فـــــإن هنـــــاك قلـــــة مــــن البيانـــــات المتاحـــــة عــــن االســـــتهالك، والممارســـــات التصـــــنيعية، 

ة المرتبطة بتعـاطي منتجـات التبـغ العـديم الـدخان، وهـو والمحتويات، والتأثيرات الضارة، والعوامل االجتماعية الثقافي
مـا يعرقـل وضـع اسـتراتيجيات لمكافحــة تلـك المنتجـات. كمـا أن األطـراف ذكــرت بـأن مـن الصـعب تحديـد وتصــنيف 
الكثير من منتجات التبغ العديم الدخان المتاحة في األسواق. وتناولت األطراف أيضًا المسائل التالية: التوثيق غير 

ح وال الكــافي للتــأثيرات الضــارة لمنتجــات التبــغ العــديم الــدخان؛ ومصــاعب مكافحــة التــرويج لتلــك المنتجــات الواضــ
                                                           

 رك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والكويت وصربيا والمملكة المتحدة.والدانم والنمساأستراليا     ١

. ويتــوافر EC/2001/37، والــذي غــدا بعــد ذلــك التوجيــه EEC/92/41، فــي صــيغته المنقحــة بالتوجيــه EEC/89/622التوجيــه     ٢
  .http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0037:EN:HTML في العنوان التالي: ٢٠٠١توجيه عام 

  فرنسا واليابان والنرويج وسنغافورة والمملكة المتحدة.    ٣
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باعتبارهـا منتجـات تحــد مـن األضـرار؛ وتكلفــة حمـالت إذكـاء الــوعي المتعلقـة باآلثـار الضــارة لمنتجـات التبـغ العــديم 
ت؛ ومشــكلة اإلتجــار غيــر المشــروع بمنتجــات الــواردا الــدخان؛ وصــعوبة تطبيــق تــدابير حظــر كامــل علــى المبيعــات/

التبغ العديم الدخان. وذكـرت بضـعة أطـراف كـذلك أن مسـألة بيـع وتـرويج منتجـات التبـغ العـديم الـدخان عبـر شـبكة 
دول أعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي أنــه مــن أصــل  ١٠. وأظهــرت دراســة حديثــة شــملت اإلنترنــت تشــكل تحــديًا بــارزاً 

 ١عملية أصابت النجاح. ٤١للسنوس عبر شبكة اإلنترنت فإن  عملية شراء اختبارية ٤٣
  

وسئلت األطراف أيضًا ما إذا كانت تتعاون مع األطراف األخرى في مجال منع ومكافحة تعاطي منتجات   -٣٩
. علـى أنـه ُذكـرت بعـض التبغ العديم الدخان. وعلى ما يبـدو فـإن هنـاك افتقـارًا إلـى التجربـة فـي هـذا الميـدان عمومـاً 

الت التعاون اإلقليمي، وأعربت بعض األطراف عن اهتمامهـا بالتعـاون مـع اآلخـرين؛ فقـد عبـرت أسـتراليا، مـثًال، حا
عن استعدادها لتعميم نتائج البحوث المتعلقة بالخيارات المتاحة لفرض المزيد مـن التـدابير التنظيميـة علـى منتجـات 

ا نشـرت علـى شـبكة اإلنترنـت دلـيًال شـبكيًا شـامًال تـم إعـداده التبغ العديم الـدخان. وأشـارت المملكـة المتحـدة إلـى أنهـ
واقتـرح عـدد مـن األطـراف كـذلك إرسـاء التعـاون الـدولي فـي هـذا المجـال  ٢مؤخرًا عن "منتجات التبـغ المتخصصـة".

مــن خــالل إجــراءات مثــل فــرض حظــر شــامل علــى مثــل هــذه المنتجــات أو حظــر مبيعــات اإلنترنــت وأنشــطة تــرويج 
  العديم الدخان. منتجات التبغ

 
  ملخص التحديات، واالحتياجات، والفرص المتعلقة بمنع التبغ العديم الدخان ومكافحته

  
تدعو الحاجة إلى تعزيز قاعدة المعارف، والبيِّنـات، وقـدرات البحـوث جميعـًا فـي مجـاالت تعـاطي منتجـات   -٤٠

التبـــغ العـــديم الـــدخان علقـــة بمنتجـــات تعامـــة فـــإن البحـــوث الم وبصـــفة التبـــغ العـــديم الـــدخان، ومنعهـــا، ومكافحتهـــا.
محدودة، وثمـة فجـوات بحثيـة واسـعة فيمـا يتعلـق بتحديـد المكونـات، والمـواد المضـافة، والسـميات فـي منتجـات التبـغ 

عـديم العديم الدخان. وهناك افتقار إلى المعلومات أيضـًا فـي الكثيـر مـن البلـدان فيمـا يتصـل بـأنواع منتجـات التبـغ ال
الـــدخان، وتنـــوع أشـــكالها، وتباينهـــا (بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد المنـــتج ذاتـــه) وتركيبهـــا. وثمـــة تبـــاين واســـع فـــي المكونـــات 

أو المسرطنة األخرى بين األنواع العديـدة مـن منتجـات التبـغ  المضافة، ومستويات النيكوتين، والمقومات السمية و/
لفة من التأثيرات الصحية الضارة المتعلقـة باسـتهالكها. وتحتـاج العديم الدخان، مما يؤدي إلى مستويات وأنواع مخت

مــن االتفاقيــة، إلــى بنــاء قــدرتها  ٢٠األطــراف، وكجــزء مــن نظــم ترصــد التبــغ فيهــا المنشــأة بموجــب متطلبــات المــادة 
علــى الرصــد المنــتظم لتعــاطي منتجــات التبــغ العــديم الــدخان فــي أراضــيها. كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز جمــع 

بيانــات والتبليــغ عــن المســائل المرتبطــة باإلنتــاج، والتجــارة (المشــروعة وغيــر المشــروعة)، والضــرائب، والتســعير، ال
 والسياسات بشأن مكافحة منتجات التبغ العديم الدخان وٕانفاذها.

  
العـديم ويتوافر القليل من البيِّنات في تقارير األطراف عن االتجاهات فـي اسـتراتيجيات منـع منتجـات التبـغ   -٤١

الــدخان بــل إن هــذه البيِّنــات معدومــة تمامــًا بشــأن ضــعف مناعــة الشــباب إزاء منتجــات التبــغ العــديم الــدخان. ومــن 
الواجب تبليغ مؤتمر األطـراف بانتظـام بالمعلومـات المجموعـة مسـتقبًال وذلـك مـن خـالل نظـام تبليـغ االتفاقيـة. ومـن 

لمعلومــات عــن التــدابير المتخــذة لمنــع ومكافحــة تعــاطي منتجــات المفــروض أن تتــيح اســتمارة التبليــغ النقــل المــنظم ل
 التبغ العديم الدخان.

  

                                                           
١   Peeters S, Gilmore A. How online sales and promotion of snus contravenes current European Union 

legislation. Tobacco Control (2012) doi:10.1136/tobaccocontrol-2011-050209.                                                         
 .http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2012/01/21/tobaccocontrol-2011-050209 متاح في العنوان التالي:

 .http://www.ntpd.lacors.gov.uk/lacors/core/page.do?pageId=1انظر:    ٢
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ونظرًا إلى انخفاض تكلفة تصنيع منتجات التبغ العديم الدخان، وتدني معدالت الضرائب المفروضة عليها   -٤٢
بالمســتطاع تحمــل  (بالمقارنــة مــع منتجــات تبــغ التــدخين)، فــإن هــذه المنتجــات تعتبــر رخيصــة نســبيًا ومــن ثــم فــإن

أســـعارها، والســـيما بالمقارنـــة مـــع منتجـــات تبـــغ التـــدخين. ويعتبـــر ذلـــك مـــن بـــين األســـباب الرئيســـية لســـهولة حصـــول 
ــر علــى هــذه المنتجــات، إلــى جانــب القبــول االجتمــاعي الثقــافي الواســع لمنتجــات التبــغ العــديم الــدخان التقليديــة  القصَّ

ان. وقـــد بـــدأت بعـــض البلـــدان، فـــي ضـــوء ضـــخامة المشـــكلة، فـــي والمصـــنوعة حســـب الطلـــب فـــي الكثيـــر مـــن البلـــد
اســـتخدام الضـــرائب كـــأداة للحـــد مـــن اســـتهالك منتجـــات التبـــغ العـــديم الـــدخان، والســـيما عبـــر إرســـاء االتســـاق بـــين 

 الضرائب المفروضة على منتجات تبغ التدخين ومنتجات التبغ العديم الدخان.
  

التبـغ العـديم الـدخان المسـتخدمة فـي المنـاطق الجغرافيـة تجـات ولعل الفوارق في محتوى وطريقـة عـرض من  -٤٣
المختلفة يفسر النتائج الصحية المتباينة التي تلحظ فيما يتعلـق باسـتخدامها. وتشـير النتـائج الخاصـة باالنتشـار إلـى 

ديم الـدخان تحقيق فوائد في ميدان الصحة العمومية نتيجة للتنظيم. وال تشكل الفحوص المخبرية لمنتجات التبـغ العـ
بهدف تحديد محتوياتها تحديًا فحسب في العديد من البلدان بسبب االفتقـار إلـى القـدرات، بـل إن هـذا التحـدي ماثـل 
أيضًا على المستويات اإلقليمية والعالميـة. ويطـرح تنـوع وانتشـار منتجـات التبـغ العـديم الـدخان التقليديـة والمصـنوعة 

فريـق الدراسـة التـابع لمنظمـة إضافيًا في وجه التنظيم والفحص. وقـد أوصـى  حسب الطلب في البلدان النامية تحدياً 
الصـــحة العالميـــة والمعنـــي بتنظـــيم منتجـــات التبـــغ بـــأن تتركـــز الجهـــود التنظيميـــة األوليـــة علـــى الجهـــات المصـــنعة 

 ُتســـتخدم التبـــغ العـــديم الـــدخان التـــي يمكـــن لهـــا تغييـــر المنتجـــات بســـرعة. وينبغـــي أالوالمســـتوردة الكبـــرى لمنتجـــات 
المشـــكلة المعقـــدة المتعلقـــة بالحـــد مـــن مســـتويات المـــواد المســـرطنة فـــي منتجـــات الصـــناعة المنزليـــة كحجـــة للســـماح 

 بمستويات أعلى مما يجب في المنتجات المصنعة.
  

حاجــة إلــى المزيــد مــن البيِّنــات المتعلقــة بالتجــارة المشــروعة وغيــر المشــروعة، بمــا فــي ذلــك طبيعــة  وثمــة  -٤٤
وحجم تجارة منتجـات التبـغ العـديم الـدخان ضـمن البلـدان وفيمـا بينهـا. وهنـاك إقـرار واسـع بـأن التـدابير القويـة بشـأن 

روع فــي منتجــات التبــغ العــديم الــدخان، سلســلة اإلمــداد تتســم بأهميــة حاســمة فــي القضــاء علــى اإلتجــار غيــر المشــ
أن األطراف أفادت بأنها تواجـه مصـاعب عنـد تنفيـذ مثـل هـذه التـدابير. وفضـًال عـن ذلـك، وبـالنظر إلـى سـهولة  إال

تصــنيع منتجــات التبــغ العــديم الــدخان اعتمــادًا علــى آالت صــغيرة وضــمن مســاحات محــدودة، فــإن هنــاك احتمــاالت 
 ن الضرائب والتهريب.عالية بنشوء حاالت التهرب م

  
وُتطـرح منتجــات مبتكـرة للتبــغ العـديم الــدخان فـي األســواق ويـتم ترويجهــا بفعاليـة. وكمــا سـبقت اإلشــارة فــإن   -٤٥

بعض هذه المنتجات ُيباع كأقراص مص أو أكياس صغيرة تلغي الحاجة إلى البصق. وتواجه اآلن بلدان مثل كندا 
التــدخين بعــد عقــود مــن تنفيــذ تــدابير قويــة لمكافحــة التبــغ، تحــدي طــرح  وفنلنــدا، التــي شــهدت انخفاضــًا فــي انتشــار

 منتجات جديدة للتبغ العديم الدخان في أسواقها المحلية.
  

التبـغ العـديم الـدخان مـن خـالل االسـتحواذ وتطـوير وتستثمر شركات التبغ المتعددة الجنسيات في منتجات   -٤٦
دخلـــت هـــذه الشـــركات فــي الوقـــت الحاضـــر ســـوق منتجـــات التبــغ العـــديم الـــدخان وهـــي تضـــع علـــى  المنتجــات. وقـــد

منتجاتها من التبغ العديم الدخان عالمـات تجاريـة تشـكل امتـدادًا للعالمـات التجاريـة للسـجائر، وهـي منتجـات يمكـن 
من االتفاقية سيخلق ضغطًا  ٨ تعاطيها رغم تطبيق تشريعات منع التدخين. وعلى األرجح فإن التنفيذ الكامل للمادة

على المدخنين الذين يظلـون فـي صـفوف المـدمنين علـى النيكـوتين اللتمـاس نظـم بديلـة إليصـال النيكـوتين. ويعتبـر 
 تفهم نمط االستهالك "ذي االستخدام المزدوج" ضروريًا الستحداث هيكل تنظيمي مناسب للتبغ العديم الدخان.

  
مقـدور المـدخنين اسـتخدام بعـض منتجـات التبـغ العـديم الـدخان التـي تحتـوي وُتطرح اآلن حجج تقـول بـأن ب  -٤٧

على مقادير منخفضة من مادة النتروزامين كبدائل عن السجائر. وفي هـذا الصـدد هنـاك مسـألتان رئيسـيتان تبعثـان 
م الـدخان، التبـغ العـدي) تشجيع المبتـدئين (والسـيما الشـباب) علـى الشـروع فـي تعـاطي منتجـات ١على القلق وهما: (
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) االســتخدام المــزدوج للســجائر ومنتجــات التبــغ العــديم الــدخان. وثمــة شــاغل ٢بمــا فــي ذلــك األنــواع األشــد ســمية؛ (
شــائع وهــو أن الشــباب قــد تجتــذبهم منتجــات التبــغ العــديم الــدخان، ولكــنهم يتحولــون فــي نهايــة المطــاف إلــى تعــاطي 

م الـــدخان يعمـــل كــــ "بوابـــة" إلـــى التـــدخين). ويمكـــن أن يـــؤدي الســـجائر ومنتجـــات التبـــغ األخـــرى (أي أن التبـــغ العـــدي
االستخدام المزدوج أو المتزامن للسـجائر والتبـغ العـديم الـدخان إلـى تعزيـز اإلدمـان علـى النيكـوتين، وتـأخير اإلقـالع 
نة. وهناك شاغل ذو صلة وهو أنـه فـي حـال تحـول  عنه، والمساهمة في التعويض عن خفض كمية السجائر المدخَّ

لمــدخنين إلــى التبــغ العــديم الــدخان عنــد عــدم قــدرتهم علــى التــدخين فــإن تــأثير حظــر التــدخين علــى تشــجيع اإلقــالع ا
عنــه قــد يتضــاءل. وفــي العــادة فــإن للمســتخدمين المــزدوجين مســتوى أعلــى مــن االعتمــاد علــى النيكــوتين، ورغــم أنــه 

 أو نتيجة له فإنه يشكل تحديًا للصحة العمومية. ليس من الواضح ما إذا كان ذلك أمرًا سابقًا لالستخدام المزدوج
  

التبــغ العــديم ويتطلــب األمــر تــدخالت موجهــة للعنايــة بــأمر الحاجــة إلــى الخــدمات التــي تســاعد متعــاطي   -٤٨
الــدخان علــى اإلقــالع عنــه. وتــدل التجربــة علــى أن الــدعم المتــاح لإلقــالع عــن تعــاطي التبــغ العــديم الــدخان محــدود 

أبـــرز أســـباب ذلـــك أن غالبيـــة المبـــادئ التوجيهيـــة الوطنيـــة للعـــالج التـــي وضـــعتها البلـــدان ُتعنـــى للغايـــة، ومـــن بـــين 
باحتياجــات المــدخنين. وفضــًال عــن ذلــك فــإن البلــدان والمجتمعــات التــي ترتفــع فيهــا معــدالت تعــاطي التبــغ العــديم 

فيمـا يتصـل باالعتمـاد علـى التبـغ الدخان تفتقر عادة إلى ما هو ضروري من قدرة ونفاذ إلى العالج ميسور التكلفـة 
العــديم الــدخان. كمــا أن االســـتخدام المــزدوج للتبــغ العــديم الـــدخان مــع تبــغ التــدخين وضـــعف تفهــم القــدرة اإلدمانيـــة 
المحتملــة للتبــغ العــديم الــدخان يزيــد مــن صــعوبة وضــع اســتراتيجية مناســبة لإلقــالع عــن التبــغ العــديم الــدخان. وثمــة 

ت عاليــة المــردود واقتســام المعلومــات، والمعــارف، واألدوات لعــالج االعتمــاد علــى التبــغ حاجــة إلــى تــرويج التــدخال
العديم الدخان في البلدان النامية ذات المعدالت العالية النتشار هذا التبغ؛ وقـد وضـعت بعـض هـذه البلـدان المثقلـة 

 باألعباء مبادئ توجيهية مناسبة بالفعل لعالج االعتماد على التبغ.
  

تــزال الحاجــة تــدعو إلــى مــنح األولويــة ألنشــطة صــياغة، واعتمــاد، وتنفيــذ، وٕانفــاذ سياســات وتــدخالت  ومــا  -٤٩
مخصوصـــة لمعالجـــة أمـــر تعـــاطي التبـــغ العـــديم الـــدخان كجـــزء مـــن التنفيـــذ الكامـــل لالتفاقيـــة فـــي معظـــم األطـــراف، 

حـة التبـغ. وباإلضـافة إلـى ذلـك، والسيما من خالل إدماج منع التبغ العديم الدخان ومكافحته ضمن كل تـدابير مكاف
وفــي حــين أن المبــادئ التوجيهيــة التــي اعتمــدها مــؤتمر األطــراف تــوفر تــدابير مفصــلة لمكافحــة كــل منتجــات التبــغ، 

يزال هناك متسع لتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل تأطير السياسات والتدابير الموجهة خصيصًا إلى منتجات التبغ  فما
 العديم الدخان.

  
قــرار بإمكانيــة التعــاون بــين األطــراف فــي الميــادين العلميــة والتقنيــة فــي تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة الصــحة وثمــة إ  -٥٠

العالميــة بشــأن مكافحــة التبــغ علــى المســتويات القطريــة، واإلقليميــة، والعالميــة، إال أن الحاجــة مــا تــزال تــدعو إلــى 
مثلـى وتـرويج اسـتراتيجيات منـع ومكافحـة تعـاطي استحداث آليات إقليمية ودوليـة للتعـاون بغيـة تحديـد الممارسـات ال

. كما أن األمر يقتضي مساندة األطراف التي تواجـه تحـديات تتعلـق بـالتبغ العـديم الـدخان لبنـاء التبغ العديم الدخان
  قدرتها على صياغة سياسات خاصة بهذا التبغ وفي تنفيذ تلك السياسات.

  
  

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

  علمًا بهذا التقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد. مؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطةإن   -٥١
  
  

=     =     =  


