
 

مؤتمر األطراف في اتفاقية منظمـة 
الصـــحة العالميـــة اإلطاريـــة بشـــأن 

   مكافحة التبغ
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 ٢٠١٤ أيلول/ سبتمبر ٢  ٢٠١٤بر أكتو / األولتشرين  ١٨- ١٣موسكو، االتحاد الروسي، 

    من جدول األعمال المؤقت ٦-٤البند 
  
  
  

  لتقدم الُمحرز في اعتماد أساليب التحليل الكيميائيا
  شأن اختبار وقياس محتويات السجائر وانبعاثاتهاب

  
  

  من منظمة الصحة العالميةتقرير 
  
  
 )٢٠٠٨نـوفمبر تشـرين الثـاني/  ٢٢-١٧ربان، جنوب أفريقيا، و مؤتمر األطراف في دورته الثالثة (دأحاط   -١

مـــن اتفاقيـــة منظمـــة الصـــحة  ١٠و ٩لفريـــق العامـــل المعنـــي بالمـــادتين ل ١بالمعلومـــات الـــواردة فـــي التقريـــر المرحلـــي
أمانـة االتفاقيـة أن  أن يطلب إلىالمؤتمر  ٢، وقرر(اتفاقية المنظمة اإلطارية) العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

خمـــس ســـنوات أســـاليب التحليـــل الكيميـــائي الختبـــار وقيـــاس محتويـــات ة إلـــى أن تعتمـــد فـــي غضـــون تـــدعو المنظمـــ
السجائر وانبعاثاتها، التي أعطاها الفريق العامل أولوية في تقريره المرحلي، وذلـك باسـتعمال نظـامين للتـدخين علـى 

االتفاقيـة  من ذلـك التقريـر، وأن تحـيط مـؤتمر األطـراف علمـًا بانتظـام مـن خـالل أمانـة ١٨النحو المذكور في الفقرة 
) مرّطبـةبالتقدم المحرز. وكانـت هنـاك ثـالث أولويـات فيـا يتصـل بمحتويـات السـجائر (النيكـوتين واألمونيـا والمـواد ال

مينــات الموجـــودة فــي التبـــغ فيمــا يتعلـــق بانبعاثــات الـــدخان المنفــوث مــن الســـجائر (النيتروزاأخـــرى وخمــس أولويــات 
  وأول أوكسيد الكربون). ات والمركبات العضوية المتطايرةهايدأللديوا )B[a]P( ] بيرينaوالبنزو [ تحديداً 

  
ـــين األومـــن   -٢ ـــ ســـاليبب  (TobLabNet)المحـــددة اعتمـــدت شـــبكة مختبـــرات التبـــغ التابعـــة للمنظمـــة  ةالثماني
عـام  النيتروزامينات الموجـودة فـي التبـغ تحديـداً ق بك المتعلّ ذا، و ٢٠٠٧ق بأول أوكسيد الكربون عام المتعلّ  سلوباأل

اســــُتكِملت فــــي عــــام و  ٢٠١٢.٤عــــام  مرّطبــــةوالمــــواد ال )B[a]P] بيــــرين (aلبنزو [بــــا األســــلوب المتعّلــــقو  ٢٠١٠،٣
المنظمـة وتعكـف  ٥والنيكـوتين. النيتروزامينـات الموجـودة فـي التبـغ تحديـداً إجراءات التشغيل المعيارية بشـأن  ٢٠١٤

                                                           
 .FCTC/COP/3/6الوثيقة     ١

 .FCTC/COP3(9)انظر القرار     ٢

لتحــــــــــرر مــــــــــن التبــــــــــغ المرفــــــــــوع إلــــــــــى الــــــــــدورة الرابعــــــــــة لمــــــــــؤتمر األطــــــــــراف، لمنظمــــــــــة لتقريــــــــــر مبــــــــــادرة اانظــــــــــر     ٣
 .FCTC/COP/4/INF.DOC./2  الوثيقة

ة لمــــــــــؤتمر األطــــــــــراف، خامســــــــــتقريــــــــــر مبــــــــــادرة المنظمــــــــــة للتحــــــــــرر مــــــــــن التبــــــــــغ المرفــــــــــوع إلــــــــــى الــــــــــدورة الانظــــــــــر     ٤
 .FCTC/COP/5/INF.DOC./2  الوثيقة

 /http://who.int/tobacco/publications/prod_regulation/789241503907/enانظر العنوان التالي:     ٥
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والمركبــات ، مــادة حشــو تبــغ الســجائرالمتعلقــة باألمونيــا الموجــودة فــي  ســاليباألاعتمــاد حاليــًا علــى العمــل بشــأن 
الــدخان المنفــوث مــن الســجائر. ويعــرض هــذا التقريــر حالــة عمليــة انبعاثــات فــي  أللديهايــداتواالعضــوية المتطــايرة 

  .المذكورة آنفاً  ةالثالث ساليباعتماد األ
  
 سـاليبمؤتمر األطراف فيما يخص األموكلة إليها من إنجاز أعمال االعتماد الالمنظمة من تفرغ وبعد أن   -٣

مــدى بذلــك رهنــًا بعــد ذلــك بوقــت قصــير، و  المــذكورة، فإنــه سُيضــطلع بــإجراءات التشــغيل المعياريــة وٕاعــداد التقــارير
 النهائيـةتشـغيل المعياريـة جـراءات الإالُمتاح للجمهـور مـن وسيجري نشر . لذلك الالزمة توافر الموارد التقنية والمالية

  اإلطارية.منظمة موقع المنظمة اإللكتروني والموقع اإللكتروني التفاقية الفي 
  

  ] بيرين في انبعاثات الدخان المنفوث من السجائرaلتحديد البنزو [ أسلوباعتماد 
  
بوركينا من فيها، وذلك بواقع مختبر واحد من كل ُفِرغ من عملية االعتماد بفضل مشاركة ثمانية مختبرات   -٤
. ويجـري علـى قـدم وسـاق و وكندا والصين وفرنسا واليابـان وسـنغافورة ومختبـران مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـةسفا

  في صيغتها النهاية.إجراءات التشغيل المعيارية وضع 
  

  في التبغ مرّطبةالمواد اللتحديد  أسلوباعتماد 
  
تـأين اللهـب الكرومـاتوغرافي الكشـف عـن  أسـلوب فـي مختبـراً  ١٣ُفِرغ من عملية االعتمـاد بفضـل مشـاركة   -٥

 لغازقياس طيف الكتلة الكروماتوغرافي لمحتويات ا أسلوب أخرى فيوسبعة مختبرات ،  (GC-FID)غازلمحتويات ال
(GC-MS) . ـــِرغ بنجـــاح مـــن عمليـــة االعتمـــاد بقـــد و إجـــراء التشـــغيل ، أال وهمـــا: نصـــتين ألجهـــزة التحليـــلواســـطة مُف
) وٕاجــراء التشــغيل SOP 06: GC-FID( غــازالكشــف عــن تــأين اللهــب الكرومــاتوغرافي لمحتويــات ال: ٠٦المعيــاري 
قـادت عمليـة و . )SOP 06 bis: GC-MS( قياس طيف الكتلـة الكرومـاتوغرافي لمحتويـات الغـازمكّررًا:  ٠٦المعياري 
التبــغ جــودة لمراقبــة وتــولى المركــز الــوطني بوركينــا فاســو والصــين، فــي التبــغ  مرّطبــةتحديــد المــواد ال أســلوباعتمــاد 

المراكـز األمريكيـة لمكافحـة مـن منظمـة و البـدعم مـن  عمليـة تجهيـز البيانـات وتحليلهـا إحصـائياً ه فـي الصـين اختبار و 
ـــم ُيكشـــف عـــن أحـــد المـــواد الوالوقايـــة منهـــا. األمـــراض  ـــين فـــي الســـيجارة اليكـــول الغال، وهـــو مرّطبـــةول ثالثـــي األثيل
ثالثـي الالغاليكـول تحويان مقادير مختلفة من هـذا السجائر من عينتين تصنيع وتقديم بت الصين قام، لذا المرجعية
قيــــاس طيــــف الكتلــــة الكرومــــاتوغرافي  فــــيكانــــت المختبــــرات المشــــاركة . و ســــلوبعتمــــاد األمليــــة اأثنــــاء عاألثيلــــين 

المتحـــدة. أمـــا مـــن الواليـــات مختبـــران ن بوركينـــا فاســـو والصـــين واليونـــان واليابـــان وســـنغافورة، و مـــ لمحتويـــات الغـــاز
 فاســومــن بوركينــا ، فقــد كانــت غــازالكشــف عــن تــأين اللهــب الكرومــاتوغرافي لمحتويــات ال فــي لمختبــرات المشــاركةا

مـن مختبـرات هولنـدا، وثالثـة و  سـبانياوإ  نغافورةوسـ ليابـانوا ليونـانوا ألمانيـاو  فرنسـاومـن  من الصـينومختبران  وكندا
بوركينــــا فاســــو والصــــين واليونــــان فيمــــا شــــاركت فــــي عمليتــــي االعتمــــاد كلتيهمــــا مختبــــرات مــــن ة، الواليــــات المتحــــد

فـي صـيغتها إجراءات التشغيل المعيارية ويجري على قدم وساق وضع  .ومختبرين من الواليات المتحدة ،وسنغافورة
  النهاية.

  
  في التبغ األمونيالتحديد  أسلوباعتماد 

  
 ض التحـديات التقنيـةفـة عـن الجـدول الزمنـي بسـبب بعـتحديد األمونيا في التبـغ متخلّ  أسلوبعملية اعتماد   -٦

ة مختبــرات شــبك فقــد اتفقــت)، FCTC/COP/5/INF.DOC./1الوثيقــة  ومثلمــا ورد ذكــره ســابقًا (فــيها. دالمواجهــة بصــد
خاصة تقنية ستنباط شرعت في االخاص باألنزيمات و نهج الالتخلي عن على ) TobLabNet(التبغ التابعة للمنظمة 

وقد تعّذر المضي قـدمًا فـي عمليـة االعتمـاد تحديد األمونيا في التبغ.  أسلوببشأن اعتماد بكروماتوغرافيا األيونات 
مــزّودة بمـا يلـزم مـن معــدات صـعوبات فـي إيجـاد مختبـرات مـا ُووِجـه مــن بسـبب  ٢٠١٣ام حسـبما ُخطِّـط لهـا فـي عــ

مــن  فــي نهايــة المطــاف، تمكنــت شــبكة مختبــرات التبــغ المــذكورة ٢٠١٤شــباط/ فبرايــر  فــيعمليــة. و الالضــطالع بل
مـــن و ، ٢٠١٤/ يونيـــو حزيـــرانللمشـــاركة فـــي عمليـــة االعتمـــاد هـــذه، التـــي بـــدأت برمتهـــا فـــي ع ثمانيـــة مختبـــرات جمـــ
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مختبـران ا و المختبرات المشاركة هـي مـن كنـد. و ٢٠١٤ر أكتوبها في تشرين األول/ من المتوقع الحصول على نتائج
  .والواليات المتحدة سبانياوإ  اليابانو  ندونيسياومن اليونان وإ  من الصين

  
فـي انبعاثـات الـدخان المنفـوث  أللديهايـداتوالمركبات العضـوية المتطـايرة التحديد  أسلوباعتماد 
  تبغمن ال

  
لمركبـــات العضـــوية المتطـــايرة حصـــر الاليابـــان تقنيـــة جديـــدة موميـــة فـــي المعهـــد الـــوطني للصـــحة العابتكـــر   -٧

  مـــــادة حصـــــر واحـــــدةالتقنيـــــة المبتكـــــرة ســـــتعمل . وتالســـــجائردخـــــان انبعاثـــــات فـــــي علـــــى حـــــد ســـــواء ات يهايـــــدواأللد
- Carboxen 572 ® -  ولــزم تكييــف هــذه التقنيــة الجديــدة مــن أجــل  ١عــالج.كربــون المُ لمــن انــوع هــي عبــارة عــن

المركـز الـوطني لمراقبـة جـودة التبـغ واختبـاره فـي  زمـالء مـن. وقـام الـدوارةالخطية وتلك لتدخين تطبيقها على آالت ا
فيهـا الحصـر جهـاز تصـميم التقنيـة مـن خـالل إعـادة تلـك ومـن مختبـر التجـارب الوطنيـة فـي فرنسـا بتكييـف  الصين

مــن  المشــاركةعلــى المختبــرات ووزعتــه إعــداد هــذا الجهــاز التــدخين. وأّيــدت الصــين فــي آالت للــتمّكن مــن اســتعماله 
لالضطالع بأنشطة البحث والتطوير فيما قد لزم وقت إضافي أجل إنجاز األعمال المتعلقة بطريقة االعتماد هذه. و 

الخــدمات اللوجســتية الالزمــة مــن اســتعانة بمــر األ مــا انطــوى عليــهوبســبب  اتخرطوشــ/ الاتامــل الحشــو و حيتعلــق ب
التـي الكبيـرة ة و التعـاون الجيـدجهـود عملية التكييف بفضل تنفيذ ى تسنّ و  .حواملتلك الوتقييم كل حامل من صنيع لت

والمعهـد المركـز الـوطني لمراقبـة جـودة التبـغ واختبـاره فـي الصـين التجارب الوطنية فـي فرنسـا و مختبر كل من بذلها 
اعتمــاد عمليــة ســوف ُتســتأنف موميــة فــي هولنــدا. و الــوطني للصــحة العذاك فــي اليابــان و الــوطني للصــحة العموميــة 

ة اعتمـاد أسـلوب تحديـد األمونيـا عقـب االنتهـاء مـن عمليـ أللديهايـداتوالمركبات العضوية المتطـايرة أسلوب تحديد ا
 مــن الصــينكنــدا ومختبــران و  فاســوالمختبــرات المشــاركة هــي مــن بوركينــا و . قــدم وســاقجاريــة اآلن علــى الفــي التبــغ 

  المتحدة.اليابان وسنغافورة وهولندا والواليات و  فرنساومن 
  
ذي الــفريــق الدراســة التــابع للمنظمــة والمعنــي بتنظــيم منتجــات التبــغ لفــي االجتمــاع الســابع جــرت التوصــية و   -٨

غيــر مــن بــين األســاليب ُتعطــى األولويــة، أن بــريــو دي جــانيرو، البرازيــل، ب ٢٠١٣ ديســمبركــانون األول/ فــي ُعِقــد 
شـــــبكة مختبــــــرات التبـــــغ التابعــــــة للمنظمــــــة أســــــاليب االختبـــــار القياســــــية التـــــي وضــــــعتها تطـــــوير ل موجـــــودة بعــــــد،ال

(TobLabNet)  ما يليكمية  قياسمن أجل:  

  الكادميوم والرصاص؛التبغ من مادتي  ىمحتو   (أ)

  )؛الشيشة( النرجيلةالمنفوث من دخان الالنيكوتين في و   (ب)
منتجـــات فــي  )B[a]P] بيـــرين (aالموجـــودة فــي التبـــغ تحديــدًا والبنــزو [ النيتروزامينــاتو  النيكــوتينو   (ج)

      ٢عديمة الدخان.التبغ 
  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف

  
  .هذا التقريراإلحاطة علمًا ب إلى مدعومؤتمر األطراف   -٩

=     =     =  
                                                           

١    Uchiyama S, Tomizawa T, Inaba Y, Kunugita N. Simultaneous determination of volatile organic compounds 

and carbonyls in mainstream cigarette smoke using a sorbent cartridge followed by two-step elution. Journal of 

Chromatography A. 2013;1314:31–7.                                                                                                                           
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