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والكشف عن المعلومات للجمهور وعالقة السرية بالكشف عن المعلومات للجمهـور؛ والحـد مـن قابليـة تسـبيب التبـغ 
. وقام الميسرون الرئيسيون بجمع التعليقات واآلراء بشـأن مسـودات الوثـائق وتولـوا تنفيـذها تبعـًا لـذلك. وبعـد لإلدمان

ونظــر فيهــا الميّســرون  طرفــاً  ١٢، وردت تعليقــات مــن ٢٠١٢أيــار/ مــايو  ١١إتاحــة مســودة الــنص لألطــراف يــوم 
  الرئيسيون.

  
لمبـادئ التوجيهيـة الجزئيـة الخاصـة اعتبارات بشـأن إعـداد اقتراحـات إلدراجهـا فـي مسـّودة ا

  .١٠و ٩بالمادتين 
  
وفـــي ضـــوء تكليـــف  ١٠،١و ٩فـــي ضـــوء التطـــوير التـــدريجي للمبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بتنفيـــذ المـــادتين   -٣

بشـأن الكشـف عـن  ١للفريق العامل، يقدم الفريق مسودتين لنصين ملحقين بهذه الوثيقة (الملحـق  ٢مؤتمر األطراف
بشأن خصائص المنتج فيما يتعلق بمخاطر الحريق) إلدراجهمـا كمـا هـو مبـّين فـي  ٢هور والملحق المعلومات للجم

 ١٠و ٩القســمين المعنــونين "تُــرك هــذا الفــرع فارغــًا عــن عمــد" مــن المبــادئ التوجيهيــة الجزئيــة بشــأن تنفيــذ المــادتين 
يضًا ورقة معلومات أساسية عن الحـد مـن حسبما اعتمدها مؤتمر األطراف في دورته الرابعة. وُأرفقت بهذه الوثيقة أ

  ).٣قابلية تسبيب التبغ لإلدمان (الملحق 
  
 ) تعريفـــاً ١وال تتضـــمن حتـــى اآلن مســـّودة الـــنص الخـــاص بالكشـــف عـــن المعلومـــات للجمهـــور (الملحـــق   -٤

بحـث  (استخدام المصـطلحات) مـن المبـادئ التوجيهيـة الجزئيـة. وسـوف يعيـد الفريـق العامـل ٣-١"لمكونات" القسم 
  هذه المسألة في اجتماع مقبل عقب الدورة الخامسة لمؤتمر األطراف، إذا ما ُكلِّف بذلك. 

  
ويشــمل تكليــف مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الرابعــة للفريــق العامــل رصــد المســؤولية عــن االعتمــاد وتقــديم   -٥

مبادئ توجيهية بشأن الحد من  مبادئ توجيهية بشأن قابلية تسبيب اإلدمان. وقد اتفق الفريق العامل على أن وضع
قابليـــة تســـبيب اإلدمـــان ســـيكون ســـابقًا ألوانـــه؛ فوضـــع مثـــل هـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة يعتمـــد علـــى إجـــراء المزيـــد مـــن 
البحــوث وعلــى خبــرة البلــدان. وبالتــالي، فّضــل الفريــق العامــل أن ُيقــدم إلــى مــؤتمر األطــراف ورقــة معلومــات أساســية 

رف الراهن، إضافة إلى توجيهات بشأن البحوث اإلضافية التي ُيمكن االضطالع تحوي معلومات عن مستوى المعا
  . ٣بها في هذا المجال، وهو ما يرد في الملحق 

  
وقـد أعـد الفريـق العامــل "ورقـة بيضـاء" ُأدرج فيهـا بعــض مـن الوثـائق التـي ُرجــع إليهـا لـدى إعـداد المالحــق   -٦

أن تُتيحهـا لألطـراف فـي الموقـع اإللكترونـي التفاقيـة منظمـة الصـحة  الثالثة بهذا التقرير، وطلب من أمانة المـؤتمر
  العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ كمعلومات أساسية. 

  
  الموارد والبحوث

  
الحـــظ الفريـــق العامـــل التقـــدم الـــذي أحرزتـــه األطـــراف فـــي تنظـــيم محتويـــات منتجـــات التبـــغ والكشـــف عـــن   -٧

زيــادة خبــرة البلــدان نتيجــة لتنفيــذ تــدابير جديــدة. علــى أنــه يلــزم إجــراء مزيــد مــن المعلومــات والفائــدة التــي تتحقــق مــن 
البحوث من أجل السماح بمواصلة تطـوير المبـادئ التوجيهيـة الجزئيـة. ويـدعو الفريـق العامـل مـؤتمر األطـراف إلـى 

و/ أو شـــركاء التنميـــة  تشـــجيع األطـــراف والمنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة
  . ١٠و ٩اآلخرين إلى تخصيص موارد للبحوث التي تدعم األطراف في تنفيذ المادتين 
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) ٣من ورقـة المعلومـات األساسـية عـن الحـد مـن قابليـة تسـبيب اإلدمـان (الملحـق  ١٢وباإلشارة إلى القسم   -٨
لية عـن االعتمـاد) التـي مـا زالـت تنتظـر والتي تتضمن قائمة غير حصـرية لجوانـب قابليـة تسـبيب اإلدمـان (والمسـؤو 

الدراسة، يدعو الفريق العامل مؤتمر األطراف إلى تشجيع األطراف على إجراء البحوث ودعم البحوث و/ أو رصد 
البحوث فيمـا يتعلـق بالمسـائل المثـارة. وقـد يطلـب مـؤتمر األطـراف مـن أمانـة المـؤتمر أن تـدعو مبـادرة التحـرر مـن 

مــن ورقــة المعلومــات  ١٢ة إلــى توجيــه بعــض مــن أنشــطتها إلــى األســئلة المطروحــة فــي القســم التبــغ التابعــة للمنظمــ
  ).٣األساسية (الملحق 

  
  العمل المقترح في المستقبل

  
تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٢٢-١٧(دوربـــان، جنـــوب أفريقيـــا،  ١طلـــب مـــؤتمر األطـــراف فـــي دورتـــه الثالثـــة  -٩

تحرر من التبـغ التابعـة للمنظمـة إلـى القيـام، فـي جملـة أعمـال أخـرى، ) من أمانة المؤتمر أن تدعو مبادرة ال٢٠٠٨
بــالتحقق، فــي غضــون خمســة أعــوام، مــن صــحة الطرائــق الكيميائيــة التحليليــة الختبــار وقيــاس محتويــات الســجائر 

ن فـي . وكمـا هـو مبـيّ )FCTC/COP/3/6وانبعاثاتها المحدَّدة كأولويات في التقرير المرحلـي للفريـق العامـل (الوثيقـة 
. وفي ظل هذه الحقيقة، ٢٠١٣فإن من المقرر إكمال هذا العمل في عام ، FCTC/COP/5/INF.DOC./1الوثيقة 

فـــإن بإمكـــان مـــؤتمر األطـــراف أن ُيكلِّـــف الفريـــق العامـــل بمواصـــلة إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة الجزئيـــة بحيـــث تشـــمل 
  ميائية التحليلية التي ثبتت صحتها. اختبار وقياس المحتويات واالنبعاثات باستخدام الطرائق الكي

  
وُيمكن لمؤتمر األطراف في إطار مواصلة تلك األعمـال أن ُيكلـف الفريـق العامـل بمهّمـة تحديـد محتويـات   -١٠

وانبعاثــات الســجائر األخــرى التــي يحتــاج األمــر إلــى التحقــق مــن الطرائــق الكيميائيــة التحليليــة الخاصــة بهــا، و/ أو 
  غير السجائر.األخرى ائية التحليلية التي ينبغي توسيع نطاق صحتها ليشمل منتجات التبغ تحديد الطرائق الكيمي

  
وٕاذا ما رغب مؤتمر األطراف في توسيع نطاق التكليـف الُموكـل إلـى الفريـق العامـل "بمواصـلة رصـد [...]   -١١

مر األطـراف بـأن يشـمل السمية" و"تقديم مسّودة مبادئ توجيهية بشأن [...] السمية"، فإن الفريق العامل يوصي مؤت
تكليفه إعـداد ورقـة معلومـات أساسـية عـن الحـد مـن السـمية وأن يطلـب مـن أمانـة المـؤتمر دعـوة مبـادرة التحـرر مـن 
التبغ التابعة للمنظمة أن توجه بعـض األنشـطة التـي تضـطلع بهـا نحـو تحديـد ومعالجـة القضـايا األساسـية المتصـلة 

  بسمية منتجات التبغ. 
  

ضاء الفريق العامل أيضـًا أن دوائـر صـناعة التبـغ تطـّور باسـتمرار تكنولوجيـات جديـدة لحفـز وقد الحظ أع  -١٢
استخدام منتجـات التبـغ والنيكـوتين. ومـؤتمر األطـراف مـدعو لبيـان مـا إذا كـان ينبغـي توسـيع تكليـف الفريـق العامـل 

ديــد األضــرار والــنهج التنظيميــة ليشــمل رصــد منتجــات التبــغ الجديــدة ومنتجــات "المخــاطر المعّدلــة" (بمــا فــي ذلــك تح
  المحتمل اتباعها).

  
وتُبـــِرز التعليقـــات الـــواردة مـــن األطـــراف حقيقـــة مؤداهـــا أن المبـــادئ التوجيهيـــة الجزئيـــة ال تعـــالج مـــا ُيـــرجح   -١٣

انتهاجه من سلوكيات كاذبة أو مضللة أو خادعة و/ أو بيانات تمثيل فيما يتعلـق بخصـائص منتجـات التبـغ و/ أو 
داء بشــان تنظــيم محتوياتهــا. لــذا فــإن مــؤتمر األطــراف مــدعو إلــى بيــان مــا إذا كــان ينبغــي تمديــد نطــاق مســتوى األ

  تكليفه للفريق العامل ليشمل اقتراح نص يعالج هذه المشكلة.
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  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف 
  

 ٢و ١بحث اعتماد الملحقين مؤتمر األطراف مدعو إلى اإلحاطة علمًا بتقرير الفريق العامل واستعراض و   -١٤
 ، وٕالــــى اإلحاطــــة علمــــاً ١٠و ٩ المقتــــرح إدراجهمــــا فــــي المبــــادئ التوجيهيــــة الجزئيــــة القائمــــة حاليــــًا بشــــأن المــــادتين

  وتقديم مزيد من التوجيهات. ٣ بالملحق
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  ١الملحق 
  

  ت السامةالمكونات واالنبعاثا –الكشف عن المعلومات للجمهور 
  

   ١٠و ٩النص المقترح إدراجه في المبادئ التوجيهية الجزئية بشأن تنفيذ المادتين 
  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

  حسبما اعتمدها مؤتمر األطراف في دورته الرابعة
  
  

  الكشف عن المعلومات للجمهور" ٣-٢-١ما يلي بعد العنوان "ُيدرج 
  
، يتمثل الهدف األساسي من الكشف عن المعلومات للجمهور بشأن المكونات واالنبعاثات السامة ١٠بالمادة  الً عم

سـتهالك التبـغ الصحية والطبيعة اإلدمانية والمخاطر القاتلـة التـي يثيرهـا ا باآلثارلمنتجات التبغ في إعالم الجمهور 
على اإلسهام فـي وضـع السياسـات واألنشـطة واللـوائح  اً يض. وقد تساعد هذه المعلومات الجمهور أوالتعرض لدخانه

  ذات الصلة وتنفيذها.
  

   سرية المعلومات المكشوف عنها للجمهور" ٧-٢يلي بعد العنوان "ما ُيدرج 
  

طريقـة ينبغي لألطراف أن تكشف عن المعلومات المتعلقة بالمكونات واالنبعاثات السـامة لمنتجـات التبـغ للجمهـور ب
لقوانينها الوطنية المعلومات المتعلقة بالمكونات واالنبعاثات السامة لمنتجات  اً لألطراف أن ُتحدد وفق. ويجوز هادفة

  لجمهور.لتبغ التي ال ينبغي الكشف عنها لا
  

   الكشف عن المعلومات للجمهور" ٥-٣ما يلي بعد العنوان "ُيدرج 
  
  معلومات أساسية  ١-٥-٣
  

المراضة والوفاة المبكرة المرتبطة باستخدام التبغ والتعرض لدخان التبغ، أو  ال ُيدرك العديد من الناس جيدًا مخاطر
مــن االتفاقيـــة، مســـتكملة بــذلك تـــدابير أخـــرى  ١٠ال يفهمــون هـــذه المخــاطر أو ُيقللـــون مـــن شــأنها. وتتطلـــب المـــادة 

مــات المتعلقــة تســتهدف الحــد مــن الطلــب علــى التبــغ، أن يعتمــد كــل طــرف وُيطبــق تــدابير فّعالــة للكشــف عــن المعلو 
مـن االتفاقيـة،  ١-٤بالمكونات السـامة لمنتجـات التبـغ ومـا ُيمكـن أن تنتجـه مـن انبعاثـات. وكمـا تـنص عليـه المـادة 

الصـحية والطبيعـة اإلدمانيـة والمخـاطر القاتلـة  باآلثارتسترشد األطراف بالمبدأ القائل بأنه ينبغي إعالم كل شخص 
  .خانهستهالك التبغ والتعرض لدالتي يثيرها ا

  
   عن المعلومات للجمهور ووسائل الكشف عنهانطاق الكشف   ٢-٥-٣
  
  لمعلومات المكشوف عنها للسلطات الحكوميةى الإوصول الجمهور   ١-٢-٥-٣
  

من العسير فهم المعلومات المفصـلة المتعلقـة بالمكونـات واالنبعاثـات السـامة لمنتجـات التبـغ، وقـد ال يـؤدي الكشـف 
ســاعد ســائر ور إلــى تعزيــز الصــحة العموميــة أو حمايتهــا. بيــد أن هــذه المعلومــات قــد تعــن هــذه المعلومــات للجمهــ
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كاديمية والمنظمات غير الحكوميـة، علـى اإلسـهام فـي وضـع سيما المؤسسات األأعضاء فئات المجتمع المدني، وال
  سياسات مكافحة التبغ.

  
لهـذه المبـادئ التوجيهيـة،  اً الحكوميـة وفقـ معلومـات أخـرى ُيكشـف عنهـا للسـلطات اً أيضـسـهم قـد تٕاضافة إلى ذلـك، و 

، في إذكـاء وعـي الجمهـور والمضـي قـدمًا فـي وضـع مثل المعلومات المتعلقة بالمكونات وخصائص المنتج والسوق
  سياسات مكافحة التبغ.

  
  :التوصية

  
نبعاثــات الســامة لقوانينهــا الوطنيــة، فــي جعــل المعلومــات المتعلقــة بالمكونــات واال اً ينبغــي لألطــراف أن تنظــر، وفقــ

لهـــذه المبـــادئ التوجيهيـــة متاحـــة  اً لمنتجـــات التبـــغ وغيرهـــا مـــن المعلومـــات المكشـــوف عنهـــا للســـلطات الوطنيـــة وفقـــ
  . طريقة هادفةعلى طلبها من سلطة حكومية) وب ءً للجمهور (على سبيل المثال عبر اإلنترنت أو بنا

  
مـن اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة  ١٢و ١١ن المكونات واالنبعاثات في سـياق المـادتيالكشف عن   ٢-٢-٥-٣

  اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
  

، ٧مــن االتفاقيــة فــي القســم  ١٢و ١١تــرد معلومــات عــن كيفيــة ارتبــاط الكشــف عــن المعلومــات للجمهــور بالمــادتين 
  "الروابط مع مواد أخرى في االتفاقية".

  
  "االتفاقية الروابط مع مواد أخرى في ٧ما يلي بعد العنوان  "ُيدرج 

  
  التغليف الذي يوحي بوجود مكّون محظور  ١-٧
  

  التغليف الذي يشير إلى وجود مكّون محظور" ١-٧ما يلي بعد الفقرة "ُيدرج 
  
  ت التبغتثبيت معلومات عن المكونات واالنبعاثات ذات الصلة على تغليف منتجا  ٢-٧
  

، حسبما وانبعاثاتها منتجات التبغعلى مكونات لجمهور اإلطالع ة فعالُيمثِّل تغليف منتجات التبغ وتوسيمها وسيلة 
رجـــع إلـــى تلـــك المـــادة وٕالـــى المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة ينبغـــي لألطـــراف أن ت، التـــي مـــن االتفاقيـــة ١١تقـــره المـــادة 

  بتنفيذها.
  
ج وسـائر بـرامفي مجـاالت التثقيـف واالتصـال والتـدريب ذات الصلة المكونات واالنبعاثات معلومات عن   ٣-٧

  إذكاء وعي الجمهور
  

ر ينبغي أن تنظر األطراف فـي أن تضـّمن مجـاالت التثقيـف واالتصـال والتـدريب وسـائر بـرامج إذكـاء وعـي الجمهـو 
 باآلثـار الجهـود الراميـة إلـى إعـالم الجمهـورهـذه الرسـائل تعـزز وانبعاثاتهـا. وقـد منتجـات التبـغ رسائل عن مكونات 

 اً منشــأة وفقــبــرامج فــي  هالقاتلــة التــي يثيرهــا اســتعمال التبــغ والتعــرض لدخانــ الصــحية والطبيعــة اإلدمانيــة والمخــاطر
  .والمبادئ التوجيهية بشأن تنفيذهامن االتفاقية  ١٢للمادة 
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  ٢الملحق 
  

  خصائص المنتج فيما يتعلق بخطر الحرائق
  (الحد من قابلية تسبيب السجائر للحرائق)

  
   ١٠و ٩المادتين  ة الجزئية بشأن تنفيذالنص المقترح إدراجه في المبادئ التوجيهي

  مكافحة التبغ  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن
   حسبما اعتمدها مؤتمر األطراف في دورته الرابعة

  
  

  التنظيم" ٢-٣-٣ما يلي بعد العنوان "ُيدرج 
  
  يب السجائر للحرائق)التنظيم فيما يتعلق بخطر الحرائق (الحد من قابلية تسب –السجائر   ١-٢-٣-٣
  
  معلومات أساسية  )١(
  

أو قطـع األثـاث الفـرش المنجـدة  وصرف النظر عنهـا وقـد ُتشـعل اً تحترق السجائر المشتعلة ببطء عند وضعها جانب
. وقـد لـوحظ ذلـك بـأكبر تـواتر فـي حـاالت التـدخين فـي أو غيرها من المـواد األقمشةمفروشات المنام أو األخرى أو 

ين تحـت تـأثير الكحـول أو العقـاقير غيـر المشـروعة أو األدويـة. وكـل عـام، ُيصـاب أو يتـوفى عـدد ر أو التـدخيالسر 
يجـة للحرائـق التـي تسـببها كبير من الناس حول العالم (على سبيل المثال من الحروق أو التسمم بدخان الغازات) نت

  .السجائر
  
فـي حــال  تنطفـئ فيهـا تلقائيـاً السـجائر بطريقـة يمكـن تصـميم هـذه اإلصـابات والوفيـات، عـدد كبيـر مـن ا لوقـوع منعـو 

وتعــرف هــذه الســجائر رقيــب للحــد بــذلك مــن خطــورة تســببها فــي نشــوب الحرائــق. دون  عــدم تــدخينها أو تركهــا جنبــاً 
  .ذات القابلية المحدودة لتسبيب الحرائقالسجائر باسم 

  
رهـا مـن ضـحايا فـي بعـض الواليـات وقد لوحظ حدوث انخفاضات في عـدد الحرائـق الناجمـة عـن السـجائر ومـا يناظ

الســجائر التقليديــة بســجائر ذات قابليــة محــدودة لتســبيب الحرائــق. وعلــى ســمحت باالستعاضــة عــن القضــائية التــي 
الــرغم مــن أن الســجائر ذات القابليــة المحــدودة لتســبيب الحرائــق ال تنطفــئ مــن تلقــاء نفســها فــي كــل حالــة، فــالمتوقع 

الحرائق وبالتالي من خطر حدوث اإلصابات والوفيات. ومن المهم مالحظة أن  منها هو أن تُقلل من خطر حدوث
فرض معيار يتعلق بالحد من قابلية تسبيب السجائر للحرائـق يهـدف إلـى تقليـل عـدد الحرائـق الناجمـة عـن السـجائر 

  عليها.  اً المشتعلة؛ ولكنه لن يقضي تمام
  

لتسبيب الحرائق قد تكون سمّيتها مختلفة عن السجائر التقليدية. وثمة ادعاءات بأن السجائر ذات القابلية المحدودة 
بيــد أن البحــوث تشــير إلــى أن الســجائر ذات القابليــة المحــدودة لتســبيب الحرائــق هــي علــى نفــس القــدر مــن الســمية 

  الذي للسجائر التقليدية وعلى نفس القدر من الخطورة على الصحة البشرية.
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  ائر للحرائقتنظيم قابلية تسبيب السج  )٢(
  

األداء عـن طريـق  إلـى اً مسـتند اً لدى تنظيم قابليـة تسـبيب السـجائر للحرائـق، عـادة مـا تتبـع السـلطات الحكوميـة نهجـ
الفشــل (معــايير األداء)  اعتمــاد أحكــام ُتحــدد طريقــة االختبــار التــي ُتســتخدم، ومــن ثــم أحكــام تحــدد معــايير النجــاح/

  .)٤(انظر التذييل  بعد إجراء االختبار المنطبقة على النتائج التي ُيحصل عليها
  

اشــتراطات تتعلــق بتقنيــة معّينــة لتحقيــق الحــد مــن قابليــة  اً وفــي عــدد مــن الحــاالت، حــددت الســلطات الحكوميــة أيضــ
  ).٥حدوث الحرائق بسبب السجائر، أال وهي تكنولوجيا الشريط الورقي، واشتراطات تتعلق باإلشهاد (انظر التذييل 

  
  التوصيات  )٣(
  

ينبغي لألطـراف أن تشـترط امتثـال السـجائر لمعيـار مـن معـايير الحـد مـن قابليـة تسـبيب السـجائر   )١(
  للحرائق، مع مراعاة ظروفها وأولوياتها الوطنية.

  
يطابق  من هذه الفقرة، ينبغي لألطراف أن تنظر في تحديد معيار لألداء )١(لدى تنفيذ التوصية   )٢(

فيما يتعلق بالنسبة المئوية للسجائر التي قد ال تحتـرق بكامـل طولهـا الية الحالممارسات الدولية كحد أدنى 
  .٤للطريقة الموصوفة في التذييل  اً لدى اختبارها طبق

  
الســجائر ذات القابليــة المحــدودة مــن شــأن تســمح بــأي ادعــاءات تــوحي بــأن  أال ينبغــي لألطــراف  )٣(

  تتسبب في إشعال الحرائق.      أال لتسبيب الحرائق 
  
  مهلة منع استعمال المكونات المحظورة أو المقيدة" ٤-٤ما يلي بدًال من "درج يُ 
  
  الُمهل  ٤-٤
  
  المكونات المحظورة أو المقيدة  ١-٤-٤
  

  الحالية) ٤-٤(يظل النص كما هو في الفقرة 
  
  الحد من قابلية تسبيب السجائر للحرائق  ٢-٤-٤
  

عــدم توريــد ســوى والمتــاجرين بــه بالتجزئــة صــناعة التبــغ  دوائــرينبغــي لألطــراف أن ُتحــدد مهلــة يتعــين بعــدها علــى 
  السجائر التي تمتثل للمعيار المطلوب الخاص بالحد من قابلية تسبيب السجائر للحرائق.

  
  المكونات المحظورة أو المقيدة" -أخذ العينات واالختبار  ٦-٤ما يلي بدًال من "ُيدرج 

  
  أخذ العينات واالختبار  ٦-٤
  
  لمحظورة أو المقيدةالمكونات ا  ١-٦-٤
  

  الحالية) ٦-٤(يظل النص كما هو في الفقرة 
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  الحد من قابلية تسبيب السجائر للحرائق  ٢-٦-٤
  

منافـذ البيـع الجهـات المصـنعة أو الجهـات المسـتودرة أو ينبغـي لألطـراف النظـر فـي جمـع عينـات مـن السـجائر مـن 
المطلـوب الخـاص بالحـد األداء  إذا كانت تمتثـل لمعيـار. وينبغي بعد ذاك اختبار هذه العينات للتحقق مما ةبالتجزئ

للطريقـــة الموصـــوفة فـــي  اً مـــن قابليـــة تســـبيب الســـجائر للحرائـــق. وينبغـــي جمـــع العينـــات واختبارهـــا علـــى الســـواء وفقـــ
  . ٤التذييل 

  
  ٤التذييل 

  
  السجائر ذات القابلية المحدودة لتسبيب الحرائق

  
  .دودة لتسبيب الحرائق وطريقة االختبار ذات الصلةمعيار األداء للسجائر ذات القابلية المح

  
جرى التعبير عـن معيـار األداء للسـجائر ذات القابليـة المحـدودة لتسـبيب الحرائـق بالنسـبة المئويـة للسـجائر التـي إذا 

  ما ُأشعلت وُوضعت جانبًا على طبقة تحتية محددة سلفًا ال تحترق بكامل طولها. 
  

  لعدم االحتراق بالكامل. ٪٧٥ال يقل عن  الً الدولية تتطلب معد ، كانت الممارسة٢٠١٢وفي عام 
  

ــــت٢٠١٢وحتــــى عــــام  ــــة رائــــق ط ، كان ــــار المعياري ــــال الســــجائر االختب ــــات والتحقــــق مــــن امتث المتاحــــة لجمــــع العين
يب ـــبة تســـم قابليـــة لتقييـــار معياريـــة اختبـــطريق"  ISO 12863:2010عدم االحتـراق بالكامـل تشـمل مـا يلـي:  لمعدل
 طريقـــة اختبـــار معياريــة لتقيـــيم قابليـــة تســـبيب الســـجائر للحرائـــق"؛" EN ISO 12863:2010ور للحرائـــق"؛ ــــالسجائ

 "تحديـد قابليـة السـجائر لالنطفـاء"؛ NZS/AS 4830:2007و "تحديد قابلية السـجائر لالنطفـاء"؛ AS 4830-2007و
  السجائر".طريقة اختبار معياري لقياس شدة اشتعال " ASTM E2187-09و
  

  ٥ التذييل
  

  معلومات إضافية – السجائر ذات القابلية المحدودة لتسبيب الحرائق
   
  تصميم ورق السجائر   )أ(
  

بالنســـبة للســـجائر  اتالممارســـإحـــدى فـــي الحـــاالت التـــي تشـــترط األطـــراف فيهـــا تكنولوجيـــا الشـــريط الـــورقي، تتمثـــل 
ي إحاطـة عمـود التبـغ بشـريط يقـع علـى مسـافة ال تقـل عـن المزودة بمرشـح (فلتـر) وغيـر المـزودة بـه علـى السـواء فـ

من الطرف الذي  مليمتر ١٠من الطرف الذي ُيشعل ووضع شريط ثاٍن مماثل على مسافة ال تقل عن  مليمتر ١٥
مــن الطــرف  مليمتــر ١٠يوجــد بــه المرشــح أو، فــي حالــة الســجائر غيــر المــزودة بمرشــح، علــى مســافة ال تقــل عــن 

  بغ.الموسوم من عمود الت
  
  نهج اإلشهاد   )ب(
  

في الحاالت التي ُيعتمد فيها نهج لإلشهاد الذاتي، تتمثل الممارسة المتّبعـة فـي اشـتراط تقـديم صـناعة التبـغ للسـلطة 
يفيـــد امتثالهـــا للمعيـــار المطلـــوب الخـــاص بالحـــد مـــن قابليـــة تســـبيب أو إعالنـــًا بالحقـــائق الحكوميـــة المختصـــة بيانـــًا 
  نهج بديل في تكليف طرف ثالث باإلشهاد.السجائر للحرائق. ويتمثل 
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  ٣الملحق 
  

  ورقة معلومات أساسية عن الحد من قابلية تسبيب التبغ لإلدمان
  
  

  المحتويات
  
  مقدمة  -١
  
  ما هي قابلية تسبيب التبغ لإلدمان؟   -٢
  
  ما الذي يجعل منتجات التبغ مسببة لإلدمان؟  -٣
  
  ان بالفائدة على الصحة؟كيف يعود الحد من قابلية تسبيب التبغ لإلدم  -٤
  
  هل ُيمكن قياس درجة قابلية تسبيب التبغ لإلدمان؟  -٥
  
  هل ُيمكن قياس المحتوى من النيكوتين؟  -٦
  
  ما هي مستويات النيكوتين الموجودة في أوراق التبغ ومنتجات التبغ؟  -٧
  
  هل ُيمكن الحد من محتوى أوراق التبغ ومنتجات التبغ من النيكوتين؟  -٨
  
  رى تحديد مستوى عتبي للنيكوتين في منتجات التبغ ال ُيسبب اإلدمان أو يؤدي إلى إدامته؟هل ج  -٩
  

  ما هي العالقة بين منتجات التبغ ذات المستوى المنخفض من النيكوتين و"التعويض"؟  -١٠
  

ين أيهما يعود بمزيد من الفائدة على الصحة العمومية: خفض محتوى منتجـات التبـغ المتعاطـاة بالتـدخ  -١١
  من النيكوتين تدريجيًا أم خفض محتواها من النيكوتين دفعة واحدة؟

  
ما هي المسائل التي ُيمكن دراستها في إطار البحوث التي سـتجرى فـي المسـتقبل بشـأن قابليـة تسـبيب   -١٢

  التبغ لإلدمان؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



FCTC/COP/5/9    

11 

  مقدمة  -١
  

بمواصــلة عملــه بشــأن وضــع مبــادئ توجيهيــة قــرر مــؤتمر األطــراف فــي دورتــه الرابعــة "تكليــف الفريــق العامــل [...] 
بطريقــة تدريجيــة، وتقــديم مســّودة مبــادئ توجيهيــة بشــأن قابليــة تســبيب اإلدمــان والســمية إلــى مــؤتمر األطــراف فــي 

   ١دوراته المقبلة لينظر فيها".
  

ة للحـــد مـــن مكّونـــًا حاســـمًا فـــي أي اســـتراتيجي ٢وينبغـــي أن ُيشـــّكل التصـــدي لقابليـــة تســـبيب منتجـــات التبـــغ لإلدمـــان
اســتعمال التبــغ. وكخطــوة أولــى قــد تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى وضــع مبــادئ توجيهيــة، أعــد الفريــق العامــل ورقــة 
المعلومــات األساســية هــذه لمســاعدة األطـــراف علــى فهــم التحــديات والفــرص التـــي تحــيط بهــذه المســائل علــى نحـــو 

  أفضل. 
  
  ما هي قابلية تسبيب التبغ لإلدمان؟  -٢
  

فقابليــــة تســـــبيب التبـــــغ لإلدمــــان تشـــــير إلـــــى اإلمكانيـــــة  ٣تســـــبيب التبـــــغ لإلدمــــان ليســـــت كإدمـــــان التبـــــغ. إن قابليــــة
الفارماكولوجيــة لتــأثير منــتج مــن منتجــات التبــغ علــى الوظــائف الفيزيولوجيــة والنفســية للفــرد علــى نحــو يجعلــه مــدمنًا 

لتبــغ لإلدمـان بقدرتـه علــى إضـفاء شــعور للتبـغ ويواظـب علــى أدمانـه. وتتعلـق قابليــة تسـبيب منـتج مــا مـن منتجـات ا
  بالمكافأة أو التخفيف من أعراض االمتناع، أو باألمرين معًا. 

  
وقابلية تسبيب التبغ لإلدمان مشكلة معقدة تتفـاوت تبعـًا للطبيعـة الكيميائيـة النبعاثـات منـتج التبـغ وسـمات تصـميمه 

  االستقالب وسمات المنتج المادية والكيميائية. المادية. وتشمل العناصر الرئيسية الجرعة وسرعة االمتصاص و 
  

وبالنســبة لمنــتج مــا مــن منتجــات التبــغ، يتفــاوت خطــر إدمــان الفــرد أيضــًا تبعــًا للخــواص الوراثيــة والبيئــة االجتماعيــة 
  والعوامل الحمائية وتصّور الخطر وتوافر المال الالزم لشراء منتجات التبغ وما إلى ذلك.

  
  ما الذي يجعل منتجات التبغ مسببة لإلدمان؟  -٣
  

النيكوتين هو المادة الرئيسية في التبغ التي ُتسبب اإلدمان. وكيفية إيصال النيكوتين إلى الجهاز العصـبي المركـزي 
وشكله الكيميائي ومدى سهولة تكييف الجرعة تبعًا الحتياجات المستخدم وسـمات تصـميم منتجـات التبـغ التـي تُتـيح 

ستخدم سهولة التعاطي هي كلها أمور تضطلع بدور رئيسي في تسبيب اإلدمـان وٕادامتـه. وبـالنظر إلـى االرتبـاط للم
بين معّدل إيصال العقار وٕامكانيـة اإلدمـان، فـإن القـدرة علـى إيصـال النيكـوتين علـى أسـرع نحـو ممكـن إلـى الجهـاز 

  التبغ لإلدمان. العصبي المركزي قد تؤثر في إمكانية تسبيب منتج ما من منتجات 
  

                                                           
  المتاحة في الموقع:  FCTC/COP/4/REC/1في الوثيقة  FCTC/COP4(10)انظر القرار      ١

http://apps.who.int/gb/fctcA/A_cop4.htm 

 ًا إلى "قابلية تسبيب اإلدمان" بعبارة "المسؤولية عن االعتماد" أو "إمكانية اإلدمان". يشار أحيان     ٢

لالطـالع  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ١٤مبادئ توجيهية بشأن تنفيذ المادة انظر      ٣
م عبارة  "إدمان التبغ" هنا كمـرادف لعبـارات "إدمـان النيكـوتين" االعتماد على التبغ". وُتستخد على تعريف لعبارة "إدمان التبغ/

 و"االعتماد على التبغ" و"االعتماد على النيكوتين".
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وفــي حــين أن البحــوث قــد بّينــت أن النيكــوتين، وهــو القلــواني الرئيســي الموجــود فــي أوراق التبــغ، قــد ال يكــون المــادة 
الوحيدة في التبغ التي توثر في قابلية تسبيب التبغ لإلدمان، فلم ُتكتشف بطريقـة قاطعـة، علـى األقـل فـي المنتجـات 

  لها مثل هذا التأثير.المتعاطاة بالتدخين، مادة أخرى 
  

مــن قلوانيــات البيريــدين المختلفــة، وٕان تكــن ذات صــلة بعضــها  ٢٠وعــالوة علــى ذلــك، يحتــوي التبــغ علــى أكثــر مــن 
بـــبعض. وقـــد ُدرســـت تـــأثيرات عـــّدة قلوانيـــات ثانويـــة (األنابـــازين واألناتـــابين والكـــوتينين والميوســـمين والنورنيكـــوتين) 

زة من تلقاء ذاتها أو ما إذا كانت ُتعزز التعاطي الذاتي للنيكـوتين. ومـازال مـن لمعرفة ما إذا كانت لها خواص معزِّ 
  غير الواضح ما إذا كان قلواني أو أكثر من القلوانيات الثانوية هي المسؤولة عن تيسير تعاطي النيكوتين ذاتيًا.

  
ـــاحثون انخفاضـــًا ملحوظـــًا فـــي مســـتويات أكســـيداز أحـــادي األمـــين فـــي مـــخ المـــدخنين وأعضـــائهم  وقـــد اكتشـــف الب

ــر الــدوبامين. ويــؤدي انخفــاض أكســيداز أحــادي  المحيطيــة. وأكســيداز أحــادي األمــين أنــزيم مهــم مســؤول عــن تكسُّ
األمـين إلــى ارتفـاع مســتويات الـدوبامين وقــد يكـون ســببًا آخـر الســتمرار المـدخنين فــي التـدخين، أي للمحافظــة علــى 

الرغبــة فــي تكــرار اســتعمال العقــار. وقــد اقتُــرح أن هــذا التغييــر ُتســببه  مســتويات الــدوبامين المرتفعــة التــي تــؤدي إلــى
على األرجح مادة في دخان التبـغ غيـر النيكـوتين. وثمـة تقـارير تفيـد بـأن مكونـات معّينـة مـن مكونـات التبـغ مثبطـة 

كـاربولين  -تـا نـافثوكينون واثنـين مـن قلوانيـات بي -٤-١-١ثالثي الميثيل -٦، ٣، ٢ألكسيداز أحادي األمين، مثل 
كـــاربولين). وال ُيعـــرف الكثيـــر عـــن تـــأثير اســـتخدام  -كـــاربولين) ونورهارمـــان (البيتـــا  -بينـــا -ميثيـــل -١والهارمـــان (

  منتجات التبغ الفموية على مستويات أكسيداز أحادي األمين.
  

ادة احتمـال تعــاطي وجـرى اختبـار بضـع مــواد أخـرى موجـودة فـي التبــغ، مثـل األسـيتالديهايد، لمعرفـة قــدرتها علـى زيـ
النيكوتين ذاتيًا. وُيبّين عدد من األوراق المنشورة أن األسيتالديهايد الذي يتكون خالل احتراق المواد العضوية يـؤدي 

  إلى آثار بيولوجية ُيمكن أن ُتِسهم في اإلدمان.
  

تصـادية تـرتبط أيضـًا باالسـتمرار وثمة تقارير تفيد بأن العوامل الثقافية واالجتماعيـة والبدنيـة (الحسـية الحركيـة) واالق
  في استخدام منتجات التبغ. 

  
  كيف يعود الحد من قابلية تسبيب التبغ لإلدمان بالفائدة على الصحة؟  -٤
  

وقاية من االعتماد على التبغ، يتمثل الهدف الصحي الرئيسي من فرض الحد من قابلية تسبيب التبغ لإلدمان في ال
التبـغ. ويتمثـل هـدف ثـاٍن فـي مسـاعدة مسـتخدمي التبـغ المـدمنين الـذين يحـاولون  سـيما بـين الشـباب ممـن يجّربـونال

  جاهدين اإلقالع عن تعاطي التبغ.
  

وأما الفائدة العامة التي تعود على الصحة العمومية من الحد من قابلية تسبيب التبـغ لإلدمـان فتتمثـل فـي الحـد مـن 
  انتشار استخدام التبغ.

  
سبيب منتجات التبـغ لإلدمـان بـأي حـال مـن األحـوال أن مثـل هـذه المنتجـات سـتكون أقـل وال يعني الحد من قابلية ت

  خطرًا على الصحة البشرية من منتجات التبغ التقليدية.
  
  هل ُيمكن قياس درجة قابلية تسبيب التبغ لإلدمان؟  -٥
  

تبــغ لإلدمــان. وبالتــالي ال ُيتــاح ال توجــد حاليــًا طريقــة معياريــة لقيــاس درجــة قابليــة تســبيب منــتج مــا مــن منتجــات ال
للوكــاالت التنظيميــة معيــار يســتند إلــى األداء ُيمكنهــا اإلشــارة إليــه مباشــرة فــي التشــريعات. ومــع ذلــك، فقــد ُأجريــت 
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بعــض البحــوث بشــأن جــدوى تكييــف منهجيــة اختبــار المســؤولية عــن اإلدمــان المســتخدمة فيمــا يتعلــق بمستحضــرات 
  صيدالنية أخرى لهذا الغرض. 

  
اإلدمــان (فــي صــفوف س وأمــا قيــاس درجــة اإلدمــان لــدى مســتخدمي التبــغ فمســألة مختلفــة. وهنــاك عــّدة أدوات لقيــا

المــدخنين أساســًا)، أكثرهــا اســتخدامًا اختبــار فاغرســتروم لالعتمــاد علــى التبــغ (المعــروف أيضــا باختبــار فاغرســتروم 
تمــاد علــى النيكــوتين. بيــد أن لكــل مــن الطــريقتين لالعتمــاد علــى الســجائر) والمعــايير التشخيصــية واإلحصــائية لالع

  أوجه نقص.
  

ومن المهم أالَّ يغيب عن األذهان أن منتجات التبغ ُتعتبر مسببة لإلدمان (انظر الفقرة السادسـة مـن ديباجـة اتفاقيـة 
ة لإلدمـان، منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ). وكمـا هـو الحـال بالنسـبة ألغلـب العقـاقير المسـبب

  من الممكن لبعض الناس استخدام منتجات التبغ من آن آلخر دون تحولهم إلى مدمنين. 
  
  هل ُيمكن قياس المحتوى من النيكوتين؟  -٦
  

مــن إجمــالي محتــوى بعــض أنــواع التبــغ مــن  ٪٨٨النيكــوتين هــو القلــواني الرئيســي الموجــود فــي التبــغ، حيــث ُيشــكل 
تقريبًا الموجود في التبغ في شكل أمـالح النيكـوتين. وهنـاك عـدد مـن الطـرق لقيـاس  القلوانيات. ويوجد كل النيكوتين

  النيكوتين في التبغ ومنتجات التبغ.
  

  طريقة معتمدة من أعضاء شبكة مختبرات التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتحديد النيكـوتين فـي
مــــن  ١٠و ٩بشــــأن المــــادتين  العمــــل الجــــاري، FCTC/COP/4/INF.DOC./2التبــــغ (انظــــر الوثيقــــة 

اتفاقية منظمة الصـحة العالميـة اإلطاريـة بشـأن مكافحـة التبـغ: تقريـر مبـادرة التحـرر مـن التبـغ التابعـة 
 ، المقدمة إلى الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف).لمنظمة الصحة العالمية

  الطريقــةISO 2881:1992  تحديــد  –التابعــة للمنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي "التبــغ ومنتجــات التبــغ
 طريقة القياس الطيفي". –محتواها من القلوانيات 

  الطريقة الرسميةT-301  التابعة إلدارة الصحة العمومية الكنديةHealth Canada ات (تحديد القلوانيـ
 .١٩٩٩األول/ ديسمبر كانون  في أوراق التبغ الكاملة)، المنشورة في

  التابعــة لرابطــة  ٣٥الطريقــة الموصــى بهــا رقــمCORESTA (كــالنيكوتين) تحديــد إجمــالي القلوانيــات" ،
ــفــي التبــغ بالتحليــل التــدفقي المتصــل  )؛ والطريقــة الموصــى بهــا ٢٠١٠" (ث)د(اإلصــدار الثــاني المحَّ

 ).٢٠٠٥النيكوتين في التبغ ومنتجات التبغ بالتحليل الكروماتوغرافي الغازي" ( ، "تحديد٦٢ رقم
 
  البروتوكول المنّقح الخاص بمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها والمعني بتحليل كمية النيكوتين في

منتجــات التبــغ العــديم الــدخان ومســتوى رطوبتهــا اإلجمــالي ودرجــة حموضــتها، والمنشــور فــي: الســجل 
 / إشعارات.٢٠٠٩كانون الثاني/ يناير،  ٧، األربعاء/ ٤، الرقم ٧٤فدرالي/ المجلد ال

  
  وهناك عدد من الطرق األخرى التي اسُتخدمت وأعلن عنها باحثون في المنشورات العلمية.
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  ما هي مستويات النيكوتين الموجودة في أوراق التبغ ومنتجات التبغ؟  -٧
  

وراق التبغ ومنتجات التبغ تفاوتًا كبيـرًا. وتـأتي أوراق التبـغ المسـتخدمة فـي منتجـات تتفاوت مستويات النيكوتين في أ
. وُيستخدم في عدد قليـل جـدًا مـن المنتجـات أوراق مـن النـوع Nicotiana tabacumالتبغ التجارية أساسًا من النوع 

Nicotiana rustica  نوعًا مزروعًا  ١٥٢حص العشوائي لـ ). واستنادًا إلى الفسبيل المثال "الُتمباك" السوداني(على
مليغــرام للغـــرام  ٤٩,٣و ١,٧أفــاد البـــاحثون بوجــود القلوانيــات بنســب تتـــراوح بــين  Nicotiana tabacumمــن النــوع 

  الواحد.
  

وتشمل بعـض العوامـل المهّمـة التـي تحـدد مسـتويات النيكـوتين فـي أوراق التبـغ نـوع التبـغ (أي الشـرقي الُمنضـج فـي 
ا الُمنضج بالتدخين وبورلي الُمنضج في الهـواء والتبـغ الـداكن الُمنضـج فـي الهـواء) ووضـع األوراق الشمس وفيرجيني

على النبات والممارسات الزراعية والمعالجة باألسمدة ودرجة النضج. وقد أفاد بـاحثون بـأن أوراق التبـغ التـي ُتجمـع 
لنيكــوتين فــي حــين أن أوراق الجــزء العلــوي مــن الجــزء الســفلي مــن نباتــات تبــغ فرجينيــا تحتــوي علــى أقــل قــدر مــن ا

  مليغرام للغرام الواحد من التبغ الجاف، على التوالي).  ٦٠,٤و ٣٧,٤تحتوي على أكبر قدر (
  

  منتجات التبغ التي ُتحرق
  

هناك تفاوت كبير في محتوى سجائر التبغ التي تُباع عالميًا من النيكوتين. فكمية النيكوتين الموجودة فـي السـجائر 
مليغرامـًا (لكـل سـيجارة). وقـد تـراوح تركيـز  ١٥مليغرامـات و  ٨تي تحتوي على توليفـة مـن التبـغ تتـراوح عـادة بـين ال

مليغــرام للغــرام   ٢٣,٢و ١٣,٨نوعــًا مــن الســجائر ذات األســماء التجاريــة العالميــة بــين  ٤٨النيكــوتين فــي عّينــة مــن 
  الواحد (من التبغ الجاف). 

  
ــ  ١٥,٣نوعــًا مــن ســجائر البيــدي ذات األســماء التجاريــة بــين  ١٢ي التبــغ المســتخدم فــي وتــراوح تركيــز النيكــوتين ف

  مليغرام للغرام الواحد. ٢٧,١و
  

  منتجات التبغ التي ُتسخَّن 
  

يتراوح تركيز النيكوتين في مستحضرات التبغ التجارية المستخدمة في تدخين النرجيلة (المعروفة أيضا باألرجيلة أو 
ــــه أو الشيشــــة أ ــــين الحق ــــة أيضــــًا  ٦,٣و ١,٨و الجــــوزة) ب ــــي المنتجــــات المنكَّهــــة (المعروف مليغــــرام للغــــرام الواحــــد ف

  مليغرامًا للغرام الواحد. ٤١و ٣٠بالمعّسل)؛ أّما في المنتجات غير المنكَّهة فيتراوح بين 
  

  منتجات التبغ التي تُتعاطى عن طريق الفم أو األنف
  

لدوليـة التفاوتـات التاليـة فـي مسـتوى النيكـوتين (بـالمليغرام للغـرام الواحـد، أظهر مسح حديث لمنتجات التبـغ الفمويـة ا
-٠,٩١؛ الغوتخـا، ٤,٧٩-٢,٥٣؛ الخايني، ٣٠,٤-٩,٥٥؛ الزردا، ٣٣,٤-٣٤,١من وزن المادة الرطبة): الغول، 

؛ ١٧,٢-٧,٧٦؛ الســــــــنوس، ١٤,٩-١,١٧؛ الســــــــعوط، ٢٨,٢-١٠,٣؛ الُتمبــــــــاك، ١٤,٢-١٠,٥؛ النســـــــوار، ٤,٢٠
  ٣٠,١.١-٥,٢٩، الشيمو

  
  

                                                           
 انظر المسرد (في الصفحة األخيرة).     ١
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  هل ُيمكن الحد من محتوى أوراق التبغ ومنتجات التبغ من النيكوتين؟  -٨
  

  ُيمكن الحد من النيكوتين إما بإزالته كيميائيًا من أوراق التبغ أو بالهندسة الوراثية. 
  

حرجيــة، وهــي وُيمكــن إزلــة النيكــوتين مــن أوراق التبــغ مــن خــالل عمليــة ُتعــرف باســم االســتخالص الســائل الفــائق ال
العمليــة الــي تســتخدم ثــاني أكســيد الكربــون تحــت ضــغط عــاٍل إلزالــة الكــافيين مــن القهــوة. وطبقــا للتقــارير فــإن هــذه 

مـن النيكــوتين. وفــي أوائـل التســعينيات مــن القـرن الماضــي، اســتخدم صـانع فــي الواليــات  ٪٩٧العمليـة تزيــل حــوالي 
خدمة فـي صـنع نـوع مـن السـجائر جـرى تسـويقه باعتبـاره "خـال مـن المتحدة هذه الطريقة لمعالجـة أوراق التبـغ المسـت

مليغــرام مــن النيكــوتين للغــرام الواحــد مــن التبــغ  ٠,٠٣النيكــوتين". وطبقــًا للتقــارير، فــإن هــذه الســجائر تحتــوي علــى 
  الجاف. 

  
ى مـنخفض للغايـة وتتمثل طريقة أخرى للحد من النيكوتين في استخدام أوراق تبغ جرى تحويرها وراثيـًا إلنتـاج محتـو 

  من النيكوتين. وقد تمكنت عمليات المعالجة الوراثية التقليدية من خفض مستويات النيكوتين حوالي عشرة أمثال. 
  

وفــي عهــد أقــرب، جــرت هندســة التبــغ وراثيــًا إلنتــاج مســتويات منخفضــة للغايــة مــن النيكــوتين. فقــد اســتخدم بــاحثون 
ر التســعينيات مــن القــرن الماضــي فــي جامعــة واليــة كاروالينــا الشــمالية فــي تكنولوجيــات البيولوجيــا الجزيئيــة فــي أواخــ

مليغــرام مــن النيكــوتين للغــرام  ٠‚٠٥الواليــات المتحــدة لتطــوير ســاللة مــن التبــغ تبلــغ مســتويات النيكــوتين فيهــا نحــو 
  ذه الساللة). الواحد من التبغ (جرت القياسات على سجائر ُأنتجت في الواليات المتحدة باستخدام أوراق من ه

  
هــل جــرى تحديــد مســتوى عتبــي للنيكــوتين فــي منتجــات التبــغ ال ُيســبب اإلدمــان أو يــؤدي إلــى   -٩

 إدامته؟
 

ال تتوافق اآلراء حتى اآلن على مستوى عتبي للنيكوتين في منتجات التبـغ ال ُيسـبب اإلدمـان لجميـع متعـاطي التبـغ 
هلت في أمريكا الشمالية على سـجائر تحتـوي مسـتويات مختلفـة أو يؤدي إلى إدامته لديهم. وربما تساعد بحوث استُ 

من النيكوتين على توفير المزيد من المعلومـات فـي هـذا الصـدد. وبصـرف النظـر عـن ذلـك، يعتقـد الخبـراء فـي هـذا 
  المجال أن منتجات التبغ الخالية تقريبًا من النيكوتين لن ُتسبب اإلدمان أو تديمه. 

  
  نتجات التبغ ذات المستوى المنخفض من النيكوتين و"التعويض"؟ما هي العالقة بين م  -١٠

  
  تُناَقش الظاهرة المعروفة باسم "التعويض" في سياق منتجات التبغ المتعاطاة  بالتدخين، كالسجائر. 

  
إن بإمكان المدخنين تدخين السجائر بدرجة من الشّدة قد تزيد أو تقل، ويحصلون بالتالي على جرعات مختلفـة مـن 

يكوتين في كل مّرة. وقد ُأعرب عن االنشـغال فيمـا يتعلـق بالسـجائر ذات المحتـوى المـنخفض مـن النيكـوتين (فـي الن
الدخان) ألن المدخنين سيدخنون المزيد مـن السـجائر و/ أو يـدخنونها بمزيـد مـن الشـراهة مـن أجـل "التعـويض" عـن 

هـــذا إلـــى زيـــادة تعرضـــهم للمـــواد المســـرطنة مســـتويات النيكـــوتين المنخفضـــة فـــي الـــدخان الـــذي يستنشـــقونه. ويـــؤدي 
  وغيرها من االنبعاثات السامة الموجودة في الدخان.

  
وقــد ُأعــرب عــن انشــغال مماثــل بشــأن خفــض محتــوى الســجائر مــن النيكــوتين: ذلــك أن المــدخنين سيعوضــون عــن 

  أدناه). ١١يضًا الفرع انخفاض النيكوتين بتدخين المزيد من السجائر و/ أو تدخينها بمزيد من الشراهة (انظر أ
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والسجائر التي يجري تسويقها عادة باعتبارها "قليلة النتاج" ليست قليلة النتاج الن محتواها من النيكوتين قـد ُخفِّـض 
عندما ُينتج الدخان في ظل الظروف التي تقضي بها  ١وٕانما بسبب انخفاض مستويات النيكوتين والقار في الدخان

القياســـي. وعمومـــًا، فـــإن محتـــوى الســـجائر القليلـــة النتـــاج مـــن النيكـــوتين مماثـــل للســـجائر  المنظمـــة الدوليـــة للتوحيـــد
 ٢العادية؛ أّما النتاج المنخفض الذي يسفر عنه قياس دخانها فيرجع عمومًا إلى السمات المحـددة لتصـميم السـجائر

  وليس إلى خفض محتواها من النيكوتين فعًال.
  

علـى الصـحة العموميـة: خفـض محتـوى منتجـات التبـغ المتعاطـاة أيهما يعود بمزيـد مـن الفائـدة   -١١
  بالتدخين من النيكوتين تدريجيًا أم خفض محتواها من النيكوتين دفعة واحدة؟

  
يعــود بمزيــد مــن الفائــدة علــى  ال يوجــد توافــق فــي اآلراء بشــأن مــا إذا كــان خفــض النيكــوتين تــدريجيًا خطــوة بخطــوة

  دة وبسرعة. الصحة العمومية أو خفضه دفعة واح
  

ويتمثل أحد النهوج المقترحة في خفض محتوى منتجات التبغ من النيكـوتين تـدريجيًا حتـى بلـوغ مسـتويات منخفضـة 
جــدًا مــع مــرور الــزمن، وذلــك خطــوة بخطــوة. ولكــن ثمــة اعتقــاد بــأن هــذا الخفــض التــدريجي قــد يــؤدي إلــى ســلوك 

النطـــاق جـــرى فيهـــا خفـــض مســـتويات النيكـــوتين فـــي تعويضـــي. وقـــد بّينـــت دراســـة ســـريرية قصـــيرة األمـــد ومحـــدودة 
السجائر تدريجيًا أن سلوكًا تعويضـيًا ابتـدائيًا بشـأن التـدخين بـدأ فـي الظهـور عنـد خفـض الجرعـة فـي البدايـة. ولكـن 
عنــدما بلغــت الجرعــات مســتويات منخفضــة جــدًا، لــم يالحــظ البــاحثون أي ســلوك تعويضــي أو زيــادة فــي التعــرض 

الحظوا أيضًا انخفاضًا في مستوى االعتماد وزيادة في إمكانية تيسـير اإلقـالع عـن التـدخين فـي  للمواد السمية. وقد
صــفوف المــدخنين غيــر المهتمــين بــالتوقف عــن التــدخين. وتطــابق هــذه النتــائج نتــائج دراســة واســعة النطــاق كشــفت 

تبط بتخفـيض تـدريجي فـي كميـة النقاب عن أن التدّرج في تقليل محتوى السجائر من النيكوتين خالل ستة أشهر يـر 
وعـدم حـدوث زيـادة كبيـرة فـي  مدخول النيكوتين الذي يستنشقه المدخن، مع عدم زيادة عـدد السـجائر المدخنـة يوميـاً 

  معدالت التعرض لدخان المنتجات التي تحرق التبغ.
  

تويات ويتمثـــل نهـــج آخـــر فـــي خفـــض المحتـــوى مـــن النيكـــوتين بســـرعة (عـــن طريـــق خفضـــه دفعـــة واحـــدة) إلـــى مســـ
منخفضـــة جـــدًا. وقـــد تصـــدت إحـــدى الدراســـات لآلثـــار الناجمـــة عـــن اســـتخدام ســـجائر منخفضـــة النيكـــوتين مـــن ِقبـــل 
مدخنين مهتمين بـاإلقالع عـن التـدخين. وفـي هـذه الدراسـة، ظهـرت علـى األشـخاص الـذين تحولـوا فـورًا إلـى تـدخين 

للمـواد السـمية وانخفـاض االعتمـاد وغيـاب سجائر محتواها من النيكوتين منخفض جـدًا عالمـات انخفـاض التعـرض 
الســـلوك التعويضـــي ومعـــدل إقـــالع عـــن التـــدخين مماثـــل لمـــا يـــنجم عـــن منتجـــات اإلقـــالع الدوائيـــة المســـتندة إلــــى 

  النيكوتين، أو أعلى منه قليال.
  

مـن ويذهب رأي إلـى أن مسـتخدمي التبـغ المـدمنين غيـر الـراغبين فـي اإلقـالع عـن التـدخين سـيعانون علـى األرجـح 
الحرمان الحاد من النيكوتين إذا ما ُأجبروا على استخدام منتجات التبغ ذات المحتوى المنخفض جدًا مـن النيكـوتين 
فقط. بيـد أن بعـض الدراسـات ُتشـير إلـى أن هـذا قـد ال يكـون الحـال بالنسـبة لجميـع المـدخنين المـدمنين. وقـد يـؤدي 

غ المدمنين إلى أعراض االمتناع التي قد ُتلحق خلًال شديدًا الحرمان الحاد من النيكوتين في صفوف مستخدمي التب
بالسلوك واالنفعاالت والوظيفة المعرفية والصحة الفيزيولوجية. ومن الممكـن أن يـؤدي الحرمـان الحـاد مـن النيكـوتين 

                                                           
ُيقـــاس النيكـــوتين فـــي دخـــان الســـجائر أوًال بعـــد اســـتخراج الـــدخان بواســـطة آالت تـــدخين تبعـــًا لمجموعـــة مـــن بـــارامترات      ١

التـــدخين المحـــددة ســـلفًا، كتلـــك التـــي تتضـــمنها معـــايير المنظمـــة الدوليـــة للتوحيـــد القياســـي المنطبقـــة، ومـــن ثـــم بتطبيـــق أدوات 
 الكيمياء التحليلية لقياس كمية النيكوتين في الدخان المستخرج. 

 رشح أو مسام الورق.تتناول سمات التصميم هذه في العادة تخفيف تّيار الدخان الرئيسي من خالل تهوية الم      ٢
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دة إلى أعراض االكتئاب في صفوف األشخاص الذين يكونـون قـد عـانوا مـن قبـل مـن االضـطرابات االكتئابيـة الشـدي
أو إلــى تفــاقم أعــراض أشــكال أخــرى مــن األمــراض النفســية أو إلــى تعقيــد إدارة شــؤون أشــكال أخــرى مــن عالجــات 

  االعتماد على العقاقير، بيد أن ذلك لم يخضع لدراسة جيدة. 
  

 ومــن المــرجح أن بعــض مســتخدمي التبــغ المــدمنين الــذين يعــانون مــن أعــراض االمتنــاع الشــديدة سيلتمســون أشــكاالً 
  أو سيقبلون العالج لمساعدتهم على التعامل مع الواقع الجديد. من التبغ أو النيكوتين و/أخرى 

  
ما هي المسائل التي ُيمكن دراستها في إطار البحـوث التـي سـتجرى فـي المسـتقبل بشـأن قابليـة   -١٢

  تسبيب التبغ لإلدمان؟ 
  

  ُيمكن الحصول على معلومات مفيدة من دراسة المسائل التالية:
  

مــا هــي اآلثــار الصــحية والســلوكية واالجتماعيــة، اإليجابيــة والســلبية علــى الســواء، التــي ُيمكــن أن   ألف:
يتعــرض لهــا مســتخدمو التبــغ المــدمنون وغيــر المــدمنين جــراء تــدبير ُيخفِّــض المحتــوى مــن النيكــوتين علــى 

  وفيات؟نطاق كامل السوق؟ وما هو األثر على االنتشار واالستهالك، وكذلك على المراضة وال
 

ما هو األثر الممكن على بدء التعاطي لتدبير ُيخفِّـض المحتـوى مـن النيكـوتين علـى نطـاق كامـل   باء:
  السوق؟

  
مـــا هـــو نهـــج الحـــد مـــن قابليـــة تســـبيب التبـــغ لإلدمـــان الـــذي ســـيعود بـــأكبر فائـــدة علـــى الصـــحة   جيم:

  العمومية؟
  

دمــان، هــل يلــزم إعــداد نمــوذج لقابليــة بــالنظر إلــى وجــود نمــاذج لقابليــة تســبيب بعــض العقــاقير لإل  دال:
  تسبيب التبغ لإلدمان، وٕان كان األمر كذلك، فهل هو مجد؟

  
("مـا الـذي يجعـل منتجـات التبـغ مسـببة لإلدمـان؟")، مـا الـذي  ٣باإلشارة إلى اإلجابـة علـى الفـرع   هاء:

التبــغ؟ وكيــف ُيمكــن ُيمكننــا معرفتــه أكثــر مــن ذلــك بشــأن دور مــواد أخــرى غيــر النيكــوتين فــي إدامــة إدمــان 
  للسلطات الحكومية رصد هذه المواد وتنظيمها في نهاية المطاف؟

  
كيــــف ُيمكننــــا اختبــــار مــــا إذا كانــــت أدنــــى مســــتويات النيكــــوتين التــــي جــــرى بلوغهــــا حتــــى اآلن،   واو:

  باالستخالص السائل الفائق الحرجية أو بالمعالجة الوراثية، ُيمكن أن ُتديم اإلدمان؟
  

عناصــر األساســية لخطــة الرصــد والترصــد المصــاحبة لتــدبير ُيخفِّــض محتــوى المنتجــات مــا هــي ال  زاي:
  من النيكوتين؟

  
  ما هي المضافات التي تشجع على إدمان منتجات التبغ، ما دورها وكيف تحدث فعلها؟  حاء:

  
هـــل هنـــاك عبـــر ُيمكـــن استخالصـــها مـــن كيفيـــة تنظـــيم القّنـــب والحشـــيش فـــي مختلـــف الواليـــات   طاء:
ولكـن يختلفـان مـن حيـث مسـتويات  Cannabis sativaية (وهما شكالن مـن نفـس السـاللة النباتيـة القضائ

  أمثلة أخرى؟ منالتتراهيدروكانابينول)؟ وهل 
  

مــا هــي اآلثــار غيــر اآلثــار الصــحية أو الســلوكية أو االجتماعيــة التــي ُيمكــن أن تــنجم عــن تــدبير   ياء:
  مل السوق؟ُيخفِّض المحتوى من النيكوتين على نطاق كا



FCTC/COP/5/9      

18 

  ١مسرد
  

ــــغ وبيكربونــــات الصــــوديوم والســــكر البنــــي ورمــــاد شــــجرة المــــامون  :الشــــيمو ــــغ مصــــنوع مــــن أوراق التب معجــــون تب
)Melicocca bijuga على وجه التحديد في فنزويال. الشيمو) ونكهتي الفانيليا واليانسون. ويوجد  
  

ن يحتــوي علــى روائــح ونكهــات إضــافية. انظــر أيضــًا ُيمكــن أ مســحوق تبــغ ُمخمَّــر وُمنضــج بالنــار: الســعوط الجــاف
  .الخايني

  
مزيج من مسـحوق التبـغ ودبـس السـكر ومكونـات منكِّهـة أخـرى ُيبـاع كمسـحوق ويسـتخدم كمعجـون لتنظيـف  :الغول

  األسنان.
  

نــة مــن تبــغ مفــروم فرمــًا دقيقــًا وُمنضــج فــي الشــمس أو مُ  :الغوتخــا ــرة تجاريــًا مكوَّ حمَّــص ُمضــغة مــن التنبــول ُمحضَّ
  مخلوط بجوزة األريقة والجير المطفأ والكاد ومكونات منكِّهة.

  
خلـيط مـن أوراق التبـغ المقطَّعـة تقطيعـًا غيـر دقيـق والمجففـة بواسـطة الشـمس والمهروسـة فـي شـكل أجـزاء  :الخايني

واألجـــزاء  فـــي نيبـــال الســـورتيأو  الســـاداأو  الشـــدهاأو بالشـــادا أصـــغر والمخلوطـــة بـــالجير المطفـــأ. وُيعـــرف أيضـــًا 
  المجاورة من الهند. 

  
تبــغ ُمنضــج بــالهواء والنــار، بمــا فــي ذلــك الســيقان واألوراق، ُيســحق فــي شــكل جســيمات دقيقــة أو  :الســعوط الرطــب

مــن وزنهــا. ويحتــوي أيضــًا علــى عوامــل منكِّهــة وعوامــل  ٪٥٥و ٢٠أشــرطة تحتــوي علــى نســبة رطوبــة تتــراوح بــين 
  تخفيف كيميائية.

  
ـــيط مـــن :النســـوار ـــًا الجيـــر. وُيعـــرف أيضـــًا  خل نـــة والزيـــت وأحيان التبـــغ المســـحوق والرمـــاد والعوامـــل المنكهـــة والملوِّ

  بالنيسوار والناس والناسوار.
  

ــه المفــروم بدقــة أو المســحوق. وُيمكــن تحضــير الســعوط فــي ثالثــة  :الســعوط مصــطلح عــام ُيطلــق علــى التبــغ المنكَّ
  بدقة أو المقطوعة طوليًا والسعوط الجاف.أنواع: السعوط الرطب وجسيمات التبغ المفرومة 

  
سـعوط رطـب مـن النـوع السـويدي يتكـون مـن تبـغ جـاف مطحـون بدقـة مخلـوط بمـواد عطريـة وملـح ومـاء  :السنوس

  وعوامل مرطِّبة وعوامل تخفيف كيميائية.
  

  .الصفاأيضًا باسم تبغ ُمخمَّر وبيكربونات الصوديوم ملفوفان في شكل كرة، ُيستخدم في السودان. يعرف  :الُتمباك
  

: أوراق تبغ مقطَّعة في شكل قشور صغيرة ُتغلى في الماء مع الجير والتوابـل حتـى التبخـر، ثـم ُتجفـف وُتلـوَّن الزردا
  .بالدوكتاباألصباغ النباتية، وُتمضغ عادة مخلوطة بجوزة األريقة المفرومة بدقة والتوابل. ُتعرف أيضًا 

  
=     =     =  

                                                           
 Smokeless tobacco and some tobacco-specific N-Nitrosamines. Lyon, World Healthالمسـرد مسـتمد مـن      ١

Organization/International Agency for Research on Cancer, 2007 (Monographs on the Evaluation of Carcinogenic 

Risks to Humans, Volume 89); available at http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol89/mono89-8.pdf.          


