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وتشـــير الدراســـات والمطبوعـــات الحديثـــة إلـــى أن مـــن الضـــروري إجـــراء المزيـــد مـــن البحـــوث بشـــأن الـــنظم  -٤
(والقائلـة مـثًال بأنهـا  جهـات المصـنِّعةاإللكترونية، والسيما فيما يتعلق بمأمونيتهـا وبـالمزاعم التسـويقية التـي تطلقهـا ال

تشــكل "بــديًال عــن التــدخين" أو "تســاعد علــى اإلقــالع عــن التــدخين"). وقــد لــوحظ بصــورة مطــردة أن شــعبية الــنظم 
 ١اإللكترونية آخذة باالتساع وأن الحاجة تدعو إلى فحص شامل لهذه المنتجات.

 
شـرحًا للـنظم اإللكترونيـة إلـى  ٢ووفر التقرير الذي رفعته أمانة االتفاقية إلى الدورة الرابعة لمؤتمر األطراف -٥

والمعنـي بتنظـيم منتجـات  لمنظمـة الصـحة العالميـةفريـق الدراسـة التـابع جانب عـرض عـام للتوصـيات التـي اتخـذها 
لمــذكورة. وفــي إطــار جهودهــا المبذولــة لجمــع وتحليــل ولحصــيلة المشــاورة التنظيميــة التــي عقــدتها المنظمــة ا ،التبــغ

المعلومــات عــن الــنظم اإللكترونيــة فقــد بعثــت أمانــة االتفاقيــة باســتبيان بشــأن هــذه الــنظم إلــى جميــع األطــراف فــي 
. وشـمل المسـح أسـئلة عـن التـوافر، واإلطـار التنظيمـي، وحجـم المبيعـات، والدراسـات ٢٠١١نـوفمبر  تشرين الثـاني/
 ٣طرفا. ٣٣النظم اإللكترونية. وبلغ عدد األطراف التي أجابت على هذا االستبيان العلمية عن 

 
اتفاقيـة منظمـة الصـحة العالميـة اإلطاريـة وفضًال عن ذلك فقد جرى استعراض تقـارير األطـراف عـن تنفيـذ  -٦

ف، منهـا طرفـان فيمـا يتصـل بالمالحظـات المتعلقـة بـالنظم اإللكترونيـة. وقـد أشـارت ثالثـة أطـرا بشأن مكافحة التبـغ
 أجابا أيضًا على االستبيان، إلى النظم اإللكترونية في تقارير التنفيذ التي بعثت بها.

  
  توافر النظم اإللكترونية

  
كانــت اإلجابــات المتاحــة علــى الســؤال الــوارد فــي االســتبيان بشــأن مــا إذا كانــت الــنظم اإللكترونيــة، مثــل  -٧

 و"ال"، و"ال أعرف".السجائر اإللكترونية، متوافرة هي "نعم"، 
 
طرفًا إلى أن األنظمـة اإللكترونيـة متـوافرة فـي بلـدانها، بينمـا  ١٦ومن بين األطراف الثالثة والثالثين أشار  -٨

أطــراف أنهــم ال يعرفــون مــا إذا كانــت هــذه األنظمــة متــوافرة أم ال. وكــل  ٤طرفــًا إلــى عــدم توافرهــا، وذكــر  ١٣أشــار 
ا األنظمـة اإللكترونيـة هـي مـن الشـريحة العليـا مـن البلـدان متوسـطة الـدخل أو األطراف الستة عشر التي تتوافر فيه

أضـعاف سـعر  ١٠من البلدان ذات الدخل المرتفع. وبما أن سعر المجموعة المنفردة مـن السـجائر اإللكترونيـة هـو 
تــي تضــم مجموعــات علبــة الســجائر "العاديــة" أو أكثــر فإنــه يبــدو أن تســويق الــنظم اإللكترونيــة موجــه نحــو البلــدان ال

 .سكانية فرعية ذات دخل متاح عال نسبياً 

                                                           
 Vansickel AR, Eissenberg T. Electronic cigarettes: effective nicotine deliveryتشمل المطبوعات األخيرة ما يلي:     ١

after acute administration. Nicotine & Tobacco Research, 2012; Etter J-F et al. Electronic nicotine delivery 

systems : a research agenda. Tobacco Control, 2011, 20:243–248; Vansickel AR et al. A clinical laboratory model 

for evaluating the acute effects of electronic “cigarettes”: nicotine delivery profile and cardiovascular and 

subjective effects. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2010, 19:1945–1953; Eissenberg T. 

Electronic “cigarettes”: ineffective nicotine delivery and craving suppression after acute administration. Tobacco 

Control, 2010, 19:87–88.                                                                                                                                              

  .FCTC/COP/4/12الوثيقة     ٢
واليابـــان والكويـــت وليســـوتو  يرلنـــداأكنـــدا والصـــين وألمانيـــا وغانـــا وهنغاريـــا و أســـتراليا وبلجيكـــا وبوتـــان والبرازيـــل وبلغاريـــا و     ٣

وليتوانيــا وماليزيــا وموريتانيــا ونيوزيلنــدا والنــرويج والبرتغــال وجمهوريــة كوريــا ورومانيــا وروانــدا وســان مــارينو وصــربيا وسيشــيل 
 روغواي.وسنغافورة وجنوب أفريقيا وترينيداد وتوباغو وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وٕايرلندا الشمالية وأو 
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وفــي جميــع األطــراف الســتة عشــر التــي تتــوافر فيهــا الــنظم اإللكترونيــة فــإن الســجائر اإللكترونيــة هــي أكثــر  -٩
 بلدان. ٤بلدان، والغليون اإللكتروني، المباع في  ٦أنماط هذه النظم شيوعًا، يليها السيجار اإللكتروني، المباع في 

أطـراف)،  ٤وذكرت األطراف التي تتوافر فيها النظم اإللكترونية إلى أن هـذه الـنظم تُبـاع فـي الصـيدليات ( -١٠
طرفــــًا)، وفــــي مواقــــع أخــــرى  ١٤أطــــراف)، وعبــــر شــــبكة اإلنترنــــت ( ٥أطــــراف)، واألكشــــاك ( ٦والمتــــاجر الكبــــرى (

جزئــة، واألكشــاك، والمتــاجر الكبــرى، أطــراف). وأجابــت األطــراف أن "المواقــع األخــرى" تشــمل متــاجر البيــع بالت ٩(
أكشـــاك األســـواق، وفـــي الشـــارع، والمقاصـــف، والحانـــات، وأمـــاكن التســـلية مثـــل  والمتـــاجر المتخصصـــة، واألســـواق/
 الكازينوهات وقاعات لعبة البينغو.

طرفـًا مـن األطـراف السـتة عشـر. وبالنسـبة إلـى  ١٤وتتوافر السجائر اإللكترونيـة عبـر شـبكة اإلنترنـت فـي  -١١
يعات اإلنترنت فإن المسح لم يحاول تحديد موقع تمركـز الجهـات الشـبكية المـوفِّرة للـنظم اإللكترونيـة أو بلـد منشـأ مب

 الشحنات.

وأشارت قلة قليلة فحسب من البلدان، سواء أكانت ُتخضع النظم اإللكترونية للتنظـيم أم ال، إلـى أنهـا قـادرة  -١٢
اتها التاريخية. ومن بين األطراف الستة عشر التي تتوافر فيهـا على رصد مستويات مبيعات هذه األنظمة أو اتجاه

عدديـة. وفيمـا يتعلـق بالبيانـات التاريخيـة  وجمهوريـة كوريـا) قـدما بيانـات ماليزيـاالنظم اإللكترونية فـإن طـرفين فقـط (
 قت.تشير إلى زيادة في المبيعات مع مضي الو  هناك طرفان فقط (بلغاريا وجمهورية كوريا) قدما بيانات

  التحليل العلمي للنظم اإللكترونية بما في ذلك محتوياتها أو انبعاثاتها أو آثارها الصحية
تضمن االستبيان سؤاًال لألطراف حول ما إذا كانت قد أجرت هي أو كيان مفوض من قبلها أية تحلـيالت  -١٣

علميــة للــنظم اإللكترونيــة، بمــا فــي ذلــك محتوياتهــا أو انبعاثاتهــا أو آثارهــا الصــحية. وفــي حــال الــرد باإليجــاب فقــد 
 لها. ُطلب إليها أن تتقدم باستنتاجات مثل هذه التحليالت وملخصات حصائ

أطـــراف فحســـب مـــن األطـــراف الســـتة عشـــر التـــي تتـــوافر فيهـــا الـــنظم  ٤وبنـــاء علـــى الـــردود المســـتلمة فـــإن  -١٤
اإللكترونية قد أجرت أيـة دراسـات علميـة بشـأن تلـك الـنظم. وفضـًال عـن ذلـك فقـد أشـارت أسـتراليا فـي أحـدث تقريـر 

البحــوث والمراقبــة ( ٢٠لمحــرز فــي تنفيــذ المــادة لهــا عــن تنفيــذها لالتفاقيــة اإلطاريــة، وفــي ســياق التبليــغ عــن التقــدم ا
، أن وزارة الصحة والشيخوخة تبرم حاليًا عقودًا إلجراء بحوث فـي عـدد مـن المجـاالت بمـا يكفـل )وتبادل المعلومات

تنوير الجهود المقبلة لدراسة الخيارات التنظيمية اإلضافية، بمـا فـي ذلـك البحـوث المتعلقـة بـالتنظيم اإلضـافي للـنظم 
 اإللكترونية ومنتجات التبغ عديمة الدخان.

قيـاس طيـف  -قياس طيف الكتلة الترادفي واستشراب غـاز -وأجرت جمهورية كوريا عملية استشراب سائل -١٥
ثـــات والمـــواد المضـــافة فـــي الســـجائر اإللكترونيـــة. وتشـــير النتـــائج األوليـــة إلـــى أن  الكتلـــة لتحديـــد هويـــة وكميـــة الملوِّ

مـواد سـمية وأنـه قــد تكـون هنـاك أوجـه تضـارب بـين محتـوى النيكـوتين الموســوم  ١٠ميـة بالمسـتطاع تحديـد هويـة وك
والقــيم الفعليــة لــه. وأجــرت بلغاريــا وماليزيــا دراســات لتحديــد مــا إذا كــان محتــوى النيكــوتين الفعلــي يكــافئ مــا جــرى 

 التصريح عنه.

أظهـرت دراسـة مخبريـة أوليـة أن فقـد  ٢٠٠٩وفي البرازيل التي ُحظرت فيها السجائر اإللكترونية منـذ عـام  -١٦
البصمة الكيميائية تشير إلى أن السائل الموجود في خرطوشات السجائر اإللكترونية يحتوى على خالصـات التبـغ. 

 وأشارت البرازيل إلى أنها ستوزع نتائج هذه الدراسة حال إنجازها.
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ـــ -١٧ ـــم يتنـــاول أي مـــن الدراســـات المـــذكورة أعـــاله المـــزاعم المتعلقـــة بجـــودة ال نظم اإللكترونيـــة، ومأمونيتهـــا، ول
فريــق الدراســة التــابع لمنظمــة الصــحة العالميــة والمعنــي بتنظــيم وكفاءتهــا. وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أن 

قــد رفــع تقريــرًا بشــأن الــنظم اإللكترونيــة إلــى المجلــس التنفيــذي لمنظمــة الصــحة العالميــة فــي كــانون  منتجــات التبــغ
 ٢٠١٠.١يناير  الثاني/

لـيس هنـاك مـا يثبـت مأمونيـة ونطـاق الكميـة الممتصـة  أنـه ص فريق الدراسـة فـي التقريـر المـذكور إلـىوخل -١٨
ال تتــوافر بيِّنــات عمليــة وأن تلــك المنتجــات ُتســّوق علــى أنهــا ُتعــين علــى اإلقــالع عــن التبــغ إال أنــه  ؛مــن النيكــوتين

علــى الصــعيد  وأن مــن المهــم ؛محفوفــًا بــالخطرقــد يكــون أمــرًا  إلــى الــرئتين اإليصــالوأن  ؛إلثبــات هــذا الــزعم كافيــة
ذلــك موضــوع بفــي إطــار الدراســات العلميــة  العنايــةبصــرف النظــر عــن اآلثــار الناجمــة عــن النيكــوتين، و العــالمي، 
بشـكل مباشـر إلـى الجهـاز  النيكـوتين إليصـالاإللكترونيـة المعـّدة  الـنظم. كما خلص فريق الدراسة إلـى أن اإليصال
لضــوابط تتفــادى اأدويــة كمــا أنهــا نهــا تُفلــت مــن التنظــيم كإتنظيميــة فــي معظــم البلــدان إذ  فجــوة واقعــة فــيالتنفســي 

اإللكترونيــة فــي  الــنظمإمكانيــة اســتخدام  كافيــة أيضــًا لتقيــيم علميــة وال تتــوافر بيِّنــاتمنتجــات التبــغ.  المطبقــة علــى
 تقـوم بإيصـالو تطيـل أمـده، ومـا إذا كانـت المساعدة على اإلقالع عن التدخين، وما إذا كانت تؤدي إلى اإلدمـان أ

مات  .إلى المدخنينأخرى غير النيكوتين  مقوِّ

وأكـــد فريـــق الدراســـة ضـــرورة إجـــراء تجـــارب ســـريرية، ودراســـات ســـلوكية ونفســـية، ودراســـات أخـــرى الحقـــة  -١٩
ر إطـالق للتسويق علـى صـعيد األفـراد والسـكان لإلجابـة علـى هـذه األسـئلة. وأشـار الفريـق إلـى أن مـن الواجـب حظـ

المــزاعم القائلــة بــأن لهــذه المنتجــات فوائــد صــحية، أو أنهــا تقلــل األذى، أو أن بالمســتطاع اســتخدامها للمســاعدة فــي 
اإلقــالع عـــن التــدخين، إلـــى أن يــتم التثبـــت علميــًا مـــن تلــك المـــزاعم. وينبغــي إخضـــاع المنتجــات المـــذكورة للتنظـــيم 

القيــام بمثــل هــذا التنظــيم بموجــب قــوانين مكافحــة التبــغ فــإن مــن باعتبارهــا أجهــزة إليصــال النيكــوتين، وعنــد تعــذر 
الواجــب إخضــاعها لألحكــام المنظِّمــة للمحتويــات والتوســيم، وحظــر اســتخدامها فــي األمــاكن العامــة، وتقييــد أنشــطة 

 الدعاية والترويج والرعاية لها.

إللكترونيـة إلطـالق النيكـوتين وفضًال عن ذلك فإن المشاركين في المشاورة التنظيمية عـن مأمونيـة الـنظم ا -٢٠
أعربوا عن قلقهـم مـن أنـه لـم يـتم التثبـت بعـد مـن جـودة  ٢٠١٠مايو  التي عقدتها منظمة الصحة العالمية في أيار/

ومأمونية تلك النظم. وحث المشاركون الجهات التنظيميـة للمنتجـات الطبيـة ومنتجـات التبـغ علـى التعـاون فـي تقيـيم 
ها لتحديـد الوسـائل الفعالـة المثلـى لتنظـيم الـنظم اإللكترونيـة (أو ربمـا حظرهـا) لحمايـة اإلطار التنظيمـي ضـمن بلـدان

الصحة العمومية. كما أوصوا أنه في الحاالت التي تطـرح فيهـا، أو يشـتم منهـا، مـزاعم بشـأن الفوائـد الصـحية و/أو 
بيانــات عــن الجــودة والمأمونيــة العالجيــة لهــذه الــنظم، فــإن مــن الواجــب تزويــد الجهــاز التنظيمــي الــوطني المناســب ب

 ٢والكفاءة تدعم هذه المزاعم.

  االستراتيجيات التنظيمية المعتمدة من ِقبل األطراف
مــن بــين األطــراف الثالثــة عشــر التــي ذكــرت أن الــنظم اإللكترونيــة غيــر متــوافرة للبيــع فــي ظــل واليتهــا فقــد  -٢١

ي، إلــى أن لــديها قــوانين تحظــر تصــنيع هــذه أطــراف فحســب، هــي البرازيــل وسيشــيل وســنغافورة وأوروغــوا ٤أشــارت 

                                                           
 .  ١٢٦/٣٧م تالوثيقة     ١

 .FCTC/COP/4/12لالطالع على تفاصيل هذا االجتماع انظر الوثيقة     ٢
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فــي أنهــا تُــدرج الــنظم  ١الــنظم، واســتيرادها، وتوزيعهــا، وبيعهــا. وتتمثــل االســتراتيجية المعتمــدة فــي سيشــيل وســنغافورة
اإللكترونية ضمن منتجات التبغ المقلَّدة، بغض النظر عن المـزاعم الصـحية ووجـود أو عـدم وجـود خالصـات التبـغ 

مـن قــانون مكافحـة التبـغ فـي سيشـيل علــى أنـه "ال يجـوز ألي شـخص اســتيراد، أو  ١١وتـنص المـادة  أو النيكـوتين.
تشــبه منتجــًا مــن منتجــات توزيــع، أو بيــع أيــة حلــوى، أو وجبــات خفيفــة، أو ألعــاب، أو منتجــات أخــرى غيــر تبغيــة 

مـن قـانون التبـغ فـي سـنغافورة فيـنص علـى أنـه "ال يجـوز ألي شـخص  ١٦" (خط التأكيد مضـاف). أمـا القسـم التبغ
مصــمم ليشــبه اســتيراد، أو توزيــع، أو بيــع، أو الطــرح للبيــع، حلــوى أو منتجــات غذائيــة أخــرى أو أي لعبــة أو شــيء 

ة بمنتجـــات التبـــغ" (خـــط التأكيـــد أو تكـــون عبوتـــه مصـــممة لتشـــبه العبـــوات المرتبطـــة بصـــورة شـــائع منتجـــات التبـــغ
 مضاف).

وأشــــارت ثمانيــــة أطــــراف إلــــى أنهــــا تخضــــع للتنظــــيم نظمــــًا إلكترونيــــة ذات مــــزاعم صــــحية وتحتــــوي علــــى  -٢٢
ـــنظم  ـــتم التمـــاس التـــرخيص بتســـويق ال ـــم ي ـــنظم غيـــر متـــوافرة. ويمكـــن اســـتخالص أنـــه ل النيكـــوتين، غيـــر أن هـــذه ال

 .اإللكترونية، أو أن ذلك قد تم لكنه لم ُيمنح

أطــراف منهــا ال تخضــع هــذه  ٩ومــن بــين األطــراف الســتة عشــر التــي تتــوافر فيهــا الــنظم اإللكترونيــة فــإن  -٢٣
وتنظِّم األطراف السبعة المتبقية النظم اإللكترونية بطرق مختلفة تغطي فحسب بيعهـا، أو إنتاجهـا،  ٢النظم للتنظيم.

طـراف بـأن الـنظم اإللكترونيـة متـوافرة ومنظَّمـة علـى أنهـا أو تغطي البيع، والتوزيع، والدعاية، والترويج. وردَّ أحـد األ
منتج صيدالني. ويعني ذلك أن هذه النظم قد ُمنحت الترخيص بالتسويق؛ إال أن الطرف المـذكور أشـار أيضـًا إلـى 

 أنه لم يتم إجراء أي تحليل علمي.

ذه النظم خاضعة للتنظـيم ويرد جدول يعرض مدى توافر النظم اإللكترونية لدى األطراف، وما إذا كانت ه -٢٤
 من هذه الوثيقة. ١أم ال باعتباره الملحق 

ويمكن أن ُيستخلص من المسح أن هناك أربعة أنواع من النظم اإللكترونية التي يمكن تنظيمها، وأن لكـل  -٢٥
 والنيكـوتين، والـنظم منها زعمًا صحيًا (مزاعم صحية) وهي: النظم مع خالصات التبغ؛ والـنظم مـع خالصـات التبـغ

نطــاق تنظــيم األنــواع األربعــة  ٢مــع النيكــوتين، والــنظم التــي ال تحتــوي علــى النيكــوتين وال التبــغ. ويوضــح الملحــق 
 للنظم اإللكترونية عند األطراف.

ــًا لمــا يشــير الملحــق  -٢٦ فــإن بعــض األطــراف قــد ذكــرت أنهــا تــنظِّم الــنظم اإللكترونيــة المحتويــة علــى  ٢ووفق
م صحية. وبناء علـى األجوبـة الـواردة فإنـه يمكـن اسـتخالص أن الـنظم اإللكترونيـة النيكوتين في حال اإلدالء بمزاع

المحتويــة علــى النيكــوتين وذات االدعــاءات الصــحية يمكــن أن تُبــاع فحســب فــي تلــك البلــدان التــي تشــترط موافقــة 
تـوافر فيهـا سوقية مسبقة من جانب هيئة تنظيمية وطنية مختصـة. ومـن جهـة أخـرى فـإن عـددًا مـن األطـراف التـي ت
 النظم اإللكترونية ال يخضع النظم المحتوية على النيكوتين للتنظيم، حتى لو كانت ذات مزاعم صحية.

ويبــدو مــن ردود المســح أن الــنظم اإللكترونيــة تخضــع للتنظــيم بموجــب التــدابير التنظيميــة المتعلقــة بــالتبغ  -٢٧
حـــد ســـواء. كمـــا أظهـــر المســـح أن بعـــض األطـــراف قـــد اتخـــذت نهجـــًا أكثـــر تشـــددًا بحظرهـــا للـــنظم  وباألدويـــة علـــى

                                                           
في حين أن البرازيل وأوروغواي قد حظرتا أيضًا النظم اإللكترونية فإن رديهما علـى االسـتبيان لـم يـوفرا معلومـات بشـأن     ١

 ات التبغ المقلَّدة أو أنها محظورة ألسباب أخرى.ما إذا كانت النظم اإللكترونية ُتعتبر من منتج

باإلضـــافة إلـــى ذلـــك أشـــارت التفيـــا فـــي تقريرهـــا عـــن تنفيـــذ االتفاقيـــة اإلطاريـــة إلـــى أن الســـجائر اإللكترونيـــة ال تخضـــع     ٢
 للتنظيم، وأن الحاجة تدعو إلى تعديل التشريع القائم.
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اإللكترونيـة سـواء أكانـت تحتـوي علــى خالصـات التبـغ أو النيكـوتين أو كـان لهــا مـزاعم صـحية أم ال. وبالتـالي فإنــه 
ن تخضــــع للتمحــــيص بموجــــب اإلطــــار الطبــــي لطــــرف مــــا فــــإن الــــنظم اإللكترونيــــة ذات المــــزاعم الصــــحية يمكــــن أ

التنظيمي وللموافقة السابقة للتسويق مـن جانـب هيئـة تنظيميـة وطنيـة مختصـة للتثبـت مـن المـزاعم المقدمـة المتعلقـة 
بـــالجودة، والمأمونيــــة، والكفـــاءة. ويمكــــن لهـــذا الــــنهج ذي الشـــعبتين أن يحــــول دون نشـــوء وضــــع تكـــون فيــــه الــــنظم 

 ببساطة ذات مزاعم صحية.اإللكترونية متوافرة وغير منظمة ألنها ليست 

وباإلضافة إلى ذلك فقد أشارت هنغاريا في أحدث تقرير لهـا عـن تنفيـذ االتفاقيـة اإلطاريـة إلـى أنـه منـذ أن  -٢٨
تم فرض حظر أشد صرامة على التـدخين تصـاعد الطلـب علـى الـنظم اإللكترونيـة. وبمـا أن النيكـوتين يعتبـر مكونـًا 

مع القواعد الصيدالنية. ومن الضروري بذل جهود دولية  يتعارضلكترونية نشطًا صيدالنيًا فإن تسويق السجائر اإل
 منسقة في ميدان مكافحة المنتجات غير المشروعة لالستعاضة عن التبغ.

  التطورات األخرى
إن األطراف مدعوة إلـى اإلحاطـة علمـًا بـبعض التطـورات األخيـرة. أوًال، ظهـرت السـجائر اإللكترونيـة التـي  -٢٩

حدة فحسب. وهذه المنتجات موجهة نحو المستهلكين الذين يفضلون عدم شحن البطاريات أو الـذين ُتستخدم لمرة وا
ال يمتلكــون المــال الكــافي لشــراء الســجائر اإللكترونيــة لالســتخدام طويــل األجــل. ويتــراوح ســعر الســجائر اإللكترونيــة 

عالمـة التجاريـة، مـع مـدة اسـتخدام تصـل إلـى ثـالث دوالرًا أمريكيـًا تبعـًا لل ١٥٠دوالرًا أمريكيـًا إلـى  ٥٠"العادية" بين 
سنوات. وعلى النقيض من ذلك فـإن سـعر السـجائر اإللكترونيـة المسـتخدمة لمـرة واحـدة فحسـب يتـراوح بـين دوالريـن 

دوالرًا أمريكيًا تبعًا لعدد النفثات التي يوفرها. كما أن بالمستطاع شراء علبة من السجائر المنفردة  ١٣أمريكيين إلى 
و مذرات نيكوتين وحيدة االستعمال فحسب. وتقوم بعـض الشـركات ببيـع مـذرات النيكـوتين وحيـدة االسـتعمال فقـط، أ

وهي أجهزة بسيطة االستخدام للغاية. كما تحظى السـجائر اإللكترونيـة (بمـا فـي ذلـك ملحقاتهـا مثـل نكهـات الفاكهـة 
رصــدت األســئلة المطروحــة فــي محركــات البحــث والحلــوى) بإعالنــات واســعة علــى شــبكة اإلنترنــت، وأشــارت دراســة 

إلى أن االهتمام الشبكي بالسـجائر اإللكترونيـة قـد  ٢٠١٢سبتمبر  وأيلول/ ٢٠٠٨يناير  الشبكية بين كانون الثاني/
  ١فاق ما يناله التبغ الفموي (سنوس) وعالجات االستعاضة عن النيكوتين.

ثانيــًا، قامــت إحــدى جهــات التصــنيع الرئيســية فــي الواليــات المتحــدة مــؤخرًا بشــراء شــركة ســجائر إلكترونيــة،  -٣٠
اشــترت  ٢٠٠٩وفــي عــام  ٢بحيــث غــدت أول شــركة تبــغ كبــرى تشــتري أو تســتثمر فــي ميــدان الســجائر اإللكترونيــة.

ي يمكــن وصــفها بأنهــا مخصصــة جهــة تصــنيع كبيــرة أمريكيــة أخــرى شــركة أوروبيــة تنــتج طائفــة مــن المنتجــات التــ
لعــالج االستعاضــة عــن النيكــوتين، وأبــرم منــتج لــنظم إيصــال النيكــوتين اتفاقــًا مــع شــركة ضــمن مجموعــة مؤسســية 

ـــة تبـــدي اهتمامـــًا  ٣.لجهـــة تصـــنيع كبـــرى أخـــرى للتبـــغ أيضـــاً  وُتظهـــر هـــذه التطـــورات أن شـــركات الســـجائر التقليدي
 بالمنتجات الناشئة.

                                                           
١   Ayers JW, Ribisl KM, Brownstein J. Tracking the rise in popularity of electronic nicotine delivery systems (electronic 

cigarettes) using search query surveillance, American Journal of Preventive Medicine, 2011, 40:448–453.                

 .http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304723304577365723851497152.htmlانظر:    ٢

-http://www.euroinvestor.no/nyheter/2009/12/09/reynolds-american-inc-completes-acquisition-ofانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر:    ٣

niconovum-ab/10780721;                                                                                                                                             
http://www.bloomberg.com/news/2011-04-05/bat-establishes-non-tobacco-nicotine-product-unit-ft-reports.html 
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تقديرات األخيرة تشير إلـى أن سـوق السـجائر اإللكترونيـة يتسـع بسـرعة فـي االتحـاد وفضًال عن ذلك فإن ال -٣١
وتؤكــد اإلحصــاءات  ١مليــون يــورو. ٥٠٠-٤٠٠بلغــت  ٢٠١١األوروبــي، وأن القيمــة اإلجماليــة لهــذه الســوق عــام 

مـن مـواطني  ٪٧اإلضافية أن استخدام السجائر اإللكترونية قد زاد بصورة ملحوظة في السنوات األخيرة: فقد أشـار 
فــي حــين ُينتظــر أن يرتفــع عــدد مــالكي  ٢علــى األقــل، االتحــاد األوروبــي إلــى أنهــم قــد جربــوا الســجائر اإللكترونيــة

الســـجائر اإللكترونيـــة فـــي المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وٕايرلنـــدا الشـــمالية مـــن الـــرقم الصـــغير المســـجل عـــام 
 ٢٠١٣.٣إلى أكثر من مليون شخص بحلول عام  ٢٠٠٦

عنـــد إطـــالق تقريـــره العـــالمي عـــن توقعـــات  ٥صـــادر عـــن محلـــل لألســـواق ٤وأخيـــرًا فقـــد تنبـــأ بيـــان صـــحفي -٣٢
بأن "من المنتظر أن تتزايد وتيرة انتشار مفهوم منتجات التبغ ذات الضرر المخفَّـض مـع  ٢٠٥٠صناعة التبغ عام 

دة للســجائر وغيــر القابلــة لالحتــراق. تطــوير شــركات الســجائر البتكــارات فــي ميــدان أجهــزة إيصــال النيكــوتين المقلِّــ
وســتحتل الســجائر اإللكترونيــة والســجائر الضــبوبية النيكوتينيــة (غيــر اإللكترونيــة) موقــع الصــدارة فــي ســوق إيصــال 

ـــول عـــام  ـــل األســـواق ، ... يتوقـــع [٢٠٥٠النيكـــوتين فـــي األجـــل الطويـــل ... وبحل ] أن يكـــون ســـوق األجهـــزة  محل
بمــا فــي ذلــك الســجائر اإللكترونيــة) مكافئــًا مــن حيــث القيمــة لكــل ســوق منتجــات التبــغ المبتكــرة إليصــال النيكــوتين (

   ٦األخرى".

  النظم اإللكترونية واالتفاقية اإلطارية
ـــذلك فإنهـــا قـــد تقـــوض مفهـــوم  -٣٣ ـــة هـــي منتجـــات تشـــبه الســـجائر ول تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الـــنظم اإللكتروني

ضمن االعتبارات الرئيسية للمبـادئ  تغيير العرفاستهجان تعاطي التبغ الذي تدعو إليه االتفاقية اإلطارية. ويندرج 
البـد مـن  . وتنص هـذه المـادة علـى أنـه ")جمهورالتثقيف واالتصال والتدريب وتوعية ال( ١٢التوجيهية لتنفيذ المادة 

تغييــر األعــراف والمــدارك االجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة التــي اعتــادت علــى قبــول اســتهالك منتجــات التبــغ والتعــرض 
هذا فإن األطراف مـدعوة للنظـر فـي أن فـرض حظـر علـى الـنظم اإللكترونيـة علـى غـرار  وعلى ٧"....لدخان التبغ 

                                                           
فـي المفوضـية األوروبيـة مـن العمليـات التـي قامـت بهـا لجمـع وفَّرت هذه المعلومات اإلدارة العامة للصحة والمسـتهلكين     ١

 البيانات.

٢   Special Eurobarometer 385: Attitudes of Europeans towards tobacco. European Commission, 2012. 

Available from: http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm.                                                                    
وفَّرت هذه المعلومات اإلدارة العامة للصحة والمسـتهلكين فـي المفوضـية األوروبيـة مـن العمليـات التـي قامـت بهـا لجمـع     ٣

  البيانات.
-http://www.marketwatch.com/story/the-future-of-theيمكــــن االطــــالع علــــى البيــــان الصــــحفي فــــي العنــــوان التــــالي:     ٤

global-tobacco-industry-1-billion-smokers-in-2050-reports-euromonitor-2012-05-15 ــــــــــــــي ــــــــــــــان ف . وُنشــــــــــــــر هــــــــــــــذا البي
MarketWatch  الصـادرة عـن شـركةDow Jones & Co. والتـي تشـكل جـزءًا مـن شـبكة ،Wall Street Digital Networkالتـي ، 

  .Barrons.comو WSJ.comتضم 
التـــي تصـــف نفســـها بأنهـــا "المـــزود األول فـــي العـــالم لمعلومـــات األعمـــال العالميـــة  Euromonitor Internationalشـــركة     ٥

وتحلـــيالت األســـواق االســـتراتيجية". وتتخـــذ الشـــركة مـــن لنـــدن مقـــرًا لهـــا، كمـــا أن لـــديها مكاتـــب إقليميـــة فـــي كـــل مـــن شـــيكاغو 
اي وفيلنيوس وسانتياغو ودبي وكيب تاون وطوكيو وسيدني وبانغالور، إلى جانب شبكة من المحللين تضـم وسنغافورة وشنغه

  محلل في مختلف أرجاء العالم. ٨٠٠أكثر من 
المعنـــــون "مســـــتقبل التبـــــغ" فـــــي العنـــــوان  Euromonitor Internationalيمكـــــن االطـــــالع علـــــى تفاصـــــيل تقريـــــر شـــــركة     ٦

  .www.euromonitor.com/the-future-of-tobacco/report التالي:

فـي العنـوان من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحـة التبـغ  ١٢المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة تتوافر     ٧
 .http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/article_12/en/index.htmlالتالي: 
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مــا قامــت بــه بعــض األطــراف بالفعــل يمكــن أن يســهم فــي تغييــر األعــراف االجتماعيــة المتعلقــة باســتهالك منتجــات 
 التبغ.

غ مقلَّـــدة وثمـــة جانـــب آخـــر ينبغـــي النظـــر فيـــه وهـــو أنـــه فـــي حـــال اعتبـــار الـــنظم اإللكترونيـــة منتجـــات تبـــ -٣٤
وٕاخضــاعها للحظــر فــإن كــل هــذه الــنظم يجــب أن تكــون مشــمولة ســواء منهــا مــا احتــوى علــى خالصــات التبــغ، أو 
النيكوتين، وكان ذا مزاعم صحية أم ال. وقـد ترغـب األطـراف فـي أن تنظـر فـي أن اإلجـراءات القويـة للحيلولـة دون 

من األحكام في االتفاقية اإلطارية، بما في ذلك المادة توسع انتشار النظم اإللكترونية يمكن أن ُتدرس بموجب عدد 
التــي تطلــب إلــى األطــراف "اتخــاذ وتنفيــذ تــدابير ... فعالــة ... لمنــع وخفــض ... إدمــان النيكــوتين ...".  (ب)٢-٥

 وتحتوي معظم النظم اإللكترونية على النيكوتين، ولذلك فإنها ستسهم في استمرار إدمانه.

، بفــرض حظــر شــامل علــى جميــع أشــكال ٢-١٣راف ملزمــة، بموجــب المــادة وفضــًال عــن ذلــك فــإن األطــ -٣٥
(ج) فـإن عبـارة "اإلعـالن عـن التبـغ والتـرويج لـه" تعنـي "أي ١اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايتـه. ووفقـًا للمـادة 

ن له، تأثير شكل من أشكال االتصال التجاري أو التوصية التجارية أو العمل التجاري بهدف له، أو يحتمل أن يكو 
يتمثل في الترويج ألحد منتجات التبغ أو لتعاطي التبغ، بشكل مباشر أو غير مباشر". ولـذلك فقـد ترغـب األطـراف 
أيضــًا النظــر فيمــا إذا كــان بيــع الســجائر اإللكترونيــة، أو الدعايــة لهــا، أو حتــى اســتخدامها يمكــن اعتبــاره علــى أنــه 

اشــر. وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت الــنظم اإللكترونيــة تحتــوى علــى يــروج اســتخدام التبــغ بشــكل مباشــر أو غيــر مب
خالصــات التبــغ أو النيكــوتين فإنهــا ُتســتخدم فــي التــدخين المقلَّــد، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره ترويجــًا (مباشــرًا أو غيــر 

(ج) قـــد تكـــون ذات صـــلة ألنهـــا تطلــب إلـــى األطـــراف حظـــر "صـــنع ١-١٦مباشــر) لتعـــاطي التبـــغ. كمـــا أن المــادة 
 ع ... غير ذلك من األشياء المصنوعة على شكل منتجات التبغ والتي تغري القصر".وبي

الحمايــة مــن التعــرض ( ٨وٕالــى جانــب هــذا فــإن اســتخدام الــنظم اإللكترونيــة يمكــن أن يعرقــل تنفيــذ المــادة  -٣٦
ال تحتـوى  حيث أن مستخدمي هـذه الـنظم فـي األمـاكن العموميـة قـد يزعمـون أن سـجائرهم اإللكترونيـة )لدخان التبغ

التــدابير ( ١٤أو ال تطلــق الــدخان غيــر المباشــر. كمــا قــد ترغــب األطــراف فــي أن تالحــظ أن المــادة  علــى التبــغ و/
والمبادئ التوجيهية لتنفيذها تشيران إلـى  )الرامية إلى الحد من الطلب فيما يتعلق باالعتماد على التبغ واإلقالع عنه

علــى التبــغ واإلقــالع عنــه، وٕالــى إتاحــة األدويــة التــي ثبــت بجــالء بالبيِّنــات  العــالج المســتند إلــى البيِّنــات لالعتمــاد
 العلمية أنها تزيد من فرص اإلقالع عن التدخين.

وفــي حــال عــدم حظــر الــنظم اإللكترونيــة فــإن بمقــدور اســتراتيجية ذات شــعبتين، تتمثــل فــي إخضــاع هــذه  -٣٧
احد، أن تغلق الشقوق المحتملة في تدابيرها التنظيمية. غير النظم للتنظيم باعتبارها منتج تبغ ومنتجًا طبيًا في آن و 

أن األطراف قد ترغـب مـرة أخـرى فـي النظـر فـي مـدى استصـواب السـماح ببيـع منتجـات جديـدة قـد تكـون لهـا القـدرة 
 على مساندة اإلدمان على التدخين.

منتجـات للتبـغ، فـإن كـل وٕاذا ما قرر طـرف مـا أن يصـنف الـنظم اإللكترونيـة ويخضـعها للتنظـيم باعتبارهـا  -٣٨
تنظـر فـي أنـه بمـا أن  أن أحكام االتفاقية اإلطارية ستطبق أيضـًا علـى هـذه الـنظم. غيـر أن األطـراف قـد ترغـب فـي

النظم اإللكترونية هي منتجات جديدة تشبه منتجات التبغ وتساند اإلدمان على النيكوتين، فإن تنظيمها عوضـًا عـن 
دة مســتوى مــن الشــرعية مــن زاويــة النفــاذ إلــى األســواق، رغــم أنهــا قــد تكــون حظرهــا قــد يمــنح هــذه المنتجــات الجديــ

خاضعة ألحكام االتفاقية اإلطارية أو للتنظيم كمنتجات طبية. وقد ترغب األطراف في النظـر فـي أن السـماح لمثـل 
و "... خفـض وهـ ٣هذه المنتجات الجديدة لن يدعم الغرض المنشود لالتفاقية اإلطارية المنصوص عليه في المادة 

 معدل انتشار تعاطي التبغ ... بشكل دائم وكبير".
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وبالنســبة للــنظم اإللكترونيــة التــي تســوَّق بمــزاعم طبيــة أو عالجيــة فإنهــا ستخضــع علــى األرجــح للتنظــيم    -٣٩
باعتبارها منتجات طبية. وفي هذه الحالـة فـإن تلـك الـنظم سـتكون خاضـعة للتـدابير التنظيميـة ذات الصـلة للطـرف، 

 ما الشرط الداعي إلى توفير بيانات تساند المزاعم المذكورة بغية الحصول على الترخيص بالتسويق.والسي

ن الــنظم اإللكترونيــة هــي نــوع جديــد مــن المنتجــات المطروحــة فــي الســوق بتنظــيم أو إوخالصــة القــول هــو  -٤٠
اض المــدرج أعــاله بــدون تنظــيم مــن جانــب األطــراف. ويمكــن إجمــال التعقيــدات الخاصــة المستخلصــة مــن االســتعر 

 على النحو التالي:

هناك العديد من فئات المنتجات المختلفة (مع التبغ وبدونه، ومـع النيكـوتين وبدونـه، وكخرطوشـة   )أ (
 أو لالستعمال لمرة واحدة، وبالتشغيل بالبطارية أو بقابلية للشحن)؛

 اتسعت سوق النظم اإللكترونية بصورة ملموسة؛  )ب (

ة للتنظــيم بطــرق متباينــة، ممــا يــؤدي إلــى تعقيــد قــانوني، وربمــا تخضــع األطــراف الــنظم اإللكترونيــ  )ج (
 إلى االلتباس وٕالى فجوة تنظيمية في معظم البلدان؛

 لم تتم معالجة الشواغل المتعلقة بالصحة والمأمونية؛  )د (

قــد تخضــع المنتجــات لنشــاط تســويقي شــديد، بمــا فــي ذلــك التــرويج فــي أوســاط الشــباب واســتخدام   )ه (
 المنهكات؛

د دور الــنظم اإللكترونيــة بصــورة واضــحة؛ إذ تنظــر إليهــا بعــض األوســاط علــى أنهــا لــم يــتم تحديــ  )و (
تعين على اإلقالع على التدخين، في حين أنها تعتبر محفزًا على التـدخين ومنتجـًا ذا اسـتخدام مـزدوج فـي 

 أوساط أخرى.
  

سيشكل االستعراض الذي ُينتظر أن يجريـه مـؤتمر األطـراف فـي دورتـه الخامسـة خطـوة هامـة علـى طريـق  -٤١
 العناية بأمر التطورات، والتحديات، واألعمال المقبلة المتعلقة بالنظم اإللكترونية.

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
 اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتوفير المزيد من اإلرشاد.إن مؤتمر األطراف مدعو إلى  -٤٢
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  ١ الملحق
  ١إليصال النيكوتين وتنظيمها لدى األطراف توافر النظم اإللكترونية

  
 غير منظمة  (منظمة (بما في ذلك محظورة) 

بغض النظر ما إذا  مزاعم صحية/عالجيةذي  كمنتج كمنتج تبغ 
كانت النظم تحتوي 
على النيكوتين أو 

مزاعم كانت ذات 
عالجية  صحية/

 ال أم

االحتواء  عدمعند 
أو  على النيكوتين و/

بمزاعم  التقدم عدم
 عالجية فقط صحية/

ال تحتوي على  تحتوي على النيكوتين
 النيكوتين

بغض النظر 
على احتوائها 

على 
النيكوتين أو 

 عدمه

  

بلجيكا،  متوافرة
 جمهورية كوريا

المملكة   هنغاريا
 المتحدة

لبريطانيا 
العظمى 
وأيرلندا 
 ٢الشمالية

بلغاريا، إيرلندا، 
ليتوانيا، ماليزيا، 

البرتغال، رومانيا، 
  صربيا، 

جنوب أفريقيا، 
 ترينيداد وتوباغو

بلجيكا،  ٣أستراليا،
 ٤كندا، ألمانيا،

هنغاريا، نيوزيلندا، 
 المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى 
 وأيرلندا الشمالية

                                                           
 إلى الردود المستلمة من األطراف. استناداً     ١

هــذه المنتجــات تخضــع للتنظــيم باعتبارهــا أدويــة حينمــا تــروَّج علــى أنهــا تســاعد علــى اإلقــالع عــن التــدخين فحســب (فــي     ٢
 حال ترويجها كبديل عن التدخين فإنها ال تنظَّم كأدوية).

النيكـــوتين بالتجزئـــة بالصـــيغة المســـتخدمة فـــي هـــذه الـــنظم  تتـــوافر أجهـــزة الـــنظم اإللكترونيـــة للبيـــع بالتجزئـــة، إال أن بيـــع    ٣
محظـــور. ويمكـــن أن تكـــون الســـجائر اإللكترونيـــة التـــي تـــزعم امتالكهـــا لمنـــافع عالجيـــة متـــوافرة، ولـــو أن القـــانون يـــنص علـــى 

 وجوب الموافقة على المزاعم العالجية؛ ولم تتم الموافقة على السجائر اإللكترونية كجهاز عالجي.

 للرد على المسح فإن النظم اإللكترونية في هذه الصيغة غير منظمة وقد تكون أو ال تكون متوافرة. وفقاً     ٤
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غير 
 متوافرة

بوتان،  
 ١البرازيل

النرويج، 
 ٥سيشيل،
 ٥سنغافورة،

 ٥أوروغواي

بلجيكا،  ٣أستراليا،
 ٢كندا، ألمانيا،

نيوزيلندا، النرويج، 
 تركيا

اليابان،  
 أوروغواي

غانا، الكويت، 
ليسوتو، موريتانيا، 

 رواندا

  ٤ألمانيا ٣أستراليا،

  ٢الملحق 

                                                           
 قام هذا الطرف بحظر النظم اإللكترونية.    ١

 سيتطلب توزيع هذه المنتجات، وبيعها، والدعاية لها تفويضًا بالتسويق. ولم يتم حتى اآلن منح مثل هذا التفويض.    ٢
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  ١نطاق تنظيم النظم اإللكترونية إليصال النيكوتين

  

  
نظم إلكترونية 
مع خالصات 

  التبغ

نظم إلكترونية مع 
خالصات التبغ 
 والنيكوتين

نظم إلكترونية مع 
 النيكوتين

نظم إلكترونية 
بدون التبغ 

 النيكوتين  وال

 مزاعم صحية/
 عالجية

 منظمة

  ، بوتان
 ٢البرازيل،
 ٢سيشيل،
  ٢سنغافورة،
 ٢أوروغواي

  بوتان، 
 ٢البرازيل،
 ٢سيشيل،
  ٢سنغافورة،
 ٢أوروغواي

  ، أستراليا
  بلجيكا، 
  بوتان، 
   ٢البرازيل،

  كندا، 
  ألمانيا، 

  هنغاريا، 
  اليابان، 
  النرويج، 
   نيوزيلندا،
   ٢سيشيل،
   ٢سنغافورة،

  تركيا، 
 المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى 
   ،وأيرلندا الشمالية

 ٢أوروغواي

   ٢البرازيل،
   ٢سيشيل،
    ٢سنغافورة،
 ٢أوروغواي

 غير منظمة

  بلغاريا،   
  غانا، 
  ، أيرلندا

  الكويت، 
  ليسوتو، 
  ليتوانيا، 
  ماليزيا، 

  موريتانيا، 
  البرتغال، 
  رومانيا، 
  رواندا، 
  صربيا، 

  جنوب أفريقيا،
 ترينيداد وتوباغو

 

                                                           
 .استنادًا إلى الردود المستلمة من األطراف    ١

 قام هذا الطرف بحظر النظم اإللكترونية.    ٢
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نظم إلكترونية 
مع خالصات 

  التبغ

نظم إلكترونية مع 
خالصات التبغ 
 والنيكوتين

نظم إلكترونية مع 
 النيكوتين

نظم إلكترونية 
بدون التبغ 

 النيكوتين  وال

ليس هناك من 
مزاعم 

 صحية/عالجية

 منظمة

   ،بلجيكا
  بوتان، 
   ٢البرازيل،
   ٢سيشيل،
    ٢سنغافورة،
     ٢أوروغواي

  بوتان، 
   ٢البرازيل،
   ٢سيشيل،
    ٢سنغافورة،
 ٢أوروغواي

  بوتان، 
   ٢البرازيل،

  جمهورية كوريا، 
   ٢سيشيل،
    ٢سنغافورة،
 ٢أوروغواي

   ٢البرازيل،
   ٢سيشيل،
    ٢سنغافورة،
 ٢أوروغواي

 غير منظمة

  بلغاريا،   
  غانا، 

  يرلندا، أ
  الكويت، 
  ليسوتو، 
  ليتوانيا، 
  ماليزيا، 

  موريتانيا، 
  النرويج، 
  البرتغال، 
  رومانيا، 
  رواندا، 
  صربيا، 

  جنوب أفريقيا، 
  ، ترينيداد وتوباغو

  تركيا، 
 المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى 
 وأيرلندا الشمالية

  أستراليا، 
  بلجيكا، 

  كندا، 
  ألمانيا، 

  هنغاريا، 
 نيوزيلندا

  
  
  

=     =     =  


