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  ١تقارير لجان الخبراء ومجموعات الدراسة
  
  

  تنظيم منتجات التبغ
  

سة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتنظـيم منتجـات          مجموعة الدرا تقرير االجتماع الرابع ل   
  ٢التبغ

  ٢٠٠٧يوليو /  تموز٢٧-٢٥ستانفورد، كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية، 
  

التوصيات التنظيمية واالحتياجات مـن     : الحد من الضرر ومنتجات التبغ العديم الدخان      
  البحوث

  
  التوصيات الرئيسية

  
غ بإجراء بحوث   الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتنظيم منتجات التب        مجموعة  أوصت    -١

 إمكانية استخدام التبغ العديم الدخان كعامل مساعد على اإلقالع عن التدخين وفي ماهية الظروف               بهدف تحديد 
لـضرر سيـشجع علـى    التي يمكن استخدامه في ظلها، وتحديد ما إذا كان تسويق هذا التبغ كوسيلة للحد من ا      

  .تعاطي التبغ الداخن أو التبغ العديم الدخان
  

  أهمية الموضوع بالنسبة لسياسات الصحة العمومية
  
 غيـر  الـسجائر  ن تـدخين اإلقالع عيؤدي إلى العديم الدخان أن استخدام التبغ   الدالة على    بيناتالإن    -٢

لى أن تعاطي هذا التبغ قد أدى بالفعل إلى إقالع          تشير إ السويد   من   المسوحات المستقاة يانات  برغم أن ب  ،  حاسمة
لـى ارتفـاع    العديم الدخان يفضي إ   اللجوء إلى استخدام التبغ      الدالة على أن     بيناتأما ال . المدخنين عن التدخين  

 تكـوين الكبير في  ختالف لالونظراً.  متضاربةبيناتالقابلة لالحتراق، فهي منتجات التبغ    تعاطي   معدل انتشار 
المناسب إن من غير    ، ف قة الجغرافية المنطباختالف   تعاطيهاوأنماط   سميتها   ودرجة التبغ العديم الدخان     منتجات

  .النظر إلى هذه المنتجات على أنها منتج واحد
  

                                                           
راً عن اجتماعات لجان     إلى المجلس التنفيذي تقري    ة العام ةقدم المدير رقة ولجان الخبراء االستشاريين، ت    الئحة أف وفقاً ل    ١

الخبراء يتضمن مالحظات بشأن نتائج تقارير لجان الخبراء وتوصياتها فيما يتصل بإجراءات المتابعـة التـي يتعـين                  
الئحة مجموعات الدراسـات والمجموعـات العلميـة        وفقاً ل  ة العام ةتولى المدير ت،  الدراسةوفيما يتعلق بلجان    . اتخاذها

من آليات التعاون، تطبيق المبادئ والقواعد المطبقة على لجان الخبراء، حيثما انطبق ذلك             والمؤسسات المتعاونة وغيرها    
 .وكلما كان ممكناً من الناحية العملية

 .)باإلنكليزية (، قيد الطبع٩٥١ العددسلسلة التقارير التقنية لمنظمة الصحة العالمية     ٢
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 إحـدى الوكـاالت     قبـل وينبغي إخضاع جميع منتجات التبغ العديم الدخان لرقابة تنظيمية شاملة من              -٣
. هامكوناتعن  صانعي المنتجات   كشف  ويجب أن تشمل الرقابة     .  بالشؤون العلمية  نىالتي تع الحكومية المستقلة   

فـإن  ، الـضرر   بشأن الحد منفسر على أنها مطالباتالتعرض يمكن أن تُوألن المطالبات المتعلقة بالحد من 
  . المترتبة على ذلكالمخاطر تثبت الحد من بيناتع بفّش يجب أن تُةالسابقالمطالبات 

  
 التعاطي تاريخو تعاطيأنماط الوتكوين التبغ العديم الدخان من حيث المنتجات ظر التساع طائفة وبالن  -٤

ويجب االستمرار في   . السكانشرائح  مختلف  ب هتم يجب أن ت   موميةالصحة الع وسمات المتعاطي، فإن سياسات     
تحديـد االختالفـات     أجل    من واالنبعاثات الصادرة عنها  العديم الدخان   اختبار وقياس محتويات منتجات التبغ      

واالختالفات ها وأنماط تعاطيها بين السكان      مخاطرصائص المنتجات و  التدقيق في االهتمام بخ   وينبغي  . اإلقليمية
لحد ية بعض منتجات التبغ العديم الدخان على ا       من أجل تقييم إمكان   وذلك  ،  الثقافية ورسائل التسويق  االجتماعية و 
  .من الضرر

  
  برامج المنظمةثار بالنسبة إلى اآل
  
منظمـة أن تـدعم      علـى ال   نأوخصائصها  العديم الدخان   واسعة من منتجات التبغ     المجموعة  تعني ال   -٥

منتجـات  آثـار   تحسين المعارف بشأن    حاجة إلى   وثمة  . ةنتجات محدد فيما يخص م  السكانية  البحوث الفردية و  
تتمكن الحكومـات   وذلك لكي   ،  تغيير هذه اآلثار  التي يمكن إدخالها ل   تعديالت  بشأن ماهية ال  والعديم الدخان   التبغ  

إجـراء  منظمـة   وينبغي أن تواصـل ال    . الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ      من تنفيذ اتفاقية منظمة   
منتجات التبغ من جراء تعاطي والسكان  لتي يتعرض لها األفراداالصحية واألخطار المخاطر البحوث المتعلقة ب

  .العديم الدخان
  

  النهج المتبعة في الحد من الميل إلى إشعال الحرائق":  ال تسبب الحرائقمأمونة"ئر سجا
  

  التوصيات الرئيسية
  
يم منتجات التبغ بأن تُنفذ في الدول األعـضاء         لمنظمة والمعنية بتنظ  لمجموعة الدراسة التابعة    أوصت    -٦

  .يا في الواليات المتحدة األمريكيةمعايير من قبيل تلك المطبقة في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوج
  

  أهمية الموضوع بالنسبة لسياسات الصحة العمومية
  
من الضروري إجراء البحوث المتصلة بضمان فعالية الئحة الحد من الميل إلى إشعال الحرائق التـي                  -٧

 إليه في وضـع     الذي يستند األساس  إلرساء  تصميم السجائر   الطارئة على   التغيرات  تسببها السجائر وعن آثار     
، سياسات الحد من الميل إلى إشعال الحرائقبالفعل تتبع في البلدان التي  ما هو الحالمثلو. تسياساالمزيد من ال

قوة عملية إشعال الحرائق الناجمـة عـن        اختبار  بالتبغ   تطالب البلدان األخرى صانعي منتجات       ينبغي أن فإنه  
  .تغطية تكاليف البحث والتنفيذلمختصة والسجائر وتقديم التقارير عنها إلى السلطات ا

  
وثمة حاجة إلى رصد مدى فعالية تقنيات الحد من الميل إلى إشعال الحرائق واإلبالغ عـن فعاليتهـا                    -٨

 الممتلكات بـسبب الحرائـق      وإتالفوأرشفة المعلومات المتصلة بها من أجل تقليل عدد الوفيات واإلصابات           
ن هذا الرصد أن يعزز ثقة الجمهور ويؤدي إلى وضع سياسـات أكثـر              ومن شأ . الناجمة عن تدخين السجائر   

  .فعالية
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 القائلة إن من شأن تعاطي المنتجات التي تنطوي على الحد من الميل إلى إشعال     المزاعموينبغي حظر     -٩
لـل  الحرائق أن تقلل المخاطر المترتبة عليها، ألنها يمكن أن تحمل المستهلك على أن يتصور أن تعاطيهـا يق                 

  بأن ين المستهلك إعالمتثقيف الجمهور من أجل     مج  براوينبغي مواصلة   . المخاطر الصحية الناجمة عنها عموماً    
تثقيفيـة  حمـالت    هذه البرامج كما ينبغي تضمين    .  عن التدخين  وبضرورة إقالع المدخنين  منتجات التبغ قاتلة    

  .كيفية الوقاية من الحرائقالجمهور لتعليم 
  
  ى برامج المنظمةثار بالنسبة إلاآل
  

احتمال إشعال الحرائق الناجمة عن السجائر وإمكانية االستفادة من هذه          لحد من   اتقنيات  بالنظر إلتاحة     -١٠
المصنعة بميزات الحد من إمكانية إشـعالها       السجائر  تتسم   أن تطالب بأن  لدول األعضاء   لينبغي   فإنه   ،التقنيات

. تثبت فعاليته آخر   أو أي معيار   للمعايير والتكنولوجيا    الوطنيالمعهد   المطبقة في معايير  ال إلى   استناداًللحرائق  
البيانـات  المعيار على أسـاس  ي تغيير بالحق فداخل هذه البلدان القضائية  الواليات  البلدان و وينبغي أن تحتفظ    

ن تعهـد   أالتبـغ   شركات صناعة   سياسات  من أن تطالب ال    البدو. المستمدة من السكان عن مدى فعالية المعيار      
لتوحيد  منظمة الدولية الصادر عن ال١٧٠٢٥معيار مختبرات مستقلة معتمدة وفقا للبمهمة اختبار المنتجات إلى 

تنفيذ هذه  منظمةوينبغي أن تيسر ال. واالختبار المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة، ، والمعنونالمقاييس
  . التي تسببها السجائررائقالحد من الضرر الناجم عن كثر فعالية للحاستحداث وسائل أ دعمتالسياسات و

  
: توصية بشأن التخفيض المطلـوب لكميـة المـواد الـسمية فـي دخـان الـسجائر                 

  النيتروزامينات الخاصة بالتبغ وغيرها من المكونات المختارة
  

  التوصيات الرئيسية
  
تنظيميـة  ة  اسـتراتيجي يم منتجات التبغ باتباع     لمنظمة والمعنية بتنظ  لمجموعة الدراسة التابعة    أوصت    -١١

ترسي المعايير المتعلقة بمستوى أداء منتجات التبغ، وتطالب بالكشف عن االنبعاثات الـصادرة عنهـا،               جديدة  
 حظر بيع العالمات    وذلك عن طريق  ،  قياسيةفي ظل ظروف    ى موادها السمية المكونة     مستوتقضي بتخفيض   و

 تنظيم معظـم المنتجـات    عملية  هذا النهج   يماثل  و. رذه المعايي المحددة من ه  ويات  مستتفي بال التجارية التي ال    
فـي إطـار   أدنى حـد ممكـن    إلىاالستهالكية التي تُخفض فيها مستويات المواد السمية التي يحتويها المنتج 

 التنظيمـي حظـر  أال وهو الالتوصية  من عناصر هذهوثمة عنصر أساسي . عمليات تصنيع جيدةاالضطالع ب
، للمخـاطر على أنها ترتبط بمستوى تعرض اإلنسان للدخان أو تعريضه          لى الجمهور   مقاييس ع ذه ال هعالن  إل
  .صنيف للمنتجات بحسب حصائلها من المواد السميةي تأو
  

دخـان   فـي الموجـود  وحدات لكل مليغرام من النيكوتين الباستخدام وتُقارن مستويات المواد السمية   -١٢
في ظـل   سمية السجائر    درجةمن أجل التركيز على     وذلك  ،  يستند إليه في المقارنة    أساساًباعتبارها  يجارة  الس

المواد السمية باالستناد إلى عـدة      ينبغي اختيار   و. التعرضالفي استخدامها كمقاييس لمستوى     وتظروف قياسية   
  . إثبات السميةبيناتأهمها من ، ومعايير

  
دخان ل المكونات السامةلحد من مستويات في االتنظيمية المقترحة ة ستراتيجيلهدف الرئيسي لالويتمثل ا  -١٣

ة سـتراتيجي أما هـدف اال   . قياسيةظروف  في األسواق والتي تخضع للقياس في ظل         المسموح ببيعها السجائر  
الحاوية على مستويات عالية من المواد السمية في الدخان تفوق تلـك  لسجائر الثاني فهو منع األسواق من بيع ا      

  .المطروحة للبيع فيها فعالًالعالمات التجارية في دخان جودة موال
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  أهمية الموضوع بالنسبة لسياسات الصحة العمومية
  
تفادي استمرار الضرر الناجم    ة تنظيمية جديدة ل   استراتيجيينبغي أن تنظر الهيئات التنظيمية في اعتماد          -١٤

  كوسيلة للحـد مـن  أيضاً، وفي كل سيجارةربون أكسيد الك القطران والنيكوتين وأولكميات عن اإلعالن عن 
تنظـيم مـستويات    فـي   لتلك المستخدمة   التبغ بطريقة مماثلة    في دخان    أنها موجودة المواد السمية التي يعرف     

تبـدأ  على مراحـل    ة الموصى بها    ستراتيجيينبغي تنفيذ اال  و.  االستهالكية األخرى  ي المنتجات فالمواد السمية   
ـ   المواد السمية إ  مستويات  عن  تقديم تقارير سنوية    تصنيع السجائر ب  مطالبة شركات   فترة  ب . ةلى السلطة التنظيمي

ها لبيعالتي تتجاوزها   العالمات التجارية   المواد السمية التي ال يمكن طرح       ستويات  م نشروينبغي أن يعقب ذلك     
  .تي تنتهكهارية الالعالمات التجاوتُحظر المستويات المحددة يضطلع بإنفاذ ، وأخيراً. في األسواق

  
استخدام نتائج  حظريأن قياسية ظروف وينبغي ألي نهج تنظيمي يستند إلى حصائل منتج التبغ في ظل   -١٥

التجاريـة  العالمة التي تفيد بأن بيانات ال، أو  بحسب مستويات االختبار  العالمات التجارية   أو تصنيف   ،  االختبار
. ج تُعتبر مؤشرات دالة على المخاطر المحدقة أو مستوى التعرض         كنتائالمعايير التنظيمية الحكومية،    تستوفي  
، كمـا حـدث فـي       لتضليل الجمهور  أن تلتزم بضمان عدم استخدام نتائج االختبار         السلطات التنظيمية وعلى  
  .السابق

  
  ثار بالنسبة إلى برامج المنظمةاآل
  
 باإلعالن عـن قياسـات االنبعاثـات        نظراً لآلثار الضائرة المترتبة على اتباع هذا النهج الذي يسمح           -١٦

ة سـتراتيجي باالالمتبع   النهج   باالستعاضة عن الصادرة عن كل سيجارة، ينبغي أن تشجع المنظمة على التعجيل           
كل مليغرام مـن النيكـوتين      في  مستويات المواد السمية    ومن شأن المطالبة بتخفيض     . التنظيمية الموصى بها  

 عملية تنظيم السجائر متسقة مع سائر النهج التنظيميـة التـي تطالـب              أن يجعل يجارة  دخان الس  فيالموجود  
منظمـة الـصحة    اتفاقية  وتسلم  . ي المنتجات التي يستخدمها البشر    بتخفيض مستوى المواد السمية المعروفة ف     

  .تنظيم منتجات التبغإلى  بالحاجة ١٠ و٩المادتين   في اإلطارية بشأن مكافحة التبغالعالمية
  

  ظم تدخين السجائر آلياًتوصية بشأن ن
  

  التوصيات الرئيسية
  
يم منتجات التبغ في أعقاب تقييم العديد من نظم       لمنظمة والمعنية بتنظ  لمجموعة الدراسة التابعة    أوصت    -١٧

في تحديد معيار خاص بنظم " المتشدد" النظام الكندي لتوحيد المقاييس منظمة الدوليةالالتدخين اآللي بأن تختار 
  .ليالتدخين اآل

  
  أهمية الموضوع بالنسبة لسياسات الصحة العمومية

  
منظمة لل والتي يولدها النظام الحالي "كل سيجارةالحصائل المستمدة من "يؤدي استمرار إساءة استخدام   -١٨

الذي الدخان  خصائصإلى إلحاق الضرر بالصحة العمومية ويسبب قصوراً في تحديد لتوحيد المقاييس  الدولية
أما في النظام الكندي، فيختبر تدخين السجائر في ظل ظروف أشد صرامة، مما يؤدي              .  المنتجات مختلفتولده  

ويمكـن  . موميةالصحة الع  مجالفي  على نحو أفضل من أجل استخدامها       دخان السجائر   إلى تحديد خصائص    
  . المنتجات على سبيل المثالمعايير أداءلوضع نظام استخدام الحصائل المستمدة من هذا ال
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ويفيد اختبار التدخين اآللي في تحديد خصائص االنبعاثات الصادرة عن السجائر ألغراض التـصميم                -١٩
 يكون بمثابة مقياس يصلح لتقدير مدى تعـرض اإلنـسان           الهدف منه أن  والتنظيم؛ غير أن هذا االختبار ليس       

 المـستهلكون تفـسير     في أال يـسيء   الحرص  توخي  ينبغي  و. ، وهو ليس كذلك   للمخاطرللدخان أو تعريضه    
  . أو التعريض للخطرالتعرضالمقاييس على أنها اختالفات في مستوى 

  
  ثار بالنسبة إلى برامج المنظمةاآل
  
يعد التدقيق في تحديد خصائص منتجات التبغ والكشف عن ذلك للوكاالت التنظيمية أمـراً ضـرورياً                  -٢٠

 وتعتبر نظم تـدخين     . من االتفاقية اإلطارية   ١٠ و ٩دتين  بالنسبة لمراقبة هذه المنتجات، مثلما هو مبين في الما        
أساسـية  نظمـاً  منتجـات  المختلف   تولدهذيلدخان الالسجائر آلياً التي تسمح بتحسين عملية تحديد خصائص ا

 الصادرة في االنبعاثاتالمواد السمية المعروفة مستويات  ؤدي إلى تخفيضت ويمكن أن موميةلصحة الع اعزيزلت
مجموعة الدراسة التابعة للمنظمـة والمعنيـة بتنظـيم        تأييدها لتوصية   منظمة  اليجب أن تواصل    و .عن الدخان 

  . والقاضية بتقييس نظام جديد لتدخين السجائر آلياًمنتجات التبغ
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