
ما هي منتجات التبغ املُسّخن؟

منتجات التبغ املسّخن هي منتجات يتولّد منها الضبوب تحتوي عىل النيكوتني ومواد كيميائية سامة عند تسخني التبغ أو عند تنشيط جهاز 
يحتوي عىل التبغ. ويستنشق املتعاطون هذا الضبوب خالل عملية املّص أو التدخني بواسطة جهاز. ويحتوي الضبوب عىل مادة النيكوتني 
املسببة لإلدمان الشديد، فضالً عن مضافات غري التبغ، وغالباً ما تكون منّكهة. وقد يكون التبغ يف شكل سجائر مصممة خصيصاً يف شكل محدد 

(«عصيات للتسخني» و«عصيات نيو» مثالً) أو عبوات أو أقراص.

وتشمل منتجات التبغ املسّخن الحديثة أشكال مختلفة ذات درجات حرارة متفاوتة، وأجهزة إلكرتونية هجينة تجمع بني التبغ والسائل عىل 
السواء، وأخرى ذات رأس كربوين، وأجهزة تستخدم شبكة معدنية ذات ثقوب صغرية لتسخني كبسولة محتوية عىل سائل معبّأة ومغلقة 
مسبقاً، فضالً عن أجهزة أخرى تتيح للمتعاطني ضبط درجة الحرارة وإدارة مخرجات الضبوب والنكهة. وباإلضافة إىل ذلك، يجري استحداث 

العديد من املنتجات املندرجة ضمن هذه الفئة، مبا فيها منتجات تقوم عىل التكنولوجيات الجديدة.

منتجات التبغ املُسّخن:

تحتوي عىل التبغ وهي منتجات تبغ؛ ●
ال تساعد املدخنني عىل اإلقالع عن تعاطي التبغ؛ ●
تصدر عنها انبعاثات سامة مامثلة لتلك الصادرة عن دخان السجائر، والتي ميكن للعديد منها أن تسبب الرسطان؛ ●
التبغ غري  ● التعرّض لدخان  التبغ املُسّخن وميكن أن تتسبب يف  تعرِّض املتعاطني النبعاثات سامة، البعض منها خاصة مبنتجات 

املبارش؛
تحتوي عىل مواد سامة – حتى وإن كانت نسب املواد السامة التي تحتوي عليها منتجات التبغ املسّخن أقل من تلك املوجودة يف  ●

السجائر التقليدية بشكل عام، فإن البعض منها أعىل مقارنة بالسجائر التقليدية، كام أنها تحتوي عىل مواد جديدة غري موجودة 
يف دخان التبغ بإمكانها أن تلحق الرضر بصحة اإلنسان؛

تحتوي عىل نسب أقل من املواد السمية مقارنة بالسجائر التقليدية، غري أن ذلك ال يؤدي حتام إىل الحد من املخاطر املحدقة  ●
بالصحة؛

تحتوي عىل مادة النيكوتني املسببة لإلدمان الشديد بنسب مامثلة لتلك املوجودة يف السجائر التقليدية، علامً أن مادة النيكوتني  ●
مرضّة بالصحة، خاصة عند األطفال واملراهقني؛

الطويل غري معروف؛ ونظرا ألنه  ● املدى  والتعرّض النبعاثاتها عىل  املسخن  التبغ  منتجات  تعاطي  الناجم عن  الصحي  األثر  إّن 
ال تتوفر يف الوقت الراهن بيّنات مستقلة كافية بشأن الخطر النسبي واملطلق املرتبط بهذه املنتجات، البد من إجراء دراسات 

مستقلة لتقدير الخطر الذي تشكله عىل صحة املتعاطني واألشخاص املعرّضني لدخان التبغ غري املبارش.

منتجات التبغ املُسّخن
صحيفة معلومات

آذار/ مارس ٢٠٢٠الطبعة الثانية
WHO/HEP/HPR/2020.2

منتجات التبغ املُسّخن صحيفة معلومات ٤/١
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ما هي بعض األمثلة عىل منتجات التبغ املُسّخن؟

من بني األمثلة عىل منتجات التبغ املسّخن منتج iQOS من رشكة 
اليابانية  التبغ  رشكة  من   Ploom ومنتج  الدولية،  موريس  فيليب 
للتبغ، ومنتج  glo من الرشكة الربيطانية األمريكية  الدولية، ومنتج 

PAX من رشكة معامل باكس.

كيف تعمل منتجات التبغ املُسّخن؟

التبغ  منتجات  تُسخِّن  النيكوتني،  عىل  املحتوي  الضبوب  لتوليد 
املُسّخن التبغ املوجود فيها، ممزوجاً بسائل يف بعض األحيان، حتى 
التقليدية  التي تُسّخن عندها السجائر  درجات حرارة أقل من تلك 
باستخدام نظم تسخني  (أقل من ٦٠٠ درجة مئوية عموماً)، وذلك 
الجهاز  به  يُزّود  الذي  التسخني  بالبطاريات. وقد يكون نظام  تعمل 
مصممة  سجائر  من  النيكوتني  ضبوب  يولّد  خارجي  حرارة  مصدر 
حجرة  أو   ،(glo ومنتج   iQOS منتج  (مثل  الغرض  لهذا  خصيصاً 
ُمسّخنة مغلقة تولّد ضبوب النيكوتني من التبغ مبارشًة (مثل منتج 
Ploom ومنتج Pax). ومن الرضوري إعادة تعبئة جهاز التسخني، 
ويقوم املتعاطي باستنشاق كميات من الضبوب عىل دفعات متقطعة 

بواسطة فوهة الجهاز، ليدخل الضبوب هكذا إىل جسمه.

أين تُسّوق منتجات التبغ املُسّخن؟

حتى متوز/ يوليو ٢٠١٩، كانت منتجات التبغ املُسّخن تُسّوق يف أكرث 
من ٤٠ بلداi تقع يف أقاليم املنظمة الستة كافة. وميكن العثور عليها 
التي  القنوات  قانونياً. وتشمل  فيها  تسويقها  يُحظر  أسواٍق  أيًضا يف 
الرتويجية  واألحداث  اإلنرتنت  من  كالً  املنتجات  تُسّوق عربها هذه 
واملتاجر الكبرية واألسواق املركزية ومراكز التسّوق ووسائل التواصل 
االجتامعي، إلخ، مع استهداف األسواق الواقعة يف البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل بشكل خاص.١

منتجات التبغ املُسّخن صحيفة معلومات ٤/٢

هل تُعترب منتجات التبغ املُسّخن سجائر
إلكرتونية أم نظم إيصال النيكوتني إلكرتونياً؟

والسجائر  املُسّخن  التبغ  منتجات  بني  الخلط  عدم  ينبغي  ال. 
اإللكرتونية/ نظم إيصال النيكوتني إلكرتونياً فمنتجات التبغ املُسّخن 
مبنتجات  لها  عالقة  وال  النيكوتني  توليد  أجل  من  التبغ  تسّخن 
صناعة  تزعم  كام   ،(“vape products”) اإللكرتونية  السجائر 
السجائر  أما  األحيان.  من  الكثري  يف  الصلة  ذات  والصناعات  التبغ 
اإللكرتونية/ نظم إيصال النيكوتني إلكرتونياً فهي تسّخن سائالً يحتوي 
التي  األجهزة  عىل  ويُطلق  التبغ.  عىل  وال يحتوي  النيكوتني  عىل 
ال تحتوي عىل النيكوتني «نُظم إيصال مواد غري النيكوتني إلكرتونياً».

هل منتجات التبغ املُسّخن
أكرث مأمونية من التبغ التقليدي؟

ال تُوجد حالياً بيِّنات تدل عىل أن منتجات التبغ املُسّخن أقل رضراً 
املُسّخن عىل  التبغ  منتجات  وتحتوي  التقليدية.  التبغ  منتجات  من 
مواد كيميائية غري موجودة يف دخان السجائر وقد تكون لها آثار عىل 
الصحة. وقد أظهر تقييم مستقل لبيانات الصناعة أن منتجات التبغ 
كيميائية ضارة وذات رضر  مادة  أكرث من ٢٠  تحتوي عىل  املُسّخن 
السجائر  دخان  يف  الحال  هو  مام  بكثري  أعىل  نسبة  وهي  محتمل، 
هذين  بني  جداً  كبري  اختالف  هناك  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املرجعي.٢ 
املنتجنْي، كام أن بعض املواد السامة التي ُعرث عليها يف انبعاثاتهام هي 

مواد مرسطنة (أي ميكن أن تسبب الرسطان لدى البرش).

وباإلضافة إىل الدراسات املمولّة من دوائر صناعة التبغ، تظهر بعض 
الدراسات املستقلة أن هناك انخفاضاً كبرياً يف تكّون بعض املكّونات 
بالسجائر  مقارنة  لها،  التعرض  ويف  املحتمل،  الرضر  وذات  الضارة 
دوائر  لبيانات  املستقلة  االستعراض  عمليات  وأفضت  العادية.٣ 
الصناعة إىل نفس النتيجة.٤، ٥، ٦ غري أن العالقة بني التعرّض واألثر عىل 
الصحة عالقة معقدة، كام أن انخفاض التعرّض لهذه املواد الكيميائية 
خطرها  انخفاض  أيضاً  يعني  وال  ضارة  غري  أنها  يعني  ال  الضارة 
الهيئات  بعض  إىل  وردت  التي  البيانات  إىل  واستناداً  اإلنسان.  عىل 
التبغ  منتجات  أن  إثبات  من  الصناعة  دوائر  تتمكن  مل  التنظيمية، 
املُسّخن ستؤدي إىل الحد من األمراض الناجمة عن تعاطي التبغ. كام 
أن هذه املنتجات تولّد جزيئات صغرية ميكنها النفاذ بسهولة إىل الرئة 
ويُحتمل أن تتسبب يف إتالف أنسجتها.٧ وال تتوفر حالياً بيّنات كافية 

i عىل سبيل املثال، يتوفر منتج iQOS لرشكة فيليب موريس الدولية يف البلدان التالية: 

وقربص  وكرواتيا  وكولومبيا  وكندا  وبلغاريا  والهرسك  والبوسنة  وأرمينيا  وألبانيا  أندورا 

واليونان  وأملانيا  وفرنسا  الدومينيكية  والجمهورية  والدامنرك  التشيكية  والجمهورية 

وغواتيامال وهنغاريا وإيطاليا وإرسائيل واليابان وكازاخستان وجمهورية كوريا والتفيا 

والربتغال  وبولندا  وفلسطني  ونيوزيلندا  وهولندا  وموناكو  ومولدوفا  وماليزيا  وليتوانيا 

وسويرسا  وأسبانيا  أفريقيا  وجنوب  وسلوفينيا  وسلوفاكيا  ورصبيا  وروسيا  ورومانيا 

وأوكرانيا واململكة املتحدة.
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تدعم االدعاء الذي مفاده أن هذه املنتجات أقل خطورة من السجائر 
التقليدية، وسيتعنّي إجراء املزيد من الدراسات املستقلة إلثبات أي 

مزاعم بشأن انخفاض خطرها أو رضرها.

هل منتجات التبغ املُسّخن مأمونة
من حيث التعرض غري املبارش للتبغ؟

غري  االنبعاثات  آثار  بشأن  كافية  بيّنات  الحايل  الوقت  يف  توجد  ال 
أنه  من  الرغم  عىل  املُسّخن،  التبغ  منتجات  عن  الناجمة  املبارشة 
ثبت أن االنبعاثات تحتوي عىل مكّونات ضارة وذات رضر محتمل.٨ 
والبد من إجراء دراسات مستقلة لتقييم الخطر املحدق باألشخاص 

املعرّضني لدخان التبغ غري املبارش.

ما هي الثغرات يف نتائج البحوث
الحالية بشأن منتجات التبغ املُسّخن؟

ألن  املُسّخن،  التبغ  مبنتجات  يتعلق  فيام  كبرية  معرفية  ثغرة  هناك 
لدراسة  يكفي  مبا  طويلة  لفرتة  يُسّوق  مل  املنتجات  من  الجيل  هذا 
مدى  عن  باستنتاجات  الخروج  ألوانه  السابق  ومن  املحتملة.  آثاره 
قدرة هذه املنتجات عىل جذب متعاطني جدد للتبغ بني الشباب (أثر 
املنتجات  الناجمة عن تعاطي هذه  املحتملة  التفاعالت  أو  البوابة) 
باالقرتان مع منتجات التبغ التقليدية األخرى أو السجائر اإللكرتونية. 
وينبغي أن تتناول الدراسات املستقلة املقبلة هذه اآلثار، فضالً عن 

مدى مأمونية منتجات التبغ املُسّخن ومخاطرها.

كيف تُنظّم أو تُصّنف منتجات
التبغ املُسّخن ألغراض تنظيمية؟

البلدان. ويف  قليل من  املُسّخن محظورة يف عدد  التبغ  إّن منتجات 
بلدان أخرى، تُصّنف عىل أنها منتجات تبغ جديدة أو منتجات تبغ أو 
منتجات تبغ عديم الدخان أو سجائر إلكرتونية. ويف الواليات املتحدة، 
لالحرتاق.  قابلة  غري  سجائر  بوصفها  املُسّخن  التبغ  منتجات  تُنظّم 
متعددة  فئات  إىل  منقسمة  تصنيفات  أيضاً  البلدان  بعض  وتتبنى 
(عىل سبيل املثال، البعض منها يصّنف جهاز التسخني ومستهلكات 

منتجات التبغ املُسّخن ضمن فئتنْي منفصلتني.

كيف ينبغي تنظيم منتجات التبغ املُسّخن؟

متشياً  تبغ،  منتجات  بوصفها  املُسّخن  التبغ  منتجات  تنظيم  ينبغي 
التبغ  منتجات  بشأن  والقرار  العاملية٩  الصحة  منظمة  إرشادات  مع 
يف  األطراف  ملؤمتر  الثامنة  الدورة  عن  الصادر  والناشئة  الجديدة 
التبغ.١٠  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية 

ويُحّث املنظمون عىل اتخاذ إجراءات استناداً إىل البيّنات املتاحة.

أشكال  جميع  أن  عىل  العاملية  الصحة  منظمة  إرشادات  تنص 
التبغ  ويعد  املُسّخن.  التبغ  منتجات  فيها  مبا  ضارة،  التبغ  تعاطي 
ساماً بطبيعته ويحتوي عىل مواد مرسطنة، حتى يف شكله الطبيعي. 
وبناًء عىل ذلك، ينبغي أن تخضع منتجات التبغ املُسّخن للسياسات 
األخرى،  التبغ  منتجات  جميع  عىل  السارية  التنظيمية  والتدابري 
مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  مع  متشياً 
التبغ والترشيعات الوطنية. ويُدّعم ذلك بالقرار الصادر عن الدورة 
اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر  الثامنة 
بشأن مكافحة التبغ، وتُشّجع البلدان عىل تطبيق جميع أحكام هذه 
قد  كام  ممكن.  قدر  بأقىص  املُسّخن،  التبغ  منتجات  عىل  االتفاقية 
ترغب البلدان يف إعطاء األولوية لتدابري الحد من الطلب عىل التبغ، 

١١."MPOWER” مثل برنامج السياسات الست

ما هي الخطوات التالية؟

تواصل املنظمة رصد البحوث وتكوين البيّنات، مبا يف ذلك من خالل 
التقنية،  التبغ ومجموعاتها  مراكزها املتعاونة بشأن تنظيم منتجات 
العاملية واملعنية بتنظيم  التابعة ملنظمة الصحة  الدراسة  ومجموعة 
التابعة ملنظمة  التبغ  (TobReg) وشبكة مختربات  التبغ  منتجات 
(TobLabNet) فضالً عن مختلف مواردها. كام  العاملية  الصحة 
وعالوة  الصناعة.  وأنشطة  السوق  تطورات  رصد  املنظمة  تواصل 
عىل ذلك، ستتوىل تحديث آليات الرتّصد العاملي ذات الصلة لضامن 
رصد وتقييم منتجات التبغ املُسّخن عىل نحو فعال. وستساهم هذه 
يف  األعضاء  الدول  مساعدة  إىل  الرامية  املنظمة  جهود  يف  األنشطة 

صياغة اسرتاتيجيات فعالة من أجل تنظيم هذه املنتجات.

منتجات التبغ املُسّخن صحيفة معلومات ٤/٣
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التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  يف  األطراف  ١٠ مؤمتر 

الدورة الثامنة، القرار FCTC/COP 8(22) بشأن منتجات التبغ الجديدة والناشئة.

جنيف.   .«MPOWER” الست  السياسات  برنامج  العاملية.  الصحة  ١١ منظمة 

(https://www.who.int/tobacco/mpower/ االنرتنت]  [عىل 

/publications/ar، تم االطالع يف ٢٨ ترشين األول/ أكتوبر ٢٠١٩)

منتجات التبغ املُسّخن صحيفة معلومات ٤/٤

متاح  املصنف  هذا  محفوظة.  الحقوق  بعض   .٢٠١٩ العاملية  الصحة  منظمة   ©
CC BY-NC-SA 3.0 IGO مبقتىض الرتخيص

يعود الفضل يف متويل إنتاج هذه الوثيقة جزئياً إىل إدارة األغذية واألدوية يف الواليات املتحدة من خالل املنحة U18FD006317 التي قدمتها. إّن اآلراء املعرب عنها يف مواد 

مكتوبة أو منشورات ومن جانب متكلمني ومنسقني ال تعكس بالرضورة السياسات الرسمية إلدارة الخدمات الصحية والبرشية، كام أن أي ذكر ألسامء تجارية أو مامرسات تجارية 

أو منظامت ال ينطوي عىل تأييد من حكومة الواليات املتحدة.
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