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  مجموعة الدراسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
  والمعنية بتنظيم منتجات التبغ

  
  :٦التوصية 

  المبادئ التوجيهية بشأن بناء القدرات 
  على بحوث واختبار منتجات التبغ والبروتوكوالت المقترحة 

   التبغللبدء باختبار منتجات
  

  المعلومات األساسية والغرض
  

 صاغتها مجموعة الدراسـة التابعـة لمنظمـة         األولى في سلسلة من التوصيات    هذه التوصية هي    
 هو إعالن المبادئ التي يتعـين  ا والغرض من هذ  ١.الصحة العالمية والمعنية بتنظيم منتجات التبغ     

 من اتفاقية   ١١ و ١٠و ٩يسير تنفيذ المواد    أن تسترشد بها عملية بناء القدرات المختبرية الالزمة لت        
. منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ والبدء في إجراء اختبارات لمنتجات التبـغ             

وتزود هذه القدرات المختبرية السلطات التنظيمية الحكومية بالوسائل الالزمة لتوجيـه عمليـات             
ا في ذلك أية اختبارات قد تجريها صـناعة التبـغ           اختبار منتجات التبغ والتأكد من صالحيتها، بم      

والقصد من االعتبارات والمبادئ الوارد بحثها في هذه التوصية هـو تقـديم التوجيهـات               . نفسها
الالزمة إليجاد القدرات المختبرية التي تلبي أرفـع معـايير االمتيـاز والـشفافية والموثوقيـة                

   ٢.والمصداقية
  

ن مكافحة التبغ ثالث مواد تشكل األساس الذي يستند إليـه تنظـيم             تتضمن االتفاقية اإلطارية بشأ   
وهذه المواد  ) ١( .محتويات منتجات التبغ والكشف عن هذه المحتويات وتغليف وتوسيم المنتجات         

  :هي
  

  تنظيم محتويات منتجات التبغ: ٩المادة   •
  تنظيم الكشف عن منتجات التبغ: ١٠المادة   •
  نتجات التبغتغليف وتوسيم م: ١١المادة   •
  

يقترح مؤتمر األطراف، بالتشاور مع الهيئات      . تنظيم محتويات منتجات التبغ   : ٩المادة  
الدولية المختصة، مبادئ توجيهية الختبار وقياس محتويات منتجات التبغ واالنبعاثـات           

                                                      
لالطالع على تفاصيل التوصيات الخمس التي صاغتها اللجنة االستشارية العلميـة المعنيـة بتنظـيم                  ١

  .١٦-١٢منتجات التبغ السابقة والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، انظر المراجع 

 معلومـات   ١٠-٢التنظيمية الوارد بحثها فـي المراجـع           تشكل مختلف االستراتيجيات واالعتبارات        ٢
كما تعتبر التقارير والتوصيات المنشورة سابقاً بواسطة المنظمة        . أساسية مفيدة فيما يخص التوصية الراهنة     

 أسـاس التوصـية     ٢٠-١١والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات األخرى والوارد ذكرها في المراجـع           
  .علومات أساسية بكل معنى الكلمةالحالية وبالتالي فإنها تعد م
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وطبقاً لما تقره السلطات الوطنيـة      . الصادرة عنها، ولتنظيم هذه المحتويات واالنبعاثات     
صة، يعتمد كل طرف وينفذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية أو غيرها من التدابير             المخت

  .الفعالة لهذا االختبار والقياس ولهذا التنظيم
  

يتخذ كل طرف وينفذ، وفقـاً لتـشريعاته        . تنظيم الكشف عن منتجات التبغ    : ١٠المادة  
تدابير الفعالة لحمل صانعي    الوطنية، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من ال          

منتجات التبغ ومستورديها على أن يكشفوا للسلطات الحكومية عـن محتويـات التبـغ              
كما يتخذ كل طرف وينفذ تدابير فعالة من أجل الكشف العلنـي للمعلومـات           . وانبعاثاتها

  .الخاصة بالمكونات السامة لمنتجات التبغ واالنبعاثات التي قد تنجم عنها
  

    تغليف وتوسيم منتجات التبغ:١١المادة 
  
يتخذ كل طرف ويطبق في غضون ثالث سنوات بعد بدء نفاذ هـذه االتفاقيـة                 -١

  :بالنسبة له، وفقاً لقانونه الوطني، تدابير فعالة، لضمان ما يلي
  

عدم الترويج عن طريق تغليف منتج التبغ وتوسيمه، ألي منتج مـن              )أ(
لة أو خادعة أو قـد تعطـي        منتجات التبغ بأي وسيلة كاذبة أو مضل      

انطباعاً خاطئاً عن خصائـصه أو آثـاره الـصحية أو أخطـاره أو      
انبعاثاته، بما في ذلك أي عبارة أو بيان وصفي أو عالمة تجارية، أو             
عالمة رمزية أو أي عالمة أخرى مما يعطي بـصورة مباشـرة أو             
 غير مباشرة االنطباع الخاطئ بأن أحد منتجات التبغ أقل ضرراً من          

خفيفة "أو  " خفيفة"أو  " قليلة القار "وقد يشمل ذلك تعبيرات مثل      . غيره
  ؛"لطيفة"أو " للغاية

  
أن تحمل كل علبة أو عبوة من منتجات التبغ ويحمل أي شكل مـن                )ب(

أشكال التغليف والتوسيم الخارجيين لهذه المنتجات تحذيرات صحية،        
. بة أخـرى  تصف آثار التبغ الضارة، ويجوز أن تحمل رسائل مناس        

  :وهذه التحذيرات والرسائل
  

  تكون معتمدة من السلطة الوطنية المختصة،  )١(
  تكون متغايرة،  )٢(
  تكون كبيرة وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة،  )٣(
٪ أو أكثر من مساحة العرض الرئيسية على أال         ٥٠تغطي    )٤(

  ٪ من هذه المساحة،٣٠تقل عن 
  .تشمل صوراً أو نقوشاًقد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو   )٥(
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تتضمن كل علبة وعبوة من منتجات التبغ، ويتضمن أي شـكل مـن أشـكال                 -٢
التغليف والتوسيم الخارجيين، لهذه المنتجات، باإلضافة إلى التحذيرات المحددة         

من هذه المادة، معلومات عن مكونات منتجـات التبـغ ذات           ) ب(١في الفقرة   
  .السلطات الوطنيةالصلة وانبعاثاتها، حسبما تحدده 

  
يشترط كل طرف أن تظهر التحذيرات والمعلومات األخرى الواردة في النص             -٣

 من هذه المادة على كل علبـة وعبـوة مـن            ٢و) ب(١والمحددة في الفقرتين    
منتجات التبغ، وعلى أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم الخـارجيين لهـذه             

  .المنتجات بلغته أو لغاته الرئيسية
  
فيما يتعلـق   " التغليف والتوسيم الخارجيان  "غراض هذه المادة تنطبق عبارة      أل  -٤

بمنتجات التبغ على أي شكل من أشكال التغليف والتوسيم المستعملين في بيـع             
  .المنتجات بالتجزئة

  
وجاءت هذه المواد الثالث نتيجة التوصل إلى اتفاق اآلراء بأن هذا التنظيم سيخدم مرامي الصحة               

إيجاد رقابة تنظيمية ذات مغزى على منتجات التبغ والرسائل ذات الصلة الموجهة إلى             العمومية ب 
وتنطوي المواد ضمناً على الحاجة التباع نهج موضوعي ذي قاعدة علمية إزاء تنفيذ             . المستهلكين

بيد أنه لسوء الحظ، وكما أشير إليه في التوصيات واالستنتاجات المتضمنة في            . االتفاقية اإلطارية 
، فـإن   )١٦-١٢انظر المراجـع    (قارير اللجنة االستشارية العلمية المعنية بتنظيم منتجات التبغ         ت

الطرق  الحالية الخاصة باختبار المنتجات التي وضعتها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ولجنـة              
العلمـي  التجارة الفيدرالية في الواليات المتحدة ال تفي بالغرض ألنها ال تصلح لتوفير األسـاس               

وتدعو الضرورة إلى توفر قدرات مختبرية جديدة إلى اإلرشـادات  . المناسب لتنظيم منتجات التبغ   
للبدء باختبار منتجات التبغ الحالية والمنتظر ظهورها بوصفها عامالً حاسم األهميـة فـي تقـدم                

  .العملية التنظيمية
  

  البحوث واالختبارات: القدرات المختبرية
  

برية الموارد المادية والبشرية الالزمة إلجراء البحـوث، وتحديـد المعـايير            تعني القدرات المخت  
. المتعلقة بأداء المنتجات، وإيجاد طرق الختبار المنتجات، وإجراء هذه االختبـارات للمنتجـات            

األسـاس العلمـي    ) ١٨(ويلخص تقرير صادر عن المعهد الطبي بشأن الحد من أضرار التبـغ             
. لمنتجات التبغ التي تساهم في اإلدمان والمراضة والوفاة قبـل األوان          الختبار الخصائص المادية    

 من  ١١ إلى   ٩ومن المفيد التمييز بين نوعين رئيسيين من القدرات المختبرية الالزمة لتنفيذ المواد             
  .أال وهما البحوث واالختبارات: االتفاقية اإلطارية
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  البحوث
وصل إلى فهم أفضل لطبيعة منتجات التبغ، وما هـو          أهم المرامي المنشودة من إجراء البحوث الت      

باستخدام مكونات وتراكيـب    (مفعولها وآثارها وكيف يمكن تحويرها لتغيير ما ينجم عن تأثيرها           
وقد تشمل هذه البحوث الجزيئيات والتحاليل المختبرية والحيوان واإلنسان، وتتناول          ). جديدة مثالً 

ت الخاصة بالتبغ وعامل اختطار اإلصابة بـسرطان الرئـة،          أموراً مثل العالقة بين النتروزامينا    
والعالقة بين المكونات وخطر اإلدمان، والعالقة بين حجم الجسيمات واحتباس الرئتين للعناصـر             

كما تعد البحوث بشأن طراز استخدام اإلنسان لها وكيفية تفاعلها مـع            . السامة في دخان السجائر   
  .خصائص المنتجات ذات أهمية أساسية

  
  االختبارات

يطلق على عملية فحص وتقييم المنتجات على نحو متكرر وفق طرائـق معياريـة لتقـدير أداء                 
. ويمكن إجراء هذه االختبارات على عدة مراحـل       .  اسم عملية االختبار   ،المنتجات بصورة عامة  

ل معياري بغية   ومن المفيد، بغية دفع العملية التنظيمية إلى األمام، اختبار المنتجات وفقاً لبروتوكو           
ويتـضمن  . وصف طريقة نقلها لمواد من قبيل أول أكسيد الكربون، والنيكوتين، والنتروزامينات          

  . قائمة بالطرائق المعيارية المتبعة في اختبار منتجات التبغ١الملحق 
  

 ينبغي تنسيق البحوث واالختبارات المختبرية
يمكـن تمييزهـا الواحـد عـن اآلخـر          على الرغم من أن معايير البحوث واالختبارات واألداء         

لألغراض المفاهيمية والتنظيمية، فهي ال يستبعد واحدها اآلخر، بل الواقع أنه يتعـين أن تكـون                
وتقتضي معايير األداء اختبار مجموعة واسعة من خصائص المنتجات، وإجراء البحوث           . متفاعلة

، ووضع بروتوكوالت لالختبارات    لتحديد أي من المرامي المتصلة باإلقالل من السمية يعد معقوالً         
وستتطور هذه العملية باستمرار ويتوسع نطاقها بسرعة لتواجـه التحـديات المتمثلـة             . المعيارية

وبما أن عدد منتجات التبغ الجديدة يتزايد باطراد، فإنه من المعقول االفتراض            . بالمنتجات الحالية 
ويتعين أن تتضمن البحـوث     . صورة مماثلة بأن الحاجة إلى وضع معايير جديدة لألداء ستتزايد ب        

واالختبارات مقايسات للخصائص المادية، والتركيب الكيميائي للمنتجات وأدائها، واالختبار فـي           
األنبوب واختبار سمومياتها في األنبوب، وتقييم طرازات التعاطي البشري لها وتحديد التفاعل بين             

  .الناس الفعلية لهاالسلوك وخصائص المنتجات عالوة على أوجه تعرض 
  

  تنوع منتجات التبغ
  

يزيد تنوع منتجات التبغ من عدد التحديات الماثلة، وبذا فإنه من األهمية البالغة تحري كـل مـن                  
. التعديالت المدخلة على المنتجات الحالية والمنتجات المستجدة لدى إيجـاد القـدرات المختبريـة           

تبغ المنتجات التي يتم تعاطيها عن طريق الفـم         وتشمل مختلف أشكال وطرائق استخدام منتجات ال      
والسجائر التي يتم تدخينها والتي تصمم بحيث تـسبب أقـصى قـدر مـن               ) كالسعوط(أو األنف   

التعرض، والسيجار، حيث ال حاجة لدى استعماله الستنشاق الدخان عموماً المتصاص مـا فيـه               
رئيسية من المنتجات السجائر إضافة     وتشمل الفئات ال  ). ٢٢،  ٢١،  ١٨،  ١١(الكفاية من النيكوتين    
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إلى السجائر المعدلة تعديالً كبيراً والسيجار والبيدي ومنتجات التبغ العديم الدخان، بما فـي ذلـك                
  ).٢انظر الملحق ) (٢٤، ٢٣ (شتى أشكال السعوط والتبغ المعد للمضغ والسعوط السويدي 

  
  منتجات التبغ الجديدة

نوعة من منتجات التبغ، مافتئت أنواع جديدة من المنتجات وبدائل          باإلضافة إلى تلك المجموعة المت    
ويبدو أن استحداث وتسويق منتجات جديدة من التبغ من         ). ٢٥(منتجات التبغ تتكاثر تكاثراً سريعاً      

وفضالً عـن   . جانب صناعة التبغ يتمان استجابة للهواجس الصحية المرتبطة بالمنتجات التقليدية         
 أن يتسع نطاق مجموعة المنتجات الجديدة كلما ازدادت الضغوط الرامية إلى            ذلك فإنه من المتوقع   

وتضم المنتجات الجديدة التي تم تـسويقها فـي الـسنوات           . الحد من سميتها الذي تتطلبه االتفاقية     
الماضية بديالً عن السجائر يتم تسخينه إلكترونياً وضبطه بالحاسوب، وسجائر يدعى بأنها عنصر             

حم، وبديل آخر عن السجائر مغلف بالزجاج الليفي، وسجائر يقال إنها تحتوي علـى              للتسخين بالف 
  .قدر أقل من المسرطنات وأنها خالية من النيكوتين، وأقراص مص التبغ، ولطخات التبغ

  
  )أدوية(منتجات النيكوتين من غير التبغ 

وتين وقطع الحلوى بالسكر    مثل ماء النيك  (ال تتناول هذه التوصية منتجات النيكوتين من غير التبغ          
مثل أدوية االنقطاع   (أو األدوية   ) من النيكوتين ) لولي بوب (المثبتة على طرف عود ومعدة للمص       

ألنه من المفترض أن تواصل سلطات تنظيم األدوية تنظيم هذه المنتجات حيـث إن              ) عن التدخين 
يتماشى مـع تنظـيم المنتجـات       التنظيم الراهن لمنتجات النيكوتين الطبية صارم بما فيه الكفاية و         

ومـن  ). ٢٧،  ٢٦،  ٣ (الدوائية األخرى، في حين أن تنظيم منتجات التبغ أقل صـرامة بكثيـر              
المتوقع أن يضيق تنفيذ االتفاقية اإلطارية الفجوة التنظيميـة بـين منتجـات التبـغ والمنتجـات                 

عض البلدان، نفس الوكالـة     وتتمتع، في ب  . الصيدالنية بتشديد الرقابة التنظيمية على منتجات التبغ      
وزارة الـصحة   (بالسلطات التنظيمية فيما يخص منتجات التبغ والمنتجات الدوائية سواء بـسواء            

وذلك بغية ضـمان التنـاغم   ) الكندية في كندا والوكالة الوطنية للترصد الصحي في البرازيل مثالً 
  .التنظيمي

  
  بريةالجهات التي يمكن أن تضطلع بالبحوث والفحوصات المخت

  
توجد مختلف الجهات التي يمكن أن تجري البحوث والفحوصات المختبرية لمنتجات التبغ بهـدف              

فال يوجد مختبر يملك وحده الخبرات والقدرات الالزمة لتلبية االحتياجات الكبيرة مـن             . تنظيمها
والحقيقة أن الحاجة تمس إلى مؤسـسات شـتى مـن أجـل             . البحوث والفحوصات إلقليم برمته   

طالع بالبحوث ووضع معايير األداء وإجراء االختبارات، ومـن األمثلـة علـى ذلـك أن                االض
المختبرات األكاديمية ال تهتم إال بصورة محدودة بوضع معايير أداء خاصة بالمنتجـات والقيـام               
بعمليات االختبار المتكررة، ألن هذه األنشطة ال تفضي لما يستحق الذكر من حيث نشر األبحاث               

وعلى النقيض مـن    . قل احتمال كونها مجاالً رحباً لتدريب الطالب ووضع األطروحات        العلمية وي 
ذلك فإن الشركات التي تريد إنشاء مختبرات تعمل على أسـاس تعاقـدي إلجـراء االختبـارات                 



6 

المتكررة يفوق اهتمامها باالختبارات العالية اإلنتاجية وااللتزامـات الطويلـة األجـل اهتمامهـا              
  .تكررة وتعتبر البحوث أقل جاذبية من الناحيتين التجارية واإلداريةباالختبارات الم

  
  تمويل تطوير القدرات والعمليات المختبرية من أجل البحوث واالختبارات

  
إنه من األهمية بمكان تأمين التمويل الكافي إلنشاء وصيانة المختبـرات القـادرة علـى إجـراء                 

 أجل تنظيم منتجات التبغ الـذي تـدعو إليـه هـذه             البحوث واالختبارات المستقلة والموثوقة من    
وال يجادل أحد في أن مجرد إيجاد القـدرات ووضـع معـايير األداء واالختبـارات                . التوصية

الموضوعية يمكن أن يكلف بضعة ماليين من الدوالرات األمريكية سنوياً، عـالوة علـى عـدة                
كاليف ال تشكل سوى جزء ضئيل من       لكن هذه الت  . ماليين أخرى الزمة لتغطية تكاليف بدء العمل      

بيد أنه، في المطلق،    .  مليار دوالر أمريكي   ٤٠٠-٣٠٠قيمة سوق التبغ العالمية، التي تقدر بقرابة        
تشكل تكلفة إيجاد القدرات والعمليات المختبرية التزاماً مالياً ال يستهان به وليس من المحتمـل أن                

ليه قد يغدو من الضروري الطلب مـن شـركات          وع. تبادر إلى االضطالع به أية بلدان بمفردها      
  .التبغ تمويل القدرات والفحوص المختبرية

  
والمثال على ذلـك أنـه لـدى رسـم          . وهناك صعوبات جمة تعترض وضع استراتيجية للتمويل      

األساليب الكفيلة بالحصول على األموال من صناعة التبغ وتوزيعها، يتعين أن يؤخذ في الحسبان              
يل المختبرات بأموال هذه الصناعة من شفافية واستقالل هـذه المختبـرات            خطر أن ينتقص تمو   

. ونزاهتها، وخصوصاً إذا دعت الحاجة لالستعانة بخبرات صناعة التبغ في إنشاء هذه المختبرات            
وكما تدل أحكام االتفاقية اإلطارية، فإنه البد من التعاون الدولي نظراً ألهميته الحاسمة في مراقبة               

انظر بهذا الصدد استنتاجات المؤتمر المعني بتنظيم منتجـات التبـغ           (غ عبر الوطنية    شركات التب 
بيد أن جمع األموال وتوزيعها من مصادر       ). ١٧ (، الوارد ذكره في المرجع      ))١٩٩٩هلسنكي،  (

غير صناعة التبغ لتيسير استحداث وتطبيق علم المختبرات على نطاق العالم كله لما فيه صـالح                
  .ية في العالم يشكل تحدياً ال يستهان به أيضاًالصحة العموم

  
 ٢٦ من المـادة     ١واستباقاً لما يشكله التمويل من تحديات أمام تنفيذ أحكام االتفاقية جاء في الفقرة              

تسلم األطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في           "من االتفاقية اإلطارية ما يلي      
زد على ذلك، وكما قيل إبان المفاوضات حول االتفاقية اإلطارية، أنه           ". بلوغ غرض هذه االتفاقية   

من الممكن أن يعتمد مؤتمر األطراف المشكل بموجب االتفاقية بروتوكوالً يتناول مجـال تنظـيم               
وباإلضافة إلى هذا، وتمشياً مع االفتراض القائل بأن االتفاقيـة          . منتجات التبغ بالمزيد من التعمق    

ل المعيار العالمي األدنى في مجال مكافحة التبغ، وللطرف الذي يتصرف بوصـفه             اإلطارية تشك 
كياناً ذا سيادة أن يسن وينفذ ما يلزم من تشريعات لضمان التمويل لبرنامجه الـوطني لمكافحـة                 

والمثال على ذلك أنه تم في البرازيل، تخويل الوكالة الوطنية للترصد الـصحي صـالحية               . التبغ
 عن تسجيل كل عالمة تبغ تجارية من صانعي التبغ، ويمول جزء مـن هـذه                جمع رسوم سنوية  

  .األموال مختبر مكافحة التبغ في البرازيل
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  بروتوكوالت اختبار منتجات التبغ
  

.  اختبارات تجريبية لمنتجات التبغ باستخدام الطـرق القياسـية         ١١ و ١٠ و ٩يستلزم تنفيذ المواد    
 وفي توصية سابقة للجنة االستشارية العلمية المعنية        )٢٨،  ١٨ (وكما ورد في مطبوعات أخرى      

ولجنة ) ISO(، فإن الطرق المتبعة في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي          )١٢ (بتنظيم مكافحة التبغ    
التجارة االتحادية في الواليات المتحدة الختبار السجائر خاطئة إلى أبعد الحدود من حيث القياسات              

أما بالنسبة لمنتجات التبغ األخرى     . المختارة على حد سواء   ) البارامترات(المستخدمة والمتثابتات   
فلم تبذل جهود تستحق الذكر نسبياً لتوحيد بروتوكوالت االختبار، رغم إحراز التقدم فيما يتعلـق               

وقـد راعـت    ). ٢٤ (والبيـدي   ) ١٩ (، والتبغ العديم الدخان     )٢٩ (باالختبار القياسي للسيجار    
 المعلومات الواردة في المصادر المذكورة في هذه الوثيقة لدى وضع التوصيات            مجموعة الدراسة 

لتمكين البلدان من البدء بتنفيذ     ) البارامترات(المتصلة ببروتوكوالت االختبار وفي انتقاء المتثابتات       
 وعمالً بالمبادئ المبينة في هذه الوثيقة، فإن القصد مـن         . االتفاقية اإلطارية في أسرع وقت ممكن     

بروتوكوالت االختبار الموصى بها هو أن تخضع للتحقق التجريبـي، وعلـى أن يتـدعم ذلـك                 
باستكمال قدرات البحوث الحالية والناشئة، وأن تكون هذه القدرات قابلـة للتكيـف مـع النتـائج                 

  .المتغيرة وما يترتب عليها من آثار
  

  القضايا والتقييدات في عملية وضع بروتوكوالت اختبار المنتجات
  

ال يوجد نموذج اختبارات واحد قابل للتكيف التام مع اختبار منتجات التبغ، وذلك على الرغم من                
أن اختبارات األغذية واألدوية والمعارف المتوفرة عن انبعاثات منتجات التبغ كانت األساس الذي             

المثال، فاألغذية، على سبيل    . وضعت عليه المالحظات والبروتوكوالت الواردة في هذه التوصية       
يتم توسيمها عموماً على أساس محتويات المكونات، في حين يتم توسيم األدويـة اسـتناداً إلـى                 

أما في حالة منتجات التبغ غير المحروقة فيشكل المحتوى         . المحتوى أو اإليصال الجهازي المقدر    
 الظروف التي   نقطة بداية هامة لكنه البد من النظر أيضاً في المكونات المنبعثة من المنتج في ظل              

مثل توصيل النيكوتين الناجم عن السعوط في جوف الفـم، كمـا ورد             (تكتنف استخدامها الفعلي    
وفي حالة منتجات التبـغ المحروقـة   )). ١٤ (وصفه في توصية سابقة للجنة االستشارية العلمية 

كن أن تسفر عن    يتزايد تعقد التقدير تزايداً هائالً ألن مئات المقومات في المنتج غير المحروق يم            
 من المنتجات في الدخان المنبعث، وتعد االنبعاثات الصادرة عن العديد من هـذه              ٤٠٠٠أكثر من   

وينطوي صنع هذه المنتجات على عملية      . المنتجات المصنوعة حديثاً من بين أشد االنبعاثات فتكاً       
ريقة التي يـتم بهـا      كيميائية معقدة تتأثر بعوامل تتراوح بين مكونات المنتج وتصميمه وبين الط          

ومن ثم فإنه يمكن تحديد اآلثار الصحية المترتبة على ذلك ). ١٧، ١٤، ١٢ (تدخين المنتج بالفعل 
أي أن  (من خالل الطريقة التي يستخدم بها المنتج بقدر ما يمكن تحديدها به من خالل انبعاثاتـه                 

ا أن عدد سـنوات تعـاطي       طراز وشدة نفث الدخان يؤثران على طبيعة االنبعاثات ومقدارها، كم         
وأخيراً، فإن المنتجات بحد ذاتهـا تـشهد        ). التدخين يؤثر على عوامل اختطار اإلصابة بالمرض      

تطوراً سريعاً، كما سبق القول أعاله، وهذا التغير السريع يعني أن أي بروتوكول اختبار يناسـب                
  .ديدبشكل جيد أحد المنتجات قد ال يكون كافياً بالنسبة لمنتج معدل أو ج
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وقد صيغت المبادئ األساسية التالية سعياً إلى التغلب على أوجه القصور المالزمـة ألي طريقـة    
ولسوف تحتاج السلطات التنظيمية التي تستخدم بيانات اختبار المنتجات بغية          . اختبار لمنتج معين  

القصور هـذه    من االتفاقية اإلطارية، إلى أن تأخذ أوجه         ١١ و ١٠ و ٩المساعدة على تنفيذ المواد     
في اعتبارها وأن تأخذها في الحسبان مختبرات البحوث واالختبارات في عمليات تقييمها لمـدى              

وعلى سبيل المثال، فقد يعطي االختبار      . موثوقية وصالحية ومالءمة أساليب االختبار المستخدمة     
ميم باآللة معلومات عن هندسة السيجارة والفروق في المكونـات الناتجـة عـن اخـتالف تـص                

السيجارة؛ بيد أنه ال يمكن ألي اختبار باآللة أن يفضي، لوحده، إلى التكهن بمدى تعرض البـشر                 
ثم أن الفوارق بين الحصائل الثانية لالنبعاثات العادمة باستخدام أي بروتوكول اختبار وحيـد              . لها

لمحتملة من  باآللة، يمكن أن تضلل المستهلك إذا استخدمت بوصفها تقديرات لمستويات التعرض ا           
ومن الناحية العملية، فإنه ال جدوى من اختبار كل اآلالف          ). ١٢ (خالل استخدام منتجات مختلفة     

التي (المؤلفة من مكونات انبعاثات السجائر؛ ومع هذا فإن من المعقول القول بأن تقنيات التدخين               
تى المـواد الـسامة تـأثيراً       تؤثر في المستويات المقيَّسة لش    ) يمارسها البشر أو التي تحاكيها اآللة     

وعلى سبيل المثال، ربما تصل بعض المستويات إلى أقصاها في حاالت التدخين المكثف،             (مختلفاً  
وال يرجح أن يوفر بروتوكول االختبار      ). بينما قد يكون غيرها أقل في حاالت التدخين األقل كثافة         
ت بـشأن اآلثـار الـصحية ألن هـذه          باآللة أساساً صالحاً للتكهن باآلثار الصحية لبث االدعاءا       

وتـدل أوجـه    . تتنبأ بكيفية استخدام األفراد للمنتجات أو على مستوى الـسكان          البروتوكوالت ال 
القصور هذه على أهمية البحوث المختبرية في تقييم أنماط استخدام البشر للتبغ، وأهمية الترصـد               

ثار الصحية، على النحو المبين في      والبحوث الوبائية في تقدير االتجاهات في صفوف السكان واآل        
  .المبادئ األساسية الموضحة أدناه

  
ومن المؤكد أن أوجه قصور أخرى سوف تظهر، غير أن مجموعة الدراسة تخلص إلى أنه إذا تم                 
التسليم بهذه القيود وااللتزام بالمبادئ التالية فإن بروتوكوالت االختبار المبينة في هـذه التوصـية     

  . من االتفاقية اإلطارية١١ و١٠ و٩ياً للشروع في تنفيذ المواد توفر أساساً علم
  

  المبادئ األساسية المنطبقة على تقييم وتنمية القدرات المختبرية
  

ترمي المبادئ الموضحة أدناه إلى كفالة أن تكون لدى مختبرات التجارب والبحوث القدرة العلمية              
وتنطبق هذه  .  مع أشد المعايير الدولية صرامة     والتقنية الالزمة لضمان مصداقية وتساوق نواتجها     

وقد تتقيد المختبـرات   . المعايير على تنمية القدرات المختبرية المزمع أن تخدم السلطات التنظيمية         
. الموجودة لدى صناعة التبغ أو المختبرات التي تخدم هذه الصناعة، أو ال تتقيد، بهـذه المبـادئ                

جراء بحوثها، وقد يطلب إليها أن تقـدم إلـى الوكـاالت            ومن المتوقع أن تواصل صناعة التبغ إ      
التنظيمية معلوماتها عن المنتجات، وعندها قد تحيل الوكاالت هذه المعلومات إلى مرافق البحوث             

  . واالختبار المنشأة حديثاً، لتقييمها
  

عاقـد،  ويوصى بأن تراعى المبادئ التالية في إنشاء القدرات المختبرية، إما عن طريق آليات للت             
  : الستكمال القدرات في المختبرات القائمة وإما الستحداث مختبرات جديدة
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إن الغرض األساسي من إنشاء مرفق للبحوث واالختبار هو إيجاد قاعدة علوم من أجل                -١
  .تحسين الصحة العمومية من خالل تنظيم إنتاج التبغ

  
ويرها وصيانتها وتكييفهـا    البد من دعم قدرات المختبرات على البحث واالختبار، وتط          -٢

فلعمليات البحث واالختبار مهام متداخلة ولكنها واضحة، يتعـين         . حسبما تمليه الظروف  
  .التسليم بها

  
من الخصائص الرئيسية لمساعي البحوث وجود قدر كبير من         : مختبرات البحوث   )أ(

  .المرونة يسمح بمواصلة عملية الكشف العلمي والتحليل
  
من الخصائص الرئيسية لعمليات االختبار القـدرة علـى         : اراتمختبرات االختب   )ب(

  .التقيد ببروتوكوالت موثوقة وقياسية وعالية الناتج
  
وهناك مجموعتان على األقل من القضايا التي تستلزم النظر فيها من قبل الخبراء عنـد                 -٣

معينـة  التصدي لمهمة تنسيق وتيسير القدرات المختبرية الناشئة من أجل تنفيذ أحكـام             
  :واردة في االتفاقية اإلطارية

  
، مثل كيفية معالجة تطوير وتمويل المرافق المختبرية والتعاقـد          القضايا اإلدارية   )أ(

لتمويـل مـن أجـل مواجهـة        اوقد يقتضي األمر تنويع آليات      . من أجل قدراتها  
  .المتطلبات المتباينة على أساس قطري محدد أو إقليمي محدد

  
، مثل وضع األولويات وترتيبها بالتتابع من حيث أهميتها بالنـسبة           القضايا العلمية   )ب(

لألهداف المحتملة من اختبار منتجات التبغ، من ناحية تصميم المنتج ومن ناحيـة          
مكوناته، وهي قضايا البد من مواجهتها وتنفيذ آلية للتقاسـم الـدولي للمعـارف              

  .وتنسيق اإلجراءات
  
 المحتملة من الدراسة واالختبـار، وإلـى ضـرورة          وبالنظر إلى ضخامة عدد األهداف      -٤

التمويل ووضع بروتوكوالت موحدة فإن أولويات اختبار منتجات التبغ  والجدول الزمني            
ويجـب أن   . لتنفيذها في ضوء أحكام االتفاقية اإلطارية يجب أن تعد بغية توجيه تتابعها           

ة العلوم القائمة واحتياجات    يسترشد في تحديد هذه األولويات، إلى أبعد مدى ممكن، بقاعد         
الصحة العمومية بعد أن تستعرضها المجموعات االستشارية العلمية المناسـبة بقـصد            

وستقوم المنظمة ولجانها االستشارية بتحديد السبل التي يتم بهـا          . توفير الرقابة والتوجيه  
ارية تـدعو   وفي هذا الصدد، فإن أحكاماً معينة من االتفاقية اإلط        . إرساء هذه األولويات  

األطراف إلى التعاون في الميادين العلمية والتقنية والقانونية وبأن تقدم خبراتها في ذلك             
  .المقام
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وتقتضي األهمية القصوى لتنظيم المنتجات بالنسبة إلى الصحة العمومية تنميـة القـدرة               -٥
لـى  ومع ذلك فمجموعة الدراسة تسلم بالحاجة الواضـحة إ        . المختبرية بأسرع ما يمكن   

تنمية القدرات المختبرية على البحوث واالختبار تدريجياً بمجرد الحصول على التمويل           
ويتعين أن تعكس سرعة التنمية األهميـة       . وتطوير الخبرات وإنشاء المرافق المختبرية    

  .الحاسمة لضمان الحفاظ على المعايير العالية للسالمة والجودة في هذا المجال العلمي
  
 مختبرات البحوث واالختبار آليات لتقاسم المعلومات علـى الـصعيدين           والبد أن تنشئ    -٦

الوطني والدولي، وأن تتعاون بالقدر الالزم لكفالة أن تكون قاعدة العلوم المستجدة هـي              
ومن األمور الحيوية وجود آليات لتقاسـم الطرائـق         . المرشد لجميع أنشطة المختبرات   

  .اروالنتائج لضمان توحيد بروتوكوالت االختب
  
والبد من توافر الشفافية في العمليات المختبرية لبعث ثقة السلطات التنظيمية والجمهور              -٧

  .في سالمة العمليات والنتائج المختبرية
  
ويجب أن تملى المخاطر على البشر، وفقما وثقته الدراسات اإلنسانية والدراسات التـي               -٨

كلية للتجارب المختبرية؛ ولذا البد أن      تشمل نماذج حيوانية، إلى حد كبير، االحتياجات ال       
تشمل القدرات المختبرية التجارب الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وأن تمكـن مـن            

  .تعديل إجراءات االختبار وتصحيحها بعد نتائج تقديرات التعاطي البشري الفعلي
  
لتبـغ لـدى    وأصبح ترصد اآلثار الصحية والتغييرات التي تطرأ على أنماط تعـاطي ا             -٩

األفراد والسكان، مثالً، كإحدى مغبات رسائل التسويق، أمراً ضرورياً لتوجيه العمليـة            
ولتوفير أساس موضوعي لتغيير األولويات وتحسينها بالنسبة لبحـوث وبروتوكـوالت           

  .االختبار
  
ويجب أن توفر المختبرات آليات لتدريب العلميين الجدد وإلقامة قاعدة موسـعة بـشكل                -١٠

 للموارد المادية والبشرية والخبرات بما يلزم في المستقبل للتنفيذ الكامـل ألحكـام              كبير
  .االتفاقية اإلطارية

  
ويتعين أن يكون التمويل مستديماً ويمكن التنبؤ به وألجل طويل مع وجـود احتمـاالت                 -١١

ة لزيادته تدريجياً حسب الحاجة لتمكين المختبرات من مواكبة قضايا المنتجات المـستجد           
ومـن أمثلـة    . وسوف يمكن ظهور خبرات تقنية أوسع نطاقاً من التوسع في المختبرات          

هذه النهج إزاء التمويل فرض رسم إضافي على منتجات التبغ مثلما تم فـي مجـاالت                
  .أخرى من تنظيم المنتجات

  
وبغض النظر عن آلية التمويل المعتمدة فإنها ينبغي أن تضمن عدم المساس باسـتقاللية                -١٢

  .سالمة أعمال البحوث واالختبارات أو التأثير فيها بشكل غير مالئمو
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وال تعالج هذه المبادئ مسألة إنشاء مرافق مختبرية لتنظيم منتجات النيكوتين من غيـر                -١٣
ومع هذا هناك من يحث على أن يتم تنظيم منتجـات           ). أدوية اإلقالع عن التدخين   (التبغ  

عنها بحيث ال تشتمل عملية التنظيم على أوجه تضارب         التبغ واألدوية بتبادل المعلومات     
  .غير مالئمة

  
وبإمكان المختبرات المستقلة القائمة التي تخدم صناعة التبغ أن توفر القدرة المختبريـة،               -١٤

ولكن لو أريد استخدامها لصالح تنظيم الصحة العمومية فالبد من وضع آليـات عاملـة               
المناسبة عند  " االحتياطات"والبد من اتخاذ    .  النتائج لضمان استقاللية العمليات ومصداقية   

  .إبرام عقود تلك المختبرات
  
ومن األمور الحيوية أن تكون إجراءات االختبار التنظيمية قابلة للتكيف السريع لتلبيـة               -١٥

متطلبات اختبار منتجات التبغ المعدلة أو الجديـدة، وخاصـة ألن الـسجائر المعدلـة               
 الدخان أدت بالفعل إلى مشكلة هي عدم كفاية البروتوكول المعتمد           ومنتجات التبغ عديمة  

وقـد شـهدت األعـوام      . من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ولجنة التجارة االتحادية       
األخيرة تعديالت أكثر جذرية في تصميم السجائر واستحدثت سجائر جديـدة ومنتجـات    

لذا كان لزامـاً أن     . ى واالستعداد لها  عديمة الدخان، ويتعين استباق إجراء تغييرات أخر      
تستبق البحوث التنظيمية ومختبرات التجارب التطور السريع للمنتجـات وأن تـستطيع            

  .تكييف إجراءاتها تبعاً لذلك
  
وبالنسبة للبلدان التي تقل أو تنعدم فيها القدرات المختبرية والتي ال تتوافر لهـا مـوارد                  -١٦

لحال في كثير من البلدان النامية، فثمة ضرورة قصوى         كافية إلنشاء المختبرات، وهو ا    
أن تنشأ شبكات للتمكين من تقاسم الموارد وبذل الجهود التعاونية وصوالً إلـى القـدرة               

  . المختبرية الموصى بها
  
هناك حاجة ملحة ألن تخضع جميع منتجات التبغ الجديدة والمنتجات المعدلة الموجودة            و  -١٧

ويعتبر هذا التـدقيق الـصارم قبـل        . ت التنظيمية قبل تسويقها   للتدقيق من جانب السلطا   
الحـد  "العرض باألسواق مهماً بوجه خاص حينما تصدر أو يتوقع صدور ادعاءات بـ             

  ".من األضرار
  
وما تشترطه بعض مواد االتفاقية اإلطارية من تدقيق قبل العرض في السوق ومن تقييم                -١٨

ى نحو فعال، ال يقصد به ضـمان سـالمة هـذه            للمنتجات كي يتيسر تنفيذ أحكامها عل     
  .المنتجات وال أنه كاف لتحقيق ذلك

  
  اختبار منتجات التبغ

  
 من االتفاقية اإلطارية يتطلب، كما سبق القـول، اختبـاراً تجريبيـاً             ١١ و ١٠ و ٩إن تنفيذ المواد    
. لموصى بهـا  ويشرح هذا القسم الحكمة من إجراء ذلك االختبار والبروتوكوالت ا         . لمنتجات التبغ 

. فمن المسلم به احتمال وجود مختلف الخيارات يمكن النظر فيها لدى انتقاء بـارامترات محـددة               
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غير أن مجموعة الدراسة توصي بأن تستند هذه الخيارات إلى المعارف الراهنـة وبـأن يـولى                 
وصـية  االعتبار الواجب ألوجه القصور في طرائق اختبار المنتجات، التي سبق بحثها في هذه الت             

ومن المسلم به أيضاً أن اختبـار المنتجـات بـاآلالت ال يـوفر             . فضالً عن المبادئ اآلنفة الذكر    
ومع توافر المزيد من    . معلومات تنطبق بصورة مباشرة على أسلوب تعاطي الناس لمنتجات التبغ         

. البحوث، ينبغي تعديل البروتوكوالت الموصى بها هنا كي تعكس بشكل أفضل المعارف الراهنة            
ومن المهم أن ينظر في تصميم وتنفيذ مبادئ البحوث واالختبار المبينة أعاله عند رسـم وتنفيـذ                 

  .بروتوكوالت اختبار للمنتجات
  

وفيما يلي موجز لشتى االعتبارات التنظيمية والعلمية التي يتعين األخذ بها فـي عمليـة إعـداد                 
 توجيهية موصى بها لبروتوكـوالت      البروتوكوالت يمكن أن تكون بمثابة قاعدة معلومات ومبادئ       

  .اختبار منتجات التبغ
  

  االعتبارات التنظيمية في إعداد بروتوكوالت اختبار المنتجات
  

 من االتفاقية   ١١ و ١٠ و ٩لقد أعدت توصية مجموعة الدراسة لسبب أساسي هو دعم تنفيذ المواد            
 التي تنص علـى     ٩المادة  غير أن بروتوكوالت االختبار واردة بشكل محدد في أحكام          . اإلطارية

يقترح مؤتمر األطراف، بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة، مبادئ توجيهية الختبـار            "يلي   ما
  ".وقياس محتويات منتجات التبغ واالنبعاثات الصادرة عنها، ولتنظيم هذه المحتويات واالنبعاثات

  
ن المختلفة والواليات في هذه البلدان من       وتعكس أحكام االتفاقية اإلطارية الجهود التي تبذلها البلدا       

وتقدم األمثلة المحددة التالية عن اإلجراءات التنظيميـة        . أجل وضع إطار تنظيمي لمنتجات التبغ     
التي تتخذها الحكومات الوطنية واالتحادية وحكومات الواليات سوابق في هذا الصدد، كما أن هذه              

  . ية مجموعة الدراسةاإلجراءات التنظيمية يمكن أن تستفيد من توص
  

 يقضي قانون تنظيم اختبار التبغ والكشف عن محتوياته ومبيعاته بـأن           .كندا وكولومبيا البريطانية  
يقدم صانعو السجائر تقارير فصلية تحدد وتعدد، حسب العالمـة التجاريـة، جميـع المكونـات                

خـالل الفـصل    والمضافات في كل صنف من السجائر يعرض للبيع في كولومبيا البريطانيـة،             
السابق، على أن يشمل كمية المكونات والمضافات بوصفها نسبة من الوزن الكلـي للـسيجارة أو      

كما يقضي القانون بأن يقدم صانعو السجائر تقارير سنوية تسرد معدالت حصائل كل             . يعادلها ما
. ائرمكونات الدخان ودرجة الحموضة والقلوية في دخان السجائر كله، وكفاءة مرشـحات الـسج             

وتشمل مكونـات   . وأخيراً فالقانون يقضي بأن يقدم صانعو السجائر قائمة شاملة بمكونات الدخان          
الدخان هذه مستويات الدخان المسحوب والعادم في غير ظروف التدخين التي تناولتهـا المنظمـة       

  ثانية بـين مـرات االستنـشاق       ٣٠ ملم لحجم االستنشاق و    ٥٥) (ISO(الدولية لتوحيد المقاييس    
والمكونات التي  ). ١انظر الجدول   ) (٪ من ثقوب التهوية المسدودة    ١٠٠وثانيتان مدة االستنشاق و   

يبلغ عنها في الدخان المسحوب والعادم هي النشادر واألمينات العطرية والبنزوبيـرين وبعـض              
يـك  الكربونيالت المتطايرة وسيانيد الهيدروجين والزئبق والمعادن النزرة السامة وأكـسيد النيتر          
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وبعض المركبات األساسية شبه المتطايرة، ومركبـات       ) TSNAs(والنتروزامينات الخاصة بالتبغ    
ــايرة     ــواد المتط ــض الم ــون وبع ــسيد الكرب ــوتين وأول أك ــار والنيك ــول والق . الفين

)http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/reg/T/TobaccoSales/282_98.htm, 12/18/2003(  
  

 الوكالـة الوطنيـة للترصـد الـصحي لتـضطلع           ١٩٩٩يل في عام     أنشئت في البراز   .البرازيل
وأصبح على كل شركة    . بالمسؤولية عن تنظيم وترصد مكافحة السجائر وغيرها من منتجات التبغ         

وباعتبار هذه الوكالة   . تبغ أن تسجل عالمتها التجارية لدى الوكالة وأن تدفع الرسوم السنوية لذلك           
وقد منحت الوكالـة    . ار قواعد ملزمة في إطار القوانين السارية      وكالة تنظيمية فإن لها سلطة إصد     

كذلك يحدد  . فضالً عن هذا والية والتزاماً إلنشاء وصيانة مختبر في البرازيل الختبارات السجائر           
الحد األدنـى للقـار والنيكـوتين وأول أكـسيد         ) ٢٠٠١مارس  /  آذار ٢١ (٤٦قرار الوكالة رقم    

" معتـدل "ستخدام أي بطاقات أو دعايات لمنتجات التبغ من قبيـل           الكربون في السجائر، ويحظر ا    
وأخيراً، فالمطلوب من صناعة التبغ أن تقدم تقارير        ". منخفض القطران "و" خفيف جداً "و" خفيف"و

سنوية تحدد فيها وتسرد حسب الصنف جميع المكونات والمضافات في كل منتج تبغ ينـتج فـي                 
  .البرازيل

  
 توجيهاً إلى الدول األعـضاء يتعلـق        ٢٠٠١ االتحاد األوروبي في عام       أصدر .االتحاد األوروبي 

 ,http://www.who.dk/document/e74524.pdf(بــصنع وعــرض وبيــع منتجــات التبــغ 
وعينت أحكامه حداً أقصى لمقدار القار والنيكوتين وأول أكـسيد الكربـون فـي              ). 12/18/2003

اعة التبغ إلى الدول األعضاء قائمة بالمكونات       كذلك تضمن التوجيه شرطاً بأن تقدم صن      . السجائر
  .المستخدمة في صنع منتجات التبغ

  
 U.S.C. 1331 15 (١٩٨٤ يشترط قانون التوعية الشاملة بشأن التدخين، لعام .الواليات المتحدة

et seq., Pub. L. 98-474(  على كل شخص يصنع أو يعبئ أو يستورد السجائر، أن يزود وزير
ويشترط . ة والبشرية سنوياً بقائمة بالمكونات المضافة إلى التبغ في صنع السجائر          الخدمات الصحي 

 ,.U.S.C. 4401 et seq 15 (١٩٨٦قانون التوعية الصحية الشاملة بشأن التبغ العديم الدخان لعام 
Pub. L. 99-252 ( على أي شخص يصنع أو يعبئ أو يستورد التبغ العديم الدخان أن يزود وزير

الصحية والبشرية سنوياً بقائمة بالمكونات المضافة إلى التبغ في صنع منتجـات التبـغ              الخدمات  
من قانون التوعية الصحية الشاملة بشأن التبـغ العـديم          ) أ(٤٤٠٣وتشترط المادة   . العديم الدخان 
على أي شخص يـصنع  ) No. L. Pub, .et seq 4401. C.S. U15 .99-252 (١٩٨٦الدخان لعام 

تورد التبغ العديم الدخان أن يزود وزارة الخدمات الصحية والبـشرية بمواصـفات   أو يعبئ أو يس   
وقـد عهـد إلـى إدارة التـدخين         . كمية النيكوتين التي يحتويها كل منتج من التبغ العديم الدخان         

ووضعت واليات  . والصحة بمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، بمسؤولية تنفيذ هذه األحكام         
لوائح على أساس اختبار المنتجات، ووفرت هذه       ) ساتشوستس ومينيسوتا وتكساس  هي ما (منفردة  

  .العملية أساساً إضافياً لتنفيذ توصية مجموعة الدراسة هذه
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القانون العام لماساتـشوستس، الفـصل      ( وفقاً لقانون كشف المعلومات عن التبغ        .ماساتشوستس
ير السنوية، بما في ذلك المكونات المضافة       التقار:  باء بشأن صنع منتجات التبغ     ٣٠٧، المادة   ٩٤

، يشترط علـى صـانعي الـسجائر أو تبـغ           ١٩٩٧، لعام   )ونسب النيكوتين؛ الكشف؛ االستبعاد   
االستنشاق أو المضغ مما يباع في الوالية، أن يقدموا تقارير عن المكونات المضافة غير التبغ أو                

  .بدقة عن جرعة النيكوتين للمستهلك العاديالماء أو ورق اللف وعن معدالت النيكوتين بما ينبئ 
  

 قانون اإلبالغ عن مـواد      ١٩٩٧ أصدرت الهيئة التشريعية في والية مينيسوتا في عام          .مينيسوتا
وبموجب أحكام هذا القانون يتعين على صانعي منتجات التبغ أن يزودوا مفوض الـصحة              . التبغ

 في أي مركب مـن مركبـات النـشادر          بمعلومات عن المستويات الممكن كشفها في النشادر أو       
  .والزرنيخ والكادميوم والفورمالدهايد والرصاص في منتجاتهم

  
الخاصة بكشف المعلومات عن مكونات السجائر ومنتجـات  ) عين( وفقاً للمادة الفرعية  .تكـساس 

 من أحكام الصحة العامة لوالية تكساس، يتعين علـى صـانعي الـسجائر أو               ١٦١التبغ، بالمادة   
. ت التبغ أن يقدموا تقارير سنوية تبين مكونات المنتجات من غير التبغ والماء وورق اللـف            منتجا

  .وعليهم كذلك بيان نسبة النيكوتين في المنتجات
  

  االعتبارات العلمية في إعداد بروتوكوالت اختبار المنتجات
  

التالية، حسبما ذكـر    وال يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أن المقصود من بروتوكوالت االختبار             
 مـن   ١١ و ١٠ و ٩في المبادئ المبينة أعاله، هو أن توفر نقطة انطالق للمساعدة في تنفيذ المواد              

وسيكون من الضروري ربط اختبار منتجات التبغ بالبحوث المختبريـة فـي            . االتفاقية اإلطارية 
القيـاس البيولـوجي    مجال أنماط التدخين البشري الفعلية والتعرض لها، بالدراسات التي تـشمل            

لتقدير مدى التعرض البشري، والدراسات الوبائية لتقدير أنماط االستخدام البشري الفعلية واآلثار            
ولذا ينبغـي اعتبـار بروتوكـوالت    . )١٨ و١١(الصحية، مما ورد وصفه في مطبوعات أخرى  

حـوث إضـافية    االختبار الموصى بها مقترحات أولية ينبغي تحديثها من آن آلخر كلما اكتملت ب            
  . وكلما حدثت تغييرات في منتجات التبغ

  
وتدعو الحاجة إلى تحديد واستخدام طرائق موحدة والتأكد من صحتها وإلى تقييم القدرات الحالية              

ووضع خطة استراتيجية لتعزيز المختبرات على الصعيد العـالمي         ) الثغرات والفرص والعقبات  (
ول األعضاء سوف تحتاج إلى إرشـادات فـي وضـع           ثم أن الد  . والصعيدين اإلقليمي والوطني  

. مستويات لمحتويات وانبعاثات منتجات التبغ التي يستهلكها المتعاطون والتي تنبعث فـي البيئـة             
  .ومازالت هذه اإلرشادات قيد اإلعداد

  
  القياسات البديلة

مهم التطرق  لئن كان التركيز في هذه التوصية منصباً على بروتوكوالت اختبار المنتجات، فمن ال            
ففي عـام  . بإيجاز للقياسات البديلة التي نوقشت أيضاً كأداة لتمييز اآلثار البيولوجية لمنتجات التبغ           
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 أجرت شركات التبغ األمريكية دراسة طلبتها إدارة الصحة العامـة فـي ماساتـشوستس               ١٩٩٩
لالنبعاثات كالقار  وكان المقصود من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كانت القياسات البديلة             ). ٣٠(

والنيكوتين وأول أكسيد الكربون، يمكن استخدامها في التنبؤ بمستويات نواتج االنبعاثات األخـرى             
 الخاصـة   توالنيتروزامينـا ) PAHs(المهمة كمركبات الهيدروكربون العطري المتعدد الحلقات       

ـ    ٢٦وكانت العينات التي فحصت في هذه الدراسة من         ). TSNAs(بالتبغ   ن الـسجائر    صـنفاً م
وذكرت الـشركات أن الـسجائر     . األمريكية تحتوي على تبغ مخلوط تجارياً في الواليات المتحدة        

في المنتجات المطروحـة فـي      ) أي بالنسبة لمالمح التصميمات   (المختبرة أكدت وجود اختالفات     
تحـدة  ومع هذا فهذه العينة من أصناف سـجائر الواليـات الم    . أسواق السجائر بالواليات المتحدة   

تعكس الكثير من أوجه االختالفات التي يمكن أن تنتج عن تغييرات في الخلـط والمـضافات                 ال
ولدى تقييم البيانات الناتجة عن الدراسة المرجعية يخلص هـاريس         . وتجهيز التبغ في أنحاء العالم    

)Harris ()ن وأول   إلى أن المعدالت التي وضعتها لجنة التجارة االتحادية للقـار والنيكـوتي            )٣١
ومـن هنـا يمكـن اسـتخالص أن         . أكسيد الكربون ال تكفي لمقارنة الحصائل من المواد السامة        

  . في منتجات التبغالتوكسيناتالطريقة المرجعية ليست مناسبة لتحديد مستويات 
  

  اعتبارات إضافية إلعداد بروتوكول اختبار المنتجات
  

تأثير كبير على مستويات المـواد الكيميائيـة        يمكن أن يكون للقائمين بعمليات خلط وتجهيز التبغ         
نطاقـاً واسـعاً مـن مـستويات     ) ٣٢ (فقد حدد الباحثون في دراسـة حديثـة         . السامة في التبغ  

  . بلداً جرى االستقصاء فيها١٤النتروزامينات الخاصة بالتبغ في السجائر المشتراة في 
  

 بإحـداث تغييـرات فـي خـصائص         ومن الممكن تغيير مستويات التدخين السائدة تغييراً كبيراً       
فنوع المواد المستخدمة في المرشحات وفي تصميم المرشحات يمكن أن يغيـر            ). ٣٣ (المنتجات  

التركيب الكيميائي للدخان المستنشق، بما في ذلـك مـستويات أول أكـسيد الكربـون وأكاسـيد                 
غ الممدد أو التبغ المعـاد      وقد تغير كمية التب   . النتروجين وسيانيد الهيدروجين واألكرولين والبنزين    

وبإمكان مستوى التبغ المعاد تركيبه أن يغيـر        . تركيبه مستوى المواد الكيميائية السامة في الدخان      
) PAHs(حصائل الدخان من القار والنيكوتين والفينول والهيدروكربون العطري المتعدد الحلقات           

عاطي التبغ الممدد أثر كبير علـى        ويمكن أن يكون لت    .)TSNAs(والنتروزامينات الخاصة بالتبغ    
كما يمكن لطول السيجارة ومحيطهـا      . الدخانكمية التبغ الالزمة لملء السيجارة ومن ثم محتوى         
  .وكثافة تعبئتها أن تغير من التركيب الكيميائي للدخان

  
 توصـلت   )٣٤ (وثمة دراسة   .  إضافة إلى الدخان المسحوب    الجانبيومن المهم أن يقاس الدخان      

طور الجسيمات وطور الغـاز، يتبـاين   و بين مكونات الدخان الجانبين توزع المكونات في    إلى أ 
أفاد العلميـون أن إضـافة مرشـحات        ) ٣٥(وفي تقرير آخر    . حسب خصائص معينة للمنتجات   

للسجائر تقلل كثيراً من مستويات الدخان المسحوب لعوامل سمية محددة، دون أن يكون لها أثـر                
ومن هنا قد يكون للتغييرات في تصميم السجائر بقصد الحد من           .  المسحوب على مستويات الدخان  

  .الدخان الجانبيمستويات الدخان المسحوب تأثير مختلف على 
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خذ ممارسات التصنيع وخصائص المنتجات الكثيرة في الحسبان لدى تقيـيم            تؤ  أن فمن المهم إذن  
  .احتماالت إيصال منتجات التبغ للسميات

  
المعتمدة مـن المنظمـة الدوليـة       / أن طرائق قياس التدخين باآلالت المستخدمة     وعلى الرغم من    
ولجنة التجارة االتحادية ال تعكس بدقة سلوك الناس المتبع في التـدخين            ) ISO(لتوحيد المقاييس   

 ١٤ و ١٢ (وبالتالي ال تعكس بدقة الجرعات المأخوذة من مكونات الدخان الـسمية والمـسرطنة              
 يوصى بمواصلة هذه االختبارات طالما أنها تشكل أساساً للمقارنـة بـين             فإنه) ٢٨ و ١٨ و ١٥و

النتائج وبروتوكوالت االختبار الجديدة إلى أن تستنبط بروتوكوالت تعكس التغيرات فـي سـلوك              
وفي األوضاع التي تتوافر لها مـوارد       . الناس المتبع في التدخين وفقاً لتصميمات مختلف السجائر       

 ثانية من بارامترات النفثات الختبار السجائر في ظروف التدخين األكثر           كافية، يوصى بمجموعة  
وربما كانت الفروق بين النتائج المستقاة من استخدام هـذه البـارامترات الجديـدة وتلـك                . كثافة

مفيدة في تقيـيم    ) FTC(واللجنة  ) ISO(المستقاة من استخدام البروتوكول المشترك بين المنظمة        
 مـن المـواد     توكول المشترك يعطي مستويات أعلى    يل المثال، فلو كان البرو    وعلى سب . المنتجات

السمية المهمة يمكن حينها مراعاة البيانات الناتجة من االختبار عند تقدير أقصى تعرض محتمـل               
وعالوة على ذلك، فألن الطرائق الواردة في البروتوكول المشترك تستند إلى           . لتلك المواد السمية  
 نفثات أصغر وأقل وأكثر مباعدة فيما بينها مما ينفثه المدخن العادي، فهي قـد               نظم تدخين تسحب  

وثمة تعقيد آخر هو أن درجـة بخـس         . تشكل نموذجاً لتقدير االنبعاثات من التدخين غير الكثيف       
تقدير كثافة التدخين ليست واحدة في كل تصميمات السجائر الحالية، إذ هـي مبـالغ فيهـا فـي                   

ثـات ومـن    لتعويض بأن يزيدوا من تواتر النف     صائل ألن المدخنين يميلون إلى ا     السجائر قليلة الح  
وفضالً عن هذا، فالبروتوكول المشترك ال يراعي الجانـب الهـام فـي             . كمية الدخان المستنشق  

. السلوك التعويضي في التدخين وهو سد فتحات التهوية في السجائر المهواة أو قليلـة الحـصائل               
مثل الماركة  (تبار المشتركة لم تثبت صالحيتها لتصميمات السجائر الجديدة         ، فطريقة االخ  وأخيراً

وقد ال تصلح لما أعقب ذلك من تـصميمات         ) ®Accord، أو الماركة أكورد     ®Eclipseإكليبس  
  .جديدة لمنتجات التبغ

  
  البروتوكوالت واإلرشادات الموصى بها الختبار منتجات التبغ

  
ت واإلرشادات الخاصة ببروتوكوالت اختبار منتجات التبـغ        يرد فيما يلي عرض موجز للتوصيا     

 وعرض آخر لمجموعة من اإلرشادات الموصى بها     .الموجهة إلى صانعي ومنظمي منتجات التبغ     
وإطار عمل مقتـرح لمتطلبـات مختبـرات        ) ذات الدخان وعديمة الدخان    (الختبار منتجات التبغ  
  .البحوث واالختبار

  
  تقارير الصانعين

  
صانعون تقارير، سنوية على األقل، عن خصائص المنتجات المبينة أدناه ومحتوى منتجات            يقدم ال 

التبغ وانبعاثاتها وفقاً للبروتوكوالت الموصوفة أدناه في القسم المتعلق بالمبادئ التوجيهية الخاصة            
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 الملوثات وخصائص جميـع منتجـات       عنكما يقدمون تقارير إلى الجهات المنظمة       . باالختبارات
كـالمواد  (وينبغي أن تتضمن هذه التقارير بيانات عن المحتويات         . تبغ التي تعرض تجارياً للبيع    ال

كـالمواد  (واالنبعاثات  ) الخام وبقايا مبيدات اآلفات، والملوثات والمواد العطرية ومعنيات التجهيز        
  .، في منتجات التبغ)المتكونة في تجهيز المنتجات لالستعمال مثل أول أكسيد الكربون

  
  :وينبغي أن تتضمن خصائص المنتجات التي يبلغ عنها الصانعون ما يلي

  
  )٪ فترات ثقة٩٥المتوسط و( اإليروسول جسيماتحجم   •
 التهوية بالمرشحات  •
  طول المرشحات  •
  بقايا ألياف المرشحات  •
  محتوى المرشحات من الفحم  •
  محيط السيجارة  •
  مسامية الورق  •
  اد تشكيلهالنسبة المئوية للتبغ المع  •
  النسبة المئوية للتبغ الممدد  •
  المحتوى من الرطوبة  •
  .تماسك المنتجات  •
  

  تقارير عن خصائص المنتجاتاعتبارات إضافية في وضع 
  

إذا تغير تصميم المنتجات أو خطوات تجهيز التبغ أو صنع المنتجات ينبغي أن يبلـغ الـصانعون                 
تغيير وأثره على خصائص المنتجات ومحتواها      سلطة التنظيم عن جميع التغييرات وعن أسباب ال       

  . وانبعاثاتها
  

وينبغي أن يتم تواتر أخذ العينات وعدد القياسات الالزمة لتحديد الخصائص الكيميائية على أساس              
وكلما زاد حجم اإلنتاج زاد تواتر أخذ العينـات مـن المنتجـات المـراد معرفـة                 . حجم اإلنتاج 
  .خصائصها

  
  . على كل المنتجات المتوافرة في األسواقوتطبق المعايير نفسها

  
وباإلضافة إلى المعلومات عن المنتجات الموجودة، المطلوب من الصانعين تقديمها إلى الجهـات             

وينبغـي  . المنظمة، يطلب أيضاً تقديم المعلومات عن المنتجات الجديدة، بما فيها المنتجات المعدلة           
وطريقة استخدام المستهلك لها ونتائج أي دراسات       أن تتضمن تلك المعلومات تصميمات المنتجات       

  .للسمية أجريت عليها
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وينبغي أن يكشف الصانعون عن ماهية المركبات السمية الموجودة في التبغ واالنبعاثـات التـي               
وال تذكر على العلـب أي مـستويات        . تصدر منه، وذلك على علب المنتجات وبطاقات توسيمها       

  .كمية
  

التدخين : "من قبيل ( على العلب معلومات عن تعاطي التبغ والتعرض له          وينبغي أن تبين بوضوح   
ين ويمكن االطالع على أمثلة ألنواع هذه العلـب علـى المـوقع           "). يعرضك لسيانيد الهيدروجين  

 /http://www.hc-sc.gc.ca/hecs-secs/tobacco/legislation: التاليين على شـبكة اإلنترنـت     
warnings/warnings.html )    ــي ــه ف ــدخول إلي ــدأ ال ــباط١٦ب ــر /  ش ) ٢٠٠٤فبراي

 ١٦بدأ الدخول إليه في      (http://www.health.gov.au/mediarel/yr2004/tw/picsindex.htmو
وفضالً عن هذا، يمكن أن تضاف المعلومات المتعلقة باستعمال المنتجات          ). ٢٠٠٤فبراير  / شباط

  . المتبعة في كنداوالتعرض لها داخل العلبة ذاتها، وهذه هي الممارسة 
  

وينبغي إتاحة المستويات الكمية للمكونات الكيميائية في التبغ وانبعاثاته، للباحثين المختـصين أو             
  ).أي المواقع اإللكترونية، وما إليها(لغيرهم من موظفي الصحة العمومية بالوسائل اإللكترونية 

  
  عمل جهات التنظيم

  
ءات السليمة في تحديد المختبرات المقرر أن تعمـل فـي           البد أن تكفل جهة التنظيم اتباع اإلجرا      

مجال اختبار منتجات التبغ، والتحقق من استخدام البروتوكوالت وفحص البيانات المبلغة واتخـاذ             
وترد فيما يلي قائمة باألعمال التي ينبغي أن يطلب من جهات التنظيم القيام             . يأي إجراء تصحيح  

  .بها
  

  تحديد المختبرات 
ها حـسب المعـايير     لأو تحلي / تحدد جهة التنظيم المختبرات القادرة على أخذ العينات و        ينبغي أن   
يكون ) ب(يكون مستقالً عن صناعة التبغ؛      ) أ: (يتوافر في المختبر المختار ما يلي     أن  و. ةالمطلوب

خلية يكون قادراً على تقديم الدليل على إجراء المراجعات الدا        ) ج(لديه نظام فاعل لمراقبة الجودة؛      
  . والخارجية التي تثبت المقدرة في التحليل المطلوب

  
معايير خاصة لتحديد المختبرات التي تعمل      " مبادئ توجيهية لالختبارات  "وترد في القسم المعنون     
  .في اختبار منتجات التبغ

  
  أخذ العينات

ل وللمنتجـات   ينبغي أن تكفل جهة التنظيم سالمة العينات، ال بالنسبة للمنتجات الموجودة فحسب ب            
  .الجديدة أيضاً
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. ثمة منتج تبغ فموي يدعى أنه خاٍل من النيكوتين، على وشك أن يطرح فـي األسـواق                : ١مثال  
ففـي  . وجهة التنظيم تريد التأكد من صحة هذا االدعاء قبل السماح بطرح المنتجات في األسواق             

ألمر إال إلى اختبار عينات قليلة من       هذه الحالة يكون إجراء المراجعة الموقعية مالئماً وال يحتاج ا         
  .المنتج للتحقق من صدق اإلدعاء

  
تريد جهة التنظيم أن تتحقق من أن حصائل القار والنيكوتين وأول أكسيد الكربـون فـي    : ٢مثال  

ففي هـذه   . صنف من السجائر رائج في أوروبا تتطابق والحصائل المعلنة من صانع هذا الصنف            
وكول أخذ العينات الموصوف في معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس          الحالة يلزم استخدام بروت   

)ISO (  لضمان الحصول على عدة عينات من ذلك الصنف          ٨٢٤٣رقم )    ممثلة لمجموع اإلنتـاج
  .على مدى فترة زمنية محددة من أجل القيام بتحليلها) من معامل مختلفة

  
  ماتفحص البيانات الواردة في التقارير وتعميم المعلو

  
ينبغي أن يكون لدى جهة التنظيم نظام مطبق لضمان التقييم السليم للمعلومات وتعميمها بأسـلوب               

  .واضح ال لبس فيه
  

وجهة التنظيم ملزمة بمجرد تلقيها المعلومات بأن تتصرف بما يتفق مع االستنتاجات التي تتوصل              
 المعلومـات المقدمـة مـن       فمن الضروري، من ثم، أن تطلب جهة التنظيم أن يتم تجميع          . إليها

الصانعين والمختبرات المستقلة، وتلخيصها بأسلوب يكفل إمكانية استخالص االسـتنتاجات منهـا            
ولن تكون عملية اختبار المنتجات مفيدة للنهوض بالصحة العموميـة إال           . ونشر تلك االستنتاجات  

 ومن السبل الممكنـة     .إذا كان لدى جهة التنظيم موظفون عاملون يكفون لفحص ونشر المعلومات          
  :لبلوغ هذا الهدف، الطلب إلى الكيانات المبلغة القيام بما يلي

  
  قياس النتائج المرجعية واإلبالغ عن أي انحرافات كبيرة إحصائياً عن المرجع؛  •
  اإلبالغ عن االختالفات النسبية بين منتجات بعينها ينتجها الصانع نفسه؛  •
  تجات المعروضة للبيع؛تقديم إحصاءات موجزة لجميع المن  •
٪ بالنـسبة   ٩٥٪ أو ٩٠٪ أو ٧٥اإلبالغ عن األصناف التي تزيد نسبة فترات الثقة بها عـن              •

  .لجميع المنتجات المعروضة للبيع
  

تحتوي هذه السجائر على نسب مخفضة      "وينبغي أال تحمل بطاقات توسيم العلب عبارات من قبيل          
لى نصف مستويات أول أكسيد الكربون الموجـودة        تحتوي هذه السجائر ع   "أو  " من النتروزامينات 

ويـساور  . فهذه عبارات كمية تعني ضمناً أن صنفاً ما أكثر أماناً من غيره           ". في أصنافنا األخرى  
مجموعة الدراسة قلق بالغ ألن صناعة التبغ سوف تستخدم اختبارات السجائر الدعاءات تـشمل              

من هذا، ينبغي نشر المعلومات الـصحية ببيـان         وبدالً  . ق منتجاتها ضمناً مزايا صحية كي تسوِّ    
هذه السجائر تحتوي على نتروزامينات ثبت      "الحقائق عن النوعية على كل علبة، ومن ذلك مثالً،          

دخان هذه السجائر يحتوي على البنزين وهو مـادة     "أو  " أنها تسبب السرطان لحيوانات المختبرات    
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، استناداً إلى بحـوث     قطفالمعلومات عن النوعية    ومن المهم أال تنشر إال      ". يعرف بأنها مسرطنة  
  .مالئمة تشير إلى وجود مركبات سمية في الدخان

  
  تقديم التقارير

  
ينبغي نشر التفاصيل الكاملة ألي تحليل يتم إجراؤه في تقرير يمكن نفاذ الموظفين المسؤولين عن               

رير معلومات أساسـية عـن      وينبغي أن يتضمن التق   . الصحة العمومية والباحثين في مجالها، إليه     
سبب إجراء التحليل، وأسلوب التحليل المستخدم، والقرائن التي تقيم الدليل علـى سـالمة هـذا                 

وينبغي أن تُذكر   . األسلوب، والنتائج التحليلية، والمعلومات المتعلقة بأوجه عدم التيقن في القياسات         
ال، أية توصيات بشأن مدى فائـدة       بوضوح أية آراء أو تفسيرات ترد في التقرير، على سبيل المث          

  .النتائج المحققة، وينبغي أن يوثّق األساس الذي تستند إليه اآلراء والتفسيرات المقدمة
  

  اإلجراءات التصحيحية
  

كالغرامات (ينبغي للسلطات الوطنية لدى منحها القائمين بالتنظيم سلطة اتخاذ أية إجراءات تأديبية             
 مستوردة للتبغ تصدر عن علم إعالناً       /ضد أي جهة صانعة   ) جنائيةالمالية أو تحميل المسؤولية ال    

وباإلضافة إلـى   . مضلالً عن منتجها، وأن تحدد التدابير اإلدارية أو القانونية التي ينبغي اتخاذها           
أو القانونية الالزمة لطلب سحب المنـتج       / ذلك، ينبغي أن يمتلك القائم بالتنظيم السلطة اإلدارية و        

إعادة توسيم العلب، أو إجراء تفتيش لمباني الجهة الصانعة للتأكد من وجود النظم             من السوق، أو    
  .الكفيلة بالتقليل إلى أدنى حد من األخطاء المرتكبة أثناء عملية اإلنتاج

  
  ة لالختباراتيالمبادئ التوجيه

  
  المختبرات

قلة ال تخـضع    وينبغي أن تُجري التحقق من مكونات منتجات التبغ ودخان التبغ مختبرات مـست            
وينبغي أن تمتلـك المختبـرات      . لتأثير دوائر صناعة التبغ، وتضطلع الحكومات الوطنية بتعيينها       

التي تُختار لتحليل منتجات التبغ أو دخان التبغ تفويضاً بذلك وفقاً لمعيار المنظمة الدولية لتوحيـد                
ساليب التحليل المستخدمة    بصفة منتظمة، إلى تقييم أ     ،، وينبغي المبادرة  ١٧٠٢٥) ISO(المقاييس  

. ILAC-G13من أجل اختبار صالحيتها وفقاً لمعيار هيئة التعاون الدولي العتمـاد المختبـرات              
على سبيل المثال، ينبغـي ألي      (وأخيراً، ينبغي للمختبرات أن تتبع نظاماً صارماً لمراقبة الجودة          

 على منتج واحد على األقـل       مجموعة يتم إجراؤها من اختبارات أو تحليالت التدخين أن تحتوي         
  .لرصد مراقبة الجودة

  
  نظام التدخين

إن نظام التدخين المستخدم في معظم البلدان هو النظام الذي حددتـه المنظمـة الدوليـة لتوحيـد                  
وينبغـي أن   ) FTC(باالشتراك مع لجنة التجارة االتحادية بالواليـات المتحـدة          ) ISO(المقاييس  

ويحـدد بروتوكـول    . ألكثف المستخدم في بعض البلدان األخـرى      يستكمل ببروتوكول التدخين ا   
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التدخين األكثف على نحو تقريبي أقصى مستوى من التعرض يمكن على نحو معقول التوقع بأن                
وقد بينت البحوث أن هناك حاجة إلى نفثـات         . يخضع له مدخن عادي عند تدخينه المنتج المحدد       

الدولية لتوحيـد المقـاييس     وكول المشترك بين المنظمة     أكبر وأكثر تواتراً مما يستخدم في البروت      
ولجنة التجارة االتحادية بالواليات المتحدة لتقدير كمية االنبعاثات المنتجة عندما يتعاطى المدخنون            

ومن المفهوم أن المنتجات غير السجائر تتطلب على األرجـح          . سجائر ذات فلترات عالية التهوية    
ويوصـى، بالنـسبة للـسجائر، أن       . ظم المستخدمة بالنسبة للسجائر   نظماً مختلفة للتدخين عن الن    

وقد ترغب السلطات الوطنية في التوصـية       . تستخدم نظم التدخين اآللي المبينة في الجدول التالي       
  .بأحد هذين النظامين أو كليهما لتحليل مكونات االنبعاثات أو أنواع السجائر

  
   ما الختبار السجائر الموصى به نظاما التدخين اآللي-١الجدول 

  
 بروتوكول التدخين األكثف ISO/FTCبروتوكول  البارامتر
  ملليلتر٥٥  ملليلتر٣٥ حجم النفثة
 ثانيتان ثانيتان مدة النفثة

  ثانية٣٠  ثانية٦٠ الفترة الفاصلة بين النفثات
ــسدودة غير مسدودة ثقوب التهوية ــاً : م ــب (جميع لتجن

 )تعويض التدخين
  ملليمتر٣الفلتر زائد   ملليمتر٣طول غالف الفلتر زائد  يجارةطول عقُْب الس

  
من المسلم به أن بروتوكول التدخين األكثف سيحتاج إلـى تعـديل للوفـاء بالمعـايير                : مالحظة

فإذا تغيرت آحاد أنماط التدخين أو إذا حالت منتجات جديدة بين النظام المكثـف              . اإللزامية القائمة 
 لمستويات التعرض القصوى، فإنه سيتعين تعـديل بروتوكـول التـدخين            وبين التحديد التقريبي  

  .األكثف
  

  المواد التي يجري تحليلها ألغراض االختبارات التنظيمية 
 من المواد التي ينبغي إجراء اختبارات بـشأنها لـدى           ان التاليتان العدد األدنى األولي    تحدد القائمت 

. ه القوائم ليست شاملة وستتطلب تحـديثاً منتظمـاً        وهذ. تحديد محتويات وانبعاثات منتجات التبغ    
  .وينبغي أن تبلّغ نتائج االختبارات على أساس محتويات كل سيجارة من السجائر

  
  محتوى المنتج

  )المنتجات العديمة الدخان) (الذي يمتصه الجسم(النيكوتين السائب / النيكوتين  •
  أيونات األمونيوم)/ األمونيا(غاز النشادر   •
  )ومي، السلينالنيكل الرصاص، الزئبق،  الكروم،الزرنيخ، الكادميوم،(زات الفل  •
-٣(-١-)نيتروسـوميثيالمينو -N(-٤، و )NNN(نيتروسونورنيكوتين  -N[ النتروزامينات    •

ــديل ــانون -١-)بيري ــابين نيتروزوا-NNK( ،N(بوت ــازين نيتروزوا-Nو) NAT(نات ناب
)NAB[ (  

  منثول النعناع  •
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  )خان المنفوث والدخان الجانبيالد(انبعاثات المنتج 
  .ينبغي إبالغ نتائج قياسات حصائل المكونات السمية المدرجة أدناه بالملليغرام من القار

  
  )الذي يمتصه الجسم(النيكوتين السائب / النيكوتين  •
  القار  •
  أول أكسيد الكربون   •
  نسبة الجسيمات الجافة الخالية من النيكوتين إلى حصيلة النيكوتين  •
  بيرين] أ [ البنزو : الهيدروكربونات العطرية المتعددة النويات  •
يـد  األده(يد  ااالسـيتالده ويد،  ا البوتادين، والفورمالده  -١,٣البنزين،  : االنبعاثات المتطايرة   •

  )خلّي
  NAB وNAT وNNK وNNN: النتروزامينات بأنواعها  •
  نيوميالنيكل، السلالزرنيخ، الكادميوم، الكروم، الرصاص، الزئبق، : الفلزات  •
  أكسيد النيتروجين، سيانيد الهيدروجين : مركبات طور الغازات  •
  

. وينبغي أن تستكمل هذه القائمة وفقاً لمتطلبات االختبارات، وأن تنقح وفقاً لتغير ظروف المنـتج              
كسينات األخـرى المتـضمنة فـي    ول توسيع نطاق هذه القائمة لتشمل التثوينبغي على النحو األم  

 عطريـة وقد أدرجت مركبات إضافية متطايرة وشبه متطـايرة، وكربونـات           . االنبعاثاتمجمل  
متعددة النويات، ونتروزامينات، بين تكسينات أخرى، في قائمة يشار إليها بوجه عام علـى أنهـا             

وتشترط اللوائح الكندية الحديثة العهد لتنظيم منتجات التبغ أن تـدرج الجهـات             ". القائمة الكندية "
ة أسماء ستة مكونات سامة وانبعاثاتها على العبوات الخارجية لمنتجات التبغ وأن تبلغ هذه              الصانع

الجهات الحكومة الكندية بقائمة موسعة تشمل المواد الكيميائية السامة التي تبين وجودها في دخان              
  .التبغ

  
  الطرائق

تمدة ودقيقة وقادرة علـى     ينبغي قياس المواد الجديدة المراد تحليلها باستخدام طرائق عصرية ومع         
ـ         . قياس المكونات بالمستويات المطلوبة    دتها وتتضمن هذه الطرائـق البروتوكـوالت التـي اعتم

، والوزارة االتحادية الكنديـة للمحافظـة       )أي مختبر كبير الصيادلة    (السلطات في المملكة المتحدة   
ايـة منهـا، وإدارة   ، ومراكز مكافحة األمراض والوق)Health Canada(على الصحة وتحسينها 

وينبغي أن تتضمن القياسات اإلحصائية المبلغ      .  بالواليات المتحدة  تسماساتشوسالصحة في والية    
  .عنها، المتوسط اإلحصائي واالنحراف المعياري، ومعامل التغاير

   
 استخدام البيانات

 وضع حدود    القياسات هو تمكين القائمين على تنظيم محتويات منتجات التبغ من           هذه والغرض من 
  مـن القـار أو الملليغـرام مـن          الملليغـرام نة ذات األولوية على أساس      قصوى للمركبات المعي 

 من أخفـض مـستويات      المقيسةويمكن أن تستند الحدود القصوى للمركبات إلى القيم         . النيكوتين
ارية خمس عالمات تجارية بين العالمات التي تتضمنها عينة صالحة لالستعمال من العالمات التج            
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٪ مـن   ٢٠ ويشكل الحد المستند إلى المستويات المتحققة من أخفـض مـستويات             .ةالقائمالدولية  
وينبغي للقائمين على تنظيم منتجات التبغ      . العالمات التجارية الكائنة في السوق نقطة بدء مقترحة       

  .ى فيهوا اإلطار الزمني األمثل الذي يتعين اتخاذ الخطوة األولدعلى الصعيد الوطني أن يحد
  

  القائمة اإلضافية الخاصة بالبلدان
ومن ثم، فإن قائمة    . ومن المسلم به أنه يتم في بلدان معينة، تعاطي أنواع معينة من منتجات التبغ             

ولذا قد يتعين تغيير المواد المراد تحليلها،       . المركبات التي يتعين اختبارها ستختلف من بلد إلى بلد        
  .  للوفاء بمتطلبات تحليل هذه المنتجات الخاصةوالمنهجيات المتبعة في تحليلها

  
  منتجات التبغ المعدة للتدخين ومنتجات التبغ العديم الدخان األخرى

تطرح الطائفة الواسعة النطاق من منتجات التبغ المعدة للتدخين ومنتجات التبـغ العـديم الـدخان      
بالمنتجات األخرى المتاحـة فـي       قائمة   ٢وترد في الملحق    . تحدياً بالنسبة لالختبارات المعيارية   

وبالنسبة للمنتجات التـي ال تعـد للتـدخين، تعتبـر           . السوق والتي ستتطلب نظم اختبار خاصة     
غ هـي المحـددات البالغـة األهميـة         مستويات المركبات الكيميائية التي تحتوي عليها حشوة التب       

  .محتويات المنتجل
  

  اتشكل اإلبالغ بالنتائج التي تتوصل إليها المختبر
ينبغي أن تتضمن تقارير النتائج التي تتوصل إليها المختبرات جميع المعلومات الالزمـة لتقيـيم               

وينبغي أن  . بطاً مباشراً بالمواد الفعلية المختبرة     للبيانات، ولربط هذه التقارير ر     الصالحية العلمية 
  :تتضمن جميع البيانات المبلغ عنها، المعلومات التالية

  
  المنتج  •
  الختبارظروف ا  •
  الطرائق المستخدمة في االختبار  •
  القيود  •
  النتائج  •
  مراقبة الجودة  •
  التقييم  •
  . تضارب المصالحبشأنإعالن   •
  

   البحوث واالختباراتتاإلطار الخاص بمتطلبات مختبرا
  

ينبغي لكل من يعلن عن إنشاء أو تشغيل مختبر الختبار منتجات التبغ أن يكون قادراً على إثبات                 
اللجنـة  / المنظمـة الدوليـة لتوحيـد المقـاييس       ته في هذا الصدد من خالل االمتثال لمعيار         كفاء

  .ISO/IEC 17025الكهربائية التقنية الدولية 
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  معايير للعمليات المختبرية
من األساسي أن تكون المختبرات قادرة على إجراء قياسات دقيقة ويمكن استنساخها لمحتويـات              

أن يتوافر للمختبرات موظفون مدربون     ) أ(وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي     . منتجات التبغ وانبعاثاتها  
وأن تتبع المختبرات إجراءات    ) ج(ومعدات قادرة على إجراء القياسات الضرورية؛       ) ب(وأكفاء؛  

وأن تتوافر لها آلية للتعاون وتقاسم المعلومات مع        ) د (؛حساسة وانتقائية ودقيقة ويمكن استنساخها    
وينبغي أن تكون جميع المختبرات قـادرة علـى         . لية المخصصة العتماد المختبرات   الهيئات الدو 
  :إثبات أنها

  
  تستخدم أسلوب قياس سليم  •
  تستخدم موظفين مدربين وأكفاء  •
  توفر القدرة على التتبع من خالل استخدام معايير المعايرة  •
  يم مدى عدم التيقن من القياساتيتق  •
  تقييم ضمان الجودة  •
  يذ مراقبة الجودةتنف  •
  )اختبار الصالحية(النتائج التي حصلت عليها مختبرات أخرى تحققة مع مقارنة النتائج الم  •
من جانب طرف ثالث، والمحافظة علـى       ) اعتماد(إقامة نظام إلدارة الجودة يدعمه تدقيق         •

  .هذا النظام
  

  الموارد الالزمة إلنشاء المختبر
يل منتجات التبغ، ستتطلب استثماراً في المـوارد الالزمـة          لكي تضطلع المختبرات بعمليات تحل    

  :وتلخص تحت العناوين الرئيسية التالية الموارد الالزمة لتشغيل أي مختبر. إلنجاز هذه المهمة
  
  البنية التحتية  •
  الموارد البشرية  •
  .اآلالت المتخصصة/ المعدات  •
  

  البنية التحتية
 /ن حيث مساحة سطح البنية والمراقبة البيئية لمختبر البحوث         المتطلبات التقريبية م   ٢يبين الجدول   
  .االختبارات
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  االختبارات /متطلبات مختبر البحوث -٢الجدول 
  
     

/ المنطقة
 المساكن

المساحة 
السطحية الدنيا

المساحة 
السطحية 
الموسعة 
 )أ(للمختبر

مساحة سطح 
مرافق مختبرات 

  )ب(البحوث 

 

  )٢م( )٢م( )٢م( 
مختبر 
 التحضير

ــواء  ٨٠ ٦٠ ٢٠ ــون ه ــي أن يك ينبغ
؛ يـستوعب   المختبر مكيفـاً  

/ مقانع األدخنـة  (الداخونات  
ــوف ــزائن ذات الرف . والخ

ينبغي أن يتوفر فيه المـاء      
 .وسبل التصريف

مختبر 
 التدخين

) آالت(يحتوي علـى آلـة       ٦٠ ٦٠ ٢٠
وينبغـي أن يكـون      .تدخين

ويمكن التحكم  ،  هواؤه مكيفاً 
ــة ب ــهدرج  ±٢٢( رطوبت

درجتــــين مئــــويتين 
 .)٪٥±٦٠و

غرفة 
 اآلالت

ــة؛ ١٠٠ ٨٠ ٣٠ ــتتطلب آالت مكيف  وس
األخصائيين تهوية إضـافية    

 .وتكييف خاص آخر
  ٨٠ ٤٠ ٢٠ المكاتب
  ٤٠ ٢٥ ١٥ المخازن

ــاطق  منـ
 عامة

٣٠ ٢٥ ١٥  

غرفة منافع  
 عامة

٤٠ ٤٠ ١٥  

         
  ٤٣٠ ٣٣٠ ١٣٥ المجموع

  
  .ت الالزمة ألداء جميع تحليالت المكونات الكيميائية الموصى بهاسيشمل المختبر الموسع المعدا  )أ(
يمكن أن تشمل مرافق مختبر البحوث، مرفقاً صغيراً إلجراء وتعيين الواسـمات األحيائيـة                )ب(

  .للتحاليل في األنبوب
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  الموارد البشرية
وظفـون مـدربين    بالنسبة لجوانب كثيرة من العمليات التي يجريها المختبر، يتعين أن يكـون الم            

هم فيما يتعلق بمعالجة البيانات،     معينة، وأن يكونوا واثقين من عمل     ومتمرسين في مجاالت تحليلية     
وسيتوقف عدد الموظفين الالزمـين     . وإعداد التقارير، وفوق كل شيء، في استخدام اإلحصاءات       

ر أخذ  دى توات ، منها على سبيل المثال، م     لتشغيل مختبر االختبارات على تضافر مجموعة عوامل      
العينات، والعدد اإلجمالي لالختبارات لكل عالمة تجارية، وعدد العالمات التجارية، ومدى تواتر            

وينبغي أن يتـألف    . االختبارات المطلوب إجراءها، ومدى تعقد التحليالت وطبيعة إعداد التقارير        
  :ن العاملين التاليين عالمة تجارية سنوياً م١٥٠المختبر النموذجي الذي يؤدي اختبارات لزهاء 

  
  مدير لمختبر الدخان؛  •
/ تقنيان أو ثالثة تقنيين أخصائيين في الدخان، ينبغي أن يكونوا على علم كـاف بتـشغيل                 •

  التدخين؛) آالت(صيانة آلة 
اختصاصيا تحليل كيميائي أو ثالثة اختصاصيين في المجال ذاته، وينبغي أن تتوافر لهـم                •

  ؛معرفة مستفيضة باآلالت
مدير لمراقبة الجودة لإلشراف على البيانات والطرائق ومراقبتها، وينبغي أن يكون خبيـراً           •

  .في مجال اإلحصاءات وإبالغ البيانات
  

  اآلالت المتخصصة/ المعدات
  :ينبغي تزويد مختبر االختبار بالمعدات التالية

  
  آلة دخان خطية أو آلة دخان دوارة  •
ت على عمودين وذو مكشاف التأين الحراري       اللغاز) فكروماتوغرا(جهاز لتخطيط ألوان      •

  ومكشاف التأين باللهب 
   للغازات ذو محلل للطاقة الحرارية)كروماتوغراف (جهاز لتخطيط ألوان  •
  للغازات) الكروماتوغرافي(مطياف كتلي للفصل اللوني   •
  للسوائل ذو قدرة تحليلية عالية) كروماتوغراف(جهاز تخطيط لوني   •
  راقبة بيئيةغرفة م  •
  )بقناتين أو أربع قنوات (جهاز تحليل مستمر الدفق  •
  )مطياف غير مشتت لألشعة تحت الحمراء(جهاز تحليل ألول أكسيد الكربون   •
  .)مكشاف أكسيد النيتروجين باللمعان الكيميائي(جهاز تحليل ألكسيد النيتروجين   •
  

   مجموعات الباحثين ومختبرات االختبارصددفي 
م به أن التمرس الضروري والالزم الختبار جميع منتجات التبغ في أي بلـد سـيتطلب                من المسل 

ومـن شـأن    . أو إقليميـة  / مدخالت من عدة مختبرات، وربما من مختبرات مرجعية وطنيـة و          
   الين بين مختلف المختبرات أن يمكن من إنشاء قواعـد للبيانـات            االتصال واالرتباط الشبكي الفع
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ويمكن لمركز تنسيق من هذا القبيـل       . وأن يشرف عليها مركز تنسيق واحد     يمكن أن يشارك فيها     
  :أن يقدم أيضاً مجموعة من الفوائد األخرى، مثل ما يلي

  
  الموحدة؛/ توفير معلومات عن مدى إتاحة األساليب الجديدة  •
  تحسين عمليات القياس وإذكاء الوعي بمشاكل القياس؛  •
  لى التطورات المستندة إلى العلم؛اطالع القائمين بعملية التنظيم ع  •
  ؛)الويب(إدارة موقع على الشبكة اإللكترونية العالمية   •
  اإلعالن؛  •
  إدارة عملية إجراء دراسات تعاونية بين المختبرات؛  •
ـ       (توحيد أنساق التقارير      •  لتـسهيل قـراءة     )هوينبغي االتفاق على النموذج الواجـب اتباع

، ٣٦( والعلماء للبيانات الواردة في التقـارير        التنظيم بعملية   المستعملين النهائيين والقائمين  
٣٧.(  

  
  التفاعل بين مختبرات البحوث واالختبارات وبين المجموعات المعنية بالبحوث الصحية

  
ينبغي لمختبرات التحليل التي تستخدم أساساً ألغراض تنظيمية، أن ترتبط ارتباطاً شـبكياً وثيقـاً               

 في المؤسسات األكاديمية والمستقلة عن دوائر صناعة التبغ من حيـث            بمختبرات البحوث الكائنة  
ومن شأن هذا التفاعل أن يمكن المختبرات المعنية بإجراء االختبارات التنظيمية           . الملكية أو النفوذ  

من مواكبة التعديالت في المنتجات التي تنفذها الجهات الصانعة لمنتجات التبـغ، كمـا سـيزود                
وفـي  . معلومات عن أساليب التحليل الجديدة التي تجعل القياسات أكثـر دقـة           المختبرات بآخر ال  

ة نحو تعزيـز    الوقت ذاته، ستكون مختبرات البحوث متنبهة دوماً لضرورة توجيه جهودها البحثي          
  . وخصوصاً فيما يتعلق بمنتجات التبغ الجديدة أو المعدلةاإلجراءات التنظيمية،

  
أن تقيم صالت وثيقة مع المجموعات المعنية بالبحوث الـصحية          وينبغي لمختبرات التحليل أيضاً     

المشاركة في البحوث الوبائية وبحوث السلوكيات المتصلة بآثار منتجات التبغ والمزاعم المعلنـة             
وحيث إن الغـرض مـن تنظـيم        . عنها فيما يتعلق بالصحة والمعتقدات والسلوكيات والحصائل      

يجي للضرر الناجم عن هذه المنتجات، فمـن األساسـي          محتويات منتجات التبغ هو الخفض التدر     
إبقاء الوكاالت التنظيمية ومختبرات التحليل على اطالع تام على آثار التدابير التنظيميـة علـى               

وتزيد أهمية ذلك بصفة خاصة عندما تأذن الوكاالت المعنية بإذاعة المعلومـات            . الصعيد السكاني 
لى المستهلكين أو اسـتخدام دوائـر صـناعة التبـغ لهـذه             المستندة إلى االختبارات التنظيمية ع    

  .المعلومات إلطالق مزاعم صحية تتعلق بالمنتج
  

   خاصة بشأن البلدان الناميةتاعتبارا
  

تشهد البلدان النامية ازدياداً مطرداً في استهالك التبغ، وتتوقع منظمة الصحة العالمية بـأن هـذه                
اليين حالة وفاة المتصلة بالتبغ المتوقع حدوثها في عام          م ١٠ ماليين من الـ     ٧البلدان ستسهم بـ    
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ر للتبـغ الخـام، أو    وعديد من هذه البلدان ليس منتجاً للتبغ فقط وإنما هو أيـضاً مـصدِّ             . ٢٠٢٠
وتنوع . والقدرة المختبرية القائمة الختبار منتجات التبغ فيها محدودة جداً        . منتجات التبغ أو كليهما   
المستهلكة في بلدان نامية كثيرة يجعل الحاجة إلى تنظيم محتويات منتجات       منتجات التبغ المسوقة و   

أو انبعاثات عديد مـن منتجـات       / التبغ أكثر إلحاحاً بسبب عدم كفاية المعلومات عن محتويات و         
التبغ، كما يجعل عملية التنظيم أكثر صعوبة من حيث طرائق االختبار الالزمـة لتغطيـة فئـات                 

  .مختلفة من المنتجات
  

وفي كثير من البلدان النامية مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتايلند تدل التشريعات الوطنيـة               
. التي سنَّت أو يعتزم سنُّها على اهتمام متزايد بتنظيم منتجات التبغ وعمليات االختبار المتصلة به              

، قطـع معظـم    ٢٠٠٣مايو  / وفي جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين التي عقدت في أيار         
إال أن بلـداناً ناميـة      . البلدان النامية التزاماً على نفسه بتوقيع االتفاقية اإلطارية والتصديق عليها         

 من االتفاقية فيما يتعلـق بعمليـات        ١١ و ١٠ و ٩كثيرة ال تستطيع سوى الوفاء بمتطلبات المواد        
ت هذه المنتجات وانبعاثاتها    اختبار منتجات التبغ وتنظيم محتوياتها وكشف المعلومات عن محتويا        

 على الموارد الخاصة لدوائر صناعة التبغ بالنسبة لعمليـات          سواء باالعتماد للسلطات الحكومية،   
م مختبرات اختبـار    ا عن طريق استخد   أواالختبار وكشف المعلومات عن محتويات منتجات التبغ        

د مختبرات مستقلة داخل البلدان     وال تتطلب االتفاقية اإلطارية وجو    . مستقلة كائنة في بلدان أخرى    
إال أن هناك حاجة واضحة إلى مختبرات مستقلة ال تمتلكها      . من أجل تنفيذ اختبارات منتجات التبغ     

 التبغ، ويمكنها أن تقيم بدقة وموضوعية المزاعم المتعلقة بالمنتجات           صناعة أو تؤثر عليها دوائر   
عين، باإلضافة إلى ذلك، إنشاء هذه المختبـرات        وسيت. التي تطلقها الجهات الصانعة لمنتجات التبغ     

على الصعيدين اإلقليمي والوطني في البلدان النامية، نظراً ألن القدرات المتوافرة حالياً في البلدان              
 من حيث حجـم هـذه       سواءالمتقدمة ال يمكنها الوفاء باحتياجات البلدان النامية من االختبارات،          

  .تجات تنوع المنأو من حيثاالختبارات 
  

  خطة استراتيجية لبناء القدرات
  

 يتم فيها إنشاء مختبرات إقليميـة       المرحلة األولى . ينبغي االضطالع ببناء القدرات على مرحلتين     
وسينجز ذلك إما عن طريق إنشاء مختبرات جديدة وإما عـن           . للتحليل في كل من أقاليم المنظمة     

ياً بعض الوظائف المطلوبة من مختبـرات       طريق توسيع نطاق المختبرات القائمة التي تؤدي حال       
ويمكن أن تدير الحكومة هذه المختبرات، أو تكون مستقلة تعتمدها الحكومة ويتم إنشاؤها             . التحليل

بد لها من التقيد بمعيار االسـتقالل عـن         وال. ية أو من جانب القطاع الخاص     في مؤسسات أكاديم  
  .دوائر صناعة التبغ

  
ة محدودة جداً في البلدان النامية، قد يتعين على هذه المختبرات أن تنفذ             ونظراً ألن القدرة المختبري   

ار المختبرات أو إنشائها في البلـدان الناميـة         ويتعين لدى اختي  .  مختبرات البحوث  أيضاً وظائف 
  .بحث إمكانية تزويد هذه المختبرات بالمعدات الالزمة ألداء هذا الدور المزدوج
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. نشاء مختبر إقليمي أو مختبرين إقليميين في كل من أقاليم المنظمـة           ويمكن في المرحلة األولى، إ    
وفي البداية، يتعين إجراء تحليل للوضع القائم في كل إقليم لتقييم القدرات الوطنية الحاليـة فيمـا                 
يتعلق بإجراء االختبارات في المختبرات، وتقييم الخطط المعدة واإلمكانيات المتاحة لتعزيز القدرة            

ويتعين أن تحـدد    .  في المستقبل، وكذلك البيئة التنظيمية القائمة أو التي يحتمل أن تنشأ           المختبرية
بالتفصيل، المتطلبات التقنية والمالية للبلدان، وأن يتم التعرف على الـشركاء الـذين يحتمـل أن                

يـل  وعلى أسـاس هـذا التحل     . يقدموا المساعدة التقنية، وأن تقيم القدرة على حشد الموارد المالية         
قاليمهـا إلنـشاء    للوضع، يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تختار بلداً أو بلدين من كل إقليم من أ              

تطوير القدرات، بالتـشاور    لوينبغي بعدئذ وضع خطط     . قليميين أو المختبرين اإل   المختبر اإلقليمي 
، وتيسير نقل   وينبغي وضع برامج للتدريب   . الوثيق مع السلطات التنظيمية الوطنية في تلك البلدان       

وينبغي اعتماد المختبرات ومن ثـم  . التكنولوجيا من خالل التعاون مع الشركاء الدوليين المناسبين      
  .ربطها بالسلطات التنظيمية الوطنية لجميع البلدان التي يتوقع أن تخدمها

  
د وما أن يتم إنشاء مختبرات التحليل اإلقليمية على أسس سليمة حتى تبدأ عملها بوصـفها مـوار                

، سيحدث المزيد   المرحلة الثانية وفي  . لتطوير القدرات الوطنية في البلدان األخرى في ذلك اإلقليم        
من توسيع نطاق القدرات عن طريق عملية من هذا القبيل، وستغدو بلدان كثيرة أخرى قادرة على                

 مـن أداء    إنشاء مختبرات لتحليل منتجات التبغ وإدارة هذه المختبرات واستخدامها، مما سيمكنها          
  .الوظائف التنظيمية المنشودة
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  األساليب الموحدة الختبار منتجات التبغ : ١الملحق 
  

 التعاريف والشروط   - آلة تدخين سجائر، تحليلية روتينية       :مترات آالت التدخين  ابار  •
ويتعين إجـراء   . ٢٠٠٠:٣٣٠٨ المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس    معيار   -المعيارية  

  .طية نظام التدخين الجديد المحددتنقيحات خاصة لتغ
  
المنظمـة الدوليـة     معيـار    - الجو الالزم للتكييف واالختبار      :التبغ ومنتجات التبغ    •

  .١٩٩٩:٣٤٠٢المقاييس لتوحيد 
  
 - طريقـة النيكـوتين الـسائب        :الت اختبار محتويات التبغ العديم الدخان     وبروتوك  •

إخطار يتعلق بطلـب تقـديم      : ١٤٠٨٦ FR ٦٤السجل االتحادي بالواليات المتحدة     
بيان سنوي بكمية النيكوتين المحتواة في منتجات التبغ العديم الدخان التي تـصنع أو              

  .تستورد أو تغلف في الواليات المتحدة
  
 تحديد إجمالي المواد الجسيمة - السجائر ):بالملليغرام في الـسيجارة (حصيلة القار    •

المنظمـة   معيار   -آلة تدخين تحليلية روتينية     الجافة الخالية من النيكوتين باستخدام      
  .٢٠٠٠:٤٣٨٧ الدولية لتوحيد المقاييس

  
 تحديد كمية النيكوتين في     - السجائر   ):بالملليغرام في السيجارة  (حصيلة النيكوتين     •

المنظمـة الدوليـة     معيـار    - أسلوب الفصل اللوني للغازات      -ناتج تكثيف الدخان    
  .٢٠٠٠:١٠٣١٥ لتوحيد المقاييس

  
 تحديد كمية الماء فـي نـاتج        - السجائر   ):بالملليغرام في السيجارة  (حصيلة الماء     •

المنظمـة   معيـار    - أسلوب الفصل اللوني للغـازات       :١ الجزء   -الدخان المتكثف   
  .١٩٩٩: ١-١٠٣٦٢ الدولية لتوحيد المقاييس

  
 -سجائر   ال ):بالملليغرام في السيجارة  ) (مرحلة البخار (حصيلة أول أكسيد الكربون       •

 أسـلوب   -تحديد كمية أول أكسيد الكربون في مرحلة البخار من دخان الـسيجارة             
المنظمة الدوليـة لتوحيـد      معيار   - )NDIR() األشعة تحت الحمراء غير المشتتة    (

  .١٩٩٥:٨٤٥٤ المقاييس
  
المنظمة الدوليـة   معيار  : المتطلبات العامة لكفاءة أداء مختبرات التحليل والمعايرة        •

 يتطلـب   .١٩٩٩:١٧٠٢٥اللجنة الكهربائية التقنيـة الدوليـة       /  المقاييس لتوحيد
 أن يمتلك المختبر نظاماً إلدارة الجودة يفـي بمتطلبـات           ١٧٠٢٥االعتماد بالمعيار   

 ولـذلك يعـد االعتمـاد بالمعيـار         .٩٠٠٠ المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس   معيار  
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المنظمـة الدوليـة    تماد بمعيـار     اعترافاً بكفاءة المختبر، في حين يعد االع       ١٧٠٢٥
  . وحده، مجرد اعتراف بامتثال المختبر لنظام الجودة٩٠٠٠ لتوحيد المقاييس

  
فيما يتعلـق   ) ILAC(المبادئ التوجيهية لهيئة التعاون الدولي العتماد المختبرات          •

  .ILAC-G13:2000 :بمتطلبات كفاءة مقدمي نظم اختبار الصالحية
  
 معيـار   - أخـذ العينـات      - الـسجائر    :خذ عينات السجائر  المعيار الدولي بشأن أ     •

  .٢٠٠٣:٨٢٤٣المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 
  
أساليب أخـذ العينـات، والتكييـف       : التبغ المفروم ومواد التدخين المصنوعة منه       •

 المنظمـة الدوليـة لتوحيـد المقـاييس       معيار  :  أخذ العنيات  :١ الجزء   -والتحليل  
المنظمة  معيار   - الجو الالزم للتكييف واالختبار      :٢ء   والجز ؛٢٠٠١: ١-١٥٥٩٢

 تحديـد إجمـالي     :٣؛ والجزء الثالث    ٢٠٠١: ٢-١٥٥٩٢ الدولية لتوحيد المقاييس  
 والتحضيرالمواد الجسيمية في سجائر التدخين باستخدام آلة تدخين تحليلية روتينية،           

فة الخالية من النيكوتين    لتحديد كمية الماء والنيكوتين، وحساب المواد الجسيمانية الجا       
  .٢٠٠٣: ٣-١٥٥٩٢ المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسمعيار 
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  منتجات التبغ التي ستتطلب نظم اختبارات خاصة  : ٢الملحق 
  

   السجائر غير األخرىتدخين منتجات التبغ 
  

الـشمس  لفائف البيدي سجائر تلف باليد وتتألف من رقائق التبغ المجففة بأشـعة              ."البيدي"لفائف  
وتصنع لفائف البيـدي    . يتم تثبيتها بخيط في أحد طرفيها     " التندو"والمغلفة بورقة من أوراق شجر      

، كالفـانيال وهي متوفرة بمختلف النكهـات  . في الهند ويمكن الحصول عليها في الواليات المتحدة       
لـه مـن    وعلى الرغم من صغر حجمها إال أن مـا تنق         ). الفراولة(، والكرز والفريز    والشوكوالة

القطران وأول أكسيد الكربون من شأنه أن يفوق ما ينجم عن السجائر المصنعة بـاآلالت نظـراً                 
وهذا ينطبق على الـسيجار     . لضرورة استنشاقها بصورة أشد لضمان بقائها مشتعلة أثناء تدخينها        

ل  رهنـاً بطـو    ملليلتـر  ٧٠-٥٥أيضاً، حيث كثيراً ما يفوق مقدار سحابة الدخان المنطلقة منـه            
 بنسبة كبيرة من سوق جنوب شرق آسيا، وقد بدأ يتزايـد            يوتستأثر لفافات البيد  . السيجار وقطره 

  . انتشارها في أجزاء أخرى من العالم
  
وال يتجاوز  . أي لفافة من التبغ مغلفة بأوراق التبغ أو أية مادة تحتوي على التبغ            . أنواع السيجار  

لكـل  /  غرام ١,٣٦<(إنكليزية لكل ألف سيجار     ) اوندب(وزن أنواع السيجار الصغير ثالثة أرطال       
، في حين يبلغ وزن أنواع السيجار الكبير أكثر من ثالثة أرطـال إنكليزيـة لكـل ألـف             )سيجار
  .سيجار

  
 يتعـين اتبـاع      ناعمـاً  التدخين المفرومة فيما يتعلق بمواد     ).تلف باليد (اد التدخين المفرومة    مو

 مع مصفوفاتها األربع بالنـسبة للقطـران        المقاييسة لتوحيد    للمنظمة الدولي  ١٥٥٩٢  رقم الطريقة
  .والنيكوتين وأول أكسيد الكربون

  
ئر القرنفل، شائعة االستعمال فـي      ، والتي تعرف أيضاً باسم سجا     الكريتيكلفائف  . الكريتيكلفائف  

كهات محلية وغيـر محليـة وعطـر        التبغ وزهر القرنفل، إضافة إلى ن     ندونيسيا وهي مزيج من     إ
  . باليد بقشر الذرة أو الورق أو صنعها باآلالت مع فلتر أو بدونهالكريتيكويمكن لف . يوجينولال
  

 .)ببـل، الجـوزة   -الهبل/ الهوكا/ األرغيلة/ النرجيلة/ الشيشة(المستعمل في أنابيب الماء     التبغ  
نهـا تـسمى    وبالتـالي فإ  : ماأنابيب الماء حسب المنطقة والبلد الشائع استعمالها فيه       تختلف أسماء   

 يعنـي طريقـة     "أنبوب الماء "إن  . والنرجيلة، واألرغيلة والجوزة والشيشة   " ببل-الهبل"و" الهوكا"
وتوجـد  . قبل استنشاقه ) انوبذا فإنه يتم ترشيح الدخ    ( الماء   لتدخين التبغ بمرور الدخان من خالل     

ويتألف . خرفتهاحصر لها من أنابيب المياه هذه من حيث حجم هذه المعدات وشكلها وز             أنواع ال 
أنبوب الماء عموماً من تجويف زجاجي طوالني يمتلئ جزء منه بالمـاء، وآليـة لحـرق التبـغ              

، ومن خرطوم أو أكثر يدخن الناس من خالله التبغ حال اشـتعاله             )م عادة حباستخدام الف (المعطر  
  .ويترشح من الماء في التجويف الزجاجي
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  منتجات التبغ العديم الدخان
  

أو عـرق   / تصنع المضغة من أوراق التبغ السائبة، ومادة للتحليـة و          .وراق السائبة األ :المضغة
 Beech-Nut وRed Manواألمثلة على المضِغ المصنعة التي تحمل عالمة تجارية هي . السوس

Wintergreenو Taylors Pride.  
  

دة مـستخرجة مـن      أوراق تبغ داكنة اللون معالجة بالهواء وما       . المجدولة أو الملفوفة   :المضغة
 وال تضاف إليها عادة أية      .أوراق التبغ تشبه القطران ويتم لفها على شكل جديلة كالحبال وتجفيفها          

وبعـض األسـماء    .  حبل مرن لكنه جـاف     شاكلةوالمنتج النهائي هو على     . نكهة أو مادة للتحلية   
  R.C. Owen product (R.C. Owen( و Conwood) Conwood product(التجارية لها هـي  

  .R.J. Reynolds Product (R.J. Reynolds(و
 

تشيمو عبارة عن عجينة من التبغ معبأة في علب معدنية صغيرة أو اسـطوانات مغلفـة                . تشيمو
 وراق التبغ وبيركربونات الصوديوم،   وتصنع تشيمو من أ   . وتشبه قطع الحلوى وتوجد في فنزويال     

وتتفـاوت  .  ونكهة اليانـسون   والفانيال)  بيجوغا مليكوكا" (المامون"، ورماد شجرة    األسمروالسكر  
وبعض األسماء التجاريـة لهـا   . المكونات باختالف المناطق التي تصنّع فيها التشيمو في فنزويال     

 .El Morichal و El Dragón وEl Gran Búfalo وEl Sabroso :هي
 

. ات النكهـة  على مسحوق التبغ، ودبس السكر، وغير ذلك من المكونـات ذ          " غول" يحتوى   .غول
  .ويصنع غول باآلالت ويباع في عبوات تشبه عبوات معجون األسنان

  
مادة تستخرج مـن شـجر      (والكاد  ) شجر من النخليات  ( الفوفل   بذرة يمزج فيها التبغ مع      .غوتكا
ويباع هذا المنتج في رزمة صغيرة زاهية األلوان        . رة ومحالة وعدة مكونات أخرى، معط   ) السنط
 Shimla و Tulsi و Moolchand و Manikchand بين أسـمائها التجاريـة       ومن. ذب األطفال تتج
  .Pan Parag وSikandarو
  

الرمـاد النـاجم عـن      ( تمزج أوراق التبغ المعالجة بالحرارة مع رماد خشب الصوفان           .كِمإيك  
وتتوفر المكونات في مخازن    ). البتوالإحراق أنواع من الفطر الخشبي الذي ينمو على لحاء شجر           

ع مع بعضها عموماً من جانـب المـستخدمين لهـا قبـل             ق، لكنها تجمَّ  ة ومنافذ البيع بالمفرَّ   البقال
ويعتقد بأن رماد خشب الصوفان الموجود في المزيج يزيد مستوى الحموضة والقلوانية            . استعمالها

  .في الفم، مما يرفع مقدار الجرعة ويعزز توصيل النيكوتين إلى الدماغ
  

غ المطحون ومعجون الكلس المنقوع حيث يمزجها المستخدم فـي راحـة            وتصنع من التب  . كاييني
مـن الفـصيلة    (  شجر األريقة     بذرةوتضاف إليها أحياناً    . الكف ويشكل من المزيج كرة مستديرة     

 Rajaومـن بـين أسـمائها التجاريـة         . ويوضع المنتج في الفم مثل السعوط المرطب      ). النخلية
  .Kuberو
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  ِقوامكيمام، انظر 
  

 األريقة معالجة بأشعة الشمس تمزج مع رقائق التبغ والكلس المنقوع           بذرةقطع صغيرة من     .ماوا
  .ويفرك المزيج ثم يوضع في الفم ويمضغ). هيدروكسيد الكالسيوم السائل(
  

يشوى التبغ على صفيحة معدنية ساخنة حتى يحمص أو يحتـرق            ).ماشيري، ميشيري (ميشري  
متعاطوه على األسنان واللثـة، غالبـاً بغـرض تنظيـف       ويضعه  . جزئياً، ثم يحول إلى مسحوق    

  ).بسبب اإلدمان على النيكوتين(ويميل متعاطوه إلى إبقائه في الفم بعد ذلك . األسنان
  

أوراق التبغ المجففة بأشعة الشمس أو بالحرارة، وكلس منقوع، ورماد           ).ناصوار، نيصوار (ناص  
ويضاف إليها المـاء ويلـف      . ها البعض ج مع بعض  حاء الشجر، وعطر وعوامل تلوين تمز     من ل 

أما عناصر الناص فهي التبغ والرماد وزيت القطن أو السمسم، والماء،           . المزيج على شكل كرات   
 على التبغ والكلس المنقوع والنيلة والهال والزيت        النيصوار أو   الناصوارويحتوى  . والصمغ أحياناً 

  .والماء) مادة تستخرج من زيت النعناع (منثولوال
  

 يتم تحضير بان ماساال تجارياً ويعده البائعون أو يحضر فـي   ).مضغة شجر التامول  (بان ماساال   
 ويمكن استعمال التبغ    . تحميصها أو تجفيفها بأشعة الشمس      األريقة أو  بذرةحيث يتم غلي    . المنزل

فة نيئاً، ومجففاً بأشعة الشمس ومن ثم تحميصه، وتقطيعه بعد ذلك إلى قطع صغيرة وطحنه وإضا              
. ويمكن بدل ذلك غلي التبغ وتحويله إلى عجينة وتعطيره بمـاء الزهـر أو العطـر               . العطر إليه 

 التامولوتطوى ورقة   . ويتطلب تحضيره فرش طبقة من الكلس المنقوع والكاد على ورقة التامول          
ومن ثـم يطـوى     .  األريقة وأية مكونات أخرى    بذرةلتصبح على شكل قمع ويضاف إليها التبغ و       

  .لمضغه، ويوضع في الفم مضغةلقمع فيصبح على شكل أعلى ا
  

التبـغ  ) (تبـغ البرلـي   (تعبأ أوراق التبغ المخـصب      . التبغ المعد كأقراص مضغوطة أو للمضغ     
أو قطع منها في قالب وتكـبس حتـى         ) األمريكي الرقيق األوراق والزاهي اللون أو تبغ السيجار       

ظم أقراص التبغ المضغوط أو تحلية طعمهـا        ويتم إضافة النكهة لمع   . تكتسب شكل سبيكة مسطحة   
وبعـض  . األقراص الجافة والرطبة  : وتوجد أقراص التبغ المضغوط على شكلين     . بعرق السوس 

 Totems وRed Man Moist Plug :األمثلة على األسماء التجارية ألقراص التبغ الرطـب هـي  
  Levi Garrett Plus and Taylors Pride، و)من إنتاج شركة الكبريـت الـسويدية   (RJ Goldو
من إنتاج ( Days Workأما األمثلة على أقراص التبغ الجاف ). Conwoodأحد منتجات كونوود (

مـن إنتـاج    (Brown & Williamsonو) إنتاج كونوود (Conwood و)شركة الكبريت السويدية
  ).براون وويليامسون

  
قاتها، ومن ثم تغلى األوراق وتنقع فـي         أوراق التبغ المجهزة والمعالجة بإزالة سويقاتها وسا       .قوامِ

). مثل المسك (والمضافات  ) أو اليانسون /حب الهال، والزعفران و   (ماء أضيفت إليه أنواع التوابل      
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ثم توضع في الفـم     .  وتجفف لتصبح على شكل معجون     هرس العجينة الناجمة عن ذلك وتصفى     وت
  .وتمضغ

  
 وأحد األسماء التجارية له .سناني تنظيف األ مسحوق التبغ األكثر استعماالً ف.تووثمسحوق ِرد 

  .Daburهو 
  

 معجون أسنان مصنوع من التبغ وزيت القرنفل والغليسيرين وزيت .)Creamy(السعوط اللين 
  .النعنع والمنثول والكافور

  
ويغلف ويباع .  يعالج التبغ على النار ومن ثم يخمر ويحول إلى مسحوق جاف. الجافالسعوط

 A1 Capone Powderوبعض أسمائه التجارية . و زجاجية صغيرةفي علب معدنية أ
  ).Swisher product (Swisher و)Conwood) Conwood productو
  

 القطع(" يعالج التبغ إما بالهواء أو على النار، ثم يجهز على شكل جسيمات دقيقة .السعوط الرطب
 Skoal وCopenhagenلتجارية وبعض أسمائه ا"). القطع الطويلة("أو قطع مستطيلة ") الناعمة

  .Happy Days وSkoal Banditsو
  

.  يمزج التبغ المجفف الناعم مع مواد عطرية، وأمالح، وماء وعوامل ترطيب.)سعوط(سنوس 
 Timber وGeneral وCatchوبعض أسمائه التجارية . ويحتفظ بالمنتج بارداً لتجنب التخمر

Wolf.  
  

) Saffa(رة تدعى صفه تى يصبح على شكل كلصوديوم ح يلف التبغ مع بيكاربونات ا.التمباك
  . دقيقة١٥ و١٠ويوضع في الفم حيث يمص ببطء لمدة تتراوح بين 

  
ثم يجفف المزيج ويتم تلوينه بأصباغ نباتية، .  تقطع أوراق التبغ وتغلى مع الكلس والتوابل.زاردا

اً ما يستعمل المزيج كمكون وغالب.  إلى قطع صغيرة جداًالمقطعة األريقة بذرةومن ثم يمزج مع 
  .من مكونات مضغة التابول، ومن ثم يمضغ
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