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] بيرين في انبعاثات الـدخان aوالبنزو [نيا في مادة حشو تبغ السجائر، المرطبة في مادة حشو تبغ السجائر، واألمو 
 المنفوث من السجائر. ويعرض هذا التقرير حالة عملية اعتماد الطرق الثالث المذكورة آنفا.

  
، فإن مبادرة التحرر من التبغ ستنجز ٢٠١٤وبحلول الدورة السادسة لمؤتمر األطراف، المقرر عقدها عام   -٣

عتمــاد التــي أوكلهــا إليهــا مــؤتمر األطــراف بشــأن الطــرق الثمــاني جميعــًا، وســيتم تســليم إجــراءات التشــغيل أعمــال اال
المعيارية والتقارير بعد فترة وجيزة من ذلك، رهنًا بتوافر الموارد التقنية والمالية. وستُنشر إجراءات التشغيل المعيارية 

لعمـــوم فـــي الموقـــع الشـــبكي للمبـــادرة. وفضـــًال عـــن ذلـــك فـــإن مـــن النهائيـــة المتعلقـــة بكـــل الطـــرق الثمـــاني والمتاحـــة ل
  المنتظر نشر ورقة تصف الدراسة التعاونية العالمية العتماد كل طريقة في مجلة علمية محكَّمة.

 
  ] بيرين في انبعاثات الدخان المنفوث من السجائرAاعتماد طريقة لتحديد البنزو [

  
] بيـرين فـي aالبنـزو [قام الفريق العامل التابع لشبكة مختبرات التبغ بتعيين الطريقة والمختبر القائد لتحديد   -٤

انبعاثات الدخان المنفوث من السجائر.  وتم اختيار هيئة العلوم الصحية في سنغافورة لقيادة عملية اعتماد الطريقة 
حـة مسـودة إجـراءات التشـغيل المعياريـة فـي المنصـة الشـبكية تمـت إتا ٢٠١١ديسـمبر  المذكورة. وفي كانون األول/

 ثم قامت هذه المنظمة بعد ذلك بتحديد المختبرات التي ستشارك في الدراسة. (EZcollab)لمنظمة الصحة العالمية 
  
و وكنـــدا والصـــين وفرنســـا واليابـــان وســـنغافورة ومختبـــران مـــن ت ثمانيـــة مختبـــرات (مـــن بوركينـــا فاصـــوأنجـــز   -٥

ت المتحــدة األمريكيــة) جولــة االعتمــاد األولــي وســلَّمت النتــائج المســتكملة. وخلُــص المختبــر القائــد، وهــو هيئــة الواليــا
العلوم الصحية في سنغافورة، إلى أن نتائج االعتماد األولى قابلة للمقارنة، ثم دخل المشاركون في مرحلة االعتمـاد 

 الكامل.
  
عمليـــة االعتمـــاد الكامـــل قـــدمًا فـــي الوقـــت الـــراهن ومـــن المنتظـــر اســـتخالص النتـــائج فـــي تشـــرين  وتمضـــي  -٦

  .٢٠١٢األول/ أكتوبر 
 

  اعتماد طريقة لتحديد المواد المرطبة في التبغ
  
عــيَّن الفريــق العامــل التــابع لشــبكة مختبــرات التبــغ فــي اجتماعــه الــذي ُعقــد فــي ســنغافورة فــي تموز/يوليــو   -٧

ة والمختبر القائـد لتحديـد المـواد المرطبـة (الغليسـيرول والبـروبيلين غليكـول والغليكـول ثالثـي األثيلـين) الطريق ٢٠١٠
و لقيــادة عمليــة اعتمــاد ي للصــحة العموميــة فــي بوركينــا فاصــفــي مــادة حشــو تبــغ الســجائر. واختيــر المختبــر الــوطن

العموميــة والبيئــة فــي بيلــت هــوفن، هولنــدا؛ الطريقــة بالتعــاون مــع مختبــر حمايــة الصــحة، والمعهــد الــوطني للصــحة 
وتولــت مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا فــي الواليــات المتحــدة أمــر شــحن عينــات الســجائر، وكــذلك الجوانــب 

و بالتحليــل األولــي لتــوفير قــيم للمــواد ني للصــحة العموميــة فــي بوركينــا فاصــاللوجســتية األخــرى. وقــام المختبــر الــوط
 المرجعية. المرطبة للسيجارة

  
طرحـت النتـائج مسـألة أنـه أمكـن فحسـب اكتشـاف الغيليكـول والبـروبيلين  ٢٠١٢وفي كـانون الثـاني/ ينـاير   -٨

غليكــول، وأن الغليكــول ثالثــين األثيلــين فــي الســيجارة المرجعيــة، إن كــان موجــودًا علــى اإلطــالق، قــد يكــون بمقــدار 
التبـــغ مـــع الميســـرين الرئيســـيين للفريـــق العامـــل المعنـــي دون حـــد الكشـــف. ولـــذلك فقـــد تشـــاورت مبـــادرة التحـــرر مـــن 

بشأن ما إذا كان على عملية االعتمـاد أن  ٢٠١٢من االتفاقية اإلطارية في كانون الثاني/ يناير  ١٠و ٩بالمادتين 
تغطـــي كـــل المـــواد المرطبـــة الـــثالث (الغليســـيرول والبــــروبيلين غليكـــول والغليكـــول ثالثـــي األثيلـــين). ووافـــق هــــؤالء 

  .يسرون على أن من الواجب إدراج المواد المرطبة الثالث جميعاً الم
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وفي حين جرت مواءمة عملية االعتماد للعناية بـأمر المـواد المرطبـة الـثالث كلهـا فقـد تقـرر إجـراء أنشـطة   -٩
تماد طريقـة ] بيرين أوًال بالنظر إلى أن العينات كانت جاهزة لإلرسال. وهكذا فقد تأجل اعaللبنزو [االعتماد األولي 

] بيـــرين. وقـــام المختبـــر الـــوطني للصـــحة العموميـــة فـــي aالبنـــزو [المـــواد المرطبـــة إلـــى حـــين االنتهـــاء مـــن اعتمـــاد 
و بتعــديل إجــراءات التشــغيل المعياريــة ونشــر المســودة النهائيــة فــي المنصــة الشــبكية لمنظمــة الصــحة فاصــ بوركينــا

  .٢٠١٢أيار/ مايو  ٧العالمية في 
 
ة التاليـــة العتمـــاد طريقـــة المـــواد الرطبـــة، وهـــي مرحلـــة االعتمـــاد األولـــى، بعـــد جمـــع بيانـــات وســـتبدأ الخطـــو   -١٠

  ] بيرين.aالبنزو [ اعتماد
 

  في التبغ األمونيااعتماد طريقة لتحديد 
  

يوليــو  قــام الفريــق العامــل التــابع لشــبكة مختبــرات التبــغ فــي اجتماعــه الــذي ُعقــد فــي ســنغافورة فــي تمــوز/  -١١
سـبانيا. أبتعيين الطريقـة والمختبـر القائـد لتحديـد األمونيـا: مختبـر الجـودة الزراعيـة والغذائيـة فـي إشـبيلية فـي  ٢٠١٠

وكنقطــة انطــالق فقــد قــام معهــد الصــحة العموميــة والبيئــة خــالل االجتمــاع المــذكور بعــرض طريقــة مبتكــرة وبســيطة 
باستخدام تفاعل أنزيمي نوعي، وذلـك باسـتعمال جهـاز تحليـل  ومخصصة وسريعة للتحديد الكمي لألمونيا في التبغ

لــم تــتمكن مختبــرات  ٢٠١٢آلــي كيميــائي ســريري أو بشــكل يــدوي. وأثنــاء مرحلــة االعتمــاد األولــى فــي مطلــع عــام 
أخرى تابعة لشـبكة مختبـرات التبـغ (غيـر معهـد الصـحة والبيئـة ومختبـر الجـودة الزراعيـة والغذائيـة) مـن اسـتخالص 

. وعنــدها طلبــت مبــادرة التحــرر مــن التبــغ مــن معهــد الصــحة والبيئــة ومختبــر الجــودة الزراعيــة ذاتهــا يــدوياً  النتــائج
األســــباب ون الســــبب المحتمل(التحقيــــق فــــي عــــدد مــــن المتغيــــرات التــــي قــــد تكــــ ٢٠١٢مــــارس  والغذائيــــة فــــي آذار/

أن اسـتخدام الطريقـة اليدويـة ال يـؤدي  المحتملة) للمشكلة. وكانت الخالصـة المشـتركة التـي ُأبلغـت بهـا المبـادرة هـو
 إلى نتائج متسقة.

  
وعلى هذا فقد أوصى معهد الصحة والبيئة ومختبر الجودة الزراعية والغذائية مبادرة التحرر من التبـغ بـأن   -١٢

ا تــرفض التقنيــات األنزيميــة اليدويــة ألغــراض اعتمــاد طريقــة األمونيــا ألنهــا ال تــؤدي إلــى نتــائج مفيــدة عنــد تطبيقهــ
 عالميًا في المختبرات األقل خبرة.

  
ومــن جهــة أخــرى فــإن التقنيــة األنزيميــة المعتمــدة علــى جهــاز التحليــل اآللــي، وعلــى الــرغم مــن أنهــا طريقــة   -١٣

متســـقة النتـــائج، فـــإن مـــن المتعـــذر متابعتهـــا ضـــمن اإلطـــار الزمنـــي الـــذي حـــدده مـــؤتمر األطـــراف بـــالنظر إلـــى أن 
 ختبرات التبغ يمتلكان المعدات الضرورية.مختبرين اثنين فحسب في شبكة م

  
وبفعل هذه التحديات التقنية فقد تخلَّفت عملية اعتماد طريقة األمونيا عن الجـدول الزمنـي المحـدد. ودعـت   -١٤

للمختبــرات الرئيســية المشــاركة بغيــة التغلــب  ٢٠١٢يوليــو  مبــادرة التحــرر مــن التبــغ إلــى عقــد اجتمــاعين فــي تمــوز/
نتيجـــة لهـــذين االجتمـــاعين فقـــد قـــررت المختبـــرات الرئيســـية المضـــي قـــدمًا بعمليـــة اعتمـــاد طريقـــة علـــى التحـــديات. و 

األمونيــــا باســــتخدام التقنيــــة الكروماتوغرافيــــة بــــالتوازي مــــع التقنيــــة األنزيميــــة لجهــــاز التحليــــل اآللــــي. ووافــــق مختبــــر 
Labstatاالضــطالع بــدور القيــادة فــي عمليــة  ، الــذي يتمتــع بســنوات مــن الخبــرة فــي التقنيــة الكروماتوغرافيــة، علــى

. اعتمـــاد الطريقـــة هـــذه. وســـيحظى هـــذا المختبـــر بمســـاندة مختبـــر الجـــودة الزراعيـــة والغذائيـــة باعتبـــاره قائـــدًا مشـــاركاً 
بتعـديل وصـقل التقنيـة الكروماتوغرافيـة لتبسـيطها  Labstatسـيقوم مختبـر  ٢٠١٢أغسـطس  وآب/ يوليـو /تمـوز وفي

ســـيقوم نحـــو أربعـــة مختبـــرات بـــإجراء  ٢٠١٢ســـبتمبر  مزيـــد مـــن المختبـــرات. وفـــي أيلـــول/وجعلهـــا عمليـــة بالنســـبة لل
 أكتــوبر وتشــرين الثــاني/ أولــي للطريقــة المعدلــة. وســتعقب ذلــك مرحلــة االعتمــاد األولــى فــي تشــرين األول/ اختبــار
 .٢٠١٢نوفمبر 
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بـــأن يواصـــل معهـــد الصـــحة العموميـــة والبيئـــة  ٢٠١٢يوليـــو  كمـــا قـــررت المختبـــرات الرئيســـية فـــي تمـــوز/  -١٥
عمليات التطوير واالعتماد باستخدام التقنية األنزيمية لجهاز التحليل اآللي على الرغم من أن مختبرين فحسب مـن 
شبكة مختبرات التبغ يمتلكان مثـل هـذه المعـدات. علـى أن هـذه المعـدات موجـودة فـي بعـض مختبـرات المستشـفيات 

ويمكن استخدامها في تحديد األمونيا في التبغ. وسيشكل ذلك حًال عمليًا، والسيما فـي الحـاالت التـي تفتقـر  المحلية
  فيها مختبرات التبغ الحكومية إلى الموارد.

  
 

  اإلجراء المطلوب من مؤتمر األطراف
  

 اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.إلى  مدعو األطرافإن مؤتمر   -١٦
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