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 من جدول األعمال المؤقت 3-6تتعلق هذه الوثيقة بالبند 

 
 

ي اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
 
 الدورة الثامنة لمؤتمر األطراف المشاركة ف

ة من  ي الفتر
 
ين  6إىل  1ف  بمدينة جنيف، سويشا 2018األول/ أكتوبر تشر

 
 

 سخنمنتجات التبغ الم  
 

 

 التوصيات الرئيسية
  

ي منتجات التبغ الم   •
 
مؤتمر بال حاجة بمقتض  االتفاقية اإلطارية؛ لذلك سخن تعريف منتجات التبغ تستوف
ونحث ، تلك المنتجاتىل ع االتفاقية مواد ما يتصل بهذا األمر من انطباق  يضمنقراًرا  أن يتخذ  األطراف

سخن و  أنظمتهم القانونية تغطية األطراف عىل أن يتأكدوا من عىل نحو  هاتسخينأجهزة لمنتجات التبغ الم 
 .سليم

ي ضوء •
ة نسبًيا من ف  ة األختر

ي الفتر
سخن والنمو اليتطو  ما جرى ف  ي التسويق ر عدة منتجات من التبغ الم 

مطرد ف 
ي تكليف أمانة المؤتمر بطلب تقرير من منظمة الصحة 

ي بعض البلدان، قد يرغب األطراف ف 
والمبيعات ف 

 ما يتصل باألمر من معلومات علمية وتنظيمية وتسويقية. بشأن العالمية 
 

 

 
عد األمر مهًما

 
 لماذا ي

  
ستخدم

 
سخن بتسخير  التبغ عىل درجة حرارة أقل من السجائر التقليدية إلنتاج  ت هباء جوي يحتوي عىل منتجات التبغ الم 

ه من المواد الكيميائية  ي النيكوتير  وغتر
 نخلط بينالتر

ا
ي لنا أّل

، وينبغ  ونية ها وبير  يستنشقها المتعاطي  أنظمة توصيل النيكوتير  اإلليكتر
ي ال تستخدم أوراق نبات التبغ. 

ي تمثل فئة منفصلة ومتفردة من المنتجات التر
 التر
 

ا أو تتألف منتجات ال ضي
سخن من عنرصين: الع  ستخدم لتسخير  التبغ، تبغ الم  ي تحتوي عىل التبغ والجهاز الذي ي 

ات التر وال الحجتر
ج من المنتجات، يمكن فصل هذين العنرصين عن بعضهما البعض 

َ
بحيث ال يمكن استخدام أحدهما دون اآلخر، وأكتر لكل منت

ي السوق هما 
جير  بارزين ف 

َ
ضي التبغ  ينالجهاز ويحمل ، Glo/Neosticksو  IQOS/HEETSمنت

ا وع  ي
التجارية  BATو  PMI عالمتر

كتير   وتتوىلي  ،عىل التواىلي   بصورة منفصلة.  تسويقها  الشر
 

سخن،  ات الصحية لمنتجات التبغ الم  فقد كلف الصانعون إجراء الدراسات وزعموا أن أجريت بعض الدراسات المستقلة عىل التأثتر
ات الصحية عىل المدى القصتر والمتوسط والطويل  سخن أقل خطًرا بقدر هائل من السجائر، إال أن التأثتر منتجات التبغ الم 

سخن ال  ، الستخدام منتجات التبغ الم  نات تدل وتشدد منظمة الصحة العالمية عىل أنه " تزال مجهولة إىل حد كبتر  بيِّ
ً
وجد حاليا

 
ال ت

 من منتجات التبغ التقليدية
ً
را ن أقل ض 

ا
سخ  ."1عىل أن منتجات التبغ الم 

 
ي ذو شأن

سخن لعدة عقود زمنية، لكنها لم تحقق أي نصيب سوفر ي أي مكان تواجدت منتجات التبغ الم 
ج  ف 

َ
إال منذ إطالق منت

IQOS  كة ي عام  PMIالذي أطلقته شر
ي الوقت الراهن، 2014ف 

 أن اليابان وكوريا الجنوبية هما أكتر سوقير  لمنتجات التبغ  نجد  فف 
  

                                                 
1
ن منظمة الصحة العالمية تصحيفة معلوما 

ا
سخ  عن منتجات التبغ الم 

http://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/heated-tobacco-products/ar/ 
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سخن،  ي بلدان معالم 
 
منخفضة الدخل وعدد صغتر من البلدان متوسطة الدخل )مثل جواتيماال  أخرى وجود مبيعات منخفضة ف

 يقيا وأوكرانيا وكازاخستان(. وجنوب أفر 
 
 

ي العديد من البلدان حيث تتواجد المنتجات
 
سخن ف ي تسويق منتجات التبغ الم 

 
كات التبغ بثقلها ف دىلي شر

 
وكذلك عتر وسائل  ،ت

ي ال تخضع للقيود اإلعالم 
ي لها قدرة  التر

فعت عىل الوصول عالمية مثل منصات التواصل االجتماعي التر ، وقد ر  شكاوى للمستخدمير 
ي العدي

 
كات التبغ تنتهك القوانير  الحالية د رسمية ف ي تتبعها شر

وي    ج التر كذلك يمكن لمنتجات ،  2من البلدان بأن سبل اإلعالن والتر
سخن أن تحصد البيانات بشأن استخدامها، مما يؤدي لوجود مشكالت تتصل بالخصوصية.   التبغ الم 

 
 

سخنتطبيق االتفاقية اإلطارية عىل منتجات التبغ ال  م 
  

ي تحتوي  ها اتفاقية منظمة 
سخن هي منتجات تبغ؛ لذلك فإن كامل السياسات والتدابتر التنظيمية التر الشك أن منتجات التبغ الم 

 غ تنطبق عليها. بشأن مكافحة التبالصحة العالمية اإلطارية 
 

ي تتضمنها المادة  أحد المبادئ اإلرشادية التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
ز "2-4التر ورة )ب( تتر ض 

ي اتخاذ تدابتر 
 
ي جميع صورهامنتجات التبغ تعاطي لمنع البدء ف

 
وي    ج لذلك  تعاطيها دعم اإلقالع عن و والحد من استهالكها  ف والتر

 .3، ويتسق هذا مع توصيات منظمة الصحة العالمية(بغرض التوضيحتسميك الخط أضيف هنا ) ".اإلقالع
 
سخن هي منتجات تبغألن و  ي  ؛منتجات التبغ الم 

سخنتطوير فإنه ينبغ  ي تختص بمنتجات التبغ الم 
بصورة  سياسات الصحة التر

كات صناعة التبغ بما يتفق مع المادة  تخلو  من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ومبادئها اإلرشادية  3-5من تدخالت شر
 المنفذة لها. 

 
ي تحتوي التبغ والجهاز المستخدم لتسخير  التبغ غالًبا ما تخضع  عىل الرغم من ذلك، وألن

ات التر ا أو الحجتر ضي
للتوسيم الع 
 لكال العنرصين.  حالًيا  مافحة التبغ المطبقة لديهتدابتر مك أن تغطي  فمن المهم أن يضمن األطراف والتسويق بصورة منفصلة؛

                                                 
2
 لتوانيا والمملكة المتحدة وكولومبيا.  
3
 .سالفة الذكر 1الحاشية رقم  


