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أين يكون الحظر أفضل:
لماذا يجب على البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل
( )LMICSأن تمنع بيع السجائر
اإللكترونية ومنتجات التبغ
الم ّ
سخن ( )HTPSمن أجل
ُ
التصدي الفعلي للتبغ
البيان المحدث لعام 2020

أهم المصطلحات واالختصارات
السجائر اإللكترونية ()E-CIGARETTE
في عام  2006تم طرح السجائر اإللكترونية ألول مرة في السوق العالمية وأصبحت تجارة
عالمية قيمتها المالية  15مليار دوالر في عام  .012018وهي أكثر المنتجات انتشاراً تحت
المظلة األشمل للمصطلحين نظم إيصال النيكوتين إلكترونياً ) ( )ENDSونظم إيصال مواد خالية
من النيكوتين إلكترونياً ( ،)ENNDSكما ُيطلق عليها أسماء (سيجارة إلكترونية) “،”E-CIGS
أو (فيب) “ ،”VAPESأو (أقالم فيب) “  .“ VAPE-PENSتقوم هذه النظم بتسخين محلول (سائل
إلكتروني) إلنتاج رذاذ قابل لالستنشاق .ال تحتوي هذه المنتجات على أوراق التبغ ،ولكنها
نكهة،
تحتوي بشكل تقليدي على النيكوتين ،والبروبيلين جاليكول و/أو الغليسيرين ،وعوامل ُم ِ
ومواد سامة لها آثار ضارة معروفة على الصحة 02.السجائر اإللكترونية ليست متشابهة من
نكهات ،واالنبعاثات ،والتصميم ،والجهد الكهربائي للبطارية،
حيث مقدار جرعة النيكوتين،
والم ِ
ُ
والدائرة اإللكترونية للوحدة .وكذلك تتباين إمكانية التعديل والتطويع لالستخدام مع مواد
أخرى باإلضافة إلى النيكوتين .03يمكن وصف تصاميم السجائر اإللكترونية بأنها “مفتوحة” (أي
قابلة إلعادة التعبئة) أو “مغلقة” (أي مخصصة لالستخدام مرة واحدة أو قابلة إلعادة التعبئة
بخزانات مدمجة معبأة مسبقاً ) .04تشمل األمثلة منتج جول (( )JUULالذي تمتلكه شركة ألتريا
 ALTRIAجزئياً ) ،وفايب (( )VYPEالشركة البريطانية األمريكية ،)BRITISH AMERICAN TOBACCO
وبلو (( )BLUإمبريال براندز )IMPERIAL BRANDS
الم ّ
سخن ()HTPS
منتجات التبغ ُ
ُيستخدم مع منتجات التبغ هذه جهاز لتسخين تبغ مضغوط ومواد كيمائية إلنتاج رذاذ قابل
صم َمة خصيصاً (“هيت ستيكس”
لالستنشاق .قد يأتي التبغ في عبوات أو مقابس سجائر ُم َ
مثال) كما ُيشار إلى هذه المنتجات بشكل عام
“ ”HEAT STICKSأو “نيو ستيكس” “”NEO STICKS
ً
باسم (التسخين وليس الحرق “ )”HEAT-NOT-BURNوهو مصطلح ابتكره قطاع صناعة التبغ.
الم ّ
سخن قائمة منذ حقبة الثمانينيات ،إال أن ظهور منتجات جديدة في
صناعة منتجات التبغ ُ
الفترة األخيرة زاد من انتشار األجهزة بشكل خاص خالل الخمسة أعوام األخيرة .من المتوقع
الم ّ
سخن إلى  17.9مليار دوالر بحلول عام  .052021وتتضمن
أن يصل حجم سوق منتجات التبغ ُ
أمثلتها جهاز ( IQOSشركة فيليب موريس الدولية) ،وجهاز ( GLOالشركة البريطانية األمريكية)،
وجهاز ( PLOOM Sتبغ اليابان الدولية).
منتجات “جديدة” ،و “بديلة” ،و “صاعدة” ،و “الجيل القادم”
الم ّ
سخن بأنها “منتجات جديدة” أو “منتجات بديلة”،
توصف السجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ ُ
أو “منتجات صاعدة” ،أو “منتجات الجيل القادم” .بسبب ظهور منتجات تبغ “هجينة” تحتوي على
كل من التبغ ومحلول النيكوتين ،وبسبب الظهور السريع لمنتجات جديدة ،أصبح الفارق بين
الم ّ
سخن والسجائر اإللكترونية غير واضح .06تتضمن األمثلة ( LIL HYBRIDكوريا
منتجات التبغ ُ
توباكو اند جنسينغ كوربورايشن) ،و (PLOOM TECHتبغ اليابان الدولية) ،و ( GLO IFUSEالشركة
البريطانية األمريكية).

التوصيات الواردة في هذا البيان تنطبق على جميع نظم إيصال النيكوتين إلكترونياً ونظم
إيصال مواد غير النيكوتين إلكترونياً  ،بما في ذلك النرجيلة اإللكترونية “ ”E-HOOKAHS
وأنابيب النفث (الغليون) اإللكترونية “ ،”E-PIPESوالسيجار اإللكتروني “  ”E-CIGARSوالشيشة
الم ّ
سخن والمنتجات الهجينة.
اإللكترونية “ ”E-SHISHAعالوة على منتجات التبغ ُ
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أساسية
في تقريرها الصادر عام  2019حول وباء التبغ العالمي ،07صرحت منظمة
الصحة العالمية ( )WHOبأنه “ال يوجد دليل مستقل يدعم استخدام ]السجائر
اإللكترونيةلمساعدة الناس عن اإلقالع عن تعاطي التبغ التقليدي  ،وأشارت إلى
أن هذه المنتجات “ضارة بال شك” .وخلُ ص نفس التقرير إلى أن العديد من المواد
الم ّ
سخن ( )HTPsتشبه المواد الناتجة عن السجائر
الكيميائية الناتجة عن منتجات التبغ ُ
التقليدية (حتى ولو كانت بمعدالت أقل عموماً ) وأن األدلة ال تشير إلى أن هذه
المنتجات ستحد من األمراض المرتبطة بالتبغ.08
ويشاطر االتحاد منظمة الصحة العالمية موقفها ويرغب في تسليط الضوء على
أن السياق أمر مهم .ويعد هذا رابع بيان نصدره عن موقفنا إزاء السجائر اإللكترونية
(المستندات السابقة الصادرة في  2018 ،2015 ،2013بخصوص السجائر اإللكترونية
الم ّ
سخن .)11,10,09في عام  ،2020يرى االتحاد أن الخطاب الحالي في
ومنتجات التبغ ُ
وسائل اإلعالم ،واألوراق األكاديمية ،وفي أروقة مجتمع الصحة العامة يركزعلى تأثير
هذه المنتجات على الصحة العامة في البلدان المرتفعة الدخل ( ،)HICsإال أن هذا
ال يكفي .ويجب توسيع نطاق الجدل ليشمل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
الم ّ
سخن بقوة،
()LMICsحيث يتم طرح وتسويق السجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ ُ
وغالباً في ظل إطار تنظيمي محدود أو منعدم .وفي هذه البلدان تكون فئة الشباب
هي الفئة المستهدفة .ولهذه األسباب يوصي االتحاد بفرض حظر احترازي ووقائي
على بيع هذه المواد.

ويجب توسيع نطاق الجدل ليشمل البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل ()LMICsحيث يتم طرح وتسويق
الم ّ
سخن بقوة
السجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ ُ

أين يكون الحظر أفضل

األسباب الداعية لحظر البيع
عشر حجج للبلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل
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 .1الشباب مستهدف من ِقبل الشركات
بينت األبحاث زيادة وبائية في استخدام السيجارة اإللكترونية بين الشباب في العديد من البلدان
المرتفعة الدخل ( ،)HICsمما يعرض هذه الشريحة السكانية إلى احتمال اإلدمان على النيكوتين
مدى الحياة .13,12وينطبق هذا النمط على العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،حيث
أظهرت نتائج البحث المسحي العالمي الخاص بالشباب والتبغ ()Global Youth Tobacco Survey
ارتفاع معدالت استخدام السجائر اإللكترونية بين طلبة ال مدارس في المرحلة المتوسطة
(الشكل  .14)1ويستعين قطاع صناعة التبغ والسجائر اإللكترونية بمنصات التواصل االجتماعي،
ورعاية الفعاليات ،والنكهات لجذب الشباب بشكل مقصود في البلدان المنخفضة والمتوسطة
19
الدخل .18,17,16,15تقدم السجائر اإللكترونية (التي تهيمن عليها صناعة التبغ بصورة متزايدة)
الم ّ
سخن (التي تمتلكها صناعة التبغ حصراً ) 20فرصة أخرى لقطاع الصناعة الستخدام
ومنتجات التبغ ُ
استراتيجيات قديمة لتوسعة سوق النيكوتين والتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
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الشكل  .1تفاقم االستخدام الحالي للسجائر اإللكترونية بين الشباب في عدد مختار من البلدان المنخفضة

والمتوسطة الدخل

تحول الشباب من السجائر اإللكترونية إلى التبغ
.2
ّ
توجد مجموعة من األدلة على أن الشباب الذين يستخدمون السجائر اإللكترونية ولم يسبق لهم
التدخين والذين يعتبرون أقل عرضة لخطر التدخين الحقاً  ،تتضاعف فرصة تحولهم إلى تدخين
السجائر التقليدية في مرحلة الحقة من حياتهم من  2إلى  4مرات .24,23,22في العديد من البلدان
الق ّصر  ،وأن مقدار الضرائب
المنخفضة والمتوسطة الدخل ،حيث ال يمكن فرض حظر البيع إلى ُ
واألسعار المطبقة على السجائر غير كافية على األغلب ،وحيث تكون السجائر متأصلة ثقافياً
تحول الشباب
ومستخدمة على نطاق واسع في المجتمع ،25فإنه من المرجح أن يكون احتمال ّ
من السجائر اإللكترونية إلى تدخين السجائر التقليدية أكبر.

أين
أفضل S I LE N T E P I D E M I C : A C A LL T O A C T I O N A G A I N S T
الحظرC H I LD
يكونT U B E R
C ULO SI
S

 .3عدم كفاية األدلة على انخفاض الضرر بين المدخنين
إذا تم استخدامها حصرياً
بدال من السجائر التقليدية ،قد تحد السجائر اإللكترونية من أضرار
ً
التدخين على األشخاص الذين يعجزون عن اإلقالع عن التدخين ،ولكن ال يعتبر ذلك نمطاً سائداً .
إن الجمع بين السجائر اإللكترونية والسجائر التقليدية ،والذي يمارسه عدد كبير من مستخدمي
السجائر اإللكترونيةُ 28,27,26،وجد بشكل متزايد أنه يرتبط بآثار خطيرة على الصحة على المدى
القريب والبعيد 33,32,31,30,29.عالوة على ذلك ،انقسمت الدراسات حول فعالية استخدام السجائر
,37,36,35,34
الم ّ
سخن ،فمن السابق
اإللكترونية لإلقالع عن التدخين.
أما بخصوص منتجات التبغ ُ
ألوانه عرض نتائج ذات مغزى بشأن اآلثار الصحية حيث توجد بضع دراسات تم تمويلها من خارج
40,39,38
قطاع صناعة التبغ ،وتتسم األدلة بالغموض.

 .4الصافي السلبي للنتيجة على الصحة العامة
في مناقشات السياسات المتعلقة بالمنتجات الجديدة ،ينبغي أن يكون صافي النتائج على
الصحة العامة ،الذي يقيس األثر على كل من المدخنين وغير المدخنين (وال سيما الشباب) ،هو
المحصلة النهائية .وينطبق هذا األمر عند تقييم االحتمال المزعوم القائل بمساهمة هذه
المنتجات في “الحد من الضرر” .آخذين باالعتبار الضرر الشديد الذي تسببه السجائر اإللكترونية
الم ّ
سخن على الشباب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،واألدلة
ومنتجات التبغ ُ
الواهية على تقليل الضرر على صحة المدخنين البالغين ،فمن المرجح أن يكون صافي نتيجة
الم ّ
سخن على الصحة العامة في البلدان المنخفضة
السجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ ُ
سلبيا .وبالمثل ،تبقى المزاعم المتعلقة باحتمال مساهمة هذه المنتجات
والمتوسطة الدخل
ً
في “الحد من الضرر” بال أساس بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

 .5استغالل ثغرات في اإلنفاذ
طبقت العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل سياسات مكافحة التبغ ،مثل حظر
التدخين ،وحظر اإلعالن عن التبغ ،وترخيص البائعين ،وإجراءات منع البيع للشباب 44,43,42,41.في
ضوء القدرات المنهكة بالفعل في هذه البلدان ،سيكون فرض إجراءات تخص المنتجات
الجديدة (التي تكون أجهزتها ومكوناتها عرضة للتغير السريع) على قدر من التحدي ،إن لم
يكن أكثر .وسوف تستغل صناعات النيكوتين والتبغ مواطن الضعف هذه للترويج لمنتجاتها
وتقويض سياسات مكافحة التبغ .في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي
تفتقر إلى القدرة على فرض اإلجراءات ،قد يظهر وباء مزدوج من اإلدمان على المنتجات
الجديدة والسجائر التقليدية.
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 .6المنتجات الجديدة وسيلة إلهاء
يكمن العنصر األساسي في مكافحة التبغ في تبني وتنفيذ سياسات تستند إلى األدلة
على المستوى الوطني وهذه السياسات مبينة بإيجاز في اتفاقية منظمة الصحة العالمية
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ( )FCTCوحزمة السياسات  .MPOWERوفي العديد من البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل ،يوجد قصور في تبني وتنفيذ هذه التدابير بالكامل 45.يجب
بدال من جاذبية ووعود المنتجات الجديدة التي تشتت االنتباه عما
إعطاء األولوية لهذا األمر،
ً
ثبتت فاعليته.

	.7المنتجات الجديدة ستحرف الموارد عن
مكافحة التبغ
الم ّ
سخن على تكلفة
قد ينطوي التنظيم
ّ
الفعال للسجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ ُ
إضافية على البلدان .فالتشريع والتطبيق واإلنفاذ للتأكد من عدم استخدام الشباب لهذه
المنتجات يتطلب موارد مالية وبشرية .وعلى ضوء النقص الشديد في الموارد في برامج
مكافحة التبغ 46،فمن غير المرجح أن تتمكن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من
االلتزام التام بمعايير السالمة لهذه المنتجات الجديدة  ،وإجراء فحوصات مخبرية ،ووضع
نظم تسجيل ،وتنفيذ آليات التفتيش واإلنفاذ التي تمنع إقبال الشباب على هذه المنتجات
الفعالة.
واستخدامها بدون إعادة توجيه الموارد من تدابير مكافحة التبغ
ّ

 .8المنتجات الجديدة تعزز من تدخل الشركات
يتوقف نجاح صناعة التبغ على قدرتها على التأثير على السياسات وإمالئها.
على الرغم من حظر هذه الممارسة بشكل واضح وصريح في اتفاقية منظمة الصحة
العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ،يبذل قطاع التبغ محاوالت يائسة لتحويل هويته من
كيان مؤسسي منبوذ إلى خبير في “الحد من الضرر” .51وهو يتعمد تعديل وضعه حتى يتم
السماح له بالمشاركة في المناقشات المتعلقة بالسياسات الخاصة ببيع وتسويق المنتجات
الجديدة والناشئة .على الحكومات عدم االنخداع بهذا التالعب الصارخ .حيث دعت أمانة
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ أطراف االتفاقية إلى توخي
52
الحيطة المستمرة إزاء هذا التدخل الجديد من قطاع التبغ.
50,49,48,47
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	.9سياق البلدان المنخفضة والمتوسطة
الدخل يختلف اختالفاً شاسعاً عن سياق
المملكة المتحدة
أحياناً ما تشير جماعات االهتمامات الخاصة إلى األسلوب الفريد الذي تتبناه
المملكة المتحدة في تنظيم السجائر اإللكترونية وتقترح أن يتم العمل به
في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،ولكن هذا االقتراح غير مستحسن.
تتمتع المملكة المتحدة بقدرات تنظيمية قوية وصل بها وباء التبغ إلى
مراحله األخيرة وفي نظام بيئي معين ،وهو مختلف اختالفاً جذرياً عن أغلب
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل .كما ذُ كر آنفاً  ،تفتقد العديد من البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى الموارد واإلجراءات الالزمة لتقديم الدعم
الم ّ
سخن.
الكامل لألنظمة الشاملة المعنية بالسجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ ُ
وينبغي أن يبقى التركيز في هذه البلدان على التنفيذ الكامل للتدابير القائمة
على األدلة التي وردت في  WHO FCTCو  ،MPOWERحيث هناك حاجة إلى
التقدم والتركيز.

 .10يجب أن تأتي السالمة في المقام األول
ينبغي على ممارسي الصحة العامة وصانعي السياسات تبني مبدأ احترازي
ومنهج قائم على األدلة في صنع السياسات .تحض هذه المفاهيم األساسية
للصحة العامة على اتخاذ إجراءات وقائية عندما يكون العلم غير حاسم .وعلى
الم ّ
سخن وحقيقة
ضوء األضرار المحتملة للسجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ ُ
اآلثار الصحية طويلة المدى غير المعروفة ،وعدم وجود وقت كاف إلثباتها ،يجب
على الحكومات االلتزام بمنع الوباء الوشيك.

بدءاً من إبريل  ،2020ستكون  24بلد /والية قضائية على األقل قد حظرت السجائر
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الم ّ
سخن.
اإللكترونية ،وثمان بلدان على األقل قد حظرت منتجات التبغ ُ
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الخالصة
كما هو مبين في العشر حجج السابقة ،تطرح منتجات التبغ والنيكوتين
الجديدة والناشئة تحديات مهمة وجديدة في العديد من البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تعاني من قصور في الموارد.
وتعتبر الظروف الخاصة التي تشهدها تلك البلدان ،كارتفاع معدالت
استخدام التبغ ،وعدم اكتمال خطوات تبني وتطبيق تدابير  WHO FCTCو
 ،MPOWERوضعف آليات اإلنفاذ ،ومحدودية الموارد المالية والبشرية،
والمراحل المبكرة من وباء التبغ بشكل عام ،فرصة لصناعات التبغ
والنيكوتين لترويج اإلدمان ،وخصوصاً بين الشباب.

ولهذه األسباب ،يذهب االتحاد إلى أن طرح منتجات النيكوتين والتبغ
الجديدة المسببة لإلدمان الشديد في البلدان المنخفضة والمتوسطة
الم ّ
سخن
الدخل هو أمر شنيع :تمتلك السجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ ُ
إمكانية قوية إلثقال كاهل الحكومات وزيادة حدة وباء التبغ .ومن منطلق
الحذر الشديد ،ينبغي حظر بيع هذه المنتجات في البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل ،وبالمثل ،ال ينبغي تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها
وينبغي أيضاً أن تخضع إلى إجراءات حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له
ورعايته ()TAPSوالتشريعات المعنية بالتحرر من التدخين .وكما هو الحال
دائماً  ،على البلدان إعطاء أولوية للتدخالت القائمة على األدلة المثبتة،
مثل تدابير  WHO FCTCو  ،MPOWERالتي ينبغي تطبيقها وتنفيذها
بشكل كامل للحد من الطلب على التبغ.
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