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ال يتوجب أن تكون عبوات سجائر التبغ املُسّخن ُمغلّفة تغليًفا 	    
بسيطًا يف فرنسا والرنويج واململكة املتحدة وسلوفينيا، حيث تطبق 

هذه البلدان التغليف البسيط عىل السجائر والتبغ السائب الذي يلفه 

املدخن فقط.

تُفرض عىل منتجات التبغ املُسّخن معدالت رضائب إنتاج أقل.	    
تتباين طرق اإلعالن عن منتجات التبغ املُسّخن عرب البلدان 	    

األوروبية املختلفة، عىل األرجح بسبب تسويق رشكات التبغ ألجهزة 

التسخني بدالً من السجائر املُسّخنة )انظر أدناه(.

كيف نظمت البلدان منتجات التبغ املُسّخن

اعتمد عدد قليل من البلدان قوانيًنا أو لوائًحا للتعامل عىل وجه الخصوص مع 

منتجات التبغ املُسّخن يف قوانينها الخاصة مبكافحة التبغ، مام يعني أنه يجب 

تطبيق القوانني القامئة عىل منتجات التبغ املُسّخن. يتميز الوضع التنظيمي عرب 

البلدان التي تُباع فيها منتجات التبغ املُسّخن بالتنوع والتعقيد.

الدول األوروبية

يف الدول األوروبية غالبًا ما يتم تصنيف السجائر املستخدمة مع أجهزة تسخني 

منتجات التبغ املُسّخن كمنتجات تبغ "عدمية الدخان"، وهذا يؤثر عىل كيفية 

تطبيق تدابري سياسة مكافحة التبغ عىل منتجات التبغ املُسّخن.

تحمل عبوات سجائر التبغ املُسّخن تحذيرًا صحيًا يف شكل نيص 	    
فقط يغطي 30% من املساحة، بدالً من تحذير صحي يف شكل 

تصويري يغطي 65% من املساحة كام هو مفروض يف عبوات 

السجائر التقليدية.

 التنظيم العالمي 
لمنتجات التبغ الُمسّخن

تتحايل رشكات التبغ عىل القوانني القامئة

منتجات التبغ املُسّخن )HTP( هي منتجات جديدة نسبًيا، وقوانني مكافحة التبغ يف العديد من البلدان التي تُباع فيها 
هذه املنتجات تم اعتامدها قبل طرح منتجات التبغ املُسّخن ألول مرة يف األسواق. لذلك فغالًبا ما تكون هذه القوانني - 

والتعاريف املستخدمة فيها - غري مناسبة لتنظيم منتجات التبغ املُسّخن، خاصة ألن منتجات التبغ املُسّخن ال تدخل ضمن 
نطاق الفئات القامئة من منتجات التبغ، وألن مكونًا رئيسًيا لألنظمة هو أجهزة التسخني اإللكرتونية التي تروج لها رشكات 

التبغ بشكل منفصل عن السجائر املُسّخنة.

تتكون أنظمة منتجات التبغ املُسّخن من مكونني رئيسيني:

األعواد أو الكبسوالت التي تحتوي عىل التبغ والتي يشرتيها املستهلكون بانتظام   .1
)"السجائر املُسّخنة"(؛

وجهاز تسخني إلكرتوين قابل إلعادة الشحن وخال من التبغ.  .2

تستخدم رشكات التبغ عالمات تجارية مختلفة لهذين املكونني. عىل سبيل املثال، 

تُستخْدم HEETS )السجائر املُسّخنة(، من Marlboro، مع IQOS، وتُستخْدم 

Neosticks، من BAT، مع glo. يف العديد من البلدان، ال تندرج أجهزة التسخني 
اإللكرتونية ضمن التعريف القانوين لـ "منتج تبغ"، وبالتايل ال تخضع لبعض األنظمة 

التنظيمية ملكافحة التبغ.

تركز اسرتاتيجيات التسويق التي تتبعها رشكات التبغ يف معظم البلدان عىل العالمة 

التجارية ألجهزة التسخني )عىل سبيل املثال، IQOS وglo( للتحايل عىل الحظر القائم 

عىل إعالنات التبغ. إضافة إىل ذلك، ال يتوجب غالًبا وضع تحذيرات صحية ضد التبغ 

عىل العبوات الجذابة املُستخْدمة لألجهزة. عىل سبيل املثال، يف كندا قبل عام 2018، 

عرضت املتاجر املتخصصة يف IQOS الجهاز واستخدمت عالمة IQOS والالفتات 

فقط )عىل عكس عالمة HEETS والالفتات الخاصة بها(، مام مكّن PMI من التهرب 

من الحظر القائم عىل اإلعالن عن منتجات التبغ. بعد أن قامت كندا بتعديل قانونها 

إلدراج جهاز التسخني ضمن تعريف "منتج تبغ"، اضطرت رشكة PMI إىل إزالة إعالنات 

 IQOS، مبا يف ذلك الالفتات من 
.IQOS متاجر

بالطبع، يف أي بلد توجد فيه أجهزة التسخني، يعكس قدر اإلعالن عن منتجات التبغ 

املُسّخن ما يسمح به قانون اإلعالن عن التبغ القائم، وكذلك ما إذا كانت الحكومة تُنِفذ 

القانون أم ال.
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 تُنظّم منتجات التبغ املُسّخن عىل وجه الخصوص عىل أنها 

من منتجات تبغ

 تبنت تسع دول عىل األقل قوانيًنا جديدة مخصصة لتنظيم منتجات 

التبغ املُسّخن.

فقد سنت كندا1، وبيالروس2، ومولدوفا3، وجورجيا4 	    
الترشيعات الالزمة إلدراج منتجات التبغ املُسّخن ضمن 

قوانني مكافحة التبغ الخاصة بهم بحيث تخضع كل من 

السجائر املُسّخنة وأجهزة التسخني لحظر اإلعالنات، ولقوانني 

منع التدخني، ويف كندا، لقانون التغليف البسيط.

يفرض قانون مكافحة التبغ يف إرسائيل قيوًدا عىل 	    
اإلعالنات الخاصة بالسجائر املُسّخنة وأجهزة التسخني، 

وحظرًا عىل عرضها، ووضع تحذيرات صحية نصية عليها، 
وتغليف عبواتها تغليًفا بسيطًا.5

جاءت جمهورية كوريا بتحذيرات صحية جديدة 	    
لعبوات السجائر املُسّخنة.6

تُدرج الربتغال استخدام منتجات التبغ املُسّخن ضمن 	    
قانون منع التدخني، كام وسعت من حظر اإلعالن عن التبغ 

ليشمل أجهزة التسخني.7

تُدرج السويد استخدام منتجات التبغ املُسّخن عىل 	    
وجه التحديد يف قوانينها الخاصة مبنع التدخني.8

يف الواليات املتحدة، قامت إدارة الغذاء والدواء 	    
 PMI الخاص برشكة IQOS بتنظيم عملية بيع جهاز

والسجائر املُسّخنة كمنتجات للتبغ، وبالتحديد كسجائر غري 

 IQOS طلبًا لبيع PMI قابلة لالحرتاق.9 كام قدمت

كمنتج تبغ أقل خطرًا، األمر الذي سيُمكِّن الرشكة من ذكر 

االدعاءات الخاصة مبخاطر استخدام IQOS مقارنة 

بتدخني السجائر يف موادها التسويقية. ال يزال هذا القرار 

معلًقا.

البلدان التي تحظر بيع منتجات التبغ املُسّخن

سنت بنام10، وإثيوبيا11، والهند12 قوانيًنا تحظر بيع 	    
منتجات التبغ املُسّخن، وسنت املكسيك13 وتركيا14 قوانيًنا 

تحظر استرياد منتجات التبغ املُسّخن.

يف 11 دولة عىل األقل، يُحظر بيع منتجات التبغ 	    
املُسّخن مبوجب القوانني القامئة، إما ألن تلك البلدان تحظر 

جميع منتجات النيكوتني الجديدة )أسرتاليا، والربازيل، 

وسنغافورة( أو ألن منتجات التبغ املُسّخن ُمدرجة يف 

القوانني التي تحظر التبغ "عديم الدخان" )فنلندا، ومالطا، 

ورسيالنكا( أو السجائر اإللكرتونية )بروناي، وكمبوديا، وقطر، 

وتايالند، وأوغندا(.

هل يُعترب استخدام منتجات التبغ املُسّخن مبثابة تدخني؟

تستخدم العديد من البلدان تعريف "التدخني" املنصوص عليه يف اتفاقية 

منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والذي يشري إىل 

حيازة أو استخدام "منتج تبغ مشتعل".14 ونظرًا ألن منتجات التبغ 

املُسّخن "ال تُشْعل" عند استخدامها، فقد ال يُدْرج استخدامها يف قوانني 

منع التدخني القامئة يف هذه الدول.

انظر صحائف الوقائع األخرى يف مجموعة أدوات منتجات التبغ املُسّخن 

لقراءة املزيد حول منتجات التبغ املُسّخن والدخان، إضافة إىل عملية 

االحرتاق عند استخدام منتجات التبغ املُسّخن.

منتجات التبغ الُمسّخن: التنظيم العالمي

الرسائل الرئيسية
يف العديد من البلدان، تم اعتامد قوانني مكافحة التبغ قبل وصول منتجات التبغ املُسّخن إىل األسواق، مام يعني أن هذه 	    

املنتجات الجديدة غري ُمنظّمة بشكل فعال.

يجب عىل الحكومات النظر يف حظر منتجات التبغ املُسّخن، خاصة إذا مل تكن موجودة بالفعل يف أسواقها، أو ضامن تطبيق 	    
أحكام مكافحة التبغ القامئة عىل كل من السجائر واألجهزة.

يجب عىل الحكومات مراجعة قوانينها الخاصة باإلعالن عن منتجات التبغ وتغليفها ووضع العالمات عليها والرضائب املفروضة 	    
عليها والتعرض للتدخني السلبي، وضامن تناول القوانني بشكل صحيح ملنتجات التبغ املُسّخن، مبا يف ذلك أجهزة التسخني، وتوافقها التام 

مع اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.



WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG    MAY 2020

1. Tobacco Products and Vaping Act (Bill S-5). Canada. (2018) 
Available at: www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/
bill/S-5/royal-assent

2. Decree No. 28 of 2002 on State Regulation of the Pro-
duction, Trafficking and Consumption of Tobacco Raw 
Materials and Tobacco Products (as amended). Belarus. 
No. 2. (2019) Available at: https://www.tobaccocontrollaws.
org/files/live/Belarus/Belarus%20-%20Decree%20No.%20
28%20of%202002%20.pdf

3. Law No. 278 concerning tobacco control. Moldova. (2007). 
As amended 2019. https://www.tobaccocontrollaws.org/
files/live/Moldova/Moldova%20-%20TC%20Law%20
(as%20amended).pdf

4. Law No 860 IIS on Changes to the Law on Advertising 
(2017) www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Georgia/
Georgia%20-%202017%20Amdts.%20to%20Law%20 
on%20Ads.pdf

5. Prohibition of Advertising and Restrictions of Marketing 
of Tobacco and Smoking Products Law,5743-1983. Israel. 
(1983). As amended 2019. Available at: www.tobaccocon-
trollaws.org/files/live/Israel/Israel%20-%20APS%20Law.pdf

6. Tobacco warning pictures and stationery replacement 
Cigarette-type electronic cigarettes are replaced with pic-
tures that symbolize “carcinogenicity”. South Korea. (2018). 
Available at: http://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.
jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&page=4&-
CONT_SEQ=344802

7. Law no. 63/2017. Portugal. (2007). As amended (2017) 
Available at www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Portu-
gal/Portugal - Law No. 63_2017.pdf

8. Act on Tobacco and Similar Products. (2018:2088). Sweden. 
(2018). As amended (2019). Available at https://www.
folkhalsomyndigheten.se/contentassets/33d44a9198934b-
4c97bd6f58b62b9815/new-rules-smoke-free-outdoor-en-
vironments-1-july-2019.pdf

9. Premarket Tobacco Product Marketing Orders. USA. (2019). 
Available at www.fda.gov/tobacco-products/premarket-to-
bacco-product-applications/premarket-tobacco-prod-
uct-marketing-orders

10. Resolution N° 0953. Panama. (2018). Available at  
www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28530_A/Gaceta-
No_28530a_20180522.pdf

11. Food and Medicine Administration Proclamation No 
1112/2019. Ethiopia. (2019). Available at: https://www.
tobaccocontrollaws.org/files/live/Ethiopia/Ethiopia%20
-%202019%20Proclamation%20-%20national.pdf

12. The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, 
Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, 
Storage and Advertisement) Ordinance. (No. 14 of 2019). 
India. (2014). As amended (2019). Available at: https://
www.tobaccocontrollaws.org/files/live/India/India%20-%20
E-Cig%20Ordinance.pdf

13. WHO FCTC Guidelines for implementation of Article 8. 
FCTC. (2007). Available at: https://www.who.int/fctc/guide-
lines/adopted/article_8/en/

14. Tobacco and Vaping Products Act. Canada. (1997). As 
amended (2018). Available at https://torontosun.com/
news/local-news/health-canada-orders-iqos-tobacco-store-
front-to-remove-its-sign

15. DECREE amending the Tariff of the Law on General Taxes 
on Imports and Exports. Mexico. (2007). Available at: 
https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Mexico/
Mexico%20-%20Decree%20Amd%27ing%20Tariffs.pdf

16. Decision Concerning Electronic Cigarettes and Similar 
Devices and Certain Tobacco Products and Products That 
Are Used to Imitate Tobacco Products. Article 55 of the 
Customs Law, No. 4458. Turkey. (2020). Available at  
https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Turkey/ 
Turkey%20-%20Decision%20No.%202149.pdf

WWW.TOBACCOFREEKIDS.ORG    مايو 2020

املراجع

منتجات التبغ الُمسّخن: التنظيم العالمي

كولومبياجمهورية كوريا

السجائر املُسّخنة يف إرسائيل
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