التحذيرات الصحية

المكونات األساسية
للتحذيرات الفعالة

عبوة التبغ وسيلة تواصل أساسية بالنسبة لشركات التبغ

«إن وسيلة تواصلنا األخيرة مع
مدخنينا هي العبوة نفسها .ففي
ظل غياب رسائل التسويق األخرى،
فإن عبواتنا...هي المر ّوج الوحيد
لجوهر عالمتنا التجارية .بمعنى
آخر :إن لم تملك أي شيء آخر ،فإن
عبواتنا هي أداة تسويقنا».

تعتمد شركات التبغ على تصميم العبوة لتأسيس شهرة العالمة التجارية وتعزيز المبيعات،
خاصة أن اإلعالن عن التبغ أصبح محدوداً بشكل متزايد في العديد من األسواق.
•تحدد العبوة والتغليف صورة العالمة التجارية التي غالباً ما تكون مخالفة للحقائق واألخطار
المرتبطة بتعاطي التبغ 2.تخلق شركات التبغ صورة العالمة التجارية المرتبطة بالمكانة والثروة
والجاذبية الجنسية والتألق والرشاقة والرجولة واالهتمام بالرياضة والصحة ،إلى جانب العديد
من المثل األخرى.
•بالنسبة للمدخن ،وخاصة المدخن المراهق ،فإن عبوة منتج التبغ تمثل شارة تعبر عن
3
الصورة التي يرغب في أن يراه اآلخرون بها.

مارك هولت ،المدير التنفيذي
1
بشركة فيليب موريس. 1994 ،

االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ تقتضي وضع تحذيرات
صحية فعالة
االتفاقية اإلطارية هي أول معاهدة عالمية للصحة العامة في العالم ،وتضع إطاراً للسياسات
للحد من تدمير الصحة واآلثار االقتصادية الناتجة من تعاطي التبغ .تلزم المادة  11من اتفاقية
منظمة الصحة العالمية جميع األطراف بتنفيذ إجراءات فعالة للتحذير من التأثير الضار
لتعاطي التبغ على كافة عبوات منتجات التبغ في غضون ثالث سنوات بعد المصادقة عليها.
إن تنفيذ سياسة وضع التحذيرات الصحية المصورة ال تكلف الحكومات مالياً فقط تتحمل
شركات التبغ الرسوم المرتبطة.

(موريشيوس) 2009 ،

التقدم العالمي المحرز في تنفيذ وضع تحذيرات صحية
أحرزت بعض الحكومات تقدم إستثنائي في تحسين التحذيرات الصحية الخاصة بالتبغ من
خالل تنفيذ تدابير طبقاً للمبادئ التوجيهية للمادة ( )11من االتفاقية اإلطارية .إعتباراً من
 1نوفمبر  ،2016صدقت  118دولة ووالية قضائية على األقل على تشريعات تلزم بوضع
التحذيرات الصحية المصورة التي تغطي على األقل  %30من المساحة الرئيسية للعرض من
عبوة السجائر (وعلى العديد من منتجات التبغ األخرى مثل السيجار والشيشة والتبغ غير
المدخن والتبغ غير المعبأ) .و قد أنهى  108دولة ووالية قضائية المتطلبات للتحذيرات ومع
ذلك لم تنفذ جميع األطراف ضرورة وضع التحذيرات الصحية المصورة.
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عناصر التحذيرات الصحية الفعالة*
العنصر

الوصف

الحجم

غط على األقل  ٪ 50من مساحة عرض العبوة الرئيسية.

الموقع

وضع التحذيرات الصحية على مساحة العرض الرئيسية (األمام
والخلف  -أكبر جانبين من العبوة).

محتوى الرسالة

ذكر عوامل الخطر من خالل تسليط الضوء على اآلثار الضارة لتعاطي الرسائل توضح األضرار المرتبطة بتعاطي التبغ وتوفر معلومات هامة
حول الصحة العامة الي عامة الناس.
التبغ والتعرض للتدخين السلبي.

الصور

وضح اآلثار الضارة لتعاطي التبغ من خالل الصور و الرسوميات.

التأثير

تساعد الصورالقوية أن المدخن يتصور المرض الناتج عن تعاطي
التبغ بطريقة أفضل من الكلمات فقط.

الصور أكثر لفتاً لالنتباه وتذكر أكثر عندما يتخذ الفرد القرار
بأإلستمرار في أو التوقف عن التدخين.
الصور ذات األهمية خاصة في المناطق ذات محو األمية المنخفض
أو حيثما أظهرت األبحاث أن المدخنين يتجنبون التحذيرات الصحية
المعتمدة على نصوص فقط.
تصل التحذيرات الصحية المصورة إلى األطفال والمراهقين -وخصوصاً
أوالد المدخنين -الذين هم عرضة للتدخين بشكل خاص.
الرسائل الكبيرة هي األكثر لفتاً للنظر.
تزداد فعالية التحذير مع زيادة الحجم.
التحذيرات الكبيرة تثير ردود فعل عاطفية وتزيد الرغبة في اإلقالع.

وصف حجم مخاطر محددة.
توضيح الطبيعة اإلدمانية للتبغ.

أن وضع الرسائل في مواقع مميزة يزيد من لفت النظر.

الرسائل التي تثير ارتباطات عاطفية سلبية تجاه تعاطي التبغ هي
األكثر مقنعة.

استخدام محتوى محدد للرسالة لكل من منتجات التبغ المختلفة
(السجائر والسيجار والتبغ غير المدخن والشيشة).
التناوب والعدد

إستخدام تحذيرات صحية متعددة على جميع منتجات التبغ في
نفس الوقت أو التناوب بينهم بشكل دوري.

تمنع التعرض المفرط أو أن يصبح الجمهور اقل تحسساً من صورة
واحدة.

اللون والخلفية
والخط المستخدم

استخدام اللون الكامل.

تزيد الوضوح وسهولة الفهم.

تناقض األلوان بين الخلفية والنص.

معلومات عن اإلقالع وضع نصائح لإلقالع ورقم هاتف لخط اإلقالع المحلي أو الموقع
االلكتروني.
اللغة
إسناد المصدر

استخدم اللغة (أو اللغات) الرئيسية للبلد.
تحديد مصدر يوصي بالرسائل الصحية مثل سلطة وطنية (مثل وزير
الصحة).

تساعد المدخنين على اإلقالع
تضمن الرسائل بكل اللغات الرئيسية وصول الرسالة إلى جمهور أكبر.
أعتماداً على الحضارة ،يمكن أن أإلسناد يضيف مصداقية اللرسالة

*هذا الجدول يبرز أفضل الممارسات من المبادئ التوجيهية للمادة ( )11من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية و من مجموعة أدوات تعبئة وتوسيم التبغ التي أنتجها مركز موارد
توسيم التبغ.
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الرسائل الرئيسية
•تعبر التحذيرات الصحية المصورة بشكل فعال عن مخاطر تعاطي التبغ عن طريق زيادة
 وإقناع المدخنين، و تخفيض نوايا المراهقين للبدء به،المعرفة بالمخاطر المرتبطة بالتدخين
. ومنع المدخنين السابقين من العودة له،على اإلقالع عنه
 من%50  وتغطي على األقل،•التحذيرات الصحية الفعالة كبيرة وواضحة ومتعددة ومتناوبة
. وتتألف من ك ًال من النصوص والصور،مساحة عبوة التبغ
•تلزم اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ األطراف بوضع تحذيرات
صحية كبيرة وواضحة ومتناوبة على جميع عبوات منتجات التبغ في غضون ثالث سنوات من
.المصادقة على المعاهدة

) 2009 ،( البرازيل
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