األدلة على التحذيرات
المصورة

التحذيرات الصحية
ُتعد التحذيرات الصحية المصورة فرصة مهمة لتوصيل مخاطر
استخدام التبغ
تستخدم شركات التبغ عبوات التبغ كفرصة ترويجية .فأن مستوى األدراك العام عن خطورة استخدام التبغ
1
يعتبر ادني ،حتى في الدول ذو حمالت قوية ضد للتدخين.
•ال يتذكر أغلب المدخنون التأثيرات الصحية المرتبطة بالتدخين.
•حتى المدخنون الذين يدركون أخطار التدخين يهونون من حدة أثرها على الصحة.

2

•يرى أغلب المدخنون أن المدخنين اآلخرين معرضون لخطر أكبر بسبب التدخين مقارنة بأنفسهم.

3

•المدخنون قد يكونوا اقل إدراكا بمخاطر التدخين الغير مباشر على اآلخرين.
2
• ُيعد فهم كل من مخاطر التدخين وحدته عام ًال مهماً في تشجيع المدخنين على اإلقالع عن التدخين.
4

يرى أنصار الصحة العامة أن عبوات التبغ تمثل فرصة تعليم؛ حيث يتعرض المدخنون الذين يستهلكون عبوة
كاملة في اليوم للصور المطبوعة على العبوات  20مرة يومياً على األقل (و 7000مرة في العام) حين يشترون
السجائر و يستخدمونها .ذلك يمثل  20فرصة في اليوم الواحد لتوصيل رسالة ضد التدخين في موقفين
حاسمين :نقطة البيع ولحظة التدخين 5 .فأن استخدام الصور يحسن من تأثير رسالة الصحة العامة.

“...إذا كنت تدخن ،فتُعد عبوة
السجائر أحدى األشياء القليلة التي
تستخدمها بانتظام والتي تعبر
عن شيء من شخصيتك؛ فعبوة
السجائر هي الشيء الوحيد الذي
تخرجه من جيبك  20مرة في اليوم
6
وتجعلها ظاهرة أمام الجميع”.
وثيقة شركة براون وويليامسون
للتبغ1985 ،

تزيد التحذيرات الصحية المصورة بفعالية من اإللمام باألضرار
الصحية الناتجة عن استخدام التبغ
يقول المدخنون أنهم يحصلون على معلومات عن مخاطر التدخين من عبوة التبغ أكثر من أيّ مصدر آخر
فيما عدا التلفاز ،7وبينما تقدم المزيد من البلدان تحذيرات صحية مصورة أكثر حدة وتق ّيم فعاليتها ،تشير
الدالئل إلى أن التحذيرات المصورة تؤث ًر على اإللمام بمخاطر استخدام التبغ اكثر من التحذيرات التي
تحتوي فقط على نصوص.
•توصلت مراجعة للتحذيرات الصحية على منتجات التبغ أجريت في عام  2011إلى أن التحذيرات الصحية
المصورة التي تثير المشاعر هي أكثر فعالية بمقدار هائل من التحذيرات التي تحتوي فقط على نصوص،
وذلك في مجاالت زيادة الوعي الصحي و مدى إدراك المخاطر والتشجيع لإلقالع عن التدخين وعدم البدء به.
•في عام  ،2015وجدت مراجعة لـ 37دراسة تجريبية أن بالمقارنة بالتحذيرات التي تحتوي فقط على
نصوص ،فإن التحذيرات الصحية المصورة:9
◦
◦
◦
◦

(بوليفيا )2011

◦اجتذبت االنتباه وحافظت عليه بصفة أفضل.
◦اثارت ردود فعل معرفية وانفعالية أقوى.
◦أدّت إلى اتخاذ مواقف أكثر سلبياً للعبوات وللتدخين.
◦ثبطت الرغبة في البدء بالتدخين وعززت النية على اإلقالع عنه على نحو أكثر فعالية.

•في إطار تقييم أثر تعزيز التحذيرات على عبوات السجائر ،وجدت مراجعة أجريت في عام  2016أن تقديم
تحذيرات األكثر شدة ،سواء كان ذلك عبر التغير من التحذيرات النصية إلى المصورة أو عبر زيادة مساحتها،
9
قد أدّى لزيادة في المعرفة وفي االتصاالت بخط اإلقالع عن التدخين ،كما أدّى للتقليل من انتشار التدخين.
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تشير الدراسات ال ُقطر ّية الستنتاجات مماثلة حول الفعالية األعظم
اللتحذيرات المصورة البارزة بدرجة عالية مقارنة بالتحذيرات التي
تحتوي فقط على نصوص على عبوات السجائر
أظهرت الدراسات السكانية أن التحول من التحذيرات النصية إلى تلك المصورة قد أدى لتحسن هائل في
فعالية التحذيرات الصحية:
•بعد أن قدمت كندا تحذيرات صحية مصورة كبيرة المساحة في عام  ،2000قال  %91من المدخنين
الذين خضعوا لالستقصاء أنهم قرأوا التحذيرات وتمكنوا من إظهار إلمام كبير بالمواضيع المذكورة في تلك
التحذيرات ،كذلك كان المدخنون الذين قرأوا وناقشوا التحذيرات أكثر مي ًال لإلقالع عن التدخين أو لمحاولة
5
اإلقالع عنه عند المتابعة معهم بعد  3أشهر.
•عقب التحول من التحذيرات النصية إلى تلك المصورة األكبر مساحة في تايالند زادت مالحظة المدخنين
10
للتحذيرات واالنتباه لرسالتها والتفكير في المخاطر المرتبطة بالتدخين إلى الضعف مقارنة بما قبل ذلك ً
•بعد تطبيق التحذيرات الصحية المصورة في موريشيوس في عام  ،2009زاد احتمال مالحظة المدخنين
للتحذيرات إلى أربعة أضعاف تقريباً ،وزادت احتمال قراءة التحذيرات بانتباه مقارنة بالتحذيرات السابقة
11
النصية إلى ثالثة أضعاف.

(الهند )2015

تؤثر التحذيرات الصحية المصورة في البدء بالتدخين وتشجع مستخدمي
التبغ على اإلقالع عن استخدامه
•تشير الدراسات إلى تحسن النية لإلقالع عن التدخين حين توفر التحذيرات المصورة رقماً لخط اإلقالع:
◦ ◦بعد أن قدمت استراليا التحذيرات الصحية المصورة التي توفر بيانات لخط اإلقالع عن التدخين في
12
عام  ،2006زاد معدل المتصلين بخط اإلقالع إلى الضعف مقارنة بالسنتين السابقتين.
◦ ◦بعد أن قدمت نيوزيالندا تحذيرات صحية مصورة التي توفر بيانات لخط اإلقالع في عام  ،2008زاد
عدد المتصلين الجدد بخط اإلقالع (تضاعف المعدل من  12%إلى  27%في الشهر األول ثم استقر عند
13
معدل  30%بعد ذلك).
•وجدت دراسة أجريت على المدخنين البالغين من البرازيل واألوروغواي والمكسيك أن البرازيليين كانوا أكثر
وعيا من األوروغويين أو المكسيكيين بخدمة خط دعم اإلقالع أو قد استخدموا ذلك الدعم بالفعل ،حيث
ُأعلن في البرازيل عن بيانات خط اإلقالع عن التدخين على التحذيرات الصحية على عبوات السجائر وفي
14
الحمالت اإلعالمية للتبغ ،بينما ُأعلن عنه في المكسيك وفي األوروغواي في الحمالت اإلعالمية فقط.
•وجدت دراسة ُأجريت على المدخنين البالغين األمريكيين والكنديين أنه كلما كانت تحذيرات العواقب
15
الصحية صادمة كلما أثارت المزيد من الخوف وأدت لعزيمة أقوى في اإلقالع عن التدخين.

(البرازيل )2009

•بعد أن قدمت البرازيل تحذيرات صحية مصورة جديدة في عام  ،2002قال  67%من المدخنين أن
16
التحذيرات الجديدة جعلتهم يرغبون في اإلقالع عن التدخين.
◦ ◦قدمت البرازيل مجموعة ثانية من التحذيرات في عام  ،2004وقد وجد في دراسة أجريت لتقييم كلتا
المجموعتين أن صور التحذيرات المصورة األكثر تهديداً واألكثر إثارة للخوف زادت من عزم المدخنين
17
على تجنب التدخين.
•بعد تقديم التحذيرات الصحية المصورة على السجائر في تايوان في عام  ،2009زاد انتشار التفكير بشأن
المخاطر الصحية المرطبتة بالتدخين من  51%إلى  % 80بين المدخنين  ،ومن  69%إلى  94%بين غير
18
المدخنين ،كما ارتفع معدل انتشار المدخنين الذين يفكرون في اإلقالع من  30%إلى .52%
WWW.GLOBAL.TOBACCOFREEKIDS.ORG

ديسمرب 2016

CAMPAIGN FOR TOBACCO-FREE KIDS /

األدلة على التحذيرات المصورة
•كشف تحقيق أجري للمتابعة على دراسة ألربعة بلدان أن التحذيرات الصحية المصورة األكبر مساحة (كما
يوجد في كندا واستراليا) أدت إلى زيادة في محاوالت اإلقالع عن التدخين بالمقارنة بالتحذيرات التي تحتوي
19
.)على نصوص فقط (كما يوجد في الواليات المتحدة
•وجدت دراسة أجريت للمقارنة بين أثر التحذيرات الصغيرة المساحة التي تحتوي فقط على نصوص في
ماليزيا و التحذيرات المصورة الكبيرة المساحة في تايالند أن التحذيرات التايالندية كانت أكثر احتماالً ألن
20
.تؤدي لسلوكيات اإلقالع عن التدخين
◦ ◦كما وجدت دراسة إضافية أجريت في تايالند قبل وبعد تطبيق التحذيرات المصورة أن المدخنين
كانوا يميلون للتفكير في اإلقالع عن التدخين استجاب ًة للتحذيرات المصورة الكبيرة المساحة بصفة أعلى
.مقارن ًة بالتحذيرات السابقة النصية
 زادت ألكثر من الضعف احتماالت تفكير،•بعد تطبيق التحذيرات الصحية المصورة في موريشيوس
11
.المدخنين في المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين أو في اإلقالع مقارنة بما قبل ذلك

)2009 (موريشيوس

الرسائل الرئيسية

• ُتعد التحذيرات المصورة إجرا ًء مضاداً للدعاية التي تنشرها شركات التبغ على
، كذلك فهي تزيد من اإللمام بالمخاطر المرتبطة باستخدام التبغ،منتجاتهم
 كما تشجع المدخنين على،وتخفض من اعتزام المراهقين البدء في التدخين
.اإلقالع عنه
•التحذيرات الصحية المصورة لها أثراً أعظم من التحذيرات التي تحتوي فقط
 وهما،على نصوص ويمكن أن يالحظها الغير ملمين بالقراءة والكتابة واألطفال
.مجموعتين من السكان معرضتين لالستغالل
• ُتلزم اتفاقية «منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ» األطراف
بوضع تحذيرات صحية مصورة كبيرة المساحة وواضحة و تغييرها بالتناوب على
.كل عبوات منتجات التبغ خالل ثالثة أعوام من التصديق على المعاهدة
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