التحذيرات الصحية املصورة

الرد عىل ُحج رشاكت
صناعة التبغ

تنص املبادئ التوجهيية لتنفيذ املادة  11من اتفاقية منمظة الصحة العاملية اإلطارية بشأن ماكحفة التبغ عىل
أن" :نظ ًرا ألنه ثبت بالب ّينات أن فعالية التحذيرات والرسائل الصحية تزداد بزيادة جحمها فإنه ينبيغ أن تنظر
األطراف يف استخدام حتذيرات ورسائل حصية تغيط أكرث من  % 50من مساحة العرض الرئيسية وأن تسىع
إىل تغطية أكرب جزء ممكن هبذه املساحة بالتحذيرات والرسائل" ،1لكن رشاكت التبغ تعارض استخدام التحذيرات
ً
دحضا لبعض ُحج
الصحية املصورة الكبرية احلجم ألهنم يروهنا متثل هتديدًا ألمعاهلم التجارية ،وجتد أدناه
رشاكت صناعة التبغ.

ُحجة رشكات التبغ :ال توجد دالئل كافية تربهن عىل فعالية
التحذيرات الصحية املصورة الكبرية الحجم؛ فهي مل تفلح يف بعض
البلدان التي طبقتها.
الرد :توجد كتلة متينة من الرباهني العلمية التي توثق فعالية
التحذيرات الصحية املصورة ،فهي تزيد التوعية باملخاطر الصحية
املرتبطة بالتدخني بالنسبة للمدخنني وغري املدخنني ،كام أنها
ُتثني الشباب عن البدء يف التدخني ،وتتسبب يف تخفيض عدد
السجائرالتي يدخنها املدخنني ويف تجنب التدخني أمام األطفال
والحوامل ويف التدخني بقدر أقل يف املنزل ،كذلك ميكن للتحذيرات
الصحية املصورة أن تقنع املدخنني باإلقالع عن التدخني  ،وميكنها
ً
أيضا أن تساعد يف منع العودة للتدخني.
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التحذيرات الصحية املصورة الكبرية الحجم التي تحتوي عىل صور
لها فعالية أعظم أث ًرا من تلك األصغر ً
حجم التي ال تحتوي إال
عىل تحذيرات نصية فقط؛ فالتحذيرات الصحية املصورة ذات
أثر أعظم من تلك التحذيرات التي تحتوي عىل نصوص فقط عىل
مستوى املجموعات املتنوعة األعراق واألجناس واملتنوعة اجتامع ًيا
اقتصاد ًيا  ،فمن املرجح للمدخنني وغري املدخنني عىل حد السواء أن
يالحظوا التحذيرات الصحية وأن يتذكرونهاا ،وغال ًبا ما يساوون بني
حجم التحذيرات وبني حجم املخاطرة.
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لطاملا كانت التحذيرات الصحية املصورة فعالة يف الحد من انتشار
التدخني يف كندا ،والتي كانت أول بلد تستخدم التحذيرات الصحية
املصورة ،والتي أدت منذ استخدامها يف عام  2001النخفاض هائل
إحصائ ًيا يف انتشار التدخني يف كندا ،مبا يف ذلك بني الفئات العمرية
الحرجة من املراهقني والشباب.
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ُحجة رشكات التبغ :تنتهك التحذيرات الصحية الكبرية الحجم
اتفاقيات التجارة الدولية ومعاهدات االستثامر الدولية؛ حيث أنها
تنتهك حقوق امللكية الفكرية وتنزع من رشكات التبغ ملكيتها
للعالمات التجارية.
الحجج الزائفة بشأن
الرد :لرشكات التبغ تاريخ طويل يف استخدام ُ
انتهاك التزامات امللكية الفكرية واتفاقيات التجارة الدولية ملنع
السياسات الفعالة ملكافحة التبغ أو تأخريها.
الحجج بشأن التحذيرات
لطاملا قدمت رشكات التبغ مثل هذه ُ
الصحية الكبرية الحجم منذ أوائل تسعينيات القرن املايضً ،
فمثل
يف عام  1994حذرت رشكة فيليب موريس جنوب أفريقيا من أن
تحذيراتها الصحية املقرتحة عىل  % 25من مساحة الواجهة األمامية
و % 50من مساحة الواجهة الخلفية من عبوات التبغ وإنها بذلك
تنزع من رشكة التبغ ملكيتها الفكرية وتنتهك التزاماتها القانونية
الدولية ،10لكن مل تتحقق الطعون القانونية وتقبل رشكة فيليب
موريس اآلن بالحاجة للتحذيرات الصحية عىل مساحة تصل إىل
 % 50من عبوات التبغ ،وقد أعربت رشكات التبغ عن تحذيرات
مامثلة بشأن مقرتحات الستخدام ً
حجم أكرب للتحذيرات الصحية يف
نيوزيلندا 11وكندا 12وهونج كونج.13
بعد مرور عقود من التحذيرات بدون أن يعقبها اتخاذ أي إجراء
متابعة ،رفعت رشكة فيليب موريس دعوى تحكيم دولية ضد
حكومة أوروجواي مبوجب معاهدة استثامر ثنائية للطعن يف قوانني
مكافحة التبغ يف بالدها ،مبا يف ذلك ‹متطلباتها لتغطية مساحة 80
 %من حجم عبوات التبغ بالتحذيرات الصحية املصورة ،وقد رفضت
املحكمة التي عقدها «املركز الدويل لتسوية نزاعات االستثامر»
الدعوى يف متوز /يوليه  14 2016بأشد العبارات ،مؤكد ًة أنه مبوجب
القانون الدويل ال يتمتع حامل العالمة التجارية بحق مطلق يف
استخدامها دون الخضوع للوائح التنظيمية.
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الرد عىل ُحج رشاكت صناعة التبغ
 كل من املدخنني وغري املدخنني يعرفون:ُحجة رشكات التبغ
 بل أن البعض يبالغون يف املخاطر الصحية،مخاطر التدخني بالفعل
.للتدخني
 ويرجح أن، يشوب القصور معرفة املدخنني مبخاطر التدخني:الرد
املدخنني الذين يالحظون التحذيرات الصحية املصورة عىل عبوات
التبغ عىل دراية باملخاطر الصحية املرتبطة بالتبغ مثل رسطان
 و ُيبدي املدخنون الذين يعيشون يف بلدان،الرئة وأمراض القلب
تطبق التحذيرات الصحية املصورة وع ًيا أكرب باملخاطر الصحية
 كام يقول املدخنون أنهم يتلقون معلومات أكرث بشأن،للتدخني
مخاطر التدخني من عبوة منتج التبغ عن غريها من املصادر فيام
 وهذا أمر مهم ألن استيعاب كل من مخاطر التدخني،عدا التلفاز
وحدة خطورته عاملني مهمني يف تشجيع املدخنني عىل اإلقالع عن
.التدخني
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من املرجح لألطفال الذين يعيشون يف بلدان تتطلب تحذيرات أكرب
 أن-والتي تتضمن صو ًرا مقنعة لآلثار الصحية السلبية للتدخني.يكونوا عىل دراية باملخاطر الصحية ملنتجات التبغ وأن يفهموها
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 ستتسبب التحذيرات الصحية املصورة يف:ُحجة رشكات التبغ
ً
انخفاضا يف إيرادات
 وسينتج عنها،ازدهار سوق التبغ غري املرشوع
الحكومة
 ال تزيد التحذيرات الصحية املصورة من الطلب عىل السجائر:الرد
 لكنها تخفض من الطلب الكيل عىل السجائر برفع،غري املرشوعة
 كام أن التجارة،الوعي باملخاطر الصحية املرتبطة بتدخني السجائر
 وميكن للحكومات،غري املرشوعة تعمل مبوجب العرض والطلب
أن تخفض من املعروض من السجائر الغري مرشوعة يف السوق بأن
.تحافظ عىل نظم قوية إلدارة الرضائب تتضمن الرصد واإلنفاذ
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الحجج التي قدمتها رشكات التبغ بشأن انتهاك االتفاقيات
ُ برغم كل
التجارية إال أنه مل ُيرث نزاع بشأن التحذيرات الصحية املصورة ضمن
 بلدًا اللمسات13 منظمة التجارة العاملية؛ فقد وضع ما ال يقل عن
النهائية عىل التحذيرات الصحية املصورة التي تغطي ما ال يقل عن
15
. من مساحات العرض الرئيسية للعبوة% 75
 ُتعد حمالت تثقيف العامة طريقة أفضل:ُحجة رشكات التبغ
.للتعريف بأخطار التدخني من التحذيرات الصحية املصورة
 الجمهور الرئييس اللتحذيرات الصحية املصورة هو هؤالء:الرد
 فالتحذيرات املصورة عىل منتجات التبغ،الذين يستخدمون التبغ
ف ّعالة ألن درجة مالحظة عبوات التبغ عالية جدًا بني هذا الجمهور؛
 ويف البلدان حيث ليس،فاملدخنني يرونها يف كل مرة يشرتون عبوة
ً  ميكن، مينع عرض محال البيع بالتجزئة ملنتجات التبغ
أيضا عرض
التحذيرات الصحية املصورة الكبرية الحجم بشكل بارز لدى نقطة
البيع؛ فعند رؤيتها لدى نقاط البيع توصل تلك التحذيرات لكل
 ومن،من مستخدمي التبغ وغري املستخدمني أرضار استخدام التبغ
.ضمنهم املراهقني والشباب
ينبغي للحكومات استخدام منهجية شاملة ومتعددة األوجه
 تثقيف العامة والحمالت.للتعريف بأرضار استخدام التبغ
ٌ اإلعالمية و التحذيرات الصحية املصورة
كل له مكان يف منهجية
 أما الحمالت اإلعالمية والتحذيرات،شاملة للتعريف بأرضار التبغ
املحسنة عىل العبوات فهي تعمل عىل نحو أفضل حني ُتستخدم
مقرتنة ببعضها مام لو استخدمت كل منها منفردة للحد من أرضار
.استخدام التبغ
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