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ما أبرزه التقرير:

  التحذيرات الصحية املصوَّرة األكرب حجًم والعبوات املحايدة: 
ه املستمر حول العامل التوجُّ
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م هذا التقرير – التحذيرات الصحية عىل عبوة السجائر: تقرير الحالة الدولية – نظرة دولية عامة يضع فيها ترتيب 206 دولة/سلطة قضائية بناًء عىل حجم  يقدِّ

م كذلك تحليالت إقليمية. يعترب هذا االصدار النسخة السابعة لهذا التقرير، وكانت  التحذير، ويدرج الدول التي انتهت من وضع متطلبات التحذيرات املصوَّرة، ويقدِّ

النسخة السادسة بتاريخ سبتمرب )ايلول( 2018.

طرأ تطور هائل حول العامل فيام يتعلق بتطبيق التحذيرات الصحية عىل العبوات، مع قيام عدة بلدان بزيادة حجم التحذير، وتزايد عدد البلدان املطالبة بوضع 

ه العاملي لوضع تحذيرات صحية مصوَّرة وأكرب حجاًم مستمرًا بال توقف، مع  تحذيرات مصوَّرة، والتي تتطلب عدة اصدارات من التحذيرات املصوَّرة. وال يزال التوجُّ

وجود العديد من البلدان األخرى التي تعمل عىل تحقيق تلك املتطلبات، كام يوجد زخم دويل هائل فيام يتعلق بتطبيق العبوة املحايدة.

يقوم 134 بلًدا/سلطة قضائية حول العامل حاليًا بوضع تحذيرات مصوَّرة، وهو ▪	

ما ميثل إنجازًا عامليًا للصحة العامة، وبنهاية عام 2018، طبَّق 117 بلًدا/سلطة 

قضائية التحذيرات املصوَّرة. كانت كندا أول بلد يطبِّق التحذيرات املصوَّرة يف 

عام 2018.

وإجاماًل فإن البلدان/السلطات القضائية التي أمتت متطلبات التحذيرات املصوَّرة ▪	

والبالغ عددها 134 بلًدا/سلطة قضائية غطَّت إجاميل 70% من سكان العامل.

لدى تيمور الرشقية وتركيا حاليًا أكرب متطلبات للتحذيرات يف العامل بنسبة ▪	

92.5% يف املتوسط من واجهة العبوة وظهرها، وحلًّت جزر املالديف ونيبال 

وفانواتو وبنني )2022( يف املرتبة الثانية بنسبة 90%. أما يف تقرير عام 2018، 

حلت تيمور الرشقية يف املرتبة األوىل بنسبة 92.5%، وطابقتها تركيا منذ ذلك 

الحني.

وإجاماًل، فقد طالب 122 بلًدا/سلطة قضائية بوضع تحذيرات تغطي 50% عىل ▪	

األقل من واجهة العبوة وظهرها )يف املتوسط(، مام يشكل ارتفاعاً من 107 دولة 

يف عام 2018 و24 دولة يف عام 2008. ويوجد حاليًا 70 بلًدا/سلطة قضائية 

تطالب بنسبة 65% عىل األقل )يف املتوسط( من واجهة العبوة وظهرها، و10 

بلدان تطالب بذلك بنسبة 85% عىل األقل.

يالحظ منذ تقرير عام 2018 زيادة تركيا لحجم التحذير املصوَّر من 65% إىل ▪	

92.5% )85% للواجهة و100% للظهر( وتطبيق العبوة املحايدة، وزيادة جزر 

املالديف لحجم التحذير من 30% إىل 09% واملطالبة بوضع صور، وتبني بنني 

لتحذيرات مصوَّرة تشغل نسبة 90% )عىل أن يرسي ذلك يف 2022(، وزيادة 

غامبيا لحجم التحذير من 30% إىل 81.5% واملطالبة بوضع صور، ومطالبة 

موريتانيا بوضع تحذيرات مصوَّرة بنسبة 70%، وزيادة إيثيوبيا لحجم التحذير 

من 30% إىل 78% واملطالبة بوضع صور، وتطبيق بوركينا فاسو للتحذيرات 

املصوَّرة التي تشغل نسبة 60%، وتبني الواليات املتحدة للتحذيرات املصوَّرة 

بنسبة 50% )عىل أن يرسي ذلك يف 2022(، وتطبيق كولومبيا واملكسيك 

للدورة الثانية عرش من التحذيرات املصوَّرة. ومنذ تقرير 2018، البلدان/

السلطات القضائية التي مل تطبِّق التحذيرات املصوَّرة من قبل والتي أمتت 

املطالبات بالصور التحذيرية هي ألبانيا وبنني وبوركينا فاسو وإيثيوبيا وغامبيا 

والعراق وجزر املالديف وموريتانيا ونيجرييا ونييوي وترينيداد وتوباجو وأوغندا 

والواليات املتحدة وأوزباكستان. 

ويوجد 38 بلًدا/سلطة قضائية عىل األقل يف طريقها لالنتقال إىل العبوة املحايدة، ▪	

مع وجود 21 بلًدا تبنَّت اإلجراء، و3 بلدان بدأت تنفيذه بالفعل، و14 بلًدا 

ما زالت تعمل عىل ذلك. يف وقت تقرير عام 2018، كانت 9 بلدان قد تبَّنت 

العبوة املحايدة، بينام كانت 16 بلًدا تنظر يف ذلك. تم تطبيق العبوة املحايدة 

ألول مرة يف أسرتاليا يف عام 2012، وتلتها فرنسا واململكة املتحدة يف عام 2016، 

ومنذ تقرير 2018 تم تبني العبوة املحايدة بواسطة بلجيكا وكندا والدمنارك 

وغرينزي وجرييس وميامنار وهولندا واململكة العربية السعودية وسنغافورة 

وتايالند وتركيا.

وفيام ييل أول 10 بلدان/سلطات قضائية فيام يتعلق بحجم التحذير الصحي يف ▪	

املتوسط عىل الواجهة والظهر:

الظهرالواجهة 

100%85%تيمور الرشقية92.5% األوىل

100%85%تركيا92.5%األوىل

90%90%املالديف90%الثالثة

90%90%نيبال90%الثالثة

90%90%فانواتو 90%الثالثة

90%90%بنني90%الثالثة

100%75%نيوزيلندا 87.5%السابعة

 هونغ كونغ85%الثامنة
 )منطقة إدارية خاصة، الصني( 

%85%85

85%85%الهند 85%الثامنة

85%85%تايالند 85%الثامنة

الية عالية من حيث التكلفة  مة جيًدا وسائل ذات فعَّ تُعد التحذيرات املصوَّرة املصمَّ

لزيادة الوعي بالتأثريات الصحية وللحد من استهالك التبغ حسبام تُقر توجيهات 

تطبيق املادة 11 )العبوات والوسوم( املتبناة مبوجب اتفاقية منظمة الصحة العاملية 

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )FCTC(، فصورة واحدة تغني عن آالف الكلامت، 

وتستطيع الصور نقل رسائل ذات أثر أكرب بكثري من مجرد رسالة مكتوبة فقط. وفيام 

الية التحذيرات تزداد بزيادة حجمها، ويتيح الحجم األكرب  يتعلق بالحجم، فإن فعَّ

صوًرا أكرب وأفضل، أو حجم خط أكرب، أو معلومات إضافية، مبا يف ذلك معلومات 

اإلقالع عن التدخني. 

ستقيِّد العبوة املحايدة استخدام الصناعة للعبوة كأداة ترويجية، وهو ما ميكن أن 

الية التحذيرات عىل العبوة، ويقيِّد  يقلل من جاذبية منتجات التبغ، ويزيد من فعَّ

التضليل عىل العبوة، ويقلل استخدام التبغ. يُوىص بالنظر يف العبوة املحايدة بناًء عىل 

التوجيهات الدولية مبوجب اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة 

.)FCTC( التبغ
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.EU/2014/40 )يف حالة بلدان االتحاد األورويب، توجد 3 مجموعات متناوبة من 41 تحذيرًا كل 21 شهرًا اتباًعا للتوجيه )تعليامت *
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البلدان التي تطالب بوضع تحذيرات مصوَّرة

ن القامئة أدناه َسَنَة التطبيق، مبا يف ذلك السنوات املختلفة التي  انتهى 431 بلًدا/سلطة قضائية عىل األقل من متطلبات وضع تحذيرات مصوَّرة. تتضمَّ

جرت فيها دورتان أو أكرث من التحذيرات املصوَّرة.

كندا )2001، 2012(. 	
الربازيل )2002، 2004، 2009، 2018(. 2
سنغافورة )2004، 2006، 2013، 2020(. 	
تايالند )2005، 2007، 2010، 2014، . 	

)2022
فنزويال )2005، 2009، 2014(. 5
األردن )2006، 2013(. 	
أسرتاليا )2006 و2012، مجموعتان . 7

متناوبتان كل 12 شهرًا يف كٍل من دورَت 
2006 و2012(

أوروجواي )2006، 2008، 2009، 2010، . 8
)2019 ،2015 ،2014 ،2013 ،2012

بنم )2006، 2009، 2010، 2012، . 9
 ،2019 ،2017 ،2016 ،2015 ،2014

)2021
بلجيكا )2006، 3 مجموعات متناوبة كل . 0	

12 شهرًا بدًءا من 2011، 2016*(
تشييل )2006، 2007، 2008، 2009، . 		

22 )2016 ،2013 ،2012 ،2011 ،2010
هونغ كونغ )منطقة إدارية خاصة، . 2	

الصني( )2007، 2018(
نيوزيلندا )2008 و2018، مجموعتان . 		

متناوبتان كل 12 شهرًا يف كٍل من دورَت 
2008 و2018(

رومانيا )2008، 2016*(. 		
اململكة املتحدة )2008، 2016،* 2021(. 5	
مرص )2008، 2010، 2012، 2014، . 		

)2021 ،2016
بروناي )2008، 2012(. 7	
جزر كوك )2008( . 8	
إيران )2009(. 9	
ماليزيا )2009، 2014(. 20
تايوان والصني )2009، 2014، 2020(. 	2
بريو )2009، 2011، 2014، 2015، . 22

)2019 ،2016
جيبويت )2009(. 	2
موريشيوس )2009(. 	2
الهند )2009، 2011، 2013، 2016، . 25

2 )2021 ،2020 ،2019 ،2018
2	 .)UK( )2009( جزر الكاميان
التفيا )2010، 2016*(. 27

باكستان )2010، 2018، 2019( . 28
مقدونيا الشملية )2010(. 29
سويرسا )2010، 3 مجموعات متناوبة . 0	

كل 24 شهرًا(
ليختنشتاين )2010، 3 مجموعات . 		

متناوبة كل 24 شهرًا(
منغوليا )2010، 2013(. 2	
كولومبيا )2010، 2011، 2012، 2013، . 		

 ،2018 ،2017 ،2016 ،2015 ،2014
)2021 ،2020 ،2019

تركيا )2010، 2019، 2021(. 		
املكسيك )2010، 2011، 2012، 2013، . 5	

 ،2018 ،2017 ،2016 ،2015 ،2014
 )2020،2022 ،2019

الرنويج )2011(. 		
مالطا )2011، 2016*(. 7	
فرنسا )2011، 2016*(. 8	
غرينزي )2011، 2021(. 9	
أسبانيا )2011، 2017*(. 0	
بوليفيا )2011، 2015(. 		
جرييس )2012، 2022(. 2	
أوكرانيا )2012(. 		
هندوراس )2012، 2013، 2014، 2015، . 		

23 )2021 ،2019 ،2018
مدغشقر )2012، 2013، 2015، 2016( . 5	

25
الدمنارك )2012، 2016*(. 		
اإلكوادور )2012، 2013، 2014، 2015، . 7	

 ،2020 ،2019 ،2018 ،2017 ،2016
)2021

األرجنتني )2012، 2014، 2016، 2019(. 8	
السلفادور )2012، 2015(. 9	
البحرين )2012(. 50
الكويت )2012(. 	5
عمن )2012(. 52
قطر )2012(. 	5
اململكة العربية السعودية )2012، . 	5

)2019
اإلمارات العربية املتحدة )2012(. 55
املجر )2012، 2016*( 13. 	5
ماكاو )منطقة إدارية خاصة، الصني( . 57

)2013(

أيسلندا )2013(. 58
أيرلندا )2013، 2016*(. 59
كازاخستان )2013، 2017(. 0	
روسيا )2013، 2017(. 		
سيشل )2013، 2016(. 2	
فيجي )2013(. 		
فييتنام )2013(. 		
الجبل األسود )2013( . 5	
إندونيسيا )2014، 2019(. 		
نيبال )2014، 2015(. 7	
كوستاريكا )2014، 2015، 2016، 2021، . 8	

)2022
جامايكا )2014، مجموعتان متناوبتان . 9	

كل 12 شهرًا(
سورينام )2014، 2018(. 70
اليمن )2014(. 	7
ساموا )2014(. 72
رسيالنكا )2015( 6. 	7
جزر سولومون )2015(. 	7
تركمنستان )2015( 15. 75
ناميبيا )2015(. 	7
تشاد )2015، 2019، 2021(. 77
الفلبني )2016، 2018، 2020(. 78
ميامنار )2016، 2017، 2018، 2019، . 79

9 )2021 ،2020
النمسا )2016*(. 80
بلغاريا )2016*(. 	8
التشيك )2016*(. 82
إستونيا )2016*(. 	8
فنلندا )2016*(. 	8
أملانيا )2016*(. 85
اليونان )2016*(. 	8
إيطاليا )2016*(. 87
ليتوانيا )2016*(. 88
هولندا )2016*(. 89
بولندا )2016*(. 90
الربتغال )2016(.. 	9
سلوفاكيا )2016*(. 92
السويد )2016(. 	9
كمبوديا )2016، 2018، 2021(. 	9
بنغالديش )2016(. 95
كوريا الجنوبية )2016، 2018، 2020(. 	9

كينيا )2016(. 97
جرينالند )الدمنارك( )2016(. 98
السودان ووالية الخرطوم )2016(. 99

قرغيزستان )2016، 2017(. 00	
أرمينيا )2017(. 	0	
روسيا البيضاء )2017(. 02	
كرواتيا )2017*(. 	0	
قربص )2017*(. 	0	
لوكسمبورغ )2017*(. 05	
سانت لوسيا )2017، مجموعتان . 	0	

متناوبتان كل 12 شهرًا(
السنغال )2017، 2018، 2019، 2020(. 07	
سلوفينيا )2017*(. 08	
فانواتو )2017(. 09	
الوس )2018( 8. 0		
تيمور الرشقية )2018(. 			
جورجيا )2018(. 2		
جمهورية مولدوفا )2018(. 			
طاجيكستان )2019( 10. 			
جزر توركس وكايكوس )اململكة . 5		

املتحدة( )2018(
غانا )2018(. 			
باراجواي )2018، 2019( 34. 7		
الكامريون )2019، 2021(. 8		
غيانا )2019(. 9		
العراق )2019(. 20	
بوركينا فاسو )2019، 2021( 17 . 	2	
املالديف )2019(. 22	
إثيوبيا )2020(. 	2	
نيجرييا )2020(. 	2	
نييوي )2020(. 25	
أوزباكستان )2021(. 	2	
غامبيا )2021(. 27	
موريتانيا )2021( 11. 28	
أوغندا )2021(. 29	
أيرلندا الشاملية )2021( 14. 0		
ألبانيا )2022(. 			
الواليات املتحدة )2022(. 2		
ترينيداد وتوباغو )2022، مجموعتان . 			

متناوبتان كل 12 شهرًا(
بنني )2022(. 			

تيمور الرشقية  )الواجهة(املالديففانواتونيبال تايالند
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التحليل اإلقليمي للتحذيرات الصحية املصوَّرة

كندا  أوروجواي    نيوزيلندا )الظهر(  الهند  هونغ كونغ   
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 أكرب أحجام التحذيرات يف العامل

تيمور الرشقية )%85، %100(  %92.5

تركيا )%85، %100(  %92.5

املالديف )%90، %90(   %90

نيبال )%90، %90(  %90

فانواتو )%90، %90(  %90

بنني )%90، %90(  %90

نيوزيلندا )%75،%100(  %87.5

هونغ كونغ )منطقة إدارية      %85 

             خاصة، الصني( )%85، %85(

الهند )%85، %85(  %85

تايالند )%85، %85(  %85

أسرتاليا )%75، %90(  %82.5
جزر كوك )%75، %90( 4  %82.5

نييوي )%75، %90( 5  %82.5

غامبيا )%81.5، %81.5(  %81.5

تشاد )%80، %80(   %80

رسيالنكا )%80، %80(  %80

أوروجواي )%80، %80(  %80

إثيوبيا )%78، %78(  %78

بروناي )%75، %75(  %75

كندا )%75، %75(  %75

الوس )%75، %75(  %75

ميامنار )%75، %75(       %75

سنغافورة )%75، %75(  %75

طاجيكستان )%75، %75(  %75

الكامريون )%70، %70(  %70

موريتانيا )%70، %70(   %70

السنغال )%70، %70(  %70

43 بلًدا/سلطة قضائية    %65

)AFRO( بلًدا من اإلقليم اإلفريقّي 		

بنني، بوركينا فاسو، الكامريون، تشاد، إثيوبيا، غامبيا، غانا، كينيا، مدغشقر، موريتانيا، 

موريشيوس، ناميبيا، نيجرييا، السنغال، سيشل، أوغندا 

)AMRO( 2 بلًدا من إقليم األمريكتني	

األرجنتني، بوليفيا، الربازيل، كندا، جزر الكاميان )اململكة املتحدة(، تشييل، كولومبيا، 

كوستاريكا، اإلكوادور، السلفادور، غايانا، هندوراس، جامايكا، املكسيك، بنام، 

باراجواي، بريو، سانت لوسيا، سورينام، ترينيداد وتوباغو، جزر تركس وكايكوس 

)اململكة املتحدة(، الواليات املتحدة، أوروجواي، فنزويال

)EMRO( بلًدا من إقليم رشق املتوسط 		

البحرين، جيبوت، مرص، إيران، العراق، األردن، الكويت، عامن، باكستان، قطر، 

اململكة العربية السعودية، السودان ووالية الخرطوم، اإلمارات العربية املتحدة، 

اليمن

)SEARO( 9 بلدان من إقليم جنوب رشق آسيا

بنجالديش، الهند، إندونيسيا، املالديف، ميامنار، نيبال، رسيالنكا، تايالند، تيمور 

الرشقية 

)EURO( 5 بلًدا من اإلقليم األوريّب	

ألبانيا، أرمينيا، النمسا، روسيا البيضاء، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قربص، التشيك، 

الدمنارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، أملانيا، اليونان، جرينالند )الدمنارك(، 

غرينزي، املجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، جرييس، كازاخستان، قرغيزستان، التفيا، 

ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطة، مولدوفا، الجبل األسود، هولندا، مقدونيا 

الشاملية، أيرلندا الشاملية، الرنويج، بولندا، الربتغال، رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، 

سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويرسا، طاجيكستان، تركيا، تركامنستان، أوكرانيا، اململكة 

املتحدة، أوزباكستان

)WPRO( 20 بلًدا من إقليم غرب املحيط الهادئ

أسرتاليا، بروناي، كمبوديا، جزر كوك، فيجي، هونغ كونغ )منطقة إدارية خاصة، 

الصني(، الوس، ماكاو )منطقة إدارية خاصة، الصني(، ماليزيا، منغوليا، نيوزيلندا، 

نييوي، الفلبني، ساموا، سنغافورة، جزر سولومون، كوريا الجنوبية، تايوان )الصني(، 

فانواتو، فييتنام

تشري هذه القامئة إىل الرواد العامليني فيام يتعلق بالحجم كمتوسط بواجهة العبوة وظهرها. وال تندرج هنا سوى البلدان التي تكون فيها النسبة 70% عىل األقل )يبدأ الجدول الكامل 

يف الصفحة 8(. يُشار إىل الحجم يف كل بلد )مبا يف ذلك الحد، إذا كان مطلوبًا( بني قوسني للواجهة ثم الظهر بعدها. مثاًل، فإن )60%، 70%( يعني 60% للواجهة و70% للظهر.
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أكرب التحذيرات حجًم حسب املنطقة
/ 5

م هذا القسم ترتيبات للحجم حسب املنطقة وكمتوسط للواجهة والظهر. يُشار إىل كل البلد فيام يتعلق بالحجم )مبا يف ذلك االطار، إذا كان مطلوبًا( بني قوسني للواجهة ثم  يقدِّ

دة يف هذه الصفحة هي االقاليم الستة املستخدمة بواسطة منظمة الصحة العاملية. الظهر بعدها. مثاًل، فإن )30%، 90%( يعني 30% للواجهة و90% للظهر. املناطق املحدَّ

)SEARO( إقليم جنوب رشق آسيا

تيمور الرشقية )%85، %100(  %92.5

املالديف )%90، %90(   %90

نيبال )%90، %90(  %90

الهند )%85، %85(   %85

تايالند )%85، %85(   %85

رسيالنكا )%80، %80(   %80

ميامنار )%75، %75(  %75

)WPRO( إقليم غرب املحيط الهادئ

فانواتو )%90، %90(  %90

نيوزيلندا )%75، %100(  %87.5

هونغ كونغ )منطقة إدارية     %58 

          خاصة، الصني( )%85، %85(

أسرتاليا )%75، %90(  %82.5
جزر كوك )%75، %90( 4  %82.5

نييوي )%75، %90( 5  %82.5

بروناي )%75، %57(  %75

الوس )%75، %57(  %75

سنغافورة )%75، %75(  %75

)EURO( إقليم أوروبا

تركيا )%85، %100(   %92.5

طاجيكستان )%75، %75(  %57

ألبانيا )%65، %65(  %56

بلدان االتحاد األورويب  %56 

)%65 ،%65(  

جورجيا )%65، %65(  %65

غرينزي )%65، %65(  %65

إرسائيل )%65، %65(  %65

جرييس )%65، %65(  %65

مولدوفا )%65، %65(  %65

تركمنستان )%65، %65(  %65

اململكة املتحدة )%65، %65(  %65

)EMRO( إقليم رشق املتوسط

اململكة العربية السعودية  %65 

)%65 ،%65(  

باكستان )%60، %60(   %60

البحرين )%50، %50(  %50

جيبويت )%50، %50(  %50

مرص )%50، %50(  %50

إيران )%50، %50(  %50

الكويت )%50، %50(  %50

عمن )%50، %50(  %50

قطر )%50، %50(  %50

اإلمارات العربية املتحدة  %50 

 )%50 ،%50(  

اليمن )%50، %50(  %50

)AMRO( إقليم األمريكتني

أوروجواي )%80، %80(  %80

كندا )%75، %75(  %75

الربازيل )%30، %100(  %65

املكسيك )%30، %100(  %65

فنزويال )%30، %100(  %65

اإلكوادور )%60، %60(  %60

غيانا )%60، %60(   %60

جامايكا )%60، %60(  %60

)AFRO( إقليم افريقيا

بنني )%90، %90(   %90

غامبيا )%81.5، %81.5(   %81.5

تشاد )%80، %80(   %80

إثيوبيا )%78، %78(  %78

الكامريون )%70، %70(   %70

موريتانيا )%70، %70(   %70

السنغال )%70، %70(  %70

موريشيوس )%60، %70(  %65

توجو )%65، %65(  %65

أوغندا )%65، %65(  %65

اليابان موريتانيا جزرسولومون تشاد الفلبني

التطور التاريخي ألكرب التحذيرات الصحية عىل عبوات السجائر يف العامل
تضم القامئة التالية جميع املرات التي بدأت فيها سابقة عاملية جديدة فيام يتعلق بحجم التحذيرات الصحية عىل عبوة السجائر. تشري القامئة إىل الحجم كمتوسط لكٍل من واجهة 

ن القامئة عام التطبيق. العبوة وظهرها. تتضمَّ

كندا، 1989   %20

تايالند، 1993   %25

أسرتاليا، 1995  %29

بولندا، 1998  %30

كندا، 1994 )مبا يف ذلك اإلطار( # *  %35

# تباين حجم التحذير، مبا يف ذلك اإلطار، بدرجة ما حسب شكل العبوة.

* كانت التحذيرات الكندية يف عام 1994 تشغل نسبة 25% باإلضافة إىل إطار مساحته 3 مم يحيط بالتحذير. تطور ذلك إىل حوايل 35% مبا يف ذلك اإلطار، رغم أن ذلك تباين حسب شكل العبوة. تم تضمني أسرتاليا 

)1995( وبولندا )1998( يف القامئة ألنه يف ذلك الوقت كان لديهام أكرب التحذيرات حجاًم يف العامل دون اإلطار، عىل الرتتيب.

كندا، 2001  %50

بلجيكا، 2003 )مبا يف ذلك اإلطار( #   %56

أسرتاليا، 2006   %60

موريشيوس، يونيو 2009  %65

80%     أوروجواي، نوفمرب 2009

أسرتاليا، 2012   %82.5

تايالند، 2014  %85

نيبال، 2015  %90

تيمور الرشقية، 2018  %92.5
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االلتزامات مبوجب اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

%50+
 البلدان/السلطات القضائية

 التي تطالب بوضع
 تحذيرات بنسبة 50% عىل

األقل من واجهة
وظهر العبوة )يف املتوسط 

0

30

60

90

120

150

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021

24
32

46

60

94

107

122

0

50

100

150

200

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021

68

95

119
134

142 148
155

6 /

%	0+
 البلدان/السلطات القضائية

 التي تطالب بوضع تحذيرات
 بنسبة 0	% عىل األقل من

واجهة وظهر العبوة
)يف املتوسط(

اتباًعا للامدة 11 من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

)FCTC( ،55 واملعاهدة الدولية ملكافحة التبغ، فإنه يجب عىل أطراف االتفاقية 

التي تطالب بأن تحمل عبوات منتجات التبغ تحذيرات صحية تصف التأثريات 

الضارة الستخدام التبغ أو غري ذلك من الرسائل املالمئة التي "ينبغي أن تشغل نسبة 

50% أو أكرث من مساحات العرض الرئيسية وينبغي أال تقل النسبة عن 30% من 

نها. "مساحات  مساحات العرض" وميكن أن تتخذ شكل تحذيرات مصوَّرة أو تتضمَّ

العرض الرئيسية" يف أغلب عبوات السجائر هي واجهة العبوة وظهرها. يجب أن 

تكون التحذيرات باللغة أو باللغات الوطنية، ويجب تدويرها )التحذير الواحد غري 

كاٍف(، ويجب أن توضع عىل العبوة الكرتونية وغريها من العبوات التي يتم بيعها 

للمستهلكني، ويجب تطبيقها عىل كل فئات منتجات التبغ، وميكن تضمني رسائل غري 

متعلقة بالصحة )مثاًل "أقلع" أو "حافظ عىل مالك"(. ومبوجب اتفاقية منظمة الصحة 

العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )FCTC(، فال يتم السامح باستثناءات ملتاجر 

السوق الحرة، وال للعالمات التجارية صغرية الحجم، ويجب أن تطبِّق كل األطراف 

متطلبات التحذير اتباًعا للامدة 11 خالل ثالث سنوات من تاريخ رسيان اتفاقية 

منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )FCTC( عىل هذا الطرف.

تحتوي املادة 11 عىل رشط كذلك بشأن معلومات االنبعاثات التي توضع يف مكان 

آخر من العبوة، مع اشرتاط التوجيهات يف املادة 11 عىل أن املعلومات النوعية 

ينبغي استخدامها دون أرقام لناتج النيكوتني والقطران حسب معايري األيزو. وكذلك، 

فإن املادة 11 تشرتط عىل األطراف ضامن استخدام صناع التبغ للتغليف ليس "مضلالً 

أو احتيالياً أو يرجح أن يؤدي إىل انطباع خاطئ". وعىل األقل قد حظر 137 بلًدا/

سلطة قضائية تحديًدا أوصاف "خفيفة" و/أو "لطيفة" للسجائر، والكثري من األوصاف 
املضللة األخرى كذلك. 56

 

)
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البلدان/السلطات القضائية التي تطالب بوضع تحذيرات مصوَّرة عىل عبوات السجائر
/ 7
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الية التحذيرات بزيادة الحجم، وباستخدام الصور تزداد فعَّ
الية للتواصل  تُعد التحذيرات الصحية عىل عبوات منتجات التبغ وسيلة عالية الفعَّ

الصحي قياًسا بالتكلفة، فتصل تحذيرات العبوة إىل كل مدخن )ومستهليك منتجات 

التبغ األخرى( كل يوم، وتؤدي التحذيرات عملها طوال الوقت — طوال اليوم وكل 

يوم، فيمكن أن يخرج املدخن عبوته 20 مرة يوميًا، أي 7300 مرة يف السنة، وتتم 

مالحظة التحذيرات كذلك من ِقبل املحيطني باملستهلكني، كالعائلة واألصدقاء وزمالء 

العمل.

تزيد تحذيرات العبوة من الوعي بالتأثريات الصحية للتبغ وتحد من استخدامه، 

ونتيجة للتحذيرات الصحية، يحصل املستهلكون عىل قدٍر أكرب من املعلومات، 

ال عىل قدٍر أقل. يستحق املستهلكون أن يكونوا عىل علٍم تام بالتأثريات الصحية 

العديدة ملنتجات التبغ، والعبوة هي الوسيلة املثىل للقيام بذلك. تُبنيِّ الدراسات أن 

املستهلكني، مبا يف ذلك األطفال، يستهينون بالتأثريات الصحية، يف البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط والعايل.

د التكلفة. ومع  د اإلدارات الصحية محتوى التحذيرات، ولكن صناعة التبغ تسدِّ تحدِّ

إمكانية الوصول الفائقة تلك للمدخنني و غري املدخنني، فإنه غري املدهش أن نرى 

عدداً كبرياً جًدا من الحكومات يُحّسن من متطلبات التحذير عىل العبوة، ولكن 

تعارض صناعة التبغ التحذيرات املصوَّرة األكرب حجاًم كوسيلة لحامية أحجام مبيعاتها 

م عدد  الة، فلامذا تعارضها الصناعة إىل ذلك الحد؟ يقدِّ - فإذا مل تكن التحذيرات فعَّ

كبري من الدراسات البحثية 57، وكذلك تجارب بلدان العامل، أدلة غامرة بشأن التأثري 

املفيد للتحذيرات املصوَّرة األكرب حجاًم.

الية الحجم األكرب أكرث فعَّ
تُقر توجيهات اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

الية التحذيرات الصحية تزداد بزيادة الحجم، وبأن "األطراف  )FCTC(58 بأن فعَّ

ينبغي أن تنظر يف ]...[ أكرث من 50%" وأن "تهدف إىل تغطية أكرب قدٍر ممكن من 

مساحات العرض الرئيسية". فيعني الحجم األكرب أن التحذيرات أكرث وضوًحا للعيان، 

وأكرث أهمية، وأكرث تأثريًا، ويتيح الحجم األكرب صوًرا أكرب وأفضل، أو حجم خط أكرب، 

أو معلومات إضافية، مبا يف ذلك معلومات اإلقالع عن التدخني. وكذلك، فإن الحجم 

األكرب يزيد من صعوبة أن يؤدي الجزء الرتويجي الحامل للعالمة التجارية بالعبوة إىل 

تشتيت انتباه املستهلك عن التحذير، وقد أُكَّدت األحجام األكرب للتحذيرات تعترب أكرث 

ه  الية بسبب القرارات التي أقرَتها الحكومات من أنحاء العامل، حيث مييل التوجُّ فعَّ

بدرجة كبرية إىل زيادة حجم التحذير.

صورة واحدة تغني عن آالف الكلمت
تستطيع الصور نقل رسالة ذات أثر أكرب بكثري من مجرد رسالة مكتوبة فقط، فصورة 

واحدة تغني حًقا عن آالف الكلامت. وللصور أهمية خاصة لدى األفراد األميني أو 

محدودي التعليم، وهذا أحد الجوانب ذات األهمية الخاصة يف بلدان عديدة، و 

الصور كذلك أكرث أهمية للمهاجرين، والعاملني املؤقتني، وكذلك لألفراد من األقليات 

اللغوية الذين ال يستطيعون بعد قراءة اللغة )اللغات( الوطنية. ويف األماكن التي 

مل يتم حظر إعالنات التبغ فيها بعد، تستخدم رشكات التبغ صوًرا ملوَّنة يف إعالناتها 

عن التبغ، وقد طبعت صناعة التبغ الصور امللوَّنة عىل العبوات كثرياً يف السابق. فإذا 

كانت رشكات التبغ قد استخدمت الصور يف الرتويج ملنتجات التبغ، فإنه ينبغي أن 

يكون من استطاعة الحكومات استخدام الصور للتنفري من استخدام التبغ.

واتضحت جدوى التحذيرات املصوَّرة يف أكرث من 130 بلًدا/سلطة قضائية. وإذا 

كان يف استطاعة تلك البلدان القيام بذلك، فكل البلدان تستطيع القيام بذلك أيًضا. 

وتجُدر اإلشارة إىل أنه يف كثري من األحيان، ويف مصنع السجائر نفسه، تحمل بعض 

العبوات تحذيرات مصوَّرة بينام ال يحملها البعض اآلخر، ويتوقف ذلك عىل بلد 

املقصد. ولضامن الظهور للعيان بشكٍل أفضل، ينبغي وضع التحذيرات املصوَّرة 

عىل كل من واجهة العبوة وظهرها، دون االكتفاء بأحدهام، وينبغي وضعها عىل 

 ،58
قمة الواجهة/الظهر، ال يف األسفل، حسب ما هو مذكوٌر يف توجيهات املادة 11 

ن الجدول يف الصفحات 8-11 األحجام يف كٍل من الواجهة والظهر، مع اإلقرار  ويتضمَّ

بأن الواجهة أكرث أهمية بسبب ظهورها إىل العيان بدرجٍة أكرب. وينبغي أن يظهر 

عدد كبري من التحذيرات بالتزامن مع بعضها البعض، وينبغي تبديل كل مجموعة 

من التحذيرات من حنٍي إىل آخر، مثاًل كل 12 شهرًا، لنقل املعلومات بشأن التأثريات 

الصحية العديدة، وللحفاظ عىل حداثة التحذيرات والحد من تاليش تأثريها.
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2018 100 85 92.5 √ تيمور الرشقية 1 1

2021 �2019 �2010  تاوبعلا
ةدياحملا

100 85 92.5 √ تركيا 1 2

2022 90 90 90 √ بنني 3 3

2019 90 90 90 √ املالديف 3 4

2014 �2015 90 90 90 √ نيبال  3 5

2017 90 90 90 √ فانواتو 3 6

2008 �2018  تاوبعلا
ةدياحملا

100 75 87.5 √ نيوزيلندا )1( 7 7

2007 �2018 # 85 85 85 √ هونغ كونغ )منطقة إدارية خاصة، الصني( 8 8

2009 �2011 �2013 �2016 �2018 �2019 �2020 �2021 85 85 85 √ الهند )2( 8 9

2005 �2007 �2010 �2014 �2022  تاوبعلا
ةدياحملا

85 85 85 √ تايالند 8 10

2006 �2012  تاوبعلا
ةدياحملا

90 75 82.5 √ أسرتاليا )3( 11 11

2008 ** 90 75 82.5 √ جزر كوك )4( 11 12

2020 ** 90 75 82.5 √ نييوي )5( 11 13

2021 81.5 81.5 81.5 √ غامبيا 14 14

2015 �2019 �2021 80 80 80 √ تشاد  15 15

2015 80 80 80 √ رسيالنكا )6( 15 16
2006 �2008 �2009 �2010 �2012 �2013 �2014  

�2015 �2019
 تاوبعلا
ةدياحملا

80 80 80 √ أوروجواي 15 17

2020 78 78 78 √ إثيوبيا )7( 18 18

2008 �2012 75 75 75 √ بروناي 19 19

2001 �2012  تاوبعلا
ةدياحملا

75 75 75 √ كندا 19 20

2018 75 75 75 √ الوس )8( 19 21

2016 �2017 �2018 �2019 �2020 �2021 �2022  تاوبعلا
ةدياحملا

75 75 75 √ ميامنار )9( 19 22

2004 �2006 �2013 �2020  تاوبعلا
ةدياحملا

75 75 75 √ سنغافورة 19 23

2019 75 75 75 √ طاجيكستان )10( 19 24

2019 �2021 70 70 70 √ الكامريون 25 25

2021 70 70 70 √ موريتانيا )11( 25 26

2017 70 70 70 √ السنغال 25 27

2022 65 65 65 √ ألبانيا 28 28

2016 √ 65 65 65 √ النمسا 28 29

2006 �2011 �2016  تاوبعلا
ةدياحملا

√ 65 65 65 √ بلجيكا 28 30

2016 √ 65 65 65 √ بلغاريا 28 31

2017 √ 65 65 65 √ كرواتيا 28 32

2017 √ 65 65 65 √ قربص 28 33

2016 √ 65 65 65 √ التشيك 28 34

2012 �2016  تاوبعلا
ةدياحملا

√ 65 65 65 √ الدمنارك 28 35

2016 √ 65 65 65 √ إستونيا 28 36

2016 √ 65 65 65 √ فنلندا 28 37

2011 �2016  تاوبعلا
ةدياحملا

√ 65 65 65 √ فرنسا 28 38

2018 65 65 65 √ جورجيا 28 39

2016 √ 65 65 65 √ أملانيا 28 40

2016 √ 65 65 65 √ اليونان 28 41

2011 �2021  تاوبعلا
ةدياحملا

65 65 65 √ غرينيس )12( 28 42

2012 �2016  تاوبعلا
ةدياحملا

√ 65 65 65 √ املجر )13( 28 43

2013 �2016  تاوبعلا
ةدياحملا

√ 65 65 65 √ أيرلندا 28 44

 تاوبعلا
ةدياحملا

65 65 65 إرسائيل 28 45

2016 √ 65 65 65 √ إيطاليا 28 46

2012 �2022  تاوبعلا
ةدياحملا

65 65 65 √ جرييس )12( 28 47

2010 �2016 √ 65 65 65 √ التفيا 28 48
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2016 √ 65 65 65 √ ليتوانيا 28 49

2017 √ 65 65 65 √ لوكسمبورغ 28 50

2011 �2016 √ 65 65 65 √ مالطا 28 51

2018 65 65 65 √ جمهورية مولدوفا 28 52

2016  تاوبعلا
ةدياحملا

√ 65 65 65 √ هولندا 28 53

2021 65 65 65 √ أيرلندا الشاملية )اململكة املتحدة( )14( 28 54

2016 √ 65 65 65 √ بولندا 28 55

2016 √ 65 65 65 √ الربتغال 28 56

2008 �2016 √ 65 65 65 √ رومانيا 28 57

2012 �2019  تاوبعلا
ةدياحملا

65 65 65 √ اململكة العربية السعودية 28 58

2016 √ 65 65 65 √ سلوفاكيا 28 59

2017  تاوبعلا
ةدياحملا

√ 65 65 65 √ سلوفينيا 28 60

2011 �2017 √ 65 65 65 √ إسبانيا 28 61

2016 √ 65 65 65 √ السويد 28 62

65 65 65 توغو  28 63

2015 65 65 65 √ تركامنستان )15( 28 64

2021 65 65 65 √ أوغندا 28 65

2008 �2016 �2021  تاوبعلا
ةدياحملا

65 65 65 √ اململكة املتحدة 28 66

2009 70 60 65 √ موريشيوس 28 67

2002 �2004 �2009 �2018 100 30 65 √ الربازيل  28 68
2010 �2011 �2012 �2013 �2014 �2015 �2016  

�2017 �2018 �2019 �2020 �2022 100 30 65 √ املكسيك )16( 28 69

2005 �2009 �2014 100 30 65 √ فنزويال 28 70

2019 �2021 60 60 60 √ بوركينا فاسو )17( 71 71
2012 �2013 �2014 �2015 �2016 �2017  

�2018 �2019 �2020 �2021 60 60 60 √ اإلكوادور 71 72

2019 60 60 60 √ غيانا 71 73

2014 60 60 60 √ جامايكا )18( 71 74

2010 �2018 �2019 60 60 60 √ باكستان 71 75

2013 90 30 60 √ فيجي  71 76

2014 90 30 60 √ ساموا 71 77

2015 63 53 58 √ ناميبيا )19( 78 78

2010 # * 63 48 56 √ ليختنشتاين )20( 79 79

2010 # * 63 48 56 √ سويرسا )21( 79 80

2016 �2018 �2021 55 55 55 √ كمبوديا 81 81

2018 60 50 55 √ غانا 81 82

2009 �2014 60 50 55 √ ماليزيا 81 83

51 51 51 اليابان )22( 84 84

2015 30 70 50 √ جزر سولومون 85 85

2012 �2014 �2016 �2019 # 50 50 50 √ األرجنتني 85 86

2017 50 50 50 √ أرمينيا 85 87

2012 50 50 50 √ البحرين 85 88

2016 50 50 50 √ بنغالديش 85 89

2017 50 50 50 √ روسيا البيضاء 85 90

2011 �2015 50 50 50 √ بوليفيا 85 91

2006 �2007 �2008 �2009 �2010 �2011 �2012 �2013 �2016 50 50 50 √ تشييل )23( 85 92

2014 �2015 �2016 �2021 �2022 50 50 50 √ كوستاريكا 85 93

2009 50 50 50 √ جيبوت 85 94

2008 �2010 �2012 �2014 �2016 �2021 50 50 50 √ مرص 85 95

2012 �2015 50 50 50 √ السلفادور 85 96

2012 �2013 �2014 �2015 �2018 �2019 �2021 50 50 50 √ هندوراس )24( 85 97

2009 50 50 50 √ إيران  85 98

2013 �2017 50 50 50 √ كازاخستان 85 99

2012 50 50 50 √ الكويت 85 100

2016 �2017 50 50 50 √ قرغيزستان 85 101

2013 # 50 50 50 √ ماكاو )منطقة إدارية خاصة، الصني( 85 102
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2012 �2013 �2015 �2016 50 50 50 √ مدغشقر )25( 85 103

2010 �2013 50 50 50 √ منغوليا 85 104

2020 50 50 50 √ نيجرييا )26( 85 105

2012 50 50 50 √ عامن 85 106
2006 �2009 �2010 �2012 �2014  
�2015 �2016 �2017 �2019 �2021 50 50 50 √ بنام 85 107

2009 �2011 �2014 �2015 �2016 �2019 50 50 50 √ بريو 85 108

2016 �2018 �2020 50 50 50 √ الفلبني 85 109

2012 50 50 50 √ قطر 85 110

2013 �2017 50 50 50 √ روسيا االتحادية 85 111

2017 50 50 50 √ سانت لوسيا )27( 85 112

2013 �2016 50 50 50 √ سيشل 85 113

2016 �2018 �2020 50 50 50 √ كوريا الجنوبية )جمهورية كوريا( 85 114

2014 �2018 50 50 50 √ سورينام 85 115

2022 50 50 50 √ ترينيداد وتوباغو )28( 85 116

2018 # 50 50 50 √ جزر توركس وكايكوس )اململكة املتحدة( )29( 85 117

2012 50 50 50 √ أوكرانيا 85 118

2012 50 50 50 √ اإلمارات العربية املتحدة 85 119

2022 # 50 50 50 √ الواليات املتحدة األمريكية )30( 85 120

2013 50 50 50 √ فيتنام 85 121

2014 50 50 50 √ اليمن 85 122

2013 * 53 43 48 √ أيسلندا 123 123

2011  تاوبعلا
ةدياحملا

* 53 43 48 √ الرنويج 123 124

45 45 45 لبنان )31( 125 125

2006 �2013 43 43 43 √ األردن )32( 126 126

* 50 35 43 البوسنة والهرسك )33( 127 127

40 40 40 جزر القمر 128 128

2014 �2019 # 40 40 40 √ إندونيسيا  128 129

2019 40 40 40 √ العراق 128 130

2018 �2019 40 40 40 √ باراجواي )34( 128 131

2021 40 40 40 √ أوزباكستان 128 132

2016 50 30 40 √ كينيا 128 133

2016 # 45 32 39 √ غرينالند )الدمنارك(  134 134

# * 45 32 39 كوسوفو 134 135

35 35 35 الصني 136 136

2009 �2014 �2020 # 35 35 35 √ تايوان،الصني 136 137

# * 40 30 35 جزر فارو )الدمنارك( 136 138

2013 * 40 30 35 √ مونتينيغرو 136 139

2010 * 40 30 35 √ مقدونيا الشاملية  136 140

* 40 30 35 رصبيا 136 141

30 30 30 أذربيجان 142 142

# 30 30 30 برمودا 142 143
2010 �2011 �2012 �2013 �2014 �2015 �2016 �2017 �2018 

�2019 �2020 �2021 30 30 30 √ كولومبيا 142 144

30 30 30 جمهورية الكونغو  142 145

30 30 30 جمهورية الكونغو الدميقراطية 142 146

# 30 30 30 إريرتيا )35( 142 147

30 30 30 غينيا 142 148

30 30 30 مايل 142 149

30 30 30 ناورو 142 150

30 30 30 رواندا 142 151

2016 30 30 30 √ السودان ووالية الخرطوم )36( 142 152

30 30 30 تنزانيا )37( 142 153

30 30 30 تونغا 142 154

# 60 0 30 كوبا )38( 142 155

12 ربوتكأ 2020 X 25 30 28 موزمبيق 156 156

5 ربمتبس 2008 X 0 50 25 ليبيا 157 157
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.)FCTC( البلدان/السلطات القضائية التي ليست طرفًا يف اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ #
51-54.EC/2001/37 البلدان/السلطات القضائية التي تتبع توجيه االتحاد األورويب *

** البلدان/السلطات القضائية التي تطبِّق العبوات املحايدة عمليًا بسبب البلد التي يتم استرياد العبوات منها.

تم تقريب متوسط األحجام فيام يخص بواجهة العبوة وظهرها يف الجدول، ومن ذلك مثاًل أن 12.5% تم تقريبه إىل 13%. يف حالة البلدان التي يكون فيها متوسط الحجم 80% عىل األقل، مل يجِر تقريب متوسط الحجم.

البلدان األخرى: مل يندرج البلدان التاليني يف هذا التقرير لعدم تأكيد املعلومات يف وقت النرش: كوريا الشاملية )جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية( 50 وتونس.

18 ويلوي 2008 X 26 16 21 جنوب إفريقيا )93( 158 158

4 سرام 2018 X 25 15 20 زميبابوي 159 159

27 رياربف 2008 X 0 30 15 الجمهورية العربية السورية 160 160

28 ربمتبس 2009 X 15 15 15 الجزائر 160 161

2009 # 30 0 15 √ جزر الكاميان )اململكة املتحدة( )04( 160 162

14 رياربف 2009 X 0 25 13 جواتيامال 163 163

# 0 20 10 الضفة الغربية وقطاع غزة 164 164

# 10 0 5 املغرب )14( 165 165

21 سطسغأ 2011 X 3 3 3 زامبيا )24( 166 166

11 ربمفون 2013 X 0 0 0 أفغانستان 167 167

# 0 0 0 أندورا )34( 167 168

19  ربمسيد 2010 X 0 0 0 أنغوال 167 169

3 ربمتبس 2009 X 0 0 0 أنتيغوا وباربودا 167 170

1 رياربف 2013 X 0 0 0 جزر البهاما 167 171

1 رياربف 2009 X 0 0 0 باربادوس )44( 167 172

15 سرام 2009 X 0 0 0 بيليز 167 173

27 رياربف 2008 X 0 0 0 بوتان )54( 167 174

1 ويام 2008 X 0 0 0 بتسوانا 167 175

20 رياربف 2009 X 0 0 0 بوروندي 167 176

2 رياني 2009 X 0 0 0 كابو فريدي 167 177

5 رياربف 2009 X 0 0 0 جمهورية إفريقيا الوسطى 167 178

11 ربمفون 2013 X 0 0 0 كوت ديفوار 167 179

22 ربوتكأ 2009 X 0 0 0 دومينيكا 167 180

# 0 0 0 جمهورية الدومينيكان 167 181

X 16 ربمسيد 2008 0 0 0 غينيا االستوائية 167 182

13 ليربأ 2009 X 0 0 0 إسواتيني 167 183

21 ويام 2012 X 0 0 0 الغابون )64( 167 184

12 ربمفون 2010 X 0 0 0 غرينادا 167 185

5  رياربف 2012 X 0 0 0 غينيا-بيساو 167 186

# 0 0 0 هايتي 167 187

14 ربمسيد 2008 X 0 0 0 كرييبات 167 188

14 ليربأ 2008 X 0 0 0 ليسوتو 167 189

14 ربمسيد 2012 X 0 0 0 ليبرييا 167 190

# 0 0 0 ماالوي 167 191

8 سرام 2008 X 0 0 0 جزر مارشال 167 192

X 16 وينوي 2008 0 0 0 ميكرونيزيا 167 193

# ** 0 0 0 موناكو )74( 167 194

8 ويلوي 2011 X 0 0 0 نيكاراغوا 167 195

25 سطسغأ 2008 X 0 0 0 النيجر )84( 167 196

27 رياربف 2008 X 0 0 0 باالو 167 197

23 سطسغأ 2009 X 0 0 0 بابوا غينيا الجديدة 167 198

19 ربمتبس 2014 X 0 0 0 سانت كيتس ونيفيس 167 199

8 ربوتكأ 2007 0 0 0 سان مارينو )94( 167 200

11 ويلوي 2009 X 0 0 0 ساو تومي وبرينسيبي 167 201

20 سطسغأ 2012 X 0 0 0 سرياليون 167 202

# 0 0 0 الصومال 167 203

# 0 0 0 جنوب السودان 167 204

27 وينوي 2014 X 0 0 0 سانت فينسنت والغرينادين 167 205

25 ربمسيد 2008 X 0 0 0 توفالو 167 206
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 ملخص تواريخ التطبيق

1 ديسمرب 12012 أكتوبر 2012أسرتاليا. 	

1 يناير 202017 مايو 2016فرنسا. 2

20 مايو 202017 مايو 2016اململكة املتحدة. 	

1 يوليو 12018 يوليو 2017الرنويج. 	

30 سبتمرب 302018 سبتمرب 2017أيرلندا. 5

6 يونيو 142018 مارس 2018نيوزيلندا. 	

1 يناير 2020 23 أغسطس 2019اململكة العربية السعودية. 7

8 ديسمرب 102019 سبتمرب 2019تايالند. 8

7 فرباير 92020 نوفمرب 2019كندا. 9

5 يناير 52020 ديسمرب 2019تركيا. 0	

21 ديسمرب 212019 ديسمرب 2019أوروجواي. 		

1 يناير 12020 يناير 2020سلوفينيا. 2	

1 يناير 12021 يناير 2020بلجيكا. 		

8 يناير 82020 يناير 2020إرسائيل. 		

1 يوليو 12020 يوليو 2020سنغافورة. 5	

1 أكتوبر 12021 أكتوبر 2020هولندا. 		

1 أبريل 12022 يوليو 2021الدمنارك. 7	

31 يوليو 312022 يوليو 2021غرينزي. 8	

1 يناير 12022 يناير 2022املجر*. 9	

31 يوليو 12022 يناير 2022جرييس. 20

9 يوليو 2022 10 أبريل 2022ميامنار. 	2

العبوات املحايدة
زخم دويل هائل

تحظر العبوات املحايدة ظهور ألوان العالمات التجارية وشعاراتها 

وعنارصها عىل العبوات، وتطالب بأن تتوفَّر العبوات يف شكل ومادة 

وبنية قياسية فقط. )تتم اإلشارة إىل العبوات املحايدة كذلك مبصطلح 

"العبوات القياسية" أو "العبوات املحايدة والقياسية" أو "العبوات 

العمومية"(. وحسب العبوات املحايدة، يستمر ظهور التحذيرات 

الصحية، ولكن جزء العالمة التجارية بالعبوة يكون باللون نفسه )مثاًل 

بالبني الباهت( لكل العالمات التجارية، ويتم السامح باسم العالمة 

التجارية عىل العبوات، ولكن يف موقع قيايس وبلون قيايس )مثاًل الرمادي 

الفاتح(، وبنمط وحجم قياسيني للخط.

تقيِّد العبوة املحايدة استخدام الصناعة للعبوة كأداة ترويجية، وهو ما 

الية التحذيرات  ميكن أن يقلل من جاذبية منتجات التبغ، ويزيد من فعَّ

عىل العبوة، ويقيِّد التضليل عىل العبوة، ويقلل استخدام التبغ، فال ينبغي 

رة للرتويج الستخدام التبغ. وتويص  استخدام العبوات كالفتات مصغَّ

توجيهات كل من املادة 11 58 واملادة 31 59 من اتفاقية منظمة الصحة 

العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )FCTC( أن تنظر األطراف يف 

تطبيق العبوات املحايدة. فالعبوات املحايدة مدعومة بأدلة مكثفة60.

 كان موضوع اليوم العاملي لالمتناع عن التبغ ملنظمة الصحة العاملية يف 

31 مايو 2016 "استعدوا للعبوات املحايدة".61 وقد طبَِّقت سابقة أسرتاليا 

العاملية العبوات املحايدة بالكامل عىل مستوى البيع بالتجزئة بدًءا من 

1 ديسمرب 2012. واآلن يوجد زخم دويل هائل بشأن العبوات املحايدة، 

ويوجد 38 بلًدا/سلطة قضائية عىل األقل يف طريقها لالنتقال إىل العبوة 

املحايدة، مع وجود 21 بلًدا تبنَّت اإلجراء، و3 بلدان بدأت تنفيذه 

بالفعل، و14 بلًدا ما زالت تعمل عىل ذلك. وتم تطبيق العبوات املحايدة 

يف كل من أسرتاليا )2012(، وفرنسا )2016(، واململكة املتحدة )2016(، 

والرنويج )2017(، وأيرلندا )2017(، ونيوزيلندا )2018(، واململكة العربية 

السعودية )2019(، وتركيا )2019(، وتايالند )2019(، وكندا )2019(، 

وأوروجواي )9102(، وسلوفينيا )2020(ـ وبلجيكا )2020(، وإرسائيل 

)2020(، وسنغافورة )2020(، وهولندا )2020(، والدمنارك )2021(، 

وغرينزي )2021(، وسيتم تطبيقها يف املجر )2022(، وجرييس )2022(، 

وميامنار )2022(. وتم تطبيق العبوات املحايدة عمليًا يف 3 بلدان حيث 

تم استيالد العبوات من بلد به عبوات محايدة، وهو املغرب )من فرنسا(، 

وجزر كوك )من نيوزيلندا(، ونييوي )من أسرتاليا(. تخضع العبوات 

املحايدة للبحث بعني االعتبار رسميًا يف 14 بلًدا عىل األقل وهي: أرمينيا، 

وتشييل، وكوستاريكا، وفنلندا، وجورجيا، وإيران، وماليزيا، وموريشيوس، 

واملكسيك، ونيبال، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأسبانيا، ورسيالنكا، 

ولدى تيمور الرشقية مطالبات قريبة للغاية من العبوات املحايدة.

*يف املجر، العبوات املحايدة مطلوبة للعالمات التجارية الجديدة بدًءا من 20 أغسطس 2016.

موناكو،47 جزر كوك،4 نييوي5 – العبوات املحايدة قيد التطبيق عمليًا، يتم استرياد العبوات من فرنسا 

ونيوزيلندا وأسرتاليا، عىل الرتتيب.

االتحاد األورويب – توجيه منتجات التبغ الذي تم تبنيه يف 3 أبريل 2014، ينص رصاحًة عىل أن 27 

بلًدا باالتحاد األورويب لديها خيار تطبيق العبوات املحايدة.76 

تيمور الرشقية – أحرزت تقدًما كبريًا رغم إنها مل تستكمل بعد التقدم إىل العبوات املحايدة، مع 

رسيان املتطلبات يف 6 سبتمرب 2018. يجب أن يكون جزء العالمة التجارية بالعبوات باللون األسايس 

القيايس، ولكن ال يزال مسموًحا أن تكون الشعارات وأسامء العالمات التجارية بخطوط ذات نسٍق 
معنيَّ )رغم أن ذلك يكون باللون األبيض فقط(.7

 البلدان / السلطات القضائية التي تتطلب تغليًفا عاديًا



13

 أسرتاليا )الواجهة(
بعد العبوات املحايد

 أسرتاليا )الظهر(
بعد العبوات املحايدة

أوروجواي

تايالند

إرسائيل )الواجهة( املجر

سنغافورة )الواجهة( سنغافورة )الظهر(

اململكة العربية السعودية فرنس

كندا

أيرلندا

/ 13

أسرتاليا )الواجهة(
قبل العبوات املحايدة

الدور يف طور التنفيذ
أرمينيا – يف 13 فرباير 2020، تم تبني ترشيع للعبوات املحايدة عىل أن يرسي بدًءا من 1 

يناير 2024، رغم إن تبني اللوائح التقنية ال يزال رضوريًا.62

تشييل – تم اعتامد القانون مع الهيئة الرقابية بواسطة مجلس الشيوخ يف 9 يوليو 2015، 

وجرت املوافقة عليه من طرف لجنة الصحة باملجلس يف 22 يناير 2018، وتم إرساله إىل لجنة 
الزراعة باملجلس، التي ستعقد جلسات استامع يف 5 أكتوبر 2021، عىل األقل.63 

كوستاريكا – يف 5 مايو 2021، تم عرض قانون العبوات املحايدة الذي كان ال يزال يتطلَّب 

الئحة التطبيق عىل املجلس الترشيعي وتم توقيعه بواسطة 28 عضًوا عىل األقل من بني 57 
عضًوا.64

فنلندا – يف 24 سبتمرب 2021، أعلنت فنلندا مسودة مرسوم يتطلَّب استخدام العبوات 

املحايدة، وكان التاريخ املقرتح لرسيان ذلك هو 1 يناير65.2023 

جورجيا – تم تبني الترشيع يف 30 مايو 2017، مع مطالبة الهيئة الرقابية بالعبوات 

املحايدة.66 

إيران – وافق الرئيس عىل العبوات املحايدة يف 2019، وتم وضع توجيهات وطنية للعبوات 

املحايدة،67 ولكن اللوائح مل يتم تبنيها بعد. 
ح نائب وزير الصحة إن العبوات املحايدة قيد النظر.68 ماليزيا – يف 12 فرباير 2019، رصَّ

موريشيوس – يف 16 ديسمرب 2020، أعلنت موريشيوس عن مسودة للوائح العبوات 
املحايدة.69

املكسيك – يف تقريرها يف عام 2020 إىل اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن 
مكافحة التبغ )FCTC(أعلنت املكسيك أن العبوات املحايدة مبثابة أولوية.70

نيبال – يف 8 مايو 2017، أعلن وزير الصحة أن نيبال ستكون بها العبوات املحايدة بحلول 
عام71.2018

جنوب أفريقيا – يف 9 مايو 2018، تم نرش مسودة قانون للعرض عىل الربملان مع انتهاء فرتة 
االستشارة يف 9 أغسطس 272018

كوريا الجنوبية – يف 12 مايو 2019، أعلن وزير الصحة والرفاه نية تطبيق العبوات املحايدة 

كجزء من مجموعة سياسات مكافحة التبغ الشاملة املنشودة.73 

ح وزير الصحة أنه يتم تطوير خطة شاملة ملكافحة التبغ  أسبانيا – يف 11 مارس 2021، رصَّ
ن العبوات املحايدة.74 وأنها ستتضمَّ

رسيالنكا – يف 10 أكتوبر 2018، وافق مجلس الوزراء عىل وضع مسودة لترشيع العبوات 
املحايدة، ويف 3 مايو 2018، رصَّحت الحكومة أن العبوات املحايدة مبثابة أولوية.75



14

تشاد - العبوة الكرتونية 
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الحد األدىن ملساحة السطح

تطالب أغلب البلدان/السلطات القضائية بتخصيص حد أدىن ملساحة سطح التحذيرات، باإلضافة إىل حد أدىن 

للنسبة املئوية للحجم يف الواجهة والظهر. ميكن أن يساعد ذلك عىل التعامل مع أشكال العبوات الصغرية، 

وعبوات السجائر "الرفيعة للغاية" لضامن الحد األدىن ملساحة التحذير بصفة عامة. فيام يتعلَّق بالسجائر، 

رغم إن األمور قد تتباين، فإن الطول القيايس الشائع امللحوظ حول العامل يبلغ حوايل 83-84 ملم، وهو ما 

يؤدي إىل أن يكون السطح العلوي للواجهة/ظهر العبوة حوايل 49 سم2.

يرد فيام ييل الحد األدىن ملساحات السطح لعبوات السجائر، إال أن القامئة غري شاملة:

كيبك )مقاطعة كندية(، الوجه والظهر )2016( 46.5 سم2 

كندا، الوجه والظهر )2022( * 43.7 سم2 

نيوزيلندا، الظهر )2018( 46.8 سم2 

نيوزيلندا، الواجهة )2018( 35.1 سم2 

أسرتاليا، الظهر )2022( 42.1 سم2 

أسرتاليا، الواجهة )2021( 35.1 سم2 

جزر القمر، الواجهة والظهر )2014( 30.0 سم2 

االتحاد األورويب، الواجهة والظهر )2016( 22.9 سم2 

اململكة املتحدة، الواجهة والظهر )2016( 22.9 سم2 

غرينيس )2021( وجرييس )2022(، الواجهة والظهر 22.9 سم2 

الهند، الواجهة والظهر )2016( 14.3 سم2 

اليابان، الواجهة والظهر، أو 18.2 سم2 يف حالة مساحة عرض رئيسية واحدة )2020( 13.2 سم2 

*يف كندا، ينطبق الحد األدىن ملساحة العرض، الذي يبلغ 43.7 سم2 عىل أي سجائر. لدى كندا فئتان من أطوال السجائر، هي 

العادية والحجم املليك، ومن املعروف عن الحجم املليك أنه يرتاوح بني 82.0 إىل 85.0 ملم، باملقارنة بالطول القيايس الدويل 

املعتاد. فيام يخص الحجم املليك للسجائر بكندا، فإن الحد األدىن ملساحة سطح التحذير هو 51.0 سم2. تطالب كندا ببيع 

السجائر يف عبوات عىل شكل زالقة وغالف، مام يزيد الحد األدىن ملساحة سطح التحذير. وجزر القمر والهند مثاالن عىل 

تطبيق الحد األدىن ملساحات سطح التحذير عىل جميع منتجات التبغ.

ميامنار غانا بنام بنام أوغندا

تيمور الرشقية )الواجهة( تايالند توجو )الواجهة( الوس أوروجواي )الواجهة(

الكامريون تشييل

باكستان الصني
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جزر سولومون هونغ كونغ اإلكوادور )الواجهة( إثيوبيا )الواجهة( أرمينيا

بوركينا تنزانيا ركيا نييوي )الظهر، مستوردة من أسرتاليا( سانت لوسيا

مولدوفااإلكوادور )الظهر(املكسيك )الواجهة(املكسيك )الظهر( كوستاريكا )الظهر، 2202(

بنجالديش أرمينيا الفلبني )الواجهة( الصني غانا )الظهر(

املكسيك األرجنتني بريو كولومبيا



16

نيبلفلا )رهظلا( ادنلريأ نوريماكلا   )رهظلا( ليزاربلا   )ةمدقملا( جيورنلا

ةيبونجلا ايروك لاغنسلا )رهظلا( برغملا )رهظلا( ياوجوروأ )رهظلا( ايناركوأ 

  اناغ روداوكإلا ياوجاراب ايقيرفأ بونج )رهظلا( ليزاربلا

ايبمولوك      نيتنجرألا    نيتنجرألا روداوكإلا

16 /

رسيالنكاالفلبنيروسيا )الواجهة( الرنويج )الظهر(سنغافورة 
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جمع املعلومات
تم بذل مجهود كبري لضامن دقة املعلومات التي يتضمنها هذا التقرير. فتم 

إدراج املعلومات التي تم الحصول عليها حتى 22 أكتوبر 2021 لضامن أن 

يكون التقرير مجاريًا ألحدث التطورات قدر اإلمكان قبل النرش. ولكن فيام 

يخص بضع بلدان، مل يكن من املمكن التأكد من املتطلبات الوطنية قبل 

وقت النرش، وكذلك فإن املتطلبات الوطنية لتحذيرات العبوة قيد تطور 

مستمر، فقد تكون بعض البلدان املدرجة ضمن هذا التقرير قد أحرزت 

املزيد من التقدم دون أن ينعكس ذلك يف هذا التقرير.

مل يتم إدراج معلومات البلدان يف هذا التقرير إال بعد إمتام املتطلبات 

القانونية )مثل وجود قانون أو الئحة أو مرسوم(، دون الحاجة إىل مزيد 

من خطوات املوافقة. مل يتم استكامل فرتة املرحلة االنتقالية لتطبيق 

التحذير عىل العبوات يف بعض البلدان، ولكن إن مل تكن هناك حاجة إىل 

مزيد من خطوات املوافقة، فقد تم إدراج تلك املتطلبات الجديدة يف 

التقرير. وحيثام مل ميكن التأكد من املعلومات الخاصة ببلد ما قبل النرش، 

مل تدرج تلك املعلومات الجديدة.

م هذا التقرير املعلومات الخاصة بعبوات السجائر فقط، دون منتجات  يقدِّ

التبغ األخرى. مل يتم جمع املعلومات الخاصة بالعلب الكرتونية للسجائر.

نيبلفلا )ةهجاولا( ايسور افودلوم 

يبوروألا داحتالا/ةدحتملا ةكلمملا دناليات ةروفاغنس غنوك غنوه 

ةيدوعسلا

نومولوس رزج

كوستاريكا

تشييل 

ايبمولوك   ايبمولوك  سارودنه وريب 
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ملزيد من املعلومات
Campaign for Tobacco-Free Kids 

https://www.tobaccofreekids.org/global-
resources 

www.tobaccocontrollaws.org

Tobacco Labelling Resource Centre 
www.tobaccolabels.ca

Institute for Global Tobacco Control,  
Tobacco Pack Surveillance System 

http://globaltobaccocontrol.org/tpackss/

FCTC Guidelines for Article 11 
(packaging and labelling) 

http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/
article_11/en/

WHO Framework Convention 
on Tobacco Control 

http://www.who.int/fctc

حملة أطفال بال تدخني

مركز موارد ملصقات التبغ

نظام ترصد عبوات التبغ

توجيهات اتفاقية منظمة الصحة 

العاملية اإلطارية بشأن مكافحة 

التبغ )CTCF( للمدة 		 

)العبوات وامللصقات(

اتفاقية منظمة الصحة العاملية 

اإلطارية بشأن مكافحة التبغ



18

18 /

نيوزيلندا: مجموعتان متناوبتان من 7 تحذيرات كل 12 شهرًا يف كل من دورَت 2008 و2018. . 	

الهند: يف دورات أعوام 2016 و2018 و2019 و2020 و2021، يظهر تحذير مصوَّر واحد يف املرة . 2

الواحدة.

أسرتاليا: مجموعتان متناوبتان من 7 تحذيرات كل 12 شهرًا يف كل من دورَت 2006 و2012. . 	

باإلضافة إىل التحذير الذي يشغل نسبة 90 % من ظهر العبوة، تطالب أسرتاليا كذلك بوضع 

رسالة "ممتثلون ملعايري خطر الحريق األسرتالية. ينبغي االستخدام بحذر"، التي تظهر يف الجزء 

الذي يشغل 10 % من أسفل ظهر العبوة.

ن الصور(، . 	 جزر كوك: ينبغي أن متتثل التحذيرات إما ملتطلبات أسرتاليا أو نيوزيلندا )التي تتضمَّ

أو املطالبة بوضع تحذيرات نصية تشغل نسبة 50 % مع رسائل محددة باللغة اإلنجليزية ويف 

لغة املاوري بجزر كوك. عمليًا، فقد عرضت صور عىل العبوات حسب متطلبات نيوزيلندا )أو 

رمبا أسرتاليا يف السابق(. 

نييوي: ينبغي أن تشغل التحذيرات املصوَّرة نسبة 90 % من الواجهة ونسبة 90 % من الظهر، . 5

أو ينبغي االمتثال ملتطلبات التحذير من بلدان معينة حسب إشعار وزير الصحة يف جريدة 

جازيت جزيرة نييوي )Niue Island Gazette(. رغم إن إخطار الجازيت مل يجِر الحصول عليه 

يف وقت النرش، فإن عبوات السجائر يف نييوي تأت من أسرتاليا.

رسيالنكا: تتطلَّب اللوائح إجراء تغيري جزيئ كل ستة أشهر ملجموعة التحذيرات التي تظهر عىل . 	

العبوات. ولكن هذا التغيري مل يكن يحدث. 

إثيوبيا: الحجم 70 % باإلضافة إىل حد يبلغ 1 ملم يحيط بالتحذير، مع حجم بنسبة 78 % بناًء . 7

عىل العبوات املتاحة.

الوس: تأخر تاريخ التطبيق للتحذيرات املصوَّرة التي تشغل نسبة 75 % يف 2016 إىل 1 يناير . 8

2018، حسب املشار يف خطاب صدر يف 23 أكتوبر 2017 من وزارة الصناعة والتجارة إىل رشكات 

التبغ.

ميامنار: يف الفرتة من عام 2016 إىل عام 2021، مل يظهر سوى تحذير مصوَّر واحد يف املرة . 9

الواحدة، وتغريَّ كل 12 شهرًا. بدًءا من عام 2022، ظهرت سلسلة من التحذيرات يف الوقت 

نفسه. 

طاجيكستان: تم تبني األمر رقم 858 بشأن املوافقة عىل الترشيعات القانونية التنظيمية . 0	

لتطبيق قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن الحد من استخدام منتجات التبغ"، يف 19 سبتمرب 

2018، ويتطلَّب وضع تحذيرات مصوَّرة تشغل نسبة %75 ولكن مل يتم تحديد تاريخ للتطبيق. 

وعمليًا، فقد بدأ ظهور التحذيرات املصوَّرة يف 2019.

موريتانيا: تم مد تاريخ التطبيق الذي كان يف 6 نوفمرب 2020، اتباًعا لألمر رقم. MS/64 بشأن . 		

عبوات وملصقات منتجات التبغ إىل عام 2021.

غرينزي وجرييس: غرينزي وجرييس ملحقتان بالتاج الربيطاين ويقعان يف القنال اإلنجليزي وهام . 2	

ليستا جزًءا من اململكة املتحدة وال من االتحاد األورويب. طبَّقت دورة عام 2011 يف غرينزي 

ودورة عام 2012 يف جرييس توجيه االتحاد األورويب لعام 2001.

املجر: يف الدورة األوىل )2012(، كان ينبغي تدوير 42 تحذيرًا مصوًرا عىل مدار 3 سنوات، مع . 		

عدم السامح بأن يكون االختالف بني التحذيرات ذات معدل الظهر األكرب والتحذيرات ذات 

معدل الظهور األقل أكرب من 10 %.

أيرلندا الشملية: بدًءا من 1 يناير 2021، التزمت أيرلندا الشاملية مبتطلبات محتوى التحذير . 		

املصور الذي يشغل نسبة 65% باالتحاد األورويب بعد مغادرة اململكة املتحدة لالتحاد األورويب، 

بينام طبَّقت بقية اململكة املتحدة املتطلبات الجديدة ملحتوى التحذير املصور الذي يشغل 

نسبة 65 %.

تركمنستان: وردت تقارير غري مؤكدة بشأن الدورتني، الثانية والثالثة، من التحذيرات املصوَّرة يف . 5	

كل من 2018 و2021.

املكسيك: سيتم عرض تحذيران ملدة 6 شهور بدًءا من 1 ديسمرب 2017، وسيتم عرض . 		

مجموعتان من 4 تحذيرات ملدة 12 شهرًا يف املرة بدًءا من 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019. يف 

ت التحذيرات كل 3 شهور، أو كل 4 شهور، أو كل 6 شهور. يف الفرتة من  األعوام السابقة، تغريَّ

يونيو 2020 إىل نوفمرب 2020، كانت هناك دورة منفصلة. والدورات الالحقة من ديسمرب 2020 

إىل 28 فرباير 2022، ومن 1 مارس 2022 إىل 8 فرباير 2023. 

بوركينا فاسو: يتطلَّب املرسوم اإلداري املشرتك رقم -2015 رقم 366، الذي متت املوافقة عليه يف . 7	

7 أبريل 2015، أن تشغل التحذيرات املصوَّرة نسبة 60 % بدًءا من 12 شهرًا بعد الرسيان، ولكن 

بعد تأخري التطبيق، تم تطبيق التحذيرات املصوَّرة يف 2019. يف دورة 2019، كان من املفرتض 

ظهور تحذير واحد ملدة 12 شهرًا بدًءا من 2019 عىل أن يليه تحذير ثاٍن يف 2020. يف دورة 

2021، كان من املفرتض ظهور تحذير واحد يف 2021، وواحد يف 2022.

جامايكا: مجموعتان متناوبتان من 8 تحذيرات كل 12 شهرًا. . 8	

ناميبيا: 50 % من الواجهة، و60 % للظهر، باإلضافة إىل حد حجمه غري محدد. تم تقدير الحجم . 9	

بناًء عىل العبوات املتاحة.

مالحظات
ليختنشتاين: دورة من مجموعة إىل ثالث مجموعات من 14 تحذيرًا كل 24 شهرًا. ليختنشتاين . 20

يف اتحاد جمريك مع سويرسا. يتطلَّب قانون ليختنشتاين أن تعرض عبوات التبغ التحذيرات 

الصحية لسويرسا.

سويرسا: دورة من مجموعة إىل ثالث مجموعات من 14 تحذيرًا كل 24 شهرًا.. 	2
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