
:FCTC  من االتفاقية اإلطارية11 كشف وقائع للمادة

ـول خـراطيش التبـغتـحـذيـرات صحية ح

بغ وأي عالمة أو غالف خـارجي، حتذيرات11 املادة وشة من منتجات الـت بة وخرـط : حتـمل كل عـل
ـقة أخرى. هذه ـمل على رسائل الـئ ـبغ وقد تشـت ستخدام الـت صحية تبني التأثيرات الضارة ال

) ـيـتم التـعـامل معـها2) ( مُــصَدَّق علـيـها من ـقـبل هيئة قوـمـية مختـصة1 (التحذيرات واـلـرسائل
ـية ومقروئة3 (بـشـكل دوري ) ـيـجب أن ـتـستحوذ على4) ( ـيـجب أن تكون كبيرة وواـضـحة ومرـئ

)5% ( من املـساحة املذكورة30%  أو أكـثر من مـساحة العرض الرئيـسية ولـيس أقل من50
يجوز أن تكون في شكل صور أو رسومات توضيحية.

ملاذا تعتبر التحذيرات الصحية املوجودة على اخلراطيش فعالة؟

ــصحية املوجودة على خراـطــيش اـلــسجائر ضـــمن أـكــثر اـملــصادر البارزة تـعــتبر التحذيرات اـل
ـهم يحــصلون على معلومات عن مخــاطر التدخــني من ـني بأـن ـصحية: فيقول املدخـن للمعلومات اـل

.)1(اخلراطيش أكثر من أي مصدر آخر فيما عدا التلفاز
ـوصول. ـقة على اـل ـفة وله قدرة فاـئ ـصحية هي وسيط صحي عام مــوفر جداً للتكـل التحذيرات اـل
ـثر من ـرضة لتلك التحذيرات الـك ا يكونوا ـع ـبة واحدة في اليوم رمب ـذين يدخنون عـل فاملدخنون اـل

هم الشباب واألطفال هم ذوي7000 ني مبا فـي تت التقـارير أن غيراملدخـن ما أثـب  مرة في العام. بيـن
.)2(إدراك وعرضة كبيرين للتحذيرات الصحية املوجودة على خراطيش السجائر

كبف ميكننا زيادة التحذيرات الصحية؟
يعتبر حجم وموضع التحذيرات الصحية شيئاً حاسماً في مدى فعاليتها.
فالتحذيرات الصحية املخفية املوجودة على جانب خراطيش اـلسجائر لها
ذكر التحذيرات ير ضعـيف. ويكـثر إلى حد بعـيد احتمال مالحـظة أو ـت تأـث

.)4 ،3(الكبيرة املوجودة على اجلزء العلوي من مساحة العرض الرئيسية
ـيجب حتـديث وسائل االـتصال اـلصحي بانتظام بغرض احلفاظ على مدى
ـجب حتــديث التحذيرت الــصحية كل سنتان ـها مبرور الــزمن. ـي فعاليـت

.)4(ملضاعفة مدى تأثيرها

هل تعتبر حتذيرات الصور أكثر فعالية من التحذيرات النصية؟
نعم، فالصورة تزيد من من بروز وحيوية وسائل االتصال الصحي، ودائماً ما
ـواصل من التحذيرات ـية وـت ـثر فعاـل ـها أـك ـصنفها املدخنون بانتظام على أـن ـي

وعي اـلصحي ومدى)7 ،6 ،5(الـنصية زيد من اـل بط حتذيرات اـلصور باـمل . ترـت
.)8 - 3 ،1(إدراك املخاطر واحلافز لإلقالع وسلوك االنقطاع عن التدخني

ثر من فق أـك % من90 تبدو حتذيرات اـلصور فعالة خـاصة ضـمن الشباب: يـت
ـسجائر ـصور املوجودة على خراطــيش اـل الشباب الكندي على أن حتذيرات اـل
الكـنـدية، قد امدـتـهم مبعلومات دقـيـقة حول التأثيرات اـلـصحية لـلـسجائر، بل

. )2(وقلَّلَت من الشهية للتدخني



حتذيرات اـلصور هي ـشيء أساسي لـلوصول للمدخـنني ذوي املستوى املحدود من التعليم ومعرفة
مة في صور أيضاً مـه صحية. اـل رفة اـل يل االختالفات في املـع ساعد في تقـل ابة، وقد ـت القراءة والكـت

 البلدان التي يشيع فيها استخدام اللغات املتعددة.

هل تعتبر محاربة صور املرض فعالة؟
يـك" ريق أشكال "اجلراـف ير املشـاعر عن ـط تي تـث ذكر املدخـنني لـلصور اـل زيد احتمال ـت عم، حـيث ـي ـن

. فاـلصور التي ال تشـتمل على محاربة املعلومات)8 ،6 ،5(التوضيـحية وـيصنفونها على أنها فعالة
الصحية تفشل في توصيل التأثيرات احلقيقية الصحية للتدخني بطريقة صادقة ومباشرة.

ـيكما من برهان ـاريخ يبني ربط حتذيرات اجلراـف ـبت أن وضع الـت  يـث
ــمة "بالـعــواقب " ـمــثل الزيادة في معدالت التدـخــني أو انخفاضالوخـي
املصداقية.

ية "الفعالـة" جب أن تكون ـمصحوبة باملعلومات التدعيـم يك ـي صور اجلراـف
التي متد بالتشجيع واملعلومات الواقعية حول كيفية اإلقالع عن التدخني،
وقد متت اإلشارة بقوة إلى ذلك من خالل نظريات وبحث مت بالسابق على

وسائل االتصال الصحي الفعال.
ـــــمل على معلومات حول خدمات ـــــصحية اـلـــــتي تشـت إن التحذيرات اـل
 –االنقطاع عن التدخني مثل رقم الهاتف املجاني اخلاص "بخط اإلقالع

فة قة منخـفضة التكـل ها متـثل طرـي ير كبير على استخدام تلك اخلدمات حـيث اـن  –عن التدـخني" تأـث
.)10(للترويج ملسالة االنقطاع عن التدخني كما أنها تدعم جهود املدخنني للتغير

هل يدعم العامة من حتذيرات الصور الكبيرة؟
هناك دعم عام وقوي من أجل حتذيرات الصور، وذلك ضمن املدخنني  

     أنفسهم. يود معظم املدخنني أن يروا مزيداً من املعلومات الصحية
   حول خراطيش السجائر مبا في ذلك املدخنني الذين يعيشون في
    البلدان التي بها حتذيرات صور كبيرة بالفعل مثل كندا وتايالند

  وأورغواي.

املوجز
ــقة فعالة ــكبيرة هي طرـي ــية على الـــصور اـل التحذيرات املبـن

لتوصيل املخاطر الصحية للمدخنني.
التحذيرات الـتي جتـمع بـني صور اجلرافـيك للمرض ومعلومات اإلقالع عن التدخـني

املُدَعِّمة هي االكثر فعالية.
قى دعماً قوياً من املدخـنني ها تتـل كبيرة هي ذات ـمصداقية ذلك أـن حتذيرات اـلصور اـل

وغير املدخنني.
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