
FCTC من االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ11 كشف وقائع للمادة

حظر وضع املعلومات املضللة على خراطيش التبغ

(أ) عـلى: ال يـحق ألغلـفة منتجات التـبغ أو عالماتـها التـرويج ملنتجات التـبغ1 - 11 تـنص املادة
ها النطباع خاـطيء عن ـخصائصها فة أو مضللة أو ـخادعة أو ـحتى يحـتمل إعطاـئ بأي وسيلة زاـئ
ا في ذلك أي مـصطلح أو كلـمة وصفية أو أو تأثيراتـها الـصحية أو مخاطـرها أو انبعاثاتـها مب
ير مباشرة قة مباشرة أو ـغ عالمة جتـارية أو رمز أو أي عالمة أخرى تعـطي انطباعاً زائفاً بطرـي
ـبغ األخرى. قد يتضــمن ذلك ـبغ معــني هو أقل ضرراً من غيره من منتجات الـت ـتج ـت بأن مـن

" أو "متوسطـة". مصطلحات مثل "تار أقـل" أو "خفيفـة" أو "خفيفة جـداً

تعطي أغلفة التبغ صلة مباشرة بني املستهلكني واجلهات املصنعة وتخدم كقناة تسويقية حيوية لصناعة التبغ.
يُْستَخدم تصميم اخلرطوشة بشكل رئيسي لتعزيز أيقونة العالمة التجارية للتقليل من مفاهيم املخاطر وأيضاً

ـادعة توصيل مفهوم ـــفـروق اخل . هناك ثالثة أنواع)1( الذي يكمن في خطورة العالمات التجارية املختلفةاـل
رئيسية للمعلومات التي حتتمل التضليل واملوجودة على خراطيش السجائر:

الكلمات الوصفية للعالمة التجارية

تشتمل خراطيش السجائر على مجموعة متنوعة من الكلمات التي تدخل في
اسم العالمة التجارية لسجائرها بغرض تكوين املفاهيم لدى املستهلكني.

 يتم استخدامها ظاهرياً للداللة على النكهةمتوسطة  وخفيفة كلمات مثل
 يتممتوسطة  أوخفيفة والذوق، كما أن العالمات التجارية من حيث كانت

" ويتم العمل بها منوذجياً مع ةً الترويج لها على أنها منتجات "أكثر صحـي
العالمات التجارية املصحوبة بتهوية الفلتر الذي ُيقَدِّم مستويات آلية

. هذه الكلمات هي أصالً مضللة للمستهلكني وتروج)1(منخفضة من التار
 هيمتوسطة  وبخفيفة لالنطباع اخلاطيء بأن العالمات التجارية التي تُدْعى

. )2(ذات خطورة وتَعَرُّض للتار أقل من مثيالتها من األنواع
تشير أبحاث صناعة التبغ أن تلك الكلمات الوصفية تستهدف املدخنني

،2(املهتمني بالصحة حيث ميكنها تأخير أو منع اإلقالع عن التدخني
3(.

خفيفة، متوسطة، منعت بعض لسلطت القضائية استخدام كلمات
 وأيضاًهادئة.  استبدلتها اجلهات املصنعة بكلمات مثلتار أقل

أسماء األلوان مثل الفضية والزرقاء حيث يُسْتفاد من مفاهيم تلك
ر". هذه الكلمات االستبدالية األلوان بكونها "أخـف" و"صحية أكـث

": فقد وجدتمتوسطة" و"خفيفة "لها نفس التأثير املضلل مثل
% من املدخنني قد صرحوا بأن أغلفة70 دراسة حديثة بأن

ومكتملة املألوفة  هي ذات مخاطر صحية أقل من العالمات التجاريةوفضية هادئة السجائر التي عليها كلمات مثل
.)4(النكهة

 دالالت خاصة بتصميم املنتج وانبعاثاته

. غالباً ما تتوافق هذه)2(تستخدم األرقام عموماً في إسم العالمات التجارية للسجائر للتمييز بني األنواع املختلفة
. وعند النظر إلى األرقام املختلفة املوجودة على خراطيش السجائر)1(األرقام مع املستويات اآللية النبعاثات التار
% من املدخنني يرون أن العالمة التجارية ذات الرقم األقل هي التي80 بالنسبة للعالمة التجارية الواحدة، جند أن



. خراطيش السجائر املصحوبة بصور ودالالت تخص)4(حتتوي على كمية أقل من التار مما يقلل من اخلطورة
. تلك الدالالت اخلاصة)4(فالتر سجائر خاصة يتم تقييمها على أن خطورتها الصحية أقل ألن بها تار أقل

بتصميم املنتج واملنظر اجلانبي الكيميائي املوجود على األغلفة ال تعني شيئاً من حيث اخلطورة احلقيقية، كما أنه
تشير الوثائق الداخلية لصناعة التبغ أن وهم تطوير التكنولوجيا وعمليات الفلترة يعمل على إعادة طمأنة

.)5(املستهلكني بالكذب

األلوان وأيقونة العالمة التجارية

. أظهرت)7 ،6(يستدم اللون روتينياً في تصميم خرطوشة السجائر لتشكيل مفاهيم املستهلكني عن املخاطر
" العالمة التجارية واأللوانقوة" " وخفة "األبحاث بأن املستهلكني يربطون بني

املختلفة. فمثالً، ُتفْهم اخلطوط الزرقاء على أنها "أخـف" من احلمراء في حني تُفْهم
العُلب البيضاء والرمادية على أنها "األخـف". استخدام الظالل املختلفة لنفس اللون

.عمليات)6 ،4(ونسبة املساحة البيضاء على العلبة قد يتالعب مبفهوم قوة التبغ
تغليف السجائر في جميع أنحاء العالم ثابتة على تطبيق هذه املباديء األساسية

بشكل ملحوظ.

ح" التغليف "الصرـي

إزالة لون وأيقونة العالمة التجارية والشعارات من على األغلفة يعمل على تخفيض مدى جاذبيتها بشكل كبير
، بينما يعمل التغليف الصريح على زيادة مدى)8 ،6 ،4(وبخاصة لدى الشباب

.)9(املصداقية وتذكر التحذيرات الصحية املوجودة على خراطيش السجائر
أي إجراء يساعد في وضع معايير لعمليات التغليف على مستوى العالمات
 – –التجارية املختلفة مبا في ذلك القيود على نوعية اخلطوط وشكل العلب

سيقلل من احتمالية اخلداع الكامنة بالتغليف.

املوجز:

.تعمل أغلفة التبغ على تضليل املدخنني فيما يتعلق باملخاطر الصحية ملنتجات التبغ
هي أساساً مضللة ويجب منعها، كما أن القيود املفوضةخفيفة، متوسطة، تار أقل الكلمات مثل 

على الكلمات الوصفية للعالمات التجارية يجب أن تكون أشمل بغرض إزالة البدائل املضللة.
.يحتاج إزالة املعلومات املضللة إلى قيود أيضاً على استخدام اللون وأيقونة العالمة التجارية
ر" لشكل األغلفة على تقليل احتمالية اخلداع الكامن في األغلفة تعمل القوانني التي "تضع معايـي

وستزيد من مدى فعالية التحذيرات الصحية.
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