
FCTC  من االتفاقية اإلطارية ملكافحة التبغ11 كشف حقائق للمادة

وضع العالمات اخلاصة باملقومات واالنبعاثات

(ب) من هذه املادة، حتتوي كل علبة أو خرطوشة من1:  إضافةً للتحذيرات املحددة في الفقرة2 -11 املادة
منتجات التبغ وأي عملية تغليف أو وضع عالمات على مثل هذه املنتجات، على معلومات حول املقومات ذات الصلة

واالنبعاثات الناجتة عن منتجات التبغ كما هو محدد من قبل السلطات القومية.

ما هي املقومات واالنبعاثات؟
ترجع املقومات واالنبعاثات إلى املواد املوجودة في منتجات ودخان التبغ.

 مادة سامة ومسرطنة مثل60  مادة كيميائية تقريباً تشتمل على أكثر من4000 يحتوي دخان السجائر على
. بالرغم من أن هناك اتفاق عام بضرورة احتواء خراطيش)1(الفورمالديهايد والبنزين وسيانيد الهيدروجني

السجائر على بعض معلومات عن هذه املواد الكيميائية، إال أن املنظمون ال يزالون يحاربون لتوصيل هذه
 املعلومات بالشكل األمثل وبطريقة مفيدة وهادفة للمستهلكني.

وبشكل تقليدي، احتاج املنظمون من اجلهات املصنعة أن يطبعوا مستويات االنبعاثات الثالث (تار، نيكوتني،
كربون) على الوجه اجلانبي للخراطيش. فال يزال ذلك التطبيق األكثر شيوعاً في العالم.

مااملقصود بأرقام االنبعاثات؟
. فهي ال متثل كم املواد الكيميائية املوجودة خادعةتعتير أرقام انبعاثات أحادي أكسيد الكربون والنيكوتني والتار

في السيجارة وال الكم الفعلي الذي ميكن للمدخنني من البشر استيعابه. يرجع هذا ألن أرقام االنبعاثات محددة
بواسطة آلة تعمل على "تدخني" السجائر حسب نظام نفخ ثابت. ال تتنبأ الطريقة اآللية هذه بكم الدخان الذي
ر"  -يستنشقه األفراد من املستهلكني وال حتى ميكن االعتماد عليها بالنسبة لعناصر التصميم مثل "تهوية الفلـت

ثقوب دقيقة يتم وخزها داخل الفلتر مما يؤدي إلى مستويات أقل من االنبعاثات الناجتة عن
معدل التدخني اآللي، لكنها تعتبر مستويات أعلى بحسب معدل تدخني البشر. واملحصلة،

قة ـناك عال  بني األرقام اآللية املطبوعة على اخلراطيش واخلطورة الصحية الناجتةلـــيس ـه
.)3 ،2(عن العالمات التجارية املختلفة

كيف ميكن للمدخنني تفسير أرقام االنبعاثات؟
أرقام االنبعاثات املطبوعة على اخلراطيش هي نفس األرقام التي تستخدمها شركات التبغ في

تضليل اإلعالنات التي ُترَوِّج للسجائر "ذات مستوى التار املنخفـض" كبديل لإلقالع عن
.)4 ،2(التدخني

تعمل أرقام االنبعاثات املطبوعة على اخلراطيش على تدعيم هذه احلملة الترويجية املضللة
 بأن السجائر ذات مستوى التار املنخفض تعتبر أقل خطورة. فمثالً:الــزاـئف واالعتقاد
من املدخنني باستراليا وكندا والواليات املتحدة واجنلترا بأن أرقام التار املوجودة على75 يعتقد %

.)5(العلب هي ذات صلة بالتعرض للتدخني
ومن ضمن املدخنني الذين يعتقدون بأن بعض العالمات التجارية هي أقل خطورة من غيرها، جند

.)5(% يعتقدون بأن مستويات التار والنيكوتني تشير إلى أن هناك عالمات جتارية أقل أذى81ً أن
وبإلقاء النظر على عالمات االنبعاثات املوجودة على عالمتني جتاريتني للسجائر من االحتاد

ملجم يحتوي على كمية تار أقل من4%  من املدخنني مؤخراً أن املنتج ذو92 األوروبي، صَرَّح
ملجم إذا كانوا يحاولون4%  قالوا بأنهم سيشترون املنتج ذو90  ملجم، ذلك أن10 نظيره ذو

.)6(التقليل من املخاطر على صحتهم

لذا، جند أن األمر ال يتوقف فقط عند عدم فعالية اللوائح التي تسعى لطبع أرقام االنبعاثات على اخلراطيش، بل
أيضاً املمارسات التنظيمية الضارة.



إزالة دعت الهيئات العلمية مبا فيها الفريق العلمي القائم على تنظيم منتج التبغ والتابع ملنظمة الصحة العاملية إلى
. هناك طرق اختبار آلية أخرى تعمل بعضها على اختبار السجائر)7(أرقام االنبعاثات املوجودة على اخلراطيش

في ظل ظروف أكثر شدة وينتج عنها أرقام أكبر دالة علىاالنبعاثات، كما أن االنبعاثات الناجتة عن طرق االختبار
 تخدم كمعايير ميكن الثقة بها حيث أنها ال تعبر عن خطورة التدخني أو التعرض له، وال يجبال األخرى تلك

.)8(طبعها على خراطيش السجائر ملا بها من تضليل

ما الذي يحل محل أرقام االنبعاثات إذا متت إزالتها؟
ة" للمقومات واالنبعاثات هي أفضل من استخدام األرقام، في سهولة فهمها أظهر البحث أن"املعلومات الوصفـي

. استبدلت العديد من البلدان مثل)10 ،9 ،6(وقلة احتمال إعطائها النطباعات زائفة عن مخاطر املنتجات املختلفة
البرازيل وفنزويال واستراليا وتايالند أرقام االنبعاثات باملعلومات

الوصفية.

يجب وضع الرسائل الوصفية املوجودة على جانب اخلراطيش بشكل دوري. ميُكن أيضاً استخدام عملية االختبار
اخلاصة بفريق التركيز لتحديد أي أنواع املعلومات اخلاصة باملقومات واالنبعاثات هي األكثر فعالية للتواصل مع

املدخنني.
يجب أن تقوم اللوائح اخلاصة بوضع العالمات مبنع اجلهات املصنعة من الوضع التطوعي ألرقام االنبعاثات

واملقومات على اخلراطيش.
غالباً ما تختار اجلهات املصنعة طبع مستويات التار والنيكوتني على

اخلراطيش بطريقة مضللة ومختارة بعناية. فمثالً في الواليات املتحدة،
% من العالمات التجارية90 طُبِعَت مستويات التار على أكثر من

% من العالمات التجارية2 ملجم، مقارنة بـ3 األمريكية ذات مستوى تار
. حدثت ممارسات ممائلة)11( ملجم11 و8 ذات مستوى تار يتراوح بني

في ظل سلطات قضائية مثل البرازيل حيث قام املنظمون بإزالة احلاجة إلى طبع األرقام، لكنهم لم مينعوا اجلهات
 املصنعة من القيام بذلك.

املوجز
ما من اختالف في اخلطورة الصحية فيما بني العالمات التجارية للسجائر مبا في ذلك السجائر

ذات مستوى التار العالي واملنخفض.
.عملية طبع التار والنيكوتني على اخلراطيش هي مسألة مضللة للمدخنني وتسبب الضرر
.يجب إزالة كافة أرقام االنبعاثات املوجودة على اخلراطيش واستبدالها باملعلومات الوصفية
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