
حتالف االتفاقية االطارية
 )4( املوجز

)11( اعتماد ارشادات تنفيذ املادة
)تعبئة ووضع امللصقات على منتجات التبغ(

نوفمبر 22-17 اجللسة الثالثة الطراف االتفاقية االطارية ملنظمة الصحة العاملية حول مكافحة التبغ
. 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توصية

تعبئة ووضع امللصقات على( ، )11( يؤيد حتالف االتفاقية االطارية مسودة ارشادات تنفيذ املادة
 FCTC/COP/3/7( املستند( ،)منتجات التبغ

وتوصى بأن تعتمد اجللسة الثالثة من مؤمتر أطراف االتفاقية االطارية ملنظمة الصحة العاملية حول
. مكافحة التبغ مسودة اآلرشادات بالكامل ودون تغيير

: خلفية املوضوع
، تعهد) FCTC( من االتفاقية االطارية ملنظمة الصحة العاملية حول مكافحة التبغ) 11( فى املادة

( اآلطراف بعدة التزامات هامة فيما يتعلق بتعبئة ووضع امللصقات على منتجات التبغ ومتنح املادة
) : "FCTC( قوة النفاذ آلحد أهم املبادىْ االرشادية لالتفاقية االطارية حول مكافحة التبغ) 11

يجب اخطار كل فرد بالعواقب الصحية ألستهالك منتجات التبغ والتعرض لألدخنة الناجتة عنها
 ) .1 – 4 املادة" (  وكذلك طبيعتها التى فد تؤدى الى ادمانها وتهديد حياة األشخاص

بتنفيذ األجراءات الفعالة لضمان وجود حتذيرات صحية باحلجم: األطراف ) 11(  وتطالب املادة
الكبير وعلى كافة جوانب عبوات وملصقات منتجات التبغ وذلك خالل ثالثة أعوام من تاريخ نفاذ

االتفاقية االطارية ملكافحة التبغ بالنسبة لكل طرف، باألضافة لعدم ترويج منتجات التبغ بأى
بأى حتمل كافة عبوات التبغ) 11( كما تطالب املادة. وسائل غير سليمة أو مضللة أو مخادعة

وامللصقات املوضوعة عليها معلومات حول مكوناتها وانبعاثات منتجات التبغ كما حتددها السلطات
املحلية؛ حيث أن التنظيم الفعال لتعبئة منتجات التبغ وامللصقات التى توضع عليها يعد أحد وسائل

. اثبات اتخاذ اجراءات ملكافحة التبغ
كما أن التحذيرات الصحية الفعالة على عبوات وملصقات منتجات التبغ تزيد الوعى باآلثار

الصحية الستخدام منتجات التبغ والتعرض لألدخنة الناجتة عنها، وتقلل من معدالت استهالك
 كما االجراءات الفعالة تساهم بفاعلية فى االستخدام األمثل للتكاليف، خاصة من1 منتجات التبغ

 " Tobacco Labelling and Packaging Toolkit " برجاء األطالع على كتاب ديفيد هاموند، بعنوان 1
2008 واملتوفرعلى ) 2008 يناير"  من االتفاقية االطارية ملكافحة التبغ) 11( دليل املادة " ),

http://www.igloo.org/community.igloo?r0=community&r0_script=/scripts/folder/view.script&r0_pathinfo=%2F%7Bf0ce20c6-7a3c-
409a-a5c9-15e2b251a129%7D%2Ftobaccolab&r0_output=xml  

2008 منظمة الصحة العاملية، تقرير منظمة الصحة العاملية حول التبغ الوبائى على مستوى العالم،   the MPOWER Package (2008);  ،      
أدلة منتقاة فى دعم منع كافة مواد الدعاية والترويج ملنتجات التبغ واملطالبة بوضع حتذيرات كبيرة: التحكم فى وباء منتجات التبغ"  جمعية السرطان الكندية،

متوفر على 2001جمعية السرطان الكندية، االحتاد الدولى ملكافحة مرض السرطان، ،: أتاوا(  احلجم وباستخدام الصور على عبوات منتجات التبغ،
http://gea2000.org/tobacco/docs/advertising/evidence.doc.  .



خآلل دور احلكومات فى ظل القوانني وحتديد املتطلبات القانونية وتكاليف الوفاء باملتطلبات
كما أن االجراءات الفعالة مطلوبة أيضا ملنع مصنعى منتجات التبغ.  املفروضة على صناعة التبغ

من استخدام العبوات وامللصقات املطبوعة عليها فى نشد رسائل مضللة ومخادعة فيما يتعلق
. بأضرار املنتجات والتقليل من أهمية التحذيرات الصحية الفعالة

تكوين مجموعة عمل لتنقيح) COP-2( فى جلسته الثانية) COP( ولقد قرر مؤمتر األطراف
ولقد قامت). COP-3(  لتقدميها فى جلسته الثالثة) 11( مسودة االرشادات املتعلقة بتطبيق املادة
FCTC/COP/3/7.( مستند(  مجموعة العمل بتقدمي مسودة االرشادات

، وبصفة اخلاصة األطراف)11( مجموعة عمل املادة) FCA( يهنىْ احتاد االتفاقية االطارية
على العمل املمتاز-  وهم أستراليا، البرازيل، كندا، بيرو، الفلبني- الرئيسية التى يسرت ذلك

. الذى قاموا به للمساهمة فى تنقيح مسودة االرشادات
ملسودة  ) COP3( ويؤيد احتاد االتفاقية االطارية اعتماد اجللسة الثالثة ملؤمتر األطراف

االرشادات كاملة ودون تغيير؛ حيث أن مسودة االرشادات التى قامت مجموعة العمل بتنقيحها
؛ حيث تعتمد على أدلة مادية)11( تقدم ارشادات عظيمة الفائدة لألطراف فيما يتعلق باملادة

عظيمة تثبت فاعلية تنظيم طرق تعبئة منتجات التبغ ووضع امللصقات عليها وعلى أساس خبرات
التى قامت بتطبيق معايير-  النجاحات التى مت حتقيقها والتحديات التى متت مواجهتها-  األطراف

التعبئة ووضع امللصقات مما يوفر النصح والتوصيات ليس فيما يتعلق باملضمون اجلوهرى
فحسب، بل يتضمن عمليات تطوير وعمل ومراقبة وتقييم) 11(للقوانني والتنظيمات املطبقة للمادة

ومراجعة هذة القوانني والتنظيمات أيضا؛ حيث أن االرشادات تعد شاملة بالفعل واذا مت اعتمادها
من االتفاقية االطارية ملكافحة) 11( وتطبيقها، فان ذلك من شأنة مساعدة األطراف فى تنفيذ املادة

. التبغ
ويدعم احتاد االتفاقية االطارية مسودة االرشادات كاملة، وفيما يلى تعلق على أهم سماتها املميزة

 .
الغرض من االرشادات وقواعدها وشروط استخدامها يتضمن مقدمة مسودة االرشادات شرح

على املستوى الدولى؛ هناك) 3 الفقرة(  ممتاز ألهمية املعايير الفعالة للتعبئة ووضع امللصقات
العديد من األشخاص الذين ال يدركون أوال يتفهمون أخطار األمراض وحاالت الوفاة املبكرة

. الناجتة عن استخدام منتجات التبغ والتعرض لألدخنة املنبعثة منها
ولقد أظهرت التحذيرات الصحية املصممة جيدا والرسائل املوضوعة على عبوات منتجات التبغ

فاعليتها فى زيادة وعى اجلمهور باآلثار الصحية ألستخدام منتجات التبغ باألضافة لكونها وسيلة
وتعد.  غير عالية التكاليف، كما أثبتت قدرتها على خفض معدالت استهالك منتجات التبغ

التحذيرات الطبية والرسائل الفعالة واملعايير األخرى لتعبئة منتجات التبغ ووضع امللصقات عليها
. مكونات رئيسية ملنهج شامل وكامل ملكافحة التبغ

كمبادىْ أساسية لتقوية طاقات"  كما يبرزهذا اجلزء أيضا أهمية التعاون الدولى والدعم املتبادل
) " .5( الفقرة( من األتفاقية 11 األطراف للتنفيذ الكامل وحتسني فاعلية املادة

:تطوير متطلبات التعبئة الفعالة ووضع امللصقات



يبدأ هذا اجلزء مبنظورة عامة ممتازة للتدليل على فاعلية التحذيرات الصحية والرسائل األخرى فى
: ، حيث توضح)7 الفقرة( نشر الوعى باألخطار الصحية وخفض معدالت استخدام منتجات التبغ

تزايد فاعلية التحذيرات الصحية والرسائل كلما كانت بارزة وواضحة؛ 
أن التحذيرات األكبر حجما واملستخدمة للصور أكثر فاعلية من تلك الرسائل النصية

صغيرة احلجم، ويسهل مالحظتها بشكل أكبر، كما أنها تساهم فى نشد رسالة
التوعية باألخطار الصحية بطريقة افضل، وتثير استجابات نفعالية أفضل وحتث

 مستخدمى منتجات التبغ على االقالع عنها واحلد من استهالكها؛
حتتفظ الصور كبيرة احلجم بتاثيرها ملدة زمنية اطول، واكثر فاعلية فى نشد الوعى

باألخطار الصحية بني أبناء الطبقة غير املتعلمة واألطفال والشباب؛
ميكن حتسني فاعلية التحذيرات الصحية والرسائل اذا وضعت فى مناطق عرض

بارزة، وفى أعلى تلك املناطق، واذا كانت ملونة أكثر من لو كانت أبيض وأسود، مع
تعدد التحذيرات والرسائل املتزامنة الظهور، واذا مت مراجعة التحذيرات الصحية

ثم يعرض هذا اجلزء نصائح وتوصيات عظيمة الفائدة ومحددة فيما يتعلق.  والرسائل
. مبضمون وتصميم التحذيرات الصحية والرسائل؛ وتتضمن التوصيات الرئيسية

يجب على األطرافة املطالبة بوضع التحذيرات والرسائل على العبوة من األمام ومن
اخللف، مع مالحظة أن اجلزء األمامى هو األكثر وضوحا للرؤية بالنسبة ملعظم أنواع

 ؛ )8 الفقرة(  العبوات
يجب أن تهدف األطراف لتغطية معظم مناطق العرض الرئيسية من العبوات

أن فاعلية"  بالتحذيرات الصحية والرسائل ألقصى حد ممكن، وذلك مبالحظة
؛ )12 الفقرة(  التحذيرات الصحية والرسائل تزداد بازدياد حجمها

يجب على األطراف املطالبة بتحذيرات تصويرية كاملة األلوان حيث أثبتت األدلة أن
التحذيرات الصحية والرسائل التى تتضمنت صور ونصوص أكثر تأثيرا وفاعلية من

مبزايا مضافة من امكانية وصولها لألشخاص غير"  التى تتضمنت نص فقط وتتمتع
اللغات املكتوبة بها نص التحذيرات الصحية-  املتعلمني وغير القادرين على قراءة اللغة

؛ )18 ، 14 الفقرة" (  أو الرسالة
كما يجب على األطراف حتديد متطلبات واضحة الدارة التحذيرات الصحية والرسائل

؛ )22 ، 19 الفقرة(  للحفاظ على جوهرها وحتسني تأثيرها
يجب على األطراف استخدام مجموعة من التحذيرات الصحية والرسائل لزيادة

التحذيرات الصحية والرسائل تكون أكثر فاعلية"  تأثيرها، وذلك بناء على الدليل أن
اذا وجهت الشعور السىء الذى يصاحب استخدام منتجات التبغ، فعندما تكون

املعلومات موجهة بصيغة شخصية فانها جتعل التحذيرات الصحية والرسائل أكثر
؛ )26 ، 23 الفقرتني" (  مصداقية ومتعلقة باألشخاص انفسهم



ويجب على األطراف تضمن الرسائل، باالضافة الى التحذيرات حول األثار السلبية
الستخدام منتجات التبغ والتعرض لألدخنة الناجتة عنها، مثل النصح باالقالع عن

 ).23 الفقرة(  التدخني
، والتى يوافق األطراف )2 - 11(  ويختتم هذا اجلزء بنصائح عظيمة الفائدة حول تنفيذ املادة

مبوجبها على املطالبة مبعلومات حول مكونات مركبات التبغ وأنبعاثاتها كما حددت السلطات
املحلية، مع التوصية بأن يطالب األطراف بيانات نوعية حول أنبعاثات منتجات التبغ وعدم املطالبة

وفى ) 34 ،32 الفقرات( ببيانات كمية أو نوعية توحى بأى أحد املاركات أقل ضررا من غيرها
هذا اجلزء متت الشارة للجزء اخلاص مبنع التعبئة غير السليمة أو املضللة واملخادعة أو التى قد

، حيث مت شرح أسباب عدم استخدام )45 - 43 الفقرات(  تؤدى لترك انطباع خاطىء
. احصائيات اجمالى انبعاثات القطران والنيكوتني وأول أكسيد الكربون أو األدخنة األخرى

:عملية تطوير متطلبات فاعلية التعبئة وامللصقات
يقدم هذا اجلزء نصائح عظيمة الفائدة لضمان تطبيق املتطلبات على كافة األنواع املختلفة من

مثل السجائر، السيجار،. املنتجات، مع مضمون رسائل مصممة لتالئم منتجات التبغ املختلفة
مع حتديد كيفية تطبيق األنواع ) 36 الفقرة(  املعسل وتبغ الغليون، تبغ النرجيلة واجلوزة

، والتفكير فى تصميمات التحذيرات التى تستهدف )37 الفقرة(  واألشكال املختلفة للتعبئة
؛ استخدام اختبارات ما قبل التسويق املالئمة، وذلك تبعا )38 الفقرة(  املجموعات الفرعية املعينة
؛ تنسيق تقدمي )41 الفقرة(  ، مشاركة اجلمهور )40 - 39 الفقرتني(  للموارد املتاحة والوقت

املعايير اجلديدة على نطاق أوسع عن طريق تزويد اجلمهور مبعلومات عامة أساسية وحملة تثقيفية
 ). 42 الفقرة( 

:تطوير قيود التعبئة الفعالة ووضع امللصقات
لضمان عدم) أ (1- 11 يوفر هذا اجلزء ارشادات مفيدة حول تنفيذ االلتزامات الواردة فى املادة

ترويج التعبئة وامللصقات ملنتج من منتجات التبغ بوسائل غير سليمة أو مضللة أو مخادعة أو التى
.قد تترك انطباع خاطىء فيما يتعلق بخصائصها، أثارها على الصحة وأخطارها أو انبعاثاتها

" ،"قليلة القطران"  مثل) أ (1 – 11 ويوضح هذا اجلزء أن املصطلحات املدرجة فى املادة
، يجب اعتبارها مصطلحات ارشادية ولكن ليست دقيقة وحاسمة،"ناعمة"  ،"خفيفة جدا"  ،"خفيفة

" شديدة" ويوصى هذا اجلزء مبنع استخدام مصطلحات مثل
 ).43 الفقرة( و املصطلحات املماثلة لها فى أى لغة مما قد يؤدى لتقليل املستهلكني" جدا" و 

وهذا اجلزء بالتحديد يوصى مبنع استخدام ناجت احصائيات االنبعاثات مثل القطران والنيكوتني
وأول أكسيد الكربون على العبوات وامللصقات مبا فى ذلك استخدامها كجزء من اسم ماركة املنتج

 –وهذا بسبب كما يوضح هذا اجلزء أن ناجت االنبعاثات ). 44 الفقرة(  أو عالمته التجارية – 
وان تسويق"  أى ال توفر تقديرات صحيحة لتعرض االنسان لها"  يؤخذ من أالت اختيار التبغ

نتج عنة اعتقاد خاطىء بأن هذه السجائر"  السجائر عن طريق ذكر مستويات القطران والنيكوتني
". أقل ضررا من غيرها



كما يوصى هذا اجلزء أيضا بضرورة تفكير األطراف فى اعتماد معايير لتطبيق طريقة
للحد أو منع استخدام الشعارات أو األلوان أو صور املاركات أو"  العبوات غير املبهرجة"  

املعلومات الترويجية على العبوة وذلك بخالف ماركة املنتج واسمه اللذان يعرضان بلون وخط
قد يزيد من"  ويفسر هذا اجلزء ذلك بأن اشتراطات التعبئة غير املبهرجة ). 46 الفقرة(  قياسيني

مالحظة وفاعلية التحذيرات الصحية والرسائل، مبنع شكل العبوة من جذب االنتباه بعيدا عن هذه
التحذيرات والرسائل والتركيز على تقنيات تصميم الصناعة التى قد توحى بأن بعض املنتجات أقل

". ضررا من غيرها
:االجراءات القانونية

يوفر هذا اجلزء ارشادات هامة لضمان االعتبارات املتعلقة باالدارة وااللتزام والتطبيق بشكل
؛)48 الفقرة( حتديد اجلهة أو اجلهات املسئولة عن االشراف على التنفيذ: كافى؛ مبا فى ذلك

تطبيق املعايير على كافة املنتجات املباعة فى النطاق السيادى لها؛ سواء كانت مصنعة محليا أو
مستوردة أو معدة للبيع املعفى من اجلمارك، مع األخذ فى االعتبار الظروف التى ستطبق فيها

؛ ضمان حتمل صناعة التبغ لتكاليف وضع )49 الفقرة(  املعايير على املنتجات املصدرة
 التحذيرات الصحية والرسائل واملعلومات املتعلقة باملكونات واالنبعاثات على العبوة

؛ التأكد من توفير مواصفات واضحة وتفصيلية للحد من فرص املصنعني )50 الفقرة( 
وثيقة"  ؛ تقدمي )52 الفقرة(  واملستوردين فى حتريف التطبيق وملنع التناقص بني املنتجات

ذات عينات بصرية عالية اجلودة لكيفية ظهور التحذيرات الصحية والرسائل واملعلومات"  رئيسية
؛ التأكد من عدم قيام امللصقات أو األستيكرات أو العلب أو )53 الفقرة(  األخرى على العبوات

املغلفات أو املرفقات داخل أو خارج العلبة باخفاء أو طمس أو التقليل من أهمية التحذيرات
؛ التأكد من حتمل املصنعني واملستوردين وجتار اجلملة والتجزئة )54 الفقرة(  الصحية والرسائل

؛ حتديد مجموعة من العقوبات التى )55 الفقرة(  املسئولية القانونية للوفاء بااللتزامات املطلوبة
الفقرة(  ؛ منح الصالحيات املالئمة للسلطات التنفيذية )57- 56 الفقرتني(  تالئم درجات املخالفة

؛ حتديد موعد نهائى موحد يقوم فيه املصنعون واملستوردون وجتار اجلملة وجتار التجزئة )58
جتميع"  بتوريد املنتجات التى تتطابق مع االشتراطات اجلديدة فقط  مما يفيد فى منع عملية

؛ مراجعة املعايير )59 الفقرة(  من املنتجات التى حتمل التحذيرات والرسائل القدمية"  املخزون
( بصفة دورية وحتديثها كلما ظهرت مؤشرات جديدة وتقادم حتذيرات صحية ورسائل بعينها

 ). 60 الفقرة
:التنفيذ

يتضمن هذا اجلزء نصائح هامة تتعلق بضمان البنية التحتية الضرورية لتطبيق األنشطة وااللتزام
؛ استراتيجيات التشجيع ومراقبة االلتزام )61 الفقرة(  بها، والتأكد من وجود موازنة مالئمة

؛ كتابة وتلقى الشكاوى )64 الفقرة(  ؛ التصدى لعدم االلتزام )63 - 62 الفقرتني(  باالشتراطات
 ). 65 الفقرة( 

:مراقبة وتقييم معايير التعبئة ووضع امللصقات



يتضمن نصائح هامة حول مراقبة وتقييم معايير التعبئة ووضع ) 71-66 الفقرة(  هذا اجلزء
امللصقات ألجل تقييم آثارها على اجلمهور املستهدف وحتديد أى تطورات مطلوبة فيما يتعلق

.مبراقبة االلتزام فى مجال صناعة التبغ، وألجل التشارك فى نتائج املراقبة والتقييم
:التعاون الدولى

التعاون الدولى ضرورى للتقدم فى مثل هذة املنطقة الهامة ودائمة"  يبدأ هذا اجلزء مبالحظة أن
ويبرز أن العديد من مواد االتفاقية االطارية ملكافحة التبغ توفر املناخ ). 72 الفقرة" (  التغير

املناسب لتبادل املعارف واخلبرات لترويج التنفيذ، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات
. األطراف من الدول النامية واألطراف التى متر مبراحل اقتصادية أنتقالية

كما يبرز أيضا التعاون ألجل نقل اخلبرات الفنية والعلمية والقانونية والتكنولوجية، كما هو وارد
وتتضمن األمثلة املفيدة على األخص اصدار) – 11( ؛ مما تقوى عملية تنفيذ املادة)22( باملادة

التراخيص بسرعة وسهولة ودون فرض تكاليف على األطراف، وذلك للسماح لألطراف األخرى
باستخدام التحذيرات الصحية التصويرية، وكذلك التشارك فى اخلبرات القانونية واخلبرات
األخرى فى املوضوعات اجلدلية املتناظرة فى صناعة التبغ فى مواجهة معايير التعبئة ووضع

.امللصقات




