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ملخص تنفيذي
ــغ  ــ ــات التب ــــف منتجــ ــب بتغلي ــ ــــن تطال ــــق قوان ــة تطّب ــو بالمنظمــ ــة عضــ ــ ــام 2012 أول دول ــرتاليا فــــي عــ ــت أســ أصبحــ

تغليفــــًا بســــيطًا )موّحــــدًا(. وســــّنت منــــذ ذلــــك الحــــن كل مــــن فرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة لربيطانيــــا 

العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية قوانــــن بشــــأن تنفيــــذ التغليــــف البســــيط، واســــتهلت عــــدة دول أعضــــاء أخــــرى 

ــريعية  ــــك األنشــــطة التشــ ــدت تل ــ ــد وّل ــه. وقــ ــوغ الهــــدف نفســ ــ ــــى بل ــو إل ــ ــريعية تصب ــراءات تشــ ــة إجــ فــــي المنظمــ

طلبــــًا كبــــريًا علــــى المعلومــــات مــــن الــــدول األعضــــاء فــــي المنظمــــة ومجتمعــــات الصحــــة العموميــــة علــــى نطــــاق 

أوســــع. ونشــــرت الــــدول األعضــــاء فــــي المنظمــــة وفئــــات المجتمــــع المدنــــي مجموعــــة كبــــرية مــــن المعلومــــات 

عــــن تنفيــــذ التغليــــف البســــيط علــــى المســــتوى الوطنــــي، بمــــا فيهــــا معلومــــات عــــن اعــــرتاض دوائــــر صناعــــة 

التبــــغ علــــى تلــــك السياســــة. ويســــعى هــــذا المنشــــور إلــــى االعتمــــاد علــــى تلــــك األعمــــال الهامــــة مــــن أجــــل بيــــان 

ــة  ــرى فــــي المنظمــ ــاء األخــ ــدول األعضــ ــ ــــى ال ــادات إل ــم إرشــ ــ ــدان وتقدي ــ ــتوى البل ــة علــــى مســ ــ ــورات الطارئ التطــ

ــيط. ــذ التغليــــف البســ ــ ــوع تنفي التــــي تبحــــث موضــ

التحذيــــرات الصحيــــة  بالتغليــــف والتوســــيم، مثــــل  التدابــــري المتعلقــــة  البســــيط عــــن ســــائر  التغليــــف  ويختلــــف 

ــذ  ــ ــة لتنفي ــ ــادئ التوجيهي ــ ــع المب ــا يتماشــــى مــ ــيط بمــ ــــف البســ ــور التغلي ــذا المنشــ ــرف هــ ــّورة الكبــــرية. ويعــ المصــ

ــة  ــة المنظمــ ــ ــغ )اتفاقي ــ ــة التب ــأن مكافحــ ــة بشــ ــ ــة اإلطاري ــ ــة العالمي ــة الصحــ ــة منظمــ ــ ــن اتفاقي ــــن 11 و13 مــ المادت

اإلطاريــــة(. وتعــــّرف المبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ المــــادة 11 )تغليــــف وتوســــيم منتجــــات التبــــغ( التغليــــف البســــيط 

علــــى أنــــه مــــن “التدابــــري الراميــــة إلــــى تقي�يــــد أو حظــــر اســــتخدام الشــــعارات أو األلــــوان أو صــــور العالمــــات 

التجاريــــة أو المعلومــــات الرتوي�جيــــة علــــى أغلفــــة المنتجــــات مــــا عــــدا اســــم العالمــــة التجاريــــة واســــم المنتــــج 

ــن  ــادة 13 )اإلعــــالن عــ ــذ المــ ــ ــة لتنفي ــ ــادئ التوجيهي ــ ــا المب ــيط(”. أمــ ــ�ن )تغليــــف بســ ــ ــــون وخــــط عادي المعروضــــن بل

التبــــغ والرتويــــ�ج لــــه ورعايتــــه( فتصــــف التغليــــف البســــيط بالعبــــارات التاليــــة: “اســــتعمال اللونــــن األســــود واألبيــــض 

أو أي لونــــن متباينــــن آخريــــ�ن، حســــبما تحــــدده الســــلطات الوطنيــــة؛ وأال يشــــمل ســــوى ذكــــر اســــم العالمــــة 

التجاريــــة و/ أو اســــم المنتــــج و/ أو اســــم جهــــة الصنــــع، وتفاصيــــل االتصــــال وكميــــة المنتــــج فــــي العلبــــة، ودون 

إدراج أي شــــعارات أو ســــمات أخــــرى باســــت�ثناء التحذيــــرات الصحيــــة والعالمــــات الضري�بيــــة وســــائر المعلومــــات أو 

العالمــــات التــــي تفرضهــــا الحكومــــات؛ وتحديــــد نــــوع مــــن أنــــواع الخطــــوط وتحديــــد حجمــــه؛ واســــتعمال شــــكل موّحــــد 

وحجــــم موّحــــد ومــــواد موّحــــدة. وينبغــــي أال يوضــــع داخــــل العلــــب وأال يلحــــق بهــــا، هــــي أو الســــجائر المفــــردة أو 

ــ�ج.” ــ ــكال اإلعــــالن أو الرتوي ــــغ األخــــرى، أي شــــكل مــــن أشــ ــات التب منتجــ

وعنــــد النظــــر إلــــى التغليــــف البســــيط فــــي ســــياق اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة، وخاصــــًة المادتــــن 11 و13 منهــــا، 

فــــإن هــــذا التغليــــف يحقــــق مقاصــــد عديــــدة، منهــــا مــــا يلــــي:

تقليل1جاذبية1منتجات1التبغ؛.11

والقضاء1عىل1آثار1تغليف1التبغ1بوصفه1من1أشكال1اإلعالن1عنه1والرتويج1له؛.21

والتصدي1لتقنيات1تصميم1العلب1التي1قد1توحي1بأن1بعض1منتجات1التبغ1أقل1رضرا1ًمن1غريه؛.31

وإبراز1التحذيرات1الصحية1وزيادة1فعاليتها..41

ومتعــــددة  شــــاملة  تدابــــري  بتطبيــــق  مرهونــــة  التبــــغ  مكافحــــة  بــــأن  اإلطاريــــة  المنظمــــة  اتفاقيــــة  وتســــّلم 

القطاعــــات تعمــــل جنبــــًا إلــــى جنــــب بطريقــــة مت�كاملــــة. وفــــي هــــذا الســــياق، فــــإن التغليــــف البســــيط بوصفــــه 

تدبــــريًا يحــــد مــــن الطلــــب فــــي حــــد ذاتــــه، هــــو تغليــــف يكمــــل ســــائر التدابــــري الراميــــة إلــــى الحــــد مــــن الطلــــب علــــى 

منتجــــات التبــــغ، أو يســــتند إلــــى تلــــك التدابــــري، مثــــل وضــــع التحذيــــرات الصحيــــة اإللزاميــــة وفــــرض القيــــود الشــــاملة 

ــــ�ج لــــه ورعايتــــه. والتغليــــف البســــيط هــــو ليــــس حــــالً شــــامالً للعواقــــب المرتتبــــة  علــــى اإلعــــالن عــــن التبــــغ والرتوي

ــرى. ــات أخــ ــــى سياســ ــز إل ــة ترت�كــ ــ ــوة ت�كميلي ــل خطــ ــ ــه يمث ــ ــغ، ولكن ــ ــتهالك التب ــــى اســ عل

v iv



وثمــــة طائفــــة واســــعة مــــن البّينــــات التجري�بيــــة الــــواردة فــــي شــــكل دراســــات ومســــوح رائــــدة ودراســــات أجرتهــــا 

مجموعــــات الرتكيــــز تقــــدم براهــــن قويــــة تــــرّبر اعتمــــاد التغليــــف البســــيط وتؤيــــد االســــتنتاج القائــــل إن السياســــة 

ثالثــــة  األخــــرية  المحــــددة. واأجريــــت فــــي اآلونــــة  لتحقيــــق األغــــراض  المضمــــار مناســــبة  المتبعــــة فــــي هــــذا 

اســــتعراضات منهجيــــة للبّينــــات تؤيــــد هــــذا االســــتنتاج، فضــــالً عــــن ت�أي�يــــده بالبّينــــات المســــتمدة مــــن أســــرتاليا فــــي 

وقــــت ســــابق، وهــــو أمــــر يتفــــق مــــع اســــتنتاج مــــؤداه أن التغليــــف البســــيط هــــو تدخــــل فعــــال مــــن تدخــــالت الصحــــة 

ــة. ــ العمومي

ورغــــم أن التغليــــف البســــيط مكــــّون مــــن بعــــض العناصــــر األساســــية، فــــإن تنفيــــذه قــــد يتخــــذ أشــــكاالً طفيفــــة 

التبايــــن فــــي مختلــــف الواليــــات القضائيــــة، وقــــد ُيعــــزى هــــذا التبايــــن إلــــى اختــــالف الخيــــارات السياســــية الُمّتبعــــة 

ــة  ــ ــه اتفاقي ــ ــص علي ــ ــا تن ــي مــ ــ ــا يل ــري. وفيمــ ــ ــك التداب ــ ــق تل ــ ــياقات تطبي ــالف ســ ــ ــى اخت ــ ــري، أو إل ــ ــة التداب ــي صياغــ فــ

المنظمــــة اإلطاريــــة والمبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة بتنفيــــذ موادهــــا فــــي الحــــاالت التــــي يتقــــّرر فيهــــا تنفيــــذ 

ــيط: ــف البســ ــ التغلي

■ اإلشارة1ضمنا1ًإىل1رضورة1تطبيق1التغليف1البسيط1عىل1فئات1منتجات1التبغ1كافة؛	

■ والتوصيــــة1بتقييــــد1اســــتخدام1الشــــعارات1أو1األلــــوان1أو1صــــور1العالمــــات1التجاريــــة1أو1املعلومــــات1الرتويجيــــة1عــــىل1علــــب1املنتجــــات1ماعــــدا1	

اســــم1العالمــــة1التجاريــــة1واســــم1املنتــــج1املعروضــــن1بلــــون1وخــــط1عاديــــن؛

■ ــــغ1إىل1	 ــة1التب ــ ــــد1جاذبي ــــي1تزي ــــم1الت ــــات1التصمي ــة1بس ــ ــائل1املتعلق ــ ــــيط1للمس ــــف1البس ــــن1التغلي ــــدى1قوان ــــرورة1أن1تتص ــة1ب ــ والتوصي

املســــتهلك،1مثــــل1أشــــكال1الحيوانــــات1أو1غريهــــا1مــــن1األشــــكال،1أو1العبــــارات1“املرحــــة”1أو1ورق1لــــف1الســــجائر1امللــــون1أو1الروائــــح1الجذابــــة1

ــــمية؛ ــــب1املوس ــــكل1أو1العل ــــة1يف1الش أو1الطراف

■ والتوصية1برورة1توحيد1مارسات1عرض1منتجات1التبغ1)مقارنة1بالعلب1التي1تُباع1بالتجزئة(؛	

■ ــــة1	 ــــات1واألغلف ــــة1وامللصق ــــات1الالصق ــــا1بالبطاق ــــا1أو1تقويضه ــــس1معامله ــــة1أو1طم ــــائل1الصحي ــــرات1والرس ــــب1التحذي ــــدم1حج ــــة1بع والتوصي

ــــراض1 ــــا1ًلألغ ــــا1ضمن ــــدم1تقويضه ــــغ1)وع ــــي1التب ــــة1لصانع ــــة1والخارجي ــــج1الداخلي ــــات1الرتوي ــــف1وإعالن ــــية1وورق1التغلي ــــة1واألكس واألغطي

ــــيط(؛ ــــف1البس ــــن1التغلي ــــودة1م املنش

■ والتوصيــــة1بــــرورة1تخصيــــص1الوقــــت1الــــكايف1لتطبيــــق1التدابــــري1املتعلقــــة1بتغليــــف1املنتجــــات1وتوســــيمها1عــــىل1نحــــو1يتيــــح1املجــــال1أمــــام1	

املصنعــــن1واملســــتوردين1لتنســــيق1موضــــوع1طباعــــة1علــــب1جديــــدة.

وعالوة على عناصر التغليف البسيط األساسية هذه، فقد تشمل المسائل السياسية األخرى ما يلي:

■ الكيفيــــة1التــــي1يجــــب1أن1تُعــــرض1بهــــا1النواحــــي1األخــــرى1املتعلقــــة1بتغليــــف1علــــب1التجزئــــة1تغليفــــا1ًبســــيطا1ًأو1موّحــــداً،1ومنهــــا1ألــــوان1	

العلــــب1وشــــكلها1النهــــايئ1)مــــن1حيــــث1كونهــــا1المعــــة1أو1كامــــدة1اللــــون(؛

■ واملدى1الذي1ينبغي1أن1يتأثر1فيه1التطبيق1باالختالفات1التي1تشــــوب1فئات1منتجات1التبغ1ككل؛	

■ ــــذه1	 ــــن1أن1تتخ ــــذي1ميك ــــكل1ال ــــة،1والش ــــركات1التجاري ــــات1أو1ال ــــاء1املؤسس ــــة1أس ــــىل1العلب ــــه1ع ــــرض1في ــــن1أن1تُع ــــذي1ميك ــــدى1ال وامل

ــــك1األســــاء؛ تل

■ ــــف1	 ــــىل1مختل ــــة1ع ــزاءات1املفروض ــ ــــة1الج ــاذه،1وماهي ــ ــــن1إنف ــــؤولون1ع ــــك1املس ــا1يف1ذل ــ ــــيط،1مب ــــف1البس ــــري1التغلي ــاذ1تدب ــ ــــة1إنف وكيفي

ــة؛ ــ ــن1بالتجزئ ــ ــن1والبائع ــ ــتوردين1واملصنع ــ ــل1املس ــ ــال،1مث ــ ــدم1االمتث ــ ــال1ع ــ ــد1يف1ح ــ ــلة1التوري ــ ــة1يف1سلس ــ ــات1الفاعل ــ الجه

■ ــــون1	 ــــات1قان ــــة1متطلب ــــيلة1لتلبي ــــك1وس ــــتريادها،1بوصــــف1ذل ــــب1اس ــــغ1عق ــــات1التب ــــف1منتج ــــادة1تغلي ــــي1الســــاح1بإع ــــا1إذا1كان1ينبغ وم

ــــيط. ــــف1البس التغلي

المنتجــــات  بتغليــــف  المتعلقــــة  التدابــــري  بســــائر  وثيقــــًا  ارتباطــــًا  البســــيط  التغليــــف  تدابــــري  تصميــــم  وي�رتبــــط 

بحثهــــا: يتعــــن  محــــددة  مســــائل  يلــــي  وفيمــــا  التدابــــري.  بتلــــك  يت�أثــــر  وهــــو  وتوســــيمها، 

■ حجم1التحذيرات1الصحية؛	

■ وأماكن1وضع1التحذيرات1الصحية1عىل1علبة1املنتج،1مثل1الجزء1العلوي1من1الّتغليف؛	

■ وكيفية1التعامل1مع1عنارص1التغليف1املضلّلة،1ومنها1العبارات1الوصفية1والعالمات1والرموز؛	

■ ــــن1	 ــــار1والنيكوت ــــات1الق ــــن1كمي ــــة1ع ــــات1املضلّل ــــا1املعلوم ــــا1فيه ــــات،1مب ــــات1واالنبعاث ــــة1باملكون ــــات1املتعلق ــــع1املعلوم ــــل1م ــــة1التعام وكيفي

ــــج؛ ــــودة1يف1املنت املوج

■ وكيفية1التعامل1مع1املعلومات1املتعلقة1بقابلية1املنتج1عىل1التسبب1يف1نشوب1الحرائق؛	

■ وماهية1املعلومات1املوضوعة1عىل1علبة1املنتج،1إن1ُوِجدت،1عن1موضوع1اإلقالع1عن1التدخن؛	

■ ــــا1يف1	 ــــد1منشــــأها،1مب ــــا1وتحدي ــــاء1أثره ــــراض1اقتف ــــغ1ألغ ــــب1منتجــــات1التب ــــىل1عل ــــة1ع ــــات1الريبي ــــات1أو1العالم ــــة1اســــتخدام1الدمغ وإمكاني

ــــا؛ ــــة1تثبيته ــــات،1وكيفي ــــات1أو1العالم ــــك1الدمغ ــــت1تل ــــك1مواضــــع1تثبي ذل

■ وكيفية1بيان1شفرة1التعريف1)باركود(1عىل1علبة1املنتج؛	

■ وكيفية1بيان1أية1معلومات1أخرى1تقّرر1الحكومة1وضعها1عىل1علبة1املنتج.	

وكانــــت أيضــــًا قوانــــن التغليــــف البســــيط المطّبقــــة فــــي أســــرتاليا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة موضــــع الطعــــن 

فيهــــا قانونيــــًا مــــن جانــــب دوائــــر صناعــــة التبــــغ. وت�كّللــــت جهــــود أســــرتاليا بالنجــــاح فــــي ميــــدان الدفــــاع عــــن 

مطالبــــة مقدمــــة ضــــد قانــــون دســــتوري محلــــي بشــــأن التغليــــف البســــيط، وكذلــــك مطالبــــة أخــــرى مقدمــــة 

ــــات  ــ�ر، تدافــــع عــــن مطالب ــ ــ�ن هــــذا التقري ــ ــــة. وال تــــزال أســــرتاليا، فــــي وقــــت تدوي ــت�ثمار ثنائي بموجــــب معاهــــدة اســ

ــارة  ــــون منظمــــة التجــ ــيا بموجــــب قان ــــة الدومينيكيــــة وهنــــدوراس وإندونيســ ــا والجمهوري ــ ــا كل مــــن كوب قدمتهــ

العالميــــة، فيمــــا تواصــــل كل مــــن أيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة الدفــــاع عــــن مطالبــــات معروضــــة علــــى محاكمهمــــا 

ــــي. ــاد األوروب ــون االتحــ ــ ــر قان ــــى عناصــ ــم إل ــة تحت�كــ ــ المحلي

ــــه ليــــس  ــا أن ــــر صناعــــة التبــــغ علــــى تدابــــري مكافحــــة التبــــغ المســــندة بالبّينــــات، كمــ ــــدًا أن تعــــرتض دوائ وليــــس جدي

ــــه ينبغــــي أن  ــــد أن ــا يتعلــــق بقوانــــن مكافحــــة التبــــغ. بي ــأ الكثــــري مــــن الحكومــــات إلــــى القضــــاء فيمــ ــــدًا أن يلجــ جدي

ت�كــــون الحكومــــات التــــي تصمــــم التدابــــري المتعلقــــة بالتغليــــف البســــيط علــــى بّينــــة مــــن أحــــكام القضــــاء المعمــــول 

بهــــا حاليــــًا، ومــــن وجــــود نهــــوج عديــــدة قــــادرة علــــى تعزيــــ�ز مواقفهــــا القانونيــــة أو تعضيدهــــا بمقتضــــى 

ــا يلــــي: ــــة علــــى حــــد ســــواء، وهــــي تشــــمل مــ ــــة والدولي القوانــــن المحلي
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مقدمة

أصبحــــت أســــرتاليا فــــي كانــــون األول/ ديســــمرب 2012 أول دولــــة عضــــو بالمنظمــــة تطّبــــق بالكامــــل تدابــــري التغليــــف 

البســــيط. وتنامــــى منــــذ حينهــــا اهتمــــام الــــدول األعضــــاء بالمنظمــــة فــــي هــــذا التغليــــف إلــــى درجــــة يمكــــن 

فيهــــا اآلن مالحظــــة عمليــــة انتشــــار سياســــات التغليــــف البســــيط، أو مــــا يســــميه البعــــض بعولمــــة هــــذا التغليــــف. 

وقامــــت كل مــــن فرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية فــــي وقــــت 

ــا  ــ ــا تعكــــف هنغاري ــذ التغليــــف البســــيط فــــي عــــام 2016، فيمــ ــ ــ�ر بســــن قوانــــن ستشــــهد تنفي ــ ــ�ن هــــذا التقري ــ تدوي

ــ�ج علــــى وضــــع قوانــــن معنيــــة بتنفيــــذ التغليــــف البســــيط. وتواظــــب ســــنغافورة علــــى إجــــراء مشــــاورات  ــ والرنوي

عامــــة بقصــــد اعتمــــاد هــــذا التغليــــف، بينمــــا تعــــرب بلــــدان أخــــرى كثــــرية، ومنهــــا نيوزيلنــــدا وجنــــوب أفريقيــــا وتركيــــا، 

ــا لتطبيــــق تلــــك التدابــــري أو تعكــــف علــــى االضطــــالع بعمليــــة وضــــع السياســــات المتعلقــــة بذلــــك. عــــن نيتهــ

ولقــــد أدى أيضــــًا االهتمــــام فــــي التغليــــف البســــيط والمعارضــــة المكثفــــة التــــي أبدتهــــا دوائــــر صناعــــة التبــــغ إزاءه 

ــى  ــ ــور إل ــذا المنشــ ــعى هــ ــة. ويســ ــاء بالمنظمــ ــدول األعضــ ــ ــب ال ــ ــن جان ــات مــ ــى المعلومــ ــ ــب عل ــ ــد الطل ــ ــى تولي ــ إل

تلبيــــة هــــذا الطلــــب مــــن خــــالل تجميــــع المعلومــــات عــــن جوانــــب التغليــــف البســــيط المهمــــة بالنســــبة إلــــى جميــــع 

الــــدول األعضــــاء بالمنظمــــة، وعــــن طريــــ�ق تحديــــد المــــوارد الهامــــة التــــي تقــــدم مزيــــدًا مــــن التفاصيــــل عــــن مســــائل 

ــل  ــول الفصــ ــــى النطــــق بالقــ ــعيه إل ــن ســ ــًا عــ ــور عوضــ ــذا المنشــ ــّلم هــ ــدًا. ويســ ــ ــة تحدي ــ ــة العمومي ــــق بالصحــ ت�تعل

بشــــأن التغليــــف البســــيط، بــــأن سياســــات التغليــــف البســــيط آخــــذة فــــي التطــــور بوتــــرية يتقــــادم فيهــــا بســــرعة أي 

منشــــور يســــعى إلــــى جمــــع المعلومــــات عــــن هــــذا الموضــــوع. وعــــالوة علــــى ذلــــك، ُيواظــــب علــــى تحديــــث بعــــض 

المــــوارد القائمــــة عــــن التغليــــف البســــيط بطــــرق يتعــــّذر فيهــــا إعــــداد منشــــور واحــــد محــــّدث عنهــــا.

ومــــن هــــذا الُمنطلــــق، فــــإن هــــذا المنشــــور ُيقســــم إلــــى أربعــــة أجــــزاء، إذ يعــــرف الجــــزء 1 منــــه فــــي بــــادئ األمــــر 

ــًا فــــي معــــرض قيامــــه  مفهــــوم التغليــــف البســــيط ويميــــزه عــــن ســــائر تدابــــري التغليــــف والتوســــيم، ويحــــّدد أيضــ

ــف  ــ ــد التغلي ــزء 1 مقاصــ ــّدد الجــ ــا يحــ ــف. كمــ ــ ــذا التغلي ــة بهــ ــ ــر صل ــة األكــ ــ ــة اإلطاري ــة المنظمــ ــ ــكام اتفاقي ــك، أحــ ــ بذل

البســــيط وي�بــــّن المواضــــع التــــي تصبــــح فيهــــا السياســــة جــــزءًا مــــن النهــــج الشــــامل الُمتبــــع فــــي مكافحــــة التبــــغ. 

ــًا  ــًا وثيقــ ــط ارتباطــ ــ ــــي ترتب ــيط، والت ــــف البســ ــة للتغلي ــات الداعمــ ــ ــدة البّين ــاز قاعــ ــور إي�جــ ــزء المذكــ ــّن الجــ ــ ــريًا، يب وأخــ

ــا. ــة ومربراتهــ ــد السياســ بمقاصــ

أمــــا الجــــزء 2 فيــــورد وصفــــًا موجــــزًا لإلجــــراءات التــــي اضطلعــــت بهــــا كل مــــن أســــرتاليا وفرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة 

ــا  ــر فيهــ ــّرر أن ُينظــ ــية المقــ ــائل السياســ ــد المســ ــ ــل تحدي ــ ــا، قب ــات وتطبيقهــ ــع السياســ ــال وضــ ــي مجــ ــدة فــ المتحــ

لــــدى وضــــع تدابــــري التغليــــف البســــيط. وي�وضــــح الجــــزء 2 أن هــــذا التغليــــف مكــــّون مــــن عــــّدة عناصــــر أساســــية، وأن 

ــذ  ــ ــة بتنفي ــة المتعلقــ ــ ــادئ التوجيهي ــ ــق المب ــ ــدان تطبي ــ ــي مي ــرتاليا فــ ــة أســ ــ ــن تجرب ــري مــ ــ ــم الكث ــ ــن تعل ــن الممكــ مــ

اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة وت�كي�يــــف تجربتهــــا تلــــك ألغــــراض معينــــة، بيــــد أن تطبيقهــــا قــــد يختلــــف اختالفــــًا 

ــة. ــ ــات القضائي ــ ــالف الوالي ــ ــًا باخت طفيفــ

ــــون المحلــــي  ــــة التــــي ت�كتنــــف موضــــوع التغليــــف البســــيط بموجــــب القان ــا القانوني ــ ــاز القضاي ــزء 3 بإي�جــ ــّن الجــ ــ وي�ب

ــّد  ــذا النــــص معــ ــة. وهــ ــ ــا القانوني ــــم مواقفهــ ــن تدعي ــات مــ ــن الحكومــ ــ ــرق التــــي تمّك ــدد الطــ ــــي، ويحــ وذاك الدول

إلبــــراز أنــــواع الحجــــج التــــي تســــوقها شــــركات التبــــغ لــــدى تقديمهــــا للمطالبــــات المحليــــة والدوليــــة بشــــأن التغليــــف 

ــــات  ــــة المطالب ــــة عــــن حال ــــل فــــي توفــــري معلومــــات محّدث ــــك مــــن أجــــل تحقيــــق غــــرض مــــزدوج يتمث البســــيط، وذل
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ــات  ــ ــذه التوصي ــن هــ ــئة عــ ــيط الناشــ ــــف البســ ــراءات التغلي ــــق إجــ ــن تطبي ــد مــ ــد علــــى أن القصــ ــ ــم الت�أكي ــن المهــ ومــ

ــإن القوانــــن  ــــك، فــ ــة، وعــــالوة علــــى ذل ــ ــة أو الدولي ــ ــــن المحلي ــع القوان ــت�تعارض مــ ــــري ســ ال يعنــــي أن تلــــك التداب

ــــد المــــدى الــــذي يمكــــن فيــــه إضفــــاء طابــــع التعميــــم فــــي  والظــــروف المتباينــــة لمختلــــف الواليــــات القضائيــــة تقّي

هــــذا الصــــدد. وبرغــــم ذلــــك، فــــإن االضطــــالع بعمليــــة دقيقــــة لرســــم السياســــات وتنفيذهــــا وتقي�يمهــــا يمكــــن أن 

ــــري. ــــدة لتلــــك التداب ــــة المؤي ــــري الُمطّبقــــة وُيعّضــــد المواقــــف القانوني ــّزز التداب يعــ

وإضافــــة إلــــى التحديــــات القانونيــــة المواجهــــة فــــي تطبيــــق تدابــــري التغليــــف البســــيط، فــــإن شــــركات التبــــغ 

السياســــي.  بالميــــدان  فيهــــا  التدابــــري وتطعــــن  تلــــك  اعتمــــاد  ضــــد  حمــــالت  تشــــّن  تناصرهــــا  التــــي  والجهــــات 

ويعــــود إلــــى عــــام 1993 تاريــــ�خ تشــــكيل شــــركات التبــــغ لمــــا تســــميه المجموعــــات المعنيــــة بالعلــــب البســــيطة 

مــــن أجــــل معارضــــة عمليــــة وضــــع القوانــــن المتعلقــــة بالتغليــــف البســــيط. وتبــــّن فــــي أســــرتاليا أن معارضــــة 

دوائــــر الصناعــــة لتدابــــري التغليــــف البســــيط هــــي أيضــــًا أكــــرب بكثــــري مــــن معارضــــة دوائــــر الصناعــــة التقليديــــة 

العتمــــاد تدابــــري أخــــرى لمكافحــــة التبــــغ. وأطلقــــت شــــركات التبــــغ والجهــــات التــــي تناصرهــــا فــــي إطــــار إبــــداء تلــــك 

المعارضــــة العديــــد مــــن المزاعــــم، مــــن قبيــــل مــــا يلــــي: ســــيزيد التغليــــف البســــيط معــــدالت االتجــــار غــــري المشــــروع 

بمنتجــــات التبــــغ ويســــفر عــــن انخفــــاض أســــعارها وي�ؤثــــر ســــلبًا علــــى بائعيهــــا بالتجزئــــة. وت�تفــــق هــــذه الحجــــج 

وغريهــــا مــــن الحجــــج التــــي تســــوقها شــــركات التبــــغ مــــع المصالــــح الشــــخصية لدوائــــر صناعــــة التبــــغ، ولكنهــــا 

ال تؤتــــي أكلهــــا فــــي أســــرتاليا، وغالبــــًا مــــا تفتقــــر إلــــى أي أســــاس منطقــــي تســــتند إليــــه.
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التغليف البسيط: 
تعريفه ومقاصده 

والبّينات المتعلقة به

تعتمــــد مكافحــــة التبــــغ علــــى تطبيــــق تدابــــر شــــاملة ومتعــــددة القطاعــــات تعمــــل جنبــــًا إلــــى جنــــب 

بطريقــــة مت�كاملــــة، وهــــو أمــــر تســــّلم بــــه اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة التــــي هــــي معاهــــدة مســــندة 

بالبينــــات تضــــم 180 دولــــة طرفــــًا وتنــــدرج ضمــــن المعاهــــدات التــــي شــــهدت أســــرع معــــدالت االنضمــــام 

اتفاقيــــة  مــــن   4-4 المــــادة  وتعــــرتف  المتحــــدة.  األمــــم  منظومــــة  فــــي  نطاقــــًا  وأوســــعها  إليهــــا 

المنظمــــة اإلطاريــــة بــــأن “التدابــــر واالســــتجابات الشــــاملة والمتعــــددة القطاعــــات للحــــد مــــن اســــتهالك 

ــيًا  ــرًا أساســ ــّد أمــ ــــي تعــ ــتوى الوطنــــي واإلقليمــــي والدول ــن المســ ــغ علــــى كل مــ ــ ــات التب ــع منتجــ ــ جمي

مــــن أجــــل الحيلولــــة، وفقــــًا لمبــــادئ الصحــــة العموميــــة، دون حــــدوث اإلصابــــة باألمــــراض والعجــــز 
والوفــــاة قبــــل األوان بســــبب اســــتهالك التبــــغ والتعــــرض لدخانــــه.” 1

وُتلــــزِم اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة فــــي ســــياق اتبــــاع هــــذا النهــــج الشــــامل األطــــراف فيهــــا بتطبيــــق 

تدابــــر مختلفــــة فــــي مجــــال مكافحــــة التبــــغ تهــــدف إلــــى الحــــد مــــن الطلــــب علــــى منتجــــات التبــــغ. 

ــــر الســــعرية  ــادة 6 (التداب ــن المــ ــغ كالً مــ ــ ــد مــــن الطلــــب علــــى التب ــــى الحــ ــة إل ــ ــكام الرامي وتشــــمل األحــ

ــان  ــرض لدخــ ــن التعــ ــة مــ ــ ــادة 8 (الحماي ــغ) والمــ ــ ــى التب ــ ــب عل ــ ــن الطل ــد مــ ــى الحــ ــ ــة إل ــ ــة الرامي ــ والضري�بي

التبــــغ) والمــــادة 9 (تنظيــــم محتويــــات منتجــــات التبــــغ) والمــــادة 10 (تنظيــــم الكشــــف عــــن منتجــــات التبــــغ) 

ــة  ــ ــب وتوعي ــ ــال والتدري ــف واالتصــ ــ ــادة 12 (الت�ثقي ــغ) والمــ ــ ــات التب ــيم منتجــ ــف وتوســ ــ ــادة 11 (تغلي والمــ

الجمهــــور) والمــــادة 13 (اإلعــــالن عــــن التبــــغ والرتويــــ�ج لــــه ورعايتــــه) والمــــادة 14 (التدابــــر الراميــــة إلــــى 

الحــــد مــــن الطلــــب فيمــــا يتعلــــق باالعتمــــاد علــــى التبــــغ واإلقــــالع عنــــه). وتعمــــل هــــذه التدابــــر جنبــــًا إلــــى 

جنــــب مــــن خــــالل اســــتهداف فئــــات مختلفــــة أو متعــــددة أو متنوعــــة مــــن فئــــات الســــكان المســــتهلكة 

للتبــــغ.

ــــاه أن التغليــــف البســــيط (بوصفــــه تدبــــرًا لتغليــــف وتوســــيم منتجــــات  وتوّضــــح المناقشــــة الــــواردة أدن

التبــــغ فــــي حــــد ذاتــــه، وقيــــدًا مفروضــــًا علــــى اإلعــــالن عنهــــا وتســــويقها) إنمــــا هــــو تدبــــر يكّمــــل ســــائر 

تدابــــر الحــــد مــــن الطلــــب علــــى التبــــغ وي�زيــــد فعاليتهــــا. وهــــذا التغليــــف البســــيط هــــو ليــــس حــــالً شــــامالً 

ــات  ــ ــا الوالي ــة التــــي ت�تخذهــ ــ ــد يكــــون الخطــــوة المقبل ــــه قــ ــــغ، ولكن ــة عــــن تعاطــــي التب ــر الناجمــ للمخاطــ

القضائيــــة العاكفــــة علــــى تعزيــــ�ز تدابــــر الحــــد مــــن الطلــــب علــــى التبــــغ أو تلــــك التــــي لديهــــا تدابــــر 

فعليــــة مــــن هــــذا القبيــــل موضوعــــة موضــــع التنفيــــذ. واســــرتاليا حاليــــًا هــــي الدولــــة العضــــو الوحيــــدة 

فــــي المنظمــــة التــــي خطــــت هــــذه الخطــــوة التاليــــة مــــن خــــالل تنفيــــذ التغليــــف البســــيط، فيمــــا ســــّنت كل 

مــــن فرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة قوانــــن تطالــــب بتنفيــــذ هــــذا التغليــــف فــــي عــــام 2016.

الجزء 1
ــن  ــي يمكــ ــ ــة الت ــ ــج القانوني ــواع الحجــ ــ ــة أن ــأ لمواجهــ ــ ــي ت�تهي ــاء لكــ ــدول األعضــ ــ ــام ال ــال أمــ ــة المجــ ــة وإتاحــ القائمــ

أن ت�توقــــع مــــن دوائــــر صناعــــة التبــــغ أن تســــوقها فــــي ســــعيها إلــــى معارضــــة التغليــــف البســــيط. وعــــالوة علــــى 

ذلــــك، فــــإن الجــــزء 3 يــــربز التناقضــــات األساســــية التــــي ت�تخلــــل اعرتاضــــات دوائــــر صناعــــة التبــــغ علــــى التغليــــف 

البســــيط. وتزعــــم شــــركات التبــــغ مــــن جهــــة أن التغليــــف البســــيط لــــن ُيحــــدث فعلــــه علــــى أســــاس أنــــه لــــن يحــــّد مــــن 

تعاطــــي التبــــغ، فــــي حــــن تزعــــم مــــن جهــــة أخــــرى أن مــــن حقهــــا الحصــــول علــــى تعويضــــات بمليــــارات الــــدوالرات 

عــــن األضــــرار التــــي يلحقهــــا التغليــــف البســــيط بأعمالهــــا التجاريــــة، وهــــي تناقضــــات يتعــــّذر التوفيــــق بينهــــا فــــي 

ــــن الموقفــــن. هذي

ــي  ــيط، وهــ ــف البســ ــ ــق بالتغلي ــ ــا يتعل ــغ فيمــ ــ ــة التب ــر صناعــ ــ ــرى لدوائ ــات أخــ ــة اعرتاضــ ــ ــزء 4 ثالث ــث الجــ ــريًا، يبحــ وأخــ

اعرتاضــــات اأبِديــــت فــــي العديــــد مــــن البلــــدان، ومؤداهــــا - أن التغليــــف البســــيط ســــيزيد معــــدالت االتجــــار غــــري 

ــــك  ــري أن تل ــة. غــ ــ ــا بالتجزئ ــلبًا علــــى بائعيهــ ــر ســ ــ ــعارها وي�ؤث ــاض أســ ــن انخفــ ــفر عــ ــغ ويســ ــ ــات التب ــروع بمنتجــ المشــ

ــات  ــا الحكومــ ــرب عنهــ ــواغل تعــ ــة شــ ــ ــّدد أي ــ ــات تب ــع سياســ ــكان وضــ ــرتاليا، وباإلمــ ــم ت�تحقــــق فــــي أســ ــ ــات ل التوقعــ

ــاالت. ــذه المجــ ــي هــ فــ

ُحدِّث هذا المنشور يوم 29 شباط/ فرباير 2016.
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يــــرد تعريــــف مفهــــوم التغليــــف البســــيط )الــــذي ُيشــــار إليــــه أحيانــــًا بوصفــــه التغليــــف الموّحــــد( فــــي المبــــادئ 

لــــه  التبــــغ والرتويــــ�ج  عــــن  )اإلعــــالن  التبــــغ( و13  )تغليــــف وتوســــيم منتجــــات   11 المادتــــن  لتنفيــــذ  التوجيهيــــة 

ورعايتــــه( مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة. وقــــد صاغــــت تلــــك المبــــادئ التوجيهيــــة أفرقــــة عمــــل مؤلفــــة مــــن 

ممثلــــن عــــن األطــــراف فــــي االتفاقيــــة، واعتمــــدت األفرقــــة المذكــــورة علــــى الُمتــــاح لــــدى األطــــراف نفســــها فــــي 

االتفاقيــــة مــــن بّينــــات وتجــــارب علميــــة. وكانــــت مســــودات إصــــدارات المبــــادئ التوجيهيــــة مفتوحــــة للتشــــاور مــــع 

ــًا  ــــذي اعتمــــد الحقــ ــــة، ال ــــة المنظمــــة اإلطاري ــر األطــــراف فــــي اتفاقي ــا إلــــى مؤتمــ ــــع األطــــراف قبــــل تقديمهــ جمي

تلــــك المبــــادئ التوجيهيــــة بتوافــــق اآلراء. وبنــــاًء علــــى ذلــــك، وفــــي ضــــوء طابــــع المبــــادئ التوجيهيــــة الرســــمي، 

فــــإن هــــذه الورقــــة تســــتخدم تعريــــف التغليــــف البســــيط الــــوارد فــــي تلــــك المبــــادئ التوجيهيــــة، والــــذي يجــــب أن 

ــــن 11 و13. ــع للمادت ــياق األوســ ــرأ فــــي الســ ُيقــ

عــــن طريــــ�ق  الرتويــــ�ج  عــــدم  11 األطــــراف فــــي االتفاقيــــة بتطبيــــق “تدابــــري فعالــــة” لضمــــان  المــــادة  وُتلــــزٍم 

 تغليــــف منتــــج التبــــغ وتوســــيمه، ألي منتــــج مــــن منتجــــات التبــــغ بــــأي وســــيلة كاذبــــة أو مضّللــــة أو خادعــــة

الضــــارة التبــــغ  تعاطــــي  آثــــار  تصــــف  صحيــــة  تحذيــــرات  التبــــغ  علــــب  تحمــــل  أن  ولضمــــان  11-1)أ((   )المــــادة 

)المادة 11-1)ب((. وتنص الفقرات ذات الصلة على ما يلي:

11 ــــي،1. ــــه1الوطن ــــا1ًلقانون ــــه،1وفق ــــة1بالنســــبة1ل ــــاذ1هــــذه1االتفاقي ــــدء1نف ــــد1ب ــــنوات1بع ــــالث1س ــــق1يف1غضــــون1ث ــــذ1كل1طــــرف1ويطب يتخ

ــــي: ــــا1ي ــــة،1لضــــان1م ــــري1فعال تداب

1 ــــة1أو1)أ( ــــيلة1كاذب ــــأي1وس ــــغ1ب ــــات1التب ــــن1منتج ــــج1م ــــيمه،1ألي1منت ــــغ1وتوس ــــج1التب ــــف1منت ــــق1تغلي ــــن1طري ــــج1ع ــــدم1الرتوي ع

مضلّلــــة1أو1خادعــــة1أو1قــــد1تعطــــي1انطباعــــا1ًخاطئــــا1ًعــــن1خصائصــــه1أو1آثــــاره1الصحيــــة1أو1أخطــــاره1أو1انبعاثاتــــه،1مبــــا1يف1ذلــــك1

أي1عبــــارة1أو1بيــــان1وصفــــي1أو1عالمــــة1تجاريــــة،1أو1عالمــــة1رمزيــــة1أو1أي1عالمــــة1أخــــرى1مــــا1يعطــــي1بصــــورة1مبــــارشة1أو1غــــري1

ــــة1 ــــل1“قليل ــــريات1مث ــــك1تعب ــــد1يشــــمل1ذل ــــريه.1وق ــــن1غ ــــل1رضرا1ًم ــــغ1أق ــــأن1أحــــد1منتجــــات1التب ــــاع1الخاطــــئ1ب ــــارشة1االنطب مب

ــــة”؛ ــــة”1أو1“لطيف ــــة1للغاي ــــة”1أو1“خفيف ــــار”1أو1“خفيف الق

أن1تحمــــل1كل1علبــــة1أو1علبــــة1مــــن1منتجــــات1التبــــغ1ويحمــــل1أي1شــــكل1مــــن1أشــــكال1التغليــــف1والتوســــيم1الخارجيــــن1لهــــذه1)ب(1

ــــرات1 ـــبة1أخــــرى.1وهــــذه1التحذي ــــل1رســــائل1مناسـ ــــغ1الضــــارة،1ويجــــوز1أن1تحم ـــار1التب ــــة،1تصــــف1آثـ ــــرات1صحي املنتجــــات1تحذي

والرســــائل:

((1 تكون1معتمدة1من1السلطة1الوطنية1املختصة،(

(((1 تكون1متغايرة،(

تكون1كبرية1وواضحة1وظاهرة1للعيان1ومقروءة،(1))))

((i1)،تغطي1٪150أو1أكرث1من1مساحة1العرض1الرئيسية1عىل1أال1تقل1عن1٪130من1هذه1املساحة

(i1 قد1تتخذ1شكل1الصور1أو1النقوش1أو1تشمل1صورا1ًونقوشاً.(

والمبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ المــــادة 11 هــــي مبــــادئ موضوعــــة “لمســــاعدة األطــــراف علــــى الوفــــاء بالتزاماتهــــا 

بمقتضــــى المــــادة 11 مــــن االتفاقيــــة، والقــــرتاح تدابــــري يتســــنى لألطــــراف تطبيقهــــا مــــن أجــــل زيــــادة فعاليــــة 

تدابريهــــا المتعلقــــة بالتغليــــف والتوســــيم،” 2 وهــــي مبــــادئ اعتمدهــــا بتوافــــق اآلراء مؤتمــــر األطــــراف فــــي 

ــة. ــ ــادئ التوجيهي ــ ــــك المب ــاد تل ــة اعتمــ ــ ــار 1 عملي ــّن اإلطــ ــ ــة. وي�ب ــ ــة اإلطاري ــة المنظمــ ــ اتفاقي

 التعريف العملي1-1
للتغليف البسيط

وفيما يتعلق بالتغليف البسيط، فإن الفقرة 46 من المبادئ التوجيهية تنص على ما يلي:

ــــات1 ــــور1العالم ــــوان1أو1ص ــــعارات1أو1األل ــــتخدام1الش ــــر1اس ــــد1أو1حظ ــــة1إىل1تقيي ــــري1رامي ــــاذ1تداب ــــراف1يف1اتخ ــــر1األط ــــي1أن1تنظ ينبغ

ــــون1 ــــج1املعروضــــن1بل ــــة1واســــم1املنت ــــة1التجاري ــــدا1اســــم1العالم ــــا1ع ــــة1املنتجــــات1م ــــىل1أغلف ــــة1ع ــــات1الرتويجي ــــة1أو1املعلوم التجاري

ــــر1وأن1 ــــة1للنظ ــــائل1الصحي ــــرات1والرس ــــت1التحذي ــــة1لف ــــر1إمكاني ــــذا1األم ــــزز1ه ــــن1أن1يع ــــيط(.1وميك ــــف1بس ــــن1)تغلي ــــط1عادي وخ

ــائل،1وأن1 ــ ــرات1والرس ــ ــذه1التحذي ــ ــن1ه ــ ــدا1ًع ــ ــتهلك1بعي ــ ــاه1املس ــ ــــف1انتب ــكل1التغلي ــ ــوِّل1ش ــ ــول1دون1أن1يُح ــ ــا1ويح ــ ــزز1فعاليته ــ يع

ــــا. ــــن1غريه ــــل1رضرا1ًم ــــات1أق ــــض1املنتج ــــأن1بع ــــي1ب ــــد1توح ــــي1ق ــــة1الت ــــر1الصناع ــــل1دوائ ــــن1ِقَب ــــب1م ــــم1العل ــــات1تصمي ــــدى1لتقني يتص

وهــــذه الفقــــرة موضوعــــة فــــي الســــياق األوســــع لتدابــــري التغليــــف والتوســــيم األخــــرى. وتشــــّدد مثــــالً المبــــادئ 

ــة،  ــة أو خادعــ ــ ــادة 11-1)أ( مضّلل ــا فــــي المــ ــار إليهــ ــة الُمشــ ــ ــارات الوصفي ــ ــات والعب ــة علــــى أن المصطلحــ ــ التوجيهي
ولكــــن هــــذه القائمــــة ليســــت شــــاملة.3

وفيما يخص التحذيرات الصحية كذلك، فإن الفقرة 3 تنص على ما يلي:

ــــرض1 ــــغ1والتع ــــن1تعاطــــي1التب ــــة1ع ــــرة1الناجم ــــاة1املبك ــــا1ًمخاطــــر1املراضــــة1والوف ــــون1متام ــــن1ال1يدرك ــــامل1مم ــــريون1يف1الع ــــاك1الكث هن

لدخانــــه1أو1ال1يفهمــــون1هــــذه1املخاطــــر1أو1يقللــــون1مــــن1أهميتهــــا.1وأثبتــــت1التحذيــــرات1والرســــائل1الصحيــــة1املصممــــة1جيــــدا1ًعــــىل1

ــــا1 ــــىل1الصحــــة1وأنه ــــغ1ع ــــار1تعاطــــي1التب ــــور1بآث ــــي1الجمه ــــردود1إلذكاء1وع ــــة1امل ــــا1وســــائل1عالي ــــغ1أنه ــــب1منتجــــات1التب ــــف1عل تغلي

ــــيم1 ــــف1وتوس ــــة1بتغلي ــــري1الخاص ــــن1التداب ــــا1م ــــة1وغريه ــــة1الفعال ــــائل1الصحي ــــرات1والرس ــــر1التحذي ــــتهالكه.1وتعت ــــن1اس ــــد1م ــــة1يف1الح فعال

ــــغ. ــــل1ملكافحــــة1التب ــــج1شــــامل1ومتكام ــــارص1أساســــية1ألي1نه ــــغ1عن منتجــــات1التب

وتبــــّن أيضــــًا المبــــادئ التوجيهيــــة إرشــــادات محــــّددة فيمــــا يتعلــــق بحجــــم التحذيــــرات الصحيــــة، وتســــّلم األطــــراف 

بــــأن فعاليــــة تلــــك التحذيــــرات تــــزداد بزيــــادة حجمهــــا. وتنــــص الفقــــرة 12 علــــى مــــا يلــــي:

ــــف1 ــــة1يف1تغلي ــــة1املدرج ــــائل1الصحي ــــرات1والرس ــــي1التحذي ــــي1أن1تغط ــــه1ينبغ ــــىل1أن ــــة1ع ــــن1االتفاقي ــــادة111-1)ب()4(1م ــــص1امل تن

وتوســــيم1منتجــــات1التبــــغ1٪150أو1أكــــرث1مــــن1مســــاحة1العــــرض1الرئيســــية،1وأال1تقــــل1عــــن1٪130مــــن1هــــذه1املســــاحة.1ونظــــرا1ًألنــــه1

ثبــــت1بالبّينــــات1أن1فعاليــــة1التحذيــــرات1والرســــائل1الصحيــــة1تــــزداد1بزيــــادة1حجمهــــا1فإنــــه1ينبغــــي1أن1تنظــــر1األطــــراف1يف1اســــتخدام1

تحذيــــرات1ورســــائل1صحيــــة1تغطــــي1أكــــرث1مــــن1٪150مــــن1مســــاحة1العــــرض1الرئيســــية1وأن1تســــعى1إىل1تغطيــــة1أكــــر1جــــزء1ممكــــن1

مــــن1هــــذه1املســــاحة1بهــــذه1التحذيــــرات1والرســــائل.1وينبغــــي1أن1تكــــون1التحذيــــرات1والرســــائل1مطبوعــــة1بالبنــــط1العريــــض1بأحــــرف1

ذات1حجــــم1يســــهل1قراءتهــــا1وبأســــلوب1محــــدد1ولــــون1)أكــــرث1مــــن1لــــون(1يك1تكــــون1أوضــــح1للعيــــان1وأســــهل1قــــراءة1عمومــــاً.

وخالصــــة القــــول، فــــإن المبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ المــــادة 11 توصــــي األطــــراف فــــي االتفاقيــــة بــــأن تنظــــر فــــي 

اعتمــــاد التغليــــف البســــيط عــــالوة علــــى تدابــــري التغليــــف والتوســــيم األخــــرى، بمــــا فيهــــا التحذيــــرات الصحيــــة 

التــــي تغطــــي أكــــرب مســــاحة ممكنــــة مــــن مســــاحة العــــرض الرئيســــية، وغريهــــا مــــن التدابــــري التــــي تحظــــر التغليــــف 

ــــل. المضّل

وُتلــــزِم المــــادة 13 األطــــراف فــــي االتفاقيــــة بفــــرض حظــــر شــــامل )أو قيــــود شــــاملة( 4 علــــى جميــــع أشــــكال اإلعــــالن 

عــــن التبــــغ والرتويــــ�ج لــــه ورعايتــــه. ويــــ�رد تعريــــف عبــــارة “اإلعــــالن عــــن التبــــغ والرتويــــ�ج لــــه” فــــي المــــادة 1)ج( 

بوصفــــه “أي شــــكل مــــن أشــــكال االتصــــال التجــــاري أو التوصيــــة التجاريــــة أو العمــــل التجــــاري يهــــدف لــــه، أو يحتمــــل 

أن يكــــون لــــه، ت�أثــــري يتمثــــل فــــي الرتويــــ�ج ألحــــد منتجــــات التبــــغ أو لتعاطــــي التبــــغ، بشــــكل مباشــــر أو غــــري مباشــــر.” 

ومثلمــــا هــــو الحــــال مــــع المــــادة 11، فــــإن المبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ المــــادة 13، 5 توصــــي األطــــراف فــــي 

االتفاقيــــة بــــأن تنظــــر فــــي تنفيــــذ التغليــــف البســــيط. وتنــــص الفقــــرات ذات الصلــــة مــــن المــــادة 13 فــــي اتفاقيــــة 

المنظمــــة اإلطاريــــة علــــى مــــا يلــــي:
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11 ــــات1. ــــتهالك1منتج ــــن1اس ــــّد1م ــــه،1يح ــــه1ورعايت ــــج1ل ــــغ1والرتوي ــــن1التب ــــالن1ع ــــىل1اإلع ــــامل1ع ــــر1ش ــــرض1حظ ــــأن1ف ــــراف1ب ــــر1األط تق

ــــغ. التب

21 ــــج1. ــــغ1والرتوي ــــن1التب ــــالن1ع ــــع1أشــــكال1اإلع ــــىل1جمي ــــامال1ًع ــــه1الدســــتورية،1حظــــرا1ًش ــــا1ًلدســــتوره1أو1مبادئ ــــرض1كل1طــــرف،1وفق يف

ــــىل1 ــــامل1ع ــــر1ش ــــرض1حظ ــــرف،1ف ــــك1الط ــــة1لذل ــــة1املتاح ــــائل1التقني ــــوين1والوس ــــار1القان ــــا1ًباإلط ــــذا،1رهن ــــه.1ويشــــمل1ه ــــه1ورعايت ل

أنشــــطة1اإلعــــالن1والرتويــــج1والرعايــــة1عــــر1الحــــدود1والناشــــئة1أصــــال1ًمــــن1داخــــل1إقليمــــه.1ويف1هــــذا1الصــــدد1يتخــــذ1كل1طــــرف،1يف1

غضــــون1خمــــس1ســــنوات1مــــن1بــــدء1نفــــاذ1االتفاقيــــة1لذلــــك1الطــــرف،1تدابــــري1تريعيــــة1و/1أو1تنفيذيــــة1و/1أو1إداريــــة1مالمئــــة1و/1أو1

ــــادة211. ــــا1ًلل ــــك1وفق ــــىل1ذل ــــاء1ع ــــغ1بن ــــوم1بالتبلي ــــة1ويق ــــري1أخــــرى1مالمئ تداب

31 تفــــرض1األطــــراف1التــــي1ال1تســــتطيع1فــــرض1حظــــر1شــــامل1بســــبب1دســــتورها1أو1مبادئهــــا1الدســــتورية1قيــــودا1ًعــــىل1جميــــع1أشــــكال1.

اإلعــــالن1عــــن1التبــــغ1والرتويــــج1لــــه1ورعايتــــه.1ويشــــمل1هــــذا،1رهنــــا1ًباإلطــــار1القانــــوين1والوســــائل1التقنيــــة1املتاحــــة1لذلــــك1الطــــرف،1

فــــرض1حظــــر1شــــامل1عــــىل1أنشــــطة1اإلعــــالن1والرتويــــج1والرعايــــة1الناشــــئة1أصــــال1ًمــــن1داخــــل1إقليمــــه،1ولهــــا1آثــــار1عابــــرة1للحــــدود.1

ــــوم1 ــــة1ويق ــــري1أخــــرى1مالمئ ــــة1و/1أو1تداب ــــة1مالمئ ــــة1و/1أو1إداري ــــة1و/1أو1تنفيذي ــــري1تريعي ــــذ1كل1طــــرف1تداب ــــذا1الصــــدد،1يتخ ويف1ه

بالتبليــــغ1بنــــاء1عــــىل1ذلــــك1وفقــــا1للــــادة211.

41 يقوم1كل1طرف،1كحد1أدىن،1ووفقا1ًلدستوره1أو1مبادئه1الدستورية،1مبا1يي:.

1 حظــــر1جميــــع1أشــــكال1اإلعــــالن1عــــن1التبــــغ1والرتويــــج1لــــه1ورعايتــــه1التــــي1تــــروج1ملنتــــج1مــــن1منتجــــات1التبــــغ1بــــأي1وســــيلة1)أ(

كاذبــــة1أو1مضلّلــــة1أو1غريهــــا1مــــن1الوســــائل1الخادعــــة1أو1التــــي1قــــد1تعطــــي1انطباعــــا1ًخاطئــــا1ًعــــن1خصائصــــه1أو1آثــــاره1الصحيــــة1

أو1مخاطــــره1أو1انبعاثاتــــه؛

املطالبــــة1بــــأن1يصحــــب1تحذيــــر1صحــــي1أو1تحذيــــرات1أو1رســــائل1أخــــرى1مالمئــــة1كل1اإلعالنــــات1عــــن1التبــــغ،1وحســــب1االقتضــــاء،1)ب(1

كل1ترويــــج1لــــه1ورعايتــــه؛

1 تقييد1استخدام1الحوافز1املبارشة1أو1غري1املبارشة1التي1تشجع1عامة1الناس1عىل1رشاء1منتجات1التبغ؛)ج(

1 مطالبــــة1دوائــــر1صناعــــة1التبــــغ،1إذا1مل1يتــــم1فــــرض1حظــــر1شــــامل،1بالكشــــف1للســــلطات1الحكوميــــة1املعنيــــة1عــــا1تنفقــــه1دوائــــر1)د(

صناعــــة1التبــــغ1عــــىل1أنشــــطة1اإلعــــالن1عــــن1التبــــغ1والرتويــــج1لــــه1ورعايتــــه1التــــي1مل1تحظــــر1بعــــد.1ويجــــوز1لهــــذه1الســــلطات1أن1

تقــــرر،1رهنــــا1ًبأحــــكام1القانــــون1املحــــي،1إتاحــــة1تلــــك1األرقــــام1لعامــــة1النــــاس1وملؤمتــــر1األطــــراف،1عمــــال1ًباملــــادة211؛

فــــرض1حظــــر1شــــامل1أو،1يف1حالــــة1عــــدم1متكــــن1طــــرف1مــــا1مــــن1فــــرض1حظــــر1شــــامل1بســــبب1دســــتوره1أو1مبادئــــه1الدســــتورية،1)((1

فــــرض1قيــــود1عــــىل1اإلعــــالن1عــــن1التبــــغ1والرتويــــج1لــــه1ورعايتــــه1يف1اإلذاعــــة1والتلفزيــــون1ووســــائل1اإلعــــالم1املطبوعــــة،1وحســــب1

االقتضــــاء1يف1وســــائل1إعــــالم1أخــــرى،1مثــــل1اإلنرتنــــت1خــــالل1فــــرتة1خمــــس1ســــنوات؛

1 فــــرض1حظــــر1أو1يف1حالــــة1عــــدم1متكــــن1طــــرف1مــــا1مــــن1فــــرض1حظــــر1بســــبب1دســــتوره1أو1مبادئــــه1الدســــتورية،1فــــرض1قيــــود1)و(

ـــا. عــــىل1رعايــــة1التبــــغ1للقــــاءات1و/1أو1األنشــــطة1الدوليــــة1و/1أو1للمشــــرتكن1فيهـ

51 ع1األطراف1عىل1تنفيذ1تدابري1تتجاوز1االلتزامات1املبينة1يف1الفقرة41.. تُشجَّ

وت�تنــــاول المبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ المــــادة 13 موضــــوع التغليــــف وســــمات المنتــــج ذات الصلــــة باإلعــــالن عــــن 

ــــ�ج لــــه ورعايتــــه، وتنــــص الفقرتــــان 15 و16 منهــــا علــــى مــــا يلــــي: التبــــغ والرتوي

ــــج1بطــــرق1شــــتى1 ــــغ1أو1ســــات1املنت ــــب1التب ــــم1اســــتعال1عل ــــج.1ويت ــــالن1والرتوي ــــارص1اإلع ــــن1عن ــــا1ًم ــــرا1ًهام ــــف1عن ــــد1التغلي يُع 1.15

مــــن1أجــــل1إغــــراء1املســــتهلك1والرتويــــج1للمنتجــــات1وإرســــاء1هويــــة1العالمــــة1التجاريــــة1والرتويــــج1لهــــا،1وذلــــك1عــــىل1ســــبيل1املثــــال1

ــــردة1أو1 ــــجائر1املف ــــىل1الس ــــب1أو1ع ــــىل1العل ــــواد1ع ــــكال1وامل ــــور1واألش ــــوط1والص ــــوان1والخط ــــعارات1واألل ــــتعال1الش ــــطة1اس بواس

ــــرى. ــــغ1األخ ــــات1التب منتج

ــــن1 ــــف1البســــيط:1أي1اســــتعال1اللون ــــف1باشــــرتاط1التغلي ــــىل1التغلي ــــج1املوضــــوع1ع ــــالن1أو1الرتوي ــــري1اإلع ــــن1تأث ــــص1م ــــن1التخل وميك 1.16

ــــة1 ــــر1اســــم1العالم ــــة؛1وأال1يشــــمل1ســــوى1ذك ــــن،1حســــبا1تحــــدده1الســــلطات1الوطني ــــن1آخري ــــن1متباين ــــض1أو1أي1لون األســــود1واألبي

التجاريــــة1و/1أو1اســــم1املنتــــج1و/1أو1اســــم1جهــــة1الصنــــع،1وتفاصيــــل1االتصــــال1وكميــــة1املنتــــج1يف1العلبــــة،1ودون1إدراج1أي1شــــعارات1أو1

ســــات1أخــــرى1باســــتثناء1التحذيــــرات1الصحيــــة1والعالمــــات1الريبيــــة1وســــائر1املعلومــــات1أو1العالمــــات1التــــي1تفرضهــــا1الحكومــــات؛1

ــــي1أال1 ــــد1ومــــواد1موّحــــدة.1وينبغ ــــد1وحجــــم1موّح ــــد1حجمــــه؛1واســــتعال1شــــكل1موّح ــــن1أنــــواع1الخطــــوط1وتحدي ــــد1نــــوع1م وتحدي

يوضــــع1داخــــل1العلــــب1وأال1يلحــــق1بهــــا،1هــــي1أو1الســــجائر1املفــــردة1أو1منتجــــات1التبــــغ1األخــــرى،1أي1شــــكل1مــــن1أشــــكال1اإلعــــالن1

ــــج. أو1الرتوي

وفيما يلي توصية ترد في الفقرة 17 من المبادئ التوجيهية:

ــاد1 ــ ــراف1يف1اعت ــ ــر1األط ــ ــي1أن1تنظ ــ ــج.1وينبغ ــ ــالن1والرتوي ــ ــارص1اإلع ــ ــن1عن ــ ــان1م ــ ــران1هام ــ ــج1عن ــ ــم1املنت ــ ــف1وتصمي ــ إن1التغلي

ــــف1 ــــل1التغلي ــــي1أال1يحم ــــف.1وينبغ ــــىل1التغلي ــــج1ع ــــالن1أو1الرتوي ــــار1اإلع ــــن1آث ــــص1م ــــل1التخل ــــن1أج ــــيط1م ــــف1البس رشوط1للتغلي

وال1الســــجائر1املفــــردة1وال1منتجــــات1التبــــغ1األخــــرى1أي1إعــــالن1أو1ترويــــج،1مبــــا1يف1ذلــــك1ســــات1التصميــــم1التــــي1تضفــــي1الجاذبيــــة1

ــــات. ــــىل1املنتج ع

ــيلة لإلعــــالن  ــتخدم كوســ ــغ ُيســ ــ ــأن تغليــــف التب ــ ــّلم ب ــادة 13 تســ ــذ المــ ــ ــة لتنفي ــ ــادئ التوجيهي ــ ــإن المب ــار، فــ وباختصــ

عــــن التبــــغ والرتويــــ�ج لــــه، وتوصــــي بتنفيــــذ التغليــــف البســــيط ألغــــراض تقي�يــــد اســــتخدام التغليــــف بتلــــك الطريقــــة.

اإلطار 1: عملية اعتماد المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادتني 11 و13

ــــبة1 ــــة1مناس ــــادئ1توجيهي ــــة1مب ــــر1األطــــراف1يف1االتفاقي ــــرتح1مؤمت ــــىل1أن1يق ــــة1ع ــــة1اإلطاري ــــة1املنظم ــــن1اتفاقي ــــادة171م ــــص1امل تن

ــــر20061(1 ــــباط/1فراي ــــف،61-117ش ــــر1األطــــراف1)جني ــــدورة1األوىل1ملؤمت ــــن181إىل1.131وأصــــدرت1األطــــراف1يف1ال ــــواد1م ــــذ1امل لتنفي

ــــران/1 ــــف،1301حزي ــــة1)جني ــــه1الثاني ــــر1األطــــراف1يف1دورت ــــام1مؤمت ــــة.1وق ــــذ1االتفاقي ــــة1لتنفي ــــادئ1توجيهي ــــرارا1ًبشــــأن1وضــــع1مب ق

يونيــــو1–161متــــوز/1يوليــــو20071(1بإنشــــاء1أفرقــــة1عمــــل1كُلِّفــــت1مبهمــــة1تقديــــم1مســــودة1املبــــادئ1التوجيهيــــة1لتنفيــــذ1املادتــــن1

ــــَح1 ــــر20081(.1وُفِت ــــاين/1نوفم ــــن1الث ــــا،171-122تري ــــوب1أفريقي ــــان،1جن ــــة1)دورب ــــه1الثالث ــــراف1يف1دورت ــــر1األط 111و113إىل1مؤمت

ــــن1بوســــعه1أن1يرشــــح1 ــــة،1مّم ــــن1األطــــراف1يف1االتفاقي ــــام1كل1واحــــد1م ــــل1أم ــــة1العم ــــاب1املشــــاركة1يف1أفرق ــــن1ب ــــا1الحالت يف1كلت

ــــل. ــــة1العم ــــن1أفرق ــــركاء1ضم ــــن1الرئيســــين1أو1أحــــد1ال ــــه1أحــــد1امليرسي ــــل1بوصف نفســــه1للعم

ــــال1)19-7 ــــه1األول1يف1ماني ــــل1اجتاع ــــق1العام ــــد1الفري ــــد1عق ــــادة1،111فق ــــذ1امل ــــة1لتنفي ــــادئ1التوجيهي ــــة1املب ــــص1حال ــــا1يخ وفي

ــــق1 ــــة1إىل1أعضــــاء1فري ــــادئ1التوجيهي ــــن1املب ــــة1أرســــل1أول1مســــودة1م ــــا1ًللصياغ ــــكّل1فريق ــــر20071(،1وش ــــاين/1نوفم ــــن1الث تري

ــوىل1 ــ ــا1وت ــ ــا1ًيف1برازيلي ــ ــارس120081اجتاع ــ ــي141و15آذار/1م ــ ــل1يوم ــ ــق1العم ــ ــد1فري ــ ــر1.20081وعق ــ ــباط/1فراي ــ ــل1يف1ش ــ العم

ــــىل1 ــــل1ع ــــق1العم ــــاء1فري ــــن1أعض ــــواردة1م ــــات1ال ــــاة1التعليق ــــب1مراع ــــة،1عق ــــادئ1التوجيهي ــــن1املب ــــة1م ــــودة1ثاني ــــة1مس صياغ

ــــع1 ــــر1موق ــــراف1ع ــــع1األط ــــة1لجمي ــــادئ1التوجيهي ــــن1املب ــــة1م ــــو120081املســــودة1الثاني ــــار/1ماي ــــت1يف1أي املســــودة1األوىل.1وأُتِيح

ــــرسون1 ــــوىل1املي ــــل1وت ــــق1العم ــــىل1أعضــــاء1فري ــــراف1ع ــــن1األط ــــواردة1م ــــات1ال ــــت1التعليق ــــة1رس،1وُوّزع ــــي1بكلم ــــرتوين1محم إلك

ــــىل1 ــــة1ع ــــادئ1التوجيهي ــــة1يف1آب/1أغســــطس120081مســــودة1املب ــــة1االتفاقي ــــرت1أمان ــــاً.1ون ــــل1املســــودة1الحق الرئيســــيون1تعدي

موقعهــــا1اإللكــــرتوين1املُتــــاح1للجمهــــور.1ويف1تريــــن1الثــــاين/1نوفمــــر1،20081اعتمــــد1مؤمتــــر1األطــــراف1يف1دورتــــه1الثالثــــة1املبــــادئ1

ــــق1اآلراء. ــرار1FCTC/COP/3)10(1بتواف ــ ــادة1111يف1الق ــ ــذ1امل ــ ــــة1لتنفي التوجيهي

ــــي1يف1 ــــل1املعن ــــق1العم ــــام1فري ــــادة1.131وق ــــذ1امل ــــة1لتنفي ــــادئ1التوجيهي ــــة1املب ــــق1بحال ــــا1يتعل ــــة1في ــــة1ماثل ــــت1عملي واتُِّبع

ــــين1 ــــن1الرئيس ــــف1امليرسي ــــنيك،1وبتكلي ــــه1األول1يف1هلس ــــد1اجتاع ــــر120071بعق ــــاين/1نوفم ــــن1الث ــــن1271إىل1291تري ــــرتة1م الف

ــارس1-1 ــ ــي،1311آذار/1م ــ ــاين1)نيودله ــ ــه1الث ــ ــل1اجتاع ــ ــق1العم ــ ــد1فري ــ ــل1أن1يعق ــ ــودة1قب ــ ــة1املس ــ ــتمرار1يف1صياغ ــ ــة1االس ــ مبهم

ــودة1يف1 ــ ــع1املس ــ ــين1بوض ــ ــن1الرئيس ــ ــف1امليرسي ــ ــاع1تكلي ــ ــك1االجت ــ ــل1يف1ذل ــ ــق1العم ــ ــوىل1فري ــ ــل20081(.1وت ــ ــان/1أبري ــ 12نيس

ــــرتوين1 ــع1إلك ــ ــــر1موق ــراف1ع ــ ــــع1األط ــــودة1لجمي ــة1املس ــ ــة1االتفاقي ــ ــــت1أمان ــو1،20081أتاح ــ ــار/1ماي ــ ــة.1ويف1أي ــ ــا1النهائي ــ صيغته

محمــــي1بكلمــــة1رس،1وُوّزعــــت1التعليقــــات1الــــواردة1مــــن1األطــــراف1عــــىل1أعضــــاء1فريــــق1العمــــل1وتــــوىل1امليــــرسون1الرئيســــيون1

ــــا1 ــــىل1موقعه ــــة1ع ــــادئ1التوجيهي ــــبتمر120081مســــودة1املب ــــول/1س ــــة1يف1أيل ــــة1االتفاقي ــــرت1أمان ــــاً.1ون ــــل1املســــودة1الحق تعدي

ــادئ1 ــ ــة1املب ــ ــه1الثالث ــ ــراف1يف1دورت ــ ــر1األط ــ ــد1مؤمت ــ ــر1،20081اعتم ــ ــاين/1نوفم ــ ــن1الث ــ ــور.1ويف1تري ــ ــاح1للجمه ــ ــرتوين1املُت ــ اإللك

ــق1اآلراء. ــ ــرار1FCTC/COP/3)12(1بتواف ــ ــادة1131يف1الق ــ ــذ1امل ــ ــة1لتنفي ــ التوجيهي
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ــا،  ــًة المادتــــن 11 و13 منهــ ــــة، وخاصــ ــــة المنظمــــة اإلطاري ــياق اتفاقي ــر إلــــى التغليــــف البســــيط فــــي ســ ــد النظــ ــ عن

فــــإن هــــذا التغليــــف يحقــــق مقاصــــد عديــــدة، منهــــا مــــا يلــــي:

تقليل جاذبية منتجات التبغ؛. 1

والقضاء على آثار تغليف التبغ بوصفه من أشكال اإلعالن عنه والرتوي�ج له؛. 2

والتصدي لتقنيات تصميم العلب التي قد توحي بأن بعض منتجات التبغ أقل ضررًا من غريه؛. 3

وإبراز التحذيرات الصحية وزيادة فعاليتها.. 4

وال يصبــــو التغليــــف البســــيط، مثلمــــا ُيشــــار إليــــه ههنــــا، إلــــى بلــــوغ غــــرض مــــؤداه تقليــــل معــــدل انتشــــار تعاطــــي 

التبــــغ علــــى النحــــو المتوّخــــى فــــي اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة فحســــب، بــــل يحقــــق عــــددًا مــــن المقاصــــد 

ــغ. ــ ــات التب ــــى منتجــ ــب عل ــ ــن الطل ــد مــ ــى الحــ ــ ــة إل ــ ــري الرامي ــ ــ�ز التداب ــ ــل تعزي ــن أجــ ــيطة مــ الوســ

وبرغــــم المقاصــــد المتوخــــاة فــــي اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة، فــــإن بإمــــكان الــــدول األعضــــاء فــــي المنظمــــة أن 

تحــــدد مقاصدهــــا وأغراضهــــا فيمــــا يخــــص تنفيــــذ التغليــــف البســــيط. وتفيــــد المناقشــــة الــــواردة أدنــــاه فــــي الجــــزء 3 

)المســــائل القانونيــــة( بــــأن طريقــــة تحديــــد الــــدول األعضــــاء لمقاصدهــــا وأغراضهــــا بشــــأن التغليــــف البســــيط يمكــــن 

ــًا. ومــــن الضــــروري فــــي  ــ ــــر علــــى قابليــــة الدفــــاع عــــن تدابــــري التغليــــف البســــيط عنــــد الطعــــن فيهــــا قانوني أن تؤث

ــة  ــات المتاحــ ــ ــد البّين ــ ــان ت�أي�ي ــة وضمــ ــارات واضحــ ــ ــيط بعب ــــف البســ ــري التغلي ــ ــراض تداب ــد أغــ ــ ــان تحدي ــدد ضمــ ــذا الصــ هــ

لبلــــوغ تلــــك األغــــراض والتمّكــــن مــــن رصــــد آثــــار السياســــة فــــي ضــــوء األغــــراض المذكــــورة.

وي�بــــّن مثــــالً القســــم 3 مــــن قانــــون عــــام 2011 بشــــأن التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ فــــي أســــرتاليا أغــــراض 

القانــــون بالعبــــارات التاليــــة:

11 فيا1يي1أغراض1هذا1القانون:.

1 1تحسن1الصحة1العمومية1عن1طريق1ما1يي:)أ(

((1 ثني1عزمية1الناس1عن1البدء1يف1التدخن1أو1تعاطي1منتجات1التبغ؛(

(((1 وتشجيع1الناس1عىل1اإلقالع1عن1التدخن،1والتوقف1عن1تعاطي1منتجات1التبغ؛(

وثني1عزمية1الناس1الذين1أقلعوا1عن1التدخن1أو1الذين1توقفوا1عن1تعاطي1منتجات1التبغ،1عن1االنتكاس؛(1))))

((i1)والحد1من1تعرض1الناس1لدخان1منتجات1التبغ؛

1وتنفيذ1بعض1االلتزامات1املرتتبة1عىل1أسرتاليا1بوصفها1طرفا1ًيف1اتفاقية1مكافحة1التبغ.)ب(1

21 ويعتــــزم1الرملــــان1اإلســــهام1يف1تحقيــــق1األغــــراض1الــــواردة1يف1القســــم1الفرعــــي1)1(1مــــن1خــــالل1تنظيــــم1علــــب1منتجــــات1التبــــغ1التــــي1.

تُبــــاع1بالتجزئــــة1وتنظيــــم1عرضهــــا1مــــن1أجــــل1القيــــام1مبــــا1يــــي:

1 1تقليل1جاذبية1منتجات1التبغ1بالنسبة1إىل1املستهلكن؛)أ(

1وزيادة1فعالية1التحذيرات1الصحية1املثبتة1عىل1علب1منتجات1التبغ1التي1تُباع1بالتجزئة؛)ب(1

1 ــــار1الضــــارة1للتدخــــن1أو1)ج( ــــل1املســــتهلك1بشــــأن1اآلث ــــىل1تضلي ــــة1ع ــــاع1بالتجزئ ــــي1تُب ــــغ1الت ــــات1التب ــــب1منتج ــــدرة1عل ــــل1ق 1وتقلي

ــــغ.16 ــــات1التب ــــي1منتج تعاط

 مقاصد
التغليف البسيط أمــــا الغــــرض مــــن تدابــــري التغليــــف البســــيط فــــي أيرلنــــدا فتبّينــــه المذكــــرة اإليضاحيــــة والماليــــة المرفقــــة بمشــــروع 2-1

ــــد لمنتجــــات التبــــغ(، وهــــي مذكــــرة تســــّلم فــــي  قانــــون الصحــــة العموميــــة لعــــام 2004 )بشــــأن التغليــــف الموّح

ــغ. وتنــــص  ــ ــة التب ــًا لمكافحــ ــدا األوســــع نطاقــ ــ ــيط ضمــــن برنامــــج عمــــل أيرلن ــع التغليــــف البســ ــام األول بموضــ المقــ

تلــــك المذكــــرة علــــى مــــا يلــــي:

ــــا1ًيف1 ــــي1قدم ــــغ1وامل ــــة1التب ــــز1مكافح ــــدا1يف1تعزي ــــغ1بأيرلن ــــة1التب ــــا1يخــــص1مكافح ــــة1في ــــة1العمومي ــــة1الصح ــــرض1سياس ــــل1غ يتمث

ــــي1 ــــغ1الت ــــن1التب ــــة1م ــــدا1خالي ــــة1أيرلن ــــية1املعنون ــــة1السياس ــــة.1وتســــتند1الوثيق ــــة1الحق ــــغ1يف1مرحل ــــن1التب ــــال1م ــــع1خ ــــة1مجتم إقام

أقرتهــــا1الحكومــــة1يف1متــــوز/1يوليــــو1،20131إىل1السياســــات1القامئــــة1ملكافحــــة1التبــــغ1والتريعــــات1املوضوعــــة1فعــــال1ًموضــــع1التنفيــــذ1

يف1ذاك1البلــــد،1وتحــــّدد1غايــــة1مؤداهــــا1أيرلنــــدا1خاليــــة1مــــن1التبــــغ1بحلــــول1عــــام120251)أي1بتخفيــــض1معــــدالت1االنتشــــار1فيهــــا1إىل1

ــــن5٪1(. ــــل1م أق

وتعكــــف1الحكومــــة1عــــىل1تنفيــــذ1طائفــــة1شــــاملة1مــــن1اإلصالحــــات1الراميــــة1إىل1تقليــــل1التدخــــن1والحــــد1مــــن1آثــــاره1الضــــارة،1وقــــد1

ــــة1 ــــك1إلزال ــــغ،1وذل ــــات1التب ــــد1ملنتج ــــف1املوّح ــــب1بالتغلي ــــات1تطال ــــاد1تريع ــــك1اإلصالحــــات1باعت ــــا1لتل ــــار1تنفيذه ــــت1يف1إط التزم

ــــة1بشــــأن1اإلعــــالن1عــــن1التبــــغ.17 ــــن1آخــــر1الحــــدود1املتبقي واحــــد1م

واأعرِب في هذا السياق عن غرض مشروع القانون بالعبارات التالية:

ســــيتحكم1مــــروع1القانــــون1يف1تصميــــم1تغليــــف1علــــب1منتجــــات1التبــــغ1وطريقــــة1عرضهــــا،1مــــا1يعنــــي1إزالــــة1العالمــــات1التجاريــــة1

ــــة1 ــــة1املنتــــج1التجاري ــــتثناء1أســــم1عالم ــــومات1–1باس ــــوان1ورس ــــعارات1وأل ــــّددة1وش ــــات1تجاريــــة1مح ــــكالها1منهــــا1–1مــــن1عالم ــــع1أش بجمي

ونوعــــه1اللذيــــن1ســــيعرضان1بخــــط1موّحــــد1يف1جميــــع1العالمــــات1التجاريــــة1املطروحــــة1باألســــواق.1وســــتكون1جميــــع1العلــــب1بلــــون1

ــــق1 ــــزم1تطبي ــــون.1ويُعت ــــا1يف1القان ــــود1املنصــــوص1عليه ــــن1البن ــــا1م ــــة1وغريه ــــة1اإللزامي ــــرات1الصحي ــــتثناء1التحذي ــــادي،1باس ــــد1ع محاي

مــــروع1القانــــون1هــــذا1جنبــــا1ًإىل1جنــــب1مــــع1ســــائر1اآلليــــات1التنظيميــــة1ملنتجــــات1التبــــغ1وتغليفهــــا1بصفــــة1عامــــة.

والقصد1من1وراء1تنظيم1عرض1منتجات1التبغ1وتغليفها1هو1اإلسهام1يف1تحسن1الصحة1العمومية1عن1طريق1ما1يي:

■ تقليل1جاذبية1منتجات1التبغ1بالنسبة1إىل1املستهلكن؛	

■ وزيادة1فعالية1التحذيرات1الصحية1املثبتة1عىل1تغليف1علب1منتجات1التبغ1التي1تُباع1بالتجزئة؛	

■ ــارة1	 ــ ــار1الض ــ ــــأن1اآلث ــــتهلك1بش ــــل1املس ــــىل1تضلي ــــة1ع ــاع1بالتجزئ ــ ــــي1تُب ــــغ1الت ــــات1التب ــــب1منتج ــــف1عل ــــدرة1تغلي ــــل1ق وتقلي
ــن.81 ــ للتدخ

ــن  ــادر عــ ــي الصــ ــر التوجيهــ ــذ األمــ ــ ــو تنفي ــون هــ ــ ــروع القان ــن مشــ ــد مــ ــة أن القصــ ــ ــرة اإليضاحي ــًا المذكــ ــّن أيضــ ــ وتب

االتحــــاد األوروبــــي فــــي عــــام 2014 بشــــأن منتجــــات التبــــغ، 9 وكذلــــك تنفيــــذ التزامــــات أيرلنــــدا المقطوعــــة بموجــــب 

اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة. وتشــــري المذكــــرة صراحــــة فــــي هــــذا الخصــــوص المذكــــور الحقــــًا إلــــى التــــزام أيرلنــــدا 

بوضــــع وتنفيــــذ اســــرتاتيجيات وطنيــــة شــــاملة لمكافحــــة التبــــغ بمقتضــــى المــــادة 5 مــــن االتفاقيــــة، وكذلــــك إلــــى 

التزاماتهــــا فيمــــا يتعلــــق بتغليــــف وتوســــيم منتجــــات التبــــغ بموجــــب المــــادة 11، واإلعــــالن عــــن التبــــغ والرتويــــ�ج لــــه 

ورعايتــــه بمقتضــــى المــــادة 13.

وفيمــــا يلــــي أغــــراض التغليــــف الموّحــــد المبّينــــة فــــي وثيقــــة ناشــــئة عــــن مشــــاورات عامــــة فــــي المملكــــة 

المتحــــدة:

من1شأن1أغراض1سياسة1التغليف1املوّحد1أن1تحّسن1الصحة1العمومية1عن1طريق1ما1يي:

■ ثني1عزمية1الناس1عن1البدء1يف1تعاطي1منتجات1التبغ	

■ تشجيع1الناس1عىل1اإلقالع1عن1تعاطي1منتجات1التبغ	

■ مســــاعدة1النــــاس1الذيــــن1أقلعــــوا1عــــن1تعاطــــي1منتجــــات1التبــــغ1أو1الذيــــن1يحاولــــون1اإلقــــالع1عــــن1تعاطيهــــا1عــــىل1أال1يرعــــوا1	

يف1تعاطيهــــا1مجــــّدداً

■ تقليل1التأثري1املغري1ملنتجات1التبغ1أو1جاذبيتها	
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 قاعدة البّينات التي
يستند إليها التغليف البسيط

ــات  ــ ــن البّين ــدة مــ ــ ــة متزاي ــاله بطائفــ ــة أعــ ــ ــراض المبّين ــيط واألغــ ــف البســ ــ ــذ التغلي ــ ــة لتنفي ــ ــط األســــس المنطقي ــ ترتب

التجري�بيــــة المتعلقــــة باآلثــــار المرتتبــــة علــــى هــــذا التدبــــري. وباختصــــار، فــــإن التغليــــف البســــيط يســــتند إلــــى قاعــــدة 

ــــر بمختلــــف أشــــكاله فــــي مواضــــع مختلفــــة بواســــطة مجموعــــة مــــن البّينــــات الخاضعــــة  ــــة، وقــــد اخُتبِ بّينــــات قوي

الســــتعراض األقــــران والتــــي اتخــــذت شــــكل دراســــات تجري�بيــــة ومجموعــــات تركيــــز ومســــوح. ورغــــم أن كل واحــــدة 

مــــن الدراســــات محــــّددة بقيــــود، فــــإن النظــــر إلــــى طائفــــة البّينــــات مجتمعــــة يفســــح المجــــال أمــــام الخــــروج 

ــأن التغليــــف  ــ ــد ب ــ ــتنتاجات تفي ــيط، وهــــي اســ ــا يتعلــــق بالتغليــــف البســ ــًا فيمــ ــا عمومــ ــتنتاجات يمكــــن تطبيقهــ باســ

المذكــــور يقّلــــل مــــن جاذبيــــة منتجــــات التبــــغ ويقّيــــد اســــتعمال علــــب التبــــغ بوصفهــــا شــــكالً مــــن أشــــكال اإلعــــالن عــــن 

ــــد فعاليــــة التحذيــــرات الصحيــــة. ــــل وي�زي ــّد مــــن التغليــــف المضّل ــــه ويحــ ــ�ج ل ــ التبــــغ والرتوي

ورغــــم أنــــه مــــن الســــابق ألوانــــه جــــدًا قيــــاس كامــــل نتائــــج تنفيــــذ التغليــــف البســــيط فــــي أســــرتاليا، فــــإن البّينــــات 

المجّمعــــة عنــــه حتــــى اآلن ت�تفــــق مــــع طائفــــة البّينــــات األوســــع نطاقــــًا )المناقشــــة أدنــــاه( ومــــع االســــتنتاج القائــــل 

إن التغليــــف البســــيط أســــهم فــــي الحــــد مــــن انتشــــار تعاطــــي التبــــغ فــــي أســــرتاليا.

ويــــ�ورد هــــذا القســــم الفرعــــي لمحــــة عامــــة عــــن أســــس التغليــــف البســــيط المنطقيــــة وعــــن البّينــــات التــــي يســــتند 

إليهــــا.

جاذبية منتجات التبغ ووظيفة اإلعالن 
عن عالماتها التجارية

ــــ�ج لــــه، وتســــّلم الوثائــــق الداخليــــة الصــــادرة عــــن دوائــــر  تغليــــف التبــــغ شــــكل بــــارز مــــن اإلعــــالن عــــن التبــــغ والرتوي

ــ�ج لمنتجــــات التبــــغ فــــي ظــــل تشــــديد  ــ ــــد األهميــــة فــــي الرتوي ــــأن هــــذا التغليــــف يــــؤدي دورًا متزاي صناعــــة التبــــغ ب
ــا. 12 ــ�ج لهــ ــ ــا والرتوي القيــــود األخــــرى المفروضــــة علــــى اإلعــــالن عنهــ

ــتهلك  ــًا، فالمســ ــا أيضــ ــل ت�تعداهــ ــ ــا فحســــب، ب ــاط بيعهــ ــغ فــــي نقــ ــ ــــغ الســــتهالك التب ــات التب ــرّوج علــــب منتجــ ــ وال ت

ــا بطرائــــق أخــــرى، مــــن  ــ�ن وعرضهــ ــ ــا لآلخري ــــد تقديمــــه لمنتجاتهــ ــا وعن ــــه لمنتجاتهــ ــــد تعاطي ــــغ عن ــــة التب يعــــرض علب

قبيــــل إخــــراج علبــــة التبــــغ وعرضهــــا فــــي إحــــدى المناســــبات االجتماعيــــة. وبهــــذه الطريقــــة، ت�كتســــي منتجــــات 

ــع، وإن  ــوف المجتمــ ــن صفــ ــ ــرية ب ــة كبــ ــربز بدرجــ ــ ــات ت ــك المنتجــ ــ ــي إن تل ــ ــا يعن ــزة”، مــ ــ ــات ممّي ــع “منتجــ ــ ــغ طاب ــ التب

ــا.  ــي يتعاطاهــ ــ ــات الت ــك المنتجــ ــ ــف تل ــ ــي تغلي ــة فــ ــ ــة المت�أصل ــ ــة التجاري ــورة العالمــ ــّدد بصــ ــتهلكها ُتحــ ــة مســ ــ هوي

ــــة المتعلقــــة  ــراءات المحاكــــم المحلي ــــغ فــــي إجــ ــات التب ــــة لمنتجــ ــــة الدولي ــد المحامــــن بالشــــركة الياباني ــر أحــ وذكــ

بالتغليــــف البســــيط فــــي أســــرتاليا أن تغليــــف منتجــــات التبــــغ يــــؤدي وظيفــــة مماثلــــة لوظيفــــة لوحــــة اإلعالنــــات. 13 

ــات  ــا تغليــــف علــــب منتجــ ــغ التــــي يؤديهــ ــ ــدًا بوظيفــــة اإلعــــالن عــــن التب ــ ــًا هــــم المســــتهدفون تحدي ــباب أيضــ والشــ

التبــــغ، 14 وذلــــك فــــي ســــياق الحــــاالت التــــي يصبــــح فيهــــا العديــــد مــــن مســــتهلكي منتجــــات التبــــغ مــــن المدمنــــن 

عليهــــا قبــــل بلوغهــــم ســــن الرشــــد. 15 وتشــــري التقديــــرات إلــــى وجــــود نســــبة ٪10 تقري�بــــًا مــــن الطــــالب الذيــــن 

تــــ�رتاوح أعمارهــــم بــــن 13 و15 عامــــًا مّمــــن يدخنــــون الســــجائر فــــي أنحــــاء العالــــم أجمــــع. وإضافــــة إلــــى ذلــــك، 

يوجــــد مــــن بــــن هــــؤالء الطــــالب أنفســــهم نســــبة تقــــرتب مــــن ٪20 منهــــم مّمــــن لــــم يدخنــــوا الســــجائر أبــــدًا 
ــــي. 16 ــام التال ــروع فــــي التدخــــن فــــي العــ ــة للشــ ــوا عرضــ ــ ــن أنهــــم كان ــوا عــ ــ وأعرب

وثمــــة عــــدد كبــــري مــــن الدراســــات الخاضعــــة الســــتعراض األقــــران عــــن موضــــوع التغليــــف البســــيط تؤيــــد االســــتنتاج 

ــات  ــ ــن البّين ــة مــ ــذه الطائفــ ــم هــ ــري. وتضــ ــا المغــ ــغ وت�أثريهــ ــ ــات التب ــة منتجــ ــ ــل جاذبي ــ ــري يقل ــ ــذا التدب ــل إن هــ ــ القائ

نتائــــج مســــتمدة مــــن دراســــات تجري�بيــــة اأجرِيــــت مؤخــــرًا فــــي أســــرتاليا 17 والربازيــــ�ل 18 وكنــــدا 19 ونيوزيلنــــدا 20 

والواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة، 21 وبّينــــات مســــتمدة مــــن مســــوح اأجرِيــــت فــــي كل مــــن أســــرتاليا 22 وفرنســــا 23 

ــــات المتحــــدة األمريكيــــة، 25 ودراســــات أجرتهــــا مجموعــــات تركيــــز فــــي نيوزيلنــــدا 26  والمملكــــة المتحــــدة 24 والوالي

والمملكــــة المتحــــدة. 27 

ــا إذا كان  ــألة مــ ــل مســ ــ ــذة إزاء التدخــــن، مث ــلوكيات المتخــ ــات المواقــــف والســ ــذه الدراســ ــًا بعــــض هــ ــث أيضــ وي�بحــ

ــــر علــــى المدخنــــن مــــن حيــــث اعتزامهــــم اإلقــــالع عــــن التدخــــن، ويشــــري إلــــى أن هــــذا هــــو  التغليــــف البســــيط يؤث

واقــــع الحــــال الفعلــــي. 28 ورغــــم أن النيــــة ال تعــــرّب بالضــــرورة عــــن ســــلوك مســــتقبلي، فإنهــــا تمّهــــد الســــبيل مــــع 

ذلــــك أمــــام تغيــــ�ري الســــلوك.

وت�تفــــق البّينــــات المســــتمدة مــــن تنفيــــذ التغليــــف البســــيط فــــي أســــرتاليا مــــع اســــتنتاج مــــؤداه إن هــــذا التغليــــف 

يقلــــل جاذبيــــة منتجــــات التبــــغ وت�أثريهــــا المغــــري، إذ أثبتــــت الدراســــات مثــــالً حــــدوث تخفيــــض فــــي معــــدالت التدخــــن 

المباشــــر وتخفيــــض آخــــر مســــتدام فــــي عــــرض تغليــــف علــــب التبــــغ باألماكــــن المفتوحــــة. 29 وال يشــــري هــــذا األمــــر 

ــًا إلــــى  إلــــى أن المدخنــــن يتعاملــــون مــــع تغليــــف منتجــــات التبــــغ بوصفــــه تغليفــــًا أقــــل جاذبيــــة فحســــب، بــــل أيضــ

ــكال  ــن أشــ ــدًا مــ ــه واحــ ــغ بوصفــ ــ ــات التب ــف منتجــ ــ ــور لتغلي ــرض الجمهــ ــّدل تعــ ــن معــ ــل مــ ــ ــيط يقّل ــف البســ ــ أن التغلي

تســــويقها.

■ ــــة1	 ــــّوض1فعالي ــــريا1ًيق ــــة1تأث ــــرات1الصحي ــــغ1بخــــالف1التحذي ــــب1منتجــــات1التب ــــف1عل ــــارص1تغلي ــــري1عن ــــال1تأث ــــن1احت ــــل1م التقلي

ــــرات ــــك1التحذي تل

■ تضييق1الفرص1عىل1تغليف1علب1منتجات1التبغ1يف1تضليل1املستهلك1بشأن1اآلثار1املرتتبة1عىل1تعاطيها	

■ تضييق1الفرص1عىل1تغليف1علب1منتجات1التبغ1يف1خلق1تصورات1خاطئة1عن1طبيعة1تلك1املنتجات	

■ التأثري1عىل1املواقف1واملعتقدات1والنوايا1والسلوكيات1املتعلقة1بالحد1من1تعاطي1منتجات1التبغ	

■ 	
إعادة1تشكيل1املعايري1االجتاعية1حول1تعاطي1التبغ1من1أجل1تعزيز1التمتع1بالصحة1والرفاه.101

وصــــدر فــــي فرنســــا بيــــان صحفــــي بشــــأن الربنامــــج الوطنــــي للحــــد مــــن تعاطــــي التبــــغ، وحــــّدد عــــددًا مــــن األســــباب 

التــــي تقــــف وراء اعتمــــاد التغليــــف البســــيط، والتــــي تشــــمل تحســــن فعاليــــة التحذيــــرات الصحيــــة، والحــــد مــــن 

ــا  ــات وعالماتهــ ــب المنتجــ ــ ــة عل ــ ــد جاذبي ــ ــغ، وتحي�ي ــ ــات التب ــن منتجــ ــة عــ ــر الناجمــ ــأن المخاطــ ــتهلك بشــ ــل المســ ــ تضلي
ــة. 11 ــ ــرات الصحي ــري المراهقــــن بالتحذيــ ــادة تذكــ ــ ــباب، وزي ــــن صفــــوف الشــ ــا ب ــًا فيمــ ــة، وخصوصــ ــ التجاري

ــود  ــًا للجهــ ــع نطاقــ ــياق األوســ ــن الســ ــددة ضمــ ــًا متعــ ــق أغراضــ ــ ــيط يحّق ــف البســ ــ ــرات أن التغلي ــذه الفقــ ــّن هــ ــ وتب

ــد التــــي  ــات الطفيفــــة فــــي المقاصــ ــد ُتعــــزى االختالفــ ــــغ. وقــ ــات التب ــد مــــن الطلــــب علــــى منتجــ ــــى الحــ ــة إل ــ الرامي

تصبــــو إلــــى تحقيقهــــا مختلــــف الــــدول األعضــــاء فــــي المنظمــــة إلــــى عوامــــل مــــن قبيــــل تبايــــن ســــياقات مكافحــــة 

أيضــــًا  تؤثــــر  السياســــية. وقــــد  القانونيــــة والتنظيميــــة واألولويــــات  األعــــراف  البلــــدان، واختــــالف  فــــي  التبــــغ 

االختالفــــات الطفيفــــة فــــي األغــــراض المنشــــودة علــــى كيفيــــة تنفيــــذ التغليــــف البســــيط بالــــدول األعضــــاء، ولكــــن 

مــــن الضــــروري التشــــديد علــــى أن األغــــراض المحــــّددة أعــــاله متســــقة مــــع بعضهــــا البعــــض ومــــع األغــــراض المبّينــــة 

ــة. ــ ــة اإلطاري ــة المنظمــ ــ ــن اتفاقي ــن 11 و13 مــ ــ ــذ المادت ــ ــة لتنفي ــ ــادئ التوجيهي ــ ــي المب فــ
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ــات التــــي اختــــربت  ــا الدراســ ــــغ، ومنهــ ــر صناعــــة التب ــ ــــة لدوائ ــــق الداخلي ــائر الوثائ وت�تفــــق هــــذه المالحظــــة مــــع ســ

ردود فعــــل المســــتهلك تجــــاه المنتجــــات الخفيفــــة للغايــــة والمغّلفــــة بعلــــب مختلفــــة األلــــوان. 41 وتضمنــــت ردود 

الفعــــل تلــــك تصنيــــف المســــتهلك لكميــــات القــــار التــــي يتصــــور وجودهــــا فــــي المنتجــــات المذكــــورة، 42 والتعليــــق 

علــــى عوامــــل مــــن قبيــــل مــــدى شــــدة وقــــوة النكهــــة التــــي ُتطّعــــم بهــــا تلــــك المنتجــــات المغّلفــــة بعلــــب مختلفــــة 

األلــــوان ومقارنتهــــا بهــــذا الشــــكل أو ذاك بالمنتجــــات المماثلــــة الموجــــودة فــــي داخلهــــا. 43 

ــيقّلل  ــران تشــــري إلــــى أن التغليــــف البســــيط ســ ــات الخاضعــــة الســــتعراض األقــ ــإن الدراســ ــذا المنطلــــق، فــ ومــــن هــ

إلــــى أدنــــى حــــد مــــن ميــــل تغليــــف منتجــــات التبــــغ ومتغــــريات عالماتهــــا التجاريــــة إلــــى تضليــــل المســــتهلك فيمــــا 

يتعلــــق بالعواقــــب الصحيــــة النســــبية لمختلــــف المنتجــــات. وتضــــم هــــذه البّينــــات نتائــــج الدراســــات التجري�بيــــة التــــي 

ــــت فــــي كل مــــن أســــرتاليا 44 والربازيــــ�ل 45 وكنــــدا 46، والبّينــــات المســــتقاة مــــن المســــوح التــــي اأجريــــت فــــي كل  اأجرِي

ــا  ــــة، 50 والدراســــات التــــي أجرتهــ ــــات المتحــــدة األمريكي ــا 48 والمملكــــة المتحــــدة 49 والوالي مــــن أســــرتاليا 47 وفرنســ

مجموعــــات الرتكيــــز فــــي المملكــــة المتحــــدة. 51 

ــات أن  ــرار المنتجــ ــن أضــ ــة عــ ــ ــم الخاطئ ــ ــــى المفاهي ــيط عل ــــف البســ ــري التغلي ــ ــع لت�أث ــًا أن نتوقــ ــول أيضــ ــن المعقــ ومــ

ــإن  ــــك، فــ ــل. وبرغــــم ذل ــ ــــف المضّل ــتهلك بالتغلي ــر المســ ــ ــذي يذّك ــ ــري ال ــ ــد أن يتالشــــى الت�أث ــن بعــ ــرور الزمــ ــزداد بمــ يــ

ــــل فعــــالً مفاهيــــم المســــتهلك  البّينــــات المســــتمدة ســــابقًا مــــن أســــرتاليا تشــــري إلــــى أن التغليــــف البســــيط قــــد قّل

الخاطئــــة عــــن أضــــرار المنتــــج. وتبــــّن مــــن مســــح وطنــــي مشــــرتك بــــن األقســــام بشــــأن اقتفــــاء أثــــر المنتجــــات أن 

زيــــادة كبــــرية مــــن الناحيــــة اإلحصائيــــة طــــرأت علــــى نســــبة المدخنــــن مــــن البالغــــن الذيــــن يــــرون أن العالمــــات 

ــة بالفــــرتة  ــ ــيط مقارن ــــف البســ ــذ التغلي ــ ــن تنفي ــام األول مــ ــاء العــ ــ ــرر )٪69.8( أثن ــث الضــ ــ ــن حي ــــف مــ ــة ال تختل ــ التجاري

الســــابقة لتنفيــــذه )65.7٪(. 52 

فعالية التحذيرات الصحية

وت�ثّبــــط  التبــــغ،  منتجــــات  تعاطــــي  عــــن  الناجمــــة  المخاطــــر  وغريهــــم  للمســــتهلكن  الصحيــــة  التحذيــــرات  تبــــّن 

ــاه  ــ ــغ انتب ــ ــب التب ــ ــف عل ــ ــى تغلي ــ ــة عل ــ ــة المبّين ــ ــات التجاري ــرف العالمــ ــا تصــ ــغ، فيمــ ــ ــتهالك التب ــى اســ ــ ــم عل عزيمتهــ

المســــتهلكن عــــن تلــــك التحذيــــرات، وتقّلــــل قــــدرة التحذيــــرات علــــى تنبيههــــم وت�ثبيــــط عزيمتهــــم علــــى اســــتهالك 

ــــغ. التب

ــرات  ــ ــة التحذي ــ ــربز أهمي ــ ــيط ي ــف البســ ــ ــى أن التغلي ــ ــران إل ــتعراض األقــ ــة الســ ــات الخاضعــ ــن الدراســ ــدد مــ ــري عــ ويشــ

ــــت  الصحيــــة الموضوعــــة علــــى علــــب منتجــــات التبــــغ. وتضــــم هــــذه المجموعــــة مــــن البّينــــات دراســــات تجري�بيــــة اأجرِي

فــــي أســــرتاليا 53 وكنــــدا، 54 فضــــالً عــــن بّينــــات مســــتمدة مــــن مســــوح اأجرِيــــت فــــي أســــرتاليا، 55 وهــــي دراســــات 

ت�تفــــق مــــع مجموعــــة مســــتقلة مــــن البّينــــات تشــــري إلــــى أن آثــــار التحذيــــرات الصحيــــة ت�تعاظــــم بزيــــادة حجمهــــا. 56 

ــرات  ــ ــار التحذي ــ ــاوز آث ــًا ت�تجــ ــرى أيضــ ــار أخــ ــ ــيط آث ــف البســ ــ ــى أن للتغلي ــ ــري إل ــات تشــ ــ ــه أن البّين ــ ــك كّل ــ ــن ذل ــم مــ واألهــ

ــم. 57  ــرية الحجــ ــة الكبــ ــ الصحي

ــــاه أن أســــرتاليا حّدثــــت التحذيــــرات الصحيــــة المصــــّورة الموضوعــــة علــــى علــــب منتجــــات  وي�بــــّن الجــــزء 2 الــــوارد أدن

التبــــغ )بوســــائل منهــــا اعتمــــاد تحذيــــرات جديــــدة( وكــــرّبت حجــــم تلــــك التحذيــــرات فــــي الوقــــت نفســــه الــــذي اعتمــــدت 

فيــــه التغليــــف البســــيط. ورغــــم أنــــه مــــن الصعــــب عــــزل آثــــار كل إجــــراء علــــى حــــدة، فــــإن مجموعــــة البّينــــات الســــابقة 

ــا  ــــة المعمــــول بهــ ــرات الصحي ــة التحذيــ ــ ــد فعالي ــ ــة يزي ــ�ري فــــي السياســ ــ ــذا التغي ــاده إن هــ ــتنتاج مفــ ت�تفــــق مــــع اســ

فــــي أســــرتاليا، وهــــي مجموعــــة ترّكــــز علــــى آثــــار التغيــــ�ري علــــى المدخنــــن مــــن البالغــــن )مقارنــــة بســــواهم مــــن 

ــــادة مالحظــــة المدخنــــن للتحذيــــرات. 58 وإضافــــة إلــــى ذلــــك، فقــــد رّد  غــــري المدخنــــن(، وتشــــمل دراســــات بّينــــت زي

عــــدد أكــــرب مــــن المدخنــــن عزمهــــم علــــى اإلقــــالع عــــن التدخــــن إلــــى تلــــك التحذيــــرات وإلــــى تالفــــي عــــدد محــــّدد 
منهــــا ومــــن علــــب المنتجــــات المثبتــــة عليهــــا، وهــــي تدابــــري قــــد تبــــّن جميعهــــا مــــدى فعاليــــة التحذيــــرات. 59

كمــــا تؤيــــد البّينــــات المســــتمدة مــــن تنفيــــذ التغليــــف البســــيط فــــي أســــرتاليا االســــتنتاج القائــــل إن هــــذا التغليــــف 

يشــــجع علــــى اإلقــــالع عــــن التدخــــن، وهــــي بّينــــات تضــــم دراســــات تبــــن زيــــادة إلحــــاح المدخنــــن علــــى اإلقــــالع عــــن 

التدخــــن، 30 وحــــدوث زيــــادة كبــــرية ومطــــردة فــــي عــــدد المكالمــــات عــــرب خــــط اإلقــــالع عــــن التدخــــن )وهــــو عبــــارة 

عــــن خدمــــة تســــاعد مســــتهلكي التبــــغ علــــى اإلقــــالع عــــن تعاطيــــه(، 31 وارتفــــاع معــــدالت إدراك المدخنــــن البالغــــن 

لمســــألة اإلقــــالع عــــن التدخــــن ومحاوالتهــــم اإلقــــالع عنــــه. 32 

التغليف المضّلل لمنتجات التبغ

توّضــــح المــــادة 11 مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة )التــــي ُنوِقَشــــت أعــــاله( أن عالمــــات التبــــغ التجاريــــة، بمــــا 

ــة علــــى  ــ ــة المرتتب ــ ــــق بالعواقــــب الصحي ــا يتعل ــتهلك فيمــ ــل المســ ــ ــد تضّل ــب، قــ ــ ــــف العل ــة علــــى تغلي ــ ــا المثبت فيهــ

اســــتهالك مختلــــف منتجــــات التبــــغ. وتنطــــوي متغــــريات مثــــل “خفيفــــة” و”لطيفــــة” ومــــا شــــابهها مــــن متغــــريات 

العالمــــات التجاريــــة علــــى تضليــــل المســــتهلك ألنهــــا تقــــرح أن المنتجــــات التــــي ترتبــــط بتلــــك المتغــــريات هــــي أقــــل 

إضــــرارًا بالصحــــة مــــن المتغــــريات العاديــــة للعالمــــات التجاريــــة، بيــــد أن الحــــال ليســــت كذلــــك. 33 وفــــي الواقــــع، فــــإن 

ــة  ــ ــا إطال ــائل منهــ ــات بوســ ــك المنتجــ ــ ــي تل ــن فــ ــ ــار والنيكوت ــل القــ ــ ــدل حصائ ــي معــ ــ ــون تدن ــتهلكن يعوضــ المســ

أمــــد تدخينهــــم للســــيجارة وأخــــذ أنفــــاس عميقــــة منهــــا. وت�ت�أثــــر أيضــــًا آالت اختبــــار حصائــــل القــــار والنيكوتــــن 

بالثقــــوب الصغــــرية الموجــــودة فــــي مرشــــحات الســــجائر التــــي يغلقهــــا المدخــــن بأصبعيــــه جزئيــــًا أثنــــاء استنشــــاقه 

ــان. 34  للدخــ

وبرغــــم فــــرض حظــــر علــــى اســــتخدام العبــــارات الوصفيــــة المضّللــــة، فــــإن المســــتهلكن مــــا زالــــوا يتمّســــكون 

ــتخدام  ــى اســ ــ ــًا إل ــ ــزى جزئي ــر ُيعــ ــو أمــ ــغ، 35 وهــ ــ ــات التب ــف منتجــ ــ ــن مختل ــة عــ ــر الناجمــ ــول المخاطــ ــة حــ ــ ــآراء خاطئ ــ ب

األلــــوان وغريهــــا مــــن عناصــــر تصميــــم العلبــــة ألغــــراض اســــتبقاء ملحقــــات العالمــــة التجاريــــة المضّللــــة فــــي ظــــل 

غيــــاب اســــتخدام العبــــارات الوصفيــــة. وُتســــتقى البّينــــات الدالــــة علــــى ذلــــك مــــن مصــــادر عديــــدة، منهــــا الواليــــات 

المتحــــدة األمريكيــــة التــــي ُوزِّع فيهــــا علــــى بائعــــي التجزئــــة كتّيــــب آلرتيــــا )Altria( المعنــــي بمنتجــــات شــــركة فيليــــب 

موريــــس األمريكيــــة. 36 وبــــّن ذاك الكتّيــــب لبائعــــي التجزئــــة المعرفــــات الجديــــدة للعلــــب المقرتنــــة بالمتغــــريات 

المضّللــــة للعالمــــة التجاريــــة، ومّكنهــــم مــــن مســــاعدة المســــتهلكن فــــي التعــــّرف علــــى تلــــك المتغــــريات عقــــب 

حظــــر اســــتخدام العبــــارات الوصفيــــة المضّللــــة فــــي التغليــــف، فأصبحــــت مثــــالً العالمــــة التجاريــــة مارلبــــورو اليتــــس 

مارلبــــورو غولــــد، فــــي حــــن أصبحــــت مارلبــــورو الــــرتا اليــــت مارلبــــورو ســــيلفر. وأشــــار الكتّيــــب أيضــــًا إلــــى أن “تغليــــف 

بعــــض أنــــواع الســــجائر والتبــــغ العديــــم الدخــــان آخــــذ فــــي التغــــري، علــــى أن المنتجــــات باقيــــة كمــــا هــــي”. واأجــــرِي 

فــــي هــــذا الســــياق مســــح يمثــــل المدخنــــن علــــى الصعيــــد الوطنــــي فــــي الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة بعــــد ســــنة 

واحــــدة مــــن ســــريان مفعــــول الحظــــر المفــــروض علــــى العبــــارات الوصفيــــة المضّللــــة، وبــــّن المســــح أن نســــبة 92٪ 

ــتخدمونها  ــي يســ ــ ــة الت ــ ــات التجاري ــى العالمــ ــ ــرف عل ــن التعــ ــهولة مــ ــوا بســ ــ ــم تمّكن ــادوا بأنهــ ــن أفــ ــ ــن المدخن مــ

ــي  ــ ــة الت ــ ــة التجاري ــرتن بالعالمــ ــة المقــ ــ ــون العلب ــ ــمية ل ــن تســ ــم مــ ــبة ٪68 منهــ ــت نســ ــ ــا تمّكن ــادة، فيمــ ــي العــ فــ

ــــارة الوصفيــــة الخاضعــــة للحظــــر. 37  يســــتخدمونها تســــمية صحيحــــة بواســــطة اســــم العب

وي�وجــــد بهــــذه الطريقــــة وبســــواها عالقــــة ارتبــــاط قويــــة بــــن تصميــــم تغليــــف العلبــــة وكيفيــــة نظــــر المســــتهلكن 

ــــل المســــتهلك بالمتغــــريات المختلفــــة فــــي  إلــــى خطــــورة المنتــــج داخلهــــا. 38 ويمكــــن علــــى ســــبيل المثــــال أن ُيضّل

حــــد ذاتهــــا لعالمــــة تجاريــــة واحــــدة مــــن منتجــــات التبــــغ، وخاصــــًة عنــــد عرضهــــا فــــي ســــياق االتجــــار بهــــا جنبــــًا إلــــى 

جنــــب مــــع بعضهــــا البعــــض ومــــع العالمــــات التجاريــــة العاديــــة أو تلــــك الحاويــــة علــــى نكهــــات كاملــــة. ومــــن أســــباب 

ذلــــك أن النــــاس يحاولــــون العثــــور علــــى ســــمات فيمــــا بــــن متغــــريات العالمــــة التجاريــــة، 39 وثمــــة ســــبب آخــــر 

هــــو أن تصــــورات المســــتهلكن لخطــــورة المنتــــج ت�ت�أثــــر بتغليفــــه، وباألخــــص لونــــه. ويمكــــن االطــــالع علــــى البّينــــات 

الســــابقة التــــي ت�ثبــــت ذلــــك فــــي الوثائــــق الداخليــــة لدوائــــر صناعــــة التبــــغ المنشــــورة الطــــالع الجمهــــور مــــن خــــالل 

ــــأن  ــــر صناعــــة التبــــغ فــــي عــــام 1990 ب ــــا المعروضــــة علــــى المحاكــــم. وســــّلمت مثــــالً وثيقــــة نشــــرتها دوائ القضاي

مــــا يســــمى “بالمنتجــــات األدنــــى مســــتوى مــــن حيــــث التســــليم” اتســــمت بتغليفهــــا بعلــــب أخــــف ألنهــــا تــــدل ضمنــــًا 

علــــى أنهــــا صحيــــة ونظيفــــة. 40 
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ــة  ــ ــن المرحل ــميًا عــ ــتعراضًا رســ ــر 2016 اســ ــ ــباط/ فرباي ــي شــ ــرتالية فــ ــة األســ ــرت الحكومــ ــك، نشــ ــ ــى ذل ــ ــالوة عل وعــ

الالحقــــة لتنفيــــذ التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ، وخلــــص االســــتعراض إلــــى أن التدبــــري الُمّتخــــذ بــــدأ يحّقــــق 

ــــار هــــذا التدبــــري علــــى معــــدالت انتشــــار اســــتهالك  أغراضــــه فــــي مجــــال الصحــــة العموميــــة. 64 وفيمــــا يتعلــــق بآث

ــــة  ــــة اإلحصائي ــَا كبــــريَا مــــن الناحي ــــه أن انخفاضــ ــــّن في ــراه خــــرباء تب ــــل أجــ ــّول علــــى تحلي ــــغ، فــــإن االســــتعراض يعــ التب

طــــرأ علــــى معــــدالت انتشــــار اســــتهالك التبــــغ بفضــــل مــــا اأدِخــــل مــــن تعديــــالت فــــي عــــام 2012 علــــى تغليــــف علــــب 

منتجــــات التبــــغ )بمــــا فيهــــا الُمناقــــش أدنــــاه مــــن تحذيــــرات صحيــــة محّدثــــة وموّســــعة النطــــاق(. وتشــــري تقديــــرات 

التحليــــل علــــى نحــــو أكــــر تحديــــدًا إلــــى أن “التعديــــالت الُمدخلــــة فــــي عــــام 2012 علــــى تغليــــف علــــب منتجــــات التبــــغ 

ــبة  ــوق بنســ ــا فــ ــًا فمــ ــم 14 عامــ ــغ أعمارهــ ــ ــن تبل ــ ــرتالي�ن مّم ــن األســ ــ ــا ب ــن فيمــ ــار التدخــ ــدالت انتشــ ــت معــ خفضــ

0.55 نقطــــة مئويــــة”. 65 ويفيــــد أيضــــًا التقريــــ�ر المتعلــــق بالتحليــــل بــــأن مــــن الُمرّجــــح أن يكــــون شــــأن اآلثــــار المرتتبــــة 

ــــار بمــــرور الزمــــن. 66 وباختصــــار، فــــإن التغليــــف  ــــل منــــه، ومــــن المتوقــــع أن ت�تعاظــــم تلــــك اآلث علــــى ذلــــك قــــد ُقلِّ

البســــيط خّفــــض معــــدالت انتشــــار التدخــــن فــــي أســــرتاليا بمــــا يتجــــاوز االتجــــاه اآلخــــذ فــــي الهبــــوط القائــــم مســــبقًا.

وختامــــًا، فــــإن الدراســــات الخاضعــــة الســــتعراض األقــــران تصــــب فــــي مصــــب واحــــد وتؤكــــد ميــــزات التغليــــف البســــيط، 

وهــــي دراســــات تبــــّن فيهــــا أن تجربــــة أســــرتاليا تحظــــى بمزيــــد مــــن الدعــــم فــــي واقــــع األمــــر. وبرغــــم ذلــــك، فقــــد 

كلفــــت شــــركات صناعــــة التبــــغ جهــــات معينــــة لتجــــري دراســــات تطعــــن فــــي آثــــار التدبــــري الُمّتخــــذ؛ وهــــي دراســــات 

مشــــكوك فــــي مصداقيتهــــا ألن تلــــك الشــــركات هــــي التــــي كّلفــــت الجهــــات بإجرائهــــا، وهــــي غــــري مدعومــــة 

بدراســــات مســــتقلة منشــــورة فــــي المجــــالت الخاضعــــة الســــتعراض األقــــران كّل فيمــــا يخّصــــه، كمــــا أنهــــا ت�تعــــارض 

مــــع طائفــــة البّينــــات األكــــرب بكثــــري منهــــا. ووّجــــه مجلــــس فيكتوريــــا لمكافحــــة الســــرطان )أســــرتاليا( انتقــــادات 

أكــــر تفصيــــالً إلــــى تلــــك الدراســــات التــــي كّلفــــت شــــركات صناعــــة التبــــغ جهــــات بإجرائهــــا، 67 والتــــي يتناولهــــا أيضــــًا 

االســــتعراض الــــذي أجرتــــه أســــرتاليا فــــي المرحلــــة الالحقــــة لتنفيــــذ التغليــــف البســــيط.

استعراضات الخرباء للبّينات

تشــــتمل االســــتعراضات التــــي أجراهــــا الخــــرباء لقاعــــدة البّينــــات التــــي يســــتند إليهــــا التغليــــف البســــيط علــــى 

تقريــــ�ر مــــن إعــــداد فرقــــة العمــــل األســــرتالية المعنيــــة بالشــــؤون الصحيــــة الوقائيــــة )الُمناقشــــة فــــي الجــــزء 2(، 68 

ــــا لإلقــــالع عــــن التدخــــن ومكافحــــة الســــرطان فــــي أســــرتاليا، 69  واســــتعراض للبّينــــات مــــن إعــــداد مجلــــس فيكتوري

وعلــــى اســــتعراضات منهجيــــة للبّينــــات قامــــت أيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة بت�كليــــف جهــــات بإجرائهــــا. وتــــدرس تلــــك 

االســــتعراضات البّينــــات التجري�بيــــة، وتخلــــص إلــــى اســــتنتاجات ت�تفــــق مــــع البّينــــات الملّخصــــة أعــــاله.

1-3-5-1 استعراض ومعلومات محّدثة من االتحاد المعني 
بالبحوث في مجال الصحة العمومية بالمملكة المتحدة

كّلفــــت وزارة الصحــــة بالمملكــــة المتحــــدة فــــي عــــام 2011، وقبــــل تنفيــــذ التغليــــف البســــيط فــــي أســــرتاليا، جهــــة 

ــــار التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ علــــى الصحــــة العموميــــة. 70 وقــــد  بإجــــراء اســــتعراض للبّينــــات المتعلقــــة بآث

أجــــرى االســــتعراض االتحــــاد المعنــــي بالبحــــوث فــــي مجــــال الصحــــة العموميــــة، بمــــا فــــي ذلــــك باحثــــون مــــن 

ــة  ــ ــة أولي ــ ــة بحثي ــر فــــي 37 دراســ ــتعراض نظــ ــو اســ ــدة، وهــ ــة المتحــ ــة فــــي المملكــ ــــة مرموقــ ــات أكاديمي مؤسســ

ــات. ــّدة تخّصصــ ــــت عــ ــات التــــي تناول ــــم الدراســ ــن تصامي ــة مــ ــة متنوعــ ــــت طائفــ ضّم

ودرس االســــتعراض آثــــار التغليــــف البســــيط علــــى الت�أثــــري المغــــري للســــجائر وعلبهــــا وعالماتهــــا التجاريــــة، وخلــــص، 

ضمــــن مــــا خلــــص، إلــــى اســــتنتاجات متســــقة تفيــــد بــــأن العلــــب البســــيطة التغليــــف ُتصّنــــف علــــى أنهــــا أقــــل جاذبيــــة 

مــــن تلــــك المغلفــــة بعالمــــة تجاريــــة، وأنهــــا تحتــــوي علــــى منتجــــات أدنــــى جــــودة. 71 ومــــن بــــن الدراســــات التــــي 

بحثــــت االختالفــــات بــــن الفئــــات الفرعيــــة، تبــــّن أن األفــــراد غــــري المدخنــــن والمســــتجيبن للدراســــات مــــن الشــــباب 

انتشار تعاطي التبغ

تبــــّن المناقشــــة الــــواردة فــــي الجــــزء 1 أن الحــــد مــــن انتشــــار تعاطــــي التبــــغ هــــو ليــــس الغــــرض التنظيمــــي الوحيــــد 

مــــن التغليــــف البســــيط، ألن هــــذا التدبــــري يحقــــق العديــــد مــــن أغــــراض الصحــــة العموميــــة المتوســــطة والمرتبطــــة 

باســــت�كمال مناهــــج أخــــرى لخفــــض الطلــــب علــــى منتجــــات التبــــغ. وبرغــــم ذلــــك، فــــإن مــــن المنطقــــي والمعقــــول 

توّقــــع حــــدوث انخفــــاض فــــي معــــدالت انتشــــار تعاطــــي التبــــغ مــــع تقليــــل جاذبيــــة تغليــــف منتجاتــــه والتقليــــل إلــــى 

ــــل وزيــــادة فعاليــــة التحذيــــرات الصحيــــة المثبتــــة عليهــــا. أدنــــى حــــد مــــن تغليفهــــا المضّل

ونظــــرًا إلــــى أن التغليــــف البســــيط معــــّد لغــــرض تنفيــــذه فــــي إطــــار اتبــــاع نهــــج شــــامل ومتعــــدد القطاعــــات 

لمكافحــــة التبــــغ وتعزيــــ�ز التدابــــري القائمــــة حاليــــًا لمكافحتــــه، فــــإن مــــن الصعــــب فــــي العــــادة عــــزل آثــــار ذلــــك 

ــــًا إلــــى  التغليــــف علــــى معــــدالت انتشــــار تعاطــــي التبــــغ. وجــــرى مثــــالً تنفيــــذ التغليــــف فــــي أســــرتاليا البســــيط جنب

جنــــب مــــع تطبيــــق عــــدد مــــن التدابــــري القائمــــة والتفاعــــل مــــع تلــــك التدابــــري، بمــــا فيهــــا المحــــّدد منهــــا فــــي الجــــزء 

ــل  ــ ــدة، مث ــ ــري جدي ــ ــاذ تداب ــن اتخــ ــيط عــ ــــف البســ ــه التغلي ــ ــذ في ــ ــذي ُنفِّ ــ ــه ال ــت نفســ ــًا فــــي الوقــ ــن أيضــ ــ ــاه. واأعلِ ــ 2 أدن

زيــــادة الضرائــــب وت�كبــــري حجــــم التحذيــــرات الصحيــــة وزيــــادة الدعــــم المقــــدم فــــي مجــــال اإلقــــالع عــــن تعاطــــي التبــــغ. 

وبالنظــــر إلــــى أن التغليــــف البســــيط يتفاعــــل مــــع التدابــــري القائمــــة ويصبــــح ســــاري المفعــــول بســــريان مفعــــول 

التدابــــري الجديــــدة، فقــــد يكــــون صعبــــًا مــــن الناحيــــة المنهجيــــة رّد انخفــــاض معــــدالت تعاطــــي التبــــغ إلــــى أي واحــــد 

مــــن تلــــك التدابــــري.

ومــــن المتّعــــذر أيضــــًا تقي�يــــم آثــــار التغليــــف البســــيط بطريقــــة شــــاملة علــــى المــــدى القصــــري، وقــــد تــــ�رتك السياســــة 

ــا علــــى المــــدى  ــارًا يمكــــن مالحظتهــ ــ ــغ وســــواهم آث ــ ــات التب ــتهلكي منتجــ ــدد علــــى مســ ــذا الصــ ــة فــــي هــ المتبعــ

القصــــري، مثــــل تلــــك المبّينــــة أعــــاله. وقــــد ت�رتتــــب علــــى تلــــك اآلثــــار كذلــــك ت�أثــــريات مباشــــرة علــــى معــــدالت انتشــــار 

ــارًا أطــــول أجــــالً مــــع انخفــــاض  ــ ــًا آث ــد يــــرتك أيضــ ــــغ فــــي األجــــل القصــــري، علــــى أن التغليــــف البســــيط قــ تعاطــــي التب

الت�أثــــري الرتوي�جــــي والمضّلــــل لتغليــــف منتجــــات التبــــغ بمــــرور الزمــــن. وقــــد ُيتوقــــع تحديــــدًا أن يتعاظــــم أثــــر التغليــــف 

البســــيط علــــى معــــدالت انتشــــار تعاطــــي التبــــغ ببلــــوغ األطفــــال ســــن التعليــــم االبتدائــــي مــــن دون أن يــــروا أبــــدًا 

علبــــة مــــن منتجــــات التبــــغ مغّلفــــة بالكامــــل بعالمــــة تجاريــــة.

والحظــــت الحكومــــة األســــرتالية منــــذ اعتمادهــــا للتغليــــف البســــيط تراجعــــًا فــــي معــــدل اإلنفــــاق اإلجمالــــي علــــى 

منتجــــات التبــــغ وانخفاضــــًا فــــي معامــــالت تخليصهــــا الجمركــــي ألغــــراض بيعهــــا. 60 وتبــــّن اإلحصــــاءات أيضــــًا أن 

ــا: ــواردة فيهــ ــ ــام ال ــي األرقــ ــ ــا يل ــرتاليا، وفيمــ ــاض بأســ ــي االنخفــ ــتمرة فــ ــار التدخــــن مســ ــدالت انتشــ معــ

■ أظهــــر المســــح الوطنــــي لعــــام 2013 بشــــأن اســــرتاتيجيات مكافحــــة المخــــّدرات بــــن صفــــوف األســــر المعيشــــية 	

ــن  ــة مــ ــات البالغــ ــ ــن الفئ ــ ــًا ب ــ ــن يومي ــار التدخــ ــدالت انتشــ ــي معــ ــام 2013 فــ ــي عــ ــبته ٪12.8 فــ ــًا نســ انخفاضــ

العمــــر 14 ســــنة أو أكــــر مقارنــــة بنســــبة ٪15.1 فــــي عــــام 2010. 61 

■ تبــــّن مــــن المســــح المتعلــــق بمعــــدالت تعاطــــي طــــالب المرحلــــة الثانويــــة للكحــــول والمخــــّدرات فــــي أســــرتاليا 	

ــرت علــــى 5.1٪  ــنة اقتصــ ــــن 12 و17 ســ ــم ب ــ�رتاوح أعمارهــ ــ ــن ت ــ ــــي مّم ــت الحال ــبة المدخنــــن فــــي الوقــ أن نســ

فــــي عــــام 2014 مقارنــــة بنســــبة ٪6.7 فــــي عــــام 2011. 62 

■ يفيــــد المســــح الوطنــــي لشــــؤون الصحــــة بــــأن معــــدالت التدخــــن اليومــــي بــــن البالغــــن )18 عامــــًا فمــــا 	

فــــوق( اســــتمرت فــــي االنخفــــاض ووصلــــت إلــــى مــــا نســــبته ٪14.5 فــــي عامــــي 2014 و2015 مقارنــــة بنســــبة 

٪16.1 فــــي عامــــي 2011 و2012 ونســــبة ٪22.4 فــــي عــــام 2001. 63 

ورغــــم أن هــــذه الدراســــات غــــري معــــّدة خّصيصــــًا لغــــرض قيــــاس آثــــار التغليــــف البســــيط، فــــإن األرقــــام ت�ثبــــت وجــــود 

عالقــــة ترابــــط بــــن هــــذا التغليــــف وانخفــــاض معــــدالت االســــتهالك الكلــــي لمنتجــــات التبــــغ وانتشــــار التدخــــن، 

واألهــــم مــــن ذلــــك أن هــــذه اإلحصــــاءات الرســــمية الصــــادرة عــــن الحكومــــة ت�تفــــق مــــع الطائفــــة األوســــع نطاقــــًا 

مــــن البّينــــات الــــواردة أعــــاله.
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ــا أقــــل جاذبيــــة مــــن ســــواهم مــــن المدخنــــن  يميلــــون فــــي نظرهــــم إلــــى العلــــب البســــيطة التغليــــف علــــى أنهــ

والمســــتجيبن لتلــــك الدراســــات مــــن األفــــراد األكــــرب منهــــم ســــنًا علــــى التوالــــي. 72 ورأى االســــتعراض أن التغليــــف 

البســــيط قــــد يــــربز التحذيــــرات الصحيــــة، رغــــم أن ذلــــك مرهــــون بظــــروف أخــــرى، مــــن قبيــــل حجــــم التحذيــــرات ونوعهــــا 

وموضعهــــا. 73 وتبــــّن أن التصــــورات المتعلقــــة بأضــــرار منتجــــات التبــــغ تعتمــــد فــــي المقــــام األول علــــى لــــون 

ــدات  ــــي أن المواقــــف والمعتقــ ــررًا. 74 وُرئِ ــّد ضــ ــا أشــ ــــى أنهــ ــــف عل ــة التغلي ــب القاتمــ ــ ــــى العل ــر إل ــ ــف، إذ ُنِظ ــ التغلي

والنوايــــا والســــلوكيات المرتبطــــة بالتدخــــن مختلطــــة، ولكنهــــا تؤيــــد اســــتنتاجًا عامــــًا مــــؤداه إن مــــن شــــأن 

ــــر علــــى الســــلوكيات. 75  التغليــــف البســــيط أن يؤث

وبعــــد االنتقــــادات التــــي وّجهتهــــا دوائــــر صناعــــة التبــــغ إلــــى االســــتعراض، نشــــر بعــــض الخــــرباء فــــي أيلــــول/ 

ســــبتمرب 2013 معلومــــات محّدثــــة عــــن البحــــث، شــــملت نشــــر 17 دراســــة لــــم ُتــــدرج فــــي االســــتعراض األصلــــي. 

وخلصــــت تلــــك المعلومــــات المحّدثــــة إلــــى أن نتائــــج تلــــك الدراســــات “تشــــري إلــــى أن مــــن شــــأن التغليــــف البســــيط 

ــــة الموضوعــــة  ــراز التحذيــــرات الصحي ــ�ز إبــ ــ ــــري المغــــري للســــجائر والتدخــــن؛ وتعزي ــــل الت�أث ــا يلــــي: تقلي ــــق مــ أن يحّق

علــــى علــــب منتجــــات التبــــغ؛ ومعالجــــة اســــتخدام عناصــــر التغليــــف التــــي تضّلــــل المدخنــــن بشــــأن أضــــرار تلــــك 

المنتجــــات.” 76 

)Chantler( 1-3-5-2 استعراض أجراه السري تشانتلر 
في المملكة المتحدة

ــــي  ــان الربيطان ــة فــــي الربلمــ ــ ــة العمومي ــــل وزارة شــــؤون الصحــ ــه وكي ــ ــــي/ نوفمــــرب 2013، وّج ــري�ن الثان فــــي تشــ

ــة  ــى الصحــ ــ ــد عل ــ ــف الموّح ــ ــري التغلي ــ ــأن ت�أث ــورة بشــ ــداء المشــ ــانتلر إلســ ــريي�ل تشــ ــري ســ ــتاذ الســ ــى األســ ــ ــوة إل دعــ

ــّددة: ــات المحــ ــب االختصاصــ ــانتلر بموجــ ــتاذ تشــ ــن األســ ــب مــ ــ ــا ُطلِ ــــي مــ ــا يل ــة. 77 وفيمــ ــ العمومي

إســــداء1املشــــورة1إىل1وزيــــر1الدولــــة1لشــــؤون1الصحــــة،1عقــــب1مراعــــاة1البّينــــات1القامئــــة1وأيــــة1بّينــــات1جديــــدة،1فيــــا1يتعلــــق1مبــــا1إذا1

كان1مــــن1املُرّجــــح1أن1يؤثــــر1التغليــــف1املوّحــــد1عــــىل1الصحــــة1العموميــــة1أم1ال1)وماهيــــة1اآلثــــار1األخــــرى1التــــي1قــــد1ترتتــــب1عليــــه(،1
وخصوصــــا1ًفيــــا1يتصــــل1بصحــــة1األطفــــال.781

وأجــــرى األســــتاذ تشــــانتلر اســــتعراضًا للبّينــــات وتشــــاور مــــع األطــــراف المهتمــــة وكّلــــف الخــــرباء بإســــداء المشــــورة 

فيمــــا يخــــص مــــد يــــد العــــون فــــي تحليــــل نوعيــــة البّينــــات الرئيســــية، بوســــائل منهــــا الدراســــات التــــي جــــرى 

اســــتعراضها فــــي إطــــار االســــتعراض الــــذي أجــــراه االتحــــاد المعنــــي بالبحــــوث فــــي مجــــال الصحــــة العموميــــة 

والمعلومــــات المحّدثــــة التــــي قدمهــــا، كمــــا أجــــرى األســــتاذ تشــــانتلر بحوثــــًا ميدانيــــة فــــي أســــرتاليا. ونظــــر 

التقريــــ�ر الالحــــق المنشــــور فــــي نيســــان/ أبريــــ�ل 2014 فــــي ثــــالث مســــائل تــــرد أدنــــاه.

وأول مســــألة نظــــر فيهــــا التقريــــ�ر هــــي مــــا إذا كان التغليــــف بالعالمــــات التجاريــــة يعــــّزز اســــتهالك التبــــغ، وخاصــــة 

مــــن خــــالل تشــــجيع األطفــــال علــــى بــــدء التدخــــن، وهــــي مســــألة خلــــص التقريــــ�ر بشــــأنها إلــــى مــــا يلــــي:

أرى1شــــخصيا1ًأن1رصيــــد1البّينــــات1يشــــري1إىل1أن1التأثــــري1املغــــري1لتغليــــف1علــــب1منتجــــات1التبــــغ1بالعالمــــات1التجاريــــة1هــــو1مبثابــــة1

ــــلّم1املتحــــدث1 ــــا1س ــــتمرارها.1ومثل ــــادة1واس ــــك1الع ــــاء1تل ــــغ1وإرس ــــب1تدخــــن1التب ــــىل1تجري ــــال1والشــــباب1ع ــــل1مشــــّجع1لألطف عام

األســــرتايل1باســــم1رشكــــة1التبــــغ1الريطانيــــة1األمريكيــــة1يف1اجتاعنــــا،1فــــإن1رشكات1صناعــــة1التبــــغ1شــــأنها1شــــأن1ســــائر1رشكات1صناعــــة1

ــده1 ــ ــا1تؤي ــ ــو1م ــ ــويقها،1وه ــ ــه1أداة1لتس ــ ــة1بوصف ــ ــات1التجاري ــ ــغ1بالعالم ــ ــات1التب ــ ــف1منتج ــ ــر1إىل1تغلي ــ ــتهالكية،1تنظ ــ ــلع1االس ــ الس

ــــف1املنتجــــات1 ــــن1تغلي ــــرض1م ــــول1إن1الغ ــــر1تق ــــك1الدوائ ــــم1أن1تل ــــغ.1ورغ ــــة1التب ــــر1صناع ــــن1دوائ ــــة1صــــادرة1ع ــــق1داخلي ــــدة1وثائ ع

ـــا1تعجــــز1عــــن1تفســــري1الكيفيــــة1التــــي1تجتــــذب1 بالعالمــــات1التجاريــــة1هــــو1التشــــجيع1عــــىل1تغيــــري1تلــــك1العالمــــات1ليــــس1إال،1فإنهـ

ــــري1 ــــن1غ ــــن1م ــــذ1دروس1التلق ــــىل1أخ ــــا1ع ــــجع1به ــــراً،1وال1تش ــــرى1ح ــــة1بأخ ــــة1تجاري ــــريون1عالم ــــن1يغ ــــراد1الذي ــــا1ًاألف ــــا1دوم به

ــــغ1 ــــتهالك1التب ــــادة1اس ــــز،1يف1ضــــوء1زي ــــورة1تعج ــــر1املذك ــــإن1الدوائ ــــك،1ف ــــىل1ذل ــــالوة1ع ــــكي.1وع ــــتهالك1ال ــــادة1االس ــــن1أو1زي املدخن

ــــري1أداة1 ــــرية1يف1تأث ــــف1وراء1رضورة1وجــــود1اختالفــــات1كب ــــي1تق ــــان1األســــباب1الت ــــن1بي ــــه،1ع ــــج1ل ــــه1والرتوي ــــالن1عن ــــا1اإلع ــــي1أثبته الت

التســــويق1املعنيــــة1للمنتجــــات1املغلّفــــة1بعالمــــات1تجاريــــة1)التــــي1أشــــار1إليهــــا1محامــــي1الركــــة1اليابانيــــة1الدوليــــة1ملنتجــــات1التبــــغ1
ــــة(.791 ــــك1الرك ــــة1لتل ــــات”1املتنقل ــــة1اإلعالن ــــا1“لوح ــــرتاليا1بوصفه ــــة1أس ــــة1ضــــد1حكوم ــــة1املرفوع يف1القضي

أمــــا المســــألة الثانيــــة التــــي بحثهــــا التقريــــ�ر فهــــي مــــا إذا كان مــــن الُمرّجــــح أن ُيحــــِدث التغليــــف الموّحــــد انخفاضــــًا 

فــــي اســــتهالك التبــــغ. وقــــد نظــــر التقريــــ�ر أوالً لــــدى بحثــــه لتلــــك المســــألة فــــي اآلثــــار المتوســــطة الوقــــع التــــي 

يمكــــن أن ت�رتتــــب علــــى التغليــــف البســــيط، مثــــل آثــــاره علــــى جاذبيــــة منتجــــات التبــــغ وإبــــراز التحذيــــرات الصحيــــة 

ــ�ر إلــــى أنــــه رغــــم  ــ ــــا المرتبطــــة بالتدخــــن. وخلــــص التقري والتصــــورات المتعلقــــة بأضــــرار مختلــــف المنتجــــات والنواي

تعــــّذر قيــــاس حجــــم األثــــر الكلــــي فــــإن قاعــــدة البّينــــات التــــي تســــتند إليهــــا هــــذه االســــتنتاجات المتوســــطة 

ــ�ر  ــ ــر التقري ــا. ويذكــ ــل وراءهــ ــ ــغ ال طائ ــ ــة التب ــر صناعــ ــ ــا دوائ ــي وجهتهــ ــ ــادات الت ــى أن االنتقــ ــ ــًا، وإل ــ ــليمة منهجي ســ

ــات  ــ ــا تعــــرض بّين ــتندة إليهــ ــتعراضات المســ ــات واالســ ــإن الدراســ ــًة، فــ ــار مجتمعــ ــ ــــى تلــــك اآلث ــر[ إل ــد ]النظــ ــ ــــه “عن أن

ــــت فــــي مجموعــــة مــــن  متســــقة بدرجــــة عاليــــة عــــرب طائفــــة مكّونــــة مــــن 50 دراســــة معــــّدة ألغــــراض مختلفــــة اأجرِي

البلــــدان. وهــــذا االســــتنتاج ال تقّوضــــه بشــــدة االنتقــــادات الموجهــــة فــــي هــــذا الصــــدد، والتــــي يعكــــس الكثــــري 

منهــــا القيــــود الالزمــــة المفروضــــة علــــى تصاميــــم الدراســــات، وهــــو مــــا يؤكــــده التحليــــل المســــتقل الــــذي جــــرى 

ــه.” 80  ــ ــف بإجرائ ــ الت�كلي

ومضى التقري�ر قدمًا ليتوصل إلى نتائج بشأن البّينات، ذاكرًا ما يلي:

ــــل1 ــــن1يُحتم ــــدى1م ــــن1ول ــــدى1املدخن ــــد1ل ــــف1املوّح ــــد1التغلي ــــح1أن1يولّ ــــن1املرج ــــا1أن1م ــــت1عليه ــــي1اطّلع ــــات1الت ــــن1البّين أرى1م

ــــات1 ــــض1العالم ــــاد1أن1بع ــــىل1االعتق ــــم1ع ــــم1لحمله ــــتوى1تضليله ــــيتدىن1مس ــــن،1وس ــــن1التدخ ــــلبية1ع ــــرث1س ــــاعر1أك ــــوا1مش أن1يدخن

ــــام1 ــــال1قي ــــيقل1احت ــــاف.1وس ــــة1املط ــــا1يف1نهاي ــــا1ًعليه ــــل1انطباق ــــة1أق ــــرات1الصحي ــــا،1وأن1التحذي ــــن1غريه ــــلم1م ــــي1أس ــــة1ه التجاري

ــــن1 ــــم1م ــــدون1تقليده ــــن1يري ــــة1مب ــــة1معّين ــــات1تجاري ــــط1عالم ــــن1برب ــــن1املدخن ــــن1م ــــار1البالغ ــــال1املعرضــــن1للتدخــــن1وصغ األطف

ـــا1باملنتجــــات1 ــــط1يف1مقارنتهـ ـــا1ال1يُخل ـــا1عندمـ ـــا1وفعاليتهـ ــــع1بروزهـ أقرانهــــم.1وســــتتعّزز1مصداقيــــة1التحذيــــرات1الصحيــــة1ويــــزداد1طاب

املغلّفــــة1بعالمــــات1تجاريــــة1جذابــــة،1وهــــو1أمــــر1مــــن1املُرّجــــح1أن1يفــــي1بــــدوره1إىل1إحــــداث1تغيــــريات1ســــلوكية،1مــــن1قبيــــل1إخفــــاء1

ــــة1 ــــرة1اجتاعي ــــن1ظاه ــــن1أن1التدخ ــــا1ع ــــغ1فيه ــــة1مبال ــــن1رؤي ــــم1يف1تكوي ــــايل1دوره ــــص1بالت ــــجائرهم،1ويتقلّ ــــب1س ــــن1لعل املدخن

ــــك1 ــــا1بذل ــــل1جاذبيته ــــة”،1وتق ــــن1“عادي ــــل1م ــــا1أق ــــدو1فيه ــــة1تب ــــرة1حلّ ــــك1الظاه ــــاس1تل ــــىل1إلب ــــك1ع ــــاعد1ذل ــــد1يس ــــة.1وق مقبول
ــــم.811 ــــم”1أقرانه ــــيك1“يقبله ــــن1ل ــــتهلون1التدخ ــــن1يس ــــال1الذي ــــبة1إىل1األطف بالنس

ــــادة فــــي اســــتهالك  ــــد زي ــ�ر مســــألة ثالثــــة هــــي مــــا إذا كان مــــن المرجــــح أن ُيحــــدث التغليــــف الموّح ــ وبحــــث التقري

التبــــغ مــــن خــــالل خفــــض أســــعار التبــــغ عقــــب طــــرح الســــلع فــــي األســــواق، أو عــــن طريــــ�ق زيــــادة اســــتهالك 

المنتجــــات غــــري المشــــروعة. وخلــــص التقريــــ�ر إلــــى أن مخاطــــر هبــــوط األســــعار قليلــــة ويمكــــن تخفيفهــــا مــــن 

خــــالل فــــرض الضرائــــب، وأن إي�جــــاد حــــل لمشــــكلة االتجــــار غــــري المشــــروع يكمــــن فــــي إقامــــة نظــــام فعــــال إلنفــــاذ 
القوانــــن. 82

1-3-5-3 استعراض أجرته وزارة الصحة األيرلندية

ــد  ــ ــف الموّح ــ ــة بالتغلي ــات المتعلقــ ــ ــن البّين ــتعراضًا عــ ــارس 2014 اســ ــي آذار/ مــ ــة فــ ــ ــة األيرلندي ــرت وزارة الصحــ نشــ

لمنتجــــات التبــــغ مــــن إعــــداد الســــيد ديفيــــد هامونــــد مــــن جامعــــة واترلــــو )أونتاريــــ�و، كنــــدا(، الــــذي قــــام فــــي معــــرض 

اســــتعراضه للبّينــــات بدراســــة مــــا مجموعــــه 75 مــــادة تجري�بيــــة أصليــــة. وفيمــــا يلــــي مــــا يــــرد فــــي االســــتعراض:

ــــا1ًيف1 ــــغ،1وخاص ــــات1التب ــــج1ملنتج ــــكال1الرتوي ــــن1أش ــــة1م ــــغ1األهمي ــــكل1بال ــــو1ش ــــغ1ه ــــب1التب ــــف1عل ــــات1إىل1أن1تغلي ــــري1البّين تش

ــــات1إىل1أن1 ــــري1البّين ــــا1تش ــــدا.1ك ــــويقه،1كأيرلن ــــغ1وتس ــــن1التب ــــالن1ع ــــىل1اإلع ــــاملة1ع ــــودا1ًش ــــرض1قي ــــي1تف ــــة1الت ــــات1القضائي الوالي

ــــن1 ــــل1م ــــة،1ويقلّ ــــرات1الصحي ــــة1التحذي ــــد1فعالي ــــن،1ويزي ــــر1التدخ ــــن1مخاط ــــة1ع ــــدات1الخاطئ ــــم1املعتق ــــيط1يحّج ــــف1البس التغلي

تأثــــري1املنتجــــات1املغــــري1عــــىل1املســــتهلكن1فيــــا1بــــن1الشــــباب1وصغــــار1البالغــــن،1وقــــد1يــــرّوج1لإلقــــالع1عــــن1التدخــــن1فيــــا1بــــن1
ــــن.831 ــــن1املخرم املدخن
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وخلص التقري�ر أيضًا إلى ما يلي:

يوجــــد1عمومــــا1ًبّينــــات1قويــــة1جــــدا1ًتثبــــت1فعاليــــة1التغليــــف1البســــيط1فيــــا1يتعلــــق1باألغــــراض1األربعــــة1السياســــية1التاليــــة1التــــي1

تصبــــو1أيرلنــــدا1إىل1بلوغهــــا1تحديــــداً:

■ منع1غري1املدخنن1من1البدء1يف1التدخن،1مبن1فيهم1األطفال1والشباب	

■ تشجيع1املدخنن1الحالين1عىل1اإلقالع1عن1التدخن1وتحفيزهم1ودعمهم	

■ خفض1معدالت1االرتكاس1بن1صفوف1املقلعن1عن1التدخن	

■ ــــغ،1	 ــة1التب ــ ــــر1صناع ــا1دوائ ــ ــــي1تتبعه ــــويق1الت ــــات1التس ــــن1مارس ــه1م ــ ــــع1وحايت ــــىل1املجتم ــــن1ع ــــري1التدخ ــــن1تأث ــد1م ــ الح
ــاً.841 ــ ــن1181عام ــ ــم1ع ــ ــل1أعاره ــ ــن1تق ــ ــخاص1الذي ــ ــا1ًاألش ــ وخصوص

ــــت بالمملكــــة  ورغــــم أن هــــذا االســــتعراض ذو طابــــع أصلــــي يــــدرس البّينــــات بمعــــزل عــــن االســــتعراضات التــــي اأجرِي

المتحــــدة، فإنــــه يكّمــــل االســــتنتاجات المســــتخلصة منهــــا.

االستنتاجات

خالصــــة القــــول إن هنــــاك طائفــــة واســــعة مــــن البّينــــات التجري�بيــــة التــــي ت�تخــــذ شــــكل نتائــــج مســــتمدة مــــن 

دراســــات ومســــوح تجري�بيــــة ودراســــات أخــــرى أجرتهــــا أفرقــــة الرتكيــــز، بحيــــث توفــــر قاعــــدة البّينــــات الالزمــــة 

ــــة التحذيــــرات  ــــد فعالي ــــة إلــــى أن التغليــــف البســــيط يزي ــــات التجري�بي ــاد التغليــــف البســــيط. وتشــــري تلــــك البّين العتمــ

ــــ�ج لــــه ورعايتــــه، وتلــــك المفروضــــة علــــى تغليــــف  الصحيــــة والقيــــود المفروضــــة علــــى اإلعــــالن عــــن التبــــغ والرتوي

ــــالً. وقــــد اعتمــــد قاعــــدة البّينــــات تلــــك الخــــرباء فــــي مــــا أجــــروه مــــن اســــتعراضات بــــكل  منتجــــات التبــــغ تغليفــــًا مضّل

مــــن أســــرتاليا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة، وحظيــــت بدعمهــــم. وعــــالوة علــــى ذلــــك، فــــإن البّينــــات المســــتمدة 

ســــابقًا مــــن أســــرتاليا التــــي ُنّفــــذ فيهــــا التغليــــف البســــيط، هــــي بّينــــات متســــقة مــــع االســــتنتاج القائــــل إن التغليــــف 

ــــة. ــال مــــن تدخــــالت الصحــــة العمومي البســــيط تدخــــل فعــ

 موارد مرجعية
إضافية

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

■ 	.http://www.who.int/fctc/text_download/en/ :نص االتفاقية متاح على الرابط اإللكرتوني التالي

■ المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة 11 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، 	

 متاحة على الرابط اإللكرتوني التالي:

.http://www.who.int/fctc/treaty_instruments/adopted/article_11/en/
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الجزء 2
رسم السياسات 

وتنفيذها
يبــــّن هــــذا الفصــــل عمليــــات رســــم السياســــات الُمضلــــع بهــــا فــــي كل مــــن أســــرتاليا وفرنســــا وأيرلنــــدا 

والمملكــــة المتحــــدة والكيفيــــة التــــي تطرقــــت بهــــا تلــــك البلــــدان إلــــى موضــــوع التغليــــف البســــيط، 

ــاذ. ــال واإلنفــ ــ ــياق االمت�ث ــت فــــي ســ ــ ــي ُبِحث ــ ــائل الت ــّدد بعــــض المســ ويحــ

	■ Evaluation of tobacco plain packaging in Australia, Australian Government,  

 http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain-packaging-

evaluation

	■ Tobacco key facts and figures, Australian Government,  

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-kff

	■   Plain Facts, the Cancer Council Victoria 

https://www.cancervic.org.au/plainfacts/ 

	■ Fact sheet no. 1: What has been the impact of legislation to standardise the packaging  

of tobacco products in Australia? Cancer Council Victoria, available for download at  

https://www.cancervic.org.au/plainfacts/browse.asp?ContainerID=factsheets1

	■ Fact sheet no. 2: What has happened to sales of tobacco products since  

the implementation of plain packaging in Australia? Cancer Council Victoria,  

available for download at  

https://www.cancervic.org.au/plainfacts/browse.asp?ContainerID=factsheets1

	■ Fact sheet no. 4: What is happening to the prevalence of smoking in Australia? Cancer  

Council Victoria, available for download at 

https://www.cancervic.org.au/plainfacts/browse.asp?ContainerID=factsheets1.
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تختلــــف عمليــــات رســــم السياســــات مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى أخــــرى رهنــــًا بالممارســــات المحليــــة المّتبعــــة فيهــــا 

ــــات.  ــــة بتلــــك التنظيميــــة فــــي تلــــك الوالي وبالمــــدى الــــذي يلــــزم أن ُت�ّتخــــذ فــــي نطاقــــه إجــــراءات تشــــريعية مقارن

وقــــد اضُطلِــــع فــــي كل واليــــة قضائيــــة ســــّنت قوانــــن بشــــأن التغليــــف البســــيط بعمليــــة دقيقــــة ومفّصلــــة 

ــات. ــم السياســ ــال رســ ــد فــــي مجــ ــدة األمــ ــ وممت

واتُِّخــــذت فــــي أســــرتاليا خطــــوات كثــــرية علــــى مــــدى عــــدة ســــنوات، وقامــــت مثــــالً الحكومــــة األســــرتالية فــــي 

نيســــان/ أبريــــ�ل 2008 بتشــــكيل فرقــــة العمــــل الوطنيــــة المعنيــــة بالشــــؤون الصحيــــة الوقائيــــة المؤلفــــة مــــن 

خــــرباء مؤهلــــن جيــــدًا ومرموقــــن فــــي مجــــال الصحــــة العموميــــة. وُكلِّفــــت فرقــــة العمــــل بمهمــــة إســــداء 

المشــــورة ووضــــع اســــرتاتيجيات مســــندة بالبّينــــات لمعالجــــة عــــبء التحديــــات الصحيــــة الناجمــــة عــــن تعاطــــي 

الكحــــول والتبــــغ ومشــــكلة البدانــــة فــــي أســــرتاليا. وفــــي تشــــري�ن األول/ أكتوبــــر 2008، نشــــرت فرقــــة العمــــل 

ورقــــات مناقشــــة وورقــــات تقنيــــة شــــّكلت أســــاس االضطــــالع بعمليــــة تشــــاورية انطــــوت علــــى إجــــراء 40 مشــــاورة 

مــــع 100 جهــــة تقري�بــــًا مــــن الجهــــات صاحبــــة المصلحــــة. وقامــــت فرقــــة العمــــل فــــي أعقــــاب عمليــــة التشــــاور 

بإطــــالق اســــرتاتيجيتها الوطنيــــة المعنيــــة بشــــؤون الصحــــة الوقائيــــة فــــي 1 أيلــــول/ ســــبتمرب 2009، وهــــي 

بعنــــوان: “أســــرتاليا: أكــــر بلــــد يتمتــــع بالصحــــة بحلــــول عــــام 2020.” 85 

وقــــام فريــــ�ق عامــــل معنــــي بمكافحــــة التبــــغ فــــي إطــــار التقريــــ�ر المقــــدم مــــن فرقــــة العمــــل، بالنظــــر فــــي حالــــة 

ــــار التــــي ُيحتمــــل أن ت�رتتــــب علــــى التغليــــف البســــيط  مكافحــــة التبــــغ فــــي أســــرتاليا وفــــي البّينــــات المتعلقــــة باآلث

جنبــــًا إلــــى جنــــب مــــع ســــائر سياســــات مكافحــــة التبــــغ قبــــل توصيــــة أســــرتاليا بتنفيــــذ هــــذا التدبــــري. 86 وفيمــــا يخــــص 

البّينــــات، ذكــــر الفريــــ�ق العامــــل فــــي أحــــد األجــــزاء مــــا يلــــي:

ــــل1الخصائــــص1الشــــخصية1والهويــــة1االجتاعيــــة1والتطلعــــات1 ــــن1نق ـــا1م متكّــــن1األســــاء1التجاريــــة1للســــجائر1وتصاميــــم1غــــالف1علبهـ

ــــتهلكن1إىل1أن1 ــــة1باملس ــــوث1املتعلق ــــري1البح ــــغ.ب،ج1وتش ــــات1التب ــــويق1منتج ــــي1تس ــــن1نواح ــــية1م ــــة1أساس ــــي1ناحي ــــة،أ1وه املطروح

تقليــــص1عــــدد1عنــــارص1التصميــــم1املبّينــــة1عــــىل1العلبــــة1يقلّــــل1مــــن1تأثريهــــا1املغــــري1ومــــن1التصــــورات1املتعلقــــة1باحتــــال1التمتــــع1

ــــا1إن1 ــــرة1مؤداه ــــزز1فك ــــيط1أن1يع ــــف1بس ــــة1بتغلي ــــجائر1املغلّف ــــع1الس ــــزام1ببي ــــأن1اإلل ــــن1ش ــــته.د1وم ــــة1يف1مارس ــــن1والرغب بالتدخ

ــــن1 ــــري1ع ــــن1الســــجائر1للتعب ــــال1تدخ ــــل1احت ــــا1ًأن1يقلً ــــأنه1أيض ــــن1ش ــــة،1وم ــــتهلك1العادي ــــود1املس ــــن1بن ــــدا1ًم الســــجائر1ليســــت1بن

ــــدرة1 ــــنا1ًيف1الق ــــع1البحــــث1تحّس ــــّن1مواضي ــــة:1تب ــــرات1الصحي ــــراز1التحذي ــــد1إب ــــف1البســــيط1أن1يزي ــــن1شــــأن1التغلي ــــّن.1وم وضــــع1مع
ــــب.(،1و،1ز ــــىل1العل ــــة1ع ــــة1املوضوع ــــرات1الصحي ــــر1التحذي ــــىل1تذك ع

ــــف  ــاد التغلي ــــى اعتمــ ــا عل ــن عزمهــ ــت عــ ــ ــ�ر، وأعرب ــ ــو 2010 للتقري ــ ــار/ ماي ــ ــرتالية فــــي أي ــة األســ ــتجابت الحكومــ واســ

البســــيط، 87 ومــــن ثــــم اســــتهلت مشــــاورات محــــّددة األهــــداف مــــع دوائــــر الصناعــــة والهيئــــات التــــي تبيــــع بالتجزئــــة، 

وأصــــدرت ت�كليفــــًا بإجــــراء بحــــوث ت�تعلــــق بالمســــتهلكن. وبالنســــبة إلــــى هــــذا الجانــــب المذكــــور الحقــــًا، فقــــد 

ــــون األول/  كّلفــــت الحكومــــة شــــركة بإجــــراء بحــــوث ت�تعلــــق بالمســــتهلكن واألســــواق بالفــــرتة الواقعــــة بــــن كان

ديســــمرب 2010 وآذار/ مــــارس 2011 مــــن أجــــل “تقي�يــــم العناصــــر التــــي ُيحتمــــل إدراجهــــا فــــي تصميــــم التغليــــف 

البســــيط للبــــت فــــي خيــــارات التغليــــف البســــيط المثلــــى التــــي تحّقــــق األغــــراض السياســــية المحــــّددة فــــي 

]تشــــريعات التغليــــف البســــيط[”. وســــعت الشــــركة فــــي معــــرض نهوضهــــا بتلــــك المهمــــة إلــــى تقي�يــــم التوليفــــة 

المثلــــى مــــن األلــــوان والخطــــوط وأحجــــام الخطــــوط الالزمــــة )لتدويــــ�ن اســــم العالمــــة التجاريــــة( وحجــــم التحذيــــرات 
ــا. 88 ــة عرضهــ ــّورة وطريقــ ــة المصــ ــ الصحي

وبعــــد مضــــي عــــام تقري�بــــًا علــــى إعــــالن الحكومــــة األســــرتالية عــــن عزمهــــا علــــى تنفيــــذ التغليــــف البســــيط، أصــــدرت 

فــــي نيســــان/ أبريــــ�ل 2011 مشــــروعًا كشــــف عــــن قانــــون بشــــأن تغليــــف منتجــــات التبــــغ، وفتحــــت البــــاب أمــــام إجــــراء 

مشــــاورات عامــــة مدتهــــا 60 يومــــًا حــــول مشــــروع القانــــون. وُعــــرِض علــــى الربلمــــان األســــرتالي فــــي تمــــوز/ 

يوليــــو 2011 مشــــروع قانــــون معــــّدل راعــــى التعليقــــات الــــواردة عليــــه خــــالل فــــرتة التشــــاور تلــــك، وذلــــك جنبــــًا إلــــى 

 عمليات1-2
رسم السياسات

جنــــب مــــع قانــــون آخــــر قضــــي بتعديــــل قانــــون أســــرتاليا بشــــأن العالمــــات التجاريــــة.

وأجــــرت أيضــــًا الحكومــــة األســــرتالية مشــــاورات واســــعة النطــــاق أثنــــاء المشــــاورات العامــــة وبعدهــــا بشــــأن 

الســــجائر  لتنظيــــم تســــوي�ق  أكــــر تفصيــــالً  يتعلــــق بوضــــع لوائــــح  القانــــون فيمــــا  عــــن ذاك  الكشــــف  مشــــروع 

ــغ  ــ ــات التب ــــق علــــى منتجــ ــح تنطب ــ ــع لوائ ــأن وضــ ــان بشــ ــ ــاورتان عامت ــدت مشــ ــ ــك، ُعِق ــ ــــى ذل ــة إل ــا. وإضافــ وتغليفهــ

وتغليفهــــا بخــــالف الســــجائر.

فــــي عمليــــة رســــم  الــــواردة  الرئيســــية  األحــــداث  يضــــم جميــــع  الُموجــــز هــــذا ال  العمليــــة  أن ملخــــص  ورغــــم 

السياســــات، فإنــــه يوّضــــح فعــــالً طابــــع تلــــك العمليــــة الدقيــــق واالستشــــاري فــــي أســــرتاليا، كمــــا اضُطلِــــع بعمليــــات 

مماثلــــة دقيقــــة ومبّينــــة بالتفصيــــل بشــــأن رســــم السياســــات فــــي كل مــــن فرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة.

وفــــي أيــــار/ مايــــو 2013، نشــــرت وزارة الصحــــة األيرلنديــــة ملخــــص مشــــروع قانــــون بشــــأن اعتمــــاد التغليــــف 

البســــيط، تــــاله تحليــــل لآلثــــار التنظيميــــة، وجلســــات اســــتماع عامــــة أجرتهــــا اللجنــــة الربلمانيــــة المشــــرتكة المعنيــــة 

بالصحــــة والطفــــل، ونشــــر اســــتعراض للبّينــــات بت�كليــــف مــــن وزارة الصحــــة )ُنوِقــــش فــــي الجــــزء 1(، وتقريــــ�ر مــــن 

إعــــداد اللجنــــة الربلمانيــــة المذكــــورة، ونشــــر مشــــروع قانــــون وتقي�يــــم نهائــــي لآلثــــار التنظيميــــة قبــــل ســــن 

التشــــريع فــــي آذار/ مــــارس 2015. ويتواصــــل أيضــــًا االضطــــالع بعمليــــة رســــم السياســــات فــــي أيرلنــــدا التــــي تعمــــل 

ــــذ. ــــالً بشــــأن التنفي ــــح أكــــر تفصي مــــن أجــــل وضــــع لوائ

الصحــــة  بشــــأن  بيضــــاء  وثيقــــة   2011 مــــارس  آذار/  فــــي  المتحــــدة  المملكــــة  حكومــــة  نشــــرت  فقــــد  وبالمثــــل، 

العموميــــة بعنــــوان “حيــــاة صحيــــة، أنــــاس أصحــــاء: خطــــة مكافحــــة التبــــغ فــــي إنغلــــرتا”، وتضمنــــت الوثيقــــة 

التزامــــًا بإجــــراء مشــــاورة عامــــة حــــول التغليــــف البســــيط قبــــل نهايــــة ذلــــك العــــام. وعقــــدت تلــــك المشــــاورة فــــي 

آب/ أغســــطس 2012، واقرتنــــت بإصــــدار اســــتعراض االتحــــاد المعنــــي بالبحــــوث فــــي مجــــال الصحــــة العموميــــة 

بالمملكــــة المتحــــدة )الــــذي ُنوِقــــش فــــي الجــــزء 1(. وُنِشــــرت فــــي تمــــوز/ يوليــــو 2013 نتائــــج المشــــاورة العامــــة، 

واأدِخلــــت فــــي شــــباط/ فربايــــر 2014 تعديــــالت علــــى مشــــروع القانــــون الخــــاص باألطفــــال واألســــر، الــــذي مــــن شــــأنه 

أن يتيــــح المجــــال أمــــام الربلمــــان لكــــي يعتمــــد لوائــــح بشــــأن التغليــــف البســــيط. وصــــدر فــــي نيســــان/ أبريــــ�ل 2014 

ــــت فــــي وقــــت الحــــق مشــــاورة حــــول اعتمــــاد اللوائــــح،  تقريــــ�ر الســــري تشــــانتلر )الــــذي ُنوِقــــش فــــي الجــــزء 1(. واأجرِي

وُنِشــــر تحليــــل عــــن تقي�يــــم اآلثــــار وتحقيــــق أوجــــه المســــاواة، كمــــا ُنِشــــر تقي�يــــم عــــن اآلثــــار التــــي ُيحتمــــل أن ت�رتتــــب 

علــــى تســــوي�ق المنتجــــات غــــري المشــــروع قبــــل أن يســــّن الربلمــــان فــــي آذار/ مــــارس 2015 لوائــــح عــــام 2015 بشــــأن 

ــــغ. ــات التب ــــد لمنتجــ التغليــــف الموّح

وعقــــب إجــــراء دراســــات محليــــة عــــن التغليــــف البســــيط فــــي فرنســــا، اقُتــــرِح اعتمــــاد هــــذا التغليــــف فــــي إطــــار 

الخطــــة الوطنيــــة المعنيــــة بالحــــد مــــن التدخــــن 2014-2019. واأِقــــّر فــــي وقــــت الحــــق قانــــون بشــــأن التغليــــف 

ــــة بمهمــــة وضــــع  البســــيط فــــي إطــــار تنقيــــح قانــــون الصحــــة العموميــــة الفرنســــي، الــــذي فــــّوض مجلــــس الدول

ــو 2015. ــ ــار/ ماي ــ ــي أي ــرت فــ ــيط، ُنِشــ ــف البســ ــ ــم التغلي ــ ــأن تنظي ــالً بشــ ــ ــر تفصي ــح أكــ ــ لوائ

وإذا تركنــــا جانبــــًا العمليــــات السياســــية الُمضطلــــع بهــــا علــــى الصعيــــد المحلــــي فيمــــا يخــــص المواضــــع التــــي مــــن 

ــــذ التغليــــف البســــيط فيهــــا، فــــإن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة والمبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة  المقــــّرر أن ُينّف

بهــــا تنــــص علــــى مــــا يلــــي:

■ اإلشارة ضمنًا إلى ضرورة تطبيق التغليف البسيط على فئات منتجات التبغ كافة؛	

■ والتوصيــــة بتقي�يــــد اســــتخدام الشــــعارات أو األلــــوان أو صــــور العالمــــات التجاريــــة أو المعلومــــات الرتوي�جيــــة 	
علــــى أغلفــــة المنتجــــات مــــا عــــدا اســــم العالمــــة التجاريــــة واســــم المنتــــج المعروضــــن بلــــون وخــــط عاديــــ�ن؛ 89

■ ــي 	 ــ ــم الت ــ ــمات التصمي ــة بســ ــائل المتعلقــ ــيط للمســ ــف البســ ــ ــــن التغلي ــدى قوان ــرورة أن ت�تصــ ــة بضــ ــ والتوصي

العبــــارات  أو  الحيوانــــات أو غريهــــا مــــن األشــــكال،  إلــــى المســــتهلك، مثــــل أشــــكال  التبــــغ  تزيــــد جاذبيــــة 

العلــــب أو  الشــــكل  فــــي  الطرافــــة  أو  الجذابــــة  الروائــــح  أو  الملــــون  الســــجائر  لــــف  ورق  أو   “المرحــــة” 
 الموسمية؛ 90

■ 	
والتوصية بضرورة توحيد ممارسات عرض منتجات التبغ )مقارنة بعلب التجزئة(؛91
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اأِقــــّر التغليــــف البســــيط قانونيــــًا فــــي أســــرتاليا بفضــــل قانــــون التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ لعــــام 2011 

ولوائــــح التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ لعــــام 2011 )المعدلــــة بموجــــب لوائــــح التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ 

ــــة  ــــل العالمــــات التجاري ــــح بقانــــون عــــام 2011 بشــــأن تعدي ــًا التشــــريعات واللوائ ــُت�كملت أيضــ لعــــام 2012(. وقــــد اســ

ــــغ(. )التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التب

وأقــــّر الربلمــــان األســــرتالي قانــــون التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ لعــــام 2011، وهــــو القانــــون األساســــي 

الــــذي يطالــــب بتنفيــــذ ذاك التغليــــف وي�بــــّن أغراضــــه فــــي أســــرتاليا، ويحــــّدد متطلبــــات تغليــــف منتجــــات التبــــغ التــــي 

ُتبــــاع بالتجزئــــة ومظهرهــــا، ويحــــّدد المخالفــــات والجــــزاءات المدنيــــة المرتتبــــة علــــى انتهــــاك تلــــك المتطلبــــات. 

وينــــص القانــــون أيضــــًا علــــى أن اللوائــــح قــــد تبــــّن متطلبــــات إضافيــــة فيمــــا يخــــص تغليــــف ومظهــــر علــــب منتجــــات 

التبــــغ التــــي ُتبــــاع بالتجزئــــة، 94 وهــــي لوائــــح قــــد يســــنها الحاكــــم العــــام، 95 مــــا يعنــــي أنهــــا موضوعــــة وفقــــًا 

ــارية المفعــــول. ــح ســ ــ ــا لكــــي تصب ــان األســــرتالي عليهــ ــة الربلمــ ــه ال داعــــي لموافقــ ــ ــلطة وأن ــــض الســ لتفوي

أمــــا لوائــــح التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ لعــــام 2011 فهــــي تبــــّن بالتفصيــــل المتطلبــــات المتعلقــــة بمظهــــر 

منتجــــات التبــــغ التــــي ُتبــــاع بالتجزئــــة وتغليفهــــا. وتحــــدد تلــــك اللوائــــح الخصائــــص الفيزيائيــــة المســــموح بهــــا 

ــة أو  ــ ــات التجاري ــة، والعالمــ ــ ــكالها النهائي ــات وأشــ ــك المنتجــ ــ ــوان تل ــ ــة وأل ــ ــاع بالتجزئ ــ ــي ُتب ــ ــات الت ــف المنتجــ ــ لتغلي

العالمــــات التــــي ُتوضــــع علــــى تلــــك المنتجــــات أو الوســــوم أو أســــماء المؤسســــات التجاريــــة أو الشــــركات أو 

أســــماء المتغــــريات أو ورق اللــــف أو إعالنــــات الرتويــــ�ج الداخليــــة أو تلــــك الخارجيــــة، كمــــا تبــــّن اللوائــــح المتطلبــــات 

ــغ. ــ ــات التب ــن منتجــ ــا مــ ــجائر وغريهــ ــر الســ ــة بمظهــ المتعلقــ

وتضّمــــن قانــــون التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ لعــــام 2011 أحكامــــًا بّينــــت انطبــــاق هــــذا القانــــون علــــى قانــــون 

ــُت�كِملت تلــــك األحــــكام بقانــــون عــــام 2011 بشــــأن  العالمــــات التجاريــــة لعــــام 1995. وفــــي هــــذا الســــياق، فقــــد اســ

ــــح  ــــّص، مــــن بــــن أمــــور أخــــرى، علــــى لوائ ــــذي ن ــــة )التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ( ال ــــل العالمــــات التجاري تعدي

ــــة  محــــددة بخصــــوص ت�أثــــري قانــــون التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ لعــــام 2011 علــــى قانــــون العالمــــات التجاري

ــــه أن القانــــون األســــرتالي ال ينــــص علــــى أي شــــيء يحظــــر تســــجيل العالمــــات  لعــــام 1995. واألهــــم مــــن ذلــــك كّل

التجاريــــة، وبــــذا يتيــــح المجــــال أمــــام أصحــــاب تلــــك العالمــــات لحمايــــة عالماتهــــم التجاريــــة مــــن اإلجــــراءات غــــري 

المتعلقــــة باالســــتخدام والناشــــئة عــــن تنفيــــذ قانــــون التغليــــف البســــيط، وهــــي مســــألة يناقشــــها الجــــزء 3 

ــل. ــ ــن التفصي ــد مــ ــ ــة( بمزي ــ ــائل القانوني )المســ

وقبــــل بيــــان المتطلبــــات المحــــّددة فــــي القانــــون بمزيــــد مــــن التفصيــــل، يوجــــد بعــــض النقــــاط الهامــــة التــــي تجــــدر 

ــــه مــــن الضــــروري أن يقــــوم الربلمــــان األســــرتالي  ــا، أن ــــون األســــرتالي، أوالهــ ــا بشــــأن هيــــكل القان ــارة إليهــ اإلشــ

ــح التغليــــف  ــ ــل أن يصب ــن أجــ ــريعات مــ ــن التشــ ــة، بســ ــ ــــة مخّول ــلطة تنظيمي ــبق لســ ــاب الوجــــود الُمســ ــ فــــي ظــــل غي

ــــارًا علــــى قانــــون  ــــف آث البســــيط ســــاري المفعــــول. والنقطــــة الثانيــــة هــــي، نظــــرًا إلــــى أن التغليــــف البســــيط يخّل

تنفيذ التغليف2-2
البسيط

■ أو 	 معالمهــــا  طمــــس  أو  الصحيــــة  والرســــائل  التحذيــــرات  حجــــب  عــــدم  األطــــراف  ت�كفــــل  بــــأن  والتوصيــــة 

تقويضهــــا بالبطاقــــات الالصقــــة والملصقــــات واألغلفــــة واألغطيــــة واألكســــية وورق التغليــــف وإعالنــــات 

ــــ�ج الداخليــــة والخارجيــــة لصانعــــي التبــــغ )وعــــدم تقويضهــــا ضمنــــًا لألغــــراض المنشــــودة مــــن التغليــــف  الرتوي

البســــيط(؛92 

■ والتوصيــــة بضــــرورة تخصيــــص الوقــــت الكافــــي لتطبيــــق التدابــــري المتعلقــــة بتغليــــف المنتجــــات وتوســــيمها 	
علــــى نحــــو يتيــــح المجــــال أمــــام المصنعــــن والمســــتوردين لتنســــيق موضــــوع طباعــــة علــــب جديــــدة. 93

ومن هذا الُمنطلق، فقد تشمل المسائل السياسية ذات الصلة ما يلي:

■ مــــا المظهــــر الــــذي يجــــب أن تبــــدو فيــــه النواحــــي األخــــرى مــــن التغليــــف البســــيط أو الموّحــــد للمنتجــــات التــــي 	

ُتبــــاع بالتجزئــــة، بمــــا فيهــــا ألوانهــــا وشــــكلها النهائــــي )لمــــاع أم قاتــــم(؛

■ ومــــا المــــدى الــــذي ينبغــــي أن يت�أثــــر فيــــه تطبيــــق التغليــــف البســــيط باالختالفــــات التــــي تشــــوب فئــــات 	

التبــــغ ككل؛ منتجــــات 

■ وإلــــى أي مــــدى يمكــــن إظهــــار أســــماء المؤسســــات التجاريــــة أو الشــــركات علــــى التغليــــف، ومــــا هــــو شــــكل 	

إظهارهــــا بهــــا عليــــه؛

■ ــا 	 ــت�كون مســــؤولة عــــن إنفــــاذه، ومــ ــا فــــي ذلــــك الجهــــة التــــي ســ ــا كيفيــــة إنفــــاذ التغليــــف البســــيط، بمــ ومــ

هــــي الجــــزاءات المفروضــــة فــــي حــــاالت عــــدم االمت�ثــــال علــــى مختلــــف الجهــــات الفاعلــــة فــــي سلســــلة 

التوريــــد، مثــــل الجهــــات المــــوّردة وتلــــك المصنعــــة والجهــــات التــــي تبيــــع بالتجزئــــة؛

■ ومــــا إذا كان ينبغــــي الســــماح بإعــــادة تغليــــف منتجــــات التبــــغ عقــــب اســــتريادها بوصــــف ذلــــك وســــيلة 	

البســــيط؟ التغليــــف  بقانــــون  المتعلقــــة  المتطلبــــات  الســــتيفاء 

وي�رتبــــط أيضــــًا تصميــــم أحــــد تدابــــري التغليــــف البســــيط ارتباطــــًا وثيقــــًا بســــائر التدابــــري المتعلقــــة بتغليــــف المنتجــــات 

وتوســــيمها، وفيمــــا يلــــي مســــائل محــــددة يتعــــن بحثهــــا:

■ حجم التحذيرات الصحية؛	

■ وأماكن وضع التحذيرات الصحية على تغليف المنتج، مثل الجزء العلوي من التغليف؛	

■ وكيفية التعامل مع عناصر التغليف المضّللة، ومنها العبارات الوصفية والعالمات والرموز؛	

■ ــة 	 ــ ــات المضّلل ــا المعلومــ ــا فيهــ ــات، بمــ ــ ــات واالنبعاث ــ ــة بالمكون ــات المتعلقــ ــع المعلومــ ــل مــ ــة التعامــ ــ وكيفي

ــــات القــــار والنيكوتــــن الموجــــودة فــــي المنتــــج؛ عــــن كمي

■ وكيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بقابلية المنتج على التسبب في نشوب الحرائق؛	

■ وماهية ما ُيدرج من معلومات، إن ُوجِدت، عن موضوع اإلقالع عن التدخن في تغليف المنتج؛	

■ وإمكانيــــة اســــتخدام الدمغــــات أو العالمــــات الضري�بيــــة علــــى تغليــــف منتجــــات التبــــغ ألغــــراض اقتفــــاء أثرهــــا 	

وتحديــــد منشــــئها، بمــــا فــــي ذلــــك مواضــــع ت�ثبيــــت تلــــك الدمغــــات أو العالمــــات، وكيفيــــة ت�ثبيتهــــا؛

■ وكيفية عرض شفرة التعريف )باركود( على تغليف المنتج؛	

■ وكيفية عرض أية معلومات أخرى تقّررها الحكومة على تغليف المنتج.	

ويشــــري هــــذا األمــــر ضمنــــًا إلــــى أن التغليــــف البســــيط قــــد يتخــــذ أشــــكاالً طفيفــــة االختــــالف مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى 

ــّدد  ــا قــــد تحــ ــــات القضائيــــة علــــى اختالفهــ أخــــرى، وذلــــك لعــــدد مــــن األســــباب تشــــمل الحقيقــــة القائلــــة إن الوالي

أغراضــــًا مختلفــــة قليــــالً عــــن غريهــــا، وإن تدابــــري التغليــــف والتوســــيم األخــــرى وســــائر تدابــــري مكافحــــة التبــــغ ذات 

الصلــــة قــــد ت�تبايــــن، وإن وجــــود ظــــروف أخــــرى ســــائدة قــــد يتطلــــب اعتمــــاد نهــــوج مختلفــــة فــــي هــــذا المضمــــار. 

ورغــــم ذلــــك، فــــإن للتغليــــف البســــيط عناصــــر أساســــية معينــــة تحّددهــــا المبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ المادتــــن 11 

و13 مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة، وهــــي مبــــادئ ت�تنــــاول الكثــــري مــــن األســــئلة المحــــّددة.

وي�بــــّن هــــذا القســــم بإي�جــــاز الكيفيــــة التــــي ُعولِجــــت بهــــا هــــذه المســــائل السياســــية وغريهــــا مــــن المســــائل 

فــــي كل مــــن أســــرتاليا وفرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة. وي�بــــّن القســــم الفرعــــي 2-2 النهــــج الُمتبــــع فــــي 

أســــرتاليا قبــــل اإلشــــارة إلــــى بعــــض االختالفــــات التــــي تمّيــــز النهــــج عــــن النهــــوج المقــــّرر أن تعتمدهــــا الــــدول 

األعضــــاء فــــي االتحــــاد األوروبــــي، ومــــن ثــــم يتنــــاول القســــم 2-3 الشــــواغل المتعلقــــة باالمت�ثــــال واإلنفــــاذ اللذيــــن 

ــيط. ــــم التغليــــف البســ ــران علــــى تصمي يؤثــ
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اسم1العالمة1واملتغري:
ُوضعان أفقياً يف الوسط	 
ال يتجاوزان الحد األقىص لحجمهام	 
 	Lucida Sans يُدّونان بخط
يُدّونان بلون رمادي باهت 2C عىل سبيل املضاهاة	 
يُدّونان بحروف كبرية مخصصة	 

العالمات1األخرى:
االسم والعنوان، بلد التصنيع، رقم 	 

جهة االتصال، شفرة مكونة من أرقام 
وحروف أبجدية

 	Lucida Sans تُدّون بخط
ال يتجاوز حجمها العرش نقاط 	 
تُدّون بلون مخصص	 

اسم1العالمة1واملتغري:
يُوضعان يف الوسط تحت التحذير الصحي	 
ال يتجاوزان الحد األقىص لحجمهام	 
 	Lucida Sans يُدّونان بخط
يُدّونان بلون رمادي باهت 2C عىل سبيل املضاهاة	 
يُدّونان بحروف كبرية مخصصة	 

رمز1القياس:
ال يتجاوز الحجم الالزم	 
 	Lucida Sans يُدّون بخط
يُدّون بلون رمادي باهت 2C عىل سبيل 	 

املضاهاة

بيان1التحذير:
متأل الخلفية واجهة الغطاء القاّلب يف قمة 	 

العلبة – ومتتد إىل حافتي سطح العلبة
ميأل النص الخلفية	 
يُدّون بحروف كبرية وبالبنط العريض بخط 	 

Helvetica
يُدّون النص باألبيض عىل خلفية سوداء	 

رمز1القياس:
ال يتجاوز الحجم الالزم	 
 	Lucida Sans يُدّون بخط
يُدّون بلون رمادي باهت 2C عىل سبيل 	 

املضاهاة

شكل1العلبة:
ُصنع من الكرتون املقّوى	 
ال تضم رتوشاً تزيّنها	 
تُزّود بغطاء قاّلب يف قمتها	 

الصورة:
غري مشّوهة	 
متتد إىل حافتي سطح العلبة	 

شفرة1التعريف1)باركود(:
تُدون يف شكل مستطيل	 
 	 448C تُدّون باألسود واألبيض أو بخط

واألبيض عىل سبيل املضاهاة

سطح1العلبة:
تكون بلون 448C عىل سبيل 	 

املضاهاة )بني مسود باهت(
يكون شكلها النهايئ بلون قاتم	 

مالحظة:1
يجب أن تكون التحذيرات املصّورة وبيانات 

التحذير كام ييل:
تغطي مساحة ال تقل عن ٪75 من سطح 	 

الواجهة.

تُدمج مع بعضها من دون مجال يفصلها	 

الشكل1:21املتطلبات1املحّددة1بشأن1واجهة1علبة1السجائر

واجهة1علبة1السجائر

العالمــــات التجاريــــة األســــرتالي الــــوارد أيضــــًا فــــي قانــــون صــــادر عــــن الربلمــــان، فقــــد كان لزامــــًا أن يتنــــاول قانــــون 

التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ لعــــام 2011 العالقــــة القائمــــة بــــن تلكمــــا الهيئ�تــــن القانونيتــــن. أمــــا النقطــــة 

ــــأن تفويــــض الســــلطة إلــــى الحاكــــم العــــام بشــــأن وضــــع اللوائــــح يكفــــل تمكــــن أســــرتاليا بفضــــل  الثالثــــة فتفيــــد ب

القانــــون مــــن الت�كّيــــف مــــع العديــــد مــــن النواحــــي المتعلقــــة بقانونهــــا حســــبما تمليــــه عليهــــا الظــــروف ومــــن دون 

الحاجــــة إلــــى اســــتحصال موافقــــة الربلمــــان. وطابــــع المرونــــة هــــذا مهــــم فــــي ضــــوء اللجــــوء إلــــى القضــــاء ال ألجــــل 

الطعــــن فــــي تدبــــري التغليــــف البســــيط فــــي حــــد ذاتــــه فحســــب، بــــل فــــي كيفيــــة تنفيــــذه أيضــــًا.

ــيط  ــف البســ ــ ــرتالي للتغلي ــون األســ ــ ــإن القان ــاله، فــ ــه أعــ ــ ــار إلي ــون الُمشــ ــ ــف القان ــ ــي توصي ــّن فــ ــ ــو مب ــا هــ ومثلمــ

ينطبــــق علــــى كل مــــن مظهــــر المنتجــــات فــــي حــــد ذاتهــــا وعلــــى تغليــــف علبهــــا ألغــــراض بيعهــــا بالتجزئــــة، عــــالوة 

علــــى انطباقــــه علــــى فئــــات منتجــــات التبــــغ كافــــة.

ــــذ أيضــــًا التغليــــف البســــيط فــــي أســــرتاليا جنبــــًا إلــــى جنــــب مــــع التدابــــري القائمــــة لمكافحــــة التبــــغ، فضــــالً  وُنفِّ

عــــن عــــدد مــــن التدابــــري الجديــــدة. وورد تدبــــري ذو صلــــة مــــن بــــن تلــــك التدابــــري يفيــــد بتحديــــث التحذيــــرات الصحيــــة 

وت�كبــــري حجمهــــا للمطالبــــة بــــأن تغطــــي مســــاحة قدرهــــا ٪75 مــــن واجهــــة معظــــم علــــب التبــــغ ونســــبة 90٪ 

مــــن خلفيــــة علــــب الســــجائر ونســــبة ٪75 مــــن خلفيــــة غــــالف معظــــم علــــب التبــــغ األخــــرى. وُفرِضــــت أيضــــًا فــــي 

ــادات فــــي  ــ ــا زي ــــغ، تلتهــ ــــع التب ــة بي ــ ــبتها ٪25 فــــي ضري�ب ــادة نســ ــ ــــة شــــملت زي ــادات ضري�بي ــ ــ�ل 2010 زي ــ ــان/ أبري نيســ

ــــون األول/  ــبة ٪12.5 فــــي األول مــــن كان ــــع بنســ ــة البي ــ ــــة لضري�ب ــــة المكافئ ــــع وفــــي الرســــوم الجمركي ــة البي ــ ضري�ب

يــــوم  أيلــــول/ ســــبتمرب فــــي عامــــي 2014 و2015، ومــــن المقــــرر إحــــداث زيــــادة أخــــرى  ديســــمرب 2013 ومــــن 

ــة التدخــــن  ــالت مكافحــ ــن حمــ ــراض شــ ــة ألغــ ــت�ثمارات الُموّظفــ ــة االســ ــا زادت الحكومــ ــبتمرب 2016. كمــ ــول/ ســ ــ 1 أيل
والتســــوي�ق االجتماعــــي وتشــــديد العقوبــــات المفروضــــة علــــى جرائــــم التهريــــب. 96

ذ فيه تدبري التغليف البسيط وتلك التدابري. وي�بّن الشكل 1 السياق التاريخي الذي ُنفِّ

الشكل1:11معدالت1انتشار1التدخن1بن1البالغن1من1العمر1141عاما1ًأو1أكرث،1وتنفيذ1التدابري1الرئيسية1ملكافحة1التبغ1اعتبارا1ًمن1عام119901إىل1عام20151
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حظر اإلعالن يف 

املواد املطبوعة

قانون حظر 

اإلعالن عن التبغ

وضع تحذيرات 

صحية عىل العلب

زيادة الرضائب 

املفروضة

مطاعم خالية من 

الدخان

وضع تحذيرات صحية 

مصّورة عىل العلب

زيادة رضيبة البيع 

بنسبة 25٪

الخطوة 3 من 4 

خطوات زيادة رضيبة 

البيع بنسبة 12.5٪

الخطوة النهائية 

زيادة رضيبة 

البيع بنسبة 

12.5٪

اعتامد التغليف البسيط 

ووضع تحذيرات صحية 

جديدة أكرب حجامً

املبادرة الخاصة مبعالجة 

مشكلة التدخني بني 

السكان األصليني

شن حمالت وطنية 

ملكافحة التبغ

حظر اإلعالن يف 

أماكن البيع
الخطوة 1 من 4 

خطوات زيادة 

رضيبة البيع بنسبة 

12.5٪

الخطوة 2 من 4 

خطوات زيادة 

رضيبة البيع بنسبة 

12.5٪

حظر العرض يف 

أماكن البيع

ية
ئو

امل
ة 

سب
الن

ونشــــرت الحكومــــة األســــرتالية أدلــــة بشــــأن تنفيــــذ القوانــــن الناظمــــة للتغليــــف البســــيط فــــي أســــرتاليا، 97 وهــــي 

أدلــــة توضــــح الســــمات الرئيســــية للنهــــج الُمتبــــع فــــي أســــرتاليا فيمــــا يتعلــــق بطائفــــة مــــن منتجــــات التبــــغ، وتوفــــر 

ــات  ــ ــكالن 2 و3 المتطلب ــّن الشــ ــ ــا. وي�ب ــن فهمهــ ــن مــ ــ ــــن والتمّك ــــى القوان ــا إل ــول بموجبهــ ــهل الوصــ ــيلة يســ وســ

المبّينــــة فــــي أحــــد تلــــك األدلــــة بشــــأن واجهــــة علبــــة الســــجائر وخلفيتهــــا، فيمــــا يبــــّن الشــــكل 4 المتطلبــــات 

المطبقــــة بشــــأن الســــيجارة نفســــها والمبّينــــة فــــي دليــــل آخــــر مــــن تلــــك األدلــــة.
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الشكل1:41املتطلبات1املحّددة1بشأن1السيجارة

ومــــن الُمتوّقــــع أن ت�كــــون النهــــوج الُمتبعــــة بشــــأن التغليــــف البســــيط فــــي بلــــدان أخــــرى متماثلــــة، ولكنهــــا ليســــت 

مطابقــــة لــــذاك الُمتبــــع فــــي أســــرتاليا، التــــي تمثــــل فــــي وقــــت تدويــــ�ن هــــذا التقريــــ�ر الواليــــة القضائيــــة الوحيــــدة 

ــــذ فيهــــا التغليــــف البســــيط. ولغايــــة يــــوم 1 كانــــون الثانــــي/ ينايــــر 2016 ومثلمــــا هــــو مبــــّن أدنــــاه فــــي  التــــي ُنفِّ

اإلطــــار 2، فقــــد أقــــّرت كل مــــن فرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة قوانــــن بشــــأن التغليــــف البســــيط مــــن المقــــّرر 

تنفيذهــــا فــــي أيــــار/ مايــــو 2016.

عمليــــة رســــم  فــــي  متقدمــــًا  شــــوطًا  قطعــــت  المنظمــــة  فــــي  األخــــرى  األعضــــاء  الــــدول  مــــن  عــــدد  وي�وجــــد 

السياســــات فــــي هــــذا الصــــدد. ففــــي كانــــون األول/ ديســــمرب 2015، أبلغــــت هنغاريــــا دوالً أعضــــاء أخــــرى فــــي 

ــرت  ــا أجــ ــارس 2016، 98 كمــ ــيط فــــي آذار/ مــ ــــف البســ ــأن التغلي ــون بشــ ــ ــرار قان ــزم إقــ ــا تعتــ ــــي بأنهــ ــاد األوروب االتحــ

الرنويــــ�ج فــــي عــــام 2015 مشــــاورة عامــــة حــــول موضــــوع التغليــــف البســــيط، ومــــن المتوقــــع أن ُيعــــرض علــــى 

ــــوزراء  ــذا التغليــــف. وفــــي عــــام 2015، فــــّوض رئيــــس ال ــان الرنوي�جــــي فــــي عــــام 2016 تشــــريع بخصــــوص هــ الربلمــ

ــاد التغليــــف البســــيط. 99 وعكفــــت ســــنغافورة علــــى إجــــراء مشــــاورة  ــــد بســــلطة اعتمــ ــ�ر الصحــــة الكنــــدي الجدي ــ وزي

عامــــة حــــول موضــــوع التغليــــف البســــيط حتــــى يــــوم 29 آذار/ مــــارس 2016. 100 وســــيجري قري�بــــًا المشــــرعون فــــي 

طرف1املرشح:
أبيض	 

الورق1امللفوف1عىل1طرف1املرشح:
فلني مقلّد أو أبيض	 

ورق1اللف:
أبيض	 

ال يحتوي عىل أية رموز باستثناء الشفرة املكونة من 	 

أرقام وحروف أبجدية

الشفرة1املكونة1من1أرقام1وحروف1أبجدية:
تُدّون يف وضع مخصص	 

ال يتجاوز حجمها الثامين نقاط	 

 	Lucida Sans تُدّون بخط

تُدّون بلون أسود	 

ال ترتبط باسم السيجارة أو بحصائل االنبعاثات	 

الشكل1:31املتطلبات1املحّددة1بشأن1خلفية1علبة1السجائر
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بيان1التحذير:
متأل الخلفية املساحة املوجودة فوق 	 

خط طية الغطاء – ومتتد إىل حافتي 
سطح العلبة

ميأل النص الخلفية	 
يُدّون بحروف كبرية وبالبنط العريض 	 

Helvetica بخط
يُدّون النص باألبيض عىل خلفية حمراء	 

الرسالة1التوضيحية:
خلفيتها متتد إىل حافتي سطح العلبة	 
نصها ميأل الخلفية	 
 	Helvetica تُدّون بخط
تُدّون بحروف كبرية مخصصة الحجم 	 

وثقيلة
تُدّون بنص أبيض عىل خلفية سوداء	 

رسالة1بيان1املعلومات:
خلفيتها متتد إىل حافتي سطح العلبة	 
نصها ميأل الخلفية	 
 	Helvetica تُدّون بخط
تُدّون بحروف كبرية مخصصة الحجم 	 

وثقيلة
تُدّون بنص أسود عىل خلفية صفراء	 

الصورة:
غري مشّوهة	 
متتد إىل حافتي سطح العلبة	 

اسم1العالمة1واملتغري:
ُوضعان أفقياً يف الوسط	 
ال يتجاوزان الحد األقىص لحجمهام	 
 	Lucida Sans يُدّونان بخط
يُدّونان بلون رمادي باهت 2C عىل سبيل املضاهاة	 
يُدّونان بحروف كبرية مخصصة	 

بيان1عن1خطورة1نشوب1الحرائق:
ُوضع تحت التحذير الصحي	 
ال يتجاوز حجمه العرش نقاط	 
 	Lucida Sans يُدّون بحروف كبرية بخط
يُدّون بلون رمادي باهت 2C عىل سبيل املضاهاة	 

شكل1العلبة:
تُصنع من الكرتون املقّوى	 
ال تضم رتوشاً تزيّنها 	 

تُزّود بغطاء قاّلب يف قمتها

سطح1العلبة:
تكون بلون 448C عىل سبيل 	 

املضاهاة )بني مسود باهت(
يكون شكلها النهايئ بلون قاتم	 

مالحظة:1
يجب أن يكون بيان التحذير والصورة والرسالة التوضيحية كام ييل:	 
تغطي مساحة ال تقل عن ٪90 من سطح الخلفية.	 
تُدمج مع بعضها من دون مجال يفصلها	 
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خلفية1علبة1السجائر
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ــل  ــ ــــدان، مث ــات بل ــا قطعــــت حكومــ ــيط، فيمــ ــاد التغليــــف البســ ــأن اعتمــ ــــون مقــــرح بشــ ــيلي مناقشــــة حــــول قان شــ

ــيط. ــف البســ ــ ــذ التغلي ــ ــوع تنفي ــث موضــ ــي بحــ ــًا فــ ــوطًا متقدمــ ــا، شــ ــ ــا وتركي ــ ــوب أفريقي ــ جن

البســــيط  التغليــــف  بشــــأن  قوانــــني  أقــــّرت  التــــي  القضائيــــة  الواليــــات   –  2 اإلطــــار 
2016 ينايــــر  الثانــــي/  لغاية 1 كانــــون 

ذ1بالكامل1يف1كانون1األول/1ديسمر1،20121بوسائل1منها1تطبيق1لوائح1 أسرتاليا1-1اعُتمد1فيها1قانون1التغليف1البسيط1ملنتجات1التبغ1يف1عام1،20111ونُفِّ

التغليف1البسيط1ملنتجات1التبغ1لعام20111.

أيرلندا1-1اعُتمد1فيها1قانون1الصحة1العمومية1لعام120151)التغليف1املوّحد1ملنتجات1التبغ(1يف1آذار/1مارس1،20151وأُبلِغت1الدول1األعضاء1يف1االتحاد1

األورويب1مبسودة1لوائح1الصحة1العمومية1لعام120161)التغليف1املوّحد1ملنتجات1التبغ(1يف1201ترين1الثاين/1نوفمر1،20151وذلك1تحسبا1ًلرسيان1مفعول1

القانون1يف1أيار/1مايو1.20161ومن1املُزمع1إدخال1تعديالت1عىل1القانون1ضانا1ًالتساقه1مع1اللوائح.

فرنسا1–1سّن1الرملان1الفرنيس1يف1ترين1الثاين/1نوفمر120151قانونا1ًبشأن1التغليف1البسيط1يف1إطار1تريع1أوسع1نطاقا1ًإلضفاء1طابع1الحداثة1عىل1

النظام1الصحي1يف1فرنسا.1وتبع1ذلك1إشعار1الدول1األعضاء1باالتحاد1األورويب1يف1أيار/1مايو120151بالكيفية1التي1تعتزم1بها1فرنسا1تنفيذ1التغليف1البسيط1

عن1طريق1إصدار1مرسوم1يف1أيار/1مايو120161بشأن1الروط1املتعلقة1بحيادية1التغليف1وتوحيده1وورق1تغليف1السجائر1والتبغ1امللفوف.1وقد1نُِرت1

النسخة1النهائية1من1القانون1يف1الجريدة1الرسمية1يوم1271كانون1الثاين/1يناير20161.

اململكة1املتحدة1–1أُِقرّت1يف1آذار/1مارس120161لوائح1التغليف1املوّحد1ملنتجات1التبغ1لعام120151فيها،1وستصبح1سارية1املفعول1يوم1201أيار/1

مايو1،20161وينطبق1القانون1عىل1كل1من1إنغلرتا1وويلز1واسكتلندا1وأيرلندا1الشالية.

وفيمــــا يتعلــــق بحالــــة كل مــــن فرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة، فــــإن التغليــــف البســــيط لــــم ُينّفــــذ فيهــــا بعــــُد 

ــًا إلــــى جنــــب مــــع األمــــر التوجيهــــي )EU/40/2014( الصــــادر عــــن االتحــــاد األوروبــــي بشــــأن منتجــــات  ــ ــُينّفذ جنب وســ

التبــــغ. ويحــــّدد األمــــر التوجيهــــي المذكــــور طائفــــة أوســــع نطاقــــًا مــــن المتطلبــــات الناظمــــة لتغليــــف منتجــــات 

ــا المحليــــة،  التبــــغ وتوســــيمها، والتــــي تلتــــزم الــــدول األعضــــاء فــــي االتحــــاد األوروبــــي بتنفيذهــــا فــــي قوانينهــ

ألنهــــا متطلبــــات تعنــــي أن بعــــض النواحــــي المتعلقــــة بتدابــــري التغليــــف والتوســــيم فــــي الــــدول األعضــــاء باالتحــــاد 

األوروبــــي تختلــــف عــــن تلــــك المعمــــول بهــــا فــــي أســــرتاليا )رغــــم أن قوانــــن التغليــــف البســــيط مبنيــــة علــــى 

ــــة(. ــُتنّفذ بطريقــــة مماثل ــادئ نفســــها، وســ ــ المب

ومــــن الجديــــر بالذكــــر أيضــــًا أنــــه برغــــم أن األمــــر التوجيهــــي )EU/40/2014( بشــــأن منتجــــات التبــــغ ال يطالــــب الــــدول 

األعضــــاء فــــي االتحــــاد األوروبــــي بتنفيــــذ التغليــــف البســــيط، فإنــــه ينــــص فعــــالً علــــى صياغــــة تســــّلم بجــــواز تنفيــــذه 

فــــي تلــــك الــــدول. وفيمــــا يلــــي نــــص المــــادة 24-2 منــــه:

ــــع1 ــــىل1جمي ــــا1ع ــــن1تطبيقه ــــرى1ميك ــــاد1أخ ــــا1أو1اعت ــــون1متطلباته ــــاء1يف1ص ــــدول1األعض ــــق1ال ــــي1بح ــــر1التوجيه ــــذا1األم ــــّس1ه ال1مي

ــــة1 ــــق1بالصح ــــباب1تتعل ــــا1بأس ــــال1تريره ــــغ1يف1ح ــــات1التب ــــف1منتج ــــد1تغلي ــــص1توحي ــــا1يخ ــــواقها،1في ــــة1يف1أس ــــات1املطروح املنتج

ــــن1أن1 ــــان.1ويتع ــــة1اإلنس ــــي1لصح ــــر1التوجيه ــــذا1األم ــــا1ه ــــي1يؤمنه ــــة1الت ــــن1الحاي ــــايل1م ــــتوى1الع ــــاة1املس ــــع1مراع ــــة،1م العمومي

ــــارة1 ــــىل1التج ــــة1ع ــــود1مقّنع ــــرض1قي ــــز1تعســــفي1أو1ف ــــة1متيي ــــيلة1ملارس ــــوز1أن1تشــــكل1وس ــــبة،1وال1يج ــــري1متناس ــــك1التداب ــــون1تل تك
ــــا.1011 ــــا1أو1اعتاده ــــي1صونه ــــع1دواع ــــب1م ــــا1ًإىل1جن ــــري1جنب ــــك1التداب ــــة1بتل ــــر1املفوضي ــــاء.1وتُخط ــــدول1األعض ــــن1ال ب

ــــون  ــا بموجــــب قان ــــغ مطعــــون فيهــ ــات التب ــأن منتجــ ــر التوجيهــــي بشــ ــــة مــــن األمــ ــزء 3 أن هــــذه الناحي ــر الجــ ويذكــ

االتحــــاد األوروبــــي تحــــت ذريعــــة مؤداهــــا أن المفوضيــــة األوروبيــــة ال ت�تمتــــع بصالحيــــة تنــــاول موضــــوع التغليــــف 

البســــيط فــــي األمــــر التوجيهــــي. ولكــــن مــــن الضــــروري أن نســــّلم بــــأن المســــألة المتعلقــــة بإمكانيــــة تمتــــع 

المفوضيــــة األوروبيــــة بتلــــك الصالحيــــة هــــي مســــألة مســــتقلة عــــن تلــــك المتعلقــــة بجــــواز تنفيــــذ الــــدول األعضــــاء 

فــــي االتحــــاد األوروبــــي للتغليــــف البســــيط فــــي قوانينهــــا المحليــــة، فــــكل واحــــدة مــــن المســــألتن ت�تنــــاول 

ــة. ــ ــا القانوني ــ ــن القضاي ــتقلة مــ ــة مســ مجموعــ

ــاد التغليــــف  ــا حــــول اعتمــ ــار المشــــاورة التــــي أجرتهــ وقامــــت المملكــــة المتحــــدة فــــي هــــذا الســــياق، وفــــي إطــ

الشكل1:51واجهة1علبة1السجائر1وخلفيتها

الموّحــــد لمنتجــــات التبــــغ، بإعــــداد إيضــــاح يبــــّن الكيفيــــة التــــي ُيرّجــــح أن تبــــدو فيهــــا الســــجائر عقــــب تغليفهــــا 

بشــــكل موّحــــد، وهــــو إيضــــاح )الشــــكل 5( يخضــــع لتحذيــــر “يــــرد بوصفــــه دليــــالً عامــــًا بشــــأن الكيفيــــة التــــي قــــد تبــــدو 

ــــدًا ... وال ُيقصــــد بــــه أن يعطــــي صــــورة شــــاملة أو نهائيــــة عــــن تلــــك  فيهــــا علبــــة الســــجائر المغلفــــة تغليفــــًا موّح

العلبــــة. وال يحتــــوي هــــذا اإليضــــاح علــــى جميــــع الســــمات المســــموح بهــــا أو الالزمــــة فيمــــا يخــــص علبــــة الســــجائر 

المغّلفــــة تغليفــــًا موّحــــدًا. وفيمــــا يلــــي الســــمات غــــري المبّينــــة مثــــالً فــــي ذاك اإليضــــاح: الرمــــز المالــــي للرســــوم 

الجمركيــــة المســــّددة أو شــــفرة التعريــــف )باركــــود( أو النــــص الــــذي يبــــّن عنــــوان الربيــــد اإللكرتونــــي للشــــركة 

المنتجــــة ورقــــم هاتــــف االتصــــال بهــــا. واأِعــــّد هــــذا اإليضــــاح باســــتخدام صــــورة لعلبــــة الســــجائر فــــي أعقــــاب تنفيــــذ 

] األمــــر التوجيهــــي بشــــأن منتجــــات التبــــغ [ الــــوارد فــــي إرشــــادات ] المفوضيــــة األوروبيــــة [ الُمتاحــــة علــــى الرابــــط 

”http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-134_en.htm التالــــي:  اإللكرتونــــي 

وتشــــري مقارنــــة هــــذا اإليضــــاح بصــــور التغليــــف البســــيط الُمنّفــــذ فــــي أســــرتاليا والمبــــّن فــــي الشــــكلن 2 و3، إلــــى 

وجــــود قواســــم مشــــرتكة بــــن النهجــــن الُمتبعــــن فــــي أســــرتاليا والمملكــــة المتحــــدة، مثــــل لــــون خلفيــــة العلبــــة 

وطريقــــة عــــرض األســــماء التجاريــــة والمتغــــريات فيهــــا. وي�وجــــد أيضــــًا اختالفــــات طفيفــــة بــــن النهجــــن المذكوريــــ�ن 

بشــــأن التغليــــف والتوســــيم، ومنهــــا مــــا يلــــي:

■ ــن1	 ــ ــر1)٪65(1م ــ ــاحة1أصغ ــ ــدة1مس ــ ــة1املتح ــ ــجائر1يف1اململك ــ ــــب1الس ــــىل1عل ــال1ًع ــ ــة1مث ــ ــة1املوضوع ــ ــرات1الصحي ــ ــي1التحذي ــ تغط

ــرتاليا1)٪82.5(؛ ــ ــة1يف1أس ــ ــاحة1العلب ــ ــايل1مس ــ إج

■ ــــع1	 ــــىل1جمي ــــون1األســــرتايل1ع ــــق1القان ــــا1ينطب ــــة1املتحــــدة1بين ــــىل1الســــيجار1يف1اململك ــــف1البســــيط1ع ــــن1التغلي ــــق1قوان وال1تنطب

ــــغ؛ ــــات1منتجــــات1التب فئ

■ ويُحظر1بيان1اسم1العالمة1التجارية1أو1املتغري1عىل1السيجارة1يف1أسرتاليا،1ولكن1يُسمح1بذلك1يف1اململكة1املتحدة.	

وال ينــــدرج ضمــــن نطــــاق هــــذا المنشــــور تلخيــــص أو شــــرح االختالفــــات التــــي تشــــوب النهــــوج المعتمــــدة فــــي 

مختلــــف الواليــــات القضائيــــة بالتفصيــــل.
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وينبغــــي أال ُيخلــــط بــــن أي واحــــدة مــــن تلــــك المســــائل المتعلقــــة بإنفــــاذ التغليــــف البســــيط تحديــــدًا، وبــــن 

المســــألة المســــتقلة بشــــأن مــــا إذا كان التغليــــف المذكــــور ســــيحدث زيــــادة فــــي أنشــــطة االتجــــار غــــري المشــــروع 

بمنتجــــات التبــــغ. وكثــــريًا مــــا تجــــادل شــــركات كبــــرية متعــــددة الجنســــيات لتصنيــــع منتجــــات التبــــغ بالقــــول إن تدابــــري 

ــات  ــ ــرّبرات أو بّين ــد مــ ــه ال يوجــ ــ ــة إن ــ ــة القائل ــم الحقيقــ ــة، برغــ ــك النتيجــ ــ ــق تل ــ ــــى تحقي ــتفضي إل ــغ ســ ــ ــة التب مكافحــ

ــزء 4. ــها الجــ ــألة يناقشــ ــركات، وهــــي مســ ــــك الشــ ــاءات تل ــد ادعــ ــ ــة تؤي موثوقــ

الت�أخر في االمت�ثال والجزاءات المفروضة 
على حاالت عدم االمت�ثال

تبــــّن أن هنــــاك حــــاالت عــــدم امت�ثــــال قصــــرية األمــــد تواجههــــا بعــــض الواليــــات القضائيــــة فــــي مجــــال اعتمــــاد 

متطلبــــات جديــــدة بشــــأن التغليــــف والتوســــيم، مثــــل التحذيــــرات الصحيــــة المصــــّورة، إذ تقــــوم فيهــــا الجهــــات 

ــا فــــي  ــالزم وضعهــ ــ ــرات ال ــل التحذيــ ــات ال تحمــ ــ ــع مخزون ــ ــة ببي ــ ــع بالتجزئ ــ ــــي تبي ــك الت ــ ــتوردة وتل ــة والمســ المصنعــ

أعقــــاب تاريــــ�خ تنفيــــذ التغليــــف البســــيط. وتحمــــل المنتجــــات أيضــــًا فــــي بعــــض األحيــــان تحذيــــرات ال ت�تفــــق مــــع 

المتطلبــــات المحــــّددة فــــي القانــــون، مثــــل التحذيــــرات األصغــــر حجمــــًا مّمــــا هــــو منصــــوص عليــــه فــــي القانــــون، أو 

تحمــــل تحذيــــرات أخــــرى محجوبــــة مثــــالً بالدمغــــات الضري�بيــــة.

ويختلــــف المــــدى الــــذي ُترت�كــــب فيــــه حــــاالت عــــدم االمت�ثــــال مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى أخــــرى، ويتوقــــف علــــى 

عوامــــل مــــن قبيــــل أنشــــطة التواصــــل والت�ثقيــــف التــــي تضطلــــع بهــــا الــــوكاالت الحكوميــــة وتركيبــــة األســــواق 

والجــــزاءات المفروضــــة علــــى حــــاالت عــــدم االمت�ثــــال وصالحيــــات الســــلطات الُمكّلفــــة باإلنفــــاذ.

ــح  ــ ــالل من ــن خــ ــيط مــ ــف البســ ــ ــن التغلي ــ ــد لقوان ــرية األمــ ــال القصــ ــ ــدم االمت�ث ــاالت عــ ــر حــ ــرتاليا لمخاطــ ــّدت أســ وتصــ

فــــرتة ُتســــّمى “مهلــــة التخّلــــص مــــن المخزونــــات” التــــي اســــُتنِفدت فيهــــا تدري�جيــــًا مخزونــــات المنتجــــات غــــري 

المغلفــــة تغليفــــًا بســــيطًا. واعتبــــارًا مــــن 1 تشــــري�ن األول/ أكتوبــــر 2012، فقــــد أصبــــح لزامــــًا تغليــــف جميــــع منتجــــات 

التبــــغ المصنوعــــة فــــي أســــرتاليا أو المعبــــأة فيهــــا ألغــــراض اســــتهالكها محليــــًا تغليفــــًا بســــيطًا، كمــــا أصبــــح 

لزامــــًا تســــوي�ق جميــــع منتجــــات التبــــغ التــــي ُتبــــاع بالتجزئــــة فــــي تغليــــف بســــيط اعتبــــارًا مــــن 1 كانــــون األول/ 

قيــــام  خطــــورة  تلــــك،  المخزونــــات  مــــن  التخّلــــص  مهلــــة  قبلــــه  قّلصــــت  الــــذي  التاريــــ�خ  وهــــو  ديســــمرب 2012، 

المصنعــــن و/ أو المســــتوردين بتوزيــــع كميــــة كبــــرية مــــن المنتجــــات غــــري الممت�ثلــــة علــــى البائعــــن بالتجزئــــة. 

وتنــــاول أيضــــًا مكتــــب جبايــــة الضرائــــب األســــرتالي المخاطــــر المتعلقــــة بعــــدم امت�ثــــال البائعــــن بالتجزئــــة فــــي 

تعليــــق أدلــــى بــــه بشــــأن اســــرتداد الضرائــــب الُمســــّددة عــــن مخزونــــات المنتجــــات غــــري الممت�ثلــــة والتــــي كانــــت ال 

تــــزال فــــي حيــــازة بائعيهــــا بعــــد يــــوم 1 كانــــون األول/ ديســــمرب 2012.

واعتمــــدت الحكومــــة األســــرتالية أحكامــــًا بشــــأن الجــــزاءات المدنيــــة والجنائيــــة المتعلقــــة بعــــدم االمت�ثــــال لتغليــــف 

منتجــــات التبــــغ ومنتجــــات التبــــغ غــــري الممت�ثلــــة، وهــــي تشــــمل المخالفــــات المرت�كبــــة خطــــاأ وتلــــك المتعلقــــة 

ــاء(. وي�جــــوز فــــرض جــــزاءات فــــي حــــاالت  ــــان األخطــ ــا بي بالمســــؤولية المطلقــــة )فــــي الحــــاالت التــــي ال يلــــزم فيهــ

عــــدم االمت�ثــــال علــــى بائعــــي التجزئــــة أو المصنعــــن أو المورديــــن أو عليهــــم جميعــــًا. وقــــد تشــــّكل كل حالــــة 

ــاالت عــــدم  ــزاءات المفروضــــة علــــى حــ ــاع معــــدل تراكــــم الجــ ــا يعنــــي ارتفــ ــة، مــ ــال مخالفــ ــ ــاالت عــــدم االمت�ث مــــن حــ

ــع. ــاق واســ ــــى نطــ ــال عل ــ االمت�ث

 االمت�ثال3-2
واإلنفاذ

إضافــــة إلــــى ســــمات تصميــــم التغليــــف البســــيط وتدابــــري التغليــــف والتوســــيم األخــــرى، فــــإن االمت�ثــــال واإلنفــــاذ 

اعتبــــاران مهمــــان مــــن االعتبــــارات المرعيــــة فــــي رســــم سياســــات التغليــــف البســــيط، ويصــــّح هــــذا األمــــر فــــي 

ــيم. ــــف والتوســ ــري التغلي ــ ــا تداب ــا فيهــ ــغ، بمــ ــ ــة التب ــات مكافحــ ــد مــــن سياســ ــ ــياق العدي ســ

وفــــي الواقــــع، فــــإن المبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ المــــادة 11 مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة تنــــص علــــى 

ــًا  ــ ــؤولة قانون ــة المســ ــد الجهــ ــ ــألة تحدي ــى مســ ــ ــالً إل ــ ــبة مث ــاذ. فبالنســ ــؤولية واإلنفــ ــأن المســ ــة بشــ ــكام عامــ أحــ

ــا يلــــي: “ينبغــــي أن تشــــري  عــــن االمت�ثــــال لتدابــــري التغليــــف والتوســــيم، فــــإن المبــــادئ التوجيهيــــة تنــــص علــــى مــ

ــا  ــي تبيعهــ ــ ــات الت ــة والمؤسســ ــ ــا بالجمل ــتورديها وباعتهــ ــغ ومســ ــ ــات التب ــي منتجــ ــل صانعــ ــ ــى تحمي ــ ــراف إل األطــ
بالتجزئــــة المســــؤولية القانونيــــة عــــن االمت�ثــــال لتدابــــري تغليــــف المنتجــــات وتوســــيمها.” 102

أمــــا فيمــــا يخــــص الجــــزاءات، فــــإن المبــــادئ التوجيهيــــة تنــــص علــــى مــــا يلــــي: “ردعــــًا لحــــاالت عــــدم االمت�ثــــال 

ــَرض  ــي ُتفــ ــ ــرى الت ــزاءات األخــ ــات أو الجــ ــن الغرامــ ــة مــ ــد مجموعــ ــ ــي تحدي ــراف فــ ــر األطــ ــي أن تنظــ ــن ينبغــ ــ للقوان

ــي  ــي: “ينبغــ ــ ــا يل ــى مــ ــ ــة عل ــ ــادئ التوجيهي ــ ــص المب ــ ــا تن ــراره.” 103 كمــ ــع ت�كــ ــاك ومــ ــورة االنتهــ ــع خطــ ــب مــ بالتناســ

لألطــــراف أن تنظــــر فــــي فــــرض أي جــــزاءات أخــــرى طبقــــًا للنظــــام القانونــــي وللثقافــــة القانونيــــة للطــــرف 

المعنــــي، وقــــد تشــــمل هــــذه الجــــزاءات تحديــــد الجرائــــم وإنفــــاذ القوانــــن الخاصــــة بهــــا وتعليــــق أو تقي�يــــد أو 
إلغــــاء تراخيــــص مزاولــــة األعمــــال التجاريــــة وتراخيــــص االســــترياد.” 104

وفيما يتعلق بصالحيات اإلنفاذ، فإن المبادئ التوجيهية تنص على ما يلي:

ــــة1 ــــات1املنتهك ــــر1إىل1الجه ــــه1أوام ــــة1توجي ــــن1صالحي ــــاذ1القوان ــــة1بإنف ــــح1الســــلطات1املعني ــــألة1من ــــراف1مس ــــث1األط ــــي1أن1تبح ينبغ

ــــب1 ــــات،1إىل1جان ــــحب1املنتج ــــن1س ــــئة1ع ــــات1الناش ــــع1النفق ــــرتداد1جمي ــــروط،1واس ــــتوفية1لل ــــري1املس ــــغ1غ ــــات1التب ــــحب1منتج لس

صالحيــــة1فــــرض1أيــــة1عقوبــــات1تراهــــا1مناســــبة،1مبــــا1فيهــــا1مصــــادرة1املنتجــــات1غــــري1املســــتوفية1للــــروط1وإتالفهــــا.1وعــــالوة1عــــىل1
ــــا.1051 ــــي1ارتكبته ــــاكات1الت ــــة1االنته ــــة1وطبيع ــــات1املنتهك ــــاء1الجه ــــر1أس ــــراف1يف1ن ــــر1األط ــــي1أن1تنظ ــــك1ينبغ ذل

التحتيــــة  البنيــــة  مثــــل  باإلنفــــاذ،  المتعلقــــة  المســــائل  أوســــع  نطــــاق  علــــى  التوجيهيــــة  المبــــادئ  وت�تنــــاول 

ــــ�ز االمت�ثــــال، والتصــــدي لحــــاالت عــــدم االمت�ثــــال والشــــكاوى. 106 وتســــتند  والميزانيــــة، واســــرتاتيجيات اإلنفــــاذ لتعزي

هــــذه الفقــــرات إلــــى حقيقــــة مؤداهــــا أن آليــــات اإلنفــــاذ الفعالــــة تمثــــل عنصــــرًا هامــــًا مــــن تدابــــري التغليــــف 

والتوســــيم.

ومــــن هــــذا المنطلــــق العــــام، فــــإن تجربــــة بعــــض الواليــــات القضائيــــة بشــــأن التحذيــــرات الصحيــــة المصــــّورة تشــــري 

ــــل علــــى قوانــــن التغليــــف والتوســــيم.  ــاليب فــــي الســــعي إلــــى التحاي ــتخدام عــــدد مــــن األســ ــــة اســ إلــــى إمكاني

وفيمــــا يلــــي أســــلوبان يكتســــيان أهميــــة خاصــــة بالنســــبة إلــــى التغليــــف البســــيط: الت�أخــــر فــــي االمت�ثــــال وبيــــع أو 

توزيــــع أكســــية أو ملصقــــات معــــّدة لغــــرض طمــــس معالــــم التحذيــــرات، وهــــي مشــــاكل ســــعت قوانــــن التغليــــف 

البســــيط إلــــى معالجتهــــا بعــــدد مــــن الطــــرق.

وقــــد يمثــــل بيــــع منتجــــات التبــــغ مــــن دون تغليــــف، مثــــل بيــــع وحــــدات منهــــا أو بيــــع منتجاتهــــا الســــائبة )بمــــا فيهــــا 

الشيشــــة(، مشــــكلة فــــي بعــــض الواليــــات القضائيــــة، وهــــو أمــــر البــــد مــــن مراعاتــــه عنــــد تصميــــم التغليــــف البســــيط 

وتنفيــــذه.
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بيع المنتجات بدون علبة

مــــن الشــــائع بيــــع منتجــــات التبــــغ بــــدون علبــــة فــــي بعــــض الواليــــات القضائيــــة، إذ يشــــيع مثــــالً بالعديــــد منهــــا 

بيــــع وحــــدات مفــــردة مــــن الســــجائر العاديــــة أو ســــجائر البيــــدي أو لفافــــات الســــيجار. ورغــــم أن المــــادة 16-3 مــــن 

اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة تلــــزم األطــــراف بــــأن “تعمــــل علــــى حظــــر بيــــع الســــجائر المفــــردة أو فــــي علــــب صغــــرية 

ــض  ــي بعــ ــة فــ ــ ــزال قانوني ــ ــة الت ــذه الممارســ ــإن هــ ــر”، فــ ــ ــات للقّص ــذه المنتجــ ــر هــ ــاق توافــ ــن نطــ ــع مــ ــا يوســ ممــ

ــيجار. ــل الســ ــ ــات، مث ــا يخــــص بعــــض المنتجــ ــــي فيمــ ــع قانون ــ ــة، أو ت�تســــم بطاب ــ ــات القضائي ــ الوالي

الصحيــــة  التحذيــــرات  تطبيــــق  فعــــالً  يســــتلزم  )الــــذي  األســــرتالي  القانــــون  فــــإن  المشــــكلة،  هــــذه  ولمعالجــــة 

اإللزاميــــة( يطالــــب بوضــــع لفافــــات الســــيجار المفــــردة فــــي علبــــة ممت�ثلــــة للقانــــون قبــــل بيعهــــا، وبتغليــــف لفافــــة 

ــكل 6. ــه الشــ ــا يوضحــ ــو مــ ــيطًا، وهــ ــًا بســ ــها تغليفــ ــيجار نفســ الســ

ويتبايــــن النهــــج األمثــــل لبيــــع فــــرادى وحــــدات منتجــــات التبــــغ مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى أخــــرى، وذلــــك رهنــــًا 

بعوامــــل مــــن قبيــــل حجــــم مبيعــــات تلــــك الوحــــدات وصالحيــــات إنفــــاذ القوانــــن المتعلقــــة بهــــا وثقافــــة االمت�ثــــال 

ــــى نقطتــــن. ــارة إل ــدر اإلشــ ــر، تجــ ــذا األمــ ــاة لهــ ــا. ومراعــ لهــ

أوالهمــــا، أن العالمــــة التجاريــــة للمنتــــج فــــي حــــد ذاتــــه أو صورتــــه فــــي الســــياقات التــــي ُتبــــاع فيهــــا وحــــدات 

مفــــردة منــــه قــــد تــــؤدي دورًا أهــــم نســــبيًا فــــي اإلعــــالن عنــــه، ممــــا يزيــــد مــــن جاذبيتــــه أو يخلــــق تصــــورات مضّللــــة 

بشــــأن العواقــــب الصحيــــة المرتتبــــة علــــى اســــتهالكه مقارنــــة بآخــــر غــــريه. وبنــــاًء علــــى ذلــــك، فــــإن مــــن الُمرّجــــح أن 

يكتســــي تطبيــــق التغليــــف البســــيط علــــى المنتــــج فــــي حــــد ذاتــــه وليــــس علــــى غالفــــه فحســــب، أهميــــة أكــــرب فــــي 

الســــياقات التــــي ُتبــــاع فيهــــا وحــــدات مفــــردة منــــه.

ــأن  ــرى بشــ ــألة أخــ ــري مســ ــ ــا ت�ث ــائعة فإنهــ ــردة شــ ــدات المفــ ــات الوحــ ــت مبيعــ ــ ــه إذا كان ــ ــي أن ــة هــ ــ ــة الثاني والنقطــ

كيفيــــة تمي�يــــز المنتجــــات فــــي حــــد ذاتهــــا عــــن بعضهــــا البعــــض فــــي األســــواق. وقــــد ُتبــــاع فــــي بعــــض الســــياقات 

ــياقات  ــي ســ ــا فــ ــة(. أمــ ــ ــك العلب ــ ــن تل ــزع مــ ــ ــدات ُتن ــون )ألن الوحــ ــ ــة للقان ــ ــة ممت�ثل ــ ــدون علب ــ ــردة ب ــدات المفــ الوحــ

أخــــرى، كتلــــك التــــي ُيبــــاع فيهــــا الســــيجار، فــــإن الوحــــدات المفــــردة قــــد تحمــــل عالمــــات تجاريــــة ت�تخــــذ شــــكل 

ــــًا، فــــإن مــــن  اللفافــــة. وبــــرتك الســــمات التفصيليــــة لمختلــــف فئــــات المنتجــــات والممارســــات المتعلقــــة بهــــا جانب

الضــــروري إيــــالء اهتمــــام لكيفيــــة الســــماح بتمي�يــــز مختلــــف العالمــــات التجاريــــة فــــي حــــد ذاتهــــا عــــن بعضهــــا 

ــواق. ــي األســ ــض فــ البعــ

األكسية والملصقات وإعالنات الرتوي�ج 
الداخلية وغريها من الوسائل

ردًا علــــى القوانــــن التــــي تطالــــب بوضــــع تحذيــــرات صحيــــة علــــى علــــب التبــــغ، قامــــت شــــركات التبــــغ والجهــــات 

التــــي تبيــــع بالتجزئــــة وغريهــــا مــــن المؤسســــات التجاريــــة باســــتنباط اســــرتاتيجيات تحايــــل تشــــمل إعــــداد “أكســــية” 

ــغ.  ــ ــب التب ــ ــل عل ــرى داخــ ــواد أخــ ــة أو مــ ــ ــات داخلي ــ ــرات وإدراج إعالن ــــك التحذيــ ــم تل ــ ــات لغــــرض طمــــس معال وملصقــ

ــن  ــ ــا قوان ــم تمنعهــ ــ ــا ل ــيط، مــ ــف البســ ــ ــدى للتغلي ــة ت�تصــ ــ ــرتاتيجيات مماثل ــع اســ ــع وضــ ــول أن نتوقــ ــن المعقــ ومــ

ــيط. ــف البســ ــ التغلي

وغالبــــًا مــــا ت�كــــون اســــرتاتيجيات التحايــــل المتبعــــة فــــي ســــياق تطبيــــق تدابــــري تغليــــف منتجــــات التبــــغ وتوســــيمها 

اســــرتاتيجيات مفّصلــــة ويصعــــب التنبــــؤ بهــــا. وتصــــدت مثــــالً شــــركات التبــــغ فــــي أحــــد البلــــدان العتمــــاد التحذيــــرات 

ــــ�كاري مطبــــوع  الصحيــــة مــــن خــــالل إعــــداد “كســــاء ] أكســــية [ شــــفافة جزئيــــًا ومفتوحــــة الطــــرف وذات تصميــــم ابت

علــــى أســــفل واجهــــة األكســــية وخلفيتهــــا” بحيــــث يمكــــن وضعهــــا فــــوق علــــب الســــجائر. 107 كمــــا باعــــت الشــــركات 

مــــت لكــــي ُتلصــــق علــــى علبــــة المنتــــج  المصنعــــة للتبــــغ منتجــــات تبــــغ اقرتنــــت بملصقــــات ُوِضعــــت داخــــل العلــــب وُصمِّ

بطريقــــة تطمــــس معالــــم التحذيــــرات. 108 وبِيعــــت كذلــــك فــــي أســــرتاليا أكســــية مصنوعــــة مــــن الكرتــــون المقــــّوى 

جنبــــًا إلــــى جنــــب مــــع منتجــــات التبــــغ فــــي أماكــــن بيعهــــا بالتجزئــــة ألغــــراض تغطيــــة علــــب التبــــغ، كمــــا ٍبيعــــت خطــــوط 
إنتــــاج مثــــل الملصقــــات واألكســــية والعلــــب بمعــــزل عــــن منتجــــات التبــــغ. 109

ــة  ــ ــن اتفاقي ــادة 11 مــ ــذ المــ ــ ــة لتنفي ــ ــادئ التوجيهي ــ ــإن المب ــــك، فــ ــل تل ــ ــــى التصــــدي الســــرتاتيجيات التحاي ــعيًا إل وســ

المنظمــــة اإلطاريــــة تنــــص علــــى أنــــه “ينبغــــي أن ت�كفــــل األطــــراف عــــدم حجــــب التحذيــــرات والرســــائل الصحيــــة 

أو طمــــس معالمهــــا أو تقويضهــــا بالبطاقــــات الالصقــــة والملصقــــات واألغلفــــة واألغطيــــة واألكســــية وورق 

التغليــــف وإعالنــــات الرتويــــ�ج الداخليــــة والخارجيــــة لصانعــــي التبــــغ. وال ُيســــمح مثــــالً باســــتخدام بطاقــــات التوســــيم 

الالصقــــة إال إذا تعــــذرت إزالتهــــا وكانــــت ُتســــتخدم فقــــط علــــى العلــــب المعدنيــــة أو الخشــــبية التــــي تحفــــظ منتجــــات 
التبــــغ غــــري الســــجائر.” 110

وســــريًا علــــى هــــذا المنــــوال، فــــإن قوانــــن التغليــــف البســــيط فــــي كل مــــن أســــرتاليا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة 

تحظــــر إدراج إعالنــــات الرتويــــ�ج الداخليــــة أو المــــواد اإلضافيــــة أو الملحقــــات التــــي ال تشــــّكل جــــزءًا مــــن تغليــــف علــــب 

التبــــغ أو تلــــزم لحمايــــة المنتــــج. وتنــــص مثــــالً لوائــــح التغليــــف البســــيط فــــي المملكــــة المتحــــدة علــــى أنــــه “ال يجــــوز 

لصــــق أيــــة إعالنــــات ترويــــ�ج داخليــــة أو مــــواد إضافيــــة بتغليــــف علبــــة الوحــــدة أو بالعلبــــة الحاويــــة علــــى الســــجائر، 

ــيط فــــي  ــــون التغليــــف البســ ــإن قان ــل، فــ ــ ــواد فــــي التغليــــف المذكــــور”. 111 وبالمث ــات أو المــ ــ أو إدراج تلــــك اإلعالن

أســــرتاليا يحظــــر إدراج إعالنــــات الرتويــــ�ج الداخليــــة أو الخارجيــــة علــــى تغليــــف علبــــة الســــجائر، 112 فيمــــا ينــــص التشــــريع 

ــا  ــا أو أخــــرى ملصقــــة فيهــ ــــة بنــــود مدرجــــة فيهــ ــــة الســــجائر علــــى أي ــــه يتعــــن أال تحتــــوي علب اإليرلنــــدي علــــى أن

بخــــالف مــــا هــــو منصــــوص عليــــه فــــي القانــــون”. 113 وُيحظــــر بموجــــب هــــذه األحــــكام إدراج إعالنــــات الرتويــــ�ج 

الداخليــــة الالصقــــة أو األكســــية فــــي علــــب الســــجائر المعــــّدة لغــــرض بيعهــــا بالتجزئــــة. وال تفــــرض التشــــريعات 

المعمــــول بهــــا فــــي أســــرتاليا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة حظــــرًا صريحــــًا علــــى بيــــع األكســــية أو الملصقــــات فــــي 

حــــال بيعهــــا بمعــــزل عــــن علــــب الســــجائر، وال ُتطبــــق علــــى العلــــب فــــي وقــــت بيعهــــا.
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الجزء 3

المسائل القانونية
ــــر المقرتحــــة لمكافحتــــه  ــــغ أو التداب ــــر مكافحــــة التب ــادة أن تداب ــر صناعــــة التبــــغ فــــي العــ ــ تّدعــــي دوائ

غــــر قانونيــــة أو أنهــــا ســــت�كون كذلــــك. وقــــد هــــددت تلــــك الدوائــــر أو اضطلعــــت بإجــــراءات قانونيــــة 

ــر  ــ ــن تداب ــة مــ ــق بطائفــ ــ ــا يتعل ــدان فيمــ ــ ــن البل ــر مــ ــ ــدد كب ــد عــ ــم ضــ ــام المحاكــ ــات أمــ ــ ــم المطالب ــ لتقدي

مكافحــــة التبــــغ، ومنهــــا تدابــــر التغليــــف والتوســــيم (المــــادة 11 مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة) 

ــ�ج لــــه ورعايتــــه (المــــادة 13) وقوانــــن تنظيــــم  ــ وفــــرض حــــاالت الحظــــر علــــى اإلعــــالن عــــن التبــــغ والرتوي

منتجــــات التبــــغ والكشــــف عنهــــا (المادتــــان 9 و10) والحمايــــة مــــن التعــــرض لدخــــان التبــــغ (المــــادة 8). 114 

ــدة، علــــى  ــ ــرة جدي ــال، وليســــت ظاهــ ــ ــيط هــــي مث ــام التغليــــف البســ ــة أمــ ــ ــة الماثل ــ ــات القانوني ــ والتحدي

ــــر صناعــــة التبــــغ فــــي مجــــال اللجــــوء إلــــى القضــــاء  ــًا التــــي تنتهجهــــا دوائ االســــرتاتيجية األوســــع نطاقــ

للطعــــن فــــي التنظيــــم. وقــــد شــــّكلت تدابــــر التغليــــف البســــيط فــــي أســــرتاليا موضــــوع مطالبــــات 

قانونيــــة مقدمــــة بموجــــب كل مــــن القانــــون المحلــــي وقانــــون منظمــــة التجــــارة العالميــــة ومعاهــــدة 

اســــت�ثمار ثنائيــــة بــــن أســــرتاليا ومنطقــــة هونــــغ كونــــغ الصينيــــة اإلداريــــة الخاصــــة. وجــــرى فــــي وقــــت 

ــة  ــة المقدمــ ــ ــي والمطالب ــ ــون المحل ــ ــب القان ــة بموجــ ــات المقدمــ ــ ــم المطالب ــ�ر حســ ــ ــذا التقري ــة هــ ــ كتاب

بموجــــب معاهــــدة االســــت�ثمار لصالــــح أســــرتاليا، علــــى أن المطالبــــة المقدمــــة بموجــــب قانــــون منظمــــة 

ــــة. ــــت جاري ــــة مازال ــارة العالمي التجــ

وُطِعــــن فــــي التغليــــف البســــيط أمــــام المحاكــــم المحليــــة لــــكل مــــن أيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة، 

حيــــث احتجــــت شــــركات التبــــغ فــــي طعونهــــا بــــكل مــــن القوانــــن المحليــــة وقانــــون االتحــــاد األوروبــــي. 

ــادر  ــر التوجيهــــي الصــ ــام األمــ ــًا أمــ ــ ــة حالي ــ ــات الماثل ــ ــة التحدي ــ ــاًء علــــى خلفي ــ وُقِدمــــت تلــــك الطعــــون بن

عــــن االتحــــاد األوروبــــي فــــي عــــام 2014 بشــــأن منتجــــات التبــــغ، واأِحيلــــت إلــــى محكمــــة العــــدل األوروبيــــة 

ــاد األوروبــــي. ــاء باالتحــ ــــدول األعضــ ــة فــــي ال ــ ــــب المحاكــــم المحلي مــــن جان

البســــيط، ويحــــّدد  بالتغليــــف  يتعلــــق  المطروحــــة فيمــــا  القانونيــــة  التحديــــات  القســــم  وي�بــــّن هــــذا 

ــا فــــي التغليــــف  ــد طعنهــ ــ ــــى ســــوقها عن ــغ إل ــ ــة التب ــر صناعــ ــ ــزع دوائ ــ ــة التــــي تن ــ ــج القانوني ــواع الحجــ ــ أن

ــها  ــة علــــى أساســ ــاء فــــي المنظمــ ــدول األعضــ ــ ــرف ال ــد ت�تصــ ــرق التــــي قــ ــاز الطــ ــّن بإي�جــ ــ ــور، وي�ب المذكــ

ــــة تقديــــم الطعــــون، وذلــــك ألغــــراض إبــــراز المســــائل والنهــــوج  ــا القانونيــــة فــــي حال ــ�ز مواقفهــ ــ لتعزي

القانونيــــة الممكنــــة التــــي قــــد تنظــــر الحكومــــات فيهــــا، وتحديــــد المــــوارد الالزمــــة لهــــا بمزيــــد مــــن 

التفصيــــل.

المواقع اإللكرتونية

	■ Introduction of Tobacco Plain Packaging in Australia, Australian Government, 

http://health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain.

	■ Tobacco Plain Packaging Resources, Australian Government,  

http://health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tpp-resources.

	■ Standardised Packaging of Tobacco Products, Department of Health, United Kingdom, available at  

https://www.gov.uk/government/consultations/standardised-packaging-of-tobacco-products.

	■ Tobacco, Department of Health, Ireland, 

http://health.gov.ie/healthy-ireland/tobacco/.

مراجع أخرى

■ مشاورة حول مقرح بشأن التغليف الموّحد لمنتجات التبغ وتنفيذ المادة 5-3 من االتفاقية اإلطارية بشأن 	

 مكافحة التبغ، حكومة الرنوي�ج، متاحة على الرابط اإللكرتوني التالي: 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.

detail&year=2015&num=9009&iLang=EN

■ مسودة تعديالت قانون مكافحة التبغ ولوائح توسيم منتجات التبغ فيما يتعلق بالتغليف الموحد لمنتجات 	

 التبغ، متاحة على الرابط اإللكرتوني التالي

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.

detail&year=2015&num=9009&dLang=EN
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ــــن1 ــــه1م ــــون1ب ــــا1يتمتع ــــىل1م ــــة1ع ــــري1منصف ــــث1اســــتوىل1بأســــس1غ ــــون،1بحجــــة1أن1الكومنول ــــن1يف1صحــــة1القان ــــا1تطع العلي

ــــنة. ــــا1الحس ــــة1والنواي ــــة1الفكري ــــوق1امللكي حق

ــــىل1 ــــتيالء1ع ــــوى1االس ــــا1إال1إذا1انط ــــأ1إىل1تطبيقه ــــب1أال1يُلج ــــادة1s151)xxx((1يج ــــكام1امل ــــة1أن1أح ــــة1املحكم ورأت1أغلبي 1

ــــن1 ــــة1للمدع ــــة1الفكري ــــوق1امللكي ــــم1حق ــــون1ينظ ــــم1أن1القان ــــه.1ورغ ــــة1يف1ملكيت ــــا1أو1مصلح ــــة1لشــــخص1م ــــق1منفع تحقي

ــــة1أو1 ــــر1منفع ــــث1أو1أي1شــــخص1آخ ــــح1الكومنول ــــه1ال1مين ــــا،1فإن ــــغ1وعرضه ــــات1التب ــــف1منتج ــــىل1تغلي ــــط1ع ــــرض1ضواب ويف

مصلحــــة1يف1امللكيــــة.1ونتيجــــة1لذلــــك،1مل1يســــتويل1الكومنولــــث1وال1أي1شــــخص1آخــــر1عــــىل1أي1ملكيــــة،1ومل1يُلجــــأ1إىل1تطبيــــق1

ــــورة. ــــادة1املذك ــــكام1امل أح

ــــة1أو1 ــــق1للحكوم ــــرتايل1أن1تتحق ــــتور1األس ــــى1الدس ــــب1مبقت ــــه1يج ــــة1أن ــــة1املحكم ــــن1أغلبي ــــتة1م ــــاء1الس ــــع1األعض ــــد1جمي وأك

ــــة.1 ــــرّرا1ًبأســــس1منصف ــــة1تســــتدعي1تعويضــــا1ًم ــــىل1ملكي ــــع”1يف1حــــال1االســــتيالء1ع ــــة1الطاب ــــة1أو1مصلحــــة1“ملكي لغريهــــا1منفع

ــــه:1“يجــــب1أن1 ــــذي1ال1يجــــوز1اإلرضار1ب ــــر1األســــاس”1ال ــــدأ1هــــو1حج ــــرة1691(،1إن1هــــذا1“املب ــــل1ج.ج.1)الفق ــــن1وبي ــــول1هاي ويق

يكــــون1هنــــاك1“اســــتيالء1عــــىل1امللكيــــة”1)مثلــــا1يُشــــّدد1عليــــه1يف1النــــص1األصــــي(،1وأن1الحجــــج1التــــي1تســــوقها1دوائــــر1صناعــــة1

ــــذا. ــــر1األســــاس1ه ــــّوض[”1حج ــــرة1701(1“]تق ــــغ1)الفق التب

وأعــــرب1رئيــــس1املحكمــــة1الفرنســــية1)الفقــــرة421(1عــــن1رأيــــه1قائــــال1ًإنــــه:1“يتعــــّذر1االســــتناد1إىل1أي1وجهــــة1نظــــر1يف1القــــول1إن1

الكومنولــــث،1بوصفــــه1هيئــــة1تديــــر1شــــؤون1الدولــــة1أو1بحكــــم1متتعــــه1بأيــــة1ســــلطة1أو1وســــيلة،1قــــد1اكتســــب1أي1منفعــــة1ملكيــــة1

الطابــــع1بفعــــل1تطبيــــق1قانــــون1]التغليــــف1البســــيط1ملنتجــــات1التبــــغ[1عــــىل1حقــــوق1ملكيــــة1املدعــــن”.1ومــــن1شــــأن1تحقيــــق1

ــــرض1 ــد1للغ ــ ــه1إذا1أُِري ــ ــرة3721(1أن ــ ــل1ج.1)الفق ــ ــــب1كييف ــة.1وكت ــ ــذه1املنفع ــ ــود1به ــ ــــث1أال1تع ــة1للكومونول ــ ــراض1التريعي ــ األغ

التريعــــي1املركــــزي1مــــن1القانــــون1أن1يصبــــح1ســــاري1املفعــــول،1فــــإن1األعــــال1التجاريــــة1لــــركات1التبــــغ1“قــــد1تتــــرر،1ولكــــن1

الكومنولــــث1ال1يســــتويل1يف1نهايــــة1املطــــاف1عــــىل1أي1يشء1ذي1طابــــع1يتعلــــق1بامللكيــــة1يف1حــــد1ذاتهــــا”.1)انظــــر1أيضــــا1ًغوّمــــاو1ج.1

ــــرات3061،3001،2961(. ــــان1ج.1الفق ــــان11431و1،148وكريّن الفقرت

ــــف1أو1 ــــتخدام1التغلي ــــأن1اس ــــغ1بش ــــة1التب ــــر1صناع ــــة1دوائ ــــا1لحج ــــدى1تناوله ــــرة1811(1ل ــــل1ج.ج.1)الفق ــــن1وبي ــــظ1هاي والح

ــــج1 ــــىل1املنت ــــوم1ع ــــر1يســــتدعي1وضــــع1وس ــــع1آخ ــــن1أي1تري ــــا1ع ــــف1يف1نوعه ــــون1“ال1تختل ــــات1القان ــــه،1أن1متطلب ــــم1في التحك

ــــن1 ــــا1يتع ــــا1أو1مب ــــن1االتصــــال1به ــــي1يتع ــــة1الت ــــة1الجه ــــارئ1مباهي ــــم1الق ــــاءة1اســــتخدامه،1أو1تعل ــــن1اســــتخدامه1أو1إس تحــــذر1م

ــــىل1 ــــة1ع ــــوم1تحذيري ــــع1وس ــــب1بوض ــــي1تطال ــــات1الت ــــبب1التريع ــــري.1وال1تتس ــــو1خط ــــىل1نح ــــتخدمه1ع ــــه1إذا1اس ــــه1فعل علي

ــــتيالء1 ــــغ[،1يف1االس ــــات1التب ــــف1البســــيط1ملنتج ــــون1]التغلي ــــه1قان ــــب1ب ــــذي1يطال ــــدر1ال ــــتفيضة1بالق ــــت1مس ــــات،1وإن1كان املنتج

ــــك1 ــــة1أو1تل ــــات1املصنع ــــب1الجه ــــي1تطال ــــة1الت ــــرة3011(1إىل1أن1“األحــــكام1التريعي ــــان1ج.1)الفق ــــة.”1وأشــــارت1كريّن ــــىل1امللكي ع

التــــي1تبيــــع1بالتجزئــــة1بوضــــع1تحذيــــرات1عــــىل1علــــب1املنتجــــات1تنّبــــه1املســــتهلكن1إىل1مخاطــــر1اســــتخدام1املنتجــــات1اســــتخداما1ً

ــــال1ً ــــرة3161(1قائ ــــل1ج.1)الفق ــــب1كييف ــــد1كت ــــل،1فق ــــائعة”.1وباملث ــــكام1ش ــــا1ًأح ــــي1قطع ــــتخدامها1ه ــــاءة1اس ــــح1أو1إس ــــري1صحي غ

ــــال1 ــــن1احت ــــل1م ــــَدث1أرضارا1ًأو1التقلي ــــة1دون1أن1تُح ــــن1أجــــل1الحيلول ــــم1م ــــن1املنتجــــات1تخضــــع1للتنظي ــــدة1م ـــا1ًعدي إن1“أنواعـ

ــــة. ــــواد1الســــامة1واألغذي ــــة1وامل ــــا1األدوي ــــا1فيه ــــا”،1مب ــــا1له إحداثه

ــــة1 ــــاء1التجاري ــــتخدام1األس ــــتمرار1يف1اس ــــن1االس ــــغ1م ــــة1التب ــــر1صناع ــــن1دوائ ــــة1متك ــــرة2941(1أهمي ــــان1ج.1)الفق ــــدت1كريّن وأك

عــــىل1علــــب1منتجــــات1التبــــغ،1“لــــيك1يتســــنى1متييــــز1منتجــــات1التبــــغ1التــــي1تصنعهــــا،1واملواظبــــة1بالتــــايل1عــــىل1توليــــد1األعــــراف1

ــــموعة1 ــــة1واملس ــــة1واللفظي ــــة1املرئي ــــات1التمييزي ــــكان1الس ــــرة2901(1إىل1أن1“بإم ــــان1)الفق ــــارت1كريّن ــــنة”.1وأش ــــا1الحس والنواي

واملنطويــــة1عــــىل1التلميــــح،1وأي1ســــمة1أخــــرى1متأصلــــة1أو1مكتســــبة1مــــن1تلــــك1الســــات1املتعلقــــة1باســــم1العالمــــة1التجاريــــة1أن1

تواصــــل1تأثريهــــا1عــــىل1مســــتهلك1املنتــــج1املُبــــاع1بالتجزئــــة1برغــــم1القيــــود1املاديــــة1التــــي1يفرضهــــا1القانــــون1عــــىل1مظهــــر1اســــم1

العالمــــة1التجاريــــة”؛1“ألن1الحــــق1الحــــري1يف1توليــــد1حجــــم1مبيعــــات1الســــلع1عــــن1طريــــق1اإلشــــارة1إىل1اســــم1عالمــــة1تجاريــــة1

مميــــزة1هــــو1حــــق1وجيــــه”1)الفقــــرة2931(.

ــــن1 ــــدد1م ــــز1ع ــــن1متيي ــــه1ميك ــــرى،1فإن ــــة1إىل1أخ ــــة1قضائي ــــن1والي ــــف1م ــــا1تختل ــــي1تحميه ــــن1الت ــــة1والقوان ــــوق1امللكي ــــة1حق ــــم1أن1طبيع ورغ

املواضيــــع1يف1األســــباب1التــــي1ســــاقتها1األغلبيــــة،1والتــــي1مــــن1املرجــــح1أن1تكــــون1ذات1صلــــة1بطعــــون1قانونيــــة1أخــــرى1يف1التغليــــف1البســــيط1

ــــي:1115 ــــا1ي ــــا1م ــــة،1ومنه ــــة1الفكري ــــوق1امللكي ــــق1بحق ــــغ1تتعل ــــات1التب ملنتج

الحقــــوق1ذات1الصلــــة1التــــي1تتمتــــع1بهــــا1رشكات1التبــــغ1هــــي1“حقــــوق1ســــلبية”،1أي1بعبــــارة1أخــــرى1هــــي1حقــــوق1متنــــع1 1 )أ(1

ــــتخدامها. ــــة1بشــــأن1اس ــــا1ًإيجابي ــــون1حقوق ــــن1أن1تك ــــم1عوضــــا1ًع ــــوق1غريه ــــتخدام1حق ــــن1اس ــــن1م اآلخري

جواز1فقدان1رشكات1التبغ1ليشء1ذي1قيمة1تجارية،1ولكن1تلك1القيمة1ليست1موضوع1الحاية1الدستورية. )ب(1

ــة1أو1 ــ ــرات1صحي ــ ــع1تحذي ــ ــب1بوض ــ ــي1تطال ــ ــات1الت ــ ــائر1التريع ــ ــن1س ــ ــه1ع ــ ــف1يف1نوع ــ ــي1ال1يختل ــ ــط1التنظيم ــ املخط )ج(1

ــالمة. ــ ــأن1الس ــ ــرات1بش ــ تحذي

ــي  ــيط فــ ــف البســ ــ ــة بالتغلي ــة المرتبطــ ــ ــائل القانوني ــم المســ ــ ــه تعمي ــ ــن في ــذي يمكــ ــ ــدى ال ــد المــ ــ ــدود تقّي ــة حــ ثمــ

مختلــــف الواليــــات القضائيــــة، وقــــد تنّفــــذ الحكومــــات هــــذا التغليــــف بطــــرق متباينــــة قليــــالً مراعــــاًة لالختالفــــات التــــي 

تشــــوب الســــياقات المحليــــة الســــائدة فيهــــا. وســــُينّفذ التغليــــف البســــيط مــــن خــــالل االضطــــالع بعمليــــات تشــــريعية 

أو تنظيميــــة متباينــــة فــــي مختلــــف الواليــــات القضائيــــة. وســــوف يــــؤدي أيضــــًا اتخــــاذ ترتيبــــات دســــتورية وإداريــــة 

وتشــــريعية متباينــــة إلــــى نشــــوب اختالفــــات فــــي طريقــــة إقــــرار التغليــــف البســــيط قانونيــــًا فــــي مختلــــف الواليــــات 

القضائيــــة. وبنــــاًء علــــى ذلــــك، فــــإن التبعــــات القانونيــــة المرتتبــــة علــــى التغليــــف البســــيط وســــبل تنفيــــذه بأفضــــل 

الطــــرق تســــتدعي تحليــــالً يتنــــاول حالــــة كل واليــــة قضائيــــة فــــي حــــد ذاتهــــا علــــى حــــدة.

ــــة التــــي تهــــدد شــــركات  ــــات القانونيــــة المحلي ــــواع المطالب ــــد أن ــًا تحدي ــــه يمكــــن عمومــ وبرغــــم هــــذه القيــــود، فإن

التبــــغ بتقديمهــــا أو تقدمهــــا فعــــالً ضــــد التغليــــف البســــيط. وقــــد ســــعت مثــــالً تلــــك الشــــركات فــــي كل مــــن أســــرتاليا 

وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة إلــــى االحتجــــاج بقوانــــن تحمــــي حقــــوق الملكيــــة الخاصــــة، ومنهــــا العالمــــات 

التجاريــــة، بينمــــا ســــعت فــــي بعــــض البلــــدان لــــدى طعنهــــا فــــي تدابــــري أخــــرى لمكافحــــة التبــــغ، إلــــى التعويــــ�ل علــــى 

ــــ�ج للنشــــاط التجــــاري وحقــــوق مزاولــــة العمــــل التجــــاري. قوانــــن تحمــــي حــــوار الرتوي

اإلطــــار 3: الطعــــن الدســــتوري لدوائــــر صناعــــة التبــــغ فــــي تدبــــر التغليــــف البســــيط لمنتجــــات 
التبــــغ فــــي أســــرتاليا

ــــدم1 ــــتوري1املق ــــن1الدس ــــد(1الطع ــــة1بالبل ــــىل1محكم ــــي1أع ــــرتاليا1)وه ــــا1يف1أس ــــة1العلي يف1آب/1أغســــطس1،20121رفضــــت1املحكم

ــــىل1 ــــىل1أســــاس1أن1املخطــــط1مل1يتســــبب1يف1“اســــتيالء”1ع ــــغ1ع ــــف1البســــيط1ملنتجــــات1التب ــــغ1يف1التغلي ــــر1صناعــــة1التب ــــن1دوائ م

ــــة1 ــــح1الحكوم ــــة1لصال ــــا1ًقضائي ــــة1أحكام ــــدرت1املحكم ــــرتايل.1وأص ــــتور1األس ــــب1الدس ــــي1مبوج ــــار1املعن ــــو1االختب ــــا،1وه ملكيته

ــــكام1مســــتقلة. ــــن1خمســــة1أح ــــا1م ــــت1يف1معظمه ــــا،1وتكّون ــــد1منه ــــل1عضــــو1واح ــــة1مقاب ــــة1املحكم ــــن1أغلبي ــــع161أعضــــاء1م بواق

وفيا1يي1الحجتان1الرئيسيتان1اللتان1ساقتها1دوائر1صناعة1التبغ1لدى1طعنها1يف1التغليف1البسيط:

ــــنة1 ــــا1الحس ــــر1والنواي ــــوق1الن ــــة1وحق ــــات1التجاري ــــا1العالم ــــا1فيه ــــا1)مب ــــة1به ــــوق1املتصل ــــا1والحق ــــىل1ملكيته ــــة1ع ــــود1املفروض أن1القي 1	

ــــات1 ــــف1البســــيط1ملنتج ــــح1التغلي ــــون1ولوائ ــــب1قان ــــذة1مبوج ــــص(1املُنّف ــــوق1الرتخي ــــف1وحق ــــوق1التغلي ــــرتاع1وحق ــــراءات1االخ ــــم1وب والتصمي

ــــة(؛1 ــــس1منصف ــــأنه1أس ــــّدم1بش ــــا1)مل1تُق ــــىل1ملكيته ــــتيالًء1ع ــــكّل1اس ــــغ،1تش التب

ــــة1 ــــىل1ملكي ــــة1تســــتويل1ع ــــه1بطريق ــــم1في ــــغ1والتحك ــــف1منتجــــات1التب ــــن1اســــتخدام1تغلي ــــث1م ــــان1الكومنول ــــح1ميكّن ــــون1واللوائ وأن1القان 1	

ــــة(. ــــّدم1بشــــأنها1أســــس1منصف ــــي1مل1تُق ــــغ1)الت ــــة1التب ــــر1صناع دوائ

ــــف1 ــــىل1وظائ ــــتيالء1ع ــــىل1االس ــــرتاض1ع ــــّد1االع ــــرتض1أش ــــرة2871(1“تع ــــغ1)الفق ــــة1التب ــــر1صناع ــــان1ج.1أن1دوائ ــــت1كريّن والحظ

ــــىل1 ــــات،1أو1ع ــــات1واملنتج ــــك1العالم ــــج1لتل ــــام1أو1الرتوي ــــا1الع ــــر1منتجاته ــــّجلة1أو1مظه ــــة1املس ــــا1التجاري ــــن1عالماته ــــالن1ع اإلع

ــــف”. ــــك1الوظائ ــــاء1تل إلغ

ــــن1 ــــدم1م ــــن1املق ــــض1الطع ــــا1إىل1رف ــــي1دعته ــــباب1الت ــــّن1خالصــــة1معظــــم1األس ــــة1يب ــــداد1املحكم ــــن1إع ــــي1ملخــــص1م ــــا1ي وفي

ــــغ: ــــة1التب ــــر1صناع دوائ

ــيط1 ــ ــف1البس ــ ــون1التغلي ــ ــان1بقان ــ ــألتن1تتعلق ــ ــر1يف1مس ــ ــا1أوام ــ ــة1العلي ــ ــدرت1املحكم ــ ــطس1،20121أص ــ يف1151آب/1أغس

ــــا1 ــــي1دعته ــــباب1الت ــــوم1األس ــــا1الي ــــة1العلي ــــت1املحكم ــــون”(.1وعرض ــــث(1)“القان ــــام120111)الكومنول ــــغ1لع ــــات1التب ملنتج

ــــىل1 ــــتيالء1ع ــــه1ال1يتســــبب1يف1االس ــــليم1ألن ــــون1س ــــا1أن1القان ــــة1العلي ــــة1املحكم ــــألتن.1ورأت1أغلبي ــــا1املسـ ــــت1يف1تلك إىل1الب

ــــتند1أي1 ــــأن1يس ــــب1ب ــــي1تطال ــــتور1الت ــــن1الدس ــــادة1s151)xxx((1م ــــكام1امل ــــق1أح ــــأ1إىل1تطبي ــــا1مل1تلج ــــذا1فإنه ــــة،1وب امللكي

ــــة. ــــس1منصف ــــث1إىل1أس ــــن1الكومونول ــــادرة1ع ــــن1الص ــــب1القوان ــــة1مبوج ــــىل1امللكي ــــتيالء1ع اس

ــــا1 ــــب1ومظهره ــــك1العل ــــكل1تل ــــة1وش ــــاع1بالتجزئ ــــي1تُب ــــغ1الت ــــات1التب ــــب1منتج ــــون1عل ــــىل1ل ــــودا1ًع ــــون1قي ــــرض1القان ويف

ــــة1 ــــىل1املحكم ــــراءات1ع ــــون1إج ــــرض1املدع ــــد1ع ــــب.1وق ــــك1العل ــــىل1تل ــــة1ع ــــات1التجاري ــــتخدام1العالم ــــد1اس ــــايئ،1ويقّي النه
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التوجيهــــي تبــــّن جــــواز تنفيــــذ الــــدول األعضــــاء فــــي االتحــــاد األوروبــــي للتغليــــف البســــيط. 119 ورغــــم أن محكمــــة 

ـــّت بعــــُد فــــي تلــــك المطالبــــات، فقــــد أدلــــى المحامــــي العــــام كوكــــوت بــــرأي فــــي كانــــون  العــــدل األوروبيــــة لــــم تبـ
األول/ ديســــمرب 2015 مــــؤداه أن اإلشــــارة إلــــى التغليــــف البســــيط متفقــــة مــــع قانــــون االتحــــاد األوروبــــي. 120

كمــــا عرضــــت شــــركات التبــــغ مطالبــــات أمــــام المحاكــــم المحليــــة فــــي كل مــــن أيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة، زعمــــت 

فيهــــا أن التغليــــف البســــيط فــــي تلكمــــا الواليتــــن القضائيتــــن ينتهــــك قانــــون االتحــــاد األوروبــــي. وتّدعــــي تلــــك 

المطالبــــات أن التغليــــف البســــيط يتســــبب فــــي حرمانهــــا مــــن حقــــوق الملكيــــة بموجــــب أحــــكام المــــادة 1 )حمايــــة 

ــل  ــيط يعرقــ ــف البســ ــ ــان، وأن التغلي ــوق اإلنســ ــة لحقــ ــ ــة األوروبي ــ ــق باالتفاقي ــول 1 الملحــ ــن الربوتوكــ ــة( مــ ــ الملكي

الحركــــة الحــــرة للســــلع ويخالــــف أحــــكام المــــادة 34 مــــن المعاهــــدة المنظمــــة لعمــــل االتحــــاد األوروبــــي، وأن 

التغليــــف البســــيط ينتهــــك لوائــــح الجماعــــة األوروبيــــة بشــــأن العالمــــات التجاريــــة. وتعــــرتض جزئيــــًا أول حجتــــن مــــن 

هــــذه الحجــــج علــــى مــــا إذا كان التغليــــف البســــيط متناســــب مــــع الهــــدف المشــــروع والمنشــــود منــــه.

وال يتنــــاول هــــذا القســــم بالتفصيــــل المطالبــــات المقدمــــة بموجــــب قانــــون االتحــــاد األوروبــــي علــــى أســــاس 

ــدول  ــ ــا ال ــّم بهــ ــ ــــي تل ــة الت ــ ــوق الوطني ــــن فــ ــن القوان ــة مــ ــة متخصصــ ــن مجموعــ ــارة عــ ــ ــو عب ــون هــ ــ ــذا القان أن هــ

األعضــــاء فــــي االتحــــاد األوروبــــي.

قانون منظمة التجارة العالمية

ــة أن  ــ ــارة العالمي ــة التجــ ــاء بمنظمــ ــدول األعضــ ــ ــن لل ــي يمكــ ــ ــبل الت ــة الســ ــ ــارة العالمي ــة التجــ ــون منظمــ ــ ــّدد قان يحــ

تقّيــــد أو تنّظــــم بموجبهــــا التجــــارة الدوليــــة فــــي الســــلع والخدمــــات، بوســــائل منهــــا اللجــــوء إلــــى اســــتخدام 

ــون  ــ ــرض القان ــة. ويفــ ــ ــري التنظيمي ــ ــل التداب ــ ــن قبي ــة، مــ ــ ــري التعريفي ــري غــ ــ ــة( والتداب ــ ــوم الجمركي ــات )الرســ التعريفــ

ــة. ــ ــة الفكري ــ ــوق الملكي ــة حقــ ــ ــق بحماي ــ ــا يتعل ــات فيمــ ــًا التزامــ ــور أيضــ المذكــ

وي�جــــري إنفــــاذ قانــــون منظمــــة التجــــارة العالميــــة بواســــطة نظــــام لتســــوية المنازعــــات بــــن األعضــــاء فــــي تلــــك 

ــر  ــوًا آخــ ــا أن عضــ ــكاوى يزعمــــون فيهــ ــوا شــ ــات( أن يقدمــ ــاء )الحكومــ ــة. وال يجــــوز ســــوى ألولئــــك األعضــ المنظمــ

قــــد انتهــــك اتفاقــــًا مشــــموالً بأحــــكام منظمــــة التجــــارة العالميــــة. وفــــي حــــال رأى أحــــد األفرقــــة أن اتفاقــــًا 

مشــــموالً بأحــــكام المنظمــــة قــــد انُتِهــــك، فــــإن ذاك الفريــــ�ق يوصــــي هيئــــة تســــوية المنازعــــات بــــأن يوائــــم العضــــو 

ــ�ر  ــ ــات تقاري ــوية المنازعــ ــة تســ ــ ــد هيئ ــة. 121 وتعتمــ ــ ــارة العالمي ــة التجــ ــون منظمــ ــ ــكام قان ــع أحــ ــري مــ ــ ــــي التدب المعن

ــــ�ق وهيئــــة االســــت�ئناف مــــا لــــم ت�تفــــق جميــــع أعضــــاء منظمــــة التجــــارة العالميــــة علــــى خــــالف ذلــــك. الفري

ــ�ر علــــى الفصــــل فــــي شــــكاوى  ــ ــــة هــــذا التقري ــــع لمنظمــــة التجــــارة العالميــــة فــــي وقــــت كتاب ــ�ق تاب ــ ويعكــــف فري

مقدمــــة مــــن كل مــــن كوبــــا والجمهوريــــة الدومينيكيــــة وهنــــدوراس وإندونيســــيا فيمــــا يتعلــــق بقانــــون التغليــــف 

البســــيط فــــي أســــرتاليا التــــي تدافــــع عــــن قانونهــــا ضــــد تلــــك المطالبــــات. واأوِقفــــت شــــكوى مقدمــــة مــــن أوكرانيــــا 

بنــــاًء علــــى طلــــب أوكرانيــــا. وأوعــــز الفريــــ�ق أنــــه لــــن يصــــدر قبــــل مــــرور النصــــف األول مــــن عــــام 2016 تقريــــ�ره 

ــــ�ر. ولــــن ُيلــــزِم  النهائــــي إلــــى األطــــراف فــــي المنازعــــة، التــــي يجــــوز ألي واحــــد منهــــا أن يطعــــن فــــي ذاك التقري

تقريــــ�ر الفريــــ�ق التابــــع لمنظمــــة التجــــارة العالميــــة والمعنــــي بقضيــــة أســــرتاليا - التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ، 

ســــوى المشــــت�كن وأســــرتاليا، علــــى أن القــــرارات الســــابقة، وخصوصــــًا تلــــك الصــــادرة عــــن هيئــــة االســــت�ئناف، 

تــــؤدي دورًا هامــــًا فــــي تســــوية المنازعــــات، مــــا يعنــــي أن حصيلــــة المنازعــــة ســــت�كون ذات صلــــة بتدابــــري التغليــــف 

البســــيط التــــي يتخذهــــا أعضــــاء آخــــرون فــــي منظمــــة التجــــارة العالميــــة.

وفيمــــا يلــــي المطالبــــات الرئيســــية التــــي عرضهــــا المشــــت�كون فيمــــا يتعلــــق بالتغليــــف البســــيط فــــي قضيــــة 

ــة  ــع لمنظمــ ــ ــ�ق التاب ــ ــا الفري ــتماع التــــي عقدهــ ــات االســ ــل جلســ ــ ــغ، قب ــ ــات التب ــيط لمنتجــ ــف البســ ــ ــرتاليا - التغلي أســ

التجــــارة العالميــــة:

1-2-3
 القانون2-3

الدولي

غالبــــًا مــــا تعتمــــد شــــركات التبــــغ علــــى الجــــدل الدائــــر حــــول مــــا يرتتــــب مــــن آثــــار مزعومــــة علــــى االتفاقــــات الدوليــــة 

بشــــأن التجــــارة واالســــت�ثمار فــــي ســــعيها إلــــى معارضــــة التنظيمــــات المحليــــة. وال يقتصــــر هــــذا األمــــر علــــى 

ــًا علــــى ســــبيل المثــــال فــــي التدابــــري المتعلقــــة بالتحذيــــرات  ــظ أيضــ التغليــــف البســــيط فحســــب، بــــل يمكــــن أن ُيالحــ

ــاد  ــا العتمــ ــار معارضتهــ ــي إطــ ــغ فــ ــ ــركات التب ــم شــ ــات. وتزعــ ــم المنتجــ ــ ــم وتنظي ــرية الحجــ ــّورة الكبــ ــة المصــ ــ الصحي

التغليــــف البســــيط أن هــــذا التدبــــري ينتهــــك قانــــون منظمــــة التجــــارة العالميــــة وااللتزامــــات التــــي تقطعهــــا 

الحكومــــات بموجــــب معاهــــدات االســــت�ثمار. 116 ومثلمــــا ُوثِّــــق ســــابقًا، فــــإن شــــركات التبــــغ تســــتخدم الســــلطات 

ــبها  ــــك التــــي ال تناســ ــل تل ــلطات وت�تجاهــ ــذه الســ ــن هــ ــبها مــ ــا يناســ ــة لتستشــــهد بمــ ــ ــة انتقائي ــة بطريقــ ــ القانوني

ــدات  ــة ومعاهــ ــ ــارة العالمي ــة التجــ ــون منظمــ ــ ــب قان ــال التنظيمــــي بموجــ ــاق المجــ ــد نطــ ــ ــى ت�أكي ــ ــل إل ــ ــــي تمي والت
االســــت�ثمار. 117

وي�جــــري علــــى قــــدم وســــاق فــــي وقــــت كتابــــة هــــذا التقريــــ�ر االضطــــالع بإجــــراءات تســــوية المنازعــــات فيمــــا يتعلــــق 

بتدابــــري أســــرتاليا فــــي منظمــــة التجــــارة العالميــــة. 118 وقدمــــت أيضــــًا شــــركة فيليــــب موريــــس آســــيا مطالبتــــن باءتــــا 

بالفشــــل ضــــد أســــرتاليا بموجــــب معاهــــدة لالســــت�ثمار، ويــــ�رد أدنــــاه مزيــــد مــــن التفاصيــــل عــــن كل واحــــدة مــــن تلكمــــا 

المنازعتــــن.

وُقّدمــــت أيضــــًا مطالبــــات متعلقــــة بالتغليــــف البســــيط بموجــــب قانــــون االتحــــاد األوروبــــي. وتشــــّكك الطعــــون 

القانونيــــة فــــي األمــــر التوجيهــــي الصــــادر عــــن االتحــــاد األوروبــــي فــــي عــــام 2014 بشــــأن منتجــــات التبــــغ، 

مــــن ضمــــن مــــا تشــــّكك فيــــه، فيمــــا إذا كانــــت المفوضيــــة األوروبيــــة ت�تمتــــع بصالحيــــة إدراج فقــــرة فــــي األمــــر 

ــــغ1أو1 ــــب1التب ــــرتالية1عل ــــة1االس ــــتخدم1الحكوم ــــغ1–1ال1تس ــــات1التب ــــع1منتج ــــق1ببي ــــي1رشوط1تتعل ــــط1ه ــــات1املخط متطلب 1 )د(1

ــــه. منتجات

ــــات1 ــــاء1العالم ــــا1أس ــــا1فيه ــــة1)مب ــــات1التجاري ــــاء1العالم ــــتخدام1أس ــــتمرار1يف1اس ــــام1االس ــــال1أم ــــط1للمج ــــة1املخط إتاح 1))(

ــــة. ــــدرة1وجيه ــــي1ق ــــاء1ه ــــك1األس ــــتخدام1تل ــــىل1اس ــــدرة1ع ــــّجلة(1-1أي1أن1الق ــــة1املس التجاري

ــاب1 ــ ــن1ب ــ ــــرسي1م ــة1وال1ت ــ ــت1مقدس ــ ــا1ليس ــ ــة،1ولكنه ــ ــراض1العام ــ ــة1األغ ــ ــة1لخدم ــ ــة1موضوع ــ ــة1الفكري ــ ــوق1امللكي ــ حق 1 )و(1

ــن. ــ ــك1القوان ــ ــن1تل ــ ــزل1ع ــ ــرى،1أو1مبع ــ ــة1أخ ــ ــراض1عام ــ ــة1أغ ــ ــة1لخدم ــ ــن1املوضوع ــ ــائر1القوان ــ ــىل1س ــ ــبقية1ع ــ األس
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11 ــــاق1. ــــة1)اتف ــــة1الفكري ــــوق1امللكي ــــة1لحق ــــب1التجاريّ ــــق1بالجوان ــــة1املتعل ــــارة1العاملي ــــة1التج ــــاق1منظم ــــف1البســــيط1اتف ــــك1التغلي ينته

ــــاق،1 ــــه1يف1االتف ــــو1املنصــــوص1علي ــــىل1النح ــــة1املســــّجلة1ع ــــات1التجاري ــــوق1العالم ــــة1حق ــــن1حاي ــــزه1ع ــــن1خــــالل1عج ــــس(11221م تريب

ــــارة؛ ــــة1أنشــــطة1التج ــــياق1مزاول ــــات1يف1س ــــك1العالم ــــرّرة1الســــتخدام1تل ــــري1امل ــــه1غ ــــا1عرقلت ــــائل1منه بوس

21 ــــه1يشــــكّل1. ــــارة،11231ألن ــــة1للتج ــــة1املعّوق ــــز1التقني ــــق1بالحواج ــــة1املتعل ــــارة1العاملي ــــة1التج ــــاق1منظم ــــف1البســــيط1اتف ــــك1التغلي وينته

ــــروع”؛ ــــرض1م ــــق1أي1غ ــــن1أجــــل1تحقي ــــارة1م ــــالزم1للتج ــــن1ال ــــرث1م ــــدي1أك ــــع1“تقيي ــــة”1ذات1طاب ــــة1تقني “الئح

31 ــات1. ــ ــارة1)الج ــ ــة1والتج ــ ــات1الجمركي ــ ــأن1التعريف ــ ــام1بش ــ ــة1الع ــ ــارة1العاملي ــ ــة1التج ــ ــاق1منظم ــ ــيط1اتف ــ ــف1البس ــ ــك1التغلي ــ وينته

ــــات1 ــــن1املنتج ــــز1ب ــــري1ميّي ــــس،1ألن1التدب ــــاق1تريب ــــارة1واتف ــــة1للتج ــــة1املعّوق ــــز1التقني ــــق1بالحواج ــــاق1املتعل ــــام19941(،11241واالتف لع

ــا. ــ ــــد1ذاته ــــتوردة1يف1ح ــبه1املس ــ ــــات1ش ــــن1املنتج ــــزه1ب ــــن1متيي ــــال1ًع ــــة،1فض ــــك1املحلي ــــتوردة1وتل ــبه1املس ــ ش

وتظــــل مســــألة مــــا إذا كانــــت التدابــــري تحقــــق أغــــراض أســــرتاليا فــــي مجــــال الصحــــة أم هــــي ميالــــة إلــــى تحقيــــق 

تلــــك األغــــراض مســــألة مهمــــة بالنســــبة إلــــى كل واحــــدة مــــن تلــــك المطالبــــات.

وليــــس القصــــد مــــن هــــذا المنشــــور انتقــــاد الحجــــج القانونيــــة التــــي يســــوقها المشــــت�كون أو تفســــري قانــــون 

منظمــــة التجــــارة العالميــــة، بيــــد أن مــــن األهميــــة بمــــكان أن نشــــري إلــــى المبــــادئ والقواعــــد الراســــخة التــــي تبــــّن 

المرونــــة التــــي يتمتــــع بهــــا أعضــــاء منظمــــة التجــــارة العالميــــة فــــي ميــــدان التنظيــــم تحقيقــــًا للمصلحــــة العامــــة. 

وت�تجاهــــل شــــركات التبــــغ والجهــــات التــــي تؤيدهــــا هــــذه المبــــادئ والقواعــــد أو تقّلــــل مــــن شــــأنها بشــــكل روتينــــي 

فــــي معــــرض معارضتهــــا للتغليــــف البســــيط.

يوفر اتفاق تري�بس مرونة في مجال التنظيم بما يحقق مصالح الصحة العمومية  - 1

ال ينــــص اتفــــاق تري�بــــس علــــى “حــــق إي�جابــــي فــــي اســــتخدام” العالمــــات التجاريــــة المســــّجلة فــــي ســــياق مزاولــــة 

أنشــــطة التجــــارة، بــــل ينــــص عوضــــًا عــــن ذلــــك علــــى “حقــــوق ســــلبية”، أي بعبــــارة أخــــرى الحــــق فــــي منــــع اآلخريــــ�ن 

مــــن اســــتخدام العالمــــة التجاريــــة المســــّجلة لغريهــــم. 125 وال يجــــّرد التغليــــف البســــيط فــــي األحــــوال العاديــــة مالــــك 

العالمــــة التجاريــــة المســــّجلة مــــن حقــــه فــــي منــــع اآلخريــــ�ن مــــن اســــتخدامها.

ويفــــرض اتفــــاق تري�بــــس قيــــودًا علــــى الســــبل التــــي قــــد يعرقــــل بهــــا أعضــــاء منظمــــة التجــــارة العالميــــة اســــتخدام 

ــــة أنشــــطة التجــــارة. وتنــــص المــــادة 20 )متطلبــــات أخــــرى( مــــن  ــــة المســــّجلة فــــي ســــياق مزاول العالمــــات التجاري

اتفــــاق تري�بــــس )فــــي الجــــزء ذي الصلــــة( علــــى مــــا يلــــي:

ــــات1 ــــطة1متطلب ــــرر1بواس ــــارة1دون1م ــــطة1التج ــــة1أنش ــــياق1مزاول ــــّجلة1يف1س ــــة1املس ــــات1التجاري ــــتخدام1العالم ــــة1اس ــــوز1عرقل ال1يج

ــــا1 ــــّوض1قدرته ــــة1تق ــــة1مســــّجلة1أخــــرى1أو1اســــتخدامها1يف1شــــكل1خــــاص1أو1بطريق ــــات1تجاري ــــة1عالم ــــل1اســــتخدامها1مبعي خاصــــة،1مث

ــــة1أخــــرى....1)التشــــديد1 ــــا1رشك ــــي1تنتجه ــــك1الت ــــن1تل ــــركات1ع ــــا1إحــــدى1ال ــــي1تنتجه ــــات1الت ــــن1الســــلع1أو1الخدم ــــز1ب ــــىل1التميي ع

ُمضــــاف(

وتصــــون الصيغــــة العاديــــة للمــــادة 20 المرونــــة التــــي يتمتــــع بهــــا األعضــــاء فــــي تنفيــــذ المتطلبــــات المــــرّبرة. 

ــة “ ...  ــ ــارة العالمي ــة التجــ ــاء منظمــ ــه يجــــوز ألعضــ ــ ــادة 8-1( بأن ــه )المــ ــ ــًة فــــي مبادئ ــاق تري�بــــس صراحــ ــّلم اتفــ ويســ

اتخــــاذ مــــا يلــــزم مــــن تدابــــري لحمايــــة الصحــــة العموميــــة .... شــــريطة أن ت�كــــون تلــــك التدابــــري متســــقة مــــع أحــــكام 

ــى  ــ ــه عل ــ ــق علي ــن الُمّتفــ ــــن 8 و20، ولكــ ــن المادت ــ ــط ب ــ ــة بالضب ــة القائمــ ــي العالقــ ــّت فــ ــ ــم ُيب ــ ــاق”. ول ــذا االتفــ هــ

ــول  ــادل بالقــ ــرّبرة، 126 وُي�جــ ــات مــ ــ ــي متطلب ــة هــ ــ ــة العمومي ــة الصحــ ــ ــة لحماي ــات الالزمــ ــ ــع أن المتطلب ــاق واســ نطــ

بشــــّدة إن الصفــــة “مــــرّبرة” هــــي عتبــــة أدنــــى اســــتيفاًء مــــن الصفــــة “الزمــــة”. أمــــا المصطلــــح “غــــري مــــرّبرة” 

فُيفّســــر فــــي إطــــار االتفــــاق العــــام بشــــأن التعريفــــات الجمركيــــة والتجــــارة لعــــام 1994 علــــى أنــــه يطالــــب حصــــرًا 

ــا إذا كان  ــة مــ ــن معرفــ ــزال يتعــ ــ ــه. 127 وال ي ــ ــود من ــدف المنشــ ــذ والهــ ــري الُمّتخــ ــ ــن التدب ــ ــة ب ــ ــة منطقي ــ ــة صل بإقامــ

ــه. ــري نفســ ــيقدم التفســ ــــس ســ ــاق تري�ب اتفــ

ــأن االتفــــاق المتعلــــق  ــــة فــــي إعــــالن الدوحــــة بشــ ــارة العالمي ــاء منظمــــة التجــ ــــه أعضــ ــا اتفــــق علي ــا يلــــي مــ وفيمــ

ــة: ــ ــة العمومي ــاق تري�بــــس( وبالصحــ ــة )اتفــ ــ ــة الفكري ــ ــوق الملكي ــن حقــ ــارة مــ ــة بالتجــ ــ ــب المتصل ــ بالجوان

ــــا.1 ــــن1اتخاذه ــــم1م ــــي1أال1مينعه ــــة،1وينبغ ــــة1العمومي ــــي1الصح ــــري1تحم ــــاذ1تداب ــــن1اتخ ــــدول1األعضــــاء1م ــــس1ال ــــاق1تريب ــــع1اتف ال1مين

ــــل1 ــــريه،1ب ــــن1تفس ــــاق1ميك ــــد1أن1االتف ــــا1نؤك ــــس1فإنن ــــاق1تريب ــــا1باتف ــــىل1التزامن ــــا1ع ــــّرر1تأكيدن ــــا1نك ــــع1أنن ــــك،1وم ــــىل1ذل ــــاًء1ع وبن

ــــز1 ــــًة1يف1تعزي ــــة،1وخاص ــــة1العمومي ــــة1الصح ــــة1يف1حاي ــــارة1العاملي ــــة1التج ــــاء1مبنظم ــــق1األعض ــــد1ح ــــة1تؤي ــــريه،1بطريق ــــي1تفس ينبغ
ــــع.1281 ــــة1للجمي ــــة1األدوي إتاح

ــــل اتفاقــــًا الحقــــًا بشــــأن عضويــــة منظمــــة التجــــارة العالميــــة،  وتبــــّن أن ثمــــة إعالنــــًا آخــــر مــــن إعالنــــات الدوحــــة يمّث

ــّرر اســــتخدامه ألغــــراض تفســــري اتفــــاق آخــــر مشــــمول بأحــــكام منظمــــة التجــــارة العالميــــة. 129 وال يــــزال يتعــــن  تقــ

معرفــــة مــــا إذا كان إعــــالن الدوحــــة بشــــأن اتفــــاق تري�بــــس والصحــــة العموميــــة ســــُيعامل بالطريقــــة نفســــها.

وفــــي إعــــالن بونتــــا دل إيســــت بشــــأن تنفيــــذ اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة الــــذي اعتمــــده مؤتمــــر األطــــراف 

ــــه الرابعــــة فــــي تشــــري�ن الثانــــي/ نوفمــــرب 2010، أشــــارت األطــــراف إلــــى البيــــان  فــــي االتفاقيــــة أثنــــاء عقــــد دورت

الــــوارد فــــي إعــــالن الدوحــــة الــــذي جــــاء فيــــه أن اتفــــاق تري�بــــس “يمكــــن تفســــريه، بــــل ينبغــــي تفســــريه وتنفيــــذه 

بطريقــــة تؤيــــد حــــق األعضــــاء بمنظمــــة التجــــارة العالميــــة فــــي حمايــــة الصحــــة العموميــــة”، وأعلنــــت فــــي 

ضــــوء أحــــكام المادتــــن 7 و8 مــــن اتفــــاق تري�بــــس وإعــــالن الدوحــــة أنــــه، “يجــــوز لألطــــراف أن ت�تخــــذ تدابــــري تحمــــي 

الصحــــة العموميــــة، بمــــا فيهــــا تنظيــــم ممارســــة حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة وفقــــًا لسياســــات الصحــــة العموميــــة 

ــــس.” ــاق تري�ب ــع اتفــ ــقة مــ ــري متســ ــ ــك التداب ــ ــون تل ــريطة أن ت�كــ ــن شــ ــة، ولكــ ــ الوطني

وخالصــــة القــــول، فــــإن أعضــــاء منظمــــة التجــــارة العالميــــة يتمتعــــون بالمرونــــة بموجــــب اتفــــاق تري�بــــس، بمــــا 

يشــــمل الحــــاالت التــــي يتصرفــــون فيهــــا بدافــــع حمايــــة الصحــــة العموميــــة.

ــح  ــ ــون اللوائ ــأال ت�كــ ــ ــي ب ــب القاضــ ــ ــي المتطل ــان فــ ــة اإلنســ ــة صحــ ــ ــر لحماي ــ ــال كب ــــرتك مجــ ُي  - 2
التقنيــــة ذات طابــــع تقي�يــــدي أكــــر مــــن الــــازم للتجــــارة مــــن أجــــل تحقيــــق أي غــــرض مشــــروع 

تعــــرتف صراحــــًة المــــادة 2-2 مــــن االتفــــاق المتعلــــق بالحواجــــز التقنيــــة المعّوقــــة للتجــــارة بــــأن حمايــــة صحــــة 

اإلنســــان أو ســــالمته هــــي غــــرض مشــــروع. وســــيقوم فريــــ�ق تابــــع لمنظمــــة التجــــارة العالميــــة فــــي هــــذا الســــياق 

عنــــد البــــت فيمــــا إذا كانــــت اللوائــــح ذات طابــــع تقي�يــــدي أكــــر مــــن الــــالزم للتجــــارة مــــن أجــــل حمايــــة حيــــاة اإلنســــان 

أو صحتــــه، بمقارنــــة إســــهامات الالئحــــة وموازنتهــــا فيمــــا يتعلــــق بحمايــــة صحــــة اإلنســــان مــــن القيــــود التجاريــــة، 
وذلــــك عقــــب مراعــــاة المخاطــــر التــــي ســــتنجم عــــن عــــدم اســــتيفاء ذلــــك الغــــرض المشــــروع. 130

ــي  ــة فــ ــهام الالئحــ ــًا إلســ ــ ــروع. وإثبات ــرض المشــ ــق الغــ ــ ــي تحقي ــة فــ ــهام الالئحــ ــم إســ ــ ــ�ق بتقي�ي ــ ــيقوم الفري وســ

تحقيقــــه، ال ُيطالــــب العضــــو ســــوى بــــأن يثبــــت وجــــود عالقــــة وســــائل وغايــــات فعليــــة بــــن الالئحــــة وغرضهــــا. 

ويلــــزم أن يقــــدم العضــــو بّينــــات كميــــة، علــــى أنــــه قــــد يعــــّول علــــى أخــــرى نوعيــــة. 131 وســــُيمّيز المــــدى الــــذي 

ُتســــهم فيــــه الالئحــــة فــــي تحقيــــق غــــرض معــــن بفضــــل تصميــــم الالئحــــة وهيكلهــــا وطريقــــة تطبيقهــــا، وبفضــــل 

البّينــــات المتعلقــــة بتطبيــــق التدبــــري. 132 كمــــا ســــّلمت هيئــــة االســــت�ئناف بــــأن الت�أثــــري الكامــــل لالئحــــة قــــد ال يتســــنى 

قياســــه فــــي األجــــل القصــــري، وذكــــرت أن “النتائــــج التــــي ُيحصــــل عليهــــا مــــن بعــــض اإلجــــراءات – مثــــل التدابــــري 

ــة  ــ ــة الرامي ــ ــراءات الوقائي ــن بعــــض اإلجــ ــاخ، أو مــ ــ ــري المن ــرتار العالمــــي وتغــ ــرة االحــ ــّدة ظاهــ ــف حــ ــ ــذة لتخفي المتخــ

إلــــى الحــــد مــــن اإلصابــــة بأمــــراض قــــد ال تظهــــر إال بعــــد فــــرتة معينــــة مــــن الزمــــن - هــــي نتائــــج ال يمكــــن تقي�يمهــــا إال 
ــت.” 133 ــرور الوقــ بمــ
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ــــن  ــة ب ــة مربمــ ــ ــت�ثمار ثنائي ــدة اســ ــرتاليا بموجــــب معاهــ ــد أســ ــة ضــ ــ ــيا مطالب ــــب موريــــس آســ ــركة فيلي وقدمــــت شــ

أســــرتاليا والصــــن )منطقــــة هونــــغ كونــــغ الصينيــــة اإلداريــــة الخاصــــة(، وســــعت الشــــركة فيهــــا إلــــى الحصــــول علــــى 

تعويــــض عــــن الخســــائر التــــي ادعــــت أنهــــا ت�كبدتهــــا مــــن جــــراء التدابــــري المطبقــــة. 139 ودفعــــت أســــرتاليا بالقــــول إن 

االدعــــاء ينبغــــي رفضــــه ألســــباب ت�تعلــــق باالختصــــاص، وفــــي كانــــون األول/ ديســــمرب 2015 وافقــــت المحكمــــة علــــى 

طلــــب أســــرتاليا بضــــرورة رفــــض مطالبــــة شــــركة فيليــــب موريــــس آســــيا، ومــــن المتوقــــع نشــــر قــــرار المحكمــــة فــــي 

عــــام 2016 بمجــــرد حــــل القضايــــا المتعلقــــة بتنقيــــح المعلومــــات الســــرية.

وكانــــت الحجــــج األساســــية التــــي ســــاقتها شــــركة فيليــــب موريــــس فــــي مطالبتهــــا ضــــد أســــرتاليا هــــي أن التغليــــف 

البســــيط أســــفر عــــن مصــــادرة حقــــوق الملكيــــة التــــي ت�تمتــــع بهــــا الشــــركة مصــــادرة غــــري مباشــــرة )علــــى أســــاس أن 

للتدبــــري ت�أثــــريًا يعــــادل مصــــادرة حقــــوق الملكيــــة(، وعــــن معاملتهــــا معاملــــة جائــــرة وغــــري منصفــــة )علــــى أســــاس 

أن التدبــــري تعســــفي الطابــــع وغــــري منطقــــي(، وهــــي مطالبــــات طعنــــت فيهــــا أســــرتاليا. ومثلمــــا هــــو الحــــال 

ــظ بموجــــب اتفاقــــات االســــت�ثمار الدوليــــة  فــــي ســــياق قانــــون منظمــــة التجــــارة العالميــــة، فــــإن الحكومــــات تحتفــ

بهامــــش تنظيــــم يحقــــق مصالــــح الصحــــة، وهــــو هامــــش يمكــــن تلخيصــــه علــــى النحــــو التالــــي:
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تشــــري الســــوابق القضائيــــة المطبقــــة بشــــأن معاهــــدات االســــت�ثمار إلــــى أن هنــــاك عوامــــل مختلفــــة يتعــــن 

ــــة. ورغــــم أن هــــذه  ــادرة غــــري مباشــــرة للملكي ــذ يســــفر عــــن مصــ ــــري الُمتخــ ــا إذا كان التدب ــد مــ ــ ــا فــــي تحدي مراعاتهــ

الســــوابق القضائيــــة ال تمثــــل ســــابقة ملزمــــة، فــــإن بعضهــــا يجّســــد أحــــكام القانــــون الدولــــي العرفــــي، وإن 

المحاكــــم تعتمــــد فعــــالً علــــى القــــرارات الســــابقة.

ــار  ــ ــد معي ــه ال يوجــ ــ ــم أن ــت�ثمر. ورغــ ــة المســ ــ ــوق ملكي ــل فــــي حقــ ــدى التدخــ ــو مــ ــه هــ ــ ــل يتعــــن مراعات ــة عامــ وثمــ

متفــــق عليــــه عالميــــًا فــــي هــــذا الصــــدد، فــــإن الســــوابق القضائيــــة تبــــّن أنــــه يجــــب أن ينطــــوي حــــدوث المصــــادرة 

ــراض  ــة ألغــ ــ ــوق الملكي ــتخدام حقــ ــن اســ ــري مــ ــ ــد كب ــى حــ ــ ــام إل ــ ــان ت ــى “حرمــ ــ ــة عل ــ ــوق الملكي ــرة لحقــ ــري المباشــ غــ

اقتصاديــــة والتمتــــع بتلــــك الحقــــوق أو مــــن أجــــزاء منفصلــــة منهــــا يمكــــن تحديدهــــا )أي أن ت�تنــــاول موضــــوع 

عنــــد  التدخــــل  مــــن  الدرجــــة  هــــذه  مــــع  التعامــــل  إلــــى  القضائيــــة  الســــوابق  وتميــــل   140 الكّلــــي(”.  االنتقــــاص 

ــا  ــادًة مــ ــة. وعــ ــ ــرة للملكي ــري مباشــ ــادرة غــ ــراء مصــ ــا اإلجــ ــّكل بموجبهــ ــة يشــ ــ ــة وافي ــن ليــــس بطريقــ ــرورة، ولكــ الضــ

ــن  ــــض مــ ــل للتعوي ــ ــري قاب ــًا غــ ــّكل تنظيمــ ــري يشــ ــ ــا إذا كان التدب ــت فيمــ ــ ــد الب ــ ــرى عن ــل األخــ ــم العوامــ ــدرس المحاكــ ــ ت

جانــــب الدولــــة المضيفــــة أو مصــــادرة للملكيــــة يمكــــن تعويضهــــا. ومــــن الشــــائع أن تنظــــر المحاكــــم فــــي عوامــــل 

مــــن قبيــــل مــــا إذا كان اإلجــــراء ينــــدرج ضمــــن نطــــاق صالحيــــات الشــــرطة فــــي الدولــــة )أو الســــلطة الســــيادية 

ــت�ثمر  ــات المســ ــا وتوقعــ ــى تحقيقهــ ــ ــو إل ــ ــي تصب ــ ــداف الت ــع األهــ ــري مــ ــ ــب التدب ــدى تناســ ــم( ومــ ــ ــة بالتنظي ــ المعني
المشــــروعة.141

إجــــراءات  ت�تخــــذ  أن  بالســــيادة  ت�تمتــــع  التــــي  للــــدول  يجــــوز  بأنــــه  الشــــرطة  صالحيــــات  مفهــــوم  ويســــّلم 

 142 للملكيــــة.  المباشــــرة  غــــري  المصــــادرة  عــــن  مســــؤولة  ت�كــــون  أن  دون  مــــن  العموميــــة  الصحــــة  لحمايــــة 

أنهــــا  علــــى  إليهــــا  ُينظــــر  ال  اإلجــــراءات  تلــــك  فــــإن  لصالحياتهــــا،  وفقــــًا  إجــــراءات  الشــــرطة  ت�تخــــذ  وعندمــــا 

يكــــون  وأال  تمي�يزيــــًا  الدولــــة  تصــــرف  يكــــون  أال  شــــريطة  تعويضــــات،  بدفــــع  تلــــزم  للملكيــــة/  مصــــادرة  تشــــكل 

بســــعر إليهــــا  بيعهــــا  أو  للدولــــة  ملكيتــــه  عــــن  التخّلــــي  إلــــى  األجنبــــي  المســــت�ثمر  يدفــــع  أن  لغــــرض   معــــّدًا 
 بخس. 143

ــت�ثمارات يتصــــّرف  ــــد توظيفــــه ألحــــد االســ ــت�ثمر عن ــا إذا كان المســ ــــه هــــو مــ وثمــــة عامــــل آخــــر مهــــم يتعــــن مراعات

علــــى نحــــو يعــــّول فيــــه علــــى التزامــــات محــــددة تقطعهــــا لــــه الدولــــة المضيفــــة لالســــت�ثمار. وإذا كان األمــــر 

ــًا لتقديــــم مطالبــــة بشــــأن المصــــادرة  ــــة عــــن الوفــــاء بتلــــك التوقعــــات قــــد يشــــّكل أساســ كذلــــك، فــــإن عجــــز الدول

غــــري المباشــــرة للملكيــــة. 144 وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى الحقيقــــة القائلــــة إن التشــــديد فــــي تنظيــــم القطــــاع قــــد يؤثــــر 

ــه  ــ ــى أن ــ ــغ إل ــ ــاع التب ــأن قطــ ــة بشــ ــي منازعــ ــالً فــ ــ ــة مث ــارت المحكمــ ــة. وأشــ ــة المفرتضــ ــ ــات المنطقي ــى التوقعــ ــ عل
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وقــــد ُينظــــر إلــــى الالئحــــة علــــى أنهــــا ذات طابــــع تقي�يــــدي أكــــر مــــن الــــالزم للتجــــارة إذا كان هنــــاك بديــــل أقــــل 

تقي�يــــدًا للتجــــارة مــــن شــــأنه أن يقــــدم إســــهامًا مكافئــــًا لتدبــــري التغليــــف البســــيط الُمنّفــــذ، أو أكــــرب مــــن ذاك التدبــــري 

ــت�ئناف فــــي منظمــــة التجــــارة العالميــــة اعرتفــــت بالرتابــــط  فــــي تحقيــــق األغــــراض المنشــــودة. ولكــــن هيئــــة االســ

ــّذر  ــي يتعــ ــ ــري الت ــ ــن التداب ــة مــ ــة أو طائفــ ــن مجموعــ ــزءًا مــ ــًا جــ ــكل معــ ــي تشــ ــ ــري الت ــ ــف التداب ــ ــن مختل ــ ــرتك ب المشــ

ــا يلــــي: ــا البعــــض، ورأت مــ ــا فــــي معــــزل عــــن بعضهــ بحثهــ

قــــد1ال1يتســــنى1معالجــــة1بعــــض1املشــــاكل1املتعلقــــة1بالصحــــة1العموميــــة1أو1البيئــــة1إال1بانتهــــاج1سياســــة1شــــاملة1تضــــم1العديــــد1مــــن1

التدابــــري1املتفاعلــــة1مــــع1بعضهــــا.1ومــــن1شــــأن1اســــتبدال1أحــــد1عنــــارص1تلــــك1السياســــة1الشــــاملة1بعنــــر1آخــــر1أن1يقــــّوض1السياســــة1
بفعــــل1تقليــــل1أوجــــه1التــــآزر1بــــن1مكوناتهــــا،1فضــــال1ًعــــن1وقعهــــا1الــــكي.1341

وعليه، فإن التدابري الت�كميلية أو الرتاكمية ال ُتعترب بدائل بموجب قانون منظمة التجارة العالمية. 135

ويمكــــن أيضــــًا أن يت�أثــــر تطبيــــق المــــادة 2-2 بالمــــادة 2-5 مــــن االتفــــاق المتعلــــق بالحواجــــز التقنيــــة المعّوقــــة 

للتجــــارة، التــــي ُينظــــر بمقتضاهــــا إلــــى اللوائــــح المعمــــول بهــــا وفقــــًا للمعايــــ�ري الدوليــــة ذات الصلــــة علــــى 

ــإن  ــدد، فــ ــذا الصــ ــي هــ ــروع. وفــ ــرض مشــ ــق غــ ــ ــارة لتحقي ــالزم للتجــ ــ ــن ال ــر مــ ــدي أكــ ــ ــع تقي�ي ــ ــت ذات طاب ــا ليســ أنهــ

الطعــــن فــــي تنفيــــذ أســــرتاليا لتدبــــري التغليــــف البســــيط قــــد يحســــم المســــألة المتعلقــــة بمــــا إذا كانــــت المبــــادئ 
التوجيهيــــة لتنفيــــذ المادتــــن 11 و13 مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة هــــي المعايــــ�ري الدوليــــة المعنيــــة. 136

وأخــــريًا، فــــإن مــــن المهــــم اإلشــــارة إلــــى أن الحظــــر المفــــروض فــــي قضيــــة الواليــــات المتحــــدة ضــــد الســــجائر 

المطّعمــــة بنكهــــة القرنفــــل )US – Clove Cigarettes(، الــــذي ُوِصــــف بأنــــه حظــــر كامــــل مفــــروض علــــى تلــــك 

ــــي أنــــه  الســــجائر )وهــــو تدبــــري ذو طابــــع تقي�يــــدي للتجــــارة إلــــى أقصــــى حــــد فيمــــا يتعلــــق بالســــجائر المذكــــورة(، ُرئِ
ــادة 2-2. 137 ــكام المــ ــع أحــ ــق مــ ــر متفــ حظــ

القواعد الناظمة للتمي�يز التي ت�رتك هامشًا من أجل حماية صحة اإلنسان  - 3

ــارة  ــــة والتجــ ــأن التعريفــــات الجمركي ــياق االتفــــاق العــــام بشــ ــز فــــي ســ ــ ــــادئ المتعلقــــة بعــــدم التمي�ي تخضــــع المب

ــه.  ــ ــان أو صحت ــاة اإلنســ ــ ــة حي ــ ــور، لحماي ــة أمــ ــ ــة، فــــي جمل ــــري الالزمــ ــة تحمــــي التداب ــت�ثناءات عامــ ــام 1994، الســ لعــ

وبالمثــــل، فــــإن اللوائــــح التمي�يزيــــة األثــــر المبّينــــة فــــي إطــــار حظــــر التمي�يــــز الــــوارد فــــي المــــادة 2-1 مــــن االتفــــاق 

ــى  ــ ــرًا إل ــا حصــ ــتند ت�أثريهــ ــريطة أن يســ ــة شــ ــ ــح قانوني ــ ــي لوائ ــارة هــ ــة للتجــ ــة المعّوقــ ــ ــز التقني ــق بالحواجــ ــ المتعل

ــرعي. ــع شــ ــ ــز تنظيمــــي ذي طاب ــ تمي�ي

وباختصــــار، فــــإن قواعــــد منظمــــة التجــــارة العالميــــة الناظمــــة لشــــؤون التمي�يــــز تــــ�رتك هامشــــًا لألعضــــاء فــــي 

المنظمــــة للســــعي إلــــى تحقيــــق أغــــراض مشــــروعة، ومنهــــا حمايــــة حيــــاة اإلنســــان وصحتــــه. وُيســــّلم فــــي 

الواقــــع بــــأن حمايــــة صحــــة اإلنســــان غــــرض سياســــي ذو أهميــــة قصــــوى فــــي تســــوية المنازعــــات بمنظمــــة 
التجــــارة العالميــــة. 138

قانون االست�ثمار الدولي

توفــــر اتفاقــــات االســــت�ثمار الدوليــــة التــــي ت�تخــــذ عــــادًة شــــكل فصــــول ت�تنــــاول االســــت�ثمارات فــــي اتفاقيــــات التجــــارة 

الحــــرة ومعاهــــدات االســــت�ثمار الثنائيــــة المســــتقلة، الحمايــــة لالســــت�ثمارات التــــي يوظفهــــا المســــت�ثمرون األجانــــب، 

بمــــا فيهــــا حقــــوق الملكيــــة. وت�كفــــل اتفاقــــات االســــت�ثمار الدوليــــة، مــــن بــــن أمــــور أخــــرى، حمايــــة المســــت�ثمري�ن 

العادلــــة  “المعاملــــة  ُيســــّمى  مــــا  بموجــــب  وحمايتهــــم  مصادرتهــــا،  أو  اســــت�ثماراتهم  ت�أميــــم  مــــن  األجانــــب 

والمنصفــــة”. ويتمتــــع المســــت�ثمرون األجانــــب فــــي العــــادة بمنزلــــة تؤهلهــــم لتقديــــم المطالبــــات مباشــــرة ضــــد 

الــــدول عــــن طريــــ�ق اللجــــوء إلــــى التحكيــــم الدولــــي والتعويضــــات الُمتاحــــة بوصفهــــا ســــبيالً لالنتصــــاف فــــي حــــاالت 

االنتهــــاك.
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“يجــــب علــــى المســــت�ثمر عنــــد دخولــــه مجــــاالً ُيشــــّدد فــــي تنظيمــــه مــــن الناحيــــة التقليديــــة أن يدخلــــه عقــــب إلمامــــه 
بوضعــــه التنظيمــــي.” 145

المعاملة المنصفة والمتساوية  - 2

منصفــــة  معاملــــة  المســــت�ثمري�ن  بمعاملــــة  تلــــزم  بنــــودًا  الدوليــــة  االســــت�ثمار  اتفاقــــات  ت�تضمــــن  مــــا  غالبــــًا 

ــع  ــ ــاء طاب ــل إضفــ ــا يجعــ ــغ، ممــ ــ ــن الصي ــعة مــ ــة واســ ــي طائفــ ــا فــ ــالع عليهــ ــن االطــ ــود يمكــ ــ ــي بن ــاوية، وهــ ومتســ

التعميــــم أمــــرًا صعبــــًا. 146 وتحــــّدد بعــــض البنــــود التزامــــات تعاهديــــة قائمــــة فــــي حــــد ذاتهــــا وت�تســــم بطابــــع 

عــــام، فيمــــا تقضــــي بنــــود أخــــرى بتطبيــــق معيــــار معاملــــة يــــرد فــــي الحــــد األدنــــى مــــن المعايــــ�ري الدوليــــة الــــالزم 

تطبيقهــــا بموجــــب القانــــون الدولــــي العرفــــي.

ــة  ــ ــز عــــن تهيئ ــاوية، وهــــي تشــــمل العجــ ــة المنصفــــة والمتســ ــ ــار المعامل ــ ــاك معي ــاالت مختلفــــة النتهــ ــد حــ وي�وجــ

بيئــــة شــــفافة ومســــتقرة وعــــن مراقبــــة توقعــــات المســــت�ثمر المشــــروعة؛ والمعاملــــة التعســــفية أو التمي�يزيــــة 

النيــــة؛  وســــوء  المنصفــــة؛  اإلجــــراءات  أو  المرعيــــة  القانونيــــة  األصــــول  مــــن  والحرمــــان  المنطقيــــة؛  غــــري  أو 

وممارســــات اإلكــــراه والمضايقــــات الصــــادرة عــــن الحكومــــة.

ــــون الدولــــي العرفــــي،  ــــود المرتبطــــة بالقان ــد البن ــاك أحــ ــّدد انتهــ ــت�ثمر أن يحــ ــًا علــــى المســ ومــــن الصعــــب عمومــ

ــًا  ــًا ومروعــ ــا يلــــي: “يجــــب أن يكــــون التصــــرف فظيعــ ــه إحــــدى المحاكــــم ينــــص علــــى مــ ــ ــار وضعت ــ ــــك معي ــال ذل ــ ومث

ــل  ــار الكامــ ــارخ أو االفتقــ ــور الصــ ــّن أو الجــ ــ ــة أو التعســــف الب ــ ــن العدال ــح مــ ــان الفاضــ ــة – كالحرمــ ــ ــه الكفاي ــ ــا في بمــ

إلــــى األصــــول القانونيــــة المرعيــــة أو قصــــور األســــباب بشــــكل واضــــح - وذلــــك لكــــي يكــــون تصرفــــًا دون مســــتوى 

ــص  ــ ــتوى، وتخل ــى مســ ــ ــة أعل ــ ــار معامل ــ ــق معي ــ ــم بتطبي ــض المحاكــ ــزم بعــ ــة.” 147 وتلــ ــ ــة المقبول ــ ــ�ري الدولي ــ المعاي

إلــــى أن القانــــون الدولــــي العرفــــي قــــد ُينتهــــك بواســــطة تصرفــــات جائــــرة أو غــــري منصفــــة أو غــــري منطقيــــة ليــــس 
إال. 148

وبصــــرف النظــــر عــــن المعيــــار المعتمــــد، فــــإن مــــن الضــــروري اإلشــــارة إلــــى أن هيئــــات التحكيــــم تحجــــم عــــن انتقــــاد 

ــم فــــي  ــدى المحاكــ ــالً إحــ ــ ــّددت مث ــم. وشــ ــ ــة بالتنظي ــرارات المتعلقــ ــاذ القــ ــة فــــي اتخــ ــدول المضيفــ ــ ــة ال ــ ــن ني حســ

قــــرار صــــدر عنهــــا مؤخــــرًا بشــــأن اتخــــاذ القــــرارات المتعلقــــة بتنظيــــم المســــتحضرات الصيدالنيــــة علــــى “حاجــــة 

المحاكــــم الدوليــــة إلــــى توخــــي الحــــذر فــــي القضايــــا التــــي تنطــــوي علــــى ممارســــة الجهــــة المنظمــــة فــــي 

ــة  ــ ــة العمومي ــة الصحــ ــ ــة التــــي تنطــــوي علــــى حماي ــاالت الحساســ ــًا فــــي المجــ ــرف، وخصوصــ ــة التصــ ــ ــة لحري ــ الدول

الحشــــرية  المبيــــدات  بيــــع  تحظــــر  الئحــــة  فــــي  نظرهــــا  لــــدى  أخــــرى،  محكمــــة  وأفــــادت  المرضــــى.”149  ورفــــاه 

واســــتخدامها، بــــأن دور المحكمــــة “هــــو ليــــس التشــــكيك فــــي مــــدى صحــــة مــــا ت�تخــــذه الــــوكاالت التنظيميــــة 
الوطنيــــة العاليــــة التخّصــــص مــــن قــــرارات علــــى أســــاس علمــــي”. 150

وخالصــــة القــــول، ومثلمــــا هــــو الحــــال بموجــــب قانــــون منظمــــة التجــــارة العالميــــة، فــــإن اتفاقــــات االســــت�ثمار 

ــراض  ــك ألغــ ــ ــا فــــي ذل ــة، بمــ ــة العامــ ــق المصلحــ ــري يحقــ ــ ــم كب ــ ــادة بهامــــش تنظي ــدول فــــي العــ ــ ــزّود ال ــ ــة ت ــ الدولي

ــة. ــة الصحــ ــ حماي

تعزي�ز الحكومات لمواقفها القانونية3-3

1-3-3

توّضــــح المناقشــــة الــــواردة أعــــاله أن التغليــــف البســــيط شــــأنه شــــأن العديــــد مــــن التدابــــري األخــــرى لمكافحــــة 

التبــــغ مــــن حيــــث اللجــــوء إلــــى القضــــاء فــــي الســــعي إلــــى منــــع التنفيــــذ وت�أخــــريه. وبإمــــكان الحكومــــات فــــي 

ــــك  ــة علــــى تل ــ ــاه أمثل ــ ــرد أدن ــة، وتــ ــ ــا القانوني ــ�ز مواقفهــ ــ ــــى تعزي ــة إل ــ ــوات رامي ــدة خطــ ــذ عــ ــياق أن ت�تخــ ــذا الســ هــ

الخطــــوات. ولكــــن مــــن الضــــروري التشــــديد علــــى أن القضايــــا القانونيــــة المتعلقــــة بالتغليــــف البســــيط تختلــــف 

مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى أخــــرى، بســــبب اختــــالف القوانــــن المحليــــة والدوليــــة المطبقــــة فيهــــا علــــى التغليــــف 

البســــيط. ومــــن المرّجــــح أيضــــًا أن يختلــــف تنفيــــذ التدبــــري وآثــــاره مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى أخــــرى. وبنــــاًء علــــى 

ذلــــك، فــــإن الغــــرض مــــن االســــرتاتيجيات المبّينــــة أدنــــاه هــــو المســــاعدة فــــي وضــــع التدابــــري المتعلقــــة بالتغليــــف 

البســــيط وتصميمهــــا، ولكنهــــا ال تمثــــل مشــــورة قانونيــــة أو بديــــالً إلشــــراك المحامــــن المؤهلــــن مــــن ذوي 

الخــــربة فــــي شــــؤون الواليــــات القضائيــــة تحديــــدًا ألجــــل المســــاعدة فــــي االضطــــالع بهــــذه العمليــــة. وال يــــرد أدنــــاه 

ــون. ــ ــاكًا للقان ــل انتهــ ــ ــه يمث ــ ــن ذاك الُموصــــى ب ــــف عــ ــج مختل ــاع نهــ ــ ــــى أن اتب ــارة إل ــه اإلشــ ــ ــد ب أي شــــيء يقصــ

ويمكــــن تقســــيم اســــرتاتيجيات تعزيــــ�ز المواقــــف القانونيــــة للحكومــــات إلــــى عــــدد مــــن الفئــــات، وقــــد ت�كــــون بعــــض 

االســــرتاتيجيات مهمــــة فــــي أكــــر مــــن منتــــدى واحــــد.

االعتبارات العامة

تحديــــد أغــــراض التغليــــف البســــيط التنظيميــــة بطريقــــة تســــندها بالبّينــــات وتربطهــــا باتفاقيــــة 
المنظمــــة اإلطاريــــة

ســــوف تســــتغل بعــــض المطالبــــات القانونيــــة قــــدرة التغليــــف البســــيط علــــى تحقيــــق األغــــراض التــــي يرت�كــــز إليهــــا 

التدبــــري، حيــــث تزعــــم مثــــالً المطالبــــات المقدمــــة ضــــد التغليــــف البســــيط أن هــــذا التغليــــف هــــو ليــــس تدخــــالً فعــــاالً 

مــــن تدخــــالت الصحــــة العموميــــة، علــــى أن فعاليــــة التدبــــري يجــــب أن ُيبــــّت فيهــــا بنهايــــة المطــــاف علــــى ضــــوء 

ــــى منــــه. الغــــرض المتوّخ

وفــــي هــــذا الســــياق، فــــإن تحديــــد غــــرض تدبــــري التغليــــف البســــيط مــــن حيــــث كونــــه يحــــّد حصــــرًا مــــن انتشــــار تعاطــــي 

التبــــغ قــــد ال يكــــون مفّصــــالً بمــــا فيــــه الكفايــــة. وثمــــة نهــــج أفضــــل هــــو ت�أطــــري التغليــــف البســــيط بوصفــــه تدبــــريًا 

لتقليــــل الطلــــب علــــى منتجــــات التبــــغ باالقــــرتان مــــع تدابــــري أخــــرى، بوســــائل منهــــا مــــا يلــــي:

تقليل1جاذبية1منتجات1التبغ؛11-

والقضاء1عىل1آثار1تغليف1التبغ1بوصفه1من1أشكال1اإلعالن1عنه1والرتويج1له؛21-

والتصدي1لتقنيات1تصميم1العلب1التي1قد1توحي1بأن1بعض1منتجات1التبغ1أقل1رضرا1ًمن1غريه؛31-

وإبراز1التحذيرات1الصحية1وزيادة1فعاليتها.41-

ــراض  ــا أغــ ــا، ولكنهــ ــــي ينبغــــي اتباعهــ ــدة الت ــ ــراض الوحي ــراض هــــي األغــ ــذه األغــ ــــى أن هــ ــر إل ــذا األمــ ــري هــ وال يشــ

مســــندة بالبينــــات وترتبــــط ارتباطــــًا وثيقــــًا بصياغــــة اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة والمبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة 

بهــــا، ويمكــــن رصــــد مــــدى بلوغهــــا بفضــــل التدبــــري فــــي األجــــل المتوســــط.
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أمــــا الفائــــدة الثانيــــة فهــــي أن جمــــع أفضــــل البّينــــات المتاحــــة ودراســــتها وتحديــــد تلــــك البّينــــات بوصفهــــا أساســــًا 

التخــــاذ تدابــــري التغليــــف البســــيط هــــو أمــــر قــــد يعــــّزز موقــــف الحكومــــة القانونــــي عنــــد تقديــــم مطالبــــات قانونيــــة 

فيمــــا يتعلــــق باألصــــول القانونيــــة المرعيــــة.

القيام، إن أمكن، باختبار مدى فعالية مختلف النهوج الُمّتبعة بشأن التغليف البسيط

ــة  ــ ــبل الكفيل ــل الســ ــّدد أفضــ ــات أن تحــ ــكان الحكومــ ــإن بإمــ ــة، فــ ــ ــية معّين ــر أساســ ــيط عناصــ ــــف البســ رغــــم أن للتغلي

بتنفيــــذ هــــذا التدبــــري فــــي والياتهــــا القضائيــــة المحليــــة، التــــي قــــد يختلــــف فيهــــا مثــــالً لــــون الخلفيــــة الُمســــتخدم 

ــا يخــــص تغليــــف العلبــــة. فــــي التغليــــف البســــيط وكذلــــك ســــائر المعلومــــات الالزمــــة أو المســــموح بهــــا فيمــ

وُي�وجِــــد هــــذا الســــياق ميــــزة بشــــأن اختبــــار مختلــــف نهــــوج التغليــــف البســــيط فــــي مرحلــــة مــــا قبــــل التســــوي�ق مــــن 
أجــــل ضمــــان اعتمــــاد أكــــر تلــــك النهــــوج فعاليــــة فــــي الواليــــة القضائيــــة المعنيــــة. 151

مراعــــاة الحقــــوق المتعلقــــة باألصــــول القانونيــــة المرعيــــة فــــي عمليــــة رســــم السياســــات 
وفقــــا ألحــــكام القانــــون الوطنــــي وأحــــكام المــــادة 5-3 مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة، بمــــا 

ــا ــة بهــ ــة المتعلقــ ــ ــادئ التوجيهي ــ ــا المب فيهــ

قــــد يكــــون الحكــــم المتعلــــق باألصــــول القانونيــــة المرعيــــة ذا صلــــة بجوانــــب االمت�ثــــال ألحــــكام القانــــون المحلــــي 

وقانــــون االســــت�ثمار الدولــــي، ويختلــــف المضمــــون الدقيــــق لمتطلبــــات األصــــول المذكــــورة بموجــــب القانــــون 

إلــــى أخــــرى. أمــــا مضمــــون الحقــــوق بمقتضــــى قانــــون االســــت�ثمار الدولــــي  المحلــــي مــــن واليــــة قضائيــــة 

فيتوقــــف علــــى عوامــــل مــــن قبيــــل طريقــــة ســــن القوانــــن )ســــواء مــــن جانــــب الســــلطة التشــــريعية أو بموجــــب 

اتخــــاذ إجــــراءات تنظيميــــة( وعلــــى الحقــــوق المحليــــة المحميــــة فــــي العــــادة فــــي تلــــك الحــــاالت وعلــــى العمليــــة 

ــي. ــ ــت�ثمر األجنب ــى المســ ــ ــا إل ــتمع بموجبهــ ــد ُيســ ــي قــ ــ الت

ــدة  ــة المتحــ ــنغافورة والمملكــ ــ�ج وســ ــ ــرتاليا والرنوي ــن أســ ــي كل مــ ــت فــ ــ ــي اأجرِي ــ ــة الت ــاورات العامــ ــّن المشــ ــ وتب

أمثلــــة علــــى الســــبل التــــي اتبعتهــــا هــــذه الحكومــــات المختلفــــة فــــي تنــــاول تلــــك المســــألة. واأتِيَحــــت أمــــام 

األطــــراف المهتمــــة فرصــــة للتعليــــق علــــى مزايــــا التغليــــف البســــيط بصفــــة عامــــة، فضــــالً عــــن الكيفيــــة التــــي يمكــــن 

بهــــا تنفيــــذ هــــذا التغليــــف.

وينبغــــي بطبيعــــة الحــــال إجــــراء تلــــك العمليــــات وفقــــًا ألحــــكام المــــادة 5-3 مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة 

والمبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة بهــــا، وهــــي مــــادة تلــــزم األطــــراف بحمايــــة سياســــات الصحــــة العموميــــة 

بمكافحــــة التبــــغ مــــن المصالــــح التجاريــــة وأيــــة مصالــــح راســــخة أخــــرى لدوائــــر صناعــــة التبــــغ، وفقــــًا للقانــــون 

الوطنــــي.

رســــم سياســــات بشــــأن إعــــداد الوثائــــق واالحتفــــاظ بهــــا وفقــــًا ألحــــكام القانــــون الوطنــــي 
انطاقــــًا مــــن مرحلــــة بــــدء عمليــــة رســــم السياســــات

قدمــــت شــــركات التبــــغ عــــددًا كبــــريًا مــــن الطلبــــات بشــــأن حريــــة نشــــر المعلومــــات فــــي بلــــدان تنفــــذ التغليــــف 

ــــي ينبغــــي  ــات الت ــوارد الحكومــ ــد مــ ــ ــرض تقي�ي ــات لغــ ــ ــــك الطلب ــّد تل ــا تعــ ــًا مــ ــ ــذه. وغالب ــ ــر فــــي تنفي ــيط أو تنظــ البســ

أن ت�كــــون علــــى بينــــة مــــن تلــــك االســــرتاتيجية وتنظــــر فــــي اســــرتاتيجيات أخــــرى تعّدهــــا للــــرد علــــى تلــــك الطلبــــات، 

ــم  ــة رســ ــ ــدء عملي ــ ــة ب ــ ــن مرحل ــًا مــ ــق انطالقــ ــ ــج إلدارة الوثائ ــع نهــ ــة ووضــ ــ ــوارد كافي ــري مــ ــالل توفــ ــن خــ ــك مــ ــ وذل

السياســــات.

وُيستحســــن فــــي حــــاالت كثــــرية الرجــــوع تحديــــدًا إلــــى تنفيــــذ اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة والمبــــادئ التوجيهيــــة 

لتنفيذهــــا فيمــــا يخــــص ت�أطــــري األغــــراض المتعلقــــة بتدبــــري مــــا، األمــــر الــــذي يعكــــس حقيقــــة مؤداهــــا أن المحاكــــم 

والهيئــــات القضائيــــة قــــد تراعــــي عنــــد اتخاذهــــا لقراراتهــــا االتفاقيــــة المذكــــورة والمبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة 

بهــــا.

ضمان تنفيذ التغليف البسيط في إطار اتخاذ مجموعة شاملة من تدابر مكافحة التبغ

ــ�ز فعاليــــة تدابــــري مكافحــــة التبــــغ غرضــــًا رئيســــيًا مــــن أغــــراض التغليــــف البســــيط، فإنــــه ينبغــــي تنفيــــذ  ــ إذا كان تعزي

هــــذا التغليــــف فــــي إطــــار اتخــــاذ مجموعــــة شــــاملة مــــن التدابــــري وأال ُينّفــــذ بمعــــزل عنهــــا. وتشــــمل هــــذه التدابــــري 

ــيم  ــــري التغليــــف والتوســ ــا مــــن تداب ــــه، وغريهــ ــــه ورعايت ــ�ج ل ــ ــــغ والرتوي ــامل علــــى اإلعــــالن عــــن التب ــر شــ فــــرض حظــ

ــــادة فعاليتهــــا. التــــي يرمــــي التغليــــف البســــيط إلــــى زي

وتطبيقهــــا  السياســــات  رســــم  مجــــال  فــــي  كّلهــــا  الحكومــــة  أجهــــزة  يضــــم  نهــــج  اعتمــــاد 
وتقي�يمهــــا وإنفاذهــــا 

ــات  ــددة القطاعــ ــر متعــ ــى عناصــ ــ ــغ، عل ــ ــة التب ــري مكافحــ ــ ــن تداب ــد مــ ــ ــل العدي ــ ــه مث ــ ــيط، مثل ــف البســ ــ ــتمل التغلي يشــ

ت�تطلــــب تقديــــم مدخــــالت مــــن مختلــــف أجهــــزة الحكومــــة. ومــــن المرجــــح أن ينطــــوي اتبــــاع نهــــج يضــــم أجهــــزة 

الحكومــــة كّلهــــا فيمــــا يخــــص التغليــــف البســــيط علــــى تقديــــم مدخــــالت مــــن عــــدة وكاالت، بمــــا فيهــــا تلــــك 

المســــؤولة عــــن كل مــــن الصحــــة والشــــؤون القانونيــــة والشــــؤون الخارجيــــة والتجــــارة واالســــت�ثمار والملكيــــة 

الفكريــــة والجمــــارك وإنفــــاذ الضرائــــب. وســــتختلف مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى أخــــرى المرحلــــة التــــي ينبغــــي فيهــــا 

أن ُيعتمــــد بالضبــــط النهــــج الــــذي يضــــم أجهــــزة الحكومــــة كّلهــــا.

ضمان مرونة القوانني إفساحًا للمجال أمام تعديلها، عند اللزوم

مــــن الصــــواب اعتمــــاد تشــــريعات معــــّدة علــــى نحــــو يتيــــح المجــــال أمــــام إدخــــال أيــــة تعديــــالت الزمــــة عليهــــا فــــي 

ــلطة  ــــض الســ ــ�ق تفوي ــ ــن طري ــة عــ ــ ــات القضائي ــ ــن الوالي ــد مــ ــ ــذا الهــــدف فــــي العدي ــوغ هــ ــ ــن بل وقــــت الحــــق. ويمكــ

ــا. ويفســــح هــــذا النهــــج المجــــال  ــــح التغليــــف البســــيط وتعديلهــ ــــالً( ألجــــل إعــــداد لوائ )إلــــى الســــلطات الصحيــــة مث

أمــــام تعديــــل تلــــك اللوائــــح عنــــد اللــــزوم ضمانــــًا لفعاليتهــــا، أو فــــي الحــــاالت التــــي ُت�ثــــار فيهــــا مشــــاكل غــــري 

ــذ. ــ ــة بالتنفي ــب المتعلقــ ــ ــض الجوان ــبب بعــ ــة بســ متوقعــ

العملية السياسية

جمع أفضل البّينات المتاحة

ــــًا مــــن مناقشــــة األغــــراض التنظيميــــة الــــواردة أعــــاله أن التغليــــف البســــيط ينبغــــي أن ُيســــند ببّينــــات  ُيفهــــم ضمن

ينبغــــي أن تســــتخدمها الحكومــــات بوصفهــــا أساســــًا لتحديــــد أغراضهــــا. وعمومــــًا فــــإن بإمــــكان الحكومــــات أن تعــــزز 

ــر  ــزء 2( وتنظــ ــــواردة فــــي الجــ ــا تلــــك ال ــا فيهــ ــة )بمــ ــات المتاحــ ــ ــا القانونــــي مــــن خــــالل جمــــع أفضــــل البّين موقفهــ

فــــي تطبيــــق تلــــك البّينــــات علــــى الظــــروف المحليــــة الســــائدة فيهــــا وتوضــــح تطبيقهــــا، إذ يمكــــن أن يعــــود القيــــام 

بذلــــك بفائدتــــن اثنتــــن علــــى أقــــل تقديــــر.

ــان تصميــــم  ــاعدا علــــى ضمــ ــتها يمكــــن أن يســ ــات المتاحــــة ودراســ ــ ــــدة األولــــى هــــي أن جمــــع أفضــــل البّين فالفائ

تدابــــري التغليــــف البســــيط بطريقــــة تجعلهــــا مّيالــــة إلــــى بلــــوغ أغراضهــــا. وقــــد توفــــر مثــــالً البّينــــات والخــــربات 

العمليــــة لبلــــدان أخــــرى إرشــــادات بشــــأن كيفيــــة تصميــــم التغليــــف البســــيط وتنفيــــذه وإنفــــاذه علــــى نحــــو يعّظــــم 

ــه. ــ فعاليت
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إتاحــــة الوقــــت الكافــــي أمــــام المنتجــــني للت�كيــــف مــــع التغليــــف وبيــــع مــــا لديهــــم حاليــــًا مــــن 
مخزونــــات

يمكــــن أن يكفــــل منــــح مهلــــة للمنتجــــن إتاحــــة وقــــت كاف أمامهــــم لبيــــع مــــا لديهــــم حاليــــًا مــــن مخزونــــات والُمنتــــج 

ــر الصناعــــة  ــ ــــة لدوائ ــــة كافي ــــة زمني ــــح مهل ــ�ؤدي من ــ ــد. وي ــ ــــون الجدي ــــل الت�كيــــف مــــع القان ــــات قب مــــن تلــــك المخزون

إلــــى تقويــــض أي حجــــة ت�تــــذرع بهــــا الدوائــــر بشــــأن ت�كبدهــــا خســــائر مــــن جــــراء االحتفــــاظ بمخزونــــات يتعــــّذر بيعهــــا، 

وتختلــــف مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى أخــــرى مســــألة تحديــــد تلــــك الفــــرتة الزمنيــــة الكافيــــة. ويمكــــن كقاعــــدة عامــــة 

ــياق  ــال فــــي ســ ــو الحــ ــا هــ ــة، مثلمــ ــ ــة معّين ــ ــة قضائي ــ ــابقة فــــي والي ــربات الســ ــن الخــ ــادات مــ ــــى إرشــ ــول عل الحصــ

تعديــــل التحذيــــرات الصحيــــة، وكذلــــك مــــن خــــربات واليــــات قضائيــــة أخــــرى تنّفــــذ التغليــــف البســــيط.

ــت�ثمارات  ــاع التبــــغ ألغــــراض تشــــجيع االســ ــت�ثمري�ن فــــي قطــ ــان عــــدم قطــــع التزامــــات للمســ ضمــ
األجنبيــــة

تــــؤدي االلتزامــــات المقطوعــــة للمســــت�ثمري�ن، ســــواء كانــــت حوافــــز لالســــت�ثمار مثــــل اإلعفــــاءات الضري�بيــــة أو 

التزامــــات بشــــأن عــــدم التنظيــــم، إلــــى إضعــــاف الموقــــف القانونــــي لتدابــــري مكافحــــة التبــــغ بموجــــب معاهــــدات 

ــة  ــ ــن اتفاقي ــادة 5-3 مــ ــذ المــ ــ ــة لتنفي ــ ــادئ التوجيهي ــ ــع المب ــت�ثمار مــ ــز االســ ــح حوافــ ــ ــارض من ــا يتعــ ــت�ثمار. كمــ االســ
المنظمــــة اإلطاريــــة. 152

توصيات بشأن رسم السياسات

وعلــــى التبــــغ  علــــب  فئــــات  مــــن  بالتجزئــــة  ُيبــــاع  مــــا  جميــــع  علــــى  البســــيط  التغليــــف   تنفيــــذ 
منتجات التبغ

ــــالً إلــــى أدنــــى حــــد لخطــــورة انتهــــاك  ســــعيًا إلــــى اعتمــــاد أفضــــل الممارســــات فــــي مجــــال مكافحــــة التبــــغ وتقلي

ــة أن  ــ ــارة العالمي ــة التجــ ــاء منظمــ ــه ينبغــــي ألعضــ ــ ــز، فإن ــ ــدم التمي�ي ــأن عــ ــة بشــ ــ ــارة العالمي ــة التجــ ــادئ منظمــ ــ مب

يكفلــــوا تحقيــــق المســــاواة فــــي تطبيــــق التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ علــــى المنتجــــات المســــتوردة وتلــــك 

المحليــــة وعلــــى المنتجــــات الوافــــدة مــــن أراضــــي مختلــــف الشــــركاء التجاريــــ�ن. وبرغــــم اختــــالف الظــــروف بــــن 

ــــق تدبــــري التغليــــف البســــيط  واليــــة قضائيــــة وأخــــرى، فــــإن خطــــورة التمي�يــــز ســــت�كون بأدنــــى مســــتوى لهــــا إذا ُطبِّ

ــري  ــ ــن التداب ــا مــ ــة وغريهــ ــ ــرات الصحي ــ ــع التحذي ــب مــ ــ ــى جن ــ ــًا إل ــ ــغ )جنب ــ ــات التب ــات منتجــ ــ ــع فئ ــ ــى جمي ــ ــاوي عل بالتســ

ــة(. ــ ــا يخــــص كل فئ ــبة فيمــ المناســ

ضمان إمكانية تمي�يز العامات التجارية عن بعضها البعض

تبــــّن المبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ المادتــــن 11 و13 مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة أن التغليــــف البســــيط 

ــذا  ــــح هــ ــد(. ويتي ــ ــات علــــى العلــــب )فــــي شــــكل موّح ــــة وأســــماء المنتجــ ــات التجاري ــ�ن أســــماء العالمــ ــ يســــمح بتدوي

ــ�رّد علــــى  ــ ــارة، وي ــــة التجــ ــياق مزاول ــا البعــــض فــــي ســ ــــة عــــن بعضهــ ــز العالمــــات التجاري ــ ــال أمــــام تمي�ي ــر المجــ األمــ

مزاعــــم شــــركات التصنيــــع القائلــــة إن التغليــــف البســــيط يجعــــل تحديــــد منتجــــات تلــــك الشــــركات علــــى المســــتهلكن 

ــتحيالً. ــرًا مســ أمــ
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ــال  ــة المجــ ــل(، وإتاحــ ــ ــريطة أال تنطــــوي علــــى التضلي ــة )شــ ــ ــات التجاري ــجيل العامــ ــماح بتســ الســ
ــًا فــــي ســــجات التســــجيل ــ ــة الموجــــودة حالي ــ ــات التجاري ــتبقاء أســــماء العامــ ــام اســ أمــ

ــــة لحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة أعضــــاء منظمــــة التجــــارة  تلــــزم المــــادة 15-1 مــــن االتفــــاق المتعلــــق بالجوانــــب التجارّي

العالميــــة بــــأن يســــمحوا بتســــجيل العالمــــات وتوليفــــات تلــــك العالمــــات بوصفهــــا عالمــــات تجاريــــة، طالمــــا كان 

بُمســــتطاعهم تمي�يــــز الســــلع أو الخدمــــات التــــي تنتجهــــا شــــركة مــــا عــــن تلــــك التــــي تنتجهــــا أخــــرى. أمــــا فــــي حالــــة 

العالمــــات التجاريــــة المضّللــــة، فــــإن المــــادة 15-2 توّضــــح أنــــه ال يوجــــد أي التــــزام بالســــماح بتســــجيل العالمــــات.

منع شطب أسماء عامات التبغ التجارية من السجات بحجة عدم استخدامها

يمكــــن فــــي العديــــد مــــن الواليــــات القضائيــــة شــــطب أســــماء العالمــــات التجاريــــة مــــن الســــجالت بســــبب عــــدم 

اســــتخدامها. ورغــــم أنــــه ال ُيوصــــى بتطبيــــق التغليــــف البســــيط إال علــــى علــــب التبــــغ التــــي ُتبــــاع بالتجزئــــة، فــــإن مــــن 

الصــــواب ضمــــان توفــــري قانــــون العالمــــات التجاريــــة المحلــــي الحمايــــة لعالمــــات التبــــغ التجاريــــة لئــــال ُتشــــطب مــــن 

الســــجالت، وهــــو أمــــر قــــد ينشــــأ فــــي الحــــاالت التــــي ال يســــمح فيهــــا التغليــــف البســــيط بعــــد اآلن باســــتخدام تلــــك 

ــات. العالمــ

السماح بت�ثبيت عامات على العلب تساعد على منع االتجار غر المشروع بها

ُنوِقــــش فــــي هــــذا الجــــزء أعــــاله أن شــــركات التبــــغ تدعــــي أن تدبــــري التغليــــف البســــيط وســــواه مــــن تدابــــري مكافحــــة 

ــــل  ــياق الســــماح بت�ثبيــــت عالمــــات مث ــذا الســ ــار غــــري المشــــروع. ومــــن الصــــواب فــــي هــ ــــد معــــدالت االتجــ ــــغ تزي التب

أشــــرطة التعريــــف )باركــــود( التــــي ُتســــتخدم ألغــــراض تحديــــد المنتجــــات الحاملــــة لعالمــــة تجاريــــة واقتفــــاء أثــــر تلــــك 

المنتجــــات وتحديــــد منشــــئها.

السماح بإعادة تغليف منتجات التبغ عند نقطة االستراد

ــد  ــ ــات عن ــف المنتجــ ــ ــادة تغلي ــ�ق إعــ ــ ــن طري ــيط عــ ــف البســ ــ ــن التغلي ــ ــال لقوان ــ ــياقات االمت�ث ــض الســ ــي بعــ ــن فــ يمكــ

نقطــــة االســــترياد. وقــــد يتســــنى مثــــالً تعبئــــة التبــــغ الســــائب فــــي علــــب تمت�ثــــل لتلــــك القوانــــن، أو تغطيــــة 

العالمــــات التجاريــــة للفافــــات الســــيجار بأخــــرى ُيوصــــى بهــــا. ويقّلــــل الســــماح بإعــــادة تغليــــف المنتجــــات مــــن 

المخاطــــر الناجمــــة عــــن االدعــــاء القائــــل إن القانــــون ذو طابــــع تقي�يــــدي أكــــر مــــن الــــالزم لتحقيــــق األغــــراض 

المنشــــودة منــــه.
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االستنتاجات4-3

مــــن المرّجــــح أن يــــؤدي االضطــــالع بعمليــــة دقيقــــة فــــي مجــــال رســــم السياســــات وتنفيذهــــا وتقي�يمهــــا إلــــى 

ــــ�ز الموقــــف القانونــــي للحكومــــات العاكفــــة علــــى تنفيــــذ هــــذا التغليــــف.  تحســــن تدابــــري التغليــــف البســــيط وتعزي

ــــة بالتنســــيق والتعــــاون  ــــام اإلدارات الحكومي ــــة الُمناقشــــة أعــــاله ضــــرورة قي ــــات القانوني ــًا المطالب وتوّضــــح أيضــ

بينهــــا فــــي مرحلــــة مناســــبة مــــن عمليــــة رســــم السياســــات، فضــــالً عــــن قطــــع التــــزام مســــتدام بشــــأن الدفــــاع عــــن 

التغليــــف البســــيط.

ــاق  ــن النطــ ــد مــ ــك للحــ ــ ــا، وذل ــن نوعهــ ــدة مــ ــ ــروف فري ــيط فــــي ظــ ــــف البســ ــري التغلي ــ ــن تداب ــد مــ ــُينّفذ كل واحــ وســ

ــــد أنــــواع  الــــذي يمكــــن فيــــه إضفــــاء طابــــع التعميــــم بشــــأن المســــائل القانونيــــة. وبرغــــم ذلــــك، فإنــــه يمكــــن تحدي

المطالبــــات القانونيــــة التــــي قــــد تنشــــأ فــــي بلــــدان أخــــرى عنــــد النظــــر فــــي المطالبــــات المقدمــــة ضــــد أســــرتاليا 

ضمــــن الســــياق األوســــع نطاقــــًا للطعــــون القانونيــــة المقدمــــة ضــــد تدابــــري مكافحــــة التبــــغ فيهــــا. وقــــد يتســــنى 

تعزيــــ�ز المواقــــف القانونيــــة للواليــــات القضائيــــة العاكفــــة علــــى تنفيــــذ التغليــــف البســــيط عــــن طريــــ�ق اتخــــاذ 

اإلجــــراءات المبينــــة فــــي القســــم 3-3 أعــــاله. وينبغــــي أال ُيخلــــط بــــن هــــذه االســــرتاتيجيات والمشــــورة القانونيــــة 

المبّينــــة بالتفصيــــل فيمــــا يخــــص ظروفــــًا بعينهــــا، ولكنهــــا ت�ثــــري فعــــالً مشــــاكل قانونيــــة يتعــــن بحثهــــا بمزيــــد مــــن 

التفصيــــل. وتــــربز أيضــــًا هــــذه االســــرتاتيجيات الحاجــــة إلــــى تقي�يــــم االعتبــــارات القانونيــــة ومعالجتهــــا انطالقــــًا مــــن 

ــــة البــــدء بعمليــــة رســــم السياســــات. مرحل

 موارد مرجعية
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الجزء 4

االعرتاضات األخرى 
لدوائر صناعة التبغ 

على التغليف البسيط

قــــد ت�توقــــع الحكومــــات التــــي تعتــــزم تنفيــــذ التغليــــف البســــيط أن ت�تعــــرض لنقــــد وضغــــط مكّثفــــن 

ومنســــقن مــــن جانــــب شــــركات التبــــغ فــــي القطاعــــن العــــام والخــــاص كليهمــــا. كمــــا يمكــــن أن ت�توقــــع 

الحكومــــات أن تســــتغل تلــــك الشــــركات الجماعــــات المتعاطفــــة معهــــا، مثــــل مؤسســــات الفكــــر التحرريــــة 

التوّجــــه وهيئــــات الملكيــــة الفكريــــة والجهــــات التــــي تبيــــع بالتجزئــــة. وحرصــــت شــــركات التبــــغ فــــي هــــذا 

الصــــدد علــــى تنســــيق جهودهــــا فــــي ميــــدان معارضــــة التغليــــف البســــيط منــــذ أن ُشــــكِّلت أول مجموعــــة 
معنيــــة بالعلــــب المغّلفــــة بتغليــــف بســــيط فــــي عــــام 1993. 153

وتشــــر التجــــارب المســــتمدة فــــي كل مــــن أســــرتاليا وفرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة إلــــى أن 

شــــركات التبــــغ ســــتواظب علــــى معارضــــة التغليــــف البســــيط بطــــرق تذهــــب إلــــى مــــا هــــو أبعــــد مــــن 

ــظ فــــي كل  ــم تحــ ــ ــورة ل ــركات المذكــ ــغ، علــــى أن الشــ ــ ــة التب ــــر مكافحــ ــة لتداب ــ ــا العادي ــدود معارضتهــ حــ

ــن  ــر مــ ــ�كاد ال ُتذكــ ــ ــة ت ــام وبمعارضــ ــد العــ ــ ــن الت�أي�ي ــدًا مــ ــل جــ ــ ــدر ضئي ــوى بقــ ــدان ســ ــ ــك البل ــ ــن تل ــد مــ واحــ

جهــــات غــــر تلــــك الشــــركات نفســــها. وعــــالوة علــــى ذلــــك، فقــــد أعربــــت المجموعــــات المعنيــــة بالشــــؤون 

الطبيــــة والصحــــة العموميــــة فــــي تلــــك البلــــدان عــــن ت�أي�يدهــــا القــــوي للتغليــــف البســــيط، وكذلــــك 

المدخنــــن.

ــت  ــد قدمــ ــم، فقــ ــام المحاكــ ــيط أمــ ــــف البســ ــن فــــي التغلي ــراءات الطعــ ــــى إجــ ــة إل ــــك، وإضافــ ــم ذل ورغــ

شــــركات التبــــغ والجهــــات التــــي تناصرهــــا عــــددًا كبــــرًا مــــن المطالبــــات التــــي تعــــرتض فيهــــا علــــى هــــذا 

التغليــــف، وهــــي مطالبــــات كانــــت فــــي بعــــض الحــــاالت مضّللــــة علــــى نحــــو واضــــح وضــــوح الشــــمس. 

وجادلــــت مثــــالً شــــركات التبــــغ فــــي أســــرتاليا بالقــــول إن المملكــــة المتحــــدة رفضــــت فكــــرة تنفيــــذ 

التغليــــف العــــادي، بينمــــا كانــــت المملكــــة المتحــــدة عاكفــــة فــــي واقــــع األمــــر علــــى االســــتعداد للنظــــر 

ــذه. ــ ــة تنفي فــــي سياســ

وأبــــدت شــــركات التبــــغ فــــي كثــــر مــــن الحــــاالت ت�كهنــــات بشــــأن اآلثــــار الســــلبية التــــي قــــد يخّلفهــــا 

شــــأن  مــــن  أن  مؤداهــــا  افرتاضــــات  شــــملت  ت�كهنــــات  وهــــي  تنفيــــذه،  بمجــــرد  البســــيط  التغليــــف 

التغليــــف البســــيط أن يزيــــد معــــدالت االتجــــار غــــر المشــــروع، ويخّفــــض األســــعار، ويدفــــع المســــتهلكن 

ــًا عــــن اإلقــــالع عــــن التدخــــن، ويعــــّرض الجهــــات  ــــة أرخــــص ســــعرًا عوضــ إلــــى التحــــّول إلــــى عالمــــات تجاري

ــــة، ويســــفر عــــن دفــــع  ــات التجاري ــد العالمــ ــ ــا ســــتعجز عــــن تحدي ــــة لحــــاالت ت�أخــــر ألنهــ ــــع بالتجزئ التــــي تبي

تعويضــــات بمليــــارات الــــدوالرات إلــــى شــــركات التبــــغ بســــبب لجوئهــــا إلــــى القضــــاء، ويمّهــــد الســــبيل 

أمــــام إعــــداد منحــــدر زلــــق يــــؤدي إلــــى تنظيــــم منتجــــات أخــــرى بالطريقــــة نفســــها.
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مــــن الشــــائع بــــن شــــركات التبــــغ لــــدى معارضتهــــا العتمــــاد تدابــــري مكافحــــة التبــــغ أن تحتــــج بالقــــول إن تلــــك التدابــــري 

ســــتزيد معــــدالت االتجــــار غــــري المشــــروع، مثــــل تهريــــب المنتجــــات وتزي�يــــف العالمــــات التجاريــــة. وتســــعى الشــــركات 

بســــوقها لتلــــك الحجــــة إلــــى التمّلــــص مــــن التنظيــــم وتهيئــــة الظــــروف المواتيــــة لالســــتخفاف بمــــا تحققــــه تدابــــري 

مكافحــــة التبــــغ مــــن نتائــــج عقــــب تنفيذهــــا. وفيمــــا يتعلــــق بالمجــــال المذكــــور الحقــــًا، فــــإن األرقــــام الرســــمية 

عندمــــا تشــــري إلــــى أن أحــــد تدابــــري مكافحــــة التبــــغ قــــد أفضــــى إلــــى تخفيــــض المبيعــــات، فــــإن مــــن الشــــائع بالنســــبة 

إلــــى شــــركات التبــــغ أن تجــــادل بالقــــول إن األرقــــام الدالــــة علــــى انخفــــاض المبيعــــات ُتعــــزى إلــــى زيــــادة معــــدالت 

االتجــــار غــــري المشــــروع التــــي ال تبّينهــــا تلــــك األرقــــام الرســــمية، بيــــد أنــــه ال ت�توفــــر فــــي أســــرتاليا بّينــــات مســــتقلة 

وموثوقــــة ت�ثبــــت أن التغليــــف البســــيط قــــد زاد تلــــك المعــــدالت فيهــــا.

وقــــد صانــــت شــــركات التبــــغ األســــرتالية عالقتهــــا بمؤسســــة KPMG LLP لكــــي تزّودهــــا بتقديــــرات دوريــــة عــــن حجــــم 

ــــ�ر المؤسســــة عــــن كامــــل عــــام 2014 إخطــــارًا مهمــــًا يبــــّن  الســــوق غــــري المشــــروعة فــــي أســــرتاليا. وتضمــــن تقري

ــة المحــــدودة  ــ ــة األمريكي ــ ــغ الربيطاني ــ ــركة التب ــا شــ ــّددة اتفقــــت عليهــ ــات محــ ــًا الختصاصــ ــّد وفقــ ــ ــد اأِع ــ�ر قــ ــ أن التقري

ــاًء علــــى تلــــك  ــ ــــغ. 154 وبن ــــال المحــــدودة للتب فــــي أســــرتاليا وشــــركة فيليــــب موريــــس المحــــدودة وشــــركة إمبــــري ي

االختصاصــــات المحــــّددة وغــــري الُمعلــــن عنهــــا، فــــإن اإلخطــــار يشــــّدد علــــى أنــــه “ينبغــــي أال ُينظــــر إلــــى التقريــــ�ر علــــى 

ــر أو ألي غــــرض كان”. 155 ورغــــم  ــــب أي شــــخص آخــ ــن جان ــه مــ ــ ــ�ل علي ــ ــتخدام أو التعوي ــــث االســ ــن حي ــه مناســــب مــ ــ أن

ــار غــــري  ــه أن معــــدالت االتجــ ــ ــّن في ــ ــام 2014 لكــــي تب ــل عــ ــ�ر المتعلــــق بكامــ ــ ــغ بالتقري ــ ــركات التب ــتعانت شــ ــــك، اســ ذل

المشــــروع، وخاصــــة بمنتجــــات التبــــغ غــــري الحاملــــة لعالمــــة تجاريــــة، قــــد زادت زيــــادة هامشــــية خــــالل عامــــي 2013 

ــــ�ر يعتمــــد علــــى مســــح إلكرتونــــي طوعــــي  و2014 برمتهمــــا فــــي أعقــــاب تنفيــــذ التغليــــف البســــيط، غــــري أن التقري

ــن تلــــك  ــا ُيرمــــى مــ ــة مــ ــة انطــــوى علــــى دراســ ــــب الفارغــ ــأن العل ــح بشــ ــــك علــــى مســ ــتهلكن، وكذل ــأن المســ بشــ
العلــــب فــــي كــــربى المــــدن، وهــــي طرائــــق تخضــــع كل واحــــدة منهــــا لقيــــود شــــديدة. 156

ــــم  ــــغ ل ــار غــــري المشــــروع بمنتجــــات التب وتشــــري بحــــوث أخــــرى تســــتعن بطرائــــق موثوقــــة إلــــى أن معــــدالت االتجــ

تطــــرأ عليهــــا أيــــة زيــــادة منــــذ تنفيــــذ التغليــــف البســــيط. وتبــــّن مــــن المســــح الوطنــــي بشــــأن اســــرتاتيجيات مكافحــــة 

التغليف البسيط واألسعار؟2-4

ــاالً  ــــن يكــــون فعــ ــــذ التغليــــف البســــيط فــــي أســــرتاليا بالقــــول إن هــــذا التغليــــف ل جادلــــت شــــركات التبــــغ قبــــل تنفي

ألنــــه ســــيؤدي فــــي نهايــــة المطــــاف إلــــى تخفيــــض أســــعار بيــــع منتجــــات التبــــغ بالتجزئــــة وي�زيــــد بذلــــك الطلــــب علــــى 

ــتهلكن  ــؤداه أن المســ ــي مــ ــاس منطقــ ــى أســ ــ ــا ذاك إل ــي ادعائهــ ــركات فــ ــتندت الشــ ــد اســ ــات. وقــ ــك المنتجــ ــ تل

ــيؤدي  ــر ســ ــذا األمــ ــيط، وأن هــ ــة بغــــالف بســ ــة مغلفــ ــ ــات تجاري ــراء عالمــ ــغ إضافــــي لشــ ــ ــع مبل ــن دفــ ــيعزفون عــ ســ

إلــــى إي�جــــاد أســــواق لطــــرح منتجــــات متجانســــة علــــى نحــــو متزايــــد.

ومــــن الواضــــح أن بإمــــكان الحكومــــات التصــــدي لهــــذه المخاطــــر بفضــــل اتخــــاذ تدابــــري بشــــأن فــــرض الضرائــــب وتحديــــد 

ــا أعلنــــت عــــن  ــا. وقامــــت حكومــــة أســــرتاليا مثــــالً عندمــ ــ ــــد أســــعار دني ــــادة الضرائــــب أو تحدي األســــعار، مــــن قبيــــل زي

نيتهــــا العتمــــاد التغليــــف البســــيط بفــــرض زيــــادة فوريــــة أيضــــًا نســــبتها ٪25 فــــي ضري�بــــة بيــــع المنتجــــات، وأعلنــــت 

فــــي عــــام 2013 عــــن فــــرض أربــــع زيــــادات متعاقبــــة أخــــرى بنســــبة ٪12.5 لــــكل واحــــدة منهــــا.

ويعــــّد مــــدى تنافــــس شــــركات التبــــغ فــــي مجــــال األســــعار مــــن المســــائل المتعلقــــة باالختيــــار أيضــــًا. وقــــد ُطرِحــــت 

فــــي أســــواق أســــرتاليا مجموعــــة ضئيلــــة مــــن منتجــــات التبــــغ الرخيصــــة األســــعار، علــــى أن أســــعار البيــــع بالتجزئــــة 
ارتفعــــت وتجــــاوزت الزيــــادات الضري�بيــــة، ولــــم تمّثــــل مجانســــتها فــــي األســــواق مشــــكلة كبــــرية فــــي هــــذا الصــــدد.161

ــــة  المخــــّدرات بــــن صفــــوف األســــر المعيشــــية أن مســــتويات الوعــــي بمنتجــــات التبــــغ غــــري الحاملــــة لعالمــــة تجاري

ومعــــدالت تعاطــــي تلــــك المنتجــــات فــــي عــــام 2013 قــــد انخفضــــت منــــذ عــــام 2010 فيمــــا بــــن المدخنــــن البالغــــة 

أعمارهــــم 14 عامــــًا أو أكــــر. 157 وُتظِهــــر األرقــــام الــــواردة مــــن وزارة الهجــــرة وحمايــــة الحــــدود أن هنــــاك اختالفــــات 

طفيفــــة فــــي مصــــادرة منتجــــات التبــــغ الُمّتجــــر بهــــا اتجــــارًا غــــري مشــــروع عامــــًا بعــــام، وأن األرقــــام الُمســــّجلة 

فــــي الثنائيتــــن 2012-2013 و2013-2014 مماثلــــة لتلــــك الُمســــّجلة فــــي الثنائيــــة 2009-2010. 158 وإضافــــة إلــــى 

ذلــــك، أثبتــــت مســــوح أخــــرى ُنِشــــرت فــــي مجــــالت تخضــــع الســــتعراض األقــــران أن نســــبة المدخنــــن الذيــــن يبلغــــون 

عــــن المعــــدالت الحاليــــة لتعاطــــي منتجــــات التبــــغ غــــري الحاملــــة لعالمــــة تجاريــــة والُمّتجــــر بهــــا اتجــــارًا غــــري مشــــروع 

ــذ التغليــــف البســــيط  ــ ــا فــــرتات ســــبقت تنفي ــــن تخللتهمــ ــــم ت�تغــــري بشــــكل ملحــــوظ بــــن عامــــي 2001 و2013، اللذي ل
وأخــــرى تلتــــه. 159

وبطبيعــــة الحــــال فــــإن تجربــــة أســــرتاليا بشــــأن االتجــــار غــــري المشــــروع قــــد تختلــــف عــــن تجربــــة ســــائر الواليــــات 

ــيط  ــــف البســ ــول إن التغلي ــع بالقــ ــه فــــي الدفــ ــ ــتند إلي ــاس منطقــــي ُيســ ــد أي أســ ــــك، ال يوجــ ــم ذل ــة، ورغــ ــ القضائي

ــــه ســــيكون ســــهالً  ــــغ فــــي هــــذا الصــــدد إلــــى أن ــار غــــري المشــــروع. وقــــد أشــــارت شــــركات التب ــــد معــــدالت االتجــ يزي

علــــى المزّوريــــ�ن االنخــــراط فــــي مجــــال تزي�يــــف العالمــــات التجاريــــة لمنتجــــات التبــــغ المغّلفــــة بغــــالف بســــيط، وهــــو 

ادعــــاء يعجــــز عــــن التســــليم بــــأن المزّوريــــ�ن قــــادرون فعــــالً علــــى نســــخ كامــــل العلــــب الحاملــــة لعالمــــة تجاريــــة وبــــأن 

ــا. ــــد تغليفهــ ــار الســــماح باســــتخدام أجهــــزة لمكافحــــة تزي�يــــف المنتجــــات عن ــ ــد تخت الحكومــــات قــ

وعلــــى أيــــة حــــال، فــــإن هنــــاك تدابــــري إنفــــاذ أخــــرى يمكــــن االســــتعانة بهــــا للتصــــدي لممارســــات االتجــــار غــــري 

ــــغ(  ــات التب ــار غــــري المشــــروع بمنتجــ ــادة 15 )االتجــ ــا فــــي المــ ــــري المنصــــوص عليهــ المشــــروع، وهــــي تشــــمل التداب

مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة، فضــــالً عــــن تلــــك المنصــــوص عليهــــا فــــي بروتوكــــول القضــــاء علــــى االتجــــار غــــري 

المشــــروع بمنتجــــات التبــــغ الُملحــــق باتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة، وهــــو بروتوكــــول مفتــــوح لكــــي تصــــّدق عليــــه 
ــورة. 160 ــة المذكــ ــ ــراف فــــي االتفاقي األطــ

ــــه ينبغــــي  ــــد أن ــــات القضائيــــة، بي ــــد مــــن الوالي وأبــــدت شــــركات التبــــغ هــــذه التنبــــؤات والحجــــج نفســــها فــــي العدي

للحكومــــات أال تقبــــل بهــــا فــــي شــــكلها الظاهــــري بالنظــــر إلــــى طائفــــة واســــعة مــــن األســــباب، منهــــا مثــــالً 

يلــــي: ما 

■ ــــح1	 ــــع1املصال ــــق1م ــــي1تتف ــاً،1وه ــ ــــيط1قانوني ــــف1البس ــــرار1التغلي ــــة1دون1إق ــــة1إىل1الحيلول ــــودا1ًرامي ــا1جه ــ ــــّدة1بوصفه ــــؤات1مع ــــذه1التنب ه

ــــغ؛ ــــركات1التب ــــخصية1ل الش

■ ومل1تؤت1هذه1التنبؤات1أكلها1يف1أسرتاليا؛	

■ وغالبا1ًما1ال1تستند1هذه1التنبؤات1إىل1أي1أساس1منطقي.	

ــــه يجــــدر النظــــر فــــي بعــــض  ــــر صناعــــة التبــــغ التغليــــف البســــيط، فإن وفــــي ضــــوء المــــدى الــــذي تعــــارض فيــــه دوائ

ــا للتغليــــف البســــيط. ــياق معارضتهــ ــــغ فــــي ســ ــا شــــركات التب ــرز التنبــــؤات التــــي أبدتهــ ــ أب
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ــى  ــ ــلبًا عل ــتؤثر ســ ــة ســ ــذه السياســ ــيط أن هــ ــف البســ ــ ــة التغلي ــى معارضــ ــ ــث إل ــ ــعي الحثي ــرض الســ ــي معــ ــم فــ ــ ُزِع

ــــن. ــــن اثنت ــن ناحيت ــة مــ ــ ــع بالتجزئ ــ ــــي تبي ــات الت الجهــ

أوالهمــــا االدعــــاء القائــــل إن التغليــــف البســــيط ســــريبك الجهــــات التــــي تبيــــع بالتجزئــــة ويحــــدث حــــاالت ت�أخــــري، 

ــــح  ــــدة، فــــإن مــــن المرّج ــــادة طفيفــــة علــــى وقــــت التجهيــــز عقــــب اعتمــــاد ممارســــة جدي ــــتى إن طــــرأت زي ولكــــن حـ

أن يكتســــب الموظفــــون الخــــربة بالممارســــة ويســــارعوا فــــي اإللمــــام بهــــا، وُيعيــــدوا بذلــــك وقــــت التجهيــــز إلــــى 

ــاد  ــــت بأســــرتاليا عــــن أوقــــات اســــرتجاع الســــجائر قبــــل اعتمــ ــــالً مــــن دراســــة أجري ــــّن مث مســــتوياته األساســــية. وتب

التغليــــف البســــيط وبعــــده أن “الجهــــات التــــي تبيــــع بالتجزئــــة ســــرعان مــــا اكتســــبت خــــربة بالتشــــريع الجديــــد بشــــأن 

التغليــــف البســــيط، وهــــو مــــا أثبت�تــــه البّينــــات عقــــب عــــودة وقــــت االســــرتجاع إلــــى وقعــــه األساســــي فــــي األســــبوع 

الثانــــي مــــن التنفيــــذ وبقائــــه كذلــــك بعــــد عــــدة أشــــهر. ومــــن غــــري الُمحتمــــل أن ت�تحقــــق أوقــــات االســــرتجاع 

الطويلــــة التــــي توقعــــت حدوثهــــا الجماعــــات التــــي تبيــــع بالتجزئــــة والُممّولــــة مــــن دوائــــر صناعــــة التبــــغ، وأن 

يرتتــــب عليهــــا ت�كاليــــف توقعــــت تلــــك الجماعــــات أن ت�ت�كبدهــــا صغــــرى الجهــــات التــــي تبيــــع بالتجزئــــة بســــبب تنفيــــذ 
التغليــــف البســــيط.” 162

أمــــا الناحيــــة الثانيــــة، فقــــد اأِشــــري فيهــــا إلــــى أن انخفــــاض مبيعــــات منتجــــات التبــــغ بســــبب التغليــــف البســــيط ســــيؤثر 

ســــلبًا علــــى الجهــــات التــــي تبيعهــــا بالتجزئــــة. ومــــن األهميــــة بمــــكان فــــي هــــذا الصــــدد إدراك الفــــرق بــــن انخفــــاض 

ــي  ــ ــدان الت ــ ــي البل ــى فــ ــد تبقــ ــات قــ ــي مبيعــ ــاالً، وهــ ــات إجمــ ــاض المبيعــ ــغ وانخفــ ــ ــي التب ــار تعاطــ ــدالت انتشــ معــ

تشــــهد نمــــوًا ســــكانيًا قويــــًا بمعــــدالت ثابتــــة أو تطــــرأ عليهــــا زيــــادات أيضــــًا عنــــد انخفــــاض معــــدالت انتشــــار تعاطــــي 

التبــــغ. وإضافــــة إلــــى ذلــــك، فــــإن مــــن الضــــروري أيضــــًا اإلشــــارة إلــــى أنــــه مــــن غــــري المتوقــــع أن ُيحــــدث التغليــــف 

البســــيط انخفاضــــًا كبــــريًا ومفاجئــــًا فــــي مبيعــــات التبــــغ. ومثلمــــا هــــو موّضــــح أعــــاله، فــــإن التغليــــف البســــيط معــــّد 

لغــــرض تنفيــــذه فــــي إطــــار اتبــــاع نهــــج شــــامل لمكافحــــة التبــــغ وتعزيــــ�ز تنفيــــذ تدابــــري التوســــيم والتغليــــف القائمــــة 

ــــل بمعنــــاه هــــذا تغيــــ�ريًا  والقيــــود المفروضــــة علــــى اإلعــــالن عــــن التبــــغ والرتويــــ�ج لــــه ورعايتــــه، وهــــو تغليــــف يمّث

تدري�جيــــًا فــــي السياســــة المنتهجــــة وليــــس تغيــــ�ريًا جذريــــًا تمثلــــه شــــركات التبــــغ والجهــــات التــــي تناصرهــــا.

التغليف البسيط والجهات 3-4
 موارد مرجعيةالتي تبيع بالتجزئة؟

إضافية
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