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ملخص تنفيذي
تطبـ ــق قوانـ ــن تطالـ ــب بتغليـ ــف منتجـ ــات التبـ ــغ
أصبحـ ــت أسـ ــراليا فـ ــي عـ ــام  2012أول دولـ ــة عضـ ــو بالمنظمـ ــة
ّ
(موحــــد ًا) .وســــ ّنت منــــذ ذلــــك الحــــن كل مــــن فرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة لربيطانيــــا
تغليفــــ ًا بســــيط ًا
ّ
العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية قوانــــن بشــــأن تنفيــــذ التغليــــف البســــيط ،واســــتهلت عــــدة دول أعضــــاء أخــــرى
فـ ــي المنظمـ ــة إجـ ــراءات تشـ ــريعية تصبـ ــو إلـ ــى بلـ ــوغ الهـ ــدف نفسـ ــه .وقـ ــد و ّلـ ــدت تلـ ــك األنشـ ــطة التشـ ــريعية
طلب ــ ًا كبـــر ًا علـــى المعلومـــات مـــن الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمـــة ومجتمعـــات الصحـــة العموميـــة علـــى نطـــاق
أوســـع .ونشـ ــرت الـ ــدول األعضـ ــاء فـــي المنظمـ ــة وفئـــات المجتمـــع المدنـــي مجموعـــة كبـــرة مـ ــن المعلومـ ــات
عــــن تنفيــــذ التغليــــف البســــيط علــــى المســــتوى الوطنــــي ،بمــــا فيهــــا معلومــــات عــــن اعــــراض دوائــــر صناعــــة
التب ــغ عل ــى تل ــك السياس ــة .ويس ــعى ه ــذا المنش ــور إل ــى االعتم ــاد عل ــى تل ــك األعم ــال الهام ــة م ــن أج ــل بي ــان
التطـ ــورات الطارئـ ــة علـ ــى مسـ ــتوى البلـ ــدان وتقديـ ــم إرشـ ــادات إلـ ــى الـ ــدول األعضـ ــاء األخـ ــرى فـ ــي المنظمـ ــة
التـ ــي تبحـ ــث موضـ ــوع تنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط.
ويختلــــف التغليــــف البســــيط عــــن ســــائر التدابــــر المتعلقــــة بالتغليــــف والتوســــيم ،مثــــل التحذيــــرات الصحيــــة
ـورة الكبـ ــرة .ويعـ ــرف هـ ــذا المنشـ ــور التغليـ ــف البسـ ــيط بمـ ــا يتماشـ ــى مـ ــع المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة لتنفيـ ــذ
المصـ ـ ّ
المادتـ ــن  11و 13مـ ــن اتفاقيـ ــة منظمـ ــة الصحـ ــة العالميـ ــة اإلطاريـ ــة بشـ ــأن مكافحـ ــة التبـ ــغ (اتفاقيـ ــة المنظمـ ــة
اإلطاريـــة) .وتعــ ّـرف المبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيـــذ المـــادة ( 11تغليـــف وتوســـيم منتجـــات التبـــغ) التغليـــف البســـيط
علــــى أنــــه مــــن “التدابــــر الراميــــة إلــــى تقي�يــــد أو حظــــر اســــتخدام الشــــعارات أو األلــــوان أو صــــور العالمــــات
التجاريـ ــة أو المعلومـ ــات الرتوي�جيـ ــة علـ ــى أغلفـ ــة المنتجـ ــات مـ ــا عـ ــدا اسـ ــم العالمـ ــة التجاريـ ــة واسـ ــم المنتـ ــج
المعروضـ ــن بلـ ــون وخـ ــط عادي ـ ـ�ي (تغليـ ــف بسـ ــيط)” .أمـ ــا المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة لتنفيـ ــذ المـ ــادة ( 13اإلعـ ــان عـ ــن
التب ــغ والرتويــ�ج ل ــه ورعايت ــه) فتص ــف التغلي ــف البس ــيط بالعب ــارات التالي ــة“ :اس ــتعمال اللون ــن األس ــود واألبي ــض
أو أي لونــــن متباينــــن آخريــــ�ن ،حســــبما تحــــدده الســــلطات الوطنيــــة؛ وأال يشــــمل ســــوى ذكــــر اســــم العالمــــة
التجاريـــة و /أو اســـم المنتـــج و /أو اســـم جهـــة الصنـــع ،وتفاصيـــل االتصـــال وكميـــة المنتـــج فـــي العلبـــة ،ودون
إدراج أي شـ ــعارات أو سـ ــمات أخـ ــرى باس ـ ـت�ثناء التحذيـ ــرات الصحيـ ــة والعالمـ ــات الضري�بيـ ــة وسـ ــائر المعلومـ ــات أو
موح ــد
العالم ــات الت ــي تفرضه ــا الحكوم ــات؛ وتحدي ــد ن ــوع م ــن أن ــواع الخط ــوط وتحدي ــد حجم ــه؛ واس ــتعمال ش ــكل
ّ
موحـــدة .وينبغـــي أال يوضـــع داخـــل العلـــب وأال يلحـــق بهـــا ،هـــي أو الســـجائر المفـــردة أو
موحـــد ومـــواد
وحجـــم
ّ
ّ
منتجـ ــات التبـ ــغ األخـ ــرى ،أي شـ ــكل مـ ــن أشـ ــكال اإلعـ ــان أو الرتوي ـ ـ�ج”.
ـة المادتـــن  11و 13منهـــا،
وعنـــد النظـــر إلـــى التغليـــف البســـيط فـــي ســـياق اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة ،وخاصــ ً
فـــإن هـــذا التغليـــف يحقـــق مقاصـــد عديـــدة ،منهـــا مـــا يلـــي:

1.1تقليل جاذبية منتجات التبغ؛
2.2والقضاء عىل آثار تغليف التبغ بوصفه من أشكال اإلعالن عنه والرتويج له؛
3.3والتصدي لتقنيات تصميم العلب التي قد توحي بأن بعض منتجات التبغ أقل رضراً من غريه؛
4.4وإبراز التحذيرات الصحية وزيادة فعاليتها.
وتســــ ّلم اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة بــــأن مكافحــــة التبــــغ مرهونــــة بتطبيــــق تدابــــر شــــاملة ومتعــــددة
القطاعـ ــات تعمـ ــل جنب ـ ـ ًا إلـ ــى جنـ ــب بطريقـ ــة مت�كاملـ ــة .وفـ ــي هـ ــذا السـ ــياق ،فـ ــإن التغليـ ــف البسـ ــيط بوصفـ ــه
تدبـــر ًا يحـــد مـــن الطلـــب فـــي حـــد ذاتـــه ،هـــو تغليـــف يكمـــل ســـائر التدابـــر الراميـــة إلـــى الحـــد مـــن الطلـــب علـــى
منتجـــات التبـــغ ،أو يســـتند إلـــى تلـــك التدابـــر ،مثـــل وضـــع التحذيـــرات الصحيـــة اإللزاميـــة وفـــرض القيـــود الشـــاملة
علـــى اإلعـــان عـــن التبـــغ والرتوي ــ�ج لـــه ورعايتـــه .والتغليـــف البســـيط هـــو ليـــس ح ــاً شـــامالً للعواقـــب المرتتبـــة
علـ ــى اسـ ــتهالك التبـ ــغ ،ولكنـ ــه يمثـ ــل خطـ ــوة ت�كميليـ ــة ترت�كـ ــز إلـ ــى سياسـ ــات أخـ ــرى.
iv

v

البينـــات التجري�بيـــة الـــواردة فـــي شـــكل دراســـات ومســـوح رائـــدة ودراســـات أجرتهـــا
وثمـــة طائفـــة واســـعة مـــن ّ

■وكيفيــــة التعامــــل مــــع املعلومــــات املتعلقــــة باملكونــــات واالنبعاثــــات ،مبــــا فيهــــا املعلومــــات املضلّلــــة عــــن كميــــات القــــار والنيكوتــــن
املوجــــودة يف املنتــــج؛

المتبعــــة فــــي هــــذا المضمــــار مناســــبة لتحقيــــق األغــــراض المحــــددة .و�أجريــــت فــــي اآلونــــة األخــــرة ثالثــــة

■وكيفية التعامل مع املعلومات املتعلقة بقابلية املنتج عىل التسبب يف نشوب الحرائق؛

ـرر اعتمـــاد التغليـــف البســـيط وتؤيـــد االســـتنتاج القائـــل إن السياســـة
مجموعـــات الرتكيـــز تقـــدم براهـــن قويـــة تــ ّ
بالبينـــات المســـتمدة مـــن أســـراليا فـــي
للبينـــات تؤيـــد هـــذا االســـتنتاج ،فض ــاً عـــن ت�أي�يـــده
اســـتعراضات منهجيـــة
ّ
ّ
وق ــت س ــابق ،وه ــو أم ــر يتف ــق م ــع اس ــتنتاج م ــؤداه أن التغلي ــف البس ــيط ه ــو تدخ ــل فع ــال م ــن تدخ ــات الصح ــة

■وماهية املعلومات املوضوعة عىل علبة املنتج ،إن ُوجِ دت ،عن موضوع اإلقالع عن التدخني؛

العموميـ ــة.

■وإمكانيـــة اســـتخدام الدمغـــات أو العالمـــات الرضيبيـــة عـــى علـــب منتجـــات التبـــغ ألغ ــراض اقتفـــاء أثرهـــا وتحديـــد منشـــأها ،مبـــا يف
ذلـــك مواضـــع تثبيـــت تلـــك الدمغـــات أو العالمـــات ،وكيفيـــة تثبيتهـــا؛

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

■وكيفية بيان شفرة التعريف (باركود) عىل علبة املنتج؛

الم ّتبعـــة
التبايـــن فـــي مختلـــف الواليـــات القضائيـــة ،وقـــد ُيعـــزى هـــذا التبايـــن إلـــى اختـــاف الخيـــارات السياســـية ُ

■وكيفية بيان أية معلومات أخرى تق ّرر الحكومة وضعها عىل علبة املنتج.

فـ ــي صياغـ ــة التدابـ ــر ،أو إلـ ــى اختـ ــاف سـ ــياقات تطبيـ ــق تلـ ــك التدابـ ــر .وفيمـ ــا يلـ ــي مـ ــا تنـ ــص عليـ ــه اتفاقيـ ــة
المنظمـ ــة اإلطاريـ ــة والمبـ ــادئ التوجيهيـ ــة المتعلقـ ــة بتنفيـ ــذ موادهـ ــا فـ ــي الحـ ــاالت التـ ــي يتقـ ـ ّـرر فيهـ ــا تنفيـ ــذ
التغليـ ــف البسـ ــيط:

المطبقـ ــة فـ ــي أسـ ــراليا وأيرلنـ ــدا والمملكـ ــة المتحـ ــدة موضـ ــع الطعـ ــن
وكانـ ــت أيض ـ ـ ًا قوانـ ــن التغليـ ــف البسـ ــيط
ّ
فيهــــا قانونيــــ ًا مــــن جانــــب دوائــــر صناعــــة التبــــغ .وت�ك ّللــــت جهــــود أســــراليا بالنجــــاح فــــي ميــــدان الدفــــاع عــــن

■اإلشارة ضمناً إىل رضورة تطبيق التغليف البسيط عىل فئات منتجات التبغ كافة؛

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

■والتوصيـــة بتقييـــد اســـتخدام الشـــعارات أو األلـــوان أو صـــور العالمـــات التجاريـــة أو املعلومـــات الرتويجيـــة عـــى علـــب املنتجـــات ماعـــدا
اســـم العالمـــة التجاريـــة واســـم املنتـــج املعروضـــن بلـــون وخـــط عاديـــن؛

بموجـ ــب معاهـ ــدة اس ـ ـت�ثمار ثنائيـ ــة .وال تـ ــزال أسـ ــراليا ،فـ ــي وقـ ــت تدوي ـ ـ�ن هـ ــذا التقري ـ ـ�ر ،تدافـ ــع عـ ــن مطالبـ ــات

■والتوصيــــة بــــرورة أن تتصــــدى قوانــــن التغليــــف البســــيط للمســــائل املتعلقــــة بســــات التصميــــم التــــي تزيــــد جاذبيــــة التبــــغ إىل
املســـتهلك ،مثـــل أشـــكال الحيوانـــات أو غريهـــا مـــن األشـــكال ،أو العبـــارات “املرحـــة” أو ورق لـــف الســـجائر امللـــون أو الروائـــح الجذابـــة
أو الطراف ـــة يف الشـــكل أو العل ـــب املوســـمية؛
■والتوصية برضورة توحيد مامرسات عرض منتجات التبغ (مقارنة بالعلب التي تُباع بالتجزئة)؛

قدمتهـ ــا كل مـ ــن كوبـ ــا والجمهوريـ ــة الدومينيكيـ ــة وهنـ ــدوراس وإندونيسـ ــيا بموجـ ــب قانـ ــون منظمـ ــة التجـ ــارة
العالميـــة ،فيمـــا تواصـــل كل مـــن أيرلنـــدا والمملكـــة المتحـــدة الدفـــاع عـــن مطالبـــات معروضـــة علـــى محاكمهمـــا
المحليـ ــة تحت�كـ ــم إلـ ــى عناصـ ــر قانـ ــون االتحـ ــاد األوروبـ ــي.
بالبينـ ــات ،كمـ ــا أنـ ــه ليـ ــس
وليـ ــس جديـ ــد ًا أن تعـ ــرض دوائـ ــر صناعـ ــة التبـ ــغ علـ ــى تدابـ ــر مكافحـ ــة التبـ ــغ المسـ ــندة
ّ
جديـ ــد ًا أن يلجـ ــأ الكثـ ــر مـ ــن الحكومـ ــات إلـ ــى القضـ ــاء فيمـ ــا يتعلـ ــق بقوانـ ــن مكافحـ ــة التبـ ــغ .بيـ ــد أنـ ــه ينبغـ ــي أن

■والتوصيــــة بعــــدم حجــــب التحذيــــرات والرســــائل الصحيــــة أو طمــــس معاملهــــا أو تقويضهــــا بالبطاقــــات الالصقــــة وامللصقــــات واألغلفــــة
واألغطيــــة واألكســــية وورق التغليــــف وإعالنــــات الرتويــــج الداخليــــة والخارجيــــة لصانعــــي التبــــغ (وعــــدم تقويضهــــا ضمنــــاً لألغــــراض
املنشــــودة مــــن التغليــــف البســــيط)؛

القوانـ ــن المحليـ ــة والدوليـ ــة علـ ــى حـ ــد سـ ــواء ،وهـ ــي تشـ ــمل مـ ــا يلـ ــي:

■والتوصيـــة بـــرورة تخصيـــص الوقـــت الـــكايف لتطبيـــق التدابـــر املتعلقـــة بتغليـــف املنتجـــات وتوســـيمها عـــى نحـــو يتيـــح املجـــال أمـــام
املصنعـــن واملســـتوردين لتنســـيق موضـــوع طباعـــة علـــب جديـــدة.

االعتبارات العامة

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

■الكيفيـــة التـــي يجـــب أن تُعـــرض بهـــا النواحـــي األخـــرى املتعلقـــة بتغليـــف علـــب التجزئـــة تغليف ــاً بســـيطاً أو مو ّحـــداً ،ومنهـــا ألـــوان
العلـــب وشـــكلها النهـــايئ (مـــن حيـــث كونهـــا المعـــة أو كامـــدة اللـــون)؛
■واملدى الذي ينبغي أن يتأثر فيه التطبيق باالختالفات التي تشـــوب فئات منتجات التبغ ككل؛
■واملــــدى الــــذي ميكــــن أن تُعــــرض فيــــه عــــى العلبــــة أســــاء املؤسســــات أو الــــركات التجاريــــة ،والشــــكل الــــذي ميكــــن أن تتخــــذه
تلـــك األســـاء؛

بين ــة م ــن أح ــكام القض ــاء المعم ــول
ت�ك ــون الحكوم ــات الت ــي تصم ــم التداب ــر المتعلق ــة بالتغلي ــف البس ــيط عل ــى ّ
بهــــا حاليــــ ًا ،ومــــن وجــــود نهــــوج عديــــدة قــــادرة علــــى تعزيــــ�ز مواقفهــــا القانونيــــة أو تعضيدهــــا بمقتضــــى

1.1تحديد أغراض التغليف البسيط التنظيمية بطريقة تسندها بالب ّينات وتربطها باتفاقية املنظمة اإلطارية؛
2.2وضامن تنفيذ التغليف البسيط يف إطار اتخاذ مجموعة شاملة من تدابري مكافحة التبغ؛
3.3وضامن مرونة القوانني إفساحاً للمجال أمام تعديلها ،عند اللزوم؛
4.4واعتامد نهج يضم أجهزة الحكومة كلّها يف مجال رسم السياسات وتطبيقها وإنفاذها وتقييمها.
العملية السياسية
1.1جمع أفضل الب ّينات املتاحة؛

■وكيفيــــة إنفــــاذ تدبــــر التغليــــف البســــيط ،مبــــا يف ذلــــك املســــؤولون عــــن إنفــــاذه ،وماهيــــة الجــــزاءات املفروضــــة عــــى مختلــــف
الجهــــات الفاعلــــة يف سلســــلة التوريــــد يف حــــال عــــدم االمتثــــال ،مثــــل املســــتوردين واملصنعــــن والبائعــــن بالتجزئــــة؛

2.2والقيام ،إن أمكن ،باختبار مدى فعالية مختلف النهوج امل ُ ّتبعة بشأن التغليف البسيط؛

■ومـــا إذا كان ينبغـــي الســـاح بإعـــادة تغليـــف منتجـــات التبـــغ عقـــب اســـتريادها ،بوصـــف ذلـــك وســـيلة لتلبيـــة متطلبـــات قانـــون
التغليــــف البســــيط.

3.3ومراعــــاة الحقــــوق املتعلقــــة باألصــــول القانونيــــة املرعيــــة يف عمليــــة رســــم السياســــات وفقــــا ألحــــكام القانــــون الوطنــــي
وأحــــكام املــــادة  3-5مــــن اتفاقيــــة املنظمــــة اإلطاريــــة ،مبــــا فيهــــا املبــــادئ التوجيهيــــة املتعلقــــة بهــــا؛

وي�رتبــــط تصميــــم تدابــــر التغليــــف البســــيط ارتباطــــ ًا وثيقــــ ًا بســــائر التدابــــر المتعلقــــة بتغليــــف المنتجــــات

4.4ورســـم سياســـات بشـــأن إعـــداد الوثائـــق واالحتفـــاظ بهـــا وفق ــاً ألحـــكام القانـــون الوطنـــي انطالق ــاً مـــن مرحلـــة بـــدء عمليـــة
رســــم السياســــات (مــــن أجــــل التعامــــل مــــع املطالبــــات التــــي تقدمهــــا باســــتمرار دوائــــر صناعــــة التبــــغ بشــــأن حريــــة
املعلومــــات)؛

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

■حجم التحذيرات الصحية؛

5.5وإتاحة الوقت الكايف أمام املنتجني للتكيف مع التغليف وبيع ما لديهم حالياً من مخزونات؛

■وأماكن وضع التحذيرات الصحية عىل علبة املنتج ،مثل الجزء العلوي من الّتغليف؛

6.6وضامن عدم قطع التزامات للمستثمرين يف قطاع التبغ ألغراض تشجيع االستثامرات األجنبية.

■وكيفية التعامل مع عنارص التغليف املضلّلة ،ومنها العبارات الوصفية والعالمات والرموز؛

vi

vii

رسم السياسات
1.1تنفيذ التغليف البسيط عىل جميع ما يُباع بالتجزئة من فئات علب التبغ وعىل منتجات التبغ ككل؛

مقدمة

2.2وضامن إمكانية متييز العالمات التجارية عن بعضها البعض؛
3.3والســــاح بتســــجيل العالمــــات التجاريــــة (رشيطــــة أال تنطــــوي عــــى التضليــــل) ،وإتاحــــة املجــــال أمــــام اســــتبقاء أســــاء
العالمــــات التجاريــــة املوجــــودة حاليــــاً يف ســــجالت التســــجيل؛
4.4ومنع شطب أسامء عالمات التبغ التجارية من السجالت بحجة عدم استخدامها بسبب التغليف البسيط؛
5.5والسامح بتثبيت عالمات عىل العلب تساعد عىل منع االتجار غري املرشوع بها؛
6.6والسامح بإعادة تغليف منتجات التبغ عند نقطة االسترياد.

تطب ــق بالكام ــل تداب ــر التغلي ــف
أصبح ــت أس ــراليا ف ــي كان ــون األول /ديس ــمرب  2012أول دول ــة عض ــو بالمنظم ــة
ّ
البســــيط .وتنامــــى منــــذ حينهــــا اهتمــــام الــــدول األعضــــاء بالمنظمــــة فــــي هــــذا التغليــــف إلــــى درجــــة يمكــــن
فيهـــا اآلن مالحظـــة عمليـــة انتشـــار سياســـات التغليـــف البســـيط ،أو مـــا يســـميه البعـــض بعولمـــة هـــذا التغليـــف.
وقامــــت كل مــــن فرنســــا وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية فــــي وقــــت
تدوي ـ ـ�ن هـ ــذا التقري ـ ـ�ر بسـ ــن قوانـ ــن ستشـ ــهد تنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط فـ ــي عـ ــام  ،2016فيمـ ــا تعكـ ــف هنغاريـ ــا

ومـ ــن المهـ ــم الت�أكيـ ــد علـ ــى أن القصـ ــد مـ ــن تطبيـ ــق إجـ ــراءات التغليـ ــف البسـ ــيط الناشـ ــئة عـ ــن هـ ــذه التوصيـ ــات

والرنوي ـ ـ�ج علـ ــى وضـ ــع قوانـ ــن معنيـ ــة بتنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط .وتواظـ ــب سـ ــنغافورة علـ ــى إجـ ــراء مشـ ــاورات

ال يعنـ ــي أن تلـ ــك التدابـ ــر س ـ ـت�تعارض مـ ــع القوانـ ــن المحليـ ــة أو الدوليـ ــة ،وعـ ــاوة علـ ــى ذلـ ــك ،فـ ــإن القوانـ ــن

عام ــة بقص ــد اعتم ــاد ه ــذا التغلي ــف ،بينم ــا تع ــرب بل ــدان أخ ــرى كث ــرة ،ومنه ــا نيوزيلن ــدا وجن ــوب أفريقي ــا وتركي ــا،

تقيـــد المـــدى الـــذي يمكـــن فيـــه إضفـــاء طابـــع التعميـــم فـــي
والظـــروف المتباينـــة لمختلـــف الواليـــات القضائيـــة ّ

عـ ــن نيتهـ ــا لتطبيـ ــق تلـ ــك التدابـ ــر أو تعكـ ــف علـ ــى االضطـ ــاع بعمليـ ــة وضـ ــع السياسـ ــات المتعلقـ ــة بذلـ ــك.

هـــذا الصـــدد .وبرغـــم ذلـــك ،فـــإن االضطـــاع بعمليـــة دقيقـــة لرســـم السياســـات وتنفيذهـــا وتقي�يمهـــا يمكـــن أن
عضـ ــد المواقـ ــف القانونيـ ــة المؤيـ ــدة لتلـ ــك التدابـ ــر.
وي ّ
يعـ ـ ّـزز التدابـ ــر ُ
طبقـ ــة ُ
الم ّ

ولق ــد أدى أيضــ ًا االهتم ــام ف ــي التغلي ــف البس ــيط والمعارض ــة المكثف ــة الت ــي أبدته ــا دوائ ــر صناع ــة التب ــغ إزاءه
إلـ ــى توليـ ــد الطلـ ــب علـ ــى المعلومـ ــات مـ ــن جانـ ــب الـ ــدول األعضـ ــاء بالمنظمـ ــة .ويسـ ــعى هـ ــذا المنشـ ــور إلـ ــى

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

تلبيـــة هـــذا الطلـــب مـــن خـــال تجميـــع المعلومـــات عـــن جوانـــب التغليـــف البســـيط المهمـــة بالنســـبة إلـــى جميـــع

تشــــن حمــــات ضــــد اعتمــــاد تلــــك التدابــــر وتطعــــن فيهــــا بالميــــدان السياســــي.
والجهــــات التــــي تناصرهــــا
ّ

ال ــدول األعض ــاء بالمنظم ــة ،وع ــن طريــ�ق تحدي ــد الم ــوارد الهام ــة الت ــي تق ــدم مزي ــد ًا م ــن التفاصي ــل ع ــن مس ــائل

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

ت�تعلـ ــق بالصحـ ــة العموميـ ــة تحديـ ــد ًا .ويس ـ ـ ّلم هـ ــذا المنشـ ــور عوض ـ ـ ًا عـ ــن سـ ــعيه إلـ ــى النطـ ــق بالقـ ــول الفصـ ــل

مـ ــن أجـ ــل معارضـ ــة عمليـ ــة وضـ ــع القوانـ ــن المتعلقـ ــة بالتغليـ ــف البسـ ــيط .وتبـ ـ ّـن فـ ــي أسـ ــراليا أن معارضـ ــة

بش ــأن التغلي ــف البس ــيط ،ب ــأن سياس ــات التغلي ــف البس ــيط آخ ــذة ف ــي التط ــور بوت ــرة يتق ــادم فيه ــا بس ــرعة أي

دوائــــر الصناعــــة لتدابــــر التغليــــف البســــيط هــــي أيضــــ ًا أكــــر بكثــــر مــــن معارضــــة دوائــــر الصناعــــة التقليديــــة

منشـــور يســـعى إلـــى جمـــع المعلومـــات عـــن هـــذا الموضـــوع .وعـــاوة علـــى ذلـــكُ ،يواظـــب علـــى تحديـــث بعـــض

العتمـــاد تدابـــر أخـــرى لمكافحـــة التبـــغ .وأطلقـــت شـــركات التبـــغ والجهـــات التـــي تناصرهـــا فـــي إطـــار إبـــداء تلـــك

ـدث عنهـــا.
المـــوارد القائمـــة عـــن التغليـــف البســـيط بطـــرق يتع ــ ّذر فيهـــا إعـــداد منشـــور واحـــد محــ ّ

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

المنطلـــق ،فـــإن هـــذا المنشـــور ُيقســـم إلـــى أربعـــة أجـــزاء ،إذ يعـــرف الجـــزء  1منـــه فـــي بـــادئ األمـــر
ومـــن هـــذا ُ

المعارضـــة العديـــد مـــن المزاعـــم ،مـــن قبيـــل مـــا يلـــي :ســـيزيد التغليـــف البســـيط معـــدالت االتجـــار غـــر المشـــروع
وغريهــــا مــــن الحجــــج التــــي تســــوقها شــــركات التبــــغ مــــع المصالــــح الشــــخصية لدوائــــر صناعــــة التبــــغ ،ولكنهــــا
ال تؤتـ ــي أكلهـ ــا فـ ــي أسـ ــراليا ،وغالب ـ ـ ًا مـ ــا تفتقـ ــر إلـ ــى أي أسـ ــاس منطقـ ــي تسـ ــتند إليـ ــه.

ـدد أيض ـ ـ ًا فـ ــي معـ ــرض قيامـ ــه
مفهـ ــوم التغليـ ــف البسـ ــيط ويميـ ــزه عـ ــن سـ ــائر تدابـ ــر التغليـ ــف والتوسـ ــيم ،ويحـ ـ ّ
ـدد الجـ ــزء  1مقاصـ ــد التغليـ ــف
بذلـ ــك ،أحـ ــكام اتفاقيـ ــة المنظمـ ــة اإلطاريـ ــة األكـ ــر صلـ ــة بهـ ــذا التغليـ ــف .كمـ ــا يحـ ـ ّ
المتبـــع فـــي مكافحـــة التبـــغ.
البســـيط وي�بــ ّـن المواضـــع التـــي تصبـــح فيهـــا السياســـة جـــزء ًا مـــن النهـــج الشـــامل ُ
البينـ ــات الداعمـ ــة للتغليـ ــف البسـ ــيط ،والتـ ــي ترتبـ ــط ارتباط ـ ـ ًا وثيق ـ ـ ًا
وأخـ ــر ًا ،يبـ ـ ّـن الجـ ــزء المذكـ ــور إي�جـ ــاز قاعـ ــدة ّ
بمقاصـ ــد السياسـ ــة ومربراتهـ ــا.
أم ــا الج ــزء  2في ــورد وصفـ ـ ًا موج ــز ًا لإلج ــراءات الت ــي اضطلع ــت به ــا كل م ــن أس ــراليا وفرنس ــا وأيرلن ــدا والمملك ــة
المتحـ ــدة فـ ــي مجـ ــال وضـ ــع السياسـ ــات وتطبيقهـ ــا ،قبـ ــل تحديـ ــد المسـ ــائل السياسـ ــية المقـ ـ ّـرر أن ُينظـ ــر فيهـ ــا
ـدة عناصـــر أساســـية ،وأن
ـون مـــن عــ ّ
لـــدى وضـــع تدابـــر التغليـــف البســـيط .وي�وضـــح الجـــزء  2أن هـــذا التغليـــف مكــ ّ
مـ ــن الممكـ ــن تعلـ ــم الكثـ ــر مـ ــن تجربـ ــة أسـ ــراليا فـ ــي ميـ ــدان تطبيـ ــق المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة المتعلقـ ــة بتنفيـ ــذ
اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة وت�كي�يــــف تجربتهــــا تلــــك ألغــــراض معينــــة ،بيــــد أن تطبيقهــــا قــــد يختلــــف اختالفــــ ًا
طفيف ـ ـ ًا باختـ ــاف الواليـ ــات القضائيـ ــة.
وي�بـ ـ ّـن الجـ ــزء  3بإي�جـ ــاز القضايـ ــا القانونيـ ــة التـ ــي ت�كتنـ ــف موضـ ــوع التغليـ ــف البسـ ــيط بموجـ ــب القانـ ــون المحلـ ــي
ـد
وذاك الدولـ ــي ،ويحـ ــدد الطـ ــرق التـ ــي تم ّكـ ــن الحكومـ ــات مـ ــن تدعيـ ــم مواقفهـ ــا القانونيـ ــة .وهـ ــذا النـ ــص معـ ـ ّ
إلب ــراز أن ــواع الحج ــج الت ــي تس ــوقها ش ــركات التب ــغ ل ــدى تقديمه ــا للمطالب ــات المحلي ــة والدولي ــة بش ــأن التغلي ــف
محدثـ ــة عـ ــن حالـ ــة المطالبـ ــات
البسـ ــيط ،وذلـ ــك مـ ــن أجـ ــل تحقيـ ــق غـ ــرض مـ ــزدوج يتمثـ ــل فـ ــي توفـ ــر معلومـ ــات
ّ
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الجزء 1

القائمـ ــة وإتاحـ ــة المجـ ــال أمـ ــام الـ ــدول األعضـ ــاء لكـ ــي ت�تهيـ ــأ لمواجهـ ــة أنـ ــواع الحجـ ــج القانونيـ ــة التـ ــي يمكـ ــن
أن ت�توقـــع مـــن دوائـــر صناعـــة التبـــغ أن تســـوقها فـــي ســـعيها إلـــى معارضـــة التغليـــف البســـيط .وعـــاوة علـــى
ذلــــك ،فــــإن الجــــزء  3يــــرز التناقضــــات األساســــية التــــي ت�تخلــــل اعرتاضــــات دوائــــر صناعــــة التبــــغ علــــى التغليــــف
ـد مـــن
البســـيط .وتزعـــم شـــركات التبـــغ مـــن جهـــة أن التغليـــف البســـيط لـــن ُيحـــدث فعلـــه علـــى أســـاس أنـــه لـــن يحــ ّ
تعاطـــي التبـــغ ،فـــي حـــن تزعـــم مـــن جهـــة أخـــرى أن مـــن حقهـــا الحصـــول علـــى تعويضـــات بمليـــارات الـــدوالرات
عـــن األضـــرار التـــي يلحقهـــا التغليـــف البســـيط بأعمالهـــا التجاريـــة ،وهـــي تناقضـــات يتع ــ ّذر التوفيـــق بينهـــا فـــي
هذيـ ــن الموقفـ ــن.
وأخـ ــر ًا ،يبحـ ــث الجـ ــزء  4ثالثـ ــة اعرتاضـ ــات أخـ ــرى لدوائـ ــر صناعـ ــة التبـ ــغ فيمـ ــا يتعلـ ــق بالتغليـ ــف البسـ ــيط ،وهـ ــي
اعرتاضــــات �أب ِديــــت فــــي العديــــد مــــن البلــــدان ،ومؤداهــــا  -أن التغليــــف البســــيط ســــيزيد معــــدالت االتجــــار غــــر
المشـ ــروع بمنتجـ ــات التبـ ــغ ويسـ ــفر عـ ــن انخفـ ــاض أسـ ــعارها وي�ؤثـ ــر سـ ــلب ًا علـ ــى بائعيهـ ــا بالتجزئـ ــة .غـ ــر أن تلـ ــك
ـدد أيـ ــة شـ ــواغل تعـ ــرب عنهـ ــا الحكومـ ــات
التوقعـ ــات لـ ــم ت�تحقـ ــق فـ ــي أسـ ــراليا ،وباإلمـ ــكان وضـ ــع سياسـ ــات تبـ ـ ّ

التغليف البسيط:
تعريفه ومقاصده
والبينات المتعلقة به
ّ

فـ ــي هـ ــذه المجـ ــاالت.
دث هذا المنشور يوم  29شباط /فرباير .2016
ُح ِّ

تعتمـ ــد مكافحـ ــة التبـ ــغ علـ ــى تطبيـ ــق تدابـ ــر شـ ــاملة ومتعـ ــددة القطاعـ ــات تعمـ ــل جنب ـ ـ ًا إلـ ــى جنـ ــب
بطريقـــة مت�كاملـــة ،وهـــو أمـــر تس ــ ّلم بـــه اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة التـــي هـــي معاهـــدة مســـندة
بالبينـــات تضـــم  180دولـــة طرف ــ ًا وتنـــدرج ضمـــن المعاهـــدات التـــي شـــهدت أســـرع معـــدالت االنضمـــام
إليهــــا وأوســــعها نطاقــــ ًا فــــي منظومــــة األمــــم المتحــــدة .وتعــــرف المــــادة  4-4مــــن اتفاقيــــة
المنظم ــة اإلطاري ــة ب ــأن “التداب ــر واالس ــتجابات الش ــاملة والمتع ــددة القطاع ــات للح ــد م ــن اس ــتهالك
ـد أمـ ــر ًا أساسـ ــي ًا
جميـ ــع منتجـ ــات التبـ ــغ علـ ــى كل مـ ــن المسـ ــتوى الوطنـ ــي واإلقليمـ ــي والدولـ ــي تعـ ـ ّ
مــــن أجــــل الحيلولــــة ،وفقــــ ًا لمبــــادئ الصحــــة العموميــــة ،دون حــــدوث اإلصابــــة باألمــــراض والعجــــز
والوفـ ــاة قبـ ــل األوان بسـ ــبب اسـ ــتهالك التبـ ــغ والتعـ ــرض لدخانـ ــه”.
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و ُتل ــز ِم اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة فـــي ســـياق اتبـــاع هـــذا النهـــج الشـــامل األطـــراف فيهـــا بتطبيـــق
تدابــــر مختلفــــة فــــي مجــــال مكافحــــة التبــــغ تهــــدف إلــــى الحــــد مــــن الطلــــب علــــى منتجــــات التبــــغ.
وتشـ ــمل األحـ ــكام الراميـ ــة إلـ ــى الحـ ــد مـ ــن الطلـ ــب علـ ــى التبـ ــغ كالً مـ ــن المـ ــادة ( 6التدابـ ــر السـ ــعرية
والضري�بيـ ــة الراميـ ــة إلـ ــى الحـ ــد مـ ــن الطلـ ــب علـ ــى التبـ ــغ) والمـ ــادة ( 8الحمايـ ــة مـ ــن التعـ ــرض لدخـ ــان
التب ــغ) والم ــادة ( 9تنظي ــم محتوي ــات منتج ــات التب ــغ) والم ــادة ( 10تنظي ــم الكش ــف ع ــن منتج ــات التب ــغ)
والمـ ــادة ( 11تغليـ ــف وتوسـ ــيم منتجـ ــات التبـ ــغ) والمـ ــادة ( 12الت�ثقيـ ــف واالتصـ ــال والتدريـ ــب وتوعيـ ــة
الجمه ــور) والم ــادة ( 13اإلع ــان ع ــن التب ــغ والرتويـ ـ�ج ل ــه ورعايت ــه) والم ــادة ( 14التداب ــر الرامي ــة إل ــى
الح ــد م ــن الطل ــب فيم ــا يتعل ــق باالعتم ــاد عل ــى التب ــغ واإلق ــاع عن ــه) .وتعم ــل ه ــذه التداب ــر جنبــ ًا إل ــى
جنـ ــب مـ ــن خـ ــال اسـ ــتهداف فئـ ــات مختلفـ ــة أو متعـ ــددة أو متنوعـ ــة مـ ــن فئـ ــات السـ ــكان المسـ ــتهلكة
للتبـــغ.
وتوضـ ــح المناقشـ ــة الـ ــواردة أدنـ ــاه أن التغليـ ــف البسـ ــيط (بوصفـ ــه تدبـ ــر ًا لتغليـ ــف وتوسـ ــيم منتجـ ــات
ّ
يكمـــل ســـائر
التبـــغ فـــي حـــد ذاتـــه ،وقيـــد ًا مفروض ــ ًا علـــى اإلعـــان عنهـــا وتســـويقها) إنمـــا هـــو تدبـــر ّ
تدابـــر الحـــد مـــن الطلـــب علـــى التبـــغ وي�زيـــد فعاليتهـــا .وهـــذا التغليـــف البســـيط هـــو ليـــس ح ــاً شـــامالً
للمخاطـ ــر الناجمـ ــة عـ ــن تعاطـ ــي التبـ ــغ ،ولكنـ ــه قـ ــد يكـ ــون الخطـ ــوة المقبلـ ــة التـ ــي ت�تخذهـ ــا الواليـ ــات
القضائيـ ــة العاكفـ ــة علـ ــى تعزي ـ ـ�ز تدابـ ــر الحـ ــد مـ ــن الطلـ ــب علـ ــى التبـ ــغ أو تلـ ــك التـ ــي لديهـ ــا تدابـ ــر
فعليـــة مـــن هـــذا القبيـــل موضوعـــة موضـــع التنفيـــذ .واســـراليا حالي ــ ًا هـــي الدولـــة العضـــو الوحيـــدة
ف ــي المنظم ــة الت ــي خط ــت ه ــذه الخط ــوة التالي ــة م ــن خ ــال تنفي ــذ التغلي ــف البس ــيط ،فيم ــا ســ ّنت كل
مـــن فرنســـا وأيرلنـــدا والمملكـــة المتحـــدة قوانـــن تطالـــب بتنفيـــذ هـــذا التغليـــف فـــي عـــام .2016
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التعريف العملي
للتغليف البسيط
الموحـ ــد) فـ ــي المبـ ــادئ
يـ ــرد تعريـ ــف مفهـ ــوم التغليـ ــف البسـ ــيط (الـ ــذي ُيشـ ــار إليـ ــه أحيان ـ ـ ًا بوصفـ ــه التغليـ ــف
ّ

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

ينبغــــي أن تنظــــر األطــــراف يف اتخــــاذ تدابــــر راميــــة إىل تقييــــد أو حظــــر اســــتخدام الشــــعارات أو األلــــوان أو صــــور العالمــــات
التجاريـــة أو املعلومـــات الرتويجيـــة عـــى أغلفـــة املنتجـــات مـــا عـــدا اســـم العالمـــة التجاريـــة واســـم املنتـــج املعروضـــن بلـــون
وخــــط عاديــــن (تغليــــف بســــيط) .وميكــــن أن يعــــزز هــــذا األمــــر إمكانيــــة لفــــت التحذيــــرات والرســــائل الصحيــــة للنظــــر وأن
يعــــزز فعاليتهــــا ويحــــول دون أن يُحــــ ِّول شــــكل التغليــــف انتبــــاه املســــتهلك بعيــــداً عــــن هــــذه التحذيــــرات والرســــائل ،وأن
يتصـــدى لتقنيـــات تصميـــم العلـــب مـــن ِق َبـــل دوائـــر الصناعـــة التـــي قـــد توحـــي بـــأن بعـــض املنتجـــات أقـــل رضراً مـــن غريهـــا.

التوجيهيــــة لتنفيــــذ المادتــــن ( 11تغليــــف وتوســــيم منتجــــات التبــــغ) و( 13اإلعــــان عــــن التبــــغ والرتويــــ�ج لــــه
ورعايتـــه) مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة .وقـــد صاغـــت تلـــك المبـــادئ التوجيهيـــة أفرقـــة عمـــل مؤلفـــة مـــن

ـدد مث ــاً المبـــادئ
وهـــذه الفقـــرة موضوعـــة فـــي الســـياق األوســـع لتدابـــر التغليـــف والتوســـيم األخـــرى .وتشــ ّ

المت ــاح ل ــدى األط ــراف نفس ــها ف ــي
ممثل ــن ع ــن األط ــراف ف ــي االتفاقي ــة ،واعتم ــدت األفرق ــة المذك ــورة عل ــى ُ

المشـ ــار إليهـ ــا فـ ــي المـ ــادة (1-11أ) مض ّللـ ــة أو خادعـ ــة،
التوجيهيـ ــة علـ ــى أن المصطلحـ ــات والعبـ ــارات الوصفيـ ــة ُ

بينـــات وتجـــارب علميـــة .وكانـــت مســـودات إصـــدارات المبـــادئ التوجيهيـــة مفتوحـــة للتشـــاور مـــع
االتفاقيـــة مـــن ّ

ولكـــن هـــذه القائمـــة ليســـت شـــاملة.
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جميـ ــع األطـ ــراف قبـ ــل تقديمهـ ــا إلـ ــى مؤتمـ ــر األطـ ــراف فـ ــي اتفاقيـ ــة المنظمـ ــة اإلطاريـ ــة ،الـ ــذي اعتمـ ــد الحق ـ ـ ًا
ـاء علـــى ذلـــك ،وفـــي ضـــوء طابـــع المبـــادئ التوجيهيـــة الرســـمي،
تلـــك المبـــادئ التوجيهيـــة بتوافـــق اآلراء .وبنــ ً
فـــإن هـــذه الورقـــة تســـتخدم تعريـــف التغليـــف البســـيط الـــوارد فـــي تلـــك المبـــادئ التوجيهيـــة ،والـــذي يجـــب أن
ُيقـ ــرأ فـ ــي السـ ــياق األوسـ ــع للمادتـ ــن  11و.13
و ُتلــــزٍم المــــادة  11األطــــراف فــــي االتفاقيــــة بتطبيــــق “تدابــــر فعالــــة” لضمــــان عــــدم الرتويــــ�ج عــــن طريــــ�ق
تغليــــف منتــــج التبــــغ وتوســــيمه ،ألي منتــــج مــــن منتجــــات التبــــغ بــــأي وســــيلة كاذبــــة أو مض ّللــــة أو خادعــــة

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

هنـــاك الكثـــرون يف العـــامل ممـــن ال يدركـــون متام ــاً مخاطـــر املراضـــة والوفـــاة املبكـــرة الناجمـــة عـــن تعاطـــي التبـــغ والتعـــرض
لدخانـــه أو ال يفهمـــون هـــذه املخاطـــر أو يقللـــون مـــن أهميتهـــا .وأثبتـــت التحذي ــرات والرســـائل الصحيـــة املصممـــة جيـــداً عـــى 
تغليـــف علـــب منتجـــات التبـــغ أنهـــا وســـائل عاليـــة املـــردود إلذكاء وعـــي الجمهـــور بآثـــار تعاطـــي التبـــغ عـــى الصحـــة وأنهـــا
فعالـــة يف الحـــد مـــن اســـتهالكه .وتعتـــر التحذي ــرات والرســـائل الصحيـــة الفعالـــة وغريهـــا مـــن التدابـــر الخاصـــة بتغليـــف وتوســـيم
منتجـــات التبـــغ عنـــارص أساســـية ألي نهـــج شـــامل ومتكامـــل ملكافحـــة التبـــغ.

(المــــادة (1-11أ)) ولضمــــان أن تحمــــل علــــب التبــــغ تحذيــــرات صحيــــة تصــــف آثــــار تعاطــــي التبــــغ الضــــارة
(المادة (1-11ب)) .وتنص الفقرات ذات الصلة على ما يلي:

ـددة فيمـــا يتعلـــق بحجـــم التحذيـــرات الصحيـــة ،وتس ــ ّلم األطـــراف
وتبــ ّـن أيض ــ ًا المبـــادئ التوجيهيـــة إرشـــادات محــ ّ

1 .1يتخـــذ كل طـــرف ويطبـــق يف غضـــون ثـــاث ســـنوات بعـــد بـــدء نفـــاذ هـــذه االتفاقيـــة بالنســـبة لـــه ،وفق ــاً لقانونـــه الوطنـــي،
تدابـــر فعالـــة ،لضـــان مـــا يـــي:

بـــأن فعاليـــة تلـــك التحذيـــرات تـــزداد بزيـــادة حجمهـــا .وتنـــص الفقـــرة  12علـــى مـــا يلـــي:

	)أ(عــــدم الرتويــــج عــــن طريــــق تغليــــف منتــــج التبــــغ وتوســــيمه ،ألي منتــــج مــــن منتجــــات التبــــغ بــــأي وســــيلة كاذبــــة أو
مضلّلـــة أو خادعـــة أو قـــد تعطـــي انطباع ــاً خاطئ ــاً عـــن خصائصـــه أو آثـــاره الصحيـــة أو أخطـــاره أو انبعاثاتـــه ،مبـــا يف ذلـــك
أي عبـــارة أو بيـــان وصفـــي أو عالمـــة تجاريـــة ،أو عالمـــة رمزيـــة أو أي عالمـــة أخـــرى مـــا يعطـــي بصـــورة مبـــارشة أو غـــر 
مبـــارشة االنطبـــاع الخاطـــئ بـــأن أحـــد منتجـــات التبـــغ أقـــل رضراً مـــن غـــره .وقـــد يشـــمل ذلـــك تعب ــرات مثـــل “قليلـــة
القـــار” أو “خفيفـــة” أو “خفيفـــة للغايـــة” أو “لطيفـــة”؛
	)ب(أن تحمـــل كل علبـــة أو علبـــة مـــن منتجـــات التبـــغ ويحمـــل أي شـــكل مـــن أشـــكال التغليـــف والتوســـيم الخارجيـــن لهـــذه
املنتجـــات تحذي ــرات صحيـــة ،تصـــف آثـــار التبـــغ الضـــارة ،ويجـــوز أن تحمـــل رســـائل مناســـبة أخـــرى .وهـــذه التحذي ــرات
والرســـائل:

تنــــص املــــادة (1-11ب)( )4مــــن االتفاقيــــة عــــى أنــــه ينبغــــي أن تغطــــي التحذيــــرات والرســــائل الصحيــــة املدرجــــة يف تغليــــف
وتوســـيم منتجـــات التبـــغ  50٪أو أكـــر مـــن مســـاحة العـــرض الرئيســـية ،وأال تقـــل عـــن  30٪مـــن هـــذه املســـاحة .ونظ ــراً ألنـــه
ثبـــت بالب ّينـــات أن فعاليـــة التحذي ــرات والرســـائل الصحيـــة تـــزداد بزيـــادة حجمهـــا فإنـــه ينبغـــي أن تنظـــر األط ــراف يف اســـتخدام
تحذي ــرات ورســـائل صحيـــة تغطـــي أكـــر مـــن  50٪مـــن مســـاحة العـــرض الرئيســـية وأن تســـعى إىل تغطيـــة أكـــر جـــزء ممكـــن
مـــن هـــذه املســـاحة بهـــذه التحذي ــرات والرســـائل .وينبغـــي أن تكـــون التحذي ــرات والرســـائل مطبوعـــة بالبنـــط العريـــض بأحـــرف
ذات حجـــم يســـهل قراءتهـــا وبأســـلوب محـــدد ولـــون (أكـــر مـــن لـــون) يك تكـــون أوضـــح للعيـــان وأســـهل ق ــراءة عموم ــاً.
وخالصـــة القـــول ،فـــإن المبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيـــذ المـــادة  11توصـــي األطـــراف فـــي االتفاقيـــة بـــأن تنظـــر فـــي
اعتمــــاد التغليــــف البســــيط عــــاوة علــــى تدابــــر التغليــــف والتوســــيم األخــــرى ،بمــــا فيهــــا التحذيــــرات الصحيــــة
التـــي تغطـــي أكـــر مســـاحة ممكنـــة مـــن مســـاحة العـــرض الرئيســـية ،وغريهـــا مـــن التدابـــر التـــي تحظـــر التغليـــف

(((iتكون معتمدة من السلطة الوطنية املختصة،

المض ّلـ ــل.

((i(iiتكون كبرية وواضحة وظاهرة للعيان ومقروءة،

و ُتلــز ِم الم ــادة  13األط ــراف ف ــي االتفاقي ــة بف ــرض حظ ــر ش ــامل (أو قي ــود ش ــاملة)  4عل ــى جمي ــع أش ــكال اإلع ــان

((i(iتكون متغايرة،
((i(iتغطي  50٪أو أكرث من مساحة العرض الرئيسية عىل أال تقل عن  30٪من هذه املساحة،

عـ ــن التبـ ــغ والرتوي ـ ـ�ج لـ ــه ورعايتـ ــه .وي ـ ـ�رد تعريـ ــف عبـ ــارة “اإلعـ ــان عـ ــن التبـ ــغ والرتوي ـ ـ�ج لـ ــه” فـ ــي المـ ــادة (1ج)

(((vقد تتخذ شكل الصور أو النقوش أو تشمل صوراً ونقوشاً.

بوصف ــه “أي ش ــكل م ــن أش ــكال االتص ــال التج ــاري أو التوصي ــة التجاري ــة أو العم ــل التج ــاري يه ــدف ل ــه ،أو يحتم ــل
أن يكـــون لـــه ،ت�أثـــر يتمثـــل فـــي الرتوي ــ�ج ألحـــد منتجـــات التبـــغ أو لتعاطـــي التبـــغ ،بشـــكل مباشـــر أو غـــر مباشـــر”.

والمب ــادئ التوجيهي ــة لتنفي ــذ الم ــادة  11ه ــي مب ــادئ موضوع ــة “لمس ــاعدة األط ــراف عل ــى الوف ــاء بالتزاماته ــا

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

بمقتضــــى المــــادة  11مــــن االتفاقيــــة ،والقــــراح تدابــــر يتســــنى لألطــــراف تطبيقهــــا مــــن أجــــل زيــــادة فعاليــــة

االتفاقيـــة بـــأن تنظـــر فـــي تنفيـــذ التغليـــف البســـيط .وتنـــص الفقـــرات ذات الصلـــة مـــن المـــادة  13فـــي اتفاقيـــة

تدابريهـ ــا المتعلقـ ــة بالتغليـ ــف والتوسـ ــيم 2 ”،وهـ ــي مبـ ــادئ اعتمدهـ ــا بتوافـ ــق اآلراء مؤتمـ ــر األطـ ــراف فـ ــي

المنظمـــة اإلطاريـــة علـــى مـــا يلـــي:

اتفاقيـ ــة المنظمـ ــة اإلطاريـ ــة .وي�بـ ـ ّـن اإلطـ ــار  1عمليـ ــة اعتمـ ــاد تلـ ــك المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة.

4

5

1 .1تقــــر األطــــراف بــــأن فــــرض حظــــر شــــامل عــــى اإلعــــان عــــن التبــــغ والرتويــــج لــــه ورعايتــــه ،يحــــدّ مــــن اســــتهالك منتجــــات
التبـــغ.
2 .2يفـــرض كل طـــرف ،وفق ــاً لدســـتوره أو مبادئـــه الدســـتورية ،حظ ــراً شـــامالً عـــى جميـــع أشـــكال اإلعـــان عـــن التبـــغ والرتويـــج
لـــه ورعايتـــه .ويشـــمل هـــذا ،رهن ــاً باإلطـــار القانـــوين والوســـائل التقنيـــة املتاحـــة لذلـــك الطـــرف ،فـــرض حظـــر شـــامل عـــى 
أنشـــطة اإلعـــان والرتويـــج والرعايـــة عـــر الحـــدود والناشـــئة أص ــاً مـــن داخـــل إقليمـــه .ويف هـــذا الصـــدد يتخـــذ كل طـــرف ،يف
غضـــون خمـــس ســـنوات مـــن بـــدء نفـــاذ االتفاقيـــة لذلـــك الطـــرف ،تدابـــر ترشيعيـــة و /أو تنفيذيـــة و /أو إداريـــة مالمئـــة و /أو
تدابـــر أخـــرى مالمئـــة ويقـــوم بالتبليـــغ بنـــاء عـــى ذلـــك وفق ــاً للـــادة .21
3 .3تفـــرض األط ــراف التـــي ال تســـتطيع فـــرض حظـــر شـــامل بســـبب دســـتورها أو مبادئهـــا الدســـتورية قيـــوداً عـــى جميـــع أشـــكال
اإلعـــان عـــن التبـــغ والرتويـــج لـــه ورعايتـــه .ويشـــمل هـــذا ،رهن ــاً باإلطـــار القانـــوين والوســـائل التقنيـــة املتاحـــة لذلـــك الطـــرف،
فـــرض حظـــر شـــامل عـــى أنشـــطة اإلعـــان والرتويـــج والرعايـــة الناشـــئة أص ــاً مـــن داخـــل إقليمـــه ،ولهـــا آثـــار عابـــرة للحـــدود.
ويف هـــذا الصـــدد ،يتخـــذ كل طـــرف تدابـــر ترشيعيـــة و /أو تنفيذيـــة و /أو إداريـــة مالمئـــة و /أو تدابـــر أخـــرى مالمئـــة ويقـــوم
بالتبليـــغ بنـــاء عـــى ذلـــك وفقـــا للـــادة .21
4 .4يقوم كل طرف ،كحد أدىن ،ووفقاً لدستوره أو مبادئه الدستورية ،مبا ييل:
	)أ(حظـــر جميـــع أشـــكال اإلعـــان عـــن التبـــغ والرتويـــج لـــه ورعايتـــه التـــي تـــروج ملنتـــج مـــن منتجـــات التبـــغ بـــأي وســـيلة
كاذبـــة أو مضلّلـــة أو غريهـــا مـــن الوســـائل الخادعـــة أو التـــي قـــد تعطـــي انطباع ــاً خاطئ ــاً عـــن خصائصـــه أو آثـــاره الصحيـــة
أو مخاطـــره أو انبعاثاتـــه؛
	)ب(املطالبـــة بـــأن يصحـــب تحذيـــر صحـــي أو تحذي ــرات أو رســـائل أخـــرى مالمئـــة كل اإلعالنـــات عـــن التبـــغ ،وحســـب االقتضـــاء،
كل ترويـــج لـــه ورعايتـــه؛
	)ج(تقييد استخدام الحوافز املبارشة أو غري املبارشة التي تشجع عامة الناس عىل رشاء منتجات التبغ؛
	)د(مطالبـــة دوائـــر صناعـــة التبـــغ ،إذا مل يتـــم فـــرض حظـــر شـــامل ،بالكشـــف للســـلطات الحكوميـــة املعنيـــة عـــا تنفقـــه دوائـــر
صناعـــة التبـــغ عـــى أنشـــطة اإلعـــان عـــن التبـــغ والرتويـــج لـــه ورعايتـــه التـــي مل تحظـــر بعـــد .ويجـــوز لهـــذه الســـلطات أن
تقـــرر ،رهن ــاً بأحـــكام القانـــون املحـــي ،إتاحـــة تلـــك األرقـــام لعامـــة النـــاس وملؤمتـــر األط ــراف ،عم ــاً باملـــادة 21؛
)ه(فـــرض حظـــر شـــامل أو ،يف حالـــة عـــدم متكـــن طـــرف مـــا مـــن فـــرض حظـــر شـــامل بســـبب دســـتوره أو مبادئـــه الدســـتورية،
فـــرض قيـــود عـــى اإلعـــان عـــن التبـــغ والرتويـــج لـــه ورعايتـــه يف اإلذاعـــة والتلفزيـــون ووســـائل اإلعـــام املطبوعـــة ،وحســـب
االقتضـــاء يف وســـائل إعـــام أخـــرى ،مثـــل اإلنرتنـــت خـــال فـــرة خمـــس ســـنوات؛
	)و(فـــرض حظـــر أو يف حالـــة عـــدم متكـــن طـــرف مـــا مـــن فـــرض حظـــر بســـبب دســـتوره أو مبادئـــه الدســـتورية ،فـــرض قيـــود
عـــى رعايـــة التبـــغ للقـــاءات و /أو األنشـــطة الدوليـــة و /أو للمشـــركني فيهـــا.
5 .5تُش َّجع األطراف عىل تنفيذ تدابري تتجاوز االلتزامات املبينة يف الفقرة .4
وت�تنـ ــاول المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة لتنفيـ ــذ المـ ــادة  13موضـ ــوع التغليـ ــف وسـ ــمات المنتـ ــج ذات الصلـ ــة باإلعـ ــان عـ ــن
التبـــغ والرتوي ــ�ج لـــه ورعايتـــه ،وتنـــص الفقرتـــان  15و 16منهـــا علـــى مـــا يلـــي:

ُ .15يعـــد التغليـــف عن ــراً هام ــاً مـــن عنـــارص اإلعـــان والرتويـــج .ويتـــم اســـتعامل علـــب التبـــغ أو ســـات املنتـــج بطـــرق شـــتى
مـــن أجـــل إغ ــراء املســـتهلك والرتويـــج للمنتجـــات وإرســـاء هويـــة العالمـــة التجاريـــة والرتويـــج لهـــا ،وذلـــك عـــى ســـبيل املثـــال
بواســــطة اســــتعامل الشــــعارات واأللــــوان والخطــــوط والصــــور واألشــــكال واملــــواد عــــى العلــــب أو عــــى الســــجائر املفــــردة أو
منتجـــات التبـــغ األخـــرى.

وفيما يلي توصية ترد في الفقرة  17من المبادئ التوجيهية:

إن التغليــــف وتصميــــم املنتــــج عنــــران هامــــان مــــن عنــــارص اإلعــــان والرتويــــج .وينبغــــي أن تنظــــر األطــــراف يف اعتــــاد
رشوط للتغليــــف البســــيط مــــن أجــــل التخلــــص مــــن آثــــار اإلعــــان أو الرتويــــج عــــى التغليــــف .وينبغــــي أال يحمــــل التغليــــف
وال الســـجائر املفـــردة وال منتجـــات التبـــغ األخـــرى أي إعـــان أو ترويـــج ،مبـــا يف ذلـــك ســـات التصميـــم التـــي تضفـــي الجاذبيـــة
ع ـــى املنتجـــات.
وباختصـ ــار ،فـ ــإن المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة لتنفيـ ــذ المـ ــادة  13تس ـ ـ ّلم بـ ــأن تغليـ ــف التبـ ــغ ُيسـ ــتخدم كوسـ ــيلة لإلعـ ــان
عـــن التبـــغ والرتوي ــ�ج لـــه ،وتوصـــي بتنفيـــذ التغليـــف البســـيط ألغـــراض تقي�يـــد اســـتخدام التغليـــف بتلـــك الطريقـــة.

اإلطار  :1عملية اعتماد المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادتني  11و13
تنـــص املـــادة  7مـــن اتفاقيـــة املنظمـــة اإلطاريـــة عـــى أن يقـــرح مؤمتـــر األط ــراف يف االتفاقيـــة مبـــادئ توجيهيـــة مناســـبة
لتنفيـــذ املـــواد مـــن  8إىل  .13وأصـــدرت األط ــراف يف الـــدورة األوىل ملؤمتـــر األط ــراف (جنيـــف 17-6 ،شـــباط /فربايـــر )2006
ق ــراراً بشـــأن وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة لتنفيـــذ االتفاقيـــة .وقـــام مؤمتـــر األط ــراف يف دورتـــه الثانيـــة (جنيـــف 30 ،حزي ــران/
يونيـــو –  6متـــوز /يوليـــو  )2007بإنشـــاء أفرقـــة عمـــل كُلِّفـــت مبهمـــة تقديـــم مســـودة املبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيـــذ املادتـــن
ـح
 11و 13إىل مؤمتـــر األط ــراف يف دورتـــه الثالثـــة (دوربـــان ،جنـــوب أفريقيـــا 22-17 ،ترشيـــن الثـــاين /نوفمـــر  .)2008و ُف ِتــ َ
يف كلتـــا الحالتـــن بـــاب املشـــاركة يف أفرقـــة العمـــل أمـــام كل واحـــد مـــن األط ــراف يف االتفاقيـــة ،م ّمـــن بوســـعه أن يرشـــح
نفســـه للعمـــل بوصفـــه أحـــد امليرسيـــن الرئيســـيني أو أحـــد الـــركاء ضمـــن أفرقـــة العمـــل.
وفي ـــا يخـــص حال ـــة املبـــادئ التوجيهيـــة لتنفي ـــذ امل ـــادة  ،11فق ـــد عق ـــد الفري ـــق العامـــل اجتامع ـــه األول يف مانيـــا (9-7
ترشيـــن الثـــاين /نوفمـــر  ،)2007وش ــكّل فريق ــاً للصياغـــة أرســـل أول مســـودة مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة إىل أعضـــاء فريـــق
العمــــل يف شــــباط /فربايــــر  .2008وعقــــد فريــــق العمــــل يومــــي  4و 5آذار /مــــارس  2008اجتامعــــاً يف برازيليــــا وتــــوىل
صياغــــة مســــودة ثانيــــة مــــن املبــــادئ التوجيهيــــة ،عقــــب مراعــــاة التعليقــــات الــــواردة مــــن أعضــــاء فريــــق العمــــل عــــى 
املســـودة األوىل .وأُتِيحـــت يف أيـــار /مايـــو  2008املســـودة الثانيـــة مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة لجميـــع األط ــراف عـــر موقـــع
إلكـــروين محمـــي بكلمـــة رس ،و ُوزّعـــت التعليقـــات الـــواردة مـــن األط ــراف عـــى أعضـــاء فريـــق العمـــل وتـــوىل امليـــرون
الرئيســـيون تعديـــل املســـودة الحق ــاً .ونـــرت أمانـــة االتفاقيـــة يف آب /أغســـطس  2008مســـودة املبـــادئ التوجيهيـــة عـــى 
موقعهـــا اإللكـــروين امل ُتـــاح للجمهـــور .ويف ترشيـــن الثـــاين /نوفمـــر  ،2008اعتمـــد مؤمتـــر األط ــراف يف دورتـــه الثالثـــة املبـــادئ
التوجيهيــــة لتنفيــــذ املــــادة  11يف القــــرار ( FCTC/COP/3(10بتوافــــق اآلراء.
واتُّبِعــــت عمليــــة مامثلــــة فيــــا يتعلــــق بحالــــة املبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ املــــادة  .13وقــــام فريــــق العمــــل املعنــــي يف
الفــــرة مــــن  27إىل  29ترشيــــن الثــــاين /نوفمــــر  2007بعقــــد اجتامعــــه األول يف هلســــنيك ،وبتكليــــف امليرسيــــن الرئيســــيني 
مبهمــــة االســــتمرار يف صياغــــة املســــودة قبــــل أن يعقــــد فريــــق العمــــل اجتامعــــه الثــــاين (نيودلهــــي 31 ،آذار /مــــارس -
 2نيســــان /أبريــــل  .)2008وتــــوىل فريــــق العمــــل يف ذلــــك االجتــــاع تكليــــف امليرسيــــن الرئيســــيني بوضــــع املســــودة يف
صيغتهــــا النهائيــــة .ويف أيــــار /مايــــو  ،2008أتاحــــت أمانــــة االتفاقيــــة املســــودة لجميــــع األطــــراف عــــر موقــــع إلكــــروين
محمـــي بكلمـــة رس ،و ُوزّعـــت التعليقـــات الـــواردة مـــن األط ــراف عـــى أعضـــاء فريـــق العمـــل وتـــوىل امليـــرون الرئيســـيون
تعديـــل املســـودة الحق ــاً .ونـــرت أمانـــة االتفاقيـــة يف أيلـــول /ســـبتمرب  2008مســـودة املبـــادئ التوجيهيـــة عـــى موقعهـــا
اإللكــــروين امل ُتــــاح للجمهــــور .ويف ترشيــــن الثــــاين /نوفمــــر  ،2008اعتمــــد مؤمتــــر األطــــراف يف دورتــــه الثالثــــة املبــــادئ
التوجيهيــــة لتنفيــــذ املــــادة  13يف القــــرار ( FCTC/COP/3(12بتوافــــق اآلراء.

 .16وميكـــن التخلـــص مـــن تأثـــر اإلعـــان أو الرتويـــج املوضـــوع عـــى التغليـــف باش ــراط التغليـــف البســـيط :أي اســـتعامل اللونـــن
األســـود واألبيـــض أو أي لونـــن متباينـــن آخريـــن ،حســـبام تحـــدده الســـلطات الوطنيـــة؛ وأال يشـــمل ســـوى ذكـــر اســـم العالمـــة
التجاريـــة و /أو اســـم املنتـــج و /أو اســـم جهـــة الصنـــع ،وتفاصيـــل االتصـــال وكميـــة املنتـــج يف العلبـــة ،ودون إدراج أي شـــعارات أو
ســـات أخـــرى باســـتثناء التحذي ــرات الصحيـــة والعالمـــات الرضيبيـــة وســـائر املعلومـــات أو العالمـــات التـــي تفرضهـــا الحكومـــات؛
وتحديـــد نـــوع مـــن أنـــواع الخطـــوط وتحديـــد حجمـــه؛ واســـتعامل شـــكل مو ّحـــد وحجـــم مو ّحـــد ومـــواد مو ّحـــدة .وينبغـــي أال
يوضـــع داخـــل العلـــب وأال يلحـــق بهـــا ،هـــي أو الســـجائر املفـــردة أو منتجـــات التبـــغ األخـــرى ،أي شـــكل مـــن أشـــكال اإلعـــان
أو الرتويـــج.
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2-1

مقاصد
التغليف البسيط

الموحـ ــد لمنتجـ ــات التبـ ــغ) ،وهـ ــي مذكـ ــرة تس ـ ـ ّلم فـ ــي
قانـ ــون الصحـ ــة العموميـ ــة لعـ ــام ( 2004بشـ ــأن التغليـ ــف
ّ
المقـ ــام األول بموضـ ــع التغليـ ــف البسـ ــيط ضمـ ــن برنامـ ــج عمـ ــل أيرلنـ ــدا األوسـ ــع نطاق ـ ـ ًا لمكافحـ ــة التبـ ــغ .وتنـ ــص
تلـــك المذكـــرة علـــى مـــا يلـــي:

ـة المادتـ ــن  11و 13منهـ ــا،
عنـ ــد النظـ ــر إلـ ــى التغليـ ــف البسـ ــيط فـ ــي سـ ــياق اتفاقيـ ــة المنظمـ ــة اإلطاريـ ــة ،وخاصـ ـ ً
فـــإن هـــذا التغليـــف يحقـــق مقاصـــد عديـــدة ،منهـــا مـــا يلـــي:
1.1تقليل جاذبية منتجات التبغ؛
2.2والقضاء على آثار تغليف التبغ بوصفه من أشكال اإلعالن عنه والرتوي�ج له؛
3.3والتصدي لتقنيات تصميم العلب التي قد توحي بأن بعض منتجات التبغ أقل ضرر ًا من غريه؛
4.4وإبراز التحذيرات الصحية وزيادة فعاليتها.
وال يصبـــو التغليـــف البســـيط ،مثلمـــا ُيشـــار إليـــه ههنـــا ،إلـــى بلـــوغ غـــرض مـــؤداه تقليـــل معـــدل انتشـــار تعاطـــي
التبــــغ علــــى النحــــو المتو ّخــــى فــــي اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة فحســــب ،بــــل يحقــــق عــــدد ًا مــــن المقاصــــد
الوسـ ــيطة مـ ــن أجـ ــل تعزي ـ ـ�ز التدابـ ــر الراميـ ــة إلـ ــى الحـ ــد مـ ــن الطلـ ــب علـ ــى منتجـ ــات التبـ ــغ.
وبرغـــم المقاصـــد المتوخـــاة فـــي اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة ،فـــإن بإمـــكان الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمـــة أن
تح ــدد مقاصده ــا وأغراضه ــا فيم ــا يخ ــص تنفي ــذ التغلي ــف البس ــيط .وتفي ــد المناقش ــة ال ــواردة أدن ــاه ف ــي الج ــزء 3
(المس ــائل القانوني ــة) ب ــأن طريق ــة تحدي ــد ال ــدول األعض ــاء لمقاصده ــا وأغراضه ــا بش ــأن التغلي ــف البس ــيط يمك ــن

يتمثـــل غـــرض سياســـة الصحـــة العموميـــة فيـــا يخـــص مكافحـــة التبـــغ بأيرلنـــدا يف تعزيـــز مكافحـــة التبـــغ واملـــي قدم ــاً يف
إقامـــة مجتمـــع خـــال مـــن التبـــغ يف مرحلـــة الحقـــة .وتســـتند الوثيقـــة السياســـية املعنونـــة أيرلنـــدا خاليـــة مـــن التبـــغ التـــي
أقرتهـــا الحكومـــة يف متـــوز /يوليـــو  ،2013إىل السياســـات القامئـــة ملكافحـــة التبـــغ والترشيعـــات املوضوعـــة فع ــاً موضـــع التنفيـــذ
يف ذاك البلـــد ،وتحـــدّ د غايـــة مؤداهـــا أيرلنـــدا خاليـــة مـــن التبـــغ بحلـــول عـــام ( 2025أي بتخفيـــض معـــدالت االنتشـــار فيهـــا إىل
أقـــل مـــن .)5٪
وتعكـــف الحكومـــة عـــى تنفيـــذ طائفـــة شـــاملة مـــن اإلصالحـــات الراميـــة إىل تقليـــل التدخـــن والحـــد مـــن آثـــاره الضـــارة ،وقـــد
التزمـــت يف إطـــار تنفيذهـــا لتلـــك اإلصالحـــات باعتـــاد ترشيعـــات تطالـــب بالتغليـــف املو ّحـــد ملنتجـــات التبـــغ ،وذلـــك إلزالـــة
7
واحـــد مـــن آخـــر الحـــدود املتبقيـــة بشـــأن اإلعـــان عـــن التبـــغ.
و�أعر ِب في هذا السياق عن غرض مشروع القانون بالعبارات التالية:

ســـيتحكم مـــروع القانـــون يف تصميـــم تغليـــف علـــب منتجـــات التبـــغ وطريقـــة عرضهـــا ،مـــا يعنـــي إزالـــة العالمـــات التجاريـــة
بجميـــع أشـــكالها منهـــا – مـــن عالمـــات تجاريـــة محـــدّ دة وشـــعارات وألـــوان ورســـومات – باســـتثناء أســـم عالمـــة املنتـــج التجاريـــة
ونوعـــه اللذيـــن ســـيعرضان بخـــط مو ّحـــد يف جميـــع العالمـــات التجاريـــة املطروحـــة باألســـواق .وســـتكون جميـــع العلـــب بلـــون
محايـــد عـــادي ،باســـتثناء التحذي ــرات الصحيـــة اإللزاميـــة وغريهـــا مـــن البنـــود املنصـــوص عليهـــا يف القانـــون .ويُعتـــزم تطبيـــق
مـــروع القانـــون هـــذا جنب ــاً إىل جنـــب مـــع ســـائر اآلليـــات التنظيميـــة ملنتجـــات التبـــغ وتغليفهـــا بصفـــة عامـــة.
والقصد من وراء تنظيم عرض منتجات التبغ وتغليفها هو اإلسهام يف تحسني الصحة العمومية عن طريق ما ييل:

أن تؤثـ ــر علـ ــى قابليـ ــة الدفـ ــاع عـ ــن تدابـ ــر التغليـ ــف البسـ ــيط عنـ ــد الطعـ ــن فيهـ ــا قانوني ـ ـ ًا .ومـ ــن الضـ ــروري فـ ــي

■تقليل جاذبية منتجات التبغ بالنسبة إىل املستهلكني؛

البينـ ــات المتاحـ ــة
هـ ــذا الصـ ــدد ضمـ ــان تحديـ ــد أغـ ــراض تدابـ ــر التغليـ ــف البسـ ــيط بعبـ ــارات واضحـ ــة وضمـ ــان ت�أي�يـ ــد ّ

■وزيادة فعالية التحذيرات الصحية املثبتة عىل تغليف علب منتجات التبغ التي تُباع بالتجزئة؛

لبلـــوغ تلـــك األغـــراض والتم ّكـــن مـــن رصـــد آثـــار السياســـة فـــي ضـــوء األغـــراض المذكـــورة.
وي�بـ ـ ّـن مث ـ ـاً القسـ ــم  3مـ ــن قانـ ــون عـ ــام  2011بشـ ــأن التغليـ ــف البسـ ــيط لمنتجـ ــات التبـ ــغ فـ ــي أسـ ــراليا أغـ ــراض
القانـ ــون بالعبـ ــارات التاليـ ــة:

1 .1فيام ييل أغراض هذا القانون:
	)أ( تحسني الصحة العمومية عن طريق ما ييل:
(((iثني عزمية الناس عن البدء يف التدخني أو تعاطي منتجات التبغ؛
((i(iوتشجيع الناس عىل اإلقالع عن التدخني ،والتوقف عن تعاطي منتجات التبغ؛
((i(iiوثني عزمية الناس الذين أقلعوا عن التدخني أو الذين توقفوا عن تعاطي منتجات التبغ ،عن االنتكاس؛
((i(iوالحد من تعرض الناس لدخان منتجات التبغ؛
	)ب( وتنفيذ بعض االلتزامات املرتتبة عىل أسرتاليا بوصفها طرفاً يف اتفاقية مكافحة التبغ.
2 .2ويعتـــزم الربملـــان اإلســـهام يف تحقيـــق األغ ــراض الـــواردة يف القســـم الفرعـــي ( )1مـــن خـــال تنظيـــم علـــب منتجـــات التبـــغ التـــي
تُبـــاع بالتجزئـــة وتنظيـــم عرضهـــا مـــن أجـــل القيـــام مبـــا يـــي:
	)أ( تقليل جاذبية منتجات التبغ بالنسبة إىل املستهلكني؛
	)ب( وزيادة فعالية التحذيرات الصحية املثبتة عىل علب منتجات التبغ التي تُباع بالتجزئة؛
	)ج( وتقليـــل قـــدرة علـــب منتجـــات التبـــغ التـــي تُبـــاع بالتجزئـــة عـــى تضليـــل املســـتهلك بشـــأن اآلثـــار الضـــارة للتدخـــن أو
6
تعاطـــي منتجـــات التبـــغ.
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فتبين ــه المذك ــرة اإليضاحي ــة والمالي ــة المرفق ــة بمش ــروع
أم ــا الغ ــرض م ــن تداب ــر التغلي ــف البس ــيط ف ــي أيرلن ــدا
ّ

■وتقليــــل قــــدرة تغليــــف علــــب منتجــــات التبــــغ التــــي تُبــــاع بالتجزئــــة عــــى تضليــــل املســــتهلك بشــــأن اآلثــــار الضــــارة
8
للتدخــــن.
وتبـ ـ ّـن أيض ـ ـ ًا المذكـ ــرة اإليضاحيـ ــة أن القصـ ــد مـ ــن مشـ ــروع القانـ ــون هـ ــو تنفيـ ــذ األمـ ــر التوجيهـ ــي الصـ ــادر عـ ــن
االتحـــاد األوروبـــي فـــي عـــام  2014بشـــأن منتجـــات التبـــغ 9 ،وكذلـــك تنفيـــذ التزامـــات أيرلنـــدا المقطوعـــة بموجـــب
اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة .وتشـــر المذكـــرة صراحـــة فـــي هـــذا الخصـــوص المذكـــور الحق ــ ًا إلـــى التـــزام أيرلنـــدا
بوضـــع وتنفيـــذ اســـراتيجيات وطنيـــة شـــاملة لمكافحـــة التبـــغ بمقتضـــى المـــادة  5مـــن االتفاقيـــة ،وكذلـــك إلـــى
التزاماته ــا فيم ــا يتعل ــق بتغلي ــف وتوس ــيم منتج ــات التب ــغ بموج ــب الم ــادة  ،11واإلع ــان ع ــن التب ــغ والرتويـ ـ�ج ل ــه
ورعايتـــه بمقتضـــى المـــادة .13
المبينــــة فــــي وثيقــــة ناشــــئة عــــن مشــــاورات عامــــة فــــي المملكــــة
الموحــــد
وفيمــــا يلــــي أغــــراض التغليــــف
ّ
ّ
المتحــــدة:

تحسن الصحة العمومية عن طريق ما ييل:
من شأن أغراض سياسة التغليف املو ّحد أن ّ
■ثني عزمية الناس عن البدء يف تعاطي منتجات التبغ
■تشجيع الناس عىل اإلقالع عن تعاطي منتجات التبغ
■مســـاعدة النـــاس الذيـــن أقلعـــوا عـــن تعاطـــي منتجـــات التبـــغ أو الذيـــن يحاولـــون اإلقـــاع عـــن تعاطيهـــا عـــى أال يرشعـــوا
يف تعاطيهـــا مجـــدّ داً
■تقليل التأثري املغري ملنتجات التبغ أو جاذبيتها
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■التقليـــل مـــن احتـــال تأثـــر عنـــارص تغليـــف علـــب منتجـــات التبـــغ بخـــاف التحذي ــرات الصحيـــة تأث ــراً يق ــ ّوض فعاليـــة
تلـــك التحذي ــرات

البين ــات الت ــي يس ــتند
ويـ ـ�ورد ه ــذا القس ــم الفرع ــي لمح ــة عام ــة ع ــن أس ــس التغلي ــف البس ــيط المنطقي ــة وع ــن ّ

■تضييق الفرص عىل تغليف علب منتجات التبغ يف تضليل املستهلك بشأن اآلثار املرتتبة عىل تعاطيها

إليه ــا.

■تضييق الفرص عىل تغليف علب منتجات التبغ يف خلق تصورات خاطئة عن طبيعة تلك املنتجات
■التأثري عىل املواقف واملعتقدات والنوايا والسلوكيات املتعلقة بالحد من تعاطي منتجات التبغ
■إعادة تشكيل املعايري االجتامعية حول تعاطي التبغ من أجل تعزيز التمتع بالصحة والرفاه.
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ـدد عـــدد ًا مـــن األســـباب
وصـــدر فـــي فرنســـا بيـــان صحفـــي بشـــأن الربنامـــج الوطنـــي للحـــد مـــن تعاطـــي التبـــغ ،وحــ ّ
التـ ــي تقـ ــف وراء اعتمـ ــاد التغليـ ــف البسـ ــيط ،والتـ ــي تشـ ــمل تحسـ ــن فعاليـ ــة التحذيـ ــرات الصحيـ ــة ،والحـ ــد مـ ــن
تضليـ ــل المسـ ــتهلك بشـ ــأن المخاطـ ــر الناجمـ ــة عـ ــن منتجـ ــات التبـ ــغ ،وتحي�يـ ــد جاذبيـ ــة علـ ــب المنتجـ ــات وعالماتهـ ــا
التجاريـ ــة ،وخصوص ـ ـ ًا فيمـ ــا بـ ــن صفـ ــوف الشـ ــباب ،وزيـ ــادة تذكـ ــر المراهقـ ــن بالتحذيـ ــرات الصحيـ ــة.
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يحقـ ــق أغراض ـ ـ ًا متعـ ــددة ضمـ ــن السـ ــياق األوسـ ــع نطاق ـ ـ ًا للجهـ ــود
وتبـ ـ ّـن هـ ــذه الفقـ ــرات أن التغليـ ــف البسـ ــيط ّ
الراميـ ــة إلـ ــى الحـ ــد مـ ــن الطلـ ــب علـ ــى منتجـ ــات التبـ ــغ .وقـ ــد ُتعـ ــزى االختالفـ ــات الطفيفـ ــة فـ ــي المقاصـ ــد التـ ــي

1-3-1

جاذبية منتجات التبغ ووظيفة اإلعالن
عن عالماتها التجارية
تغليـــف التبـــغ شـــكل بـــارز مـــن اإلعـــان عـــن التبـــغ والرتوي ــ�ج لـــه ،وتس ــ ّلم الوثائـــق الداخليـــة الصـــادرة عـــن دوائـــر
صناعـ ــة التبـ ــغ بـ ــأن هـ ــذا التغليـ ــف يـ ــؤدي دور ًا متزايـ ــد األهميـ ــة فـ ــي الرتوي ـ ـ�ج لمنتجـ ــات التبـ ــغ فـ ــي ظـ ــل تشـ ــديد
القيـ ــود األخـ ــرى المفروضـ ــة علـ ــى اإلعـ ــان عنهـ ــا والرتوي ـ ـ�ج لهـ ــا.
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ـروج علـ ــب منتجـ ــات التبـ ــغ السـ ــتهالك التبـ ــغ فـ ــي نقـ ــاط بيعهـ ــا فحسـ ــب ،بـ ــل ت�تعداهـ ــا أيض ـ ـ ًا ،فالمسـ ــتهلك
وال تـ ـ ّ
يعـ ــرض علبـ ــة التبـ ــغ عنـ ــد تعاطيـ ــه لمنتجاتهـ ــا وعنـ ــد تقديمـ ــه لمنتجاتهـ ــا لآلخري ـ ـ�ن وعرضهـ ــا بطرائـ ــق أخـ ــرى ،مـ ــن

تصبـــو إلـــى تحقيقهـــا مختلـــف الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمـــة إلـــى عوامـــل مـــن قبيـــل تبايـــن ســـياقات مكافحـــة

قبيـ ــل إخـ ــراج علبـ ــة التبـ ــغ وعرضهـ ــا فـ ــي إحـ ــدى المناسـ ــبات االجتماعيـ ــة .وبهـ ــذه الطريقـ ــة ،ت�كتسـ ــي منتجـ ــات

التبــــغ فــــي البلــــدان ،واختــــاف األعــــراف القانونيــــة والتنظيميــــة واألولويــــات السياســــية .وقــــد تؤثــــر أيضــــ ًا

مميـ ــزة” ،مـ ــا يعنـ ــي إن تلـ ــك المنتجـ ــات تـ ــرز بدرجـ ــة كبـ ــرة بـ ــن صفـ ــوف المجتمـ ــع ،وإن
التبـ ــغ طابـ ــع “منتجـ ــات
ّ

االختالفـــات الطفيفـــة فـــي األغـــراض المنشـــودة علـــى كيفيـــة تنفيـــذ التغليـــف البســـيط بالـــدول األعضـــاء ،ولكـــن

ـدد بصـ ــورة العالمـ ــة التجاريـ ــة المت�أصلـ ــة فـ ــي تغليـ ــف تلـ ــك المنتجـ ــات التـ ــي يتعاطاهـ ــا.
هويـ ــة مسـ ــتهلكها ُتحـ ـ ّ

المبين ــة
ـددة أع ــاه متس ــقة م ــع بعضه ــا البع ــض وم ــع األغ ــراض
م ــن الض ــروري التش ــديد عل ــى أن األغ ــراض المح ـ ّ
ّ

وذكـ ــر أحـ ــد المحامـ ــن بالشـ ــركة اليابانيـ ــة الدوليـ ــة لمنتجـ ــات التبـ ــغ فـ ــي إجـ ــراءات المحاكـ ــم المحليـ ــة المتعلقـ ــة

فـ ــي المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة لتنفيـ ــذ المادتـ ــن  11و 13مـ ــن اتفاقيـ ــة المنظمـ ــة اإلطاريـ ــة.

بالتغليـــف البســـيط فـــي أســـراليا أن تغليـــف منتجـــات التبـــغ يـــؤدي وظيفـــة مماثلـــة لوظيفـــة لوحـــة اإلعالنـــات.
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والشـ ــباب أيض ـ ـ ًا هـ ــم المسـ ــتهدفون تحديـ ــد ًا بوظيفـ ــة اإلعـ ــان عـ ــن التبـ ــغ التـ ــي يؤديهـ ــا تغليـ ــف علـ ــب منتجـ ــات
التبـــغ 14 ،وذلـــك فـــي ســـياق الحـــاالت التـــي يصبـــح فيهـــا العديـــد مـــن مســـتهلكي منتجـــات التبـــغ مـــن المدمنـــن
عليهــــا قبــــل بلوغهــــم ســــن الرشــــد 15 .وتشــــر التقديــــرات إلــــى وجــــود نســــبة  10٪تقري�بــــ ًا مــــن الطــــاب الذيــــن
ممـ ــن يدخنـ ــون السـ ــجائر فـ ــي أنحـ ــاء العالـ ــم أجمـ ــع .وإضافـ ــة إلـ ــى ذلـ ــك،
ت ـ ـ�تاوح أعمارهـ ــم بـ ــن  13و 15عام ـ ـ ًا ّ

3-1

ممــــن لــــم يدخنــــوا الســــجائر أبــــد ًا
يوجــــد مــــن بــــن هــــؤالء الطــــاب أنفســــهم نســــبة تقــــرب مــــن  20٪منهــــم ّ

البينات التي
قاعدة ّ
يستند إليها التغليف البسيط

وأعربـ ــوا عـ ــن أنهـ ــم كانـ ــوا عرضـ ــة للشـ ــروع فـ ــي التدخـ ــن فـ ــي العـ ــام التالـ ــي.

وثمـــة عـــدد كبـــر مـــن الدراســـات الخاضعـــة الســـتعراض األقـــران عـــن موضـــوع التغليـــف البســـيط تؤيـــد االســـتنتاج
البينـ ــات
القائـ ــل إن هـ ــذا التدبـ ــر يقلـ ــل جاذبيـ ــة منتجـ ــات التبـ ــغ وت�أثريهـ ــا المغـ ــري .وتضـ ــم هـ ــذه الطائفـ ــة مـ ــن ّ
نتائــــج مســــتمدة مــــن دراســــات تجري�بيــــة �أجر ِيــــت مؤخــــر ًا فــــي أســــراليا  17والربازيــــ�ل  18وكنــــدا  19ونيوزيلنــــدا

20

21
وبينـ ــات مسـ ــتمدة مـ ــن مسـ ــوح �أجر ِيـ ــت فـ ــي كل مـ ــن أسـ ــراليا  22وفرنسـ ــا
والواليـ ــات المتحـ ــدة األمريكيـ ــة،
ّ
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والمملكـ ــة المتحـ ــدة  24والواليـ ــات المتحـ ــدة األمريكيـ ــة 25 ،ودراسـ ــات أجرتهـ ــا مجموعـ ــات تركيـ ــز فـ ــي نيوزيلنـ ــدا

26

والمملكــــة المتحــــدة.
البينـ ــات
ترتبـ ــط األسـ ــس المنطقيـ ــة لتنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط واألغـ ــراض
المبينـ ــة أعـ ــاه بطائفـ ــة متزايـ ــدة مـ ــن ّ
ّ
التجري�بيـــة المتعلقـــة باآلثـــار المرتتبـــة علـــى هـــذا التدبـــر .وباختصـــار ،فـــإن التغليـــف البســـيط يســـتند إلـــى قاعـــدة
البينـ ــات الخاضعـ ــة
بينـ ــات قويـ ــة ،وقـ ــد اخ ُتبِـ ــر بمختلـ ــف أشـ ــكاله فـ ــي مواضـ ــع مختلفـ ــة بواسـ ــطة مجموعـ ــة مـ ــن ّ
ّ
السـ ــتعراض األقـ ــران والتـ ــي اتخـ ــذت شـ ــكل دراسـ ــات تجري�بيـ ــة ومجموعـ ــات تركيـ ــز ومسـ ــوح .ورغـ ــم أن كل واحـ ــدة
البينــــات مجتمعــــة يفســــح المجــــال أمــــام الخــــروج
مــــن الدراســــات
ّ
محــــددة بقيــــود ،فــــإن النظــــر إلــــى طائفــــة ّ
باسـ ــتنتاجات يمكـ ــن تطبيقهـ ــا عموم ـ ـ ًا فيمـ ــا يتعلـ ــق بالتغليـ ــف البسـ ــيط ،وهـ ــي اسـ ــتنتاجات تفيـ ــد بـ ــأن التغليـ ــف
ويقي ــد اس ــتعمال عل ــب التب ــغ بوصفه ــا ش ــكالً م ــن أش ــكال اإلع ــان ع ــن
المذك ــور يق ّل ــل م ــن جاذبي ــة منتج ــات التب ــغ
ّ
ـد مـ ــن التغليـ ــف المض ّلـ ــل وي�زيـ ــد فعاليـ ــة التحذيـ ــرات الصحيـ ــة.
التبـ ــغ والرتوي ـ ـ�ج لـ ــه ويحـ ـ ّ
البينـــات
ورغـــم أنـــه مـــن الســـابق ألوانـــه جـــد ًا قيـــاس كامـــل نتائـــج تنفيـــذ التغليـــف البســـيط فـــي أســـراليا ،فـــإن ّ
البين ــات األوس ــع نطاقــ ًا (المناقش ــة أدن ــاه) وم ــع االس ــتنتاج القائ ــل
ّ
المجمع ــة عن ــه حت ــى اآلن ت�تف ــق م ــع طائف ــة ّ
إن التغليـــف البســـيط أســـهم فـــي الحـــد مـــن انتشـــار تعاطـــي التبـــغ فـــي أســـراليا.
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وي�بحـ ــث أيض ـ ـ ًا بعـ ــض هـ ــذه الدراسـ ــات المواقـ ــف والسـ ــلوكيات المتخـ ــذة إزاء التدخـ ــن ،مثـ ــل مسـ ــألة مـ ــا إذا كان
التغليـ ــف البسـ ــيط يؤثـ ــر علـ ــى المدخنـ ــن مـ ــن حيـ ــث اعتزامهـ ــم اإلقـ ــاع عـ ــن التدخـ ــن ،ويشـ ــر إلـ ــى أن هـ ــذا هـ ــو
تمهـــد الســـبيل مـــع
واقـــع الحـــال الفعلـــي 28 .ورغـــم أن النيـــة ال تعــ ّـر بالضـــرورة عـــن ســـلوك مســـتقبلي ،فإنهـــا
ّ
ذلـــك أمـــام تغي ــ�ي الســـلوك.
البينـــات المســـتمدة مـــن تنفيـــذ التغليـــف البســـيط فـــي أســـراليا مـــع اســـتنتاج مـــؤداه إن هـــذا التغليـــف
وت�تفـــق ّ
يقل ــل جاذبي ــة منتج ــات التب ــغ وت�أثريه ــا المغ ــري ،إذ أثبت ــت الدراس ــات مثــاً ح ــدوث تخفي ــض ف ــي مع ــدالت التدخ ــن
المباشـــر وتخفيـــض آخـــر مســـتدام فـــي عـــرض تغليـــف علـــب التبـــغ باألماكـــن المفتوحـــة 29 .وال يشـــر هـــذا األمـــر
إلـــى أن المدخنـــن يتعاملـــون مـــع تغليـــف منتجـــات التبـــغ بوصفـــه تغليف ــ ًا أقـــل جاذبيـــة فحســـب ،بـــل أيض ــ ًا إلـــى
ـدل تعـ ــرض الجمهـ ــور لتغليـ ــف منتجـ ــات التبـ ــغ بوصفـ ــه واحـ ــد ًا مـ ــن أشـ ــكال
أن التغليـ ــف البسـ ــيط يق ّلـ ــل مـ ــن معـ ـ ّ
تسـ ــويقها.
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البينـــات المســـتمدة مـــن تنفيـــذ التغليـــف البســـيط فـــي أســـراليا االســـتنتاج القائـــل إن هـــذا التغليـــف
كمـــا تؤيـــد ّ

وت�تفـ ــق هـ ــذه المالحظـ ــة مـ ــع سـ ــائر الوثائـ ــق الداخليـ ــة لدوائـ ــر صناعـ ــة التبـ ــغ ،ومنهـ ــا الدراسـ ــات التـ ــي اختـ ــرت

بينـــات تضـــم دراســـات تبـــن زيـــادة إلحـــاح المدخنـــن علـــى اإلقـــاع عـــن
يشـــجع علـــى اإلقـــاع عـــن التدخـــن ،وهـــي ّ

ردود فعـــل المســـتهلك تجـــاه المنتجـــات الخفيفـــة للغايـــة والمغ ّلفـــة بعلـــب مختلفـــة األلـــوان 41 .وتضمنـــت ردود

التدخـــن 30 ،وحـــدوث زيـــادة كبـــرة ومطـــردة فـــي عـــدد المكالمـــات عـــر خـــط اإلقـــاع عـــن التدخـــن (وهـــو عبـــارة

الفعـــل تلـــك تصنيـــف المســـتهلك لكميـــات القـــار التـــي يتصـــور وجودهـــا فـــي المنتجـــات المذكـــورة 42 ،والتعليـــق

ع ــن خدم ــة تس ــاعد مس ــتهلكي التب ــغ عل ــى اإلق ــاع ع ــن تعاطي ــه) 31 ،وارتف ــاع مع ــدالت إدراك المدخن ــن البالغ ــن

طع ــم به ــا تل ــك المنتج ــات المغ ّلف ــة بعل ــب مختلف ــة
عل ــى عوام ــل م ــن قبي ــل م ــدى ش ــدة وق ــوة النكه ــة الت ــي ُت ّ

لمســـألة اإلقـــاع عـــن التدخـــن ومحاوالتهـــم اإلقـــاع عنـــه.

2-3-1

األلـــوان ومقارنتهـــا بهـــذا الشـــكل أو ذاك بالمنتجـــات المماثلـــة الموجـــودة فـــي داخلهـــا.
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43

ومـ ــن هـ ــذا المنطلـ ــق ،فـ ــإن الدراسـ ــات الخاضعـ ــة السـ ــتعراض األقـ ــران تشـ ــر إلـ ــى أن التغليـ ــف البسـ ــيط سـ ــيق ّلل

التغليف المض ّلل لمنتجات التبغ

إلـــى أدنـــى حـــد مـــن ميـــل تغليـــف منتجـــات التبـــغ ومتغـــرات عالماتهـــا التجاريـــة إلـــى تضليـــل المســـتهلك فيمـــا
البينـــات نتائـــج الدراســـات التجري�بيـــة التـــي
يتعلـــق بالعواقـــب الصحيـــة النســـبية لمختلـــف المنتجـــات .وتضـــم هـــذه ّ
والبينـــات المســـتقاة مـــن المســـوح التـــي �أجريـــت فـــي كل
�أجر ِيـــت فـــي كل مـــن أســـراليا  44والربازي ــ�ل  45وكنـــدا ،46
ّ

توضــــح المــــادة  11مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة (التــــي ُن ِ
شــــت أعــــاه) أن عالمــــات التبــــغ التجاريــــة ،بمــــا
ّ
وق َ

مـ ــن أسـ ــراليا

فيهـ ــا المثبتـ ــة علـ ــى تغليـ ــف العلـ ــب ،قـ ــد تض ّلـ ــل المسـ ــتهلك فيمـ ــا يتعلـ ــق بالعواقـ ــب الصحيـ ــة المرتتبـ ــة علـ ــى

47

وفرنسـ ــا

48

والمملكـ ــة المتحـ ــدة

مجموعـــات الرتكيـــز فـــي المملكـــة المتحـــدة.

اســـتهالك مختلـــف منتجـــات التبـــغ .وتنطـــوي متغـــرات مثـــل “خفيفـــة” و”لطيفـــة” ومـــا شـــابهها مـــن متغـــرات

49

والواليـ ــات المتحـ ــدة األمريكيـ ــة،

50

والدراسـ ــات التـ ــي أجرتهـ ــا

51

العالم ــات التجاري ــة عل ــى تضلي ــل المس ــتهلك ألنه ــا تق ــرح أن المنتج ــات الت ــي ترتب ــط بتل ــك المتغ ــرات ه ــي أق ــل
ومـ ــن المعقـ ــول أيض ـ ـ ًا أن نتوقـ ــع لت�أثـ ــر التغليـ ــف البسـ ــيط علـ ــى المفاهيـ ــم الخاطئـ ــة عـ ــن أضـ ــرار المنتجـ ــات أن

إضـــرار ًا بالصحـــة مـــن المتغـــرات العاديـــة للعالمـــات التجاريـــة ،بيـــد أن الحـــال ليســـت كذلـــك 33 .وفـــي الواقـــع ،فـــإن

يـ ــزداد بمـ ــرور الزمـ ــن بعـ ــد أن يتالشـ ــى الت�أثـ ــر الـ ــذي يذ ّكـ ــر المسـ ــتهلك بالتغليـ ــف المض ّلـ ــل .وبرغـ ــم ذلـ ــك ،فـ ــإن

المسـ ــتهلكني يعوضـ ــون تدنـ ــي معـ ــدل حصائـ ــل القـ ــار والنيكوتـ ــن فـ ــي تلـ ــك المنتجـ ــات بوسـ ــائل منهـ ــا إطالـ ــة

البينـــات المســـتمدة ســـابق ًا مـــن أســـراليا تشـــر إلـــى أن التغليـــف البســـيط قـــد ق ّلـــل فع ــاً مفاهيـــم المســـتهلك
ّ

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

الخاطئـــة عـــن أضـــرار المنتـــج .وتبــ ّـن مـــن مســـح وطنـــي مشـــرك بـــن األقســـام بشـــأن اقتفـــاء أثـــر المنتجـــات أن

بالثق ــوب الصغ ــرة الموج ــودة ف ــي مرش ــحات الس ــجائر الت ــي يغلقه ــا المدخ ــن بأصبعي ــه جزئيــ ًا أثن ــاء استنش ــاقه
للدخـ ــان.

زيـ ــادة كبـ ــرة مـ ــن الناحيـ ــة اإلحصائيـ ــة طـ ــرأت علـ ــى نسـ ــبة المدخنـ ــن مـ ــن البالغـ ــن الذيـ ــن يـ ــرون أن العالمـ ــات

34

التجاريـ ــة ال تختلـ ــف مـ ــن حيـ ــث الضـ ــرر ( )69.8٪أثنـ ــاء العـ ــام األول مـ ــن تنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط مقارنـ ــة بالفـ ــرة
الســــابقة لتنفيــــذه (.)65.7٪

يتمســــكون
وبرغــــم فــــرض حظــــر علــــى اســــتخدام العبــــارات الوصفيــــة المض ّللــــة ،فــــإن المســــتهلكني مــــا زالــــوا
ّ
بـ ــآراء خاطئـ ــة حـ ــول المخاطـ ــر الناجمـ ــة عـ ــن مختلـ ــف منتجـ ــات التبـ ــغ 35 ،وهـ ــو أمـ ــر ُيعـ ــزى جزئي ـ ـ ًا إلـ ــى اسـ ــتخدام
األلـــوان وغريهـــا مـــن عناصـــر تصميـــم العلبـــة ألغـــراض اســـتبقاء ملحقـــات العالمـــة التجاريـــة المض ّللـــة فـــي ظـــل
البينـــات الدالـــة علـــى ذلـــك مـــن مصـــادر عديـــدة ،منهـــا الواليـــات
غيـــاب اســـتخدام العبـــارات الوصفيـــة .و ُتســـتقى ّ
كتي ــب آلرتي ــا ( )Altriaالمعن ــي بمنتج ــات ش ــركة فيلي ــب
المتح ــدة األمريكي ــة الت ــي ُو ِّزع فيه ــا عل ــى بائع ــي التجزئ ــة ّ
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الكتيـ ــب لبائعـ ــي التجزئـ ــة المعرفـ ــات الجديـ ــدة للعلـ ــب المقرتنـ ــة بالمتغـ ــرات
موريـ ــس األمريكيـ ــة 36 .وبـ ـ ّـن ذاك
ّ

�ثبــــط
ّ
تبــــن التحذيــــرات الصحيــــة للمســــتهلكني وغريهــــم المخاطــــر الناجمــــة عــــن تعاطــــي منتجــــات التبــــغ ،وت ّ

المض ّللـــة للعالمـــة التجاريـــة ،وم ّكنهـــم مـــن مســـاعدة المســـتهلكني فـــي التعــ ّـرف علـــى تلـــك المتغـــرات عقـــب

المبينـ ــة علـ ــى تغليـ ــف علـ ــب التبـ ــغ انتبـ ــاه
عزيمتهـ ــم علـ ــى اسـ ــتهالك التبـ ــغ ،فيمـ ــا تصـ ــرف العالمـ ــات التجاريـ ــة
ّ

حظـــر اســـتخدام العبـــارات الوصفيـــة المض ّللـــة فـــي التغليـــف ،فأصبحـــت مث ــاً العالمـــة التجاريـــة مارلبـــورو اليتـــس

المس ــتهلكني ع ــن تل ــك التحذي ــرات ،وتق ّل ــل ق ــدرة التحذي ــرات عل ــى تنبيهه ــم وت�ثبي ــط عزيمته ــم عل ــى اس ــتهالك

الكتي ــب أيضــ ًا إل ــى أن “تغلي ــف
مارلب ــورو غول ــد ،ف ــي ح ــن أصبح ــت مارلب ــورو ال ــرا الي ــت مارلب ــورو س ــيلفر .وأش ــار
ّ

التبـ ــغ.

بعـــض أنـــواع الســـجائر والتبـــغ العديـــم الدخـــان آخـــذ فـــي التغـــر ،علـــى أن المنتجـــات باقيـــة كمـــا هـــي” .و أ�ج ــر ِي
ف ــي ه ــذا الس ــياق مس ــح يمث ــل المدخن ــن عل ــى الصعي ــد الوطن ــي ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة بع ــد س ــنة

ويشـ ــر عـ ــدد مـ ــن الدراسـ ــات الخاضعـ ــة السـ ــتعراض األقـ ــران إلـ ــى أن التغليـ ــف البسـ ــيط يـ ــرز أهميـ ــة التحذيـ ــرات

واح ــدة م ــن س ــريان مفع ــول الحظ ــر المف ــروض عل ــى العب ــارات الوصفي ــة المض ّلل ــة ،وب ـ ّـن المس ــح أن نس ــبة 92٪

البينـــات دراســـات تجري�بيـــة �أجر ِيـــت
الصحيـــة الموضوعـــة علـــى علـــب منتجـــات التبـــغ .وتضـــم هـــذه المجموعـــة مـــن ّ

مـ ــن المدخنـ ــن أفـ ــادوا بأنهـ ــم تم ّكنـ ــوا بسـ ــهولة مـ ــن التعـ ــرف علـ ــى العالمـ ــات التجاريـ ــة التـ ــي يسـ ــتخدمونها
فـ ــي العـ ــادة ،فيمـ ــا تم ّكنـ ــت نسـ ــبة  68٪منهـ ــم مـ ــن تسـ ــمية لـ ــون العلبـ ــة المقـ ــرن بالعالمـ ــة التجاريـ ــة التـ ــي
يسـ ــتخدمونها تسـ ــمية صحيحـ ــة بواسـ ــطة اسـ ــم العبـ ــارة الوصفيـ ــة الخاضعـ ــة للحظـ ــر.
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بينـ ــات مسـ ــتمدة مـ ــن مسـ ــوح �أجر ِيـ ــت فـ ــي أسـ ــراليا 55 ،وهـ ــي دراسـ ــات
فـ ــي أسـ ــراليا وكنـ ــدا ،فض ـ ـاً عـ ــن ّ

البينـــات تشـــر إلـــى أن آثـــار التحذيـــرات الصحيـــة ت�تعاظـــم بزيـــادة حجمهـــا.
ت�تفـــق مـــع مجموعـــة مســـتقلة مـــن ّ

56

البينـ ــات تشـ ــر إلـ ــى أن للتغليـ ــف البسـ ــيط آثـ ــار أخـ ــرى أيض ـ ـ ًا ت�تجـ ــاوز آثـ ــار التحذيـ ــرات
واألهـ ــم مـ ــن ذلـ ــك ك ّلـ ــه أن ّ
الصحيـ ــة الكبـ ــرة الحجـ ــم.

57

وي�وج ــد به ــذه الطريق ــة وبس ــواها عالق ــة ارتب ــاط قوي ــة ب ــن تصمي ــم تغلي ــف العلب ــة وكيفي ــة نظ ــر المس ــتهلكني
إلـــى خطـــورة المنتـــج داخلهـــا 38 .ويمكـــن علـــى ســـبيل المثـــال أن ُيض ّلـــل المســـتهلك بالمتغـــرات المختلفـــة فـــي
ـة عنـــد عرضهـــا فـــي ســـياق االتجـــار بهـــا جنب ــ ًا إلـــى
حـــد ذاتهـــا لعالمـــة تجاريـــة واحـــدة مـــن منتجـــات التبـــغ ،وخاصــ ً
جن ــب م ــع بعضه ــا البع ــض وم ــع العالم ــات التجاري ــة العادي ــة أو تل ــك الحاوي ــة عل ــى نكه ــات كامل ــة .وم ــن أس ــباب

التب ــغ (بوس ــائل منه ــا اعتم ــاد تحذي ــرات جدي ــدة) وك ـ ّـرت حج ــم تل ــك التحذي ــرات ف ــي الوق ــت نفس ــه ال ــذي اعتم ــدت
البين ــات الس ــابقة
في ــه التغلي ــف البس ــيط .ورغ ــم أن ــه م ــن الصع ــب ع ــزل آث ــار كل إج ــراء عل ــى ح ــدة ،ف ــإن مجموع ــة ّ

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

ت�تفـ ــق مـ ــع اسـ ــتنتاج مفـ ــاده إن هـ ــذا التغي ـ ـ�ي فـ ــي السياسـ ــة يزيـ ــد فعاليـ ــة التحذيـ ــرات الصحيـ ــة المعمـ ــول بهـ ــا

البينـــات
هـــو أن تصـــورات المســـتهلكني لخطـــورة المنتـــج ت�ت�أثـــر بتغليفـــه ،وباألخـــص لونـــه .ويمكـــن االطـــاع علـــى ّ

فـــي أســـراليا ،وهـــي مجموعـــة تر ّكـــز علـــى آثـــار التغي ــ�ي علـــى المدخنـــن مـــن البالغـــن (مقارنـــة بســـواهم مـــن

الس ــابقة الت ــي ت�ثب ــت ذل ــك ف ــي الوثائ ــق الداخلي ــة لدوائ ــر صناع ــة التب ــغ المنش ــورة الط ــاع الجمه ــور م ــن خ ــال

58
رد
بينـــت زيـــادة مالحظـــة المدخنـــن للتحذيـــرات .وإضافـــة إلـــى ذلـــك ،فقـــد ّ
غـــر المدخنـــن) ،وتشـــمل دراســـات ّ

القضايـــا المعروضـــة علـــى المحاكـــم .وس ــ ّلمت مث ــاً وثيقـــة نشـــرتها دوائـــر صناعـــة التبـــغ فـــي عـــام  1990بـــأن

ـدد
عـــدد أكـــر مـــن المدخنـــن عزمهـــم علـــى اإلقـــاع عـــن التدخـــن إلـــى تلـــك التحذيـــرات وإلـــى تالفـــي عـــدد محــ ّ

م ــا يس ــمى “بالمنتج ــات األدن ــى مس ــتوى م ــن حي ــث التس ــليم” اتس ــمت بتغليفه ــا بعل ــب أخ ــف ألنه ــا ت ــدل ضمنــ ًا

منهـــا ومـــن علـــب المنتجـــات المثبتـــة عليهـــا ،وهـــي تدابـــر قـــد تبــ ّـن جميعهـــا مـــدى فعاليـــة التحذيـــرات.

علـــى أنهـــا صحيـــة ونظيفـــة.
12

ـورة الموضوعـ ــة علـ ــى علـ ــب منتجـ ــات
وي�بـ ـ ّـن الجـ ــزء  2الـ ــوارد أدنـ ــاه أن أسـ ــراليا ّ
حدثـ ــت التحذيـ ــرات الصحيـ ــة المصـ ـ ّ
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وعـ ــاوة علـ ــى ذلـ ــك ،نشـ ــرت الحكومـ ــة األسـ ــرالية فـ ــي شـ ــباط /فربايـ ــر  2016اسـ ــتعراض ًا رسـ ــمي ًا عـ ــن المرحلـ ــة
يحقــــق
الم ّتخــــذ بــــدأ ّ
الالحقــــة لتنفيــــذ التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ ،وخلــــص االســــتعراض إلــــى أن التدبــــر ُ
أغراضـ ــه فـ ــي مجـ ــال الصحـ ــة العموميـ ــة 64 .وفيمـ ــا يتعلـ ــق بآثـ ــار هـ ــذا التدبـ ــر علـ ــى معـ ــدالت انتشـ ــار اسـ ــتهالك

تب ـ ّـن المناقش ــة ال ــواردة ف ــي الج ــزء  1أن الح ــد م ــن انتش ــار تعاط ــي التب ــغ ه ــو لي ــس الغ ــرض التنظيم ــي الوحي ــد

ـول علـ ــى تحليـ ــل أجـ ــراه خـ ــراء تبـ ـ ّـن فيـ ــه أن انخفاض ـ ـ َا كبـ ــر َا مـ ــن الناحيـ ــة اإلحصائيـ ــة
التبـ ــغ ،فـ ــإن االسـ ــتعراض يعـ ـ ّ

مـــن التغليـــف البســـيط ،ألن هـــذا التدبـــر يحقـــق العديـــد مـــن أغـــراض الصحـــة العموميـــة المتوســـطة والمرتبطـــة

طـــرأ علـــى معـــدالت انتشـــار اســـتهالك التبـــغ بفضـــل مـــا �أد ِ
خـــل مـــن تعديـــات فـــي عـــام  2012علـــى تغليـــف علـــب

باس ــت�كمال مناهـــج أخـــرى لخفـــض الطلـــب علـــى منتجـــات التبـــغ .وبرغـــم ذلـــك ،فـــإن مـــن المنطقـــي والمعقـــول

وموســـعة النطـــاق) .وتشـــر تقديـــرات
محدثـــة
المناقـــش أدنـــاه مـــن تحذيـــرات صحيـــة
ّ
منتجـــات التبـــغ (بمـــا فيهـــا ُ
ّ

توق ــع ح ــدوث انخف ــاض ف ــي مع ــدالت انتش ــار تعاط ــي التب ــغ م ــع تقلي ــل جاذبي ــة تغلي ــف منتجات ــه والتقلي ــل إل ــى
ّ

المدخل ــة ف ــي ع ــام  2012عل ــى تغلي ــف عل ــب منتج ــات التب ــغ
التحلي ــل عل ــى نح ــو أك ــر تحدي ــد ًا إل ــى أن “التعدي ــات ُ

أدنـــى حـــد مـــن تغليفهـــا المض ّلـــل وزيـــادة فعاليـــة التحذيـــرات الصحيـــة المثبتـــة عليهـــا.

ممـ ــن تبلـ ــغ أعمارهـ ــم  14عام ـ ـ ًا فمـ ــا فـ ــوق بنسـ ــبة
خفضـ ــت معـ ــدالت انتشـ ــار التدخـ ــن فيمـ ــا بـ ــن األسـ ــرالي�ي ّ
65
رج ــح أن يك ــون ش ــأن اآلث ــار المرتتب ــة
 0.55نقط ــة مئوي ــة” .ويفي ــد أيضـ ـ ًا التقريـ ـ�ر المتعل ــق بالتحلي ــل ب ــأن م ــن ُ
الم ّ

معــــد لغــــرض تنفيــــذه فــــي إطــــار اتبــــاع نهــــج شــــامل ومتعــــدد القطاعــــات
ونظــــر ًا إلــــى أن التغليــــف البســــيط
ّ

علـ ــى ذلـ ــك قـ ــد ُق ِّلـ ــل منـ ــه ،ومـ ــن المتوقـ ــع أن ت�تعاظـ ــم تلـ ــك اآلثـ ــار بمـ ــرور الزمـ ــن 66 .وباختصـ ــار ،فـ ــإن التغليـ ــف

لمكافحـ ــة التبـ ــغ وتعزي ـ ـ�ز التدابـ ــر القائمـ ــة حالي ـ ـ ًا لمكافحتـ ــه ،فـ ــإن مـ ــن الصعـ ــب فـ ــي العـ ــادة عـ ــزل آثـ ــار ذلـ ــك

خف ــض مع ــدالت انتش ــار التدخ ــن ف ــي أس ــراليا بم ــا يتج ــاوز االتج ــاه اآلخ ــذ ف ــي الهب ــوط القائ ــم مس ــبق ًا.
البس ــيط ّ

التغليـــف علـــى معـــدالت انتشـــار تعاطـــي التبـــغ .وجـــرى مث ــاً تنفيـــذ التغليـــف فـــي أســـراليا البســـيط جنب ــ ًا إلـــى
ـدد منهـــا فـــي الجـــزء
جنـــب مـــع تطبيـــق عـــدد مـــن التدابـــر القائمـــة والتفاعـــل مـــع تلـــك التدابـــر ،بمـــا فيهـــا المحــ ّ

وختامــ ًا ،ف ــإن الدراس ــات الخاضع ــة الس ــتعراض األق ــران تص ــب ف ــي مص ــب واح ــد وتؤك ــد مي ــزات التغلي ــف البس ــيط،

 2أدنـ ــاه .و�أعلِـ ــن أيض ـ ـ ًا فـ ــي الوقـ ــت نفسـ ــه الـ ــذي ُن ِّفـ ــذ فيـ ــه التغليـ ــف البسـ ــيط عـ ــن اتخـ ــاذ تدابـ ــر جديـ ــدة ،مثـ ــل

وه ــي دراس ــات تب ـ ّـن فيه ــا أن تجرب ــة أس ــراليا تحظ ــى بمزي ــد م ــن الدع ــم ف ــي واق ــع األم ــر .وبرغ ــم ذل ــك ،فق ــد

زي ــادة الضرائ ــب وت�كب ــر حج ــم التحذي ــرات الصحي ــة وزي ــادة الدع ــم المق ــدم ف ــي مج ــال اإلق ــاع ع ــن تعاط ــي التب ــغ.

الم ّتخـــذ؛ وهـــي دراســـات
كلفـــت شـــركات صناعـــة التبـــغ جهـــات معينـــة لتجـــري دراســـات تطعـــن فـــي آثـــار التدبـــر ُ

وبالنظـ ــر إلـ ــى أن التغليـ ــف البسـ ــيط يتفاعـ ــل مـ ــع التدابـ ــر القائمـ ــة ويصبـ ــح سـ ــاري المفعـ ــول بسـ ــريان مفعـ ــول

مشــــكوك فــــي مصداقيتهــــا ألن تلــــك الشــــركات هــــي التــــي ك ّلفــــت الجهــــات بإجرائهــــا ،وهــــي غــــر مدعومــــة

رد انخفـــاض معـــدالت تعاطـــي التبـــغ إلـــى أي واحـــد
التدابـــر الجديـــدة ،فقـــد يكـــون صعب ــ ًا مـــن الناحيـــة المنهجيـــة ّ

يخصـــه ،كمـــا أنهـــا ت�تعـــارض
كل فيمـــا
ّ
بدراســـات مســـتقلة منشـــورة فـــي المجـــات الخاضعـــة الســـتعراض األقـــران ّ

مـــن تلـــك التدابـــر.

ووجــــه مجلــــس فيكتوريــــا لمكافحــــة الســــرطان (أســــراليا) انتقــــادات
البينــــات األكــــر بكثــــر منهــــا.
ّ
مــــع طائفــــة ّ
أكـــر تفصي ــاً إلـــى تلـــك الدراســـات التـــي ك ّلفـــت شـــركات صناعـــة التبـــغ جهـــات بإجرائهـــا 67 ،والتـــي يتناولهـــا أيض ــ ًا

المتع ــذر أيضــ ًا تقي�ي ــم آث ــار التغلي ــف البس ــيط بطريق ــة ش ــاملة عل ــى الم ــدى القص ــر ،وق ــد تــ�تك السياس ــة
وم ــن
ّ

االسـ ــتعراض الـ ــذي أجرتـ ــه أسـ ــراليا فـ ــي المرحلـ ــة الالحقـ ــة لتنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط.

المتبعـ ــة فـ ــي هـ ــذا الصـ ــدد علـ ــى مسـ ــتهلكي منتجـ ــات التبـ ــغ وسـ ــواهم آثـ ــار ًا يمكـ ــن مالحظتهـ ــا علـ ــى المـ ــدى
المبينـــة أعـــاه .وقـــد ت�تتـــب علـــى تلـــك اآلثـــار كذلـــك ت�أثـــرات مباشـــرة علـــى معـــدالت انتشـــار
القصـــر ،مثـــل تلـــك
ّ
تعاطـ ــي التبـ ــغ فـ ــي األجـ ــل القصـ ــر ،علـ ــى أن التغليـ ــف البسـ ــيط قـ ــد يـ ــرك أيض ـ ـ ًا آثـ ــار ًا أطـ ــول أج ـ ـاً مـ ــع انخفـ ــاض
الت�أث ــر الرتوي�ج ــي والمض ّل ــل لتغلي ــف منتج ــات التب ــغ بم ــرور الزم ــن .وق ــد ُيتوق ــع تحدي ــد ًا أن يتعاظ ــم أث ــر التغلي ــف
البســـيط علـــى معـــدالت انتشـــار تعاطـــي التبـــغ ببلـــوغ األطفـــال ســـن التعليـــم االبتدائـــي مـــن دون أن يـــروا أبـــد ًا
علبـــة مـــن منتجـــات التبـــغ مغ ّلفـــة بالكامـــل بعالمـــة تجاريـــة.
والحظـــت الحكومـــة األســـرالية منـــذ اعتمادهـــا للتغليـــف البســـيط تراجع ــ ًا فـــي معـــدل اإلنفـــاق اإلجمالـــي علـــى
60
منتجــــات التبــــغ وانخفاضــــ ًا فــــي معامــــات تخليصهــــا الجمركــــي ألغــــراض بيعهــــا.
وتبــــن اإلحصــــاءات أيضــــ ًا أن
ّ

معـ ــدالت انتشـ ــار التدخـ ــن مسـ ــتمرة فـ ــي االنخفـ ــاض بأسـ ــراليا ،وفيمـ ــا يلـ ــي األرقـ ــام الـ ــواردة فيهـ ــا:

5-3-1

للبينات
استعراضات الخرباء ّ
البينــــات التــــي يســــتند إليهــــا التغليــــف البســــيط علــــى
تشــــتمل االســــتعراضات التــــي أجراهــــا الخــــراء لقاعــــدة ّ
(المناقشـــة فـــي الجـــزء ،)2
تقري ــ�ر مـــن إعـــداد فرقـــة العمـــل األســـرالية المعنيـــة بالشـــؤون الصحيـــة الوقائيـــة
ُ

68

للبينـ ــات مـ ــن إعـ ــداد مجلـ ــس فيكتوريـ ــا لإلقـ ــاع عـ ــن التدخـ ــن ومكافحـ ــة السـ ــرطان فـ ــي أسـ ــراليا،
واسـ ــتعراض
ّ

69

للبين ــات قام ــت أيرلن ــدا والمملك ــة المتح ــدة بت�كلي ــف جه ــات بإجرائه ــا .وت ــدرس تل ــك
وعل ــى اس ــتعراضات منهجي ــة
ّ
البينـ ــات المل ّخصـ ــة أعـ ــاه.
البينـ ــات التجري�بيـ ــة ،وتخلـ ــص إلـ ــى اسـ ــتنتاجات ت�تفـ ــق مـ ــع ّ
االسـ ــتعراضات ّ

ـدرات ب ــن صف ــوف األس ــر المعيش ــية
■أظه ــر المس ــح الوطن ــي لع ــام  2013بش ــأن اس ــراتيجيات مكافح ــة المخ ـ ّ
انخفاض ـ ـ ًا نسـ ــبته  12.8٪فـ ــي عـ ــام  2013فـ ــي معـ ــدالت انتشـ ــار التدخـ ــن يومي ـ ـ ًا بـ ــن الفئـ ــات البالغـ ــة مـ ــن
العمـــر  14ســـنة أو أكـــر مقارنـــة بنســـبة  15.1٪فـــي عـــام .2010
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ـدرات ف ــي أس ــراليا
■تب ـ ّـن م ــن المس ــح المتعل ــق بمع ــدالت تعاط ــي ط ــاب المرحل ــة الثانوي ــة للكح ــول والمخ ـ ّ
ممـ ــن ت ـ ـ�تاوح أعمارهـ ــم بـ ــن  12و 17سـ ــنة اقتصـ ــرت علـ ــى 5.1٪
أن نسـ ــبة المدخنـ ــن فـ ــي الوقـ ــت الحالـ ــي ّ
فـــي عـــام  2014مقارنـــة بنســـبة  6.7٪فـــي عـــام .2011
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■يفيــــد المســــح الوطنــــي لشــــؤون الصحــــة بــــأن معــــدالت التدخــــن اليومــــي بــــن البالغــــن ( 18عامــــ ًا فمــــا
فـــوق) اســـتمرت فـــي االنخفـــاض ووصلـــت إلـــى مـــا نســـبته  14.5٪فـــي عامـــي  2014و 2015مقارنـــة بنســـبة
 16.1٪فــــي عامــــي  2011و 2012ونســــبة  22.4٪فــــي عــــام .2001
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خصيص ــ ًا لغـــرض قيـــاس آثـــار التغليـــف البســـيط ،فـــإن األرقـــام ت�ثبـــت وجـــود
ـدة ّ
ورغـــم أن هـــذه الدراســـات غـــر معــ ّ
عالقــــة ترابــــط بــــن هــــذا التغليــــف وانخفــــاض معــــدالت االســــتهالك الكلــــي لمنتجــــات التبــــغ وانتشــــار التدخــــن،
واألهـ ــم مـ ــن ذلـ ــك أن هـ ــذه اإلحصـ ــاءات الرسـ ــمية الصـ ــادرة عـ ــن الحكومـ ــة ت�تفـ ــق مـ ــع الطائفـ ــة األوسـ ــع نطاق ـ ـ ًا
البينـ ــات الـ ــواردة أعـ ــاه.
مـ ــن ّ

14

محدثة من االتحاد المعني
 1-5-3-1استعراض ومعلومات
ّ
بالبحوث في مجال الصحة العمومية بالمملكة المتحدة
ك ّلفـ ــت وزارة الصحـ ــة بالمملكـ ــة المتحـ ــدة فـ ــي عـ ــام  ،2011وقبـ ــل تنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط فـ ــي أسـ ــراليا ،جهـ ــة
للبينـ ــات المتعلقـ ــة بآثـ ــار التغليـ ــف البسـ ــيط لمنتجـ ــات التبـ ــغ علـ ــى الصحـ ــة العموميـ ــة.
بإجـ ــراء اسـ ــتعراض
ّ
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وقـ ــد

أجــــرى االســــتعراض االتحــــاد المعنــــي بالبحــــوث فــــي مجــــال الصحــــة العموميــــة ،بمــــا فــــي ذلــــك باحثــــون مــــن
مؤسسـ ــات أكاديميـ ــة مرموقـ ــة فـ ــي المملكـ ــة المتحـ ــدة ،وهـ ــو اسـ ــتعراض نظـ ــر فـ ــي  37دراسـ ــة بحثيـ ــة أوليـ ــة
تخصصـ ــات.
ـدة
ّ
ضمـ ــت طائفـ ــة متنوعـ ــة مـ ــن تصاميـ ــم الدراسـ ــات التـ ــي تناولـ ــت عـ ـ ّ
ّ
ودرس االس ــتعراض آث ــار التغلي ــف البس ــيط عل ــى الت�أث ــر المغ ــري للس ــجائر وعلبه ــا وعالماته ــا التجاري ــة ،وخل ــص،
ضم ــن م ــا خل ــص ،إل ــى اس ــتنتاجات متس ــقة تفي ــد ب ــأن العل ــب البس ــيطة التغلي ــف ُتص ّن ــف عل ــى أنه ــا أق ــل جاذبي ــة
مـــن تلـــك المغلفـــة بعالمـــة تجاريـــة ،وأنهـــا تحتـــوي علـــى منتجـــات أدنـــى جـــودة 71 .ومـــن بـــن الدراســـات التـــي
بحثـــت االختالفـــات بـــن الفئـــات الفرعيـــة ،تبــ ّـن أن األفـــراد غـــر المدخنـــن والمســـتجيبني للدراســـات مـــن الشـــباب
15

يميلـ ــون فـ ــي نظرهـ ــم إلـ ــى العلـ ــب البسـ ــيطة التغليـ ــف علـ ــى أنهـ ــا أقـ ــل جاذبيـ ــة مـ ــن سـ ــواهم مـ ــن المدخنـ ــن
والمس ــتجيبني لتل ــك الدراس ــات م ــن األف ــراد األك ــر منه ــم س ــن ًا عل ــى التوال ــي 72 .ورأى االس ــتعراض أن التغلي ــف
البس ــيط ق ــد ي ــرز التحذي ــرات الصحي ــة ،رغ ــم أن ذل ــك مره ــون بظ ــروف أخ ــرى ،م ــن قبي ــل حج ــم التحذي ــرات ونوعه ــا

التـــي أثبتهـــا اإلعـــان عنـــه والرتويـــج لـــه ،عـــن بيـــان األســـباب التـــي تقـــف وراء رضورة وجـــود اختالفـــات كبـــرة يف تأثـــر أداة
التســـويق املعنيـــة للمنتجـــات املغلّفـــة بعالمـــات تجاريـــة (التـــي أشـــار إليهـــا محامـــي الرشكـــة اليابانيـــة الدوليـــة ملنتجـــات التبـــغ
79
يف القضيـــة املرفوعـــة ضـــد حكومـــة أس ــراليا بوصفهـــا “لوحـــة اإلعالنـــات” املتنقلـــة لتلـــك الرشكـــة).
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وموضعهــــا.
وتبــــن أن التصــــورات المتعلقــــة بأضــــرار منتجــــات التبــــغ تعتمــــد فــــي المقــــام األول علــــى لــــون
ّ
74
التغليـ ــف ،إذ ُن ِ
ـد ضـ ــرر ًا.
ورئِـ ــي أن المواقـ ــف والمعتقـ ــدات
ظـ ــر إلـ ــى العلـ ــب القاتمـ ــة التغليـ ــف علـ ــى أنهـ ــا أشـ ـ ّ
ُ

الموحـــد انخفاض ــ ًا
رجـــح أن ُيح ــ ِدث التغليـــف
أمـــا المســـألة الثانيـــة التـــي بحثهـــا التقري ــ�ر فهـــي مـــا إذا كان مـــن ُ
ّ
الم ّ

والنوايــــا والســــلوكيات المرتبطــــة بالتدخــــن مختلطــــة ،ولكنهــــا تؤيــــد اســــتنتاج ًا عامــــ ًا مــــؤداه إن مــــن شــــأن

فـــي اســـتهالك التبـــغ .وقـــد نظـــر التقري ــ�ر أوالً لـــدى بحثـــه لتلـــك المســـألة فـــي اآلثـــار المتوســـطة الوقـــع التـــي

التغليـ ــف البسـ ــيط أن يؤثـ ــر علـ ــى السـ ــلوكيات.
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يمكـ ــن أن ت�تتـ ــب علـ ــى التغليـ ــف البسـ ــيط ،مثـ ــل آثـ ــاره علـ ــى جاذبيـ ــة منتجـ ــات التبـ ــغ وإبـ ــراز التحذيـ ــرات الصحيـ ــة
والتصـــورات المتعلقـــة بأضـــرار مختلـــف المنتجـــات والنوايـــا المرتبطـــة بالتدخـــن .وخلـــص التقري ــ�ر إلـــى أنـــه رغـــم

وجهتهــــا دوائــــر صناعــــة التبــــغ إلــــى االســــتعراض ،نشــــر بعــــض الخــــراء فــــي أيلــــول/
وبعــــد االنتقــــادات التــــي ّ

البينــــات التــــي تســــتند إليهــــا هــــذه االســــتنتاجات المتوســــطة
تعــــ ّذر قيــــاس حجــــم األثــــر الكلــــي فــــإن قاعــــدة ّ

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

سـ ــليمة منهجي ـ ـ ًا ،وإلـ ــى أن االنتقـ ــادات التـ ــي وجهتهـ ــا دوائـ ــر صناعـ ــة التبـ ــغ ال طائـ ــل وراءهـ ــا .ويذكـ ــر التقري ـ ـ�ر

المحدثـــة إلـــى أن نتائـــج تلـــك الدراســـات “تشـــر إلـــى أن مـــن شـــأن التغليـــف البســـيط
وخلصـــت تلـــك المعلومـــات
ّ

بينـ ــات
أنـ ــه “عنـ ــد [النظـ ــر] إلـ ــى تلـ ــك اآلثـ ــار مجتمعـ ـ ً
ـة ،فـ ــإن الدراسـ ــات واالسـ ــتعراضات المسـ ــتندة إليهـ ــا تعـ ــرض ّ

يحقـ ــق مـ ــا يلـ ــي :تقليـ ــل الت�أثـ ــر المغـ ــري للسـ ــجائر والتدخـ ــن؛ وتعزي ـ ـ�ز إبـ ــراز التحذيـ ــرات الصحيـ ــة الموضوعـ ــة
أن ّ

ـدة ألغـــراض مختلفـــة �أجر ِيـــت فـــي مجموعـــة مـــن
متســـقة بدرجـــة عاليـــة عـــر طائفـــة
مكونـــة مـــن  50دراســـة معــ ّ
ّ

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

تقوضـ ــه بشـ ــدة االنتقـ ــادات الموجهـ ــة فـ ــي هـ ــذا الصـ ــدد ،والتـ ــي يعكـ ــس الكثـ ــر
البلـ ــدان .وهـ ــذا االسـ ــتنتاج ال
ّ

المنتجــــات”.
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منهـــا القيـــود الالزمـــة المفروضـــة علـــى تصاميـــم الدراســـات ،وهـــو مـــا يؤكـــده التحليـــل المســـتقل الـــذي جـــرى
الت�كليـ ــف بإجرائـ ــه”.

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

البينات ،ذاكر ًا ما يلي:
ومضى التقري�ر قدم ًا ليتوصل إلى نتائج بشأن ّ

إســـداء املشـــورة إىل وزيـــر الدولـــة لشـــؤون الصحـــة ،عقـــب مراعـــاة الب ّينـــات القامئـــة وأيـــة ب ّينـــات جديـــدة ،فيـــا يتعلـــق مبـــا إذا
كان مـــن امل ُر ّجـــح أن يؤثـــر التغليـــف املو ّحـــد عـــى الصحـــة العموميـــة أم ال (وماهيـــة اآلثـــار األخـــرى التـــي قـــد ترتتـــب عليـــه)،
78
وخصوص ــاً فيـــا يتصـــل بصحـــة األطفـــال.

أرى مــــن الب ّينــــات التــــي اطّلعــــت عليهــــا أن مــــن املرجــــح أن يولّــــد التغليــــف املو ّحــــد لــــدى املدخنــــن ولــــدى مــــن يُحتمــــل
أن يدخنــــوا مشــــاعر أكــــر ســــلبية عــــن التدخــــن ،وســــيتدىن مســــتوى تضليلهــــم لحملهــــم عــــى االعتقــــاد أن بعــــض العالمــــات
التجاريـــة هـــي أســـلم مـــن غريهـــا ،وأن التحذي ــرات الصحيـــة أقـــل انطباق ــاً عليهـــا يف نهايـــة املطـــاف .وســـيقل احتـــال قيـــام
األطفـــال املعرضـــن للتدخـــن وصغـــار البالغـــن مـــن املدخنـــن بربـــط عالمـــات تجاريـــة مع ّينـــة مبـــن يريـــدون تقليدهـــم مـــن
أقرانهـــم .وســـتتع ّزز مصداقيـــة التحذي ــرات الصحيـــة ويـــزداد طابـــع بروزهـــا وفعاليتهـــا عندمـــا ال يُخلـــط يف مقارنتهـــا باملنتجـــات
املغلّفـــة بعالمـــات تجاريـــة جذابـــة ،وهـــو أمـــر مـــن امل ُر ّجـــح أن يفـــي بـــدوره إىل إحـــداث تغي ــرات ســـلوكية ،مـــن قبيـــل إخفـــاء
املدخنــــن لعلــــب ســــجائرهم ،ويتقلّــــص بالتــــايل دورهــــم يف تكويــــن رؤيــــة مبالــــغ فيهــــا عــــن أن التدخــــن ظاهــــرة اجتامعيــــة
مقبولــــة .وقــــد يســــاعد ذلــــك عــــى إلبــــاس تلــــك الظاهــــرة حلّــــة تبــــدو فيهــــا أقــــل مــــن “عاديــــة” ،وتقــــل جاذبيتهــــا بذلــــك
81
بالنســــبة إىل األطفــــال الذيــــن يســــتهلون التدخــــن لــــي “يقبلهــــم” أقرانهــــم.

للبين ــات وتش ــاور م ــع األط ــراف المهتم ــة وك ّل ــف الخ ــراء بإس ــداء المش ــورة
وأج ــرى األس ــتاذ تش ــانتلر اس ــتعراض ًا
ّ

الموحـ ــد زيـ ــادة فـ ــي اسـ ــتهالك
وبحـ ــث التقري ـ ـ�ر مسـ ــألة ثالثـ ــة هـ ــي مـ ــا إذا كان مـ ــن المرجـ ــح أن ُيحـ ــدث التغليـ ــف
ّ

وجـ ــه وكيـ ــل وزارة شـ ــؤون الصحـ ــة العموميـ ــة فـ ــي الربلمـ ــان الربيطانـ ــي
فـ ــي تشـ ــري�ن الثانـ ــي /نوفمـ ــر ّ ،2013
الموحـ ــد علـ ــى الصحـ ــة
دعـ ــوة إلـ ــى األسـ ــتاذ السـ ــر سـ ــري�ل تشـ ــانتلر إلسـ ــداء المشـ ــورة بشـ ــأن ت�أثـ ــر التغليـ ــف
ّ
77
ـددة:
العموميـ ــة .وفيمـ ــا يلـ ــي مـ ــا ُطلِـ ــب مـ ــن األسـ ــتاذ تشـ ــانتلر بموجـ ــب االختصاصـ ــات المحـ ـ ّ

البينــــات الرئيســــية ،بوســــائل منهــــا الدراســــات التــــي جــــرى
فيمــــا يخــــص مــــد يــــد العــــون فــــي تحليــــل نوعيــــة ّ
اســــتعراضها فــــي إطــــار االســــتعراض الــــذي أجــــراه االتحــــاد المعنــــي بالبحــــوث فــــي مجــــال الصحــــة العموميــــة
المحدثــــة التــــي قدمهــــا ،كمــــا أجــــرى األســــتاذ تشــــانتلر بحوثــــ ًا ميدانيــــة فــــي أســــراليا .ونظــــر
والمعلومــــات
ّ
التقري ـ ـ�ر الالحـ ــق المنشـ ــور فـ ــي نيسـ ــان /أبري ـ ـ�ل  2014فـ ــي ثـ ــاث مسـ ــائل تـ ــرد أدنـ ــاه.
وأول مســـألة نظـــر فيهـــا التقري ــ�ر هـــي مـــا إذا كان التغليـــف بالعالمـــات التجاريـــة يعــ ّـزز اســـتهالك التبـــغ ،وخاصـــة
م ــن خ ــال تش ــجيع األطف ــال عل ــى ب ــدء التدخ ــن ،وه ــي مس ــألة خل ــص التقريـ ـ�ر بش ــأنها إل ــى م ــا يل ــي:

أرى شـــخصياً أن رصيـــد الب ّينـــات يشـــر إىل أن التأثـــر املغـــري لتغليـــف علـــب منتجـــات التبـــغ بالعالمـــات التجاريـــة هـــو مبثابـــة
عامـــل مش ــ ّجع لألطفـــال والشـــباب عـــى تجريـــب تدخـــن التبـــغ وإرســـاء تلـــك العـــادة واســـتمرارها .ومثلـــا س ــلّم املتحـــدث
األس ــرايل باســـم رشكـــة التبـــغ الربيطانيـــة األمريكيـــة يف اجتامعنـــا ،فـــإن رشكات صناعـــة التبـــغ شـــأنها شـــأن ســـائر رشكات صناعـــة
الســــلع االســــتهالكية ،تنظــــر إىل تغليــــف منتجــــات التبــــغ بالعالمــــات التجاريــــة بوصفــــه أداة لتســــويقها ،وهــــو مــــا تؤيــــده
عـــدة وثائـــق داخليـــة صـــادرة عـــن دوائـــر صناعـــة التبـــغ .ورغـــم أن تلـــك الدوائـــر تقـــول إن الغـــرض مـــن تغليـــف املنتجـــات
بالعالمـــات التجاريـــة هـــو التشـــجيع عـــى تغيـــر تلـــك العالمـــات ليـــس إال ،فإنهـــا تعجـــز عـــن تفســـر الكيفيـــة التـــي تجتـــذب
بهــــا دومــــاً األفــــراد الذيــــن يغــــرون عالمــــة تجاريــــة بأخــــرى حــــراً ،وال تشــــجع بهــــا عــــى أخــــذ دروس التلقــــن مــــن غــــر 
املدخنـــن أو زيـــادة االســـتهالك الـــكيل .وعـــاوة عـــى ذلـــك ،فـــإن الدوائـــر املذكـــورة تعجـــز ،يف ضـــوء زيـــادة اســـتهالك التبـــغ
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التبــــغ مــــن خــــال خفــــض أســــعار التبــــغ عقــــب طــــرح الســــلع فــــي األســــواق ،أو عــــن طريــــ�ق زيــــادة اســــتهالك
المنتجــــات غــــر المشــــروعة .وخلــــص التقريــــ�ر إلــــى أن مخاطــــر هبــــوط األســــعار قليلــــة ويمكــــن تخفيفهــــا مــــن
خـ ــال فـ ــرض الضرائـ ــب ،وأن إي�جـ ــاد حـ ــل لمشـ ــكلة االتجـ ــار غـ ــر المشـ ــروع يكمـ ــن فـ ــي إقامـ ــة نظـ ــام فعـ ــال إلنفـ ــاذ
القوانــــن.

82

 3-5-3-1استعراض أجرته وزارة الصحة األيرلندية
الموحـ ــد
البينـ ــات المتعلقـ ــة بالتغليـ ــف
ّ
نشـ ــرت وزارة الصحـ ــة األيرلنديـ ــة فـ ــي آذار /مـ ــارس  2014اسـ ــتعراض ًا عـ ــن ّ
لمنتج ــات التب ــغ م ــن إع ــداد الس ــيد ديفي ــد هامون ــد م ــن جامع ــة واترل ــو (أونتاريــ�و ،كن ــدا) ،ال ــذي ق ــام ف ــي مع ــرض
للبينـــات بدراســـة مـــا مجموعـــه  75مـــادة تجري�بيـــة أصليـــة .وفيمـــا يلـــي مـــا يـــرد فـــي االســـتعراض:
اســـتعراضه
ّ

تشــــر الب ّينــــات إىل أن تغليــــف علــــب التبــــغ هــــو شــــكل بالــــغ األهميــــة مــــن أشــــكال الرتويــــج ملنتجــــات التبــــغ ،وخاصــــاً يف
الواليــــات القضائيــــة التــــي تفــــرض قيــــوداً شــــاملة عــــى اإلعــــان عــــن التبــــغ وتســــويقه ،كأيرلنــــدا .كــــا تشــــر الب ّينــــات إىل أن
التغليــــف البســــيط يح ّجــــم املعتقــــدات الخاطئــــة عــــن مخاطــــر التدخــــن ،ويزيــــد فعاليــــة التحذيــــرات الصحيــــة ،ويقلّــــل مــــن
تأثـــر املنتجـــات املغـــري عـــى املســـتهلكني فيـــا بـــن الشـــباب وصغـــار البالغـــن ،وقـــد يـــر ّوج لإلقـــاع عـــن التدخـــن فيـــا بـــن
83
املدخنــــن املخرضمــــن.
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وخلص التقري�ر أيض ًا إلى ما يلي:

يوجـــد عموم ــاً ب ّينـــات قويـــة جـــداً تثبـــت فعاليـــة التغليـــف البســـيط فيـــا يتعلـــق باألغ ــراض األربعـــة السياســـية التاليـــة التـــي
تصبـــو أيرلنـــدا إىل بلوغهـــا تحديـــداً:
■منع غري املدخنني من البدء يف التدخني ،مبن فيهم األطفال والشباب
■تشجيع املدخنني الحاليني عىل اإلقالع عن التدخني وتحفيزهم ودعمهم

موارد مرجعية
إضافية

■خفض معدالت االرتكاس بني صفوف املقلعني عن التدخني
■الحــــد مــــن تأثــــر التدخــــن عــــى املجتمــــع وحاميتــــه مــــن مامرســــات التســــويق التــــي تتبعهــــا دوائــــر صناعــــة التبــــغ،
84
وخصوصــــاً األشــــخاص الذيــــن تقــــل أعامرهــــم عــــن  18عامــــاً.
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
البينـــات بمعـــزل عـــن االســـتعراضات التـــي �أجر ِيـــت بالمملكـــة
ورغـــم أن هـــذا االســـتعراض ذو طابـــع أصلـــي يـــدرس ّ
يكمـــل االســـتنتاجات المســـتخلصة منهـــا.
المتحـــدة ،فإنـــه ّ

6-3-1

■نص االتفاقية متاح على الرابط اإللكرتوني التالي.http://www.who.int/fctc/text_download/en/ :
■المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة  11من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ،
متاحة على الرابط اإللكرتوني التالي:

االستنتاجات

.http://www.who.int/fctc/treaty_instruments/adopted/article_11/en/
■المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة  13من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ،

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

متاحة على الرابط اإللكرتوني التالي:

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

.http://www.who.int/fctc/treaty_instruments/adopted/article_13/en/

البينـ ــات التجري�بيـ ــة إلـ ــى أن التغليـ ــف البسـ ــيط يزيـ ــد فعاليـ ــة التحذيـ ــرات
العتمـ ــاد التغليـ ــف البسـ ــيط .وتشـ ــر تلـ ــك ّ
الصحيـــة والقيـــود المفروضـــة علـــى اإلعـــان عـــن التبـــغ والرتوي ــ�ج لـــه ورعايتـــه ،وتلـــك المفروضـــة علـــى تغليـــف
البينـــات تلـــك الخـــراء فـــي مـــا أجـــروه مـــن اســـتعراضات بـــكل
منتجـــات التبـــغ تغليف ــ ًا مض ّل ــاً .وقـــد اعتمـــد قاعـــدة ّ
البينـــات المســـتمدة
مـــن أســـراليا وأيرلنـــدا والمملكـــة المتحـــدة ،وحظيـــت بدعمهـــم .وعـــاوة علـــى ذلـــك ،فـــإن ّ
بين ــات متس ــقة م ــع االس ــتنتاج القائ ــل إن التغلي ــف
س ــابق ًا م ــن أس ــراليا الت ــي ُن ّف ــذ فيه ــا التغلي ــف البس ــيط ،ه ــي ّ
البسـ ــيط تدخـ ــل فعـ ــال مـ ــن تدخـ ــات الصحـ ــة العموميـ ــة.

بالبينات
االستعراضات المتعلقة
ّ
■	 Moodie C et al, Plain tobacco packaging: a systematic review, Public Health Research Consortium,
(2011), available at http://phrc.lshtm.ac.uk/papers/PHRC_006_Final_Report.pdf.
■	 Plain packaging of tobacco products: a review of the evidence, (August 2011), available at
http://www.cancervic.org.au/plainfacts/plainfacts-evidence.
■	 Moodie C et al, Plain tobacco packaging research: an update, (2013), Stirling, Scotland: Centre for
Tobacco Control Research, Institute for Social Marketing, University of Stirling, available at
http://www.stir.ac.uk/media/schools/management/documents/Plain%20Packaging%20
Studies%20Update.pdf.
■	 Standardised packaging of tobacco, Report of the Independent Review undertaken
by Sir Cyril Chantler, (April 2014), available at
http://www.kcl.ac.uk/health/10035-TSO-2901853-Chantler-Review-ACCESSIBLE.PDF
■	 Standardized packaging of tobacco products: evidence review prepared on behalf of The Irish
Department of Health, March 2014, David Hammond PhD, available at
http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2013/12/2014-Ireland-Plain-Pack-Main-Report-FinalReport-July-26.pdf

المواقع اإللكرتونية
■	 Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging, Australian Government,
http://ris.dpmc.gov.au/2016/02/26/tobacco-plain-packaging/
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رسم السياسات
وتنفيذها

■	 Evaluation of tobacco plain packaging in Australia, Australian Government,
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain-packagingevaluation
■	 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

المضلـ ــع بهـ ــا فـ ــي كل مـ ــن أسـ ــراليا وفرنسـ ــا وأيرلنـ ــدا
ُ يبـ ـ ّـن هـ ــذا الفصـ ــل عمليـ ــات رسـ ــم السياسـ ــات
،والمملكـ ــة المتحـ ــدة والكيفيـ ــة التـ ــي تطرقـ ــت بهـ ــا تلـ ــك البلـ ــدان إلـ ــى موضـ ــوع التغليـ ــف البسـ ــيط
.ـدد بعـ ــض المسـ ــائل التـ ــي ُب ِحثـ ــت فـ ــي سـ ــياق االمت�ثـ ــال واإلنفـ ــاذ
ّ ويحـ ـ

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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عمليات
رسم السياسات

جنـــب مـــع قانـــون آخـــر قضـــي بتعديـــل قانـــون أســـراليا بشـــأن العالمـــات التجاريـــة.
وأجــــرت أيضــــ ًا الحكومــــة األســــرالية مشــــاورات واســــعة النطــــاق أثنــــاء المشــــاورات العامــــة وبعدهــــا بشــــأن
مشــــروع الكشــــف عــــن ذاك القانــــون فيمــــا يتعلــــق بوضــــع لوائــــح أكــــر تفصيــــاً لتنظيــــم تســــوي�ق الســــجائر
وتغليفهـ ــا .وإضافـ ــة إلـ ــى ذلـ ــكُ ،ع ِقـ ــدت مشـ ــاورتان عامتـ ــان بشـ ــأن وضـ ــع لوائـ ــح تنطبـ ــق علـ ــى منتجـ ــات التبـ ــغ
وتغليفهــــا بخــــاف الســــجائر.

تختلـــف عمليـــات رســـم السياســـات مـــن واليـــة قضائيـــة إلـــى أخـــرى رهن ــ ًا بالممارســـات المحليـــة الم ّتبعـــة فيهـــا
وبالمـ ــدى الـ ــذي يلـ ــزم أن ُت� ّتخـ ــذ فـ ــي نطاقـ ــه إجـ ــراءات تشـ ــريعية مقارنـ ــة بتلـ ــك التنظيميـ ــة فـ ــي تلـ ــك الواليـ ــات.
ومفصلــــة
اضطلِــــع فــــي كل واليــــة قضائيــــة ســــ ّنت قوانــــن بشــــأن التغليــــف البســــيط بعمليــــة دقيقــــة
وقــــد
ُ
ّ
وممتـ ــدة األمـ ــد فـ ــي مجـ ــال رسـ ــم السياسـ ــات.

الموجــــز هــــذا ال يضــــم جميــــع األحــــداث الرئيســــية الــــواردة فــــي عمليــــة رســــم
ورغــــم أن ملخــــص العمليــــة ُ
يوض ــح فعــاً طاب ــع تل ــك العملي ــة الدقي ــق واالستش ــاري ف ــي أس ــراليا ،كم ــا
السياس ــات ،فإن ــه
اضطلِ ــع بعملي ــات
ّ
ُ
ومبينـــة بالتفصيـــل بشـــأن رســـم السياســـات فـــي كل مـــن فرنســـا وأيرلنـــدا والمملكـــة المتحـــدة.
مماثلـــة دقيقـــة
ّ
وفــــي أيــــار /مايــــو  ،2013نشــــرت وزارة الصحــــة األيرلنديــــة ملخــــص مشــــروع قانــــون بشــــأن اعتمــــاد التغليــــف

وا ُّت ِ
خــــذت فــــي أســــراليا خطــــوات كثــــرة علــــى مــــدى عــــدة ســــنوات ،وقامــــت مثــــاً الحكومــــة األســــرالية فــــي

البســـيط ،تـــاه تحليـــل لآلثـــار التنظيميـــة ،وجلســـات اســـتماع عامـــة أجرتهـــا اللجنـــة الربلمانيـــة المشـــركة المعنيـــة

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

للبينـ ــات بت�كليـ ــف مـ ــن وزارة الصحـ ــة ( ُن ِ
وقـ ــش فـ ــي الجـ ــزء  ،)1وتقري ـ ـ�ر مـ ــن
بالصحـ ــة والطفـ ــل ،ونشـ ــر اسـ ــتعراض
ّ

خــــراء مؤهلــــن جيــــد ًا ومرموقــــن فــــي مجــــال الصحــــة العموميــــة .و ُكلِّفــــت فرقــــة العمــــل بمهمــــة إســــداء

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

بالبينــــات لمعالجــــة عــــبء التحديــــات الصحيــــة الناجمــــة عــــن تعاطــــي
المشــــورة ووضــــع اســــراتيجيات مســــندة
ّ

التش ــريع ف ــي آذار /م ــارس  .2015ويتواص ــل أيضـ ـ ًا االضط ــاع بعملي ــة رس ــم السياس ــات ف ــي أيرلن ــدا الت ــي تعم ــل

الكحـ ــول والتبـ ــغ ومشـ ــكلة البدانـ ــة فـ ــي أسـ ــراليا .وفـ ــي تشـ ــري�ن األول /أكتوبـ ــر  ،2008نشـ ــرت فرقـ ــة العمـ ــل
ورق ــات مناقش ــة وورق ــات تقني ــة شـ ـ ّكلت أس ــاس االضط ــاع بعملي ــة تش ــاورية انط ــوت عل ــى إج ــراء  40مش ــاورة
مـ ــع  100جهـ ــة تقري�ب ـ ـ ًا مـ ــن الجهـ ــات صاحبـ ــة المصلحـ ــة .وقامـ ــت فرقـ ــة العمـ ــل فـ ــي أعقـ ــاب عمليـ ــة التشـ ــاور
بإطــــاق اســــراتيجيتها الوطنيــــة المعنيــــة بشــــؤون الصحــــة الوقائيــــة فــــي  1أيلــــول /ســــبتمرب  ،2009وهــــي
بعنــــوان“ :أســــراليا :أكــــر بلــــد يتمتــــع بالصحــــة بحلــــول عــــام ”.2020
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مـ ــن أجـ ــل وضـ ــع لوائـ ــح أكـ ــر تفصي ـ ـاً بشـ ــأن التنفيـ ــذ.
وبالمثــــل ،فقــــد نشــــرت حكومــــة المملكــــة المتحــــدة فــــي آذار /مــــارس  2011وثيقــــة بيضــــاء بشــــأن الصحــــة
العموميــــة بعنــــوان “حيــــاة صحيــــة ،أنــــاس أصحــــاء :خطــــة مكافحــــة التبــــغ فــــي إنغلــــرا” ،وتضمنــــت الوثيقــــة
التزام ــ ًا بإجـــراء مشـــاورة عامـــة حـــول التغليـــف البســـيط قبـــل نهايـــة ذلـــك العـــام .وعقـــدت تلـــك المشـــاورة فـــي
آب /أغســــطس  ،2012واقرتنــــت بإصــــدار اســــتعراض االتحــــاد المعنــــي بالبحــــوث فــــي مجــــال الصحــــة العموميــــة

وقـــام فري ــ�ق عامـــل معنـــي بمكافحـــة التبـــغ فـــي إطـــار التقري ــ�ر المقـــدم مـــن فرقـــة العمـــل ،بالنظـــر فـــي حالـــة
البينـــات المتعلقـــة باآلثـــار التـــي ُيحتمـــل أن ت�تتـــب علـــى التغليـــف البســـيط
مكافحـــة التبـــغ فـــي أســـراليا وفـــي ّ
جنب ــ ًا إلـــى جنـــب مـــع ســـائر سياســـات مكافحـــة التبـــغ قبـــل توصيـــة أســـراليا بتنفيـــذ هـــذا التدبـــر 86 .وفيمـــا يخـــص
البينـــات ،ذكـــر الفري ــ�ق العامـــل فـــي أحـــد األجـــزاء مـــا يلـــي:
ّ

متكّـــن األســـاء التجاريـــة للســـجائر وتصاميـــم غـــاف علبهـــا مـــن نقـــل الخصائـــص الشـــخصية والهويـــة االجتامعيـــة والتطلعـــات
املطروحــــة،أ وهــــي ناحيــــة أساســــية مــــن نواحــــي تســــويق منتجــــات التبــــغ.ب،ج وتشــــر البحــــوث املتعلقــــة باملســــتهلكني إىل أن
تقليـــص عـــدد عنـــارص التصميـــم املب ّينـــة عـــى العلبـــة يقلّـــل مـــن تأثريهـــا املغـــري ومـــن التصـــورات املتعلقـــة باحتـــال التمتـــع
بالتدخــــن والرغبــــة يف مامرســــته.د ومــــن شــــأن اإللــــزام ببيــــع الســــجائر املغلّفــــة بتغليــــف بســــيط أن يعــــزز فكــــرة مؤداهــــا إن
الســـجائر ليســـت بنـــداً مـــن بنـــود املســـتهلك العاديـــة ،ومـــن شـــأنه أيض ــاً أن يقلًـــل احتـــال تدخـــن الســـجائر للتعبـــر عـــن
تحســـناً يف القـــدرة
وضـــع معــ ّـن .ومـــن شـــأن التغليـــف البســـيط أن يزيـــد إب ــراز التحذي ــرات الصحيـــة :تبــ ّـن مواضيـــع البحـــث ّ
ه ،و ،ز
عـــى تذكـــر التحذي ــرات الصحيـــة املوضوعـــة عـــى العلـــب.
واسـ ــتجابت الحكومـ ــة األسـ ــرالية فـ ــي أيـ ــار /مايـ ــو  2010للتقري ـ ـ�ر ،وأعربـ ــت عـ ــن عزمهـ ــا علـ ــى اعتمـ ــاد التغليـ ــف
87
ـددة األه ــداف م ــع دوائ ــر الصناع ــة والهيئ ــات الت ــي تبي ــع بالتجزئ ــة،
البس ــيط ،وم ــن ث ــم اس ــتهلت مش ــاورات مح ـ ّ

وأصــــدرت ت�كليفــــ ًا بإجــــراء بحــــوث ت�تعلــــق بالمســــتهلكني .وبالنســــبة إلــــى هــــذا الجانــــب المذكــــور الحقــــ ًا ،فقــــد
ك ّلفـ ــت الحكومـ ــة شـ ــركة بإجـ ــراء بحـ ــوث ت�تعلـ ــق بالمسـ ــتهلكني واألسـ ــواق بالفـ ــرة الواقعـ ــة بـ ــن كانـ ــون األول/
ديسـ ــمرب  2010وآذار /مـ ــارس  2011مـ ــن أجـ ــل “تقي�يـ ــم العناصـ ــر التـ ــي ُيحتمـ ــل إدراجهـ ــا فـ ــي تصميـ ــم التغليـ ــف

وقـ ــش فـ ــي الجـ ــزء  .)1و ُن ِ
بالمملكـ ــة المتحـ ــدة (الـ ــذي ُن ِ
شـ ــرت فـ ــي تمـ ــوز /يوليـ ــو  2013نتائـ ــج المشـ ــاورة العامـ ــة،
و�أد ِ
خل ــت ف ــي ش ــباط /فرباي ــر  2014تعدي ــات عل ــى مش ــروع القان ــون الخ ــاص باألطف ــال واألس ــر ،ال ــذي م ــن ش ــأنه
أن يتيـــح المجـــال أمـــام الربلمـــان لكـــي يعتمـــد لوائـــح بشـــأن التغليـــف البســـيط .وصـــدر فـــي نيســـان /أبري ــ�ل 2014
تقري ــ�ر الســـر تشـــانتلر (الـــذي ُن ِ
وقـــش فـــي الجـــزء  .)1و�أجر ِيـــت فـــي وقـــت الحـــق مشـــاورة حـــول اعتمـــاد اللوائـــح،
شـــر تحليـــل عـــن تقي�يـــم اآلثـــار وتحقيـــق أوجـــه المســـاواة ،كمـــا ُن ِ
و ُن ِ
شـــر تقي�يـــم عـــن اآلثـــار التـــي ُيحتمـــل أن ت�تتـــب
ـن الربلم ــان ف ــي آذار /م ــارس  2015لوائ ــح ع ــام  2015بش ــأن
عل ــى تس ــوي�ق المنتج ــات غ ــر المش ــروع قب ــل أن يس ـ ّ
الموحـ ــد لمنتجـ ــات التبـ ــغ.
التغليـ ــف
ّ
وعقـ ــب إجـ ــراء دراسـ ــات محليـ ــة عـ ــن التغليـ ــف البسـ ــيط فـ ــي فرنسـ ــا ،اق ُت ـ ـر ِح اعتمـ ــاد هـ ــذا التغليـ ــف فـ ــي إطـ ــار
ــــر فــــي وقــــت الحــــق قانــــون بشــــأن التغليــــف
الخطــــة الوطنيــــة المعنيــــة بالحــــد مــــن التدخــــن  .2019-2014و� ِأق ّ
ـوض مجلـ ــس الدولـ ــة بمهمـ ــة وضـ ــع
البسـ ــيط فـ ــي إطـ ــار تنقيـ ــح قانـ ــون الصحـ ــة العموميـ ــة الفرنسـ ــي ،الـ ــذي فـ ـ ّ
لوائـ ــح أكـ ــر تفصي ـ ـاً بشـ ــأن تنظيـ ــم التغليـ ــف البسـ ــيطُ ،ن ِ
شـ ــرت فـ ــي أيـ ــار /مايـ ــو .2015
المضطلـــع بهـــا علـــى الصعيـــد المحلـــي فيمـــا يخـــص المواضـــع التـــي مـــن
وإذا تركنـــا جانب ــ ًا العمليـــات السياســـية ُ
نفـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط فيهـ ــا ،فـ ــإن اتفاقيـ ــة المنظمـ ــة اإلطاريـ ــة والمبـ ــادئ التوجيهيـ ــة المتعلقـ ــة
المقـ ـ ّـرر أن ُي ّ
بهـــا تنـــص علـــى مـــا يلـــي:
■اإلشارة ضمن ًا إلى ضرورة تطبيق التغليف البسيط على فئات منتجات التبغ كافة؛

المحــــددة فــــي
تحقــــق األغــــراض السياســــية
البســــيط للبــــت فــــي خيــــارات التغليــــف البســــيط المثلــــى التــــي
ّ
ّ

■والتوصيـــة بتقي�يـــد اســـتخدام الشـــعارات أو األلـــوان أو صـــور العالمـــات التجاريـــة أو المعلومـــات الرتوي�جيـــة

[تشـــريعات التغليـــف البســـيط]” .وســـعت الشـــركة فـــي معـــرض نهوضهـــا بتلـــك المهمـــة إلـــى تقي�يـــم التوليفـــة

علـــى أغلفـــة المنتجـــات مـــا عـــدا اســـم العالمـــة التجاريـــة واســـم المنتـــج المعروضـــن بلـــون وخـــط عادي ــ�ي؛

المثل ــى م ــن األل ــوان والخط ــوط وأحج ــام الخط ــوط الالزم ــة (لتدويـ ـ�ن اس ــم العالم ــة التجاري ــة) وحج ــم التحذي ــرات
ـورة وطريقـ ــة عرضهـ ــا.
الصحيـ ــة المصـ ـ ّ
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■والتوصيـ ــة بضـ ــرورة أن ت�تصـ ــدى قوانـ ــن التغليـ ــف البسـ ــيط للمسـ ــائل المتعلقـ ــة بسـ ــمات التصميـ ــم التـ ــي
تزيــــد جاذبيــــة التبــــغ إلــــى المســــتهلك ،مثــــل أشــــكال الحيوانــــات أو غريهــــا مــــن األشــــكال ،أو العبــــارات

وبعـــد مضـــي عـــام تقري�ب ــ ًا علـــى إعـــان الحكومـــة األســـرالية عـــن عزمهـــا علـــى تنفيـــذ التغليـــف البســـيط ،أصـــدرت

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

فـــي نيســـان /أبري ــ�ل  2011مشـــروع ًا كشـــف عـــن قانـــون بشـــأن تغليـــف منتجـــات التبـــغ ،وفتحـــت البـــاب أمـــام إجـــراء

الموسمية؛

وعــــر ِض علــــى الربلمــــان األســــرالي فــــي تمــــوز/
مشــــاورات عامــــة مدتهــــا  60يومــــ ًا حــــول مشــــروع القانــــونُ .
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■والتوصية بضرورة توحيد ممارسات عرض منتجات التبغ (مقارنة بعلب التجزئة)؛

91

ـدل راع ــى التعليق ــات ال ــواردة علي ــه خ ــال ف ــرة التش ــاور تل ــك ،وذل ــك جنبــ ًا إل ــى
يولي ــو  2011مش ــروع قان ــون مع ـ ّ
22

23

�بــــن هــــذا القســــم بإي�جــــاز الكيفيــــة التــــي ُعولِجــــت بهــــا هــــذه المســــائل السياســــية وغريهــــا مــــن المســــائل
وي ّ
■والتوصيــــة بــــأن ت�كفــــل األطــــراف عــــدم حجــــب التحذيــــرات والرســــائل الصحيــــة أو طمــــس معالمهــــا أو

المتبـــع فـــي
فـــي كل مـــن أســـراليا وفرنســـا وأيرلنـــدا والمملكـــة المتحـــدة .وي�بــ ّـن القســـم الفرعـــي  2-2النهـــج ُ

تقويضهــــا بالبطاقــــات الالصقــــة والملصقــــات واألغلفــــة واألغطيــــة واألكســــية وورق التغليــــف وإعالنــــات

تميـ ــز النهـ ــج عـ ــن النهـ ــوج المقـ ـ ّـرر أن تعتمدهـ ــا الـ ــدول
أسـ ــراليا قبـ ــل اإلشـ ــارة إلـ ــى بعـ ــض االختالفـ ــات التـ ــي ّ

الرتوي ــ�ج الداخليـــة والخارجيـــة لصانعـــي التبـــغ (وعـــدم تقويضهـــا ضمن ــ ًا لألغـــراض المنشـــودة مـــن التغليـــف

األعض ــاء ف ــي االتح ــاد األوروب ــي ،وم ــن ث ــم يتن ــاول القس ــم  3-2الش ــواغل المتعلق ــة باالمت�ث ــال واإلنف ــاذ اللذي ــن

البســــيط)؛

يؤثـ ــران علـ ــى تصميـ ــم التغليـ ــف البسـ ــيط.
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■والتوصيـــة بضـــرورة تخصيـــص الوقـــت الكافـــي لتطبيـــق التدابـــر المتعلقـــة بتغليـــف المنتجـــات وتوســـيمها
علـــى نحـــو يتيـــح المجـــال أمـــام المصنعـــن والمســـتوردين لتنســـيق موضـــوع طباعـــة علـــب جديـــدة.
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المنطلق ،فقد تشمل المسائل السياسية ذات الصلة ما يلي:
ومن هذا ُ
الموح ــد للمنتج ــات الت ــي
■م ــا المظه ــر ال ــذي يج ــب أن تب ــدو في ــه النواح ــي األخ ــرى م ــن التغلي ــف البس ــيط أو
ّ
ُتب ــاع بالتجزئ ــة ،بم ــا فيه ــا ألوانه ــا وش ــكلها النهائ ــي (لم ــاع أم قات ــم)؛
■ومــــا المــــدى الــــذي ينبغــــي أن يت�أثــــر فيــــه تطبيــــق التغليــــف البســــيط باالختالفــــات التــــي تشــــوب فئــــات

2-2

تنفيذ التغليف
البسيط

منتجــــات التبــــغ ككل؛
■وإلـــى أي مـــدى يمكـــن إظهـــار أســـماء المؤسســـات التجاريـــة أو الشـــركات علـــى التغليـــف ،ومـــا هـــو شـــكل
إظهارهـــا بهـــا عليـــه؛

ــــر التغليــــف البســــيط قانونيــــ ًا فــــي أســــراليا بفضــــل قانــــون التغليــــف البســــيط لمنتجــــات التبــــغ لعــــام 2011
� ِأق ّ

■ومـ ــا كيفيـ ــة إنفـ ــاذ التغليـ ــف البسـ ــيط ،بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك الجهـ ــة التـ ــي س ـ ـت�كون مسـ ــؤولة عـ ــن إنفـ ــاذه ،ومـ ــا

ولوائ ــح التغلي ــف البس ــيط لمنتج ــات التب ــغ لع ــام ( 2011المعدل ــة بموج ــب لوائ ــح التغلي ــف البس ــيط لمنتج ــات التب ــغ

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

لعـ ــام  .)2012وقـ ــد اس ـ ـ ُت�كملت أيض ـ ـ ًا التشـ ــريعات واللوائـ ــح بقانـ ــون عـ ــام  2011بشـ ــأن تعديـ ــل العالمـ ــات التجاريـ ــة

ـوردة وتلـ ــك المصنعـ ــة والجهـ ــات التـ ــي تبيـ ــع بالتجزئـ ــة؛
التوريـ ــد ،مثـ ــل الجهـ ــات المـ ـ ّ

(التغليـ ــف البسـ ــيط لمنتجـ ــات التبـ ــغ).

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

وأقـ ـ ّـر الربلمـ ــان األسـ ــرالي قانـ ــون التغليـ ــف البسـ ــيط لمنتجـ ــات التبـ ــغ لعـ ــام  ،2011وهـ ــو القانـ ــون األساسـ ــي

الســــتيفاء المتطلبــــات المتعلقــــة بقانــــون التغليــــف البســــيط؟

ـدد متطلب ــات تغلي ــف منتج ــات التب ــغ الت ــي
ال ــذي يطال ــب بتنفي ــذ ذاك التغلي ــف وي�ب ـ ّـن أغراض ــه ف ــي أس ــراليا ،ويح ـ ّ
ـدد المخالفـ ــات والجـ ــزاءات المدنيـ ــة المرتتبـ ــة علـ ــى انتهـ ــاك تلـ ــك المتطلبـ ــات.
ُتبـ ــاع بالتجزئـ ــة ومظهرهـ ــا ،ويحـ ـ ّ

وي�رتبـــط أيض ــ ًا تصميـــم أحـــد تدابـــر التغليـــف البســـيط ارتباط ــ ًا وثيق ــ ًا بســـائر التدابـــر المتعلقـــة بتغليـــف المنتجـــات
وتوســـيمها ،وفيمـــا يلـــي مســـائل محـــددة يتعـــن بحثهـــا:
■حجم التحذيرات الصحية؛
■وأماكن وضع التحذيرات الصحية على تغليف المنتج ،مثل الجزء العلوي من التغليف؛
■وكيفية التعامل مع عناصر التغليف المض ّللة ،ومنها العبارات الوصفية والعالمات والرموز؛

التبـ ــغ التـ ــي ُتبـ ــاع بالتجزئـ ــة،
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وهـ ــي لوائـ ــح قـ ــد يسـ ــنها الحاكـ ــم العـ ــام،
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مـ ــا يعنـ ــي أنهـ ــا موضوعـ ــة وفق ـ ـ ًا

لتفويـ ــض السـ ــلطة وأنـ ــه ال داعـ ــي لموافقـ ــة الربلمـ ــان األسـ ــرالي عليهـ ــا لكـ ــي تصبـ ــح سـ ــارية المفعـ ــول.
أمـــا لوائـــح التغليـــف البســـيط لمنتجـــات التبـــغ لعـــام  2011فهـــي تبــ ّـن بالتفصيـــل المتطلبـــات المتعلقـــة بمظهـــر
منتجــــات التبــــغ التــــي ُتبــــاع بالتجزئــــة وتغليفهــــا .وتحــــدد تلــــك اللوائــــح الخصائــــص الفيزيائيــــة المســــموح بهــــا
لتغليـ ــف المنتجـ ــات التـ ــي ُتبـ ــاع بالتجزئـ ــة وألـ ــوان تلـ ــك المنتجـ ــات وأشـ ــكالها النهائيـ ــة ،والعالمـ ــات التجاريـ ــة أو

■وكيفيـ ــة التعامـ ــل مـ ــع المعلومـ ــات المتعلقـ ــة بالمكونـ ــات واالنبعاثـ ــات ،بمـ ــا فيهـ ــا المعلومـ ــات المض ّللـ ــة

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

عـ ــن كميـ ــات القـ ــار والنيكوتـ ــن الموجـ ــودة فـ ــي المنتـ ــج؛

أســـماء المتغـــرات أو ورق اللـــف أو إعالنـــات الرتوي ــ�ج الداخليـــة أو تلـــك الخارجيـــة ،كمـــا تبــ ّـن اللوائـــح المتطلبـــات

■وكيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بقابلية المنتج على التسبب في نشوب الحرائق؛
■وماهية ما ُيدرج من معلومات ،إن ُوج ِدت ،عن موضوع اإلقالع عن التدخني في تغليف المنتج؛
■وإمكانيـ ــة اسـ ــتخدام الدمغـ ــات أو العالمـ ــات الضري�بيـ ــة علـ ــى تغليـ ــف منتجـ ــات التبـ ــغ ألغـ ــراض اقتفـ ــاء أثرهـ ــا
وتحديـــد منشـــئها ،بمـــا فـــي ذلـــك مواضـــع ت�ثبيـــت تلـــك الدمغـــات أو العالمـــات ،وكيفيـــة ت�ثبيتهـــا؛

المتعلقـ ــة بمظهـ ــر السـ ــجائر وغريهـ ــا مـ ــن منتجـ ــات التبـ ــغ.
بين ــت انطب ــاق ه ــذا القان ــون عل ــى قان ــون
ّ
وتضم ــن قان ــون التغلي ــف البس ــيط لمنتج ــات التب ــغ لع ــام  2011أحكامـ ـ ًا ّ
العالمـــات التجاريـــة لعـــام  .1995وفـــي هـــذا الســـياق ،فقـــد اس ــ ُت ِ
�كملت تلـــك األحـــكام بقانـــون عـــام  2011بشـــأن
ـص ،مـ ــن بـ ــن أمـ ــور أخـ ــرى ،علـ ــى لوائـ ــح
تعديـ ــل العالمـ ــات التجاريـ ــة (التغليـ ــف البسـ ــيط لمنتجـ ــات التبـ ــغ) الـ ــذي نـ ـ ّ
محـ ــددة بخصـ ــوص ت�أثـ ــر قانـ ــون التغليـ ــف البسـ ــيط لمنتجـ ــات التبـ ــغ لعـ ــام  2011علـ ــى قانـ ــون العالمـ ــات التجاريـ ــة

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

لعـــام  .1995واألهـــم مـــن ذلـــك ك ّلـــه أن القانـــون األســـرالي ال ينـــص علـــى أي شـــيء يحظـــر تســـجيل العالمـــات

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

التجاريـ ــة ،وبـ ــذا يتيـ ــح المجـ ــال أمـ ــام أصحـ ــاب تلـ ــك العالمـ ــات لحمايـ ــة عالماتهـ ــم التجاريـ ــة مـ ــن اإلجـ ــراءات غـ ــر

ويش ــر ه ــذا األم ــر ضمنــ ًا إل ــى أن التغلي ــف البس ــيط ق ــد يتخ ــذ أش ــكاالً طفيف ــة االخت ــاف م ــن والي ــة قضائي ــة إل ــى
ـدد
أخـ ــرى ،وذلـ ــك لعـ ــدد مـ ــن األسـ ــباب تشـ ــمل الحقيقـ ــة القائلـ ــة إن الواليـ ــات القضائيـ ــة علـ ــى اختالفهـ ــا قـ ــد تحـ ـ ّ

المتعلقــــة باالســــتخدام والناشــــئة عــــن تنفيــــذ قانــــون التغليــــف البســــيط ،وهــــي مســــألة يناقشــــها الجــــزء 3
(المسـ ــائل القانونيـ ــة) بمزيـ ــد مـ ــن التفصيـ ــل.
ـددة فـــي القانـــون بمزيـــد مـــن التفصيـــل ،يوجـــد بعـــض النقـــاط الهامـــة التـــي تجـــدر
وقبـــل بيـــان المتطلبـــات المحــ ّ

أغراض ــ ًا مختلفـــة قلي ــاً عـــن غريهـــا ،وإن تدابـــر التغليـــف والتوســـيم األخـــرى وســـائر تدابـــر مكافحـــة التبـــغ ذات

اإلشـ ــارة إليهـ ــا بشـ ــأن هيـ ــكل القانـ ــون األسـ ــرالي ،أوالهـ ــا ،أنـ ــه مـ ــن الضـ ــروري أن يقـ ــوم الربلمـ ــان األسـ ــرالي

الصلـــة قـــد ت�تبايـــن ،وإن وجـــود ظـــروف أخـــرى ســـائدة قـــد يتطلـــب اعتمـــاد نهـــوج مختلفـــة فـــي هـــذا المضمـــار.

مخولـ ــة ،بسـ ــن التشـ ــريعات مـ ــن أجـ ــل أن يصبـ ــح التغليـ ــف
المسـ ــبق لسـ ــلطة تنظيميـ ــة
فـ ــي ظـ ــل غيـ ــاب الوجـ ــود ُ
ّ

تحددهـــا المبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيـــذ المادتـــن 11
ورغـــم ذلـــك ،فـــإن للتغليـــف البســـيط عناصـــر أساســـية معينـــة
ّ
ـددة.
و 13مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة ،وهـــي مبـــادئ ت�تنـــاول الكثـــر مـــن األســـئلة المحــ ّ
24

وينـــص القانـــون أيض ــ ًا علـــى أن اللوائـــح قـــد تبــ ّـن متطلبـــات إضافيـــة فيمـــا يخـــص تغليـــف ومظهـــر علـــب منتجـــات

البسـ ــيط سـ ــاري المفعـ ــول .والنقطـ ــة الثانيـ ــة هـ ــي ،نظـ ــر ًا إلـ ــى أن التغليـ ــف البسـ ــيط يخ ّلـ ــف آثـ ــار ًا علـ ــى قانـ ــون

25

العالمـــات التجاريـــة األســـرالي الـــوارد أيض ــ ًا فـــي قانـــون صـــادر عـــن الربلمـــان ،فقـــد كان لزام ــ ًا أن يتنـــاول قانـــون

ونشـــرت الحكومـــة األســـرالية أدلـــة بشـــأن تنفيـــذ القوانـــن الناظمـــة للتغليـــف البســـيط فـــي أســـراليا 97 ،وهـــي

التغليـــف البســـيط لمنتجـــات التبـــغ لعـــام  2011العالقـــة القائمـــة بـــن تلكمـــا الهيئ�تـــن القانونيتـــن .أمـــا النقطـــة

المتبـــع فـــي أســـراليا فيمـــا يتعلـــق بطائفـــة مـــن منتجـــات التبـــغ ،وتوفـــر
أدلـــة توضـــح الســـمات الرئيســـية للنهـــج ُ

الثالثـــة فتفيـــد بـــأن تفويـــض الســـلطة إلـــى الحاكـــم العـــام بشـــأن وضـــع اللوائـــح يكفـــل تمكـــن أســـراليا بفضـــل

وسـ ــيلة يسـ ــهل الوصـ ــول بموجبهـ ــا إلـ ــى القوانـ ــن والتم ّكـ ــن مـ ــن فهمهـ ــا .وي�بـ ـ ّـن الشـ ــكالن  2و 3المتطلبـ ــات

�كي ــف م ــع العدي ــد م ــن النواح ــي المتعلق ــة بقانونه ــا حس ــبما تملي ــه عليه ــا الظ ــروف وم ــن دون
القان ــون م ــن الت ّ

يبــــن الشــــكل  4المتطلبــــات
المبينــــة فــــي أحــــد تلــــك األدلــــة بشــــأن واجهــــة علبــــة الســــجائر وخلفيتهــــا ،فيمــــا
ّ
ّ

الحاج ــة إل ــى اس ــتحصال موافق ــة الربلم ــان .وطاب ــع المرون ــة ه ــذا مه ــم ف ــي ض ــوء اللج ــوء إل ــى القض ــاء ال ألج ــل

والمبينـ ــة فـ ــي دليـ ــل آخـ ــر مـ ــن تلـ ــك األدلـ ــة.
المطبقـ ــة بشـ ــأن السـ ــيجارة نفسـ ــها
ّ

الطعـــن فـــي تدبـــر التغليـــف البســـيط فـــي حـــد ذاتـــه فحســـب ،بـــل فـــي كيفيـــة تنفيـــذه أيض ــ ًا.
المشـ ــار إليـ ــه أعـ ــاه ،فـ ــإن القانـ ــون األسـ ــرالي للتغليـ ــف البسـ ــيط
ومثلمـ ــا هـ ــو مبـ ـ ّـن فـ ــي توصيـ ــف القانـ ــون ُ
ينطبـــق علـــى كل مـــن مظهـــر المنتجـــات فـــي حـــد ذاتهـــا وعلـــى تغليـــف علبهـــا ألغـــراض بيعهـــا بالتجزئـــة ،عـــاوة
علـ ــى انطباقـ ــه علـ ــى فئـ ــات منتجـ ــات التبـ ــغ كافـ ــة.

الشكل  :2املتطلبات املحدّدة بشأن واجهة علبة السجائر

و ُن ِّفــــذ أيضــــ ًا التغليــــف البســــيط فــــي أســــراليا جنبــــ ًا إلــــى جنــــب مــــع التدابــــر القائمــــة لمكافحــــة التبــــغ ،فضــــاً

واجهة علبة السجائر

عـ ــن عـ ــدد مـ ــن التدابـ ــر الجديـ ــدة .وورد تدبـ ــر ذو صلـ ــة مـ ــن بـ ــن تلـ ــك التدابـ ــر يفيـ ــد بتحديـ ــث التحذيـ ــرات الصحيـ ــة
وت�كبــــر حجمهــــا للمطالبــــة بــــأن تغطــــي مســــاحة قدرهــــا  75٪مــــن واجهــــة معظــــم علــــب التبــــغ ونســــبة 90٪
وفر ِضـ ــت أيض ـ ـ ًا فـ ــي
مـ ــن خلفيـ ــة علـ ــب السـ ــجائر ونسـ ــبة  75٪مـ ــن خلفيـ ــة غـ ــاف معظـ ــم علـ ــب التبـ ــغ األخـ ــرىُ .
نيسـ ــان /أبري ـ ـ�ل  2010زيـ ــادات ضري�بيـ ــة شـ ــملت زيـ ــادة نسـ ــبتها  25٪فـ ــي ضري�بـ ــة بيـ ــع التبـ ــغ ،تلتهـ ــا زيـ ــادات فـ ــي
ضري�بـ ــة البيـ ــع وفـ ــي الرسـ ــوم الجمركيـ ــة المكافئـ ــة لضري�بـ ــة البيـ ــع بنسـ ــبة  12.5٪فـ ــي األول مـ ــن كانـ ــون األول/
ديســــمرب  2013ومــــن أيلــــول /ســــبتمرب فــــي عامــــي  2014و ،2015ومــــن المقــــرر إحــــداث زيــــادة أخــــرى يــــوم

مالحظة:

يجب أن تكون التحذيرات املص ّورة وبيانات
التحذير كام ييل:
•تغطي مساحة ال تقل عن  75٪من سطح
الواجهة.
•ت ُدمج مع بعضها من دون مجال يفصلها

وظفـ ــة ألغـ ــراض شـ ــن حمـ ــات مكافحـ ــة التدخـ ــن
الم ّ
 1أيلـ ــول /سـ ــبتمرب  .2016كمـ ــا زادت الحكومـ ــة االس ـ ـت�ثمارات ُ
والتســــوي�ق االجتماعــــي وتشــــديد العقوبــــات المفروضــــة علــــى جرائــــم التهريــــب.

رمز القياس:

•ال يتجاوز الحجم الالزم
•يُد ّون بخط Lucida Sans
•يُد ّون بلون رمادي باهت  2Cعىل سبيل
املضاهاة
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اسم العالمة واملتغري:

•ُوضعان أفقياً يف الوسط
•ال يتجاوزان الحد األقىص لحجمهام
•يُد ّونان بخط Lucida Sans
•يُد ّونان بلون رمادي باهت  2Cعىل سبيل املضاهاة
•يُد ّونان بحروف كبرية مخصصة

شكل العلبة:

�بي الشكل  1السياق التاريخي الذي ُن ِّفذ فيه تدبري التغليف البسيط وتلك التدابري.
وي ّ

•ُصنع من الكرتون املق ّوى
•ال تضم رتوشاً تزيّنها
•ت ُز ّود بغطاء ّقلب يف قمتها

بيان التحذير:

القلب يف قمة
•متأل الخلفية واجهة الغطاء ّ
العلبة – ومتتد إىل حافتي سطح العلبة
•ميأل النص الخلفية
•يُد ّون بحروف كبرية وبالبنط العريض بخط
Helvetica
•يُد ّون النص باألبيض عىل خلفية سوداء

الشكل  :1معدالت انتشار التدخني بني البالغني من العمر  14عاماً أو أكرث ،وتنفيذ التدابري الرئيسية ملكافحة التبغ اعتباراً من عام  1990إىل عام 2015
قانون حظر
اإلعالن عن التبغ
شن حمالت وطنية
ملكافحة التبغ
حظر اإلعالن يف
أماكن البيع

الخطوة  1من 4
الخطوة  2من 4
خطوات زيادة
خطوات زيادة
رضيبة البيع بنسبة
رضيبة البيع بنسبة 12.5٪
12.5٪

زيادة الرضائب
املفروضة

26
24

حظر العرض يف
أماكن البيع

املبادرة الخاصة مبعالجة
مشكلة التدخني بني
السكان األصليني

22
شفرة التعريف (باركود):

•تُدون يف شكل مستطيل
•ت ُد ّون باألسود واألبيض أو بخط 448C
واألبيض عىل سبيل املضاهاة

18

مطاعم خالية من
الدخان

16

وضع تحذيرات صحية
مص ّورة عىل العلب

اعتامد التغليف البسيط
ووضع تحذيرات صحية
جديدة أكرب حجامً

2010

14

زيادة رضيبة البيع
بنسبة 25٪

12

2005

2000

1995

سطح العلبة:

رمز القياس:

•ال يتجاوز الحجم الالزم
•يُد ّون بخط Lucida Sans
•يُد ّون بلون رمادي باهت  2Cعىل سبيل
املضاهاة

•تكون بلون  448Cعىل سبيل
املضاهاة (بني مسود باهت)
•يكون شكلها النهايئ بلون قاتم

اسم العالمة واملتغري:

•يُوضعان يف الوسط تحت التحذير الصحي
•ال يتجاوزان الحد األقىص لحجمهام
•يُد ّونان بخط Lucida Sans
•يُد ّونان بلون رمادي باهت  2Cعىل سبيل املضاهاة
•يُد ّونان بحروف كبرية مخصصة

10
1990

© الكومنولث األسرتايل
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26

الصورة:

•غري مش ّوهة
•متتد إىل حافتي سطح العلبة

20

الخطوة النهائية
زيادة رضيبة
البيع بنسبة
12.5٪

2015

حظر اإلعالن يف
املواد املطبوعة

النسبة املئوية

الخطوة  3من 4
خطوات زيادة رضيبة
البيع بنسبة 12.5٪

وضع تحذيرات
صحية عىل العلب

العالمات األخرى:

•االسم والعنوان ،بلد التصنيع ،رقم
جهة االتصال ،شفرة مكونة من أرقام
وحروف أبجدية
•تُد ّون بخط Lucida Sans
•ال يتجاوز حجمها العرش نقاط
•ت ُد ّون بلون مخصص
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الشكل  :4املتطلبات املحدّدة بشأن السيجارة

الشكل  :3املتطلبات املحدّدة بشأن خلفية علبة السجائر

خلفية علبة السجائر
الورق امللفوف عىل طرف املرشح:
•فلني مقلّد أو أبيض

مالحظة:

طرف املرشح:
•أبيض

•يجب أن يكون بيان التحذير والصورة والرسالة التوضيحية كام ييل:
•تغطي مساحة ال تقل عن  90٪من سطح الخلفية.
•ت ُدمج مع بعضها من دون مجال يفصلها

شكل العلبة:

•تُصنع من الكرتون املق ّوى
•ال تضم رتوشاً تزيّنها
ت ُز ّود بغطاء ّقلب يف قمتها

بيان التحذير:

•متأل الخلفية املساحة املوجودة فوق
خط طية الغطاء – ومتتد إىل حافتي
سطح العلبة
•ميأل النص الخلفية
•يُد ّون بحروف كبرية وبالبنط العريض
بخط Helvetica
•يُد ّون النص باألبيض عىل خلفية حمراء

رسالة بيان املعلومات:

•خلفيتها متتد إىل حافتي سطح العلبة
•نصها ميأل الخلفية
•ت ُد ّون بخط Helvetica
•ت ُد ّون بحروف كبرية مخصصة الحجم
وثقيلة
•ت ُد ّون بنص أسود عىل خلفية صفراء

الصورة:

•غري مش ّوهة
•متتد إىل حافتي سطح العلبة

ورق اللف:

•أبيض
•ال يحتوي عىل أية رموز باستثناء الشفرة املكونة من
أرقام وحروف أبجدية

الرسالة التوضيحية:

•خلفيتها متتد إىل حافتي سطح العلبة
•نصها ميأل الخلفية
•تُد ّون بخط Helvetica
•تُد ّون بحروف كبرية مخصصة الحجم
وثقيلة
•ت ُد ّون بنص أبيض عىل خلفية سوداء

الشفرة املكونة من أرقام وحروف أبجدية:
•تُد ّون يف وضع مخصص
•ال يتجاوز حجمها الثامين نقاط
•ت ُد ّون بخط Lucida Sans
•ت ُد ّون بلون أسود
•ال ترتبط باسم السيجارة أو بحصائل االنبعاثات

سطح العلبة:

•تكون بلون  448Cعىل سبيل
املضاهاة (بني مسود باهت)
•يكون شكلها النهايئ بلون قاتم

بيان عن خطورة نشوب الحرائق:

•ُوضع تحت التحذير الصحي
•ال يتجاوز حجمه العرش نقاط
•يُد ّون بحروف كبرية بخط Lucida Sans
•يُد ّون بلون رمادي باهت  2Cعىل سبيل املضاهاة

اسم العالمة واملتغري:

•ُوضعان أفقياً يف الوسط
•ال يتجاوزان الحد األقىص لحجمهام
•يُد ّونان بخط Lucida Sans
•يُد ّونان بلون رمادي باهت  2Cعىل سبيل املضاهاة
•يُد ّونان بحروف كبرية مخصصة
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المتبع ــة بش ــأن التغلي ــف البس ــيط ف ــي بل ــدان أخ ــرى متماثل ــة ،ولكنه ــا ليس ــت
الم ّ
توق ــع أن ت�ك ــون النه ــوج ُ
وم ــن ُ
المتبـــع فـــي أســـراليا ،التـــي تمثـــل فـــي وقـــت تدوي ــ�ن هـــذا التقري ــ�ر الواليـــة القضائيـــة الوحيـــدة
مطابقـــة لـــذاك ُ
التـــي ُن ِّفـــذ فيهـــا التغليـــف البســـيط .ولغايـــة يـــوم  1كانـــون الثانـــي /ينايـــر  2016ومثلمـــا هـــو مبــ ّـن أدنـــاه فـــي
اإلط ــار  ،2فق ــد أق ـ ّـرت كل م ــن فرنس ــا وأيرلن ــدا والمملك ــة المتح ــدة قوان ــن بش ــأن التغلي ــف البس ــيط م ــن المق ـ ّـرر
© الكومنولث األسرتايل
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تنفيذهـــا فـــي أيـــار /مايـــو .2016
وي�وجــــد عــــدد مــــن الــــدول األعضــــاء األخــــرى فــــي المنظمــــة قطعــــت شــــوط ًا متقدمــــ ًا فــــي عمليــــة رســــم
السياســــات فــــي هــــذا الصــــدد .ففــــي كانــــون األول /ديســــمرب  ،2015أبلغــــت هنغاريــــا دوالً أعضــــاء أخــــرى فــــي
االتحـ ــاد األوروبـ ــي بأنهـ ــا تعتـ ــزم إقـ ــرار قانـ ــون بشـ ــأن التغليـ ــف البسـ ــيط فـ ــي آذار /مـ ــارس  98 ،2016كمـ ــا أجـ ــرت
الرنويــــ�ج فــــي عــــام  2015مشــــاورة عامــــة حــــول موضــــوع التغليــــف البســــيط ،ومــــن المتوقــــع أن ُيعــــرض علــــى
ـوض رئيـ ــس الـ ــوزراء
الربلمـ ــان الرنوي�جـ ــي فـ ــي عـ ــام  2016تشـ ــريع بخصـ ــوص هـ ــذا التغليـ ــف .وفـ ــي عـ ــام  ،2015فـ ـ ّ
وزي ـ ـ�ر الصحـ ــة الكنـ ــدي الجديـ ــد بسـ ــلطة اعتمـ ــاد التغليـ ــف البسـ ــيط 99 .وعكفـ ــت سـ ــنغافورة علـ ــى إجـ ــراء مشـ ــاورة
عامـــة حـــول موضـــوع التغليـــف البســـيط حتـــى يـــوم  29آذار /مـــارس  100 .2016وســـيجري قري�ب ــ ًا المشـــرعون فـــي
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29

شـ ــيلي مناقشـ ــة حـ ــول قانـ ــون مقـ ــرح بشـ ــأن اعتمـ ــاد التغليـ ــف البسـ ــيط ،فيمـ ــا قطعـ ــت حكومـ ــات بلـ ــدان ،مثـ ــل

رجــــح أن تبــــدو فيهــــا الســــجائر عقــــب تغليفهــــا
الموحــــد لمنتجــــات التبــــغ ،بإعــــداد إيضــــاح
يبــــن الكيفيــــة التــــي ُي ّ
ّ
ّ

جنـ ــوب أفريقيـ ــا وتركيـ ــا ،شـ ــوط ًا متقدم ـ ـ ًا فـ ــي بحـ ــث موضـ ــوع تنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط.

موحـــد ،وهـــو إيضـــاح (الشـــكل  )5يخضـــع لتحذيـــر “يـــرد بوصفـــه دلي ــاً عام ــ ًا بشـــأن الكيفيـــة التـــي قـــد تبـــدو
بشـــكل
ّ
موحـ ــد ًا  ...وال ُيقصـ ــد بـ ــه أن يعطـ ــي صـ ــورة شـ ــاملة أو نهائيـ ــة عـ ــن تلـ ــك
فيهـ ــا علبـ ــة السـ ــجائر المغلفـ ــة تغليف ـ ـ ًا
ّ

ــــرت قوانــــن بشــــأن التغليــــف البســــيط
اإلطــــار  – 2الواليــــات القضائيــــة التــــي أق ّ
لغاية  1كانــــون الثانــــي /ينايــــر 2016
أسرتاليا  -اعتُمد فيها قانون التغليف البسيط ملنتجات التبغ يف عام  ،2011ونُفِّذ بالكامل يف كانون األول /ديسمرب  ،2012بوسائل منها تطبيق لوائح
التغليف البسيط ملنتجات التبغ لعام .2011
أيرلندا  -اعتُمد فيها قانون الصحة العمومية لعام ( 2015التغليف املو ّحد ملنتجات التبغ) يف آذار /مارس  ،2015وأُبلِغت الدول األعضاء يف االتحاد
األورويب مبسودة لوائح الصحة العمومية لعام ( 2016التغليف املو ّحد ملنتجات التبغ) يف  20ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015وذلك تحسباً لرسيان مفعول
القانون يف أيار /مايو  .2016ومن امل ُزمع إدخال تعديالت عىل القانون ضامناً التساقه مع اللوائح.
فرنسا – س ّن الربملان الفرنيس يف ترشين الثاين /نوفمرب  2015قانوناً بشأن التغليف البسيط يف إطار ترشيع أوسع نطاقاً إلضفاء طابع الحداثة عىل
النظام الصحي يف فرنسا .وتبع ذلك إشعار الدول األعضاء باالتحاد األورويب يف أيار /مايو  2015بالكيفية التي تعتزم بها فرنسا تنفيذ التغليف البسيط
عن طريق إصدار مرسوم يف أيار /مايو  2016بشأن الرشوط املتعلقة بحيادية التغليف وتوحيده وورق تغليف السجائر والتبغ امللفوف .وقد ن ُِشت
النسخة النهائية من القانون يف الجريدة الرسمية يوم  27كانون الثاين /يناير .2016
اململكة املتحدة – أُ ِق ّرت يف آذار /مارس  2016لوائح التغليف املو ّحد ملنتجات التبغ لعام  2015فيها ،وستصبح سارية املفعول يوم  20أيار/
مايو  ،2016وينطبق القانون عىل كل من إنغلرتا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشاملية.

ـد
وفيم ــا يتعل ــق بحال ــة كل م ــن فرنس ــا وأيرلن ــدا والمملك ــة المتح ــدة ،ف ــإن التغلي ــف البس ــيط ل ــم ُي ّ
نف ــذ فيه ــا بع ـ ُ

العلبـــة .وال يحتـــوي هـــذا اإليضـــاح علـــى جميـــع الســـمات المســـموح بهـــا أو الالزمـــة فيمـــا يخـــص علبـــة الســـجائر
المبينـــة مث ــاً فـــي ذاك اإليضـــاح :الرمـــز المالـــي للرســـوم
موحـــد ًا .وفيمـــا يلـــي الســـمات غـــر
المغ ّلفـــة تغليف ــ ًا
ّ
ّ
يبــــن عنــــوان الربيــــد اإللكرتونــــي للشــــركة
المســــددة أو شــــفرة التعريــــف (باركــــود) أو النــــص الــــذي
الجمركيــــة
ّ
ّ
ـد هـــذا اإليضـــاح باســـتخدام صـــورة لعلبـــة الســـجائر فـــي أعقـــاب تنفيـــذ
المنتجـــة ورقـــم هاتـــف االتصـــال بهـــا .و� ِأعــ ّ
المتاح ــة عل ــى الراب ــط
[ األم ــر التوجيه ــي بش ــأن منتج ــات التب ــغ ] ال ــوارد ف ــي إرش ــادات [ المفوضي ــة األوروبي ــة ] ُ
اإللكرتونــــي التالــــي”http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-134_en.htm :
نف ــذ ف ــي أس ــراليا والمب ـ ّـن ف ــي الش ــكلني  2و ،3إل ــى
الم ّ
وتش ــر مقارن ــة ه ــذا اإليض ــاح بص ــور التغلي ــف البس ــيط ُ
المتبع ــن ف ــي أس ــراليا والمملك ــة المتح ــدة ،مث ــل ل ــون خلفي ــة العلب ــة
وج ــود قواس ــم مش ــركة ب ــن النهج ــن ُ
وطريق ــة ع ــرض األس ــماء التجاري ــة والمتغ ــرات فيه ــا .وي�وج ــد أيضــ ًا اختالف ــات طفيف ــة ب ــن النهج ــن المذكوريــ�ن
بش ــأن التغلي ــف والتوس ــيم ،ومنه ــا م ــا يل ــي:

■تغطــــي التحذيــــرات الصحيــــة املوضوعــــة مثــــاً عــــى علــــب الســــجائر يف اململكــــة املتحــــدة مســــاحة أصغــــر ( )65٪مــــن
إجــــايل مســــاحة العلبــــة يف أســــراليا ()82.5٪؛
■وال تنطبـــق قوانـــن التغليـــف البســـيط عـــى الســـيجار يف اململكـــة املتحـــدة بينـــا ينطبـــق القانـــون األس ــرايل عـــى جميـــع
فئـــات منتجـــات التبـــغ؛
■ويُحظر بيان اسم العالمة التجارية أو املتغري عىل السيجارة يف أسرتاليا ،ولكن يُسمح بذلك يف اململكة املتحدة.

نفذ جنب ـ ـ ًا إلـ ــى جنـ ــب مـ ــع األمـ ــر التوجيهـ ــي ( )EU/40/2014الصـ ــادر عـ ــن االتحـ ــاد األوروبـ ــي بشـ ــأن منتجـ ــات
وسـ ـ ُـي ّ

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

ـدد األمـ ــر التوجيهـ ــي المذكـ ــور طائفـ ــة أوسـ ــع نطاق ـ ـ ًا مـ ــن المتطلبـ ــات الناظمـ ــة لتغليـ ــف منتجـ ــات
التبـ ــغ .ويحـ ـ ّ

مختلــــف الواليــــات القضائيــــة بالتفصيــــل.

التبـ ــغ وتوسـ ــيمها ،والتـ ــي تلتـ ــزم الـ ــدول األعضـ ــاء فـ ــي االتحـ ــاد األوروبـ ــي بتنفيذهـ ــا فـ ــي قوانينهـ ــا المحليـ ــة،
ألنه ــا متطلب ــات تعن ــي أن بع ــض النواح ــي المتعلق ــة بتداب ــر التغلي ــف والتوس ــيم ف ــي ال ــدول األعض ــاء باالتح ــاد
األوروبـ ــي تختلـ ــف عـ ــن تلـ ــك المعمـ ــول بهـ ــا فـ ــي أسـ ــراليا (رغـ ــم أن قوانـ ــن التغليـ ــف البسـ ــيط مبنيـ ــة علـ ــى
نفذ بطريقـ ــة مماثلـ ــة).
المبـ ــادئ نفسـ ــها ،وس ـ ـ ُت ّ

الشكل  :5واجهة علبة السجائر وخلفيتها

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أيض ــ ًا أنـــه برغـــم أن األمـــر التوجيهـــي ( )EU/40/2014بشـــأن منتجـــات التبـــغ ال يطالـــب الـــدول
األعض ــاء ف ــي االتح ــاد األوروب ــي بتنفي ــذ التغلي ــف البس ــيط ،فإن ــه ين ــص فعــاً عل ــى صياغ ــة تســ ّلم بج ــواز تنفي ــذه
ف ــي تل ــك ال ــدول .وفيم ــا يل ــي ن ــص الم ــادة  2-24من ــه:

ميــــس هــــذا األمــــر التوجيهــــي بحــــق الــــدول األعضــــاء يف صــــون متطلباتهــــا أو اعتــــاد أخــــرى ميكــــن تطبيقهــــا عــــى جميــــع
ال
ّ
املنتجــــات املطروحــــة يف أســــواقها ،فيــــا يخــــص توحيــــد تغليــــف منتجــــات التبــــغ يف حــــال تربيرهــــا بأســــباب تتعلــــق بالصحــــة
العموميــــة ،مــــع مراعــــاة املســــتوى العــــايل مــــن الحاميــــة التــــي يؤمنهــــا هــــذا األمــــر التوجيهــــي لصحــــة اإلنســــان .ويتعــــن أن
تكـــون تلـــك التدابـــر متناســـبة ،وال يجـــوز أن تشـــكل وســـيلة ملامرســـة متييـــز تعســـفي أو فـــرض قيـــود مق ّنعـــة عـــى التجـــارة
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بــــن الــــدول األعضــــاء .وتُخطــــر املفوضيــــة بتلــــك التدابــــر جنبــــاً إىل جنــــب مــــع دواعــــي صونهــــا أو اعتامدهــــا.
ويذكـ ــر الجـ ــزء  3أن هـ ــذه الناحيـ ــة مـ ــن األمـ ــر التوجيهـ ــي بشـ ــأن منتجـ ــات التبـ ــغ مطعـ ــون فيهـ ــا بموجـ ــب قانـ ــون
االتحـــاد األوروبـــي تحـــت ذريعـــة مؤداهـــا أن المفوضيـــة األوروبيـــة ال ت�تمتـــع بصالحيـــة تنـــاول موضـــوع التغليـــف
البســــيط فــــي األمــــر التوجيهــــي .ولكــــن مــــن الضــــروري أن نســــ ّلم بــــأن المســــألة المتعلقــــة بإمكانيــــة تمتــــع
المفوضي ــة األوروبي ــة بتل ــك الصالحي ــة ه ــي مس ــألة مس ــتقلة ع ــن تل ــك المتعلق ــة بج ــواز تنفي ــذ ال ــدول األعض ــاء
فــــي االتحــــاد األوروبــــي للتغليــــف البســــيط فــــي قوانينهــــا المحليــــة ،فــــكل واحــــدة مــــن المســــألتني ت�تنــــاول
مجموعـ ــة مسـ ــتقلة مـ ــن القضايـ ــا القانونيـ ــة.
وقامـ ــت المملكـ ــة المتحـ ــدة فـ ــي هـ ــذا السـ ــياق ،وفـ ــي إطـ ــار المشـ ــاورة التـ ــي أجرتهـ ــا حـ ــول اعتمـ ــاد التغليـ ــف
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3-2

االمت�ثال
واإلنفاذ

وينبغــــي أال ُيخلــــط بــــن أي واحــــدة مــــن تلــــك المســــائل المتعلقــــة بإنفــــاذ التغليــــف البســــيط تحديــــد ًا ،وبــــن
المســـألة المســـتقلة بشـــأن مـــا إذا كان التغليـــف المذكـــور ســـيحدث زيـــادة فـــي أنشـــطة االتجـــار غـــر المشـــروع
بمنتجـــات التبـــغ .وكثـــر ًا مـــا تجـــادل شـــركات كبـــرة متعـــددة الجنســـيات لتصنيـــع منتجـــات التبـــغ بالقـــول إن تدابـــر
بينـ ــات
مكافحـ ــة التبـ ــغ سـ ــتفضي إلـ ــى تحقيـ ــق تلـ ــك النتيجـ ــة ،برغـ ــم الحقيقـ ــة القائلـ ــة إنـ ــه ال يوجـ ــد مـ ـ ّ
ـررات أو ّ
موثوقـ ــة تؤيـ ــد ادعـ ــاءات تلـ ــك الشـ ــركات ،وهـ ــي مسـ ــألة يناقشـ ــها الجـ ــزء .4

إضافـــة إلـــى ســـمات تصميـــم التغليـــف البســـيط وتدابـــر التغليـــف والتوســـيم األخـــرى ،فـــإن االمت�ثـــال واإلنفـــاذ
ـح هـ ــذا األمـ ــر فـ ــي
اعتبـ ــاران مهمـ ــان مـ ــن االعتبـ ــارات المرعيـ ــة فـ ــي رسـ ــم سياسـ ــات التغليـ ــف البسـ ــيط ،ويصـ ـ ّ
سـ ــياق العديـ ــد مـ ــن سياسـ ــات مكافحـ ــة التبـ ــغ ،بمـ ــا فيهـ ــا تدابـ ــر التغليـ ــف والتوسـ ــيم.
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الت�أخر في االمت�ثال والجزاءات المفروضة
على حاالت عدم االمت�ثال
تبـ ـ ّـن أن هنـ ــاك حـ ــاالت عـ ــدم امت�ثـ ــال قصـ ــرة األمـ ــد تواجههـ ــا بعـ ــض الواليـ ــات القضائيـ ــة فـ ــي مجـ ــال اعتمـ ــاد

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

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

أحـ ــكام عامـ ــة بشـ ــأن المسـ ــؤولية واإلنفـ ــاذ .فبالنسـ ــبة مث ـ ـاً إلـ ــى مسـ ــألة تحديـ ــد الجهـ ــة المسـ ــؤولة قانون ـ ـ ًا

المصنعـ ــة والمسـ ــتوردة وتلـ ــك التـ ــي تبيـ ــع بالتجزئـ ــة ببيـ ــع مخزونـ ــات ال تحمـ ــل التحذيـ ــرات الـ ــازم وضعهـ ــا فـ ــي

عـ ــن االمت�ثـ ــال لتدابـ ــر التغليـ ــف والتوسـ ــيم ،فـ ــإن المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة تنـ ــص علـ ــى مـ ــا يلـ ــي“ :ينبغـ ــي أن تشـ ــر

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

األطـ ــراف إلـ ــى تحميـ ــل صانعـ ــي منتجـ ــات التبـ ــغ ومسـ ــتورديها وباعتهـ ــا بالجملـ ــة والمؤسسـ ــات التـ ــي تبيعهـ ــا

ممـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي القانـــون ،أو
المتطلبـــات المحــ ّ
ـددة فـــي القانـــون ،مثـــل التحذيـــرات األصغـــر حجم ــ ًا ّ

بالتجزئــــة المســــؤولية القانونيــــة عــــن االمت�ثــــال لتدابــــر تغليــــف المنتجــــات وتوســــيمها”.
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تحمـ ــل تحذيـ ــرات أخـ ــرى محجوبـ ــة مث ـ ـاً بالدمغـ ــات الضري�بيـ ــة.

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

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

للقوانـ ــن ينبغـ ــي أن تنظـ ــر األطـ ــراف فـ ــي تحديـ ــد مجموعـ ــة مـ ــن الغرامـ ــات أو الجـ ــزاءات األخـ ــرى التـ ــي ُتفـ ـ َـرض

عوامـ ــل مـ ــن قبيـ ــل أنشـ ــطة التواصـ ــل والت�ثقيـ ــف التـ ــي تضطلـ ــع بهـ ــا الـ ــوكاالت الحكوميـ ــة وتركيبـ ــة األسـ ــواق

بالتناسـ ــب مـ ــع خطـ ــورة االنتهـ ــاك ومـ ــع ت�كـ ــراره 103 ”.كمـ ــا تنـ ــص المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة علـ ــى مـ ــا يلـ ــي“ :ينبغـ ــي

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

لألطــــراف أن تنظــــر فــــي فــــرض أي جــــزاءات أخــــرى طبقــــ ًا للنظــــام القانونــــي وللثقافــــة القانونيــــة للطــــرف
المعنـ ــي ،وقـ ــد تشـ ــمل هـ ــذه الجـ ــزاءات تحديـ ــد الجرائـ ــم وإنفـ ــاذ القوانـ ــن الخاصـ ــة بهـ ــا وتعليـ ــق أو تقي�يـ ــد أو
إلغــــاء تراخيــــص مزاولــــة األعمــــال التجاريــــة وتراخيــــص االســــترياد”.

104

ـدت أسـ ــراليا لمخاطـ ــر حـ ــاالت عـ ــدم االمت�ثـ ــال القصـ ــرة األمـ ــد لقوانـ ــن التغليـ ــف البسـ ــيط مـ ــن خـ ــال منـ ــح
وتصـ ـ ّ
ســــمى “مهلــــة التخ ّلــــص مــــن المخزونــــات” التــــي اســــ ُت ِ
نفدت فيهــــا تدري�جيــــ ًا مخزونــــات المنتجــــات غــــر
فــــرة ُت
ّ
المغلفـــة تغليف ــ ًا بســـيط ًا .واعتبـــار ًا مـــن  1تشـــري�ن األول /أكتوبـــر  ،2012فقـــد أصبـــح لزام ــ ًا تغليـــف جميـــع منتجـــات

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

ينبغـــي أن تبحـــث األط ــراف مســـألة منـــح الســـلطات املعنيـــة بإنفـــاذ القوانـــن صالحيـــة توجيـــه أوامـــر إىل الجهـــات املنتهكـــة
لســــحب منتجــــات التبــــغ غــــر املســــتوفية للــــروط ،واســــرداد جميــــع النفقــــات الناشــــئة عــــن ســــحب املنتجــــات ،إىل جانــــب
صالحيـــة فـــرض أيـــة عقوبـــات تراهـــا مناســـبة ،مبـــا فيهـــا مصـــادرة املنتجـــات غـــر املســـتوفية للـــروط وإتالفهـــا .وعـــاوة عـــى 
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ذلـــك ينبغـــي أن تنظـــر األط ــراف يف نـــر أســـاء الجهـــات املنتهكـــة وطبيعـــة االنتهـــاكات التـــي ارتكبتهـــا.
وت�تنــــاول المبــــادئ التوجيهيــــة علــــى نطــــاق أوســــع المســــائل المتعلقــــة باإلنفــــاذ ،مثــــل البنيــــة التحتيــــة

التبــــغ المصنوعــــة فــــي أســــراليا أو المعبــــأة فيهــــا ألغــــراض اســــتهالكها محليــــ ًا تغليفــــ ًا بســــيط ًا ،كمــــا أصبــــح
لزامــــ ًا تســــوي�ق جميــــع منتجــــات التبــــغ التــــي ُتبــــاع بالتجزئــــة فــــي تغليــــف بســــيط اعتبــــار ًا مــــن  1كانــــون األول/
ديســــمرب  ،2012وهــــو التاريــــ�خ الــــذي ق ّلصــــت قبلــــه مهلــــة التخ ّلــــص مــــن المخزونــــات تلــــك ،خطــــورة قيــــام
المصنعــــن و /أو المســــتوردين بتوزيــــع كميــــة كبــــرة مــــن المنتجــــات غــــر الممت�ثلــــة علــــى البائعــــن بالتجزئــــة.
وتنــــاول أيضــــ ًا مكتــــب جبايــــة الضرائــــب األســــرالي المخاطــــر المتعلقــــة بعــــدم امت�ثــــال البائعــــن بالتجزئــــة فــــي
ـددة عـــن مخزونـــات المنتجـــات غـــر الممت�ثلـــة والتـــي كانـــت ال
المســ ّ
تعليـــق أدلـــى بـــه بشـــأن اســـرداد الضرائـــب ُ
تــــزال فــــي حيــــازة بائعيهــــا بعــــد يــــوم  1كانــــون األول /ديســــمرب .2012

والميزانيـــة ،واســـراتيجيات اإلنفـــاذ لتعزي ــ�ز االمت�ثـــال ،والتصـــدي لحـــاالت عـــدم االمت�ثـــال والشـــكاوى 106 .وتســـتند
هــــذه الفقــــرات إلــــى حقيقــــة مؤداهــــا أن آليــــات اإلنفــــاذ الفعالــــة تمثــــل عنصــــر ًا هامــــ ًا مــــن تدابــــر التغليــــف

واعتمـــدت الحكومـــة األســـرالية أحكام ــ ًا بشـــأن الجـــزاءات المدنيـــة والجنائيـــة المتعلقـــة بعـــدم االمت�ثـــال لتغليـــف

والتوســــيم.

منتجــــات التبــــغ ومنتجــــات التبــــغ غــــر الممت�ثلــــة ،وهــــي تشــــمل المخالفــــات المرت�كبــــة خطــــ أ� وتلــــك المتعلقــــة
بالمسـ ــؤولية المطلقـ ــة (فـ ــي الحـ ــاالت التـ ــي ال يلـ ــزم فيهـ ــا بيـ ــان األخطـ ــاء) .وي�جـ ــوز فـ ــرض جـ ــزاءات فـ ــي حـ ــاالت

ـورة تشـــر
ومـــن هـــذا المنطلـــق العـــام ،فـــإن تجربـــة بعـــض الواليـــات القضائيـــة بشـــأن التحذيـــرات الصحيـــة المصــ ّ
إلـ ــى إمكانيـ ــة اسـ ــتخدام عـ ــدد مـ ــن األسـ ــاليب فـ ــي السـ ــعي إلـ ــى التحايـ ــل علـ ــى قوانـ ــن التغليـ ــف والتوسـ ــيم.
وفيمـــا يلـــي أســـلوبان يكتســـيان أهميـــة خاصـــة بالنســـبة إلـــى التغليـــف البســـيط :الت�أخـــر فـــي االمت�ثـــال وبيـــع أو

عــــدم االمت�ثــــال علــــى بائعــــي التجزئــــة أو المصنعــــن أو المورديــــن أو عليهــــم جميعــــ ًا .وقــــد تشــــ ّكل كل حالــــة
مـ ــن حـ ــاالت عـ ــدم االمت�ثـ ــال مخالفـ ــة ،مـ ــا يعنـ ــي ارتفـ ــاع معـ ــدل تراكـ ــم الجـ ــزاءات المفروضـ ــة علـ ــى حـ ــاالت عـ ــدم
االمت�ثـ ــال علـ ــى نطـ ــاق واسـ ــع.

ـدة لغـ ــرض طمـ ــس معالـ ــم التحذيـ ــرات ،وهـ ــي مشـ ــاكل سـ ــعت قوانـ ــن التغليـ ــف
توزيـ ــع أكسـ ــية أو ملصقـ ــات معـ ـ ّ
البســـيط إلـــى معالجتهـــا بعـــدد مـــن الطـــرق.
وقـــد يمثـــل بيـــع منتجـــات التبـــغ مـــن دون تغليـــف ،مثـــل بيـــع وحـــدات منهـــا أو بيـــع منتجاتهـــا الســـائبة (بمـــا فيهـــا
الشيش ــة) ،مش ــكلة ف ــي بع ــض الوالي ــات القضائي ــة ،وه ــو أم ــر الب ــد م ــن مراعات ــه عن ــد تصمي ــم التغلي ــف البس ــيط
وتنفيـــذه.
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األكسية والملصقات وإعالنات الرتوي�ج
الداخلية وغريها من الوسائل
رد ًا علـ ــى القوانـ ــن التـ ــي تطالـ ــب بوضـ ــع تحذيـ ــرات صحيـ ــة علـ ــى علـ ــب التبـ ــغ ،قامـ ــت شـ ــركات التبـ ــغ والجهـ ــات
التـــي تبيـــع بالتجزئـــة وغريهـــا مـــن المؤسســـات التجاريـــة باســـتنباط اســـراتيجيات تحايـــل تشـــمل إعـــداد “أكســـية”
وملصقـ ــات لغـ ــرض طمـ ــس معالـ ــم تلـ ــك التحذيـ ــرات وإدراج إعالنـ ــات داخليـ ــة أو مـ ــواد أخـ ــرى داخـ ــل علـ ــب التبـ ــغ.
ومـ ــن المعقـ ــول أن نتوقـ ــع وضـ ــع اسـ ــراتيجيات مماثلـ ــة ت�تصـ ــدى للتغليـ ــف البسـ ــيط ،مـ ــا لـ ــم تمنعهـ ــا قوانـ ــن
التغليـ ــف البسـ ــيط.

مــــن الشــــائع بيــــع منتجــــات التبــــغ بــــدون علبــــة فــــي بعــــض الواليــــات القضائيــــة ،إذ يشــــيع مثــــاً بالعديــــد منهــــا
بيـــع وحـــدات مفـــردة مـــن الســـجائر العاديـــة أو ســـجائر البيـــدي أو لفافـــات الســـيجار .ورغـــم أن المـــادة  3-16مـــن
اتفاقي ــة المنظم ــة اإلطاري ــة تل ــزم األط ــراف ب ــأن “تعم ــل عل ــى حظ ــر بي ــع الس ــجائر المف ــردة أو ف ــي عل ــب صغ ــرة
للقصـ ــر” ،فـ ــإن هـ ــذه الممارسـ ــة التـ ــزال قانونيـ ــة فـ ــي بعـ ــض
ممـ ــا يوسـ ــع مـ ــن نطـ ــاق توافـ ــر هـ ــذه المنتجـ ــات
ّ
الواليـ ــات القضائيـ ــة ،أو ت�تسـ ــم بطابـ ــع قانونـ ــي فيمـ ــا يخـ ــص بعـ ــض المنتجـ ــات ،مثـ ــل السـ ــيجار.
ولمعالجــــة هــــذه المشــــكلة ،فــــإن القانــــون األســــرالي (الــــذي يســــتلزم فعــــاً تطبيــــق التحذيــــرات الصحيــــة

وغالب ــ ًا مـــا ت�كـــون اســـراتيجيات التحايـــل المتبعـــة فـــي ســـياق تطبيـــق تدابـــر تغليـــف منتجـــات التبـــغ وتوســـيمها
مفصلـ ــة ويصعـ ــب التنبـ ــؤ بهـ ــا .وتصـ ــدت مث ـ ـاً شـ ــركات التبـ ــغ فـ ــي أحـ ــد البلـ ــدان العتمـ ــاد التحذيـ ــرات
اسـ ــراتيجيات
ّ
الصحيـــة مـــن خـــال إعـــداد “كســـاء [ أكســـية ] شـــفافة جزئي ــ ًا ومفتوحـــة الطـــرف وذات تصميـــم ابت ــ�كاري مطبـــوع
علـــى أســـفل واجهـــة األكســـية وخلفيتهـــا” بحيـــث يمكـــن وضعهـــا فـــوق علـــب الســـجائر 107 .كمـــا باعـــت الشـــركات
المصنع ــة للتب ــغ منتج ــات تب ــغ اقرتن ــت بملصق ــات ُو ِ
وص ِّمم ــت لك ــي ُتلص ــق عل ــى علب ــة المنت ــج
ضع ــت داخ ــل العل ــب ُ
108
ـوى
بطريقـــة تطمـــس معالـــم التحذيـــرات .وب ِيعـــت كذلـــك فـــي أســـراليا أكســـية مصنوعـــة مـــن الكرتـــون المقــ ّ

جنب ــ ًا إلـــى جنـــب مـــع منتجـــات التبـــغ فـــي أماكـــن بيعهـــا بالتجزئـــة ألغـــراض تغطيـــة علـــب التبـــغ ،كمـــا بٍيعـــت خطـــوط
إنتـــاج مثـــل الملصقـــات واألكســـية والعلـــب بمعـــزل عـــن منتجـــات التبـــغ.
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وسـ ــعي ًا إلـ ــى التصـ ــدي السـ ــراتيجيات التحايـ ــل تلـ ــك ،فـ ــإن المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة لتنفيـ ــذ المـ ــادة  11مـ ــن اتفاقيـ ــة
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
التغليـــف وإعالنـــات الرتوي ــ�ج الداخليـــة والخارجيـــة لصانعـــي التبـــغ .وال ُيســـمح مث ــاً باســـتخدام بطاقـــات التوســـيم
الالصق ــة إال إذا تع ــذرت إزالته ــا وكان ــت ُتس ــتخدم فق ــط عل ــى العل ــب المعدني ــة أو الخش ــبية الت ــي تحف ــظ منتج ــات
التبـ ــغ غـ ــر السـ ــجائر”.

3-3-2

بيع المنتجات بدون علبة
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وس ــر ًا عل ــى ه ــذا المن ــوال ،ف ــإن قوان ــن التغلي ــف البس ــيط ف ــي كل م ــن أس ــراليا وأيرلن ــدا والمملك ــة المتح ــدة
تحظ ــر إدراج إعالن ــات الرتويـ ـ�ج الداخلي ــة أو الم ــواد اإلضافي ــة أو الملحق ــات الت ــي ال تشـ ـ ّكل ج ــزء ًا م ــن تغلي ــف عل ــب
التب ــغ أو تل ــزم لحماي ــة المنت ــج .وتن ــص مثــاً لوائ ــح التغلي ــف البس ــيط ف ــي المملك ــة المتح ــدة عل ــى أن ــه “ال يج ــوز
لصـــق أيـــة إعالنـــات تروي ــ�ج داخليـــة أو مـــواد إضافيـــة بتغليـــف علبـــة الوحـــدة أو بالعلبـــة الحاويـــة علـــى الســـجائر،

اإللزامي ــة) يطال ــب بوض ــع لفاف ــات الس ــيجار المف ــردة ف ــي علب ــة ممت�ثل ــة للقان ــون قب ــل بيعه ــا ،وبتغلي ــف لفاف ــة
السـ ــيجار نفسـ ــها تغليف ـ ـ ًا بسـ ــيط ًا ،وهـ ــو مـ ــا يوضحـ ــه الشـ ــكل .6
ويتبايــــن النهــــج األمثــــل لبيــــع فــــرادى وحــــدات منتجــــات التبــــغ مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى أخــــرى ،وذلــــك رهنــــ ًا
بعوامـــل مـــن قبيـــل حجـــم مبيعـــات تلـــك الوحـــدات وصالحيـــات إنفـــاذ القوانـــن المتعلقـــة بهـــا وثقافـــة االمت�ثـــال
لهـ ــا .ومراعـ ــاة لهـ ــذا األمـ ــر ،تجـ ــدر اإلشـ ــارة إلـ ــى نقطتـ ــن.
أوالهمـ ــا ،أن العالمـ ــة التجاريـ ــة للمنتـ ــج فـ ــي حـ ــد ذاتـ ــه أو صورتـ ــه فـ ــي السـ ــياقات التـ ــي ُتبـ ــاع فيهـ ــا وحـ ــدات
مف ــردة من ــه ق ــد ت ــؤدي دور ًا أه ــم نس ــبي ًا ف ــي اإلع ــان عن ــه ،مم ــا يزي ــد م ــن جاذبيت ــه أو يخل ــق تص ــورات مض ّلل ــة
رج ــح أن
ـاء عل ــى ذل ــك ،ف ــإن م ــن ُ
الم ّ
بش ــأن العواق ــب الصحي ــة المرتتب ــة عل ــى اس ــتهالكه مقارن ــة بآخ ــر غ ــره .وبن ـ ً
يكتس ــي تطبي ــق التغلي ــف البس ــيط عل ــى المنت ــج ف ــي ح ــد ذات ــه ولي ــس عل ــى غالف ــه فحس ــب ،أهمي ــة أك ــر ف ــي
الســـياقات التـــي ُتبـــاع فيهـــا وحـــدات مفـــردة منـــه.
والنقطـ ــة الثانيـ ــة هـ ــي أنـ ــه إذا كانـ ــت مبيعـ ــات الوحـ ــدات المفـ ــردة شـ ــائعة فإنهـ ــا ت�ثـ ــر مسـ ــألة أخـ ــرى بشـ ــأن
كيفيـــة تمي�يـــز المنتجـــات فـــي حـــد ذاتهـــا عـــن بعضهـــا البعـــض فـــي األســـواق .وقـــد ُتبـــاع فـــي بعـــض الســـياقات
الوحـ ــدات المفـ ــردة بـ ــدون علبـ ــة ممت�ثلـ ــة للقانـ ــون (ألن الوحـ ــدات ُتنـ ــزع مـ ــن تلـ ــك العلبـ ــة) .أمـ ــا فـ ــي سـ ــياقات
أخــــرى ،كتلــــك التــــي ُيبــــاع فيهــــا الســــيجار ،فــــإن الوحــــدات المفــــردة قــــد تحمــــل عالمــــات تجاريــــة ت�تخــــذ شــــكل
اللفافـــة .وبـــرك الســـمات التفصيليـــة لمختلـــف فئـــات المنتجـــات والممارســـات المتعلقـــة بهـــا جانب ــ ًا ،فـــإن مـــن
الضــــروري إيــــاء اهتمــــام لكيفيــــة الســــماح بتمي�يــــز مختلــــف العالمــــات التجاريــــة فــــي حــــد ذاتهــــا عــــن بعضهــــا
البعـ ــض فـ ــي األسـ ــواق.

أو إدراج تلـ ــك اإلعالنـ ــات أو المـ ــواد فـ ــي التغليـ ــف المذكـ ــور” 111 .وبالمثـ ــل ،فـ ــإن قانـ ــون التغليـ ــف البسـ ــيط فـ ــي
أس ــراليا يحظ ــر إدراج إعالن ــات الرتويــ�ج الداخلي ــة أو الخارجي ــة عل ــى تغلي ــف علب ــة الس ــجائر 112 ،فيم ــا ين ــص التش ــريع
اإليرلنـ ــدي علـ ــى أنـ ــه يتعـ ــن أال تحتـ ــوي علبـ ــة السـ ــجائر علـ ــى أيـ ــة بنـ ــود مدرجـ ــة فيهـ ــا أو أخـ ــرى ملصقـ ــة فيهـ ــا
113
بخــــاف مــــا هــــو منصــــوص عليــــه فــــي القانــــون”.
ويحظــــر بموجــــب هــــذه األحــــكام إدراج إعالنــــات الرتويــــ�ج
ُ

المعــــدة لغــــرض بيعهــــا بالتجزئــــة .وال تفــــرض التشــــريعات
الداخليــــة الالصقــــة أو األكســــية فــــي علــــب الســــجائر
ّ
المعم ــول به ــا ف ــي أس ــراليا وأيرلن ــدا والمملك ــة المتح ــدة حظ ــر ًا صريحــ ًا عل ــى بي ــع األكس ــية أو الملصق ــات ف ــي
حـــال بيعهـــا بمعـــزل عـــن علـــب الســـجائر ،وال ُتطبـــق علـــى العلـــب فـــي وقـــت بيعهـــا.
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موارد مرجعية
إضافية

 تغليف لفافة السيجار مبوجب القانون األسرتايل:6 الشكل

:لفافة السيجار

:اسم العالمة واملتغري

) عىل سبيل املضاهاة (بني مسود باهت448C •تكون بلون
•ال تُظهِر للعيان أكرث من عالمة واحدة

•يُوضعان حول محيط اللفافة
•ال يتجاوز حجمهام العرش نقاط
Lucida Sans •يُد ّونان بخط
 عىل سبيل املضاهاة2C •يُد ّونان بلون رمادي باهت

التشريعات
: متاح على الرابط اإللكرتوني التالي، في أسرتاليا2011 ■قانون التغليف البسيط لمنتجات التبغ لعام
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2013C00190.
: متاحة على الرابط اإللكرتوني التالي، في أسرتاليا2011 ■لوائح التغليف البسيط لمنتجات التبغ لعام
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00801.
Australia, Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011, available at■
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00598.
■	 Tobacco Plain Packaging - Your Guide, Australian Government, Department of Health and Ageing,
9 July 2014, available at
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tppbook#top.
■	 Tobacco Plain Packaging - Your Guide: Supplement – Non-Cigarette Tobacco Products, Australian
Government, Department of Health and Ageing, September 2014, available at

:البلد أو الجهة املصنعة

•ال يتجاوز حجمهام العرش نقاط
Lucida Sans •يُد ّونان بخط
 عىل سبيل املضاهاة2C •يُد ّونان بلون رمادي باهت

:الشفرة املكونة من أرقام وحروف أبجدية

•ال يتجاوز حجمها العرش نقاط
Lucida Sans •ت ُد ّون بخط
 عىل سبيل املضاهاة2C •ت ُد ّون بلون رمادي باهت
•ال ترتبط بحصائل انبعاثات السيجار

http://health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tpp-non-cig-guide.
■	 Ireland, Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Act 2015, available at
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/4/section/23/enacted/en/print.html.
■	 Ireland, Draft Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Regulations 2016, available at
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.

© الكومنولث األسرتايل
Tobacco Plain Packaging - Your Guide, Australian Government, Department of Health, 09 July 2014, available at :املصدر
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tppbook#top

detail&year=2015&num=650.
■	 United Kingdom, The Standardised Packaging of Tobacco Products Regulations 2015, available at
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/829/contents/made.
■	 France, Ministerial Order relating to the conditions of neutrality and standardisation for the
packaging and paper of cigarettes and rolling tobacco,
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032276123.
■	 France, Decree on the conditions of neutrality and standardisation for the packaging and paper of
cigarettes and rolling tobacco, available at
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032276104.
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الجزء 3

المواقع اإللكرتونية
■	 Introduction of Tobacco Plain Packaging in Australia, Australian Government,
http://health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain.

المسائل القانونية

■	 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
الموحد لمنتجات التبغ وتنفيذ المادة  3-5من االتفاقية اإلطارية بشأن
■مشاورة حول مقرتح بشأن التغليف
ّ
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

تدعـ ــي دوائـ ــر صناعـ ــة التبـ ــغ فـ ــي العـ ــادة أن تدابـ ــر مكافحـ ــة التبـ ــغ أو التدابـ ــر المقرتحـ ــة لمكافحتـ ــه
ّ
غـ ــر قانونيـ ــة أو أنهـ ــا س ـ ـت�كون كذلـ ــك .وقـ ــد هـ ــددت تلـ ــك الدوائـ ــر أو اضطلعـ ــت بإجـ ــراءات قانونيـ ــة
لتقديـ ــم المطالبـ ــات أمـ ــام المحاكـ ــم ضـ ــد عـ ــدد كبـ ــر مـ ــن البلـ ــدان فيمـ ــا يتعلـ ــق بطائفـ ــة مـ ــن تدابـ ــر
مكافحـ ــة التبـ ــغ ،ومنهـ ــا تدابـ ــر التغليـ ــف والتوسـ ــيم (المـ ــادة  11مـ ــن اتفاقيـ ــة المنظمـ ــة اإلطاريـ ــة)
وفـ ــرض حـ ــاالت الحظـ ــر علـ ــى اإلعـ ــان عـ ــن التبـ ــغ والرتوي ـ ـ�ج لـ ــه ورعايتـ ــه (المـ ــادة  )13وقوانـ ــن تنظيـ ــم
منتجـــات التبـــغ والكشـــف عنهـــا (المادتـــان  9و )10والحمايـــة مـــن التعـــرض لدخـــان التبـــغ (المـــادة .)8
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والتحديـ ــات القانونيـ ــة الماثلـ ــة أمـ ــام التغليـ ــف البسـ ــيط هـ ــي مثـ ــال ،وليسـ ــت ظاهـ ــرة جديـ ــدة ،علـ ــى
االسـ ــراتيجية األوسـ ــع نطاق ـ ـ ًا التـ ــي تنتهجهـ ــا دوائـ ــر صناعـ ــة التبـ ــغ فـ ــي مجـ ــال اللجـ ــوء إلـ ــى القضـ ــاء
للطعــــن فــــي التنظيــــم .وقــــد شــــ ّكلت تدابــــر التغليــــف البســــيط فــــي أســــراليا موضــــوع مطالبــــات
قانونيـــة مقدمـــة بموجـــب كل مـــن القانـــون المحلـــي وقانـــون منظمـــة التجـــارة العالميـــة ومعاهـــدة

■مسودة تعديالت قانون مكافحة التبغ ولوائح توسيم منتجات التبغ فيما يتعلق بالتغليف الموحد لمنتجات

اس ــت�ثمار ثنائيـــة بـــن أســـراليا ومنطقـــة هونـــغ كونـــغ الصينيـــة اإلداريـــة الخاصـــة .وجـــرى فـــي وقـــت

التبغ ،متاحة على الرابط اإللكرتوني التالي

كتابـ ــة هـ ــذا التقري ـ ـ�ر حسـ ــم المطالبـ ــات المقدمـ ــة بموجـ ــب القانـ ــون المحلـ ــي والمطالبـ ــة المقدمـ ــة

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.

بموج ــب معاه ــدة االسـ ـت�ثمار لصال ــح أس ــراليا ،عل ــى أن المطالب ــة المقدم ــة بموج ــب قان ــون منظم ــة

detail&year=2015&num=9009&dLang=EN

التجـ ــارة العالميـ ــة مازالـ ــت جاريـ ــة.
وط ِعــــن فــــي التغليــــف البســــيط أمــــام المحاكــــم المحليــــة لــــكل مــــن أيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة،
ُ
حيـــث احتجـــت شـــركات التبـــغ فـــي طعونهـــا بـــكل مـــن القوانـــن المحليـــة وقانـــون االتحـــاد األوروبـــي.
ُ ِ
ـاء علـ ــى خلفيـ ــة التحديـ ــات الماثلـ ــة حالي ـ ـ ًا أمـ ــام األمـ ــر التوجيهـ ــي الصـ ــادر
وقدمـ ــت تلـ ــك الطعـ ــون بنـ ـ ً

ع ــن االتح ــاد األوروب ــي ف ــي ع ــام  2014بش ــأن منتج ــات التب ــغ ،و أ� ِحيل ــت إل ــى محكم ــة الع ــدل األوروبي ــة

مـ ــن جانـ ــب المحاكـ ــم المحليـ ــة فـ ــي الـ ــدول األعضـ ــاء باالتحـ ــاد األوروبـ ــي.
ويحــــدد
�بــــن هــــذا القســــم التحديــــات القانونيــــة المطروحــــة فيمــــا يتعلــــق بالتغليــــف البســــيط،
ّ
وي ّ
أنـ ــواع الحجـ ــج القانونيـ ــة التـ ــي تنـ ــزع دوائـ ــر صناعـ ــة التبـ ــغ إلـ ــى سـ ــوقها عنـ ــد طعنهـ ــا فـ ــي التغليـ ــف
المذكـ ــور ،وي�بـ ـ ّـن بإي�جـ ــاز الطـ ــرق التـ ــي قـ ــد ت�تصـ ــرف الـ ــدول األعضـ ــاء فـ ــي المنظمـ ــة علـ ــى أساسـ ــها
لتعزي ـ ـ�ز مواقفهـ ــا القانونيـ ــة فـ ــي حالـ ــة تقديـ ــم الطعـ ــون ،وذلـ ــك ألغـ ــراض إبـ ــراز المسـ ــائل والنهـ ــوج
القانونيـ ــة الممكنـ ــة التـ ــي قـ ــد تنظـ ــر الحكومـ ــات فيهـ ــا ،وتحديـ ــد المـ ــوارد الالزمـ ــة لهـ ــا بمزيـ ــد مـ ــن
التفصيــــل.

38

39

1-3

القانون
المحلي
تقيـ ــد المـ ــدى الـ ــذي يمكـ ــن فيـ ــه تعميـ ــم المسـ ــائل القانونيـ ــة المرتبطـ ــة بالتغليـ ــف البسـ ــيط فـ ــي
ثمـ ــة حـ ــدود ّ
ـاة لالختالف ــات الت ــي
تنف ــذ الحكوم ــات ه ــذا التغلي ــف بط ــرق متباين ــة قليــاً مراع ـ ً
مختل ــف الوالي ــات القضائي ــة ،وق ــد ّ
نفذ التغلي ــف البس ــيط م ــن خ ــال االضط ــاع بعملي ــات تش ــريعية
تش ــوب الس ــياقات المحلي ــة الس ــائدة فيه ــا .وس ـ ُـي ّ

ورأت أغلبيــــة املحكمــــة أن أحــــكام املــــادة ) s 51(xxxiيجــــب أال يُلجــــأ إىل تطبيقهــــا إال إذا انطــــوى االســــتيالء عــــى 
تحقيـــق منفعـــة لشـــخص مـــا أو مصلحـــة يف ملكيتـــه .ورغـــم أن القانـــون ينظـــم حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة للمدعـــن
ويفـــرض ضوابـــط عـــى تغليـــف منتجـــات التبـــغ وعرضهـــا ،فإنـــه ال مينـــح الكومنولـــث أو أي شـــخص آخـــر منفعـــة أو
مصلحـــة يف امللكيـــة .ونتيجـــة لذلـــك ،مل يســـتويل الكومنولـــث وال أي شـــخص آخـــر عـــى أي ملكيـــة ،ومل يُلجـــأ إىل تطبيـــق
أحـــكام املـــادة املذكـــورة.

أو تنظيميـــة متباينـــة فـــي مختلـــف الواليـــات القضائيـــة .وســـوف يـــؤدي أيض ــ ًا اتخـــاذ ترتيبـــات دســـتورية وإداريـــة

وأكــــد جميــــع األعضــــاء الســــتة مــــن أغلبيــــة املحكمــــة أنــــه يجــــب مبقتــــى الدســــتور األســــرايل أن تتحقــــق للحكومــــة أو
لغريهـــا منفعـــة أو مصلحـــة “ملكيـــة الطابـــع” يف حـــال االســـتيالء عـــى ملكيـــة تســـتدعي تعويض ــاً م ــرّراً بأســـس منصفـــة.
ويقـــول هايـــن وبيـــل ج.ج( .الفقـــرة  ،)169إن هـــذا “املبـــدأ هـــو حجـــر األســـاس” الـــذي ال يجـــوز اإلرضار بـــه“ :يجـــب أن
يكـــون هنـــاك “اســـتيالء عـــى امللكيـــة” (مثلـــا يُشـــدّ د عليـــه يف النـــص األصـــي) ،وأن الحجـــج التـــي تســـوقها دوائـــر صناعـــة
التبـــغ (الفقـــرة [“ )170تق ــ ّوض]” حجـــر األســـاس هـــذا.

وبرغـ ــم هـ ــذه القيـ ــود ،فإنـ ــه يمكـ ــن عموم ـ ـ ًا تحديـ ــد أنـ ــواع المطالبـ ــات القانونيـ ــة المحليـ ــة التـ ــي تهـ ــدد شـ ــركات

وأعـــرب رئيـــس املحكمـــة الفرنســـية (الفقـــرة  )42عـــن رأيـــه قائ ــاً إنـــه“ :يتع ــ ّذر االســـتناد إىل أي وجهـــة نظـــر يف القـــول إن
الكومنولـــث ،بوصفـــه هيئـــة تديـــر شـــؤون الدولـــة أو بحكـــم متتعـــه بأيـــة ســـلطة أو وســـيلة ،قـــد اكتســـب أي منفعـــة ملكيـــة
الطابـــع بفعـــل تطبيـــق قانـــون [التغليـــف البســـيط ملنتجـــات التبـــغ] عـــى حقـــوق ملكيـــة املدعـــن” .ومـــن شـــأن تحقيـــق
األغــــراض الترشيعيــــة للكومونولــــث أال تعــــود بهــــذه املنفعــــة .وكتــــب كييفــــل ج( .الفقــــرة  )372أنــــه إذا أُرِيــــد للغــــرض
الترشيعـــي املركـــزي مـــن القانـــون أن يصبـــح ســـاري املفعـــول ،فـــإن األعـــال التجاريـــة لـــركات التبـــغ “قـــد تتـــرر ،ولكـــن
الكومنولـــث ال يســـتويل يف نهايـــة املطـــاف عـــى أي يشء ذي طابـــع يتعلـــق بامللكيـــة يف حـــد ذاتهـــا”( .انظـــر أيض ــاً غو ّمـــاو ج.
الفقرتـــان  143و ،148وكري ّنـــان ج .الفق ــرات .)306 ،300 ،296

وتش ــريعية متباين ــة إل ــى نش ــوب اختالف ــات ف ــي طريق ــة إق ــرار التغلي ــف البس ــيط قانونيــ ًا ف ــي مختل ــف الوالي ــات
ـاء علـــى ذلـــك ،فـــإن التبعـــات القانونيـــة المرتتبـــة علـــى التغليـــف البســـيط وســـبل تنفيـــذه بأفضـــل
القضائيـــة .وبنــ ً
الطـــرق تســـتدعي تحلي ــاً يتنـــاول حالـــة كل واليـــة قضائيـــة فـــي حـــد ذاتهـــا علـــى حـــدة.

التب ــغ بتقديمه ــا أو تقدمه ــا فعــاً ض ــد التغلي ــف البس ــيط .وق ــد س ــعت مثــاً تل ــك الش ــركات ف ــي كل م ــن أس ــراليا
وأيرلنــــدا والمملكــــة المتحــــدة إلــــى االحتجــــاج بقوانــــن تحمــــي حقــــوق الملكيــــة الخاصــــة ،ومنهــــا العالمــــات
التجاري ــة ،بينم ــا س ــعت ف ــي بع ــض البل ــدان ل ــدى طعنه ــا ف ــي تداب ــر أخ ــرى لمكافح ــة التب ــغ ،إل ــى التعويــ�ل عل ــى
قوانـــن تحمـــي حـــوار الرتوي ــ�ج للنشـــاط التجـــاري وحقـــوق مزاولـــة العمـــل التجـــاري.

اإلطـــار  :3الطعـــن الدســـتوري لدوائـــر صناعـــة التبـــغ فـــي تدبـــر التغليـــف البســـيط لمنتجـــات
التبـــغ فـــي أســـراليا
يف آب /أغســـطس  ،2012رفضـــت املحكمـــة العليـــا يف أس ــراليا (وهـــي أعـــى محكمـــة بالبلـــد) الطعـــن الدســـتوري املقـــدم
مـــن دوائـــر صناعـــة التبـــغ يف التغليـــف البســـيط ملنتجـــات التبـــغ عـــى أســـاس أن املخطـــط مل يتســـبب يف “اســـتيالء” عـــى 
ملكيتهــــا ،وهــــو االختبــــار املعنــــي مبوجــــب الدســــتور األســــرايل .وأصــــدرت املحكمــــة أحكامــــاً قضائيــــة لصالــــح الحكومــــة
بواقـــع  6أعضـــاء مـــن أغلبيـــة املحكمـــة مقابـــل عضـــو واحـــد منهـــا ،وتك ّونـــت يف معظمهـــا مـــن خمســـة أحـــكام مســـتقلة.
وفيام ييل الحجتان الرئيسيتان اللتان ساقتهام دوائر صناعة التبغ لدى طعنها يف التغليف البسيط:
■ أن القيــــود املفروضــــة عــــى ملكيتهــــا والحقــــوق املتصلــــة بهــــا (مبــــا فيهــــا العالمــــات التجاريــــة وحقــــوق النــــر والنوايــــا الحســــنة
والتصميـــم وب ــراءات االخ ــراع وحقـــوق التغليـــف وحقـــوق الرتخيـــص) امل ُن ّفـــذة مبوجـــب قانـــون ولوائـــح التغليـــف البســـيط ملنتجـــات
التبــــغ ،تشــــكّل اســــتيال ًء عــــى ملكيتهــــا (مل تُقــــدّ م بشــــأنه أســــس منصفــــة)؛
■ وأن القانـــون واللوائـــح ميكّنـــان الكومنولـــث مـــن اســـتخدام تغليـــف منتجـــات التبـــغ والتحكـــم فيـــه بطريقـــة تســـتويل عـــى ملكيـــة
دوائـــر صناعـــة التبـــغ (التـــي مل تُقـــدّ م بشـــأنها أســـس منصفـــة).

والحظــــت كري ّنــــان ج .أن دوائــــر صناعــــة التبــــغ (الفقــــرة “ )287تعــــرض أشــــدّ االعــــراض عــــى االســــتيالء عــــى وظائــــف
اإلعــــان عــــن عالماتهــــا التجاريــــة املســــ ّجلة أو مظهــــر منتجاتهــــا العــــام أو الرتويــــج لتلــــك العالمــــات واملنتجــــات ،أو عــــى 
إلغــــاء تلــــك الوظائــــف”.
وفيـــا يـــي ملخـــص مـــن إعـــداد املحكمـــة يبــ ّـن خالصـــة معظـــم األســـباب التـــي دعتهـــا إىل رفـــض الطعـــن املقـــدم مـــن
دوائـــر صناعـــة التبـــغ:
يف  15آب /أغســــطس  ،2012أصــــدرت املحكمــــة العليــــا أوامــــر يف مســــألتني تتعلقــــان بقانــــون التغليــــف البســــيط
ملنتجــــات التبــــغ لعــــام ( 2011الكومنولــــث) (“القانــــون”) .وعرضــــت املحكمــــة العليــــا اليــــوم األســــباب التــــي دعتهــــا
إىل البـــت يف تلكـــا املســــألتني .ورأت أغلبيـــة املحكمـــة العليـــا أن القانـــون ســـليم ألنـــه ال يتســـبب يف االســـتيالء عـــى 
امللكيــــة ،وبــــذا فإنهــــا مل تلجــــأ إىل تطبيــــق أحــــكام املــــادة ) s 51(xxxiمــــن الدســــتور التــــي تطالــــب بــــأن يســــتند أي
اســــتيالء عــــى امللكيــــة مبوجــــب القوانــــن الصــــادرة عــــن الكومونولــــث إىل أســــس منصفــــة.
ويفـــرض القانـــون قيـــوداً عـــى لـــون علـــب منتجـــات التبـــغ الت ـــي تُبـــاع بالتجزئـــة وش ـــكل تل ـــك العلـــب ومظهرهـــا
النهـــايئ ،ويق ّيـــد اســـتخدام العالمـــات التجاريـــة عـــى تلـــك العلـــب .وقـــد عـــرض املدعـــون إج ــراءات عـــى املحكمـــة
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العليـــا تطعـــن يف صحـــة القانـــون ،بحجـــة أن الكومنولـــث اســـتوىل بأســـس غـــر منصفـــة عـــى مـــا يتمتعـــون بـــه مـــن
حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة والنوايـــا الحســـنة.

والحــــظ هايــــن وبيــــل ج.ج( .الفقــــرة  )181لــــدى تناولهــــا لحجــــة دوائــــر صناعــــة التبــــغ بشــــأن اســــتخدام التغليــــف أو
التحكـــم فيـــه ،أن متطلبـــات القانـــون “ال تختلـــف يف نوعهـــا عـــن أي ترشيـــع آخـــر يســـتدعي وضـــع وســـوم عـــى املنتـــج
تحـــذر مـــن اســـتخدامه أو إســـاءة اســـتخدامه ،أو تعلـــم القـــارئ مباهيـــة الجهـــة التـــي يتعـــن االتصـــال بهـــا أو مبـــا يتعـــن
عليــــه فعلــــه إذا اســــتخدمه عــــى نحــــو خطــــر .وال تتســــبب الترشيعــــات التــــي تطالــــب بوضــــع وســــوم تحذيريــــة عــــى 
املنتجـــات ،وإن كانـــت مســـتفيضة بالقـــدر الـــذي يطالـــب بـــه قانـــون [التغليـــف البســـيط ملنتجـــات التبـــغ] ،يف االســـتيالء
عـــى امللكيـــة ”.وأشـــارت كري ّنـــان ج( .الفقـــرة  )301إىل أن “األحـــكام الترشيعيـــة التـــي تطالـــب الجهـــات املصنعـــة أو تلـــك
التـــي تبيـــع بالتجزئـــة بوضـــع تحذي ــرات عـــى علـــب املنتجـــات تن ّبـــه املســـتهلكني إىل مخاطـــر اســـتخدام املنتجـــات اســـتخداماً
غـــر صحيـــح أو إســـاءة اســـتخدامها هـــي قطع ــاً أحـــكام شـــائعة” .وباملثـــل ،فقـــد كتـــب كييفـــل ج( .الفقـــرة  )316قائ ــاً
إن “أنواع ــاً عديـــدة مـــن املنتجـــات تخضـــع للتنظيـــم مـــن أجـــل الحيلولـــة دون أن تُحـــدَ ث أرضاراً أو التقليـــل مـــن احتـــال
إحداثهـــا لهـــا” ،مبـــا فيهـــا األدويـــة واملـــواد الســـامة واألغذيـــة.
وأكـــدت كري ّنـــان ج( .الفقـــرة  )294أهميـــة متكـــن دوائـــر صناعـــة التبـــغ مـــن االســـتمرار يف اســـتخدام األســـاء التجاريـــة
عـــى علـــب منتجـــات التبـــغ“ ،لـــي يتســـنى متييـــز منتجـــات التبـــغ التـــي تصنعهـــا ،واملواظبـــة بالتـــايل عـــى توليـــد األع ــراف
والنوايــــا الحســــنة” .وأشــــارت كري ّنــــان (الفقــــرة  )290إىل أن “بإمــــكان الســــات التمييزيــــة املرئيــــة واللفظيــــة واملســــموعة
واملنطويـــة عـــى التلميـــح ،وأي ســـمة أخـــرى متأصلـــة أو مكتســـبة مـــن تلـــك الســـات املتعلقـــة باســـم العالمـــة التجاريـــة أن
تواصـــل تأثريهـــا عـــى مســـتهلك املنتـــج امل ُبـــاع بالتجزئـــة برغـــم القيـــود املاديـــة التـــي يفرضهـــا القانـــون عـــى مظهـــر اســـم
العالمـــة التجاريـــة”؛ “ألن الحـــق الحـــري يف توليـــد حجـــم مبيعـــات الســـلع عـــن طريـــق اإلشـــارة إىل اســـم عالمـــة تجاريـــة
مميـــزة هـــو حـــق وجيـــه” (الفقـــرة .)293
ورغـــم أن طبيعـــة حقـــوق امللكيـــة والقوانـــن التـــي تحميهـــا تختلـــف مـــن واليـــة قضائيـــة إىل أخـــرى ،فإنـــه ميكـــن متييـــز عـــدد مـــن
املواضيـــع يف األســـباب التـــي ســـاقتها األغلبيـــة ،والتـــي مـــن املرجـــح أن تكـــون ذات صلـــة بطعـــون قانونيـــة أخـــرى يف التغليـــف البســـيط
115
ملنتجـــات التبـــغ تتعلـــق بحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ،ومنهـــا مـــا يـــي:

(أ)		 الحقـــوق ذات الصلـــة التـــي تتمتـــع بهـــا رشكات التبـــغ هـــي “حقـــوق ســـلبية” ،أي بعبـــارة أخـــرى هـــي حقـــوق متنـــع
اآلخريـــن مـــن اســـتخدام حقـــوق غريهـــم عوض ــاً عـــن أن تكـــون حقوق ــاً إيجابيـــة بشـــأن اســـتخدامها.
(ب) جواز فقدان رشكات التبغ ليشء ذي قيمة تجارية ،ولكن تلك القيمة ليست موضوع الحامية الدستورية.
(ج) املخطــــط التنظيمــــي ال يختلــــف يف نوعــــه عــــن ســــائر الترشيعــــات التــــي تطالــــب بوضــــع تحذيــــرات صحيــــة أو
تحذيــــرات بشــــأن الســــامة.
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التوجيهـــي تبــ ّـن جـــواز تنفيـــذ الـــدول األعضـــاء فـــي االتحـــاد األوروبـــي للتغليـــف البســـيط 119 .ورغـــم أن محكمـــة

		 متطلبـــات املخطـــط هـــي رشوط تتعلـــق ببيـــع منتجـــات التبـــغ – ال تســـتخدم الحكومـــة االس ــرالية علـــب التبـــغ أو
(د)
منتجاتــــه.

األول /ديســــمرب  2015مــــؤداه أن اإلشــــارة إلــــى التغليــــف البســــيط متفقــــة مــــع قانــــون االتحــــاد األوروبــــي.

(ه) إتاحــــة املخطــــط للمجــــال أمــــام االســــتمرار يف اســــتخدام أســــاء العالمــــات التجاريــــة (مبــــا فيهــــا أســــاء العالمــــات
التجاريــــة املســــ ّجلة)  -أي أن القــــدرة عــــى اســــتخدام تلــــك األســــاء هــــي قــــدرة وجيهــــة.

كمـــا عرضـــت شـــركات التبـــغ مطالبـــات أمـــام المحاكـــم المحليـــة فـــي كل مـــن أيرلنـــدا والمملكـــة المتحـــدة ،زعمـــت

ـد ف ــي تل ــك المطالب ــات ،فق ــد أدل ــى المحام ــي الع ــام كوك ــوت ب ــرأي ف ــي كان ــون
الع ــدل األوروبي ــة ل ــم تب ـ ّ
ـت بع ـ ُ
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وتدعـــي تلـــك
فيهـــا أن التغليـــف البســـيط فـــي تلكمـــا الواليتـــن القضائيتـــن ينتهـــك قانـــون االتحـــاد األوروبـــي.
ّ

		 حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة موضوعــــة لخدمــــة األغــــراض العامــــة ،ولكنهــــا ليســــت مقدســــة وال تــــري مــــن بــــاب
(و)
األســــبقية عــــى ســــائر القوانــــن املوضوعــــة لخدمــــة أغــــراض عامــــة أخــــرى ،أو مبعــــزل عــــن تلــــك القوانــــن.

المطالبـــات أن التغليـــف البســـيط يتســـبب فـــي حرمانهـــا مـــن حقـــوق الملكيـــة بموجـــب أحـــكام المـــادة ( 1حمايـــة
الملكيـ ــة) مـ ــن الربوتوكـ ــول  1الملحـ ــق باالتفاقيـ ــة األوروبيـ ــة لحقـ ــوق اإلنسـ ــان ،وأن التغليـ ــف البسـ ــيط يعرقـ ــل
الحركــــة الحــــرة للســــلع ويخالــــف أحــــكام المــــادة  34مــــن المعاهــــدة المنظمــــة لعمــــل االتحــــاد األوروبــــي ،وأن
التغليـــف البســـيط ينتهـــك لوائـــح الجماعـــة األوروبيـــة بشـــأن العالمـــات التجاريـــة .وتعـــرض جزئي ــ ًا أول حجتـــن مـــن

المصدرMcCabe Centre for Law and Cancer, Domestic challenge to plain packaging: High Court of :

هـــذه الحجـــج علـــى مـــا إذا كان التغليـــف البســـيط متناســـب مـــع الهـــدف المشـــروع والمنشـــود منـــه.

Australia finds plain packaging constitutional
(http://www.mccabecentre.org/focus-areas/tobacco/domestic-challenge-to-plain-packaging).

وال يتنــــاول هــــذا القســــم بالتفصيــــل المطالبــــات المقدمــــة بموجــــب قانــــون االتحــــاد األوروبــــي علــــى أســــاس
ـم بهـ ــا الـ ــدول
أن هـ ــذا القانـ ــون هـ ــو عبـ ــارة عـ ــن مجموعـ ــة متخصصـ ــة مـ ــن القوانـ ــن فـ ــوق الوطنيـ ــة التـ ــي تلـ ـ ّ
األعضـ ــاء فـ ــي االتحـ ــاد األوروبـ ــي.
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القانون
الدولي
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قانون منظمة التجارة العالمية
ـدد قانـ ــون منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة السـ ــبل التـ ــي يمكـ ــن للـ ــدول األعضـ ــاء بمنظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة أن
يحـ ـ ّ
تنظــــم بموجبهــــا التجــــارة الدوليــــة فــــي الســــلع والخدمــــات ،بوســــائل منهــــا اللجــــوء إلــــى اســــتخدام
تقيــــد أو ّ
ّ
التعريفـ ــات (الرسـ ــوم الجمركيـ ــة) والتدابـ ــر غـ ــر التعريفيـ ــة ،مـ ــن قبيـ ــل التدابـ ــر التنظيميـ ــة .ويفـ ــرض القانـ ــون
المذكـ ــور أيض ـ ـ ًا التزامـ ــات فيمـ ــا يتعلـ ــق بحمايـ ــة حقـ ــوق الملكيـ ــة الفكريـ ــة.
وي�جـــري إنفـــاذ قانـــون منظمـــة التجـــارة العالميـــة بواســـطة نظـــام لتســـوية المنازعـــات بـــن األعضـــاء فـــي تلـــك
المنظمـ ــة .وال يجـ ــوز سـ ــوى ألولئـ ــك األعضـ ــاء (الحكومـ ــات) أن يقدمـ ــوا شـ ــكاوى يزعمـ ــون فيهـ ــا أن عضـ ــو ًا آخـ ــر

غالبـ ـ ًا م ــا تعتم ــد ش ــركات التب ــغ عل ــى الج ــدل الدائ ــر ح ــول م ــا يرتت ــب م ــن آث ــار مزعوم ــة عل ــى االتفاق ــات الدولي ــة

قــــد انتهــــك اتفاقــــ ًا مشــــموالً بأحــــكام منظمــــة التجــــارة العالميــــة .وفــــي حــــال رأى أحــــد األفرقــــة أن اتفاقــــ ًا
مش ــموالً بأح ــكام المنظم ــة ق ــد ان ُت ِ
ه ــك ،ف ــإن ذاك الفريــ�ق يوص ــي هيئ ــة تس ــوية المنازع ــات ب ــأن يوائ ــم العض ــو

بشــــأن التجــــارة واالســــت�ثمار فــــي ســــعيها إلــــى معارضــــة التنظيمــــات المحليــــة .وال يقتصــــر هــــذا األمــــر علــــى

المعنـ ــي التدبـ ــر مـ ــع أحـ ــكام قانـ ــون منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة 121 .وتعتمـ ــد هيئـ ــة تسـ ــوية المنازعـ ــات تقاري ـ ـ�ر

التغليـ ــف البسـ ــيط فحسـ ــب ،بـ ــل يمكـ ــن أن ُيالحـ ــظ أيض ـ ـ ًا علـ ــى سـ ــبيل المثـ ــال فـ ــي التدابـ ــر المتعلقـ ــة بالتحذيـ ــرات

الفري ـ ـ�ق وهيئـ ــة االس ـ ـت�ئناف مـ ــا لـ ــم ت�تفـ ــق جميـ ــع أعضـ ــاء منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة علـ ــى خـ ــاف ذلـ ــك.

ـورة الكبـ ــرة الحجـ ــم وتنظيـ ــم المنتجـ ــات .وتزعـ ــم شـ ــركات التبـ ــغ فـ ــي إطـ ــار معارضتهـ ــا العتمـ ــاد
الصحيـ ــة المصـ ـ ّ
التغليــــف البســــيط أن هــــذا التدبــــر ينتهــــك قانــــون منظمــــة التجــــارة العالميــــة وااللتزامــــات التــــي تقطعهــــا
الحكومـ ــات بموجـ ــب معاهـ ــدات االس ـ ـت�ثمار 116 .ومثلمـ ــا ُو ِّثـ ــق سـ ــابق ًا ،فـ ــإن شـ ــركات التبـ ــغ تسـ ــتخدم السـ ــلطات
القانونيـ ــة بطريقـ ــة انتقائيـ ــة لتستشـ ــهد بمـ ــا يناسـ ــبها مـ ــن هـ ــذه السـ ــلطات وت�تجاهـ ــل تلـ ــك التـ ــي ال تناسـ ــبها
والتـ ــي تميـ ــل إلـ ــى ت�أكيـ ــد نطـ ــاق المجـ ــال التنظيمـ ــي بموجـ ــب قانـ ــون منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة ومعاهـ ــدات
االســــت�ثمار.
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ويعكـ ــف فري ـ ـ�ق تابـ ــع لمنظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة فـ ــي وقـ ــت كتابـ ــة هـ ــذا التقري ـ ـ�ر علـ ــى الفصـ ــل فـ ــي شـ ــكاوى
مقدم ــة م ــن كل م ــن كوب ــا والجمهوري ــة الدومينيكي ــة وهن ــدوراس وإندونيس ــيا فيم ــا يتعل ــق بقان ــون التغلي ــف
البس ــيط ف ــي أس ــراليا الت ــي تداف ــع ع ــن قانونه ــا ض ــد تل ــك المطالب ــات .و� ِ
أوقف ــت ش ــكوى مقدم ــة م ــن أوكراني ــا
بنــــاء علــــى طلــــب أوكرانيــــا .وأوعــــز الفريــــ�ق أنــــه لــــن يصــــدر قبــــل مــــرور النصــــف األول مــــن عــــام  2016تقريــــ�ره
ً
النهائـــي إلـــى األطـــراف فـــي المنازعـــة ،التـــي يجـــوز ألي واحـــد منهـــا أن يطعـــن فـــي ذاك التقري ــ�ر .ولـــن ُيل ــز ِم
تقري ـ�ر الفري ـ�ق التاب ــع لمنظم ــة التج ــارة العالمي ــة والمعن ــي بقضي ــة أس ــراليا  -التغلي ــف البس ــيط لمنتج ــات التب ــغ،

وي�ج ــري عل ــى ق ــدم وس ــاق ف ــي وق ــت كتاب ــة ه ــذا التقريــ�ر االضط ــاع بإج ــراءات تس ــوية المنازع ــات فيم ــا يتعل ــق
بتداب ــر أس ــراليا ف ــي منظم ــة التج ــارة العالمي ــة 118 .وقدم ــت أيضــ ًا ش ــركة فيلي ــب موري ــس آس ــيا مطالبت ــن باءت ــا
بالفش ــل ض ــد أس ــراليا بموج ــب معاه ــدة لالســت�ثمار ،ويــ�رد أدن ــاه مزي ــد م ــن التفاصي ــل ع ــن كل واح ــدة م ــن تلكم ــا

ســــوى المشــــت�كني وأســــراليا ،علــــى أن القــــرارات الســــابقة ،وخصوصــــ ًا تلــــك الصــــادرة عــــن هيئــــة االســــت�ئناف،
تـــؤدي دور ًا هام ــ ًا فـــي تســـوية المنازعـــات ،مـــا يعنـــي أن حصيلـــة المنازعـــة س ــت�كون ذات صلـــة بتدابـــر التغليـــف
البســـيط التـــي يتخذهـــا أعضـــاء آخـــرون فـــي منظمـــة التجـــارة العالميـــة.

المنازعت ــن.
وفيمــــا يلــــي المطالبــــات الرئيســــية التــــي عرضهــــا المشــــت�كون فيمــــا يتعلــــق بالتغليــــف البســــيط فــــي قضيــــة
وق ّدمــــت أيضــــ ًا مطالبــــات متعلقــــة بالتغليــــف البســــيط بموجــــب قانــــون االتحــــاد األوروبــــي .وتشــــ ّكك الطعــــون
ُ

أسـ ــراليا  -التغليـ ــف البسـ ــيط لمنتجـ ــات التبـ ــغ ،قبـ ــل جلسـ ــات االسـ ــتماع التـ ــي عقدهـ ــا الفري ـ ـ�ق التابـ ــع لمنظمـ ــة

القانونيــــة فــــي األمــــر التوجيهــــي الصــــادر عــــن االتحــــاد األوروبــــي فــــي عــــام  2014بشــــأن منتجــــات التبــــغ،

التجــــارة العالميــــة:

مـ ــن ضمـ ــن مـ ــا تش ـ ـ ّكك فيـ ــه ،فيمـ ــا إذا كانـ ــت المفوضيـ ــة األوروبيـ ــة ت�تمتـ ــع بصالحيـ ــة إدراج فقـ ــرة فـ ــي األمـ ــر
42
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1 .1ينتهـــك التغليـــف البســـيط اتفـــاق منظمـــة التجـــارة العامليـــة املتعلـــق بالجوانـــب التجار ّيـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة (اتفـــاق
تريبـــس)  122مـــن خـــال عجـــزه عـــن حاميـــة حقـــوق العالمـــات التجاريـــة املس ــ ّجلة عـــى النحـــو املنصـــوص عليـــه يف االتفـــاق،
بوســـائل منهـــا عرقلتـــه غـــر امل ــرّرة الســـتخدام تلـــك العالمـــات يف ســـياق مزاولـــة أنشـــطة التجـــارة؛
2 .2وينتهـــك التغليـــف البســـيط اتفـــاق منظمـــة التجـــارة العامليـــة املتعلـــق بالحواجـــز التقنيـــة املع ّوقـــة للتجـــارة 123 ،ألنـــه يش ــكّل
“الئحـــة تقنيـــة” ذات طابـــع “تقييـــدي أكـــر مـــن الـــازم للتجـــارة مـــن أجـــل تحقيـــق أي غـــرض مـــروع”؛
3 .3وينتهــــك التغليــــف البســــيط اتفــــاق منظمــــة التجــــارة العامليــــة العــــام بشــــأن التعريفــــات الجمركيــــة والتجــــارة (الجــــات
لعــــام  124 ،)1994واالتفــــاق املتعلــــق بالحواجــــز التقنيــــة املع ّوقــــة للتجــــارة واتفــــاق تريبــــس ،ألن التدبــــر مي ّيــــز بــــن املنتجــــات
شــــبه املســــتوردة وتلــــك املحليــــة ،فضــــاً عــــن متييــــزه بــــن املنتجــــات شــــبه املســــتوردة يف حــــد ذاتهــــا.
وتظـــل مســـألة مـــا إذا كانـــت التدابـــر تحقـــق أغـــراض أســـراليا فـــي مجـــال الصحـــة أم هـــي ميالـــة إلـــى تحقيـــق

وفيمـ ــا يلـ ــي مـ ــا اتفـ ــق عليـ ــه أعضـ ــاء منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة فـ ــي إعـ ــان الدوحـ ــة بشـ ــأن االتفـ ــاق المتعلـ ــق
بالجوانـ ــب المتصلـ ــة بالتجـ ــارة مـ ــن حقـ ــوق الملكيـ ــة الفكريـ ــة (اتفـ ــاق تري�بـ ــس) وبالصحـ ــة العموميـ ــة:

ال مينـــع اتفـــاق تريبـــس الـــدول األعضـــاء مـــن اتخـــاذ تدابـــر تحمـــي الصحـــة العموميـــة ،وينبغـــي أال مينعهـــم مـــن اتخاذهـــا.
وبنــــا ًء عــــى ذلــــك ،ومــــع أننــــا نكــــ ّرر تأكيدنــــا عــــى التزامنــــا باتفــــاق تريبــــس فإننــــا نؤكــــد أن االتفــــاق ميكــــن تفســــره ،بــــل
ينبغــــي تفســــره ،بطريقــــة تؤيــــد حــــق األعضــــاء مبنظمــــة التجــــارة العامليــــة يف حاميــــة الصحــــة العموميــــة ،وخاصــــ ًة يف تعزيــــز
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إتاحــــة األدويــــة للجميــــع.
وتبــ ّـن أن ثمـــة إعالن ــ ًا آخـــر مـــن إعالنـــات الدوحـــة يم ّثـــل اتفاق ــ ًا الحق ــ ًا بشـــأن عضويـــة منظمـــة التجـــارة العالميـــة،
تقـ ـ ّـرر اسـ ــتخدامه ألغـ ــراض تفسـ ــر اتفـ ــاق آخـ ــر مشـ ــمول بأحـ ــكام منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة 129 .وال يـ ــزال يتعـ ــن
معرفـــة مـــا إذا كان إعـــان الدوحـــة بشـــأن اتفـــاق تري�بـــس والصحـــة العموميـــة ســ ُـيعامل بالطريقـــة نفســـها.

تلـ ــك األغـ ــراض مسـ ــألة مهمـ ــة بالنسـ ــبة إلـ ــى كل واحـ ــدة مـ ــن تلـ ــك المطالبـ ــات.
وفــــي إعــــان بونتــــا دل إيســــت بشــــأن تنفيــــذ اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة الــــذي اعتمــــده مؤتمــــر األطــــراف
وليــــس القصــــد مــــن هــــذا المنشــــور انتقــــاد الحجــــج القانونيــــة التــــي يســــوقها المشــــت�كون أو تفســــر قانــــون

فـ ــي االتفاقيـ ــة أثنـ ــاء عقـ ــد دورتـ ــه الرابعـ ــة فـ ــي تشـ ــري�ن الثانـ ــي /نوفمـ ــر  ،2010أشـ ــارت األطـ ــراف إلـ ــى البيـ ــان

منظم ــة التج ــارة العالمي ــة ،بي ــد أن م ــن األهمي ــة بم ــكان أن نش ــر إل ــى المب ــادئ والقواع ــد الراس ــخة الت ــي تب ـ ّـن

الـــوارد فـــي إعـــان الدوحـــة الـــذي جـــاء فيـــه أن اتفـــاق تري�بـــس “يمكـــن تفســـره ،بـــل ينبغـــي تفســـره وتنفيـــذه

المرونـــة التـــي يتمتـــع بهـــا أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العالميـــة فـــي ميـــدان التنظيـــم تحقيق ــ ًا للمصلحـــة العامـــة.
وت�تجاه ــل ش ــركات التب ــغ والجه ــات الت ــي تؤيده ــا ه ــذه المب ــادئ والقواع ــد أو تق ّل ــل م ــن ش ــأنها بش ــكل روتين ــي
فـــي معـــرض معارضتهـــا للتغليـــف البســـيط.

بطريقــــة تؤيــــد حــــق األعضــــاء بمنظمــــة التجــــارة العالميــــة فــــي حمايــــة الصحــــة العموميــــة” ،وأعلنــــت فــــي
ضـ ــوء أحـ ــكام المادتـ ــن  7و 8مـ ــن اتفـ ــاق تري�بـ ــس وإعـ ــان الدوحـ ــة أنـ ــه“ ،يجـ ــوز لألطـ ــراف أن ت�تخـ ــذ تدابـ ــر تحمـ ــي
الصحـــة العموميـــة ،بمـــا فيهـــا تنظيـــم ممارســـة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة وفق ــ ًا لسياســـات الصحـــة العموميـــة
الوطنيـ ــة ،ولكـ ــن شـ ــريطة أن ت�كـ ــون تلـ ــك التدابـ ــر متسـ ــقة مـ ــع اتفـ ــاق تري�بـ ــس”.
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يوفر اتفاق تري�بس مرونة في مجال التنظيم بما يحقق مصالح الصحة العمومية
وخالصــــة القــــول ،فــــإن أعضــــاء منظمــــة التجــــارة العالميــــة يتمتعــــون بالمرونــــة بموجــــب اتفــــاق تري�بــــس ،بمــــا

ـجلة فـــي ســـياق مزاولـــة
ال ينـــص اتفـــاق تري�بـــس علـــى “حـــق إي�جابـــي فـــي اســـتخدام” العالمـــات التجاريـــة المســ ّ
أنشـــطة التجـــارة ،بـــل ينـــص عوض ــ ًا عـــن ذلـــك علـــى “حقـــوق ســـلبية” ،أي بعبـــارة أخـــرى الحـــق فـــي منـــع اآلخري ــ�ن
ـجلة لغريه ــم 125 .وال يج ـ ّـرد التغلي ــف البس ــيط ف ــي األح ــوال العادي ــة مال ــك
م ــن اس ــتخدام العالم ــة التجاري ــة المس ـ ّ
ـجلة م ــن حق ــه ف ــي من ــع اآلخريـ ـ�ن م ــن اس ــتخدامها.
العالم ــة التجاري ــة المس ـ ّ
ويف ــرض اتف ــاق تري�ب ــس قي ــود ًا عل ــى الس ــبل الت ــي ق ــد يعرق ــل به ــا أعض ــاء منظم ــة التج ــارة العالمي ــة اس ــتخدام
ـجلة فـ ــي سـ ــياق مزاولـ ــة أنشـ ــطة التجـ ــارة .وتنـ ــص المـ ــادة ( 20متطلبـ ــات أخـ ــرى) مـ ــن
العالمـ ــات التجاريـ ــة المسـ ـ ّ
اتفـــاق تري�بـــس (فـــي الجـــزء ذي الصلـــة) علـــى مـــا يلـــي:

ال يجــــوز عرقلــــة اســــتخدام العالمــــات التجاريــــة املســــ ّجلة يف ســــياق مزاولــــة أنشــــطة التجــــارة دون مــــرر بواســــطة متطلبــــات
خاصـــة ،مثـــل اســـتخدامها مبعيـــة عالمـــات تجاريـــة مس ــ ّجلة أخـــرى أو اســـتخدامها يف شـــكل خـــاص أو بطريقـــة تق ــ ّوض قدرتهـــا
عـــى التمييـــز بـــن الســـلع أو الخدمـــات التـــي تنتجهـــا إحـــدى الـــركات عـــن تلـــك التـــي تنتجهـــا رشكـــة أخـــرى( ....التشـــديد
ُمضـــاف)
المــــررة.
وتصــــون الصيغــــة العاديــــة للمــــادة  20المرونــــة التــــي يتمتــــع بهــــا األعضــــاء فــــي تنفيــــذ المتطلبــــات
ّ
ـة فـ ــي مبادئـ ــه (المـ ــادة  )1-8بأنـ ــه يجـ ــوز ألعضـ ــاء منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة “ ...
ويس ـ ـ ّلم اتفـ ــاق تري�بـ ــس صراحـ ـ ً
اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تدابـــر لحمايـــة الصحـــة العموميـــة  ....شـــريطة أن ت�كـــون تلـــك التدابـــر متســـقة مـــع أحـــكام
الم ّتفـ ــق عليـ ــه علـ ــى
هـ ــذا االتفـ ــاق” .ولـ ــم ُيبـ ـ ّ
ـت فـ ــي العالقـ ــة القائمـ ــة بالضبـ ــط بـ ــن المادتـ ــن  8و ،20ولكـ ــن ُ
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ـررة،
وي�جـ ــادل بالقـ ــول
نطـ ــاق واسـ ــع أن المتطلبـ ــات الالزمـ ــة لحمايـ ــة الصحـ ــة العموميـ ــة هـ ــي متطلبـ ــات مـ ـ ّ
ُ

مــــررة”
اســــتيفاء مــــن الصفــــة “الزمــــة” .أمــــا المصطلــــح “غــــر
“مــــررة” هــــي عتبــــة أدنــــى
بشــــدة إن الصفــــة
ّ
ّ
ّ
ً
فســـر فـــي إطـــار االتفـــاق العـــام بشـــأن التعريفـــات الجمركيـــة والتجـــارة لعـــام  1994علـــى أنـــه يطالـــب حصـــر ًا
ُ
في ّ

يشــــمل الحــــاالت التــــي يتصرفــــون فيهــــا بدافــــع حمايــــة الصحــــة العموميــــة.

ُ - 2يـ ــرك مجـ ــال كبـ ــر لحمايـ ــة صحـ ــة اإلنسـ ــان فـ ــي المتطلـ ــب القاضـ ــي بـ ــأال ت�كـ ــون اللوائـ ــح
التقنيـ ــة ذات طابـ ــع تقي�يـ ــدي أكـ ــر مـ ــن الـ ــازم للتجـ ــارة مـ ــن أجـ ــل تحقيـ ــق أي غـ ــرض مشـ ــروع
المعوقــــة للتجــــارة بــــأن حمايــــة صحــــة
صراحــــة المــــادة  2-2مــــن االتفــــاق المتعلــــق بالحواجــــز التقنيــــة
تعــــرف
ً
ّ
اإلنس ــان أو س ــامته ه ــي غ ــرض مش ــروع .وس ــيقوم فريــ�ق تاب ــع لمنظم ــة التج ــارة العالمي ــة ف ــي ه ــذا الس ــياق
عنـــد البـــت فيمـــا إذا كانـــت اللوائـــح ذات طابـــع تقي�يـــدي أكـــر مـــن الـــازم للتجـــارة مـــن أجـــل حمايـــة حيـــاة اإلنســـان
أو صحتـــه ،بمقارنـــة إســـهامات الالئحـــة وموازنتهـــا فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة صحـــة اإلنســـان مـــن القيـــود التجاريـــة،
وذلـــك عقـــب مراعـــاة المخاطـــر التـــي ســـتنجم عـــن عـــدم اســـتيفاء ذلـــك الغـــرض المشـــروع.
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وسـ ــيقوم الفري ـ ـ�ق بتقي�يـ ــم إسـ ــهام الالئحـ ــة فـ ــي تحقيـ ــق الغـ ــرض المشـ ــروع .وإثبات ـ ـ ًا إلسـ ــهام الالئحـ ــة فـ ــي
تحقيقـ ــه ،ال ُيطالـ ــب العضـ ــو سـ ــوى بـ ــأن يثبـ ــت وجـ ــود عالقـ ــة وسـ ــائل وغايـ ــات فعليـ ــة بـ ــن الالئحـ ــة وغرضهـ ــا.
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ميز المـ ــدى الـ ــذي
بينـ ــات كميـ ــة ،علـ ــى أنـ ــه قـ ــد يعـ ـ ّ
ويلـ ــزم أن يقـ ــدم العضـ ــو ّ
ـول علـ ــى أخـ ــرى نوعيـ ــة .وسـ ـ ُـي ّ

ُتســـهم فيـــه الالئحـــة فـــي تحقيـــق غـــرض معـــن بفضـــل تصميـــم الالئحـــة وهيكلهـــا وطريقـــة تطبيقهـــا ،وبفضـــل
البينـــات المتعلقـــة بتطبيـــق التدبـــر 132 .كمـــا س ــ ّلمت هيئـــة االس ــت�ئناف بـــأن الت�أثـــر الكامـــل لالئحـــة قـــد ال يتســـنى
ّ
قياســــه فــــي األجــــل القصــــر ،وذكــــرت أن “النتائــــج التــــي ُيحصــــل عليهــــا مــــن بعــــض اإلجــــراءات – مثــــل التدابــــر
ـدة ظاهـ ــرة االحـ ــرار العالمـ ــي وتغـ ــر المنـ ــاخ ،أو مـ ــن بعـ ــض اإلجـ ــراءات الوقائيـ ــة الراميـ ــة
المتخـ ــذة لتخفيـ ــف حـ ـ ّ
إل ــى الح ــد م ــن اإلصاب ــة بأم ــراض ق ــد ال تظه ــر إال بع ــد ف ــرة معين ــة م ــن الزم ــن  -ه ــي نتائ ــج ال يمك ــن تقي�يمه ــا إال
بمـ ــرور الوقـ ــت”.
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الم ّتخـ ــذ والهـ ــدف المنشـ ــود منـ ــه 127 .وال يـ ــزال يتعـ ــن معرفـ ــة مـ ــا إذا كان
بإقامـ ــة صلـ ــة منطقيـ ــة بـ ــن التدبـ ــر ُ
اتفـ ــاق تري�بـ ــس سـ ــيقدم التفسـ ــر نفسـ ــه.
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وقـ ــد ُينظـ ــر إلـ ــى الالئحـ ــة علـ ــى أنهـ ــا ذات طابـ ــع تقي�يـ ــدي أكـ ــر مـ ــن الـ ــازم للتجـ ــارة إذا كان هنـ ــاك بديـ ــل أقـ ــل

وقدمـ ــت شـ ــركة فيليـ ــب موريـ ــس آسـ ــيا مطالبـ ــة ضـ ــد أسـ ــراليا بموجـ ــب معاهـ ــدة اس ـ ـت�ثمار ثنائيـ ــة مربمـ ــة بـ ــن

نف ــذ ،أو أك ــر م ــن ذاك التدب ــر
الم ّ
تقي�ي ــد ًا للتج ــارة م ــن ش ــأنه أن يق ــدم إس ــهام ًا مكافئــ ًا لتدب ــر التغلي ــف البس ــيط ُ

أس ــراليا والص ــن (منطق ــة هون ــغ كون ــغ الصيني ــة اإلداري ــة الخاص ــة) ،وس ــعت الش ــركة فيه ــا إل ــى الحص ــول عل ــى

فـ ــي تحقيـ ــق األغـ ــراض المنشـ ــودة .ولكـ ــن هيئـ ــة االس ـ ـت�ئناف فـ ــي منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة اعرتفـ ــت بالرتابـ ــط

تعويـــض عـــن الخســـائر التـــي ادعـــت أنهـــا ت�كبدتهـــا مـــن جـــراء التدابـــر المطبقـــة 139 .ودفعـــت أســـراليا بالقـــول إن

المشـ ــرك بـ ــن مختلـ ــف التدابـ ــر التـ ــي تشـ ــكل مع ـ ـ ًا جـ ــزء ًا مـ ــن مجموعـ ــة أو طائفـ ــة مـ ــن التدابـ ــر التـ ــي يتع ـ ـ ّذر

االدع ــاء ينبغ ــي رفض ــه ألس ــباب ت�تعل ــق باالختص ــاص ،وف ــي كان ــون األول /ديس ــمرب  2015وافق ــت المحكم ــة عل ــى

بحثهـ ــا فـ ــي معـ ــزل عـ ــن بعضهـ ــا البعـ ــض ،ورأت مـ ــا يلـ ــي:

طلـــب أســـراليا بضـــرورة رفـــض مطالبـــة شـــركة فيليـــب موريـــس آســـيا ،ومـــن المتوقـــع نشـــر قـــرار المحكمـــة فـــي

قـــد ال يتســـنى معالجـــة بعـــض املشـــاكل املتعلقـــة بالصحـــة العموميـــة أو البيئـــة إال بانتهـــاج سياســـة شـــاملة تضـــم العديـــد مـــن
التدابـــر املتفاعلـــة مـــع بعضهـــا .ومـــن شـــأن اســـتبدال أحـــد عنـــارص تلـــك السياســـة الشـــاملة بعنـــر آخـــر أن يق ــ ّوض السياســـة
134
بفعـــل تقليـــل أوجـــه التـــآزر بـــن مكوناتهـــا ،فض ــاً عـــن وقعهـــا الـــكيل.
وعليه ،فإن التدابري الت�كميلية أو الرتاكمية ال ُتعترب بدائل بموجب قانون منظمة التجارة العالمية.

عـــام  2016بمجـــرد حـــل القضايـــا المتعلقـــة بتنقيـــح المعلومـــات الســـرية.
وكان ــت الحج ــج األساس ــية الت ــي س ــاقتها ش ــركة فيلي ــب موري ــس ف ــي مطالبته ــا ض ــد أس ــراليا ه ــي أن التغلي ــف
البس ــيط أس ــفر ع ــن مص ــادرة حق ــوق الملكي ــة الت ــي ت�تمت ــع به ــا الش ــركة مص ــادرة غ ــر مباش ــرة (عل ــى أس ــاس أن
للتدبـــر ت�أثـــر ًا يعـــادل مصـــادرة حقـــوق الملكيـــة) ،وعـــن معاملتهـــا معاملـــة جائـــرة وغـــر منصفـــة (علـــى أســـاس
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أن التدبــــر تعســــفي الطابــــع وغــــر منطقــــي) ،وهــــي مطالبــــات طعنــــت فيهــــا أســــراليا .ومثلمــــا هــــو الحــــال
المعوقـ ــة
ويمكـ ــن أيض ـ ـ ًا أن يت�أثـ ــر تطبيـ ــق المـ ــادة  2-2بالمـ ــادة  5-2مـ ــن االتفـ ــاق المتعلـ ــق بالحواجـ ــز التقنيـ ــة
ّ
للتجــــارة ،التــــي ُينظــــر بمقتضاهــــا إلــــى اللوائــــح المعمــــول بهــــا وفقــــ ًا للمعايــــ�ي الدوليــــة ذات الصلــــة علــــى
أنهـ ــا ليسـ ــت ذات طابـ ــع تقي�يـ ــدي أكـ ــر مـ ــن الـ ــازم للتجـ ــارة لتحقيـ ــق غـ ــرض مشـ ــروع .وفـ ــي هـ ــذا الصـ ــدد ،فـ ــإن
الطعـــن فـــي تنفيـــذ أســـراليا لتدبـــر التغليـــف البســـيط قـــد يحســـم المســـألة المتعلقـــة بمـــا إذا كانـــت المبـــادئ
التوجيهيــــة لتنفيــــذ المادتــــن  11و 13مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة هــــي المعايــــ�ي الدوليــــة المعنيــــة.

فـــي ســـياق قانـــون منظمـــة التجـــارة العالميـــة ،فـــإن الحكومـــات تحتفـــظ بموجـــب اتفاقـــات االس ــت�ثمار الدوليـــة
بهامـــش تنظيـــم يحقـــق مصالـــح الصحـــة ،وهـــو هامـــش يمكـــن تلخيصـــه علـــى النحـــو التالـــي:

-1

مصادرة الملكية
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تشــــر الســــوابق القضائيــــة المطبقــــة بشــــأن معاهــــدات االســــت�ثمار إلــــى أن هنــــاك عوامــــل مختلفــــة يتعــــن
وأخــــر ًا ،فــــإن مــــن المهــــم اإلشــــارة إلــــى أن الحظــــر المفــــروض فــــي قضيــــة الواليــــات المتحــــدة ضــــد الســــجائر

المتخـ ــذ يسـ ــفر عـ ــن مصـ ــادرة غـ ــر مباشـ ــرة للملكيـ ــة .ورغـ ــم أن هـ ــذه
مراعاتهـ ــا فـ ــي تحديـ ــد مـ ــا إذا كان التدبـ ــر ُ

المطعمــــة بنكهــــة القرنفــــل ( ،)US – Clove Cigarettesالــــذي ُو ِ
صــــف بأنــــه حظــــر كامــــل مفــــروض علــــى تلــــك
ّ

يجســــد أحــــكام القانــــون الدولــــي العرفــــي ،وإن
الســــوابق القضائيــــة ال تمثــــل ســــابقة ملزمــــة ،فــــإن بعضهــــا
ّ

الس ــجائر (وه ــو تدب ــر ذو طاب ــع تقي�ي ــدي للتج ــارة إل ــى أقص ــى ح ــد فيم ــا يتعل ــق بالس ــجائر المذك ــورة)ُ ،رئِ ــي أن ــه
حظـ ــر متفـ ــق مـ ــع أحـ ــكام المـ ــادة .2-2

المحاكــــم تعتمــــد فعــــاً علــــى القــــرارات الســــابقة.
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وثمـ ــة عامـ ــل يتعـ ــن مراعاتـ ــه هـ ــو مـ ــدى التدخـ ــل فـ ــي حقـ ــوق ملكيـ ــة المس ـ ـت�ثمر .ورغـ ــم أنـ ــه ال يوجـ ــد معيـ ــار

-3

القواعد الناظمة للتمي�يز التي ت�تك هامش ًا من أجل حماية صحة اإلنسان

متفـــق عليـــه عالمي ــ ًا فـــي هـــذا الصـــدد ،فـــإن الســـوابق القضائيـــة تبــ ّـن أنـــه يجـــب أن ينطـــوي حـــدوث المصـــادرة
غـ ــر المباشـ ــرة لحقـ ــوق الملكيـ ــة علـ ــى “حرمـ ــان تـ ــام إلـ ــى حـ ــد كبـ ــر مـ ــن اسـ ــتخدام حقـ ــوق الملكيـ ــة ألغـ ــراض

تخضـ ــع المبـ ــادئ المتعلقـ ــة بعـ ــدم التمي�يـ ــز فـ ــي سـ ــياق االتفـ ــاق العـ ــام بشـ ــأن التعريفـ ــات الجمركيـ ــة والتجـ ــارة

اقتصاديــــة والتمتــــع بتلــــك الحقــــوق أو مــــن أجــــزاء منفصلــــة منهــــا يمكــــن تحديدهــــا (أي أن ت�تنــــاول موضــــوع

لعـ ــام  ،1994الس ـ ـت�ثناءات عامـ ــة تحمـ ــي التدابـ ــر الالزمـ ــة ،فـ ــي جملـ ــة أمـ ــور ،لحمايـ ــة حيـ ــاة اإلنسـ ــان أو صحتـ ــه.

االنتقــــاص الك ّلــــي)”.

المبينـــة فـــي إطـــار حظـــر التمي�يـــز الـــوارد فـــي المـــادة  1-2مـــن االتفـــاق
وبالمثـــل ،فـــإن اللوائـــح التمي�يزيـــة األثـــر
ّ

ـادة مـ ــا
الضـ ــرورة ،ولكـ ــن ليـ ــس بطريقـ ــة وافيـ ــة يش ـ ـ ّكل بموجبهـ ــا اإلجـ ــراء مصـ ــادرة غـ ــر مباشـ ــرة للملكيـ ــة .وعـ ـ ً

المعوقـ ــة للتجـ ــارة هـ ــي لوائـ ــح قانونيـ ــة شـ ــريطة أن يسـ ــتند ت�أثريهـ ــا حصـ ــر ًا إلـ ــى
المتعلـ ــق بالحواجـ ــز التقنيـ ــة
ّ
تمي�يـ ــز تنظيمـ ــي ذي طابـ ــع شـ ــرعي.
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وتميــــل الســــوابق القضائيــــة إلــــى التعامــــل مــــع هــــذه الدرجــــة مــــن التدخــــل عنــــد

تـ ــدرس المحاكـ ــم العوامـ ــل األخـ ــرى عنـ ــد البـ ــت فيمـ ــا إذا كان التدبـ ــر يش ـ ـ ّكل تنظيم ـ ـ ًا غـ ــر قابـ ــل للتعويـ ــض مـ ــن
جانـــب الدولـــة المضيفـــة أو مصـــادرة للملكيـــة يمكـــن تعويضهـــا .ومـــن الشـــائع أن تنظـــر المحاكـــم فـــي عوامـــل
مــــن قبيــــل مــــا إذا كان اإلجــــراء ينــــدرج ضمــــن نطــــاق صالحيــــات الشــــرطة فــــي الدولــــة (أو الســــلطة الســــيادية

وباختصــــار ،فــــإن قواعــــد منظمــــة التجــــارة العالميــــة الناظمــــة لشــــؤون التمي�يــــز تــــ�تك هامشــــ ًا لألعضــــاء فــــي
ويســــ ّلم فــــي
المنظمــــة للســــعي إلــــى تحقيــــق أغــــراض مشــــروعة ،ومنهــــا حمايــــة حيــــاة اإلنســــان وصحتــــهُ .

المعنيـ ــة بالتنظيـ ــم) ومـ ــدى تناسـ ــب التدبـ ــر مـ ــع األهـ ــداف التـ ــي تصبـ ــو إلـ ــى تحقيقهـ ــا وتوقعـ ــات المس ـ ـت�ثمر
المشــــروعة.
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الواقــــع بــــأن حمايــــة صحــــة اإلنســــان غــــرض سياســــي ذو أهميــــة قصــــوى فــــي تســــوية المنازعــــات بمنظمــــة
التجــــارة العالميــــة.
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ويســــ ّلم مفهــــوم صالحيــــات الشــــرطة بأنــــه يجــــوز للــــدول التــــي ت�تمتــــع بالســــيادة أن ت�تخــــذ إجــــراءات
لحمايــــة الصحــــة العموميــــة مــــن دون أن ت�كــــون مســــؤولة عــــن المصــــادرة غــــر المباشــــرة للملكيــــة.

قانون االست�ثمار الدولي
ـادة ش ــكل فص ــول ت�تن ــاول االســت�ثمارات ف ــي اتفاقي ــات التج ــارة
توف ــر اتفاق ــات االســت�ثمار الدولي ــة الت ــي ت�تخ ــذ ع ـ ً
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وعندمــــا ت�تخــــذ الشــــرطة إجــــراءات وفقــــ ًا لصالحياتهــــا ،فــــإن تلــــك اإلجــــراءات ال ُينظــــر إليهــــا علــــى أنهــــا
تشــــكل مصــــادرة للملكيــــة /تلــــزم بدفــــع تعويضــــات ،شــــريطة أال يكــــون تصــــرف الدولــــة تمي�يزيــــ ًا وأال يكــــون
معــــد ًا لغــــرض أن يدفــــع المســــت�ثمر األجنبــــي إلــــى التخ ّلــــي عــــن ملكيتــــه للدولــــة أو بيعهــــا إليهــــا بســــعر
ّ
بخس.
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الح ــرة ومعاه ــدات االســت�ثمار الثنائي ــة المس ــتقلة ،الحماي ــة لالســت�ثمارات الت ــي يوظفه ــا المســت�ثمرون األجان ــب،
بمـــا فيهـــا حقـــوق الملكيـــة .وت�كفـــل اتفاقـــات االس ــت�ثمار الدوليـــة ،مـــن بـــن أمـــور أخـــرى ،حمايـــة المس ــت�ثمري�ن

وثمـ ــة عامـ ــل آخـ ــر مهـ ــم يتعـ ــن مراعاتـ ــه هـ ــو مـ ــا إذا كان المس ـ ـت�ثمر عنـ ــد توظيفـ ــه ألحـ ــد االس ـ ـت�ثمارات يتصـ ـ ّـرف

ســــمى “المعاملــــة العادلــــة
األجانــــب مــــن ت�أميــــم اســــت�ثماراتهم أو مصادرتهــــا ،وحمايتهــــم بموجــــب مــــا ُي
ّ

يعــــول فيــــه علــــى التزامــــات محــــددة تقطعهــــا لــــه الدولــــة المضيفــــة لالســــت�ثمار .وإذا كان األمــــر
علــــى نحــــو
ّ

والمنصفـــة” .ويتمتـــع المس ــت�ثمرون األجانـــب فـــي العـــادة بمنزلـــة تؤهلهـــم لتقديـــم المطالبـــات مباشـــرة ضـــد

كذلـ ــك ،فـ ــإن عجـ ــز الدولـ ــة عـ ــن الوفـ ــاء بتلـ ــك التوقعـ ــات قـ ــد يش ـ ـ ّكل أساس ـ ـ ًا لتقديـ ــم مطالبـ ــة بشـ ــأن المصـ ــادرة

المتاح ــة بوصفه ــا س ــبيالً لالنتص ــاف ف ــي ح ــاالت
ال ــدول ع ــن طريـ ـ�ق اللج ــوء إل ــى التحكي ــم الدول ــي والتعويض ــات ُ

غـــر المباشـــرة للملكيـــة.

االنتهـ ــاك.
46
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وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى الحقيقـــة القائلـــة إن التشـــديد فـــي تنظيـــم القطـــاع قـــد يؤثـــر

علـ ــى التوقعـ ــات المنطقيـ ــة المفرتضـ ــة .وأشـ ــارت المحكمـ ــة مث ـ ـاً فـ ــي منازعـ ــة بشـ ــأن قطـ ــاع التبـ ــغ إلـ ــى أنـ ــه
47

ـدد ف ــي تنظيم ــه م ــن الناحي ــة التقليدي ــة أن يدخل ــه عق ــب إلمام ــه
“يج ــب عل ــى المســت�ثمر عن ــد دخول ــه مج ــاالً ُيش ـ ّ
بوضعـ ــه التنظيمـ ــي”.
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المعاملة المنصفة والمتساوية

3-3

تعزي�ز الحكومات لمواقفها القانونية

غالبــــ ًا مــــا ت�تضمــــن اتفاقــــات االســــت�ثمار الدوليــــة بنــــود ًا تلــــزم بمعاملــــة المســــت�ثمري�ن معاملــــة منصفــــة
ومتسـ ــاوية ،وهـ ــي بنـ ــود يمكـ ــن االطـ ــاع عليهـ ــا فـ ــي طائفـ ــة واسـ ــعة مـ ــن الصيـ ــغ ،ممـ ــا يجعـ ــل إضفـ ــاء طابـ ــع
146
التعميــــم أمــــر ًا صعبــــ ًا.
وتحــــدد بعــــض البنــــود التزامــــات تعاهديــــة قائمــــة فــــي حــــد ذاتهــــا وت�تســــم بطابــــع
ّ

توضــــح المناقشــــة الــــواردة أعــــاه أن التغليــــف البســــيط شــــأنه شــــأن العديــــد مــــن التدابــــر األخــــرى لمكافحــــة
ّ

عـــام ،فيمـــا تقضـــي بنـــود أخـــرى بتطبيـــق معيـــار معاملـــة يـــرد فـــي الحـــد األدنـــى مـــن المعاي ــ�ي الدوليـــة الـــازم

التبـ ــغ مـ ــن حيـ ــث اللجـ ــوء إلـ ــى القضـ ــاء فـ ــي السـ ــعي إلـ ــى منـ ــع التنفيـ ــذ وت�أخـ ــره .وبإمـ ــكان الحكومـ ــات فـ ــي

تطبيقهــــا بموجــــب القانــــون الدولــــي العرفــــي.

هـ ــذا السـ ــياق أن ت�تخـ ــذ عـ ــدة خطـ ــوات راميـ ــة إلـ ــى تعزي ـ ـ�ز مواقفهـ ــا القانونيـ ــة ،وتـ ــرد أدنـ ــاه أمثلـ ــة علـ ــى تلـ ــك
الخطـ ــوات .ولكـ ــن مـ ــن الضـ ــروري التشـ ــديد علـ ــى أن القضايـ ــا القانونيـ ــة المتعلقـ ــة بالتغليـ ــف البسـ ــيط تختلـ ــف

وي�وجـ ــد حـ ــاالت مختلفـ ــة النتهـ ــاك معيـ ــار المعاملـ ــة المنصفـ ــة والمتسـ ــاوية ،وهـ ــي تشـ ــمل العجـ ــز عـ ــن تهيئـ ــة

مـ ــن واليـ ــة قضائيـ ــة إلـ ــى أخـ ــرى ،بسـ ــبب اختـ ــاف القوانـ ــن المحليـ ــة والدوليـ ــة المطبقـ ــة فيهـ ــا علـ ــى التغليـ ــف

بيئـــة شـــفافة ومســـتقرة وعـــن مراقبـــة توقعـــات المس ــت�ثمر المشـــروعة؛ والمعاملـــة التعســـفية أو التمي�يزيـــة

ـاء علـ ــى
البسـ ــيط .ومـ ــن
ّ
المرجـ ــح أيض ـ ـ ًا أن يختلـ ــف تنفيـ ــذ التدبـ ــر وآثـ ــاره مـ ــن واليـ ــة قضائيـ ــة إلـ ــى أخـ ــرى .وبنـ ـ ً

أو غــــر المنطقيــــة؛ والحرمــــان مــــن األصــــول القانونيــــة المرعيــــة أو اإلجــــراءات المنصفــــة؛ وســــوء النيــــة؛

المبينـــة أدنـــاه هـــو المســـاعدة فـــي وضـــع التدابـــر المتعلقـــة بالتغليـــف
ذلـــك ،فـــإن الغـــرض مـــن االســـراتيجيات
ّ

وممارســــات اإلكــــراه والمضايقــــات الصــــادرة عــــن الحكومــــة.

البســــيط وتصميمهــــا ،ولكنهــــا ال تمثــــل مشــــورة قانونيــــة أو بديــــاً إلشــــراك المحامــــن المؤهلــــن مــــن ذوي
الخ ــرة ف ــي ش ــؤون الوالي ــات القضائي ــة تحدي ــد ًا ألج ــل المس ــاعدة ف ــي االضط ــاع به ــذه العملي ــة .وال ي ــرد أدن ــاه

ـدد انتهـ ــاك أحـ ــد البنـ ــود المرتبطـ ــة بالقانـ ــون الدولـ ــي العرفـ ــي،
ومـ ــن الصعـ ــب عموم ـ ـ ًا علـ ــى المس ـ ـت�ثمر أن يحـ ـ ّ

الموصـ ــى بـ ــه يمثـ ــل انتهـ ــاك ًا للقانـ ــون.
أي شـ ــيء يقصـ ــد بـ ــه اإلشـ ــارة إلـ ــى أن اتبـ ــاع نهـ ــج مختلـ ــف عـ ــن ذاك ُ

ومثـ ــال ذلـ ــك معيـ ــار وضعتـ ــه إحـ ــدى المحاكـ ــم ينـ ــص علـ ــى مـ ــا يلـ ــي“ :يجـ ــب أن يكـ ــون التصـ ــرف فظيع ـ ـ ًا ومروع ـ ـ ًا
بمـ ــا فيـ ــه الكفايـ ــة – كالحرمـ ــان الفاضـ ــح مـ ــن العدالـ ــة أو التعسـ ــف البـ ـ ّـن أو الجـ ــور الصـ ــارخ أو االفتقـ ــار الكامـ ــل

ويمكـــن تقســـيم اســـراتيجيات تعزي ــ�ز المواقـــف القانونيـــة للحكومـــات إلـــى عـــدد مـــن الفئـــات ،وقـــد ت�كـــون بعـــض

إلـــى األصـــول القانونيـــة المرعيـــة أو قصـــور األســـباب بشـــكل واضـــح  -وذلـــك لكـــي يكـــون تصرف ــ ًا دون مســـتوى
المعاي ـ ـ�ي الدوليـ ــة المقبولـ ــة 147 ”.وتلـ ــزم بعـ ــض المحاكـ ــم بتطبيـ ــق معيـ ــار معاملـ ــة أعلـ ــى مسـ ــتوى ،وتخلـ ــص
إل ــى أن القان ــون الدول ــي العرف ــي ق ــد ُينته ــك بواس ــطة تصرف ــات جائ ــرة أو غ ــر منصف ــة أو غ ــر منطقي ــة لي ــس
إال.
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وبصـــرف النظـــر عـــن المعيـــار المعتمـــد ،فـــإن مـــن الضـــروري اإلشـــارة إلـــى أن هيئـــات التحكيـــم تحجـــم عـــن انتقـــاد
ـددت مث ـ ـاً إحـ ــدى المحاكـ ــم فـ ــي
حسـ ــن نيـ ــة الـ ــدول المضيفـ ــة فـ ــي اتخـ ــاذ القـ ــرارات المتعلقـ ــة بالتنظيـ ــم .وشـ ـ ّ
قــــرار صــــدر عنهــــا مؤخــــر ًا بشــــأن اتخــــاذ القــــرارات المتعلقــــة بتنظيــــم المســــتحضرات الصيدالنيــــة علــــى “حاجــــة
المحاكــــم الدوليــــة إلــــى توخــــي الحــــذر فــــي القضايــــا التــــي تنطــــوي علــــى ممارســــة الجهــــة المنظمــــة فــــي
الدولـ ــة لحريـ ــة التصـ ــرف ،وخصوص ـ ـ ًا فـ ــي المجـ ــاالت الحساسـ ــة التـ ــي تنطـ ــوي علـ ــى حمايـ ــة الصحـ ــة العموميـ ــة
ورفــــاه المرضــــى”.
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وأفــــادت محكمــــة أخــــرى ،لــــدى نظرهــــا فــــي الئحــــة تحظــــر بيــــع المبيــــدات الحشــــرية

واســــتخدامها ،بــــأن دور المحكمــــة “هــــو ليــــس التشــــكيك فــــي مــــدى صحــــة مــــا ت�تخــــذه الــــوكاالت التنظيميــــة
التخصــــص مــــن قــــرارات علــــى أســــاس علمــــي”.
الوطنيــــة العاليــــة
ّ
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وخالصــــة القــــول ،ومثلمــــا هــــو الحــــال بموجــــب قانــــون منظمــــة التجــــارة العالميــــة ،فــــإن اتفاقــــات االســــت�ثمار
ـزود الـ ــدول فـ ــي العـ ــادة بهامـ ــش تنظيـ ــم كبـ ــر يحقـ ــق المصلحـ ــة العامـ ــة ،بمـ ــا فـ ــي ذلـ ــك ألغـ ــراض
الدوليـ ــة تـ ـ ّ
حمايـ ــة الصحـ ــة.

االس ــراتيجيات مهم ــة ف ــي أك ــر م ــن منت ــدى واح ــد.

1-3-3

االعتبارات العامة
بالبينـ ــات وتربطهـ ــا باتفاقيـ ــة
تحديـ ــد أغـ ــراض التغليـ ــف البسـ ــيط التنظيميـ ــة بطريقـ ــة تسـ ــندها
ّ
المنظمـ ــة اإلطاريـ ــة
ســـوف تســـتغل بعـــض المطالبـــات القانونيـــة قـــدرة التغليـــف البســـيط علـــى تحقيـــق األغـــراض التـــي يرت�كـــز إليهـــا
التدبـــر ،حيـــث تزعـــم مث ــاً المطالبـــات المقدمـــة ضـــد التغليـــف البســـيط أن هـــذا التغليـــف هـــو ليـــس تدخ ــاً فعـــاالً
ـت فيهـ ــا بنهايـ ــة المطـ ــاف علـ ــى ضـ ــوء
مـ ــن تدخـ ــات الصحـ ــة العموميـ ــة ،علـ ــى أن فعاليـ ــة التدبـ ــر يجـ ــب أن ُيبـ ـ ّ
الغـ ــرض المتو ّخـ ــى منـ ــه.
ـد حص ــر ًا م ــن انتش ــار تعاط ــي
وف ــي ه ــذا الس ــياق ،ف ــإن تحدي ــد غ ــرض تدب ــر التغلي ــف البس ــيط م ــن حي ــث كون ــه يح ـ ّ
مفص ــاً بمـــا فيـــه الكفايـــة .وثمـــة نهـــج أفضـــل هـــو ت�أطـــر التغليـــف البســـيط بوصفـــه تدبـــر ًا
التبـــغ قـــد ال يكـــون
ّ
لتقليـــل الطلـــب علـــى منتجـــات التبـــغ باالقـــران مـــع تدابـــر أخـــرى ،بوســـائل منهـــا مـــا يلـــي:

- -1تقليل جاذبية منتجات التبغ؛
- -2والقضاء عىل آثار تغليف التبغ بوصفه من أشكال اإلعالن عنه والرتويج له؛
- -3والتصدي لتقنيات تصميم العلب التي قد توحي بأن بعض منتجات التبغ أقل رضراً من غريه؛
- -4وإبراز التحذيرات الصحية وزيادة فعاليتها.
وال يشـ ــر هـ ــذا األمـ ــر إلـ ــى أن هـ ــذه األغـ ــراض هـ ــي األغـ ــراض الوحيـ ــدة التـ ــي ينبغـ ــي اتباعهـ ــا ،ولكنهـ ــا أغـ ــراض
مس ــندة بالبين ــات وترتب ــط ارتباطـ ـ ًا وثيقـ ـ ًا بصياغ ــة اتفاقي ــة المنظم ــة اإلطاري ــة والمب ــادئ التوجيهي ــة المتعلق ــة
بهـــا ،ويمكـــن رصـــد مـــدى بلوغهـــا بفضـــل التدبـــر فـــي األجـــل المتوســـط.
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ويستحســـن فـــي حـــاالت كثـــرة الرجـــوع تحديـــد ًا إلـــى تنفيـــذ اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة والمبـــادئ التوجيهيـــة
ُ

البين ــات بوصفه ــا أساسـ ـ ًا
البين ــات المتاح ــة ودراس ــتها وتحدي ــد تل ــك ّ
أم ــا الفائ ــدة الثاني ــة فه ــي أن جم ــع أفض ــل ّ

لتنفيذهـــا فيمـــا يخـــص ت�أطـــر األغـــراض المتعلقـــة بتدبـــر مـــا ،األمـــر الـــذي يعكـــس حقيقـــة مؤداهـــا أن المحاكـــم

التخ ــاذ تداب ــر التغلي ــف البس ــيط ه ــو أم ــر ق ــد يع ـ ّـزز موق ــف الحكوم ــة القانون ــي عن ــد تقدي ــم مطالب ــات قانوني ــة

والهيئ ــات القضائي ــة ق ــد تراع ــي عن ــد اتخاذه ــا لقراراته ــا االتفاقي ــة المذك ــورة والمب ــادئ التوجيهي ــة المتعلق ــة

فيمـــا يتعلـــق باألصـــول القانونيـــة المرعيـــة.

بهـــا.

ضمان تنفيذ التغليف البسيط في إطار اتخاذ مجموعة شاملة من تدابري مكافحة التبغ

الم ّتبعة بشأن التغليف البسيط
القيام ،إن أمكن ،باختبار مدى فعالية مختلف النهوج ُ
ـدد أفضـ ــل السـ ــبل الكفيلـ ــة
رغـ ــم أن للتغليـ ــف البسـ ــيط عناصـ ــر أساسـ ــية
معينـ ــة ،فـ ــإن بإمـ ــكان الحكومـ ــات أن تحـ ـ ّ
ّ

إذا كان تعزي ــ�ز فعاليـــة تدابـــر مكافحـــة التبـــغ غرض ــ ًا رئيســـي ًا مـــن أغـــراض التغليـــف البســـيط ،فإنـــه ينبغـــي تنفيـــذ

المســـتخدم
بتنفيـــذ هـــذا التدبـــر فـــي والياتهـــا القضائيـــة المحليـــة ،التـــي قـــد يختلـــف فيهـــا مث ــاً لـــون الخلفيـــة ُ

نفـــذ بمعـــزل عنهـــا .وتشـــمل هـــذه التدابـــر
هـــذا التغليـــف فـــي إطـــار اتخـــاذ مجموعـــة شـــاملة مـــن التدابـــر وأال ُي ّ

فـ ــي التغليـ ــف البسـ ــيط وكذلـ ــك سـ ــائر المعلومـ ــات الالزمـ ــة أو المسـ ــموح بهـ ــا فيمـ ــا يخـ ــص تغليـ ــف العلبـ ــة.

فـ ــرض حظـ ــر شـ ــامل علـ ــى اإلعـ ــان عـ ــن التبـ ــغ والرتوي ـ ـ�ج لـ ــه ورعايتـ ــه ،وغريهـ ــا مـ ــن تدابـ ــر التغليـ ــف والتوسـ ــيم
التـ ــي يرمـ ــي التغليـ ــف البسـ ــيط إلـ ــى زيـ ــادة فعاليتهـ ــا.

وي�وج ِ ــد ه ــذا الس ــياق مي ــزة بش ــأن اختب ــار مختل ــف نه ــوج التغلي ــف البس ــيط ف ــي مرحل ــة م ــا قب ــل التس ــوي�ق م ــن
ُ
أج ــل ضم ــان اعتم ــاد أك ــر تل ــك النه ــوج فعالي ــة ف ــي الوالي ــة القضائي ــة المعني ــة.

اعتمـ ــاد نهــــج يضــــم أجهــــزة الحكومــــة ك ّلهــــا فــــي مجــــال رســــم السياســــات وتطبيقهــــا
وإنفاذهــــا وتقي�يمهــــا
يشـ ــتمل التغليـ ــف البسـ ــيط ،مثلـ ــه مثـ ــل العديـ ــد مـ ــن تدابـ ــر مكافحـ ــة التبـ ــغ ،علـ ــى عناصـ ــر متعـ ــددة القطاعـ ــات
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مراعــــاة الحقــــوق المتعلقــــة باألصــــول القانونيـ ــة المرعيـ ــة فـ ــي عمليـ ــة رسـ ــم السياســــات
وفقـــا ألحـــكام القانـــون الوطنـــي وأحـــكام المـــادة  3-5مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة ،بمـــا
فيهـ ــا المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة المتعلقـ ــة بهـ ــا

ت�تطلـ ــب تقديـ ــم مدخـ ــات مـ ــن مختلـ ــف أجهـ ــزة الحكومـ ــة .ومـ ــن المرجـ ــح أن ينطـ ــوي اتبـ ــاع نهـ ــج يضـ ــم أجهـ ــزة
الحكومــــة ك ّلهــــا فيمــــا يخــــص التغليــــف البســــيط علــــى تقديــــم مدخــــات مــــن عــــدة وكاالت ،بمــــا فيهــــا تلــــك

قـ ــد يكـ ــون الحكـ ــم المتعلـ ــق باألصـ ــول القانونيـ ــة المرعيـ ــة ذا صلـ ــة بجوانـ ــب االمت�ثـ ــال ألحـ ــكام القانـ ــون المحلـ ــي

المسـ ــؤولة عـ ــن كل مـ ــن الصحـ ــة والشـ ــؤون القانونيـ ــة والشـ ــؤون الخارجيـ ــة والتجـ ــارة واالس ـ ـت�ثمار والملكيـ ــة

وقانــــون االســــت�ثمار الدولــــي ،ويختلــــف المضمــــون الدقيــــق لمتطلبــــات األصــــول المذكــــورة بموجــــب القانــــون

الفكريـــة والجمـــارك وإنفـــاذ الضرائـــب .وســـتختلف مـــن واليـــة قضائيـــة إلـــى أخـــرى المرحلـــة التـــي ينبغـــي فيهـــا

المحلــــي مــــن واليــــة قضائيــــة إلــــى أخــــرى .أمــــا مضمــــون الحقــــوق بمقتضــــى قانــــون االســــت�ثمار الدولــــي

أن ُيعتمـ ــد بالضبـ ــط النهـ ــج الـ ــذي يضـ ــم أجهـ ــزة الحكومـ ــة ك ّلهـ ــا.

فيتوقـ ــف علـ ــى عوامـ ــل مـ ــن قبيـ ــل طريقـ ــة سـ ــن القوانـ ــن (سـ ــواء مـ ــن جانـ ــب السـ ــلطة التشـ ــريعية أو بموجـ ــب
اتخـــاذ إجـــراءات تنظيميـــة) وعلـــى الحقـــوق المحليـــة المحميـــة فـــي العـــادة فـــي تلـــك الحـــاالت وعلـــى العمليـــة

ضمان مرونة القوانني إفساح ًا للمجال أمام تعديلها ،عند اللزوم

التـ ــي قـ ــد ُيسـ ــتمع بموجبهـ ــا إلـ ــى المس ـ ـت�ثمر األجنبـ ــي.

ـدة علـــى نحـــو يتيـــح المجـــال أمـــام إدخـــال أيـــة تعديـــات الزمـــة عليهـــا فـــي
مـــن الصـــواب اعتمـــاد تشـــريعات معــ ّ

وتبـ ـ ّـن المشـ ــاورات العامـ ــة التـ ــي �أجر ِيـ ــت فـ ــي كل مـ ــن أسـ ــراليا والرنوي ـ ـ�ج وسـ ــنغافورة والمملكـ ــة المتحـ ــدة

وقـ ــت الحـ ــق .ويمكـ ــن بلـ ــوغ هـ ــذا الهـ ــدف فـ ــي العديـ ــد مـ ــن الواليـ ــات القضائيـ ــة عـ ــن طري ـ ـ�ق تفويـ ــض السـ ــلطة

يحــــت أمــــام
أمثلــــة علــــى الســــبل التــــي اتبعتهــــا هــــذه الحكومــــات المختلفــــة فــــي تنــــاول تلــــك المســــألة .و أ� تِ َ

(إلـ ــى السـ ــلطات الصحيـ ــة مث ـ ـاً) ألجـ ــل إعـ ــداد لوائـ ــح التغليـ ــف البسـ ــيط وتعديلهـ ــا .ويفسـ ــح هـ ــذا النهـ ــج المجـ ــال

األط ــراف المهتم ــة فرص ــة للتعلي ــق عل ــى مزاي ــا التغلي ــف البس ــيط بصف ــة عام ــة ،فضــاً ع ــن الكيفي ــة الت ــي يمك ــن

أمـ ــام تعديـ ــل تلـ ــك اللوائـ ــح عنـ ــد اللـ ــزوم ضمان ـ ـ ًا لفعاليتهـ ــا ،أو فـ ــي الحـ ــاالت التـ ــي ُت�ثـ ــار فيهـ ــا مشـ ــاكل غـ ــر

بهـ ــا تنفيـ ــذ هـ ــذا التغليـ ــف.

متوقعـ ــة بسـ ــبب بعـ ــض الجوانـ ــب المتعلقـ ــة بالتنفيـ ــذ.
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وينبغــــي بطبيعــــة الحــــال إجــــراء تلــــك العمليــــات وفقــــ ًا ألحــــكام المــــادة  3-5مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة

العملية السياسية
البينات المتاحة
جمع أفضل ّ
ببينـــات
ُيفهـــم ضمن ــ ًا مـــن مناقشـــة األغـــراض التنظيميـــة الـــواردة أعـــاه أن التغليـــف البســـيط ينبغـــي أن ُيســـند ّ
ينبغ ــي أن تس ــتخدمها الحكوم ــات بوصفه ــا أساســ ًا لتحدي ــد أغراضه ــا .وعمومــ ًا ف ــإن بإم ــكان الحكوم ــات أن تع ــزز
البينـ ــات المتاحـ ــة (بمـ ــا فيهـ ــا تلـ ــك الـ ــواردة فـ ــي الجـ ــزء  )2وتنظـ ــر
موقفهـ ــا القانونـ ــي مـ ــن خـ ــال جمـ ــع أفضـ ــل ّ
البين ــات عل ــى الظ ــروف المحلي ــة الس ــائدة فيه ــا وتوض ــح تطبيقه ــا ،إذ يمك ــن أن يع ــود القي ــام
ف ــي تطبي ــق تل ــك ّ
بذلـــك بفائدتـــن اثنتـــن علـــى أقـــل تقديـــر.

والمبــــادئ التوجيهيــــة المتعلقــــة بهــــا ،وهــــي مــــادة تلــــزم األطــــراف بحمايــــة سياســــات الصحــــة العموميــــة
بمكافحــــة التبــــغ مــــن المصالــــح التجاريــــة وأيــــة مصالــــح راســــخة أخــــرى لدوائــــر صناعــــة التبــــغ ،وفقــــ ًا للقانــــون
الوطنــــي.

رسـ ــم سياسـ ــات بشـ ــأن إعـ ــداد الوثائـ ــق واالحتفـ ــاظ بهـ ــا وفق ـ ـ ًا ألحـ ــكام القانـ ــون الوطنـ ــي
انطالق ـ ـ ًا مـ ــن مرحلـ ــة بـ ــدء عمليـ ــة رسـ ــم السياسـ ــات
قدمــــت شــــركات التبــــغ عــــدد ًا كبــــر ًا مــــن الطلبــــات بشــــأن حريــــة نشــــر المعلومــــات فــــي بلــــدان تنفــــذ التغليــــف
ـد تلـ ــك الطلبـ ــات لغـ ــرض تقي�يـ ــد مـ ــوارد الحكومـ ــات التـ ــي ينبغـ ــي
البسـ ــيط أو تنظـ ــر فـ ــي تنفيـ ــذه .وغالب ـ ـ ًا مـ ــا تعـ ـ ّ
تعدهـــا للـــرد علـــى تلـــك الطلبـــات،
أن ت�كـــون علـــى بينـــة مـــن تلـــك االســـراتيجية وتنظـــر فـــي اســـراتيجيات أخـــرى
ّ
وذلـ ــك مـ ــن خـ ــال توفـ ــر مـ ــوارد كافيـ ــة ووضـ ــع نهـ ــج إلدارة الوثائـ ــق انطالق ـ ـ ًا مـ ــن مرحلـ ــة بـ ــدء عمليـ ــة رسـ ــم

البينـ ــات المتاحـ ــة ودراسـ ــتها يمكـ ــن أن يسـ ــاعدا علـ ــى ضمـ ــان تصميـ ــم
فالفائـ ــدة األولـ ــى هـ ــي أن جمـ ــع أفضـ ــل ّ

السياســــات.

البينــــات والخــــرات
ميالــــة إلــــى بلــــوغ أغراضهــــا .وقــــد توفــــر مثــــاً ّ
تدابــــر التغليــــف البســــيط بطريقــــة تجعلهــــا ّ
يعظـــم
العمليـــة لبلـــدان أخـــرى إرشـــادات بشـــأن كيفيـــة تصميـــم التغليـــف البســـيط وتنفيـــذه وإنفـــاذه علـــى نحـــو
ّ
فعاليتـ ــه.
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إتاحـ ــة الوقـ ــت الكافـ ــي أمـ ــام المنتجـ ــن للت�كيـ ــف مـ ــع التغليـ ــف وبيـ ــع مـ ــا لديهـ ــم حالي ـ ـ ًا مـ ــن
مخزونــــات

السـ ــماح بتسـ ــجيل العالمـ ــات التجاريـ ــة (شـ ــريطة أال تنطـ ــوي علـ ــى التضليـ ــل) ،وإتاحـ ــة المجـ ــال
أمـ ــام اسـ ــتبقاء أسـ ــماء العالمـ ــات التجاريـ ــة الموجـ ــودة حالي ـ ـ ًا فـ ــي سـ ــجالت التسـ ــجيل

والمنت ــج
يمك ــن أن يكف ــل من ــح مهل ــة للمنتج ــن إتاح ــة وق ــت كاف أمامه ــم لبي ــع م ــا لديه ــم حاليــ ًا م ــن مخزون ــات
ُ

التجاري ــة لحق ــوق الملكي ــة الفكري ــة أعض ــاء منظم ــة التج ــارة
تل ــزم الم ــادة  1-15م ــن االتف ــاق المتعل ــق بالجوان ــب
ّ

مـ ــن تلـ ــك المخزونـ ــات قبـ ــل الت�كيـ ــف مـ ــع القانـ ــون الجديـ ــد .وي ـ ـ�ؤدي منـ ــح مهلـ ــة زمنيـ ــة كافيـ ــة لدوائـ ــر الصناعـ ــة

العالميـ ــة بـ ــأن يسـ ــمحوا بتسـ ــجيل العالمـ ــات وتوليفـ ــات تلـ ــك العالمـ ــات بوصفهـ ــا عالمـ ــات تجاريـ ــة ،طالمـ ــا كان

إلـــى تقويـــض أي حجـــة ت�تـــذرع بهـــا الدوائـــر بشـــأن ت�كبدهـــا خســـائر مـــن جـــراء االحتفـــاظ بمخزونـــات يتع ــ ّذر بيعهـــا،

بمس ــتطاعهم تمي�ي ــز الس ــلع أو الخدم ــات الت ــي تنتجه ــا ش ــركة م ــا ع ــن تل ــك الت ــي تنتجه ــا أخ ــرى .أم ــا ف ــي حال ــة
ُ

وتختلـــف مـــن واليـــة قضائيـــة إلـــى أخـــرى مســـألة تحديـــد تلـــك الفـــرة الزمنيـــة الكافيـــة .ويمكـــن كقاعـــدة عامـــة

توضـــح أنـــه ال يوجـــد أي التـــزام بالســـماح بتســـجيل العالمـــات.
العالمـــات التجاريـــة المض ّللـــة ،فـــإن المـــادة 2-15
ّ

معينـ ــة ،مثلمـ ــا هـ ــو الحـ ــال فـ ــي سـ ــياق
الحصـ ــول علـ ــى إرشـ ــادات مـ ــن الخـ ــرات السـ ــابقة فـ ــي واليـ ــة قضائيـ ــة
ّ
تنفـــذ التغليـــف البســـيط.
تعديـــل التحذيـــرات الصحيـــة ،وكذلـــك مـــن خـــرات واليـــات قضائيـــة أخـــرى ّ

منع شطب أسماء عالمات التبغ التجارية من السجالت بحجة عدم استخدامها

ضمـ ــان عـ ــدم قطـ ــع التزامـ ــات للمسـ ــت�ثمري�ن فـ ــي قطـ ــاع التبـ ــغ ألغـ ــراض تشـ ــجيع االسـ ــت�ثمارات
األجنبيـ ــة

يمكــــن فــــي العديــــد مــــن الواليــــات القضائيــــة شــــطب أســــماء العالمــــات التجاريــــة مــــن الســــجالت بســــبب عــــدم
اس ــتخدامها .ورغ ــم أن ــه ال ُيوص ــى بتطبي ــق التغلي ــف البس ــيط إال عل ــى عل ــب التب ــغ الت ــي ُتب ــاع بالتجزئ ــة ،ف ــإن م ــن
الصـــواب ضمـــان توفـــر قانـــون العالمـــات التجاريـــة المحلـــي الحمايـــة لعالمـــات التبـــغ التجاريـــة لئـــا ُتشـــطب مـــن

تــــؤدي االلتزامــــات المقطوعــــة للمســــت�ثمري�ن ،ســــواء كانــــت حوافــــز لالســــت�ثمار مثــــل اإلعفــــاءات الضري�بيــــة أو

الســـجالت ،وهـــو أمـــر قـــد ينشـــأ فـــي الحـــاالت التـــي ال يســـمح فيهـــا التغليـــف البســـيط بعـــد اآلن باســـتخدام تلـــك

التزامـ ــات بشـ ــأن عـ ــدم التنظيـ ــم ،إلـ ــى إضعـ ــاف الموقـ ــف القانونـ ــي لتدابـ ــر مكافحـ ــة التبـ ــغ بموجـ ــب معاهـ ــدات

العالمـ ــات.

االس ـ ـت�ثمار .كمـ ــا يتعـ ــارض منـ ــح حوافـ ــز االس ـ ـت�ثمار مـ ــع المبـ ــادئ التوجيهيـ ــة لتنفيـ ــذ المـ ــادة  3-5مـ ــن اتفاقيـ ــة
المنظمــــة اإلطاريــــة.
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توصيات بشأن رسم السياسات
تنفيـ ــذ التغليــــف البســــيط علــــى جميــــع مــــا ُيبــــاع بالتجزئــــة مــــن فئــــات علــــب التبــــغ وعلــــى
منتجات التبغ

السماح بت�ثبيت عالمات على العلب تساعد على منع االتجار غري المشروع بها
ُن ِ
وق ــش ف ــي ه ــذا الج ــزء أع ــاه أن ش ــركات التب ــغ تدع ــي أن تدب ــر التغلي ــف البس ــيط وس ــواه م ــن تداب ــر مكافح ــة
التبـ ــغ تزيـ ــد معـ ــدالت االتجـ ــار غـ ــر المشـ ــروع .ومـ ــن الصـ ــواب فـ ــي هـ ــذا السـ ــياق السـ ــماح بت�ثبيـ ــت عالمـ ــات مثـ ــل
أش ــرطة التعري ــف (بارك ــود) الت ــي ُتس ــتخدم ألغ ــراض تحدي ــد المنتج ــات الحامل ــة لعالم ــة تجاري ــة واقتف ــاء أث ــر تل ــك
المنتجـــات وتحديـــد منشـــئها.

السماح بإعادة تغليف منتجات التبغ عند نقطة االسترياد

سـ ــعي ًا إلـ ــى اعتمـ ــاد أفضـ ــل الممارسـ ــات فـ ــي مجـ ــال مكافحـ ــة التبـ ــغ وتقلي ـ ـاً إلـ ــى أدنـ ــى حـ ــد لخطـ ــورة انتهـ ــاك
مبـ ــادئ منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة بشـ ــأن عـ ــدم التمي�يـ ــز ،فإنـ ــه ينبغـ ــي ألعضـ ــاء منظمـ ــة التجـ ــارة العالميـ ــة أن

يمكـ ــن فـ ــي بعـ ــض السـ ــياقات االمت�ثـ ــال لقوانـ ــن التغليـ ــف البسـ ــيط عـ ــن طري ـ ـ�ق إعـ ــادة تغليـ ــف المنتجـ ــات عنـ ــد

يكفلـــوا تحقيـــق المســـاواة فـــي تطبيـــق التغليـــف البســـيط لمنتجـــات التبـــغ علـــى المنتجـــات المســـتوردة وتلـــك

نقطــــة االســــترياد .وقــــد يتســــنى مثــــاً تعبئــــة التبــــغ الســــائب فــــي علــــب تمت�ثــــل لتلــــك القوانــــن ،أو تغطيــــة

المحليـ ــة وعلـ ــى المنتجـ ــات الوافـ ــدة مـ ــن أراضـ ــي مختلـ ــف الشـ ــركاء التجاري ـ ـ�ي .وبرغـ ــم اختـ ــاف الظـ ــروف بـ ــن

العالمــــات التجاريــــة للفافــــات الســــيجار بأخــــرى ُيوصــــى بهــــا .ويق ّلــــل الســــماح بإعــــادة تغليــــف المنتجــــات مــــن

واليـــة قضائيـــة وأخـــرى ،فـــإن خطـــورة التمي�يـــز س ــت�كون بأدنـــى مســـتوى لهـــا إذا ُط ِّبـــق تدبـــر التغليـــف البســـيط

المخاطــــر الناجمــــة عــــن االدعــــاء القائــــل إن القانــــون ذو طابــــع تقي�يــــدي أكــــر مــــن الــــازم لتحقيــــق األغــــراض

بالتسـ ــاوي علـ ــى جميـ ــع فئـ ــات منتجـ ــات التبـ ــغ (جنب ـ ـ ًا إلـ ــى جنـ ــب مـ ــع التحذيـ ــرات الصحيـ ــة وغريهـ ــا مـ ــن التدابـ ــر

المنشــــودة منــــه.

المناسـ ــبة فيمـ ــا يخـ ــص كل فئـ ــة).

ضمان إمكانية تمي�يز العالمات التجارية عن بعضها البعض
تبــــن المبــــادئ التوجيهيــــة لتنفيــــذ المادتــــن  11و 13مــــن اتفاقيــــة المنظمــــة اإلطاريــــة أن التغليــــف البســــيط
ّ
موحـ ــد) .ويتيـ ــح هـ ــذا
يسـ ــمح بتدوي ـ ـ�ن أسـ ــماء العالمـ ــات التجاريـ ــة وأسـ ــماء المنتجـ ــات علـ ــى العلـ ــب (فـ ــي شـ ــكل
ّ
�رد علـ ــى
األمـ ــر المجـ ــال أمـ ــام تمي�يـ ــز العالمـ ــات التجاريـ ــة عـ ــن بعضهـ ــا البعـ ــض فـ ــي سـ ــياق مزاولـ ــة التجـ ــارة ،وي ـ ـ ّ
مزاعـــم شـــركات التصنيـــع القائلـــة إن التغليـــف البســـيط يجعـــل تحديـــد منتجـــات تلـــك الشـــركات علـــى المســـتهلكني
أمـ ــر ًا مسـ ــتحيالً.
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4-3

االستنتاجات

موارد مرجعية
إضافية

المرجـ ــح أن يـ ــؤدي االضطـ ــاع بعمليـ ــة دقيقـ ــة فـ ــي مجـ ــال رسـ ــم السياسـ ــات وتنفيذهـ ــا وتقي�يمهـ ــا إلـ ــى
مـ ــن
ّ
تحســـن تدابـــر التغليـــف البســـيط وتعزي ــ�ز الموقـــف القانونـــي للحكومـــات العاكفـــة علـــى تنفيـــذ هـــذا التغليـــف.
المناقشـ ــة أعـ ــاه ضـ ــرورة قيـ ــام اإلدارات الحكوميـ ــة بالتنسـ ــيق والتعـ ــاون
ّ
وتوضـ ــح أيض ـ ـ ًا المطالبـ ــات القانونيـ ــة ُ
بينه ــا ف ــي مرحل ــة مناس ــبة م ــن عملي ــة رس ــم السياس ــات ،فضــاً ع ــن قط ــع الت ــزام مس ــتدام بش ــأن الدف ــاع ع ــن
التغليـ ــف البسـ ــيط.

المواقع اإللكرتونية
■	 Australian Plain Packaging — Dispute in the World Trade Organization, McCabe Centre for Law
and Cancer,
http://www.mccabecentre.org/knowledge-hub/current/auspp-wto.

نفذ كل واحـ ــد مـ ــن تدابـ ــر التغليـ ــف البسـ ــيط فـ ــي ظـ ــروف فريـ ــدة مـ ــن نوعهـ ــا ،وذلـ ــك للحـ ــد مـ ــن النطـ ــاق
وسـ ـ ُـي ّ

■	 Dispute settlement, World Trade Organization,

الـ ــذي يمكـ ــن فيـ ــه إضفـ ــاء طابـ ــع التعميـ ــم بشـ ــأن المسـ ــائل القانونيـ ــة .وبرغـ ــم ذلـ ــك ،فإنـ ــه يمكـ ــن تحديـ ــد أنـ ــواع

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm.

المطالبـــات القانونيـــة التـــي قـــد تنشـــأ فـــي بلـــدان أخـــرى عنـــد النظـــر فـــي المطالبـــات المقدمـــة ضـــد أســـراليا
ضمـــن الســـياق األوســـع نطاق ــ ًا للطعـــون القانونيـــة المقدمـــة ضـــد تدابـــر مكافحـــة التبـــغ فيهـــا .وقـــد يتســـنى

■	 Document index, Australia — Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications

تعزيــــ�ز المواقــــف القانونيــــة للواليــــات القضائيــــة العاكفــــة علــــى تنفيــــذ التغليــــف البســــيط عــــن طريــــ�ق اتخــــاذ

and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging,

اإلجـــراءات المبينـــة فـــي القســـم  3-3أعـــاه .وينبغـــي أال ُيخلـــط بـــن هـــذه االســـراتيجيات والمشـــورة القانونيـــة

http://www.mccabecentre.org/knowledge-hub/current/auspp-wto/docs-auspp.

المبينـــة بالتفصيـــل فيمـــا يخـــص ظروف ــ ًا بعينهـــا ،ولكنهـــا ت�ثـــر فع ــاً مشـــاكل قانونيـــة يتعـــن بحثهـــا بمزيـــد مـــن
ّ
التفصيـــل .وتـــرز أيض ــ ًا هـــذه االســـراتيجيات الحاجـــة إلـــى تقي�يـــم االعتبـــارات القانونيـــة ومعالجتهـــا انطالق ــ ًا مـــن

■	 Australian Plain Packaging Laws — Investor-State Dispute brought by Philip Morris Asia, McCabe
Centre for Law and Cancer,

مرحلـ ــة البـ ــدء بعمليـ ــة رسـ ــم السياسـ ــات.

http://www.mccabecentre.org/knowledge-hub/current/auspp-investment.
■	 Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12,
Italaw,
http://www.italaw.com/cases/851.
■	 Tobacco Control Laws, Campaign for Tobacco-Free Kids,
http://www.tobaccocontrollaws.org/.

الكتب
■	 McGrady B. Trade and public health: the WTO, tobacco, alcohol and diet. Cambridge, England:
Cambridge University Press, 2011.
■	 Voon T, Mitchell AD, Liberman J, Ares G. eds. Public health and plain packaging of cigarettes: legal
issues. Cheltenham, England: Edward Elgar, 2012.
■	 Voon T, Mitchell AD, Liberman J, eds. Regulating tobacco, alcohol and unhealthy foods: the legal
issues. Abingdon, England: Routledge, 2012.
■	 Alemanno A, Garde A. Regulating lifestyle risks: the EU, alcohol, tobacco and unhealthy diets.
Cambridge, England: Cambridge University Press, 2015.
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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 مكثّفــــن
ومنســـقني مـــن جانـــب شـــركات التبـــغ فـــي القطاعـــن العـــام والخـــاص كليهمـــا .كمـــا يمكـــن أن ت�توقـــع
الحكوم ــات أن تس ــتغل تل ــك الش ــركات الجماع ــات المتعاطف ــة معه ــا ،مث ــل مؤسس ــات الفك ــر التحرري ــة
التوجـــه وهيئـــات الملكيـــة الفكريـــة والجهـــات التـــي تبيـــع بالتجزئـــة .وحرصـــت شـــركات التبـــغ فـــي هـــذا
ّ
شــكِّلت أول مجموع ــة
الص ــدد عل ــى تنس ــيق جهوده ــا ف ــي مي ــدان معارض ــة التغلي ــف البس ــيط من ــذ أن ُ
معنيـــة بالعلـــب المغ ّلفـــة بتغليـــف بســـيط فـــي عـــام .1993
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وتشـ ــر التجـ ــارب المسـ ــتمدة فـ ــي كل مـ ــن أسـ ــراليا وفرنسـ ــا وأيرلنـ ــدا والمملكـ ــة المتحـ ــدة إلـ ــى أن
شـ ــركات التبـ ــغ سـ ــتواظب علـ ــى معارضـ ــة التغليـ ــف البسـ ــيط بطـ ــرق تذهـ ــب إلـ ــى مـ ــا هـ ــو أبعـ ــد مـ ــن
حـ ــدود معارضتهـ ــا العاديـ ــة لتدابـ ــر مكافحـ ــة التبـ ــغ ،علـ ــى أن الشـ ــركات المذكـ ــورة لـ ــم تحـ ــظ فـ ــي كل
واحـ ــد مـ ــن تلـ ــك البلـ ــدان سـ ــوى بقـ ــدر ضئيـ ــل جـ ــد ًا مـ ــن الت�أي�يـ ــد العـ ــام وبمعارضـ ــة ت ـ ـ�كاد ال ُتذكـ ــر مـ ــن
جه ــات غ ــر تل ــك الش ــركات نفس ــها .وع ــاوة عل ــى ذل ــك ،فق ــد أعرب ــت المجموع ــات المعني ــة بالش ــؤون
الطبيــــة والصحــــة العموميــــة فــــي تلــــك البلــــدان عــــن ت�أي�يدهــــا القــــوي للتغليــــف البســــيط ،وكذلــــك
المدخنــــن.
ورغـ ــم ذلـ ــك ،وإضافـ ــة إلـ ــى إجـ ــراءات الطعـ ــن فـ ــي التغليـ ــف البسـ ــيط أمـ ــام المحاكـ ــم ،فقـ ــد قدمـ ــت
شـــركات التبـــغ والجهـــات التـــي تناصرهـــا عـــدد ًا كبـــر ًا مـــن المطالبـــات التـــي تعـــرض فيهـــا علـــى هـــذا
التغليـ ــف ،وهـ ــي مطالبـ ــات كانـ ــت فـ ــي بعـ ــض الحـ ــاالت مض ّللـ ــة علـ ــى نحـ ــو واضـ ــح وضـ ــوح الشـ ــمس.
وجادلــــت مثــــاً شــــركات التبــــغ فــــي أســــراليا بالقــــول إن المملكــــة المتحــــدة رفضــــت فكــــرة تنفيــــذ
التغليـــف العـــادي ،بينمـــا كانـــت المملكـــة المتحـــدة عاكفـــة فـــي واقـــع األمـــر علـــى االســـتعداد للنظـــر
فـ ــي سياسـ ــة تنفيـ ــذه.
وأبــــدت شــــركات التبــــغ فــــي كثــــر مــــن الحــــاالت ت�كهنــــات بشــــأن اآلثــــار الســــلبية التــــي قــــد يخ ّلفهــــا
التغليــــف البســــيط بمجــــرد تنفيــــذه ،وهــــي ت�كهنــــات شــــملت افرتاضــــات مؤداهــــا أن مــــن شــــأن
ويخفـ ــض األسـ ــعار ،ويدفـ ــع المسـ ــتهلكني
التغليـ ــف البسـ ــيط أن يزيـ ــد معـ ــدالت االتجـ ــار غـ ــر المشـ ــروع،
ّ
ـول إلـ ــى عالمـ ــات تجاريـ ــة أرخـ ــص سـ ــعر ًا عوض ـ ـ ًا عـ ــن اإلقـ ــاع عـ ــن التدخـ ــن ،ويعـ ـ ّـرض الجهـ ــات
إلـ ــى التحـ ـ ّ
التـ ــي تبيـ ــع بالتجزئـ ــة لحـ ــاالت ت�أخـ ــر ألنهـ ــا سـ ــتعجز عـ ــن تحديـ ــد العالمـ ــات التجاريـ ــة ،ويسـ ــفر عـ ــن دفـ ــع
ويمهـ ــد السـ ــبيل
تعويضـ ــات بمليـ ــارات الـ ــدوالرات إلـ ــى شـ ــركات التبـ ــغ بسـ ــبب لجوئهـ ــا إلـ ــى القضـ ــاء،
ّ
أمـ ــام إعـ ــداد منحـ ــدر زلـ ــق يـ ــؤدي إلـ ــى تنظيـ ــم منتجـ ــات أخـ ــرى بالطريقـ ــة نفسـ ــها.
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ـدرات بـ ــن صفـ ــوف األسـ ــر المعيشـ ــية أن مسـ ــتويات الوعـ ــي بمنتجـ ــات التبـ ــغ غـ ــر الحاملـ ــة لعالمـ ــة تجاريـ ــة
المخـ ـ ّ
ومعـــدالت تعاطـــي تلـــك المنتجـــات فـــي عـــام  2013قـــد انخفضـــت منـــذ عـــام  2010فيمـــا بـــن المدخنـــن البالغـــة

وأبـ ــدت شـ ــركات التبـ ــغ هـ ــذه التنبـ ــؤات والحجـ ــج نفسـ ــها فـ ــي العديـ ــد مـ ــن الواليـ ــات القضائيـ ــة ،بيـ ــد أنـ ــه ينبغـ ــي
للحكومــــات أال تقبــــل بهــــا فــــي شــــكلها الظاهــــري بالنظــــر إلــــى طائفــــة واســــعة مــــن األســــباب ،منهــــا مثــــاً

أعماره ــم  14عامــ ًا أو أك ــر 157 .و ُت ِ
ظه ــر األرق ــام ال ــواردة م ــن وزارة الهج ــرة وحماي ــة الح ــدود أن هن ــاك اختالف ــات

ما يلــــي:

ـجلة
الم ّتجـ ــر بهـ ــا اتجـ ــار ًا غـ ــر مشـ ــروع عام ـ ـ ًا بعـ ــام ،وأن األرقـ ــام ُ
طفيفـ ــة فـ ــي مصـ ــادرة منتجـ ــات التبـ ــغ ُ
المسـ ـ ّ
ـجلة فـ ــي الثنائيـ ــة  158 .2010-2009وإضافـ ــة إلـ ــى
فـ ــي الثنائيتـ ــن  2013-2012و 2014-2013مماثلـ ــة لتلـ ــك ُ
المسـ ـ ّ

■هــــذه التنبــــؤات معــــدّ ة بوصفهــــا جهــــوداً راميــــة إىل الحيلولــــة دون إقــــرار التغليــــف البســــيط قانونيــــاً ،وهــــي تتفــــق مــــع املصالــــح
الشــــخصية لــــركات التبــــغ؛

ذلـــك ،أثبتـــت مســـوح أخـــرى ُن ِ
شـــرت فـــي مجـــات تخضـــع الســـتعراض األقـــران أن نســـبة المدخنـــن الذيـــن يبلغـــون
والم ّتجـــر بهـــا اتجـــار ًا غـــر مشـــروع
عـــن المعـــدالت الحاليـــة لتعاطـــي منتجـــات التبـــغ غـــر الحاملـــة لعالمـــة تجاريـــة
ُ

■ومل تؤت هذه التنبؤات أكلها يف أسرتاليا؛

لـ ــم ت�تغـ ــر بشـ ــكل ملحـ ــوظ بـ ــن عامـ ــي  2001و ،2013اللذيـ ــن تخللتهمـ ــا فـ ــرات سـ ــبقت تنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط

■وغالباً ما ال تستند هذه التنبؤات إىل أي أساس منطقي.

وأخـــرى تلتـــه.
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وفـ ــي ضـ ــوء المـ ــدى الـ ــذي تعـ ــارض فيـ ــه دوائـ ــر صناعـ ــة التبـ ــغ التغليـ ــف البسـ ــيط ،فإنـ ــه يجـ ــدر النظـ ــر فـ ــي بعـ ــض

وبطبيعــــة الحــــال فــــإن تجربــــة أســــراليا بشــــأن االتجــــار غــــر المشــــروع قــــد تختلــــف عــــن تجربــــة ســــائر الواليــــات

أبـ ــرز التنبـ ــؤات التـ ــي أبدتهـ ــا شـ ــركات التبـ ــغ فـ ــي سـ ــياق معارضتهـ ــا للتغليـ ــف البسـ ــيط.

القضائيـ ــة ،ورغـ ــم ذلـ ــك ،ال يوجـ ــد أي أسـ ــاس منطقـ ــي ُيسـ ــتند إليـ ــه فـ ــي الدفـ ــع بالقـ ــول إن التغليـ ــف البسـ ــيط
يزيـ ــد معـ ــدالت االتجـ ــار غـ ــر المشـ ــروع .وقـ ــد أشـ ــارت شـ ــركات التبـ ــغ فـ ــي هـ ــذا الصـ ــدد إلـ ــى أنـ ــه سـ ــيكون سـ ــهالً
المزوري ــ�ن االنخـــراط فـــي مجـــال تزي�يـــف العالمـــات التجاريـــة لمنتجـــات التبـــغ المغ ّلفـــة بغـــاف بســـيط ،وهـــو
علـــى
ّ

1-4

المزوريــ�ن ق ــادرون فعــاً عل ــى نس ــخ كام ــل العل ــب الحامل ــة لعالم ــة تجاري ــة وب ــأن
ادع ــاء يعج ــز ع ــن التس ــليم ب ــأن
ّ
الحكومـ ــات قـ ــد تختـ ــار السـ ــماح باسـ ــتخدام أجهـ ــزة لمكافحـ ــة تزي�يـ ــف المنتجـ ــات عنـ ــد تغليفهـ ــا.

التغليف البسيط واالتجار غري المشروع؟

وعلــــى أيــــة حــــال ،فــــإن هنــــاك تدابــــر إنفــــاذ أخــــرى يمكــــن االســــتعانة بهــــا للتصــــدي لممارســــات االتجــــار غــــر
المشـ ــروع ،وهـ ــي تشـ ــمل التدابـ ــر المنصـ ــوص عليهـ ــا فـ ــي المـ ــادة ( 15االتجـ ــار غـ ــر المشـ ــروع بمنتجـ ــات التبـ ــغ)
مـــن اتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة ،فض ــاً عـــن تلـــك المنصـــوص عليهـــا فـــي بروتوكـــول القضـــاء علـــى االتجـــار غـــر
ـدق عليـــه
الملحـــق باتفاقيـــة المنظمـــة اإلطاريـــة ،وهـــو بروتوكـــول مفتـــوح لكـــي تصــ ّ
المشـــروع بمنتجـــات التبـــغ ُ
األطـ ــراف فـ ــي االتفاقيـ ــة المذكـ ــورة.

م ــن الش ــائع ب ــن ش ــركات التب ــغ ل ــدى معارضته ــا العتم ــاد تداب ــر مكافح ــة التب ــغ أن تحت ــج بالق ــول إن تل ــك التداب ــر
س ــتزيد مع ــدالت االتج ــار غ ــر المش ــروع ،مث ــل تهري ــب المنتج ــات وتزي�ي ــف العالم ــات التجاري ــة .وتس ــعى الش ــركات
بســـوقها لتلـــك الحجـــة إلـــى التم ّلـــص مـــن التنظيـــم وتهيئـــة الظـــروف المواتيـــة لالســـتخفاف بمـــا تحققـــه تدابـــر
مكافحـ ــة التبـ ــغ مـ ــن نتائـ ــج عقـ ــب تنفيذهـ ــا .وفيمـ ــا يتعلـ ــق بالمجـ ــال المذكـ ــور الحق ـ ـ ًا ،فـ ــإن األرقـ ــام الرسـ ــمية
عندم ــا تش ــر إل ــى أن أح ــد تداب ــر مكافح ــة التب ــغ ق ــد أفض ــى إل ــى تخفي ــض المبيع ــات ،ف ــإن م ــن الش ــائع بالنس ــبة
إلـــى شـــركات التبـــغ أن تجـــادل بالقـــول إن األرقـــام الدالـــة علـــى انخفـــاض المبيعـــات ُتعـــزى إلـــى زيـــادة معـــدالت
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بينـــات مســـتقلة
تبينهـــا تلـــك األرقـــام الرســـمية ،بيـــد أنـــه ال ت�توفـــر فـــي أســـراليا ّ
االتجـــار غـــر المشـــروع التـــي ال ّ
وموثوقـــة ت�ثبـــت أن التغليـــف البســـيط قـــد زاد تلـــك المعـــدالت فيهـــا.
تزوده ــا بتقدي ــرات دوري ــة ع ــن حج ــم
وق ــد صان ــت ش ــركات التب ــغ األس ــرالية عالقته ــا بمؤسس ــة  KPMG LLPلك ــي ّ
الســـوق غـــر المشـــروعة فـــي أســـراليا .وتضمـــن تقري ــ�ر المؤسســـة عـــن كامـــل عـــام  2014إخطـــار ًا مهم ــ ًا يبــ ّـن
ـددة اتفقـ ــت عليهـ ــا شـ ــركة التبـ ــغ الربيطانيـ ــة األمريكيـ ــة المحـ ــدودة
ـد وفق ـ ـ ًا الختصاصـ ــات محـ ـ ّ
أن التقري ـ ـ�ر قـ ــد � ِأعـ ـ ّ
154
ـاء علـ ــى تلـ ــك
فـ ــي أسـ ــراليا وشـ ــركة فيليـ ــب موريـ ــس المحـ ــدودة وشـ ــركة إمبـ ــر يـ ــال المحـ ــدودة للتبـ ــغ .وبنـ ـ ً

ـدد عل ــى أن ــه “ينبغ ــي أال ُينظ ــر إل ــى التقريــ�ر عل ــى
المعل ــن عنه ــا ،ف ــإن اإلخط ــار يش ـ ّ
االختصاص ــات المح ـ ّ
ـددة وغ ــر ُ
أنـ ــه مناسـ ــب مـ ــن حيـ ــث االسـ ــتخدام أو التعوي ـ ـ�ل عليـ ــه مـ ــن جانـ ــب أي شـ ــخص آخـ ــر أو ألي غـ ــرض كان” 155 .ورغـ ــم
ذلـ ــك ،اسـ ــتعانت شـ ــركات التبـ ــغ بالتقري ـ ـ�ر المتعلـ ــق بكامـ ــل عـ ــام  2014لكـ ــي تبـ ـ ّـن فيـ ــه أن معـ ــدالت االتجـ ــار غـ ــر
المشـــروع ،وخاصـــة بمنتجـــات التبـــغ غـــر الحاملـــة لعالمـــة تجاريـــة ،قـــد زادت زيـــادة هامشـــية خـــال عامـــي 2013
و 2014برمتهمـــا فـــي أعقـــاب تنفيـــذ التغليـــف البســـيط ،غـــر أن التقري ــ�ر يعتمـــد علـــى مســـح إلكرتونـــي طوعـــي
بشـ ــأن المسـ ــتهلكني ،وكذلـ ــك علـ ــى مسـ ــح بشـ ــأن العلـ ــب الفارغـ ــة انطـ ــوى علـ ــى دراسـ ــة مـ ــا ُيرمـ ــى مـ ــن تلـ ــك
العلـــب فـــي كـــرى المـــدن ،وهـــي طرائـــق تخضـــع كل واحـــدة منهـــا لقيـــود شـــديدة.

ألن ــه س ــيؤدي ف ــي نهاي ــة المط ــاف إل ــى تخفي ــض أس ــعار بي ــع منتج ــات التب ــغ بالتجزئ ــة وي�زي ــد بذل ــك الطل ــب عل ــى
تلـ ــك المنتجـ ــات .وقـ ــد اسـ ــتندت الشـ ــركات فـ ــي ادعائهـ ــا ذاك إلـ ــى أسـ ــاس منطقـ ــي مـ ــؤداه أن المسـ ــتهلكني
سـ ــيعزفون عـ ــن دفـ ــع مبلـ ــغ إضافـ ــي لشـ ــراء عالمـ ــات تجاريـ ــة مغلفـ ــة بغـ ــاف بسـ ــيط ،وأن هـ ــذا األمـ ــر سـ ــيؤدي
إلـــى إي�جـــاد أســـواق لطـــرح منتجـــات متجانســـة علـــى نحـــو متزايـــد.
وم ــن الواض ــح أن بإم ــكان الحكوم ــات التص ــدي له ــذه المخاط ــر بفض ــل اتخ ــاذ تداب ــر بش ــأن ف ــرض الضرائ ــب وتحدي ــد
األسـ ــعار ،مـ ــن قبيـ ــل زيـ ــادة الضرائـ ــب أو تحديـ ــد أسـ ــعار دنيـ ــا .وقامـ ــت حكومـ ــة أسـ ــراليا مث ـ ـاً عندمـ ــا أعلنـ ــت عـ ــن
نيتهـــا العتمـــاد التغليـــف البســـيط بفـــرض زيـــادة فوريـــة أيض ــ ًا نســـبتها  25٪فـــي ضري�بـــة بيـــع المنتجـــات ،وأعلنـــت
فـــي عـــام  2013عـــن فـــرض أربـــع زيـــادات متعاقبـــة أخـــرى بنســـبة  12.5٪لـــكل واحـــدة منهـــا.
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وتشـ ــر بحـ ــوث أخـ ــرى تسـ ــتعني بطرائـ ــق موثوقـ ــة إلـ ــى أن معـ ــدالت االتجـ ــار غـ ــر المشـ ــروع بمنتجـ ــات التبـ ــغ لـ ــم
تط ــرأ عليه ــا أي ــة زي ــادة من ــذ تنفي ــذ التغلي ــف البس ــيط .وتب ـ ّـن م ــن المس ــح الوطن ــي بش ــأن اس ــراتيجيات مكافح ــة
58

جادلـ ــت شـ ــركات التبـ ــغ قبـ ــل تنفيـ ــذ التغليـ ــف البسـ ــيط فـ ــي أسـ ــراليا بالقـ ــول إن هـ ــذا التغليـ ــف لـ ــن يكـ ــون فعـ ــاالً

ـد مـــدى تنافـــس شـــركات التبـــغ فـــي مجـــال األســـعار مـــن المســـائل المتعلقـــة باالختيـــار أيض ــ ًا .وقـــد ُطر ِحـــت
ويعــ ّ
فـــي أســـواق أســـراليا مجموعـــة ضئيلـــة مـــن منتجـــات التبـــغ الرخيصـــة األســـعار ،علـــى أن أســـعار البيـــع بالتجزئـــة
ارتفع ــت وتج ــاوزت الزي ــادات الضري�بي ــة ،ول ــم تم ّث ــل مجانس ــتها ف ــي األس ــواق مش ــكلة كب ــرة ف ــي ه ــذا الص ــدد.
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3-4

التغليف البسيط والجهات
التي تبيع بالتجزئة؟

موارد مرجعية
إضافية

ُز ِعـ ــم فـ ــي معـ ــرض السـ ــعي الحثيـ ــث إلـ ــى معارضـ ــة التغليـ ــف البسـ ــيط أن هـ ــذه السياسـ ــة سـ ــتؤثر سـ ــلب ًا علـ ــى
الجهـ ــات التـ ــي تبيـ ــع بالتجزئـ ــة مـ ــن ناحيتـ ــن اثنتـ ــن.
أوالهمــــا االدعــــاء القائــــل إن التغليــــف البســــيط ســــربك الجهــــات التــــي تبيــــع بالتجزئــــة ويحــــدث حــــاالت ت�أخــــر،
المرجـ ــح
ولكـ ــن حــ ــتى إن طـ ــرأت زيـ ــادة طفيفـ ــة علـ ــى وقـ ــت التجهيـ ــز عقـ ــب اعتمـ ــاد ممارسـ ــة جديـ ــدة ،فـ ــإن مـ ــن
ّ
ويعيـــدوا بذلـــك وقـــت التجهيـــز إلـــى
أن يكتســـب الموظفـــون الخـــرة بالممارســـة ويســـارعوا فـــي اإللمـــام بهـــاُ ،
مسـ ــتوياته األساسـ ــية .وتبـ ـ ّـن مث ـ ـاً مـ ــن دراسـ ــة أجريـ ــت بأسـ ــراليا عـ ــن أوقـ ــات اسـ ــرجاع السـ ــجائر قبـ ــل اعتمـ ــاد
التغليـــف البســـيط وبعـــده أن “الجهـــات التـــي تبيـــع بالتجزئـــة ســـرعان مـــا اكتســـبت خـــرة بالتشـــريع الجديـــد بشـــأن

التقديرات المتعلقة باآلثار التنظيمية
■	 Ireland, Regulatory Impact Analysis on the Public Health (Standardised Packaging of Tobacco) Bill
2014, July 2014, available at
http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2013/12/Standardised-Packaging-RIA-July-2014-FINAL.
doc

البين ــات عق ــب ع ــودة وق ــت االس ــرجاع إل ــى وقع ــه األساس ــي ف ــي األس ــبوع
التغلي ــف البس ــيط ،وه ــو م ــا أثبت�ت ــه ّ
المحتمــــل أن ت�تحقــــق أوقــــات االســــرجاع
الثانــــي مــــن التنفيــــذ وبقائــــه كذلــــك بعــــد عــــدة أشــــهر .ومــــن غــــر ُ

■	 United Kingdom, Impact Assessment: Standardised Packaging of Tobacco Products, 5 March 2012,

مولــــة مــــن دوائــــر صناعــــة التبــــغ ،وأن
الطويلــــة التــــي توقعــــت حدوثهــــا الجماعــــات التــــي تبيــــع بالتجزئــــة
ُ
والم ّ

available at

يرتتـــب عليهـــا ت�كاليـــف توقعـــت تلـــك الجماعـــات أن ت�ت�كبدهـــا صغـــرى الجهـــات التـــي تبيـــع بالتجزئـــة بســـبب تنفيـــذ

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/170569/

التغليـ ــف البسـ ــيط”.

dh_133576.pdf
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أم ــا الناحي ــة الثاني ــة ،فق ــد � ِ
أش ــر فيه ــا إل ــى أن انخف ــاض مبيع ــات منتج ــات التب ــغ بس ــبب التغلي ــف البس ــيط س ــيؤثر
س ــلب ًا عل ــى الجه ــات الت ــي تبيعه ــا بالتجزئ ــة .وم ــن األهمي ــة بم ــكان ف ــي ه ــذا الص ــدد إدراك الف ــرق ب ــن انخف ــاض
معـ ــدالت انتشـ ــار تعاطـ ــي التبـ ــغ وانخفـ ــاض المبيعـ ــات إجمـ ــاالً ،وهـ ــي مبيعـ ــات قـ ــد تبقـ ــى فـ ــي البلـ ــدان التـ ــي
تش ــهد نم ــو ًا س ــكاني ًا قويـ ـ ًا بمع ــدالت ثابت ــة أو تط ــرأ عليه ــا زي ــادات أيضـ ـ ًا عن ــد انخف ــاض مع ــدالت انتش ــار تعاط ــي
التبـــغ .وإضافـــة إلـــى ذلـــك ،فـــإن مـــن الضـــروري أيض ــ ًا اإلشـــارة إلـــى أنـــه مـــن غـــر المتوقـــع أن ُيحـــدث التغليـــف
ـد
البســـيط انخفاض ــ ًا كبـــر ًا ومفاجئ ــ ًا فـــي مبيعـــات التبـــغ .ومثلمـــا هـــو
ّ
موضـــح أعـــاه ،فـــإن التغليـــف البســـيط معــ ّ
لغ ــرض تنفي ــذه ف ــي إط ــار اتب ــاع نه ــج ش ــامل لمكافح ــة التب ــغ وتعزيــ�ز تنفي ــذ تداب ــر التوس ــيم والتغلي ــف القائم ــة
والقيـــود المفروضـــة علـــى اإلعـــان عـــن التبـــغ والرتوي ــ�ج لـــه ورعايتـــه ،وهـــو تغليـــف يم ّثـــل بمعنـــاه هـــذا تغي ــ�ي ًا
تدري�جي ــ ًا فـــي السياســـة المنتهجـــة وليـــس تغي ــ�ي ًا جذري ــ ًا تمثلـــه شـــركات التبـــغ والجهـــات التـــي تناصرهـــا.

■	 United Kingdom Department of Health. Consultation on standardised Packaging of Tobacco
Products: equality impact Assessment, 16 April 2012, available at
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/170570/
dh_133580.pdf
■	 United Kingdom, Department of Health. Impact assessment: standardised packaging of tobacco
products, 13 February 2015, available at
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/403729/201502-09-RPC12-DH-1229_4__-_Standardised_Packaging_for_tobacco_products.pdf

صحائف الوقائع
■	 Fact sheet no. 3: What has happened to use of illicit tobacco since the introduction of legislation
to standardise the packaging of tobacco products in Australia? Cancer Council Victoria, available
at https://www.cancervic.org.au/plainfacts/browse.asp?ContainerID=factsheets1
■	 Fact sheet no. 5: How much have retailers been affected by plain packaging legislation? Cancer
Council Victoria, available at
https://www.cancervic.org.au/plainfacts/browse.asp?ContainerID=factsheets1
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