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الكثري من ي طب ق و . ز على تغليف منتجات التبغرك  اليوم الذي يوافق اليوم العادلي لالمتناع عن تعاطي التبغ، ن   ىذايف 

. منها ما يأخذ شكل نص أو صورة ها؛ميوستو منتجات التبغ سياسة أو أخرى لتغليف بالفعل البلدان يف اإلقليم 
 والتغليف البيي  سياسة تيري يف ىذا ادلضمار.  التغليف البيي  كططوة تاليةوتوصي منظمة الصحة العادلية بتبّن  

كما أوصت بو كذلك الدالئل . اليت ينبعث منها دخان أو عدمية الدخانعلى مجيع منتجات التبغ، سواء تلك 
أول  د  ع  اليت ت    ،من اتفاقية منظمة الصحة العادلية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 11و 11ادلادتني تنفيذ بشأن اإلرشادية 

 .اتفاقية يشهدىا العامل يف رلال الصحة العمومية

 فما ىو التغليف البيي ؟

مهما   ض عبوات التبغ أي زلتوىً إىل أذىانكم تلقائياً أن معناىا أال تعر   درقد يتبا ،يف كلمة "بيي "عندما تفكرون 
وافر تي وتبييطاً لألمر، ال. غري تقليدي ض العبوة البييطة احملتوى لكن مبعنً ، تعر  األمر ويف حقيقة. كان شكلو أو نوعو
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من ادلزايا اليت جتعل منها عبوة تقليدية إلحدى منتجات التبغ، ومن ىذه ادلزايا األلوان والعالمات  العبوة البييطة أي  يف 
 .التجارية والشعارات

من اتفاقية منظمة الصحة العادلية اإلطارية بشأن مكافحة  11و 11دلادتني ا تنفيذبشأن لدالئل اإلرشادية لووفقًا 
دام الشعارات أو األلوان أو صور العالمات العبوة البييطة ىي تلك اليت حتظر أو تفرض قيودًا على استطفإن التبغ، 

مثل  نيعادي وخ    ر فق  االسم التجاري واسم ادلنتج مكتوبني بلون  ظه  فهذه العبوة ت  . التجارية أو ادلعلومات الرتوجيية
تحذيرات العلى ىذا النوع من التغليف تقتصر ادلعلومات اليت يعر ضها و . األلوان ادلتباينةغريمها من األسود واألبيض أو 

 .الصحية والدمغات الضريبية وغريىا من ادلعلومات أو العالمات اليت تفرضها احلكومات

 توصي ادلنظمة بالتغليف البيي ؟إذاً دلاذا 

لقد أثبتت التجربة يف بلدان كثرية حول العامل أن التغليف البيي  )إذا ما اقرتن بتدابري أخرى مثل زيادة الضرائب 
وإقرار سياسات تضمن خلو األماكن  ،ر على اإلعالن عن ىذه ادلنتجاتوفرض حظ   ،لتبغادلفروضة على منتجات ا
وقد عمدت دوائر . من الطب على التبغ الة للحد  الت الصحة العمومية الفع  أحد تدخ  ىو العامة من دخان التبغ( 

إلغراء األطفال والشباب بتعاطي عبوات التبغ من "جاذبية وبريق" تتمتع بو إىل توظيف ما  ،ولينوات ،صناعة التبغ
 .التبغ

ويف إقليم . ض للتدخني اليليباء تعاطي التبغ أو التعر  ماليني شطص حول العامل جر   6ويف كل عام ميوت حوايل 
ومع . من البالغني يف ادلتوس ( يدخنون التبغ %11أي أن من النياء ) %4من الرجال و %13شرق ادلتوس ، ىناك 
بل إن معدالت . يف أوساط النياء %11بني الرجال و %21دلدخنني يف بعض البلدان لتصل إىل ذلك، ترتفع نيبة ا

يف أوساط  %11بني الفتيان و %41التدخني يف أوساط الشباب تبعث على القلق بشكل خاص؛ إذ تصل إىل 
لكنها اليجائر و  نمكثر شهرة يف أوساط الشباب ج األ؛ وىي ادلنت  ىذه ادلعدالت تدخني الشيشةتشمل و . الفتيات
 .أقل منها خطراً لييت 

من الطلب على التبغ، فضاًل عن إطفاء بريق منتجات  م يف احلد  يه  والتغليف البيي  ىو أحد التدابري ادلهمة اليت ت  
كما . وفرض قيود على استطدام العبوات كأحد أشكال اإلعالن عن منتجات التبغ والرتويج ذلاتها، تقليل جاذبيو التبغ 
، ويزيد فاعلية لةضل  م   ال لتغليف والتوسيماوسائل إىل  صناعة التبغ وءجل ىذا النوع من التغليف مندام استط سيحد  
بنا أن نتذكر أن تدبري واحد من  حري  . غري أنو من الطلب على التبغ يياعد يف احلد   ن ث  حذيرات الصحية، وم  الت

ن سياسات جًا شاماًل يتضم  وعلى البلدان أن تتبن ن  . ق وحده النتائج ادلرجوةق  التدابري الرامية إىل مكافحة التبغ لن ي  
 .فو من آثار على الصحةل  من الطلب على التبغ وما ي   للحد   خاصة بتوسيم منتجات التبغ وتغليفها

ييتطيع رامسو اليياسات واجملتمع ادلدين  ،أيار/مايو 11لذي يوافق ويف ىذا اليوم العادلي لالمتناع عن تعاطي التبغ ا
ق بالفعل اثنا عشر طب  وي  . ي إمكانات التغليف البيي واجلمهور أن يتطذوا إجراءات تكفل حتول حكوماهتم إىل تقص  

 رة على عبوات التبغ إدراكاً منها ألمهية اليياسات ذات الصلة بالتغليف والتوسيم يف احلد  صو  بلداً يف اإلقليم حتذيرات م  
 .من الطلب على التبغ

 .وتوسيمهايف رلايل تغليف منتجات التبغ القيام هبا لكثري من البلدان اليت ينبغي فالتغليف البيي  ىو اخلطوة التالية 


