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"استعدوا للتغليف البسيط" هو الموضوع الرئيسي لليوم العالمي للامتناع عن التبغ لعام 2016. وتسّلط منظمة الصحة العالمية الضوء
هذا العام على أهمية التغليف البسيط كتدخل فّعال في مجال الصحة العمومية للحد من الطلب على التبغ.

  

فالتغليف البسيط هو الذي يعرض الأسماء التجارية وأسماء المنتجات بنمط معياري موحد للون والخط، ويحظر استخدام الشعارات
والألوان والصور العلامة التجارية أو المعلومات الترويجية (داخل أو خارج عبوة التبغ).

  

وتدعو منظمة الصحة العالمية البلدان إلى النظر في اعتماد قوانين لتنفيذ التغليف البسيط على جميع منتجات التبغ، سواء التبغ
ـَُدَخن أو التبغ الذي لا ُيَدَخن. الـم

  

وتشمل الأهداف المتوخاة من حملة هذا العام للامتناع عن تعاطي التبغ:

  

  

  

تسليط الضوء على دور التغليف البسيط كجزء من نهج شامل ومتعدد القطاعات لمكافحة التبغ.

  

تيسير عملية وضع السياسات من قبل الدول الأعضاء، وعولمة التغليف البسيط عن طريق توفير معلومات غنية بالحقائق ومقنعة
وُمحّفزة.

  

تشجيع البلدان الأعضاء على تعزيز التدابير الخاصة بالتغليف والتوسيم البسيطين، وفرض قيود على الإعلان والترويج ورعاية
المناسبات فيما تعمل البلدان على تطبيق نهٍج متدرٍج صوب التغليف البسيط.

  

دعم البلدان والمجتمع المدني في جهودها المناوئة لتدخل صناعة التبغ في العمليات السياسية التي ستفضي إلى اعتماد القوانين
الخاصة بالتغليف البسيط
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إن التبغ هو الـُمنَتج الاستهلاكي القانوني الوحيد الذي يقتل إذا ما استهلك على النحو الذي تنشده الشركة الـُمصّنِعة له. وتشير
التوقعات إلى أن مليار إنسان سيفقدون حياتهم في هذا القرن نتيجة للأمراض المتعلقة بالتبغ. وُيَعّدُ اليوم العالمي لمنظمة الصحة

العالمية للامتناع عن التبغ فرصًة سانحة لإنقاذ الأرواح، والحد من الأضرار الناجمة عن تعاطي التبغ.

الرسائل الرئيسية لليوم العالمي للامتناع عن التبغ لهذا العام  
  

التغليف البسيط:

  

يقلل من الطلب على التبغ.

  

يحفز عزم المدخنين على الإقلاع عن التبغ.

  

يقلل من جاذبية منتجات التبغ.

  

يقييد استخدام تغليف التبغ كشكل من أشكال الإعلان عن التبغ والترويج له.

  

يحد من المعلومات المضللة الموجودة على التغليف والتوسيم.

  

يزيد من فعالية التحذيرات الصحية.
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