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اإلعالن يوثر على استخدام التبغ

ينفق قطاع صناعة التبغ مليارات الدوالرات سنويًا على تسويق منتجاته. 2  حيث يستخدم 
هذا القطاع خليطًا من األساليب التكتيكية الخاصة باإلعالن والترويج والرعاية للتأثير 

المباشر على استخدام التبغ وللتأثير على السلوكيات المتعلقة بالتبغ. فاإلعالن عن التبغ 
وترويجه ورعايته:

	 يعمل على تعزيز استخدام التبغ كسلعة مألوفة وفاتنة.
	 وهي يعتبر حمالت خادعة ومضللة.

	 يعمل على إضعاف حمالت الصحة العامة.
	 يستهدف فئة محددة من السكان مثل السيدات والشباب ومجموعات األقلية.

يزيد من معدل استهالك التبغ وذلك من خالل:  3,4,5	   
جذب انتباه مستخدمي تبغ جدد. ◦ 

زيادة معدالت االستهالك بين المدخنين الحاليين. ◦ 
الحد من رغبة المدخن في اإلقالع عن التدخين. ◦ 

تشجيع المدخنين السابقين للعودة مرة أخرى إلي التدخين. ◦ 

فمن خالل اإلعالن عن منتجاته، يحاول قطاع صناعة التبغ خلق بيئة من التآلف والقبول 
االجتماعي للتبغ، ومن ثم إضعاف قوة التحذيرات التي تشن حول عواقبه الصحية. 6 

قرارات احلظر الشاملة تقلص استخدام التبغ

إن قرارات الحظر الشامل التي من شأنها منع وتحريم استخدام كافة اإلستراتيجيات 
التسويقية من قبل قطاع صناعة التبغ، إنما تعمل على تقليص استخدام التبغ في كافة 

المستويات االجتماعية والتعليمية أما عن الحظر الجزئي فهو أقل فعالية، ويعزي ذلك 
إلي أن صناعة التبغ تحول مجهوداتها التسويقية إلي منافذ ال يفرض عليها أي قيود وذلك 

عندما تكون قرارات الحظر غير شاملة.

كشفت دراسة أجريت على 22	  دولة متقدمة أن قرارات الحظر الشامل عملت على 
تقليص معدل االستهالك بنسبة %6.3.8   

بينت دراسة أجريت في 102	  دولة والتي كانت قرارات الحظر فيها جزئية، انخفاض 
معدل استهالك التبغ بنسبة 1% فقط مقارنة بما يقرب من 9% في الدول ذات الحظر 

الشامل.9  
أظهرت دراسة أجريت في 30	  دولة من الدول النامية أن قرارات الحظر الجزئي 

ارتبطت بانخفاض بنسبة 13.6% في معدل االستهالك لكل فرد مقارنة نسبة 23.5% في 
الدول ذات الحظر الشامل .10  

اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته
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“ إن عملية بيع منتج يودي 
بحياة ما يقرب من نصف 

مستخدميه إمنا حتتاج إلي 

حنكة ودراية تسويقية غير 

عادية. ويعتبر القائمون على 

صناعة التبغ من أفضل املسوقني 

في العالم – فهم يقابلون 

عمليات احلظر على اإلعالن 

والترويج ورعاية التبغ والتي 

صممت لردع استخدام التبغ 

بعنف شديد من خالل احليلة 

 والدهاء.”   

— منظمة الصحة العاملية، تقرير 
القوة العاملة عام 2008 

لوحة إعالنات، الهند

صندوق السيجائر املتنقل، مولدوفيا
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تطالب اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ 

بقرارات حظر شامل.  

وضعت اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ والتي تعد معاهدة 
الصحة العامة األولى من نوعها في العالم، إطارًا للسياسة التي تهدف إلي خفض 

معدل تدمير الصحة واالقتصاد واآلثار االجتماعية على التبغ.12   حيث يطالب 
البند رقم 13 أطراف االتفاقية بتنفيذ وإنفاذ الحظر الشامل على اإلعالن والترويج 

ورعاية التبغ خالل خمس سنوات من إبرام اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية 
لمكافحة التبغ.13  

تم تعريف مصطلح إعالن وترويج للتبغ في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية 
لمكافحة التبغ بأنه “ أي شكل من أشكال التواصل أو التوصية أو الفعل التجاري ذو 

هدف أو تأثير أو احتمالية التأثير على تعزيز منتجات التبغ سواء كان هذا بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة.14   وتشتمل أمثلة اإلعالن والترويج على: 

	 إذاعة وطبع واإلعالن في األماكن العامة.
	 اإلعالن في مراكز البيع

	 ترتيبات المختلفة للمبيعات و/أو التوزيع مع تجار التجزئة لصالح وضعية المنتج، 
مثل الترويج والتخفيضات الخاصة بالمبيعات.

	 تغليف المنتج
	 اإلعالن على صفحات االنترنت

	 استخدام أسماء ماركات التبغ وشعاراتها أو هويتها المرئية على منتجات أو أنشطة 
أو في أحداث ليس لها عالقة بالتبغ.

	 عرض منتجات التبغ أو مشاهد الستخدام التبغ في اإلعالم الترفيهي.

أما مصطلح الرعاية فالمقصود به: “ أي شكل من أشكال المساهمة في أي حدث 
أو نشاط أو المساهمة الفردية تهدف أو تؤثر أو احتماليه أن تؤثر على الترويج 

لمنتجات التبغ أو استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر”. وتشتمل أمثلة رعاية 
التبغ على:15   

	 رياضة
	 أحداث ثقافية

	 حفالت الموسيقية
	 برامج المدرسة

	 أنشطة المسئولية االجتماعية للشركات مثل مبادرات وقاية الشباب واإلسهامات 
اإلنسانية والخيرية للمنظمات العامة والخاصة.

مكونات احلظر الشامل

يجب على التشريع الخاص بالحظر الشامل على اإلعالن عن التبغ وترويجه 
ورعايته أن:

إعالن سجائر بالتبغ املفروم، جنوب أفريقيا

وينسنت في احلفلة املوسيقية، الفلبني

الرعاية لكرة السلة، أندونيسيا
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يكون كامل متكامل وساري على كافة إستراتيجيات اإلعالن والترويج.  16,17,18	    
أما في الدول ذات الحدود الدستورية والتي تحول دون تبني قرارات وسياسات 
الحظر الشامل، فيجب على أقل تقدير أن تطالب بعمل تحذيرات صحية بأشكال 

اإلعالن والترويج والرعاية كافة، وتحظر أشكال اإلعالن المزيف والمضلل 
والخداع.19  

	 يكون مكتوبًا على نطاق واسع ليغطي أشكال اإلعالن والترويج والرعاية كافة   إذا 
اشتمل التشريع على أمثلة، فيجب أن تكون واضحة حيث أن الغرض منها هو 

اإليضاح فقط وليس تحديد نطاق الحظر الشامل بأي طريقة كانت.  
	 يخضع لمراجعة وتعديل دوري لمخاطبة األساليب التكتيكية التسويقية الجديدة 

المتنامية من قبل قطاع الصناعة.21
	 يغطي جميع األطراف التي تشارك في اإلعالن والترويج ورعاية أنشطة التبغ مثل 

المنافذ اإلعالمية وشركات اإلعالن.
	 تغطي اإلعالن والترويج والرعاية عبر الحدود والتي تنشأ داخل أراضي شعب 

أخر.22  
تشتمل على آليات إنفاذ واضحة لضمان تنفيذ اللوائح القانونية بشكل فعال.23	  

التقدم العاملي في قرارات احلظر الشامل

تملك الدول حق تقييد الحمالت التسويقية الخاصة بالمنتجات الضارة لحماية الصحة 
العامة.24,25 تتضمن قائمة الدول التي تحظر أو تقيد اإلعالن والترويج رعاية التبغ:

دول االتحاد األوروبي كافة26	  
أستراليا27	  
نيوزلندة28	  

جنوب أفريقيا29	  
تايالند30	  

النقاط الهامة

	 إن حمالت اإلعالن والترويج ورعاية التبغ تشجع الناس والسيما الشباب على 
استخدام التبغ، وتشجع مستخدمي التبغ على اإلفراط فيه، وتقلل من عزيمة 
مستخدميه عن اإلقالع عنه، وتشجع المقلعين عنه بالعودة إليه مرة أخرى.

	 يحد الحظر الشامل على اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته من معدل استخدام 
التبغ؛ أما الحظر الجزئي فله تأثير محدود أو ربما ليس له تأثير على اإلطالق على 

معدل استهالك التبغ.
	 يطالب أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ بتنفيذ قرارات 

الحظر الشامل على اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته خالل خمس سنوات من 
إبرام االتفاقية والذي يعد جزءًا من مجموعة سياسات مكافحة التبغ ذات فعالية.

رعاية املتوركروس، األرجنتني

لوحة إعالنات احلفلة املوسيقية، أندونيسيا
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