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عرض ملون لسيجار عند نقطة منفذ البيع بجوار الحلوى

إن الدعاية عند نقاط منافذ البيع تعرّض الشباب إلى رسائل دعاية مؤيدة للتبغ وخلق 

تفكير إيجابي لديهم تجاه منتجات وماركات التبغ

توضع منتجات التبغ وإعالناته غالباً بجوار الحلوى واألصناف الخاصة باألطفال وفي مستوى رؤيتهم، مما 	 
يشجع األطفال على رؤيتهم كأصناف يومية غير مؤذية.3-1

توصلت دراسات أجريت في البرازيل وكاليفورنيا أن المحالت التي يرتادها المراهقين كثيراً بها دعاية للتبغ 	 
أكثر من المحالت األقل ارتياداً من جانب المراهقين.4, 5

ُوجد أن معدالت التدخين األعلى تنتشر بين الشباب في المدارس التي تقع في األحياء السكنية التي بها 	 
كثافة أعلى لمنافذ التبغ والدعاية لبيع السجائر بالتجزئة.6

الشباب المعرضون للذهاب للمحالت التي بها مستويات مرتفعة من الدعاية للتبغ يرجح أكثر تصديقهم 	 

ألن التبغ يسهل شراؤه ومبالغتهم في تقدير نسبة األقران والبالغين الذين يدخنون وذلك أكثر من الشباب 
المعرضون للذهاب للمحالت الخالية من الدعاية للتبغ.9-7

قدرت دراسة أجريت في الواليات المتحدة أنه سينتج عن حظر الدعاية عند نقاط منافذ البيع وعن ابتعاد 	 
مكان طلب علب السجائر عن األنظار انخفاض نسبة تعرض المراهقين لماركات السجائر إلى %83.4

الدعاية والترويج وعرض المنتجات عند نقاط منافذ البيع يزيد من رغبة الشباب في 

التجربة والمبادرة

أظهرت الدراسات  بشكل متكرر وجود ارتباطات وثيقة بين التعرض للدعاية والترويج وعرض المنتجات عند 	 
نقاط منافذ البيع وبين المبادرة بالتدخين أو القابلية للتدخين أو نية التدخين بين الشباب.8، 13-10

إن المراهقين الذين يرتادون المحالت كثيراً )أي أكثر من مرتين أسبوعياً( حيث يتم عمل دعاية واسعة 	 
للسجائر أكثر قابلية للتدخين من المراهقين الذين يرتادونها مرات أقل.14، 15

أظهرت دراسة في النرويج أن المستجيبين األصغر سنا كانوا أكثر قابلية من األشخاص األكبر سنا ألن يعترفوا 	 
أن معروضات منتجات التبغ أغرتهم بشراء السجائر.11

إن الترويج عند نقاط منافذ البيع يزيد من احتمالية انتقال الشباب من التجربة إلى استخدام التبغ بشكل 	 
منتظم.12

اإلعالن وعرض المنتجات عند نقاط منافذ البيع يشجع الشراء االندفاعي ويجعل اإلقالع 

أصعب على المدخنين

توصلت دراسة أسترالية إلى أن 40% من األفراد الذين يحاولون اإلقالع عن التدخين يشعرون بحاجة ملحة 	 

إلى التدخين عندما يشاهدون إعالنات السجائر. ونتيجة لذلك يشتري 60% من األفراد السجائر شراًء اندفاعياً 
ويتجنب 20% منهم المحالت التي اعتادوا شراء السجائر منها لتجنب اإلغراء.16

مارلبورو ماكينة التحصيل

ترويج للسجائر وعرضها عند نقطة منفذ البيع

دعاية التبغ ورعايته والترويج له
التسويق عند نقاط منافذ البيع

يتضمن تسويق التبغ عند نقاط منافذ البيع )POS( الدعاية والترويج )وخصومات األسعار وعينات المنتج المجانية(، وعرض المنتج في أي 
موقع تباع فيه منتجات التبغ. أحياناً يكون التسويق عند نقاط منافذ البيع إما معفياً صراحة أو غير منصوص عليه في القوانين التي تحظر 

اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته.1 إن التسويق عند نقاط منافذ البيع يوهن فاعلية قوانين الرقابة على التبغ، وُيعرّض الجمهور آلليات 
تسويق صناعة التبغ التي تهدف إلى زيادة مبيعات منتجات التبغ واستهالكه. إن الشباب مستهدف بشكل خاص لنقاط منافذ البيع. إن 

التسويق عند نقاط منافذ البيع يجعل اإلقالع عن التدخين أصعب على المدخنين.

تشير كلمة نقاط منافذ البيع إلى أي 
موقع يتم فيه اإلعالن عن منتجات 

التبغ وعرضها وشراءها. ال تقتصر 
نقاط منافذ البيع على النقطة النهائية 

للشراء )أي ماكينة التحصيل( ولكنها 
تتضمن كذلك الدعاية في مواقع البيع 

بالتجزئة )في الداخل والخـارج(، 
وعرض المنتجات، واألسعار.
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توصلت دراسة أجرتها دول أربع إلى أن مستويات الشراء االندفاعي أقل في كندا وأستراليا، حيث يحظر 	 

عرض منتجات التبغ، من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة حيث لم يكن عرض منتجات التبغ محظورا 
وقت إجراء هذه الدراسة.17

أظهرت مقابالت مع مدخنين سابقين في نيوزيلندا أن التعرض لمنتجات التبغ يسبب لهم »رغبات ملحة 	 
جسدية وعاطفية« تجعل اإلقالع عن التدخين أصعب.18

أظهرت دراسة بعد-الشراء أجريت في فيرمونت أن واحدة من كل عشر عمليات شراء للسجائر كانت دون 	 

تخطيط، وأن الشباب واألشخاص الذين يحاولون اإلقالع عن التدخين هم األكثر قابلية لشراء السجائر دون 
تخطيط. وافق ثلث المدخنين على أن اإلعالنات عند نقاط منافذ البيع تجعل اإلقالع عن التدخين أصعب.19

تعد عبوة التبغ ومعروضات منتجات السجائر أدوات تسويقية

تعتمد شركات التبغ على تصميم علبة التبغ باعتبارها شكاًل هاماً من أشكال التسويق، وتستغل كافة عناصر 
التغليف للترويج لمنتجاتها.20 

تجذب معروضات منتجات التبغ المصممة بإتقان االنتباه إلى علب السجائر ومنتجات التبغ األخرى من 	 

خالل المواد المستخدمة لبناء العرض واإلضاءة، والشكل وترتيب األلوان. يشار إلى المعروضات الكبيرة التي 
توضع دائماً خلف ماكينات   التحصيل بوصفها »جدران القوة« بسبب أهميتها البالغة.21 

تمثل معروضات منتجات التبغ أداة تسويقية قوية للغاية تجعل التدخين يبدو أمراً طبيعياً وتتيح لصناعة 	 
التبغ أن تتواصل مع غير المدخنين والمدخنين السابقين   و المدخنين المحنكين.22

 تستخدم صناعة التبغ العقود والحوافز النقدية مع بائعي التجزئة لـ   ضمان وضع منتجاتهم وإعالناتهم في 	 
أماكن متميزة.23، 24

إن التعرض لمعروضات التبغ يصاحبه احتمالية أكبر للتدخين مع احتمالية أكبر لتدخين مزيد من 	 
السجائر.25، 8

خصم أسعار عىل صنف كاميل عند نقطة منفذ البيع

كشك سجائر صنف ستار مايلد

اإلعالن وعرض املنتجات وخصومات األسعار عىل التبغ عند 

منافذ البيع

عرض خارجي لصنف مارلبورو عند نقطة منفذ البيع

يعد التسويق عند منافذ البيع وسيلة قوية من وسائل الدعاية للتبغ والترويج له ورعايته وهي 	 

وسيلة فاعلة بشكل خاص مع الشباب والمدخنين الذين يحاولون اإلقالع عن التدخين.

إن الحظر الشامل للدعاية للتبغ والترويج له ورعايته ضروري لخفض استخدام التبغ. 	 

يجب أن يتضمن الحظر الشامل للدعاية للتبغ والترويج له ورعايته حظر على الدعاية 	 

والترويج وعرض المنتجات عند نقاط منافذ البيع.

الرسائل الرئيسية

دعاية التبغ ورعايته والترويج له
التسويق عند نقاط منافذ البيع


