
 اإلعالن عن التبغ
والترويج له ورعايته

31 أيار/مايواليوم العاملي ملكافحة التبغ

أثر اإلعالن عن التبغ 
والرتوجي له ورعايته

حتتاج صناعة التبغ إلى جتنيد اآلالف من 

املدخنني اجُلدد كل يوم مع موت املاليني 

من املتعاطني بسبب أمراض ترتبط بتعاطي 

التبغ، أو إقالعهم عن تعاطيه. واإلعالن عن 

التبغ والترويج له هو الوسيلة األساسية 

التي تلجأ إليها صناعة التبغ لزيادة 

ع هذه الصناعة، عن  استهالكه. إذ ُتشجِّ

طريق اإلعالن والترويج، مستهلكني ُجدد، 

ز املتعاطني احلاليني على زيادة كميات  وحُتفِّ

استهالكهم من التبغ، وُتغري من كانوا 

يتعاطونه فيما سبق بالعودة إلى التعاطي، 

وُتثني املتعاطني احلاليني عن اإلقالع عن 

تعاطي التبغ.

ق  فكيف ميكن لشركات التبغ أن ُتسوِّ

ملنتج يُودي بحياة نصف من يتعاطونه؟ 

إن سبيلها في ذلك هو إنفاق مليارات 

الدوالرات كل عام على الترويج الستهالك 

التبغ كأمر مقبول اجتماعيًا، والربط – 

على نحو مضلل – بني التعاطي واجلاذبية 

والصحة واجلمال والعافية. وهو ما يصرف 

االنتباه عن الضرر احلقيقي الستهالك 
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النسبة املئوية اإلج�لية ملن شاهدوا إعالنات تشجع عىل تدخ£ السجائر عىل لوحات اإلعالنات

*بعض املعطيات غª متوفرة

النسبة املئوية اإلج�لية ملن شاهدوا إعالنات تشجع عىل تدخ£ السجائر يف الصحف واملجالت

ي الصحف والمجالت، المسح العالمي 
عالنات و�ف عالن عن التبغ عىل لوحات الإ الطالب )13–15 عاماً( الذين أبلغوا عن تعرضهم لالإ

ق المتوسط، 1999–2010 ف الشباب، إقليم �ش لستهالك التبغ ب�ي
الشكل 1.

التبغ على الصحة، وهو ضرر أبعد ما يكون عن اجلاذبية أو 

السحر.

تسويق التبغ يف إقلمي رشق املتوسط
يتراجع استهالك التبغ في الكثير من البلدان، ويعود السبب في 

ذلك جزئيًا إلى القيود املفروضة على تسويق التبغ واستهالكه، 

األمر الذي دفع بصناعة التبغ إلى حتويل جهودها إلى دول العالم 

النامية حيث األسواق الكبيرة واملتنامية والقيود األقل على تسويق 

التبغ. وتتجه الصناعة بصفة خاصة إلى الشباب والنساء باعتبارهم 

مستهلكني محتملني للتبغ، إذ مُيثِّل الشباب والنساء فرصة تسويقية 

كبيرة لصناعة التبغ.

وفي السنوات األخيرة زادت صناعة التبغ جهودها لتسويق 

منتجاتها للنساء والشباب عبر حمالت خاصة تستهدف هذه 

املجموعات. ووجد املسح العاملي الستهالك التبغ بني الشباب أن 

مستويات التعرض لإلعالن عن التبغ على اللوحات اإلعالنية وفي 

الصحف واملجالت في اإلقليم مرتفعة )الشكل 1(.

كما وجد املسح العاملي الستهالك التبغ بني الشباب أن 15% من 

الطالب الذين تتراوح أعمارهم بني 13 إلى 15 عامًا في اإلقليم 

ميلكون شيئًا عليه شعار إحدى شركات التبغ أو العالمات األخرى 

للسجائر، بينما عرض ممثل إحدى شركات التبغ سجائر مجانية 

على 9% من هؤالء الطالب )الشكل 2(.

األثر املبارش وغري املبارش لإلعالن عن التبغ 
والرتوجي له ورعايته

يشمل تسويق التبغ أشكااًل مباشرة وغير مباشرة من اإلعالن عن 

منتجات التبغ وعالماتها والترويج لها ورعايتها. فاإلعالن املباشر 

يستخدم الوسائل اإلعالنية التالية:

الوسائط املطبوعة، واملسموعة واملرئية )التليفزيون، والسينما، 	�

واإلذاعة( والوسائط اإللكترونية )شبكة اإلنترنت(

لوحات اإلعالنات ووسائل النقل )على سبيل املثال القطارات 	�

واحلافالت، وفي احملطات(

البريد العادي والبريد اإللكتروني	�

ومع فرض قيود على استخدام بعض أشكال اإلعالن املباشر في 

الكثير والكثير من البلدان، يزداد حتول شركات التبغ إلى استخدام 

أشكال اإلعالن غير املباشر كوسيلة للتحايل على احلظر املفروض 

عليها. ومن أمثلة أشكال اإلعالن غير املباشر:

أنشطة ترويجية في نقاط البيع تشمل عروض عند بائعي 	�

ز عمليات الشراء اللحظية دون  التبغ وماكينات بيعه، حُتفِّ

تفكير مسبق، وجتعل استهالك التبغ يبدو مقبواًل من الناحية 

االجتماعية، واإلقالع عنه أكثر صعوبة، وتؤثر هذه األنشطة 

كثيرًا على الشباب
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اليمن

النسبة املئوية اإلج�لية للطالب الذين عرض عليهم ممثل إحدى رشكات التبغ سجائر مجانية

النسبة املئوية اإلج�لية للطالب الذين ¬لكون شيئاً عليه شعار إحدى عالمات السجائر

*بعض املعطيات غ® متوفرة

كات التبغ أو العالمات الأخرى للسجائر، أو ممن عرض  الطالب )13–15 عاماً( الذين أبلغوا عن امتالكهم شيئاً عليه شعار إحدى �ش
ق المتوسط، 1999–2010 ف الشباب، إقليم �ش كات التبغ سجائر مجانية، المسح العالمي لستهالك التبغ ب�ي عليهم ممثل إحدى �ش

الشكل 2.

طريقة تغليف منتج التبغ وتصميمه التي جتعل املنتج أكثر 	�

ج لهوية العالمة التجارية من خالل  جاذبية لدى املستهلكني، وُتروِّ

استخدام الشعارات واأللوان واخلطوط املعينة واألشكال وغيرها 

من السمات املميزة األخرى

وضع املنتج في البرامج التلفزيونية واألفالم واأللعاب )على 	�

شبكة اإلنترنت أو جهاز الكمبيوتر(، واستحسان املشاهير 

للمنتج

الترويج لالسم التجاري لشركة التبغ أو شعارها أو رمزها أو 	�

عالمتها التجارية أو غير ذلك من السمات املميزة )مثل مزيج 

معني من األلوان( مبا في ذلك الترويج على منتجات غير التبغ 

مثل املالبس والهدايا

تقدمي خصومات على املنتجات وهدايا مجانية من املنتجات	�

رعاية األحداث الرياضية واملوسيقية والثقافية	�

انخراط شركات التبغ في أنشطة املسئولية االجتماعية 	�

للشركات إلعطاء صورة جيدة عن نفسها كمواطن صالح من 

خالل مساهماتها في القضايا النبيلة، والترويج للمالمح "املقبولة 

اجتماعيًا" ملمارساتها التجارية

ومع التطور السريع أللوان جديدة من الوسائط، تظهر منابر جديدة 

لترويج التبغ، كما هي احلال في وسائل التواصل االجتماعي على 

شبكة اإلنترنت والهواتف احملمولة. ومع زيادة تنظيم اإلعالن عن 

التبغ والترويج له في الوسائل التقليدية كالصحافة والتلفزيون، فإن 

صناعة التبغ حتولت سريعًا لتظهر على وسائط ذات قيود أقل. ومن 

ثم فإنه من املهم جدًا سن تشريعات ووضع سياسة ملكافحة التبغ 

ملواجهة هذه التحديات اجلديدة.

الثغرات يف الترشيعات اليت حتظر اإلعالن 
عن التبغ والرتوجي له ورعايته يف إقلمي رشق 

املتوسط
للجمهور احلق في احلماية من تسويق التبغ. فاملادة 13 من اتفاقية 

منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ُتلزم األطراف 

بتنفيذ تدابير تسمح بفرض حظر شامل على اإلعالن عن التبغ 

والترويج له ورعايته. ومنذ دخول االتفاقية اإلطارية حيز النفاذ 

في 2005، أقر 19 بلدًا من بلدان اإلقليم تشريعات جديدة للوفاء 

بالتزاماتها مبوجب هذه االتفاقية. إال أنه لم يتمكن جميع البلدان 
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من إقرار أو تنفيذ كاملني حلظر شامل على اإلعالن عن التبغ 

والترويج له ورعايته.

وال يزال هناك فجوات عامة في التشريعات التي حتظر اإلعالن 

عن التبغ والترويج له ورعايته، إذ ال يشمل احلظر أنشطة اإلعالن 

والترويج غير املباشر، ورعاية األحداث، واملواد الدعائية في نقاط 

البيع.

وعلى الرغم من فعالية احلظر الشامل، فإن 6 بلدان فقط من 

إجمالي 23 بلدًا في اإلقليم محمية حماية تامة من التعرض 

ألساليب اإلعالن والترويج والرعاية التي تتبعها صناعة التبغ.

ملء الثغرات يف العملية الترشيعية
أتاحت البيانات اجلاري جمعها بانتظام، لوضع تقرير منظمة 

الصحة العاملية حول وباء التبغ العاملي، ملنظمة الصحة العاملية 

فرصة رصد التقدم احملرز في مكافحة التبغ على الصعيدين 

العاملي واإلقليمي، فضاًل على حتديد الثغرات القانونية املشتركة بني 

البلدان. وعليه فإن احلاجة ماسة إلى التعاون على املستوى الوطني 

فيما بني السلطات املعنية مللء هذه الثغرات.

وغالبًا ما تنشأ هذه الثغرات عند استبعاد وزارات الصحة من 

املراحل املختلفة لوضع تشريع يهدف إلى مكافحة التبغ. فوزارات 

الصحة في أغلب األوقات هي الهيئة التقنية الرئيسية على الصعيد 

الوطني املنوط بها البدء في وضع مثل هذا التشريع. ومن األهمية 

البالغة أن يواصل املشرعون إشراك وزارات الصحة وكافة الشركاء 

املعنيني في جميع مراحل عملية التشريع مبا يكفل تضمني جميع 

التدابير الالزمة، ووفاء البلدان بالتزاماتها مبوجب اتفاقية منظمة 

الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ كاملة غير منقوصة.

املامرسات املثىل وُسُبل املُيض ُقُدمًا
يحد احلظر الشامل من استهالك التبغ، ويحمي األفراد الذين لم 

يبدؤوا بعد في تعاطي التبغ والشباب منهم على وجه اخلصوص، 

كما يساعد من يتعاطون التبغ في اإلقالع عن تعاطيه. أما احلظر 

اجلزئي فال يجدي نفعًا. وثبت أن تأثيره على استهالك التبغ 

ل  ضئيل، أو ال يؤثر أصاًل. إذ يغلب على شركات التبغ أن حُتوِّ

تسويق منتجاتها إلى طرق غير ُمقننة مثل رعاية األحداث الرياضية 

والعروض في نقاط البيع.

ت الدالئل اإلرشادية لتطبيق املادة 13 من اتفاقية منظمة  وقد ُأِقرَّ

م هذه الدالئل  الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، وُتقدِّ

اإلرشادية الدعم إلى احلكومات في سبيل وضع تشريعات وافية 

وتنفيذها. وتوصي هذه الدالئل اإلرشادية مبا يلي:

فرض حظر شامل على جميع األشكال املباشرة وغير املباشرة 	�

لإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته، ليشمل هذا احلظر كافة 

املنابر واملنتديات اإلعالمية

التنفيذ الفعال لتشريعات قوية ومحكمة الصياغة، ومراقبة 	�

االمتثال لهذه التشريعات وتنفيذ عقوبات رادعة، على أن 

يصحب ذلك تثقيف للجمهور

حظر العروض التجارية لتغليف املنتج في نقاط البيع	�

زيادة مساحة التحذيرات الصحية، ومنها الصور، على علب 	�

املنتج للحد من أثر اإلعالن عنه، وفرض متطلبات التغليف 

العادي، مبا في ذلك خصائص التصميم املوصوفة واملوحدة 

)مثل الشكل، واحلجم، واخلط، واأللوان(، إلزالة السمات 

اإلعالنية والترويجية

التخلص من التنظيم الذاتي الطوعي غير القابل للتنفيذ الذي 	�

اقترحته صناعة التبغ

ضمان أن يشمل احلظر الترويج عبر احلدود الذي ينشأ في بلد 	�

ما ويدخل بلدًا آخر

حتديث احلظر حسب املقتضى استجابة للمستجدات 	�

وتكنولوجيا اإلعالم التي تلجأ إليها صناعة التبغ
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