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تنشغل صناعة التبغ بإستراتيجية تسويقية شاملة لخلق االنطباع بأن استخدام التبغ 
أمراً منتشراً ومقبواًل اجتماعياً. حيث تربط رسائلها التسويقية بين الصفات المميزة 

المرغوب فيها مثل الشعبية والبهجة واإلغراء الجنسي من ناحية وبين استخدام التبغ 
من ناحية أخرى وفي الوقت ذاته تقلل من ذكر المخاطر الصحية.   أما عن األهداف 

الرامية الخاصة باإلستراتيجيات التسويقية للتبغ الموجهة للمستهلك فتتلخص في:   

	 إيجاد مستخدمي تبغ جدد ليحلوا محل هؤالء الذين أقلوا عن التدخين أو وافتهم 
المنية.

	 االحتفاظ أو زيادة معدل االستخدام بين المستخدمين الحاليين.
	 تقليص رغبة المستخدمين في اإلقالع.

	 تشجيع المستخدمين السابقين في بدء استخدام التبغ مرة أخرى.

تسويق التبغ يجذب مستخدمي التبغ جدد

يتعين على شركات التبغ جذب جيل جديد من مستخدمي التبغ ليحلوا محل هؤالء الذين 
أقلعوا عن التدخين أو وافتهم المنية. وحتى يتسنى لها تحقيق هذا، تعمل شركات التبغ 

على تطوير حمالت التسويق الشاملة لجذب الشباب وإستدراجهم إلي التدخين ليضحوا 
مدخنين طويلي األجل.  وقد اتضح أن الحمالت التسويقية للتبغ والتي تشتمل على 

اإلعالن والترويج والرعاية، تزيد من مبادرة الشباب بالتدخين. 

استنتجت مراجعة لتسع دراسات طولية أجريت عام ٢٠٠٣	  والتي تتضمن أكثر من 
١٢.٠٠٠ شاب، زيادة معدل احتمالية بدء المراهقين في التدخين. 

أظهرت دراسة أجريت في األمم المتحدة من الفترة ما بين عام ١٩٩٩ و ٢٠٠٤	  
زيادة احتمالية المبادرة بالتدخين بنسبة ٧% عند كل شكل من أشكال التسويق للتبغ 

التي يدركها الشباب.  
كشفت دراسة أجريت عام ٢٠٠٤	  أن التآلف مع ماركة بيلبوردز المحلية زادت من 
احتمالية المبادرة بالتدخين في الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين ١٣ و١٤ عاماً في 

أسبانيا.   
	 كما أظهرت دراسة أجريت في الواليات المتحدة أن اإلعالن في المتاجر زادت من 
احتمالية المبادرة بالتدخين، بينما زادت إتاحة عروض المبيعات من احتمالية انتقال 

الشباب من مرحلة التجربة إلي مرحلة التدخين المنتظم. 

احلمالت التسويقية – هل حتافظ على أم تزيد من معدل 

االستخدام بني مستخدمي التبغ احلاليني

اإلعالن عن التبغ والفعل التصويري للتبغ كتلميحات عن التدخين أمام المدخنين 
الحاليين

	 توضح الدراسات الرغبة المتزايدة للمدخنين بجميع أعمارهم للتدخين عندما تعرض 

اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته
الدليل تأثير احلمالت التسويقية للتبغ على معدل استخدام التبغ

“يدعى  قطاع صناعة السجائر 
أنه يراعي أال تكون حمالت 

اإلعالن عن السجائر لها أي 

عالقة بإجمالي املبيعات. 

وهو أمراً غير معقواًل. فقطاع 

صناعة التبغ على دراية كاملة 

بأن حدوث هذا األمر غير 

معقول. فدائمًا ما تصيبني 

الدهشة من االقتراح بان 

اإلعالن ووظيفته هي زيادة 

معدل استهالك املنتجات 

األخرى جميعها، سوف يخفق 

مبعجزة ما في حتقيق غايته مع 

منتجات التبغ.” – هذا ما قاله 

إمييرسون فوت، العضو املنتدب 

األسبق لشركة ماكان
  

_ إيريكسون، وهي وكالة إعالن عاملية 

تتعامل مباليني الدوالرات في حسابات 

قطاع صناعة التبغ 

رعاية األلعاب الرياضية، أندونيسيا



www.tobaccofreecenter.org - 2 -اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته الدليل تأثير احلمالت التسويقية للتبغ على معدل استخدام التبغ

اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته الدليل تأثير احلمالت التسويقية للتبغ على معدل استخدام التبغ

عليهم صور متعلقة بالتدخين، مثل صورة لشخص ما يدخن أو صورة علبة سجائر 
أو العناصر األخرى المتعلقة بالتدخين. وتحتوي إعالنات التبغ على العديد والعديد 

من هذه األنواع من الصور. 
	 تحتال شركات التبغ على المدخنين فيما يتعلق بالمنافع الناجمة عن استخدام السجائر 

قليلة القطران أو الخفيفة وذلك من خالل التسويق لهذا النوع من السجائر على أنه 
أكثر صحة من السجائر المعتادة. األمر الذي يجعل مدخني السجائر قليلة القطران 

أو الخفيفة على زيادة عدد السجائر المدخنة في اليوم الواحد، والتدخين بشكل 
متكرر، واستنشاق أعمق للدخان أو سد فتحات التهوية في السجائر – كل هذا من 

أجل الحفاظ على المستوى الالزم من النيكوتين المستنشق لإلبقاء على مستوى 
إدمانهم.   وقد زادت المبيعات العالمية للسجائر قليلة القطران أو الخفيفة بشكل 

مفاجئ لتصل من ٣٨٨ مليار سيجارة في عام ٢٠٠٠ إلي ما يقرب من ٥٠٠ مليار 
سيجارة في عام ٢٠٠٥، موضحة بذلك نجاح التقنيات التسويقية الخادعة التي 

اتبعتها صناعة التبغ.  

احلمالت التسويقية للتبغ تقلص من محاوالت اإلقالع عن 

التدخني

تقوم شركات التبغ بردع محاوالت اإلقالع عن التدخين من خالل عمليات التطوير 
والتسويق للمنتجات التي تبدو أقل إدماناً أو أكثر قبواًل من الناحية االجتماعية.   

فالتعرض إلي رسائل مؤيدة للتدخين توفر إعادة طمأنة غير مضمونة كما تضعف من 
قرار المدخن لإلقالع عن التدخين.  

	 لردع المدخنين المتيقظين صحياً واجتماعياً من اإلقالع عن التدخين، ربطت 
شركات التبغ بين منتجاتها وبين القوة واأللعاب الرياضية والقبول االجتماعي من 

بين الصفات المميزة األخرى. 
	 تشير األبحاث التي أجريت على كبار المدخنين إلي أن لوحات العض في مراكز 
البيع تحفز الشراء لدى المدخنيين  و األشخاص الذين بصدد محاولة اإلقالع عن 

التدخين. وكشف الباحثون األستراليون أن األفراد الذين يصفون أنفسهم كمحاولين 
لإلقالع أو ممن أقلعوا مؤخراً عن التدخين يتجنبون التردد على متاجر محددة حيث 

العروض الواضحة والبارزة بشكل خاص. 

تشجع احلمالت التسويقية املقلعني عن التدخني على العودة مرة 

أخرى

يعاود أغلبية المدخنون الذين حاولوا اإلقالع، التدخين مرة أخرى خالل أسبوع.   حيث 
أن الصور المتعلقة بالتبغ مثل تلك الموجودة في الحمالت التسويقية للتبغ، تستحث 

االشتهاء إلي التبغ، األمر الذي ينجم عنه العودة مرة أخري إلي التدخين.   

	 تزاد احتمالية العودة مرة أخرى إلي التدخين في المدخنين الذين يعيروا انتباهاً أكبر 
إلي التلميحات المتعلقة بالتدخين في فترة زمنية قصيرة أكثر من هؤالء األقل مياًل 

إلي مالحظة تلك التلميحات.   

الترويج، األرجنتني

الترويج، ماليزيا

الترويج املوسيقى، أندونيسيا
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	 كشف البحث الذي أجرته صناعة التبغ أن أغلبية »المقلعين« كانوا هم من صغار 
السن. حيث استهدفت شركات التبغ  »العمالء طوال العمر«، وهم البالغين الصغار 

في محاولة لتشجيع المدخنين المقلعين للعودة مرة أخرى للتدخين.  

قرارات احلظر الشامل على اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته 

حتد من استخدام التبغ

يعتبر الحظر الشامل على اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته واحد من أكثر مقاييس 
السياسة الفعالة لتقليص من  معدل استخدام التبغ  كما تعتبر اتفاقية منظمة الصحة 

العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ هي المعاهدة العالمية األولى من نوعها للصحة 
العامة . حيث تضع إطاراً للسياسة يهدف إلي تقليص اآلثار االقتصادية والصحية 
المدمرة.   وفي هذا اإلطار، تطالب االتفاقية من األطراف المشاركة تنفيذ وإنفاذ 

حظر شامل على اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته خالل خمس سنوات من توقيع 
االتفاقية. 

أهم النقاط

	 تنشغل صناعة التبغ في إستراتيجية تسويقية شاملة لخلق انطباعاً أن استخدام التبغ 
أمراً منتشراً ومقبواًل اجتماعياً وباعث على البهجة.

	 يقوم اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته بتشجيع األشخاص والسيما الشباب منهم 
للبدء في استخدام التبغ، تشجيع مستخدمي التبغ لالستهالك بشكل أكبر، وتخفض  

الدافع لإلقالع وتشجيع المقلعين للعودة مرة أخرى إلي التدخين.
	 يخفض الحظر الشامل على اإلعالن والترويج ورعاية التبغ من استخدام التبغ؛ أما 

قرارات الحظر الجزئية فلها تأثير محدود على معدل استهالك التبغ.
	 يطالب أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التدخين بتنفيذ 

قرارات الحظر الشامل على اإلعالن والترويج ورعاية التبغ خالل خمس سنوات 
من توقيع االتفاقية كجزء من مجموعة فعالة من سياسات مكافحة التبغ.

بنات السجائر، أندونيسيا

ماكنة بيع السجائر، اليابان

فيديو و ديسكو السجائر، األرجنتني
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