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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني 000 وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد   

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني:
خ�س�ست منظمة ال�سحة العاملية 31 مايو من كل �سنة للتذكري والحتفاء بفعالية   
ت�سرتك بها دول العامل وهي اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني او اليوم العاملي ملكافحة 

التدخني كما يف�ّسل اأن ي�سميه البع�ض. 
التوعية  لتكثيف  املنا�سبة  هذه  بتفعيل  تهتم  بدورها  ال�سعودية  العربية  واململكة   
بني اأفراد املجتمع وحتى اأ�سحاب القرار بال�رضر املتزايد نتيجة ا�ستهالك التبغ مبنتجاته 
املختلفة وهذه ال�سنة مت التفاق على اأن تكون املنا�سبة موجهة نحو ك�سف األعيب وحيل 
�سغار  من  جدد  زبائن  وا�سطياد  ملنتجاتها  الت�سويق  يف  ت�ستخدمها  التي  التبغ  �رضكات 
ال�سن ورمي ال�سباك حول الفتيات والن�ساء عمومًا , مع احلر�ض على بقاء املدخنني بعيدين 

عن الرغبة يف الإقالع اأو حتى التفكري به.
ومتا�سيًا مع توجهات منظمة ال�سحة العاملية فقد مت اختيار ال�سعار التايل لهذه املنا�سبة 

للعام احلايل 2012 .
شركات التبغ000 تخدعك

ووزارة ال�سحة- ممثلة بربنامج مكافحة التدخني – اإذ ت�سدر هذا الدليل ال�سرت�سادي 
بخ�سو�ض هذه الفعالية فاإنها ت�سري اإىل بع�ض طرق وحيل �رضكات التبغ امل�سببة خلداع 
ت�سليلهم  اأو  التدخني  اأ�رضار  بقلة  انطباعات  واإعطاء  املدخنني  وغري  املدخنني  النا�ض 
بت�سنيع منتجات و�سجائر يدّعون اأنها اأقل خطورة!! بالإ�سافة اإىل حيلهم امل�ستمرة جلعل 
الأفالم  خالل  من  مقبولة  اجتماعية  عادات  اأنها  على  ال�سي�سة  اأو  ال�سجائر  تدخني  عادة 
والربامج املرئية واملهرجانات املختلفة وغري ذلك من طرقهم املختلفة البعيدة عن اأخالق 

الإن�سانية بل ن�ستطيع اأن ن�سميها باجلرائم الب�رضية.
هناك وهلل احلمد جهودًا  اأن  اإل  التبغ,  قبل �رضكات  الهجمة من  ورغم �رضا�سة   
تبذل وتتزايد وتتطور حلماية املجتمع من اآفات التدخني املبا�رض وغري املبا�رض )التدخني 

ال�سلبي( بالإ�سافة اإىل امل�ساريع املوجهة حلماية اجليل اجلديد من البدء بالتدخني. 
الأن�سطة  بتكثيف  التدخني  مكافحة  جمال  يف  بالعاملني  نهيب  فاإننا  هنا  ومن   
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والرتكيز على الفئات املجتمعية الأكرث حاجة للتوعية والعالج كما ندعو كل من لديه �سالحية 
و�سائل  ول�سيما  املختلفة  بالطرق  التدخني  باأ�رضار  التوعية  ن�رض  يف  ي�ساهم  اأن  قرار  اأو 

الت�سال املجتمعية احلديثة.

ومن باب اإلرشادات العامة فنشير هنا إلى بعض النقاط:
- تو�سيل الر�سائل املنا�سبة لطالب وطالبات املدار�ض.

- الرتكيز على املجتمعات ال�سبابية �سواء يف اجلامعات وغريها من امللتقيات ال�سبابية.
- التذكري باأن التدخني ي�رض املدخن ومن حوله والدعوة ملطالبة املدخنني بعدم التدخني يف 

الأماكن العامة كاملطاعم وغريها .
- العمل على تكري�ض مبداأ اأن  التدخني ظاهرة مرفو�سة اجتماعيا.

�سمن  التدخني  عن  الإقالع  خدمات  لتقدمي  ال�سحية  القطاعات  قبل  من  اجلهود  توجيه   -
براجمها الطبية. 

- دعوة املتخ�س�سني من الكوادر ال�سحية والرتبوية على تنفيذ اأن�سطة توعوية منا�سبة.
بقرار  اأن�ساأت  التي  التبغ  ملكافحة  الوطنية  للجنة  الإ�سارة  بد من  فال  ويف اخلتام   
معايل  ويراأ�سها  اهلل-  يحفظه   - عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  ال�رضيفني  احلرمني  خادم  من 
وزير ال�سحة والتي �ساهمت يف �سنع عدد من التو�سيات املبنية على تكامل اجلهات ملواجهة 
خطر التدخني ولعل من املنا�سب الإ�سارة من خالل مفردات هذا الكتيب اإىل اأبرز التو�سيات 
ال�سادرة من اللجنة باجتماعها الثالث املنعقد بتاريخ 1432/12/27هـ والعمل جار على 

تنفيذها ومتابعتها من خالل اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ملكافحة التبغ. 
بالذكر  واخ�ض  التدخني  مكافحة  جمال  يف  العاملة  اجلهات  كل  اأ�سكر  اخلتام  ويف        
اجلمعيات اخلريية ملكافحة التدخني وكافة القطاعات احلكومية وغري احلكومية ول اأن�سى 
زمالئي بربنامج مكافحة التدخني بوزارة ال�سحة ومدراء برامج مكافحة التدخني بال�سوؤون 

ال�سحية باملناطق واملحافظات املختلفة.
واهلل ن�ساأل اأن يوفقنا وي�سدد خطانا حلماية اأبناء هذا البلد املعطاء من كل م�سيبة و�رضر.

امل�شرف العام على برنامج مكافحة التدخني
اأمني اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ

د.ماجد بن عبداهلل املنيف
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حول مو�شوع اليوم العاملي لهذا العام 2012م
شركات التبغ تخدعك

منذ اثنان و�ستني عامًا و�رضكات �سناعة التبغ تنفيذ �سيل من الكاذيب واخلداع بت�سليل 
النا�ض حول الخطار احلقيقة التي ي�سببها ا�ستخدام التبغ بكافة انواعه وو�سائله . وتنفق 
الو�سائل  م�ستخدمني جميع  ملنتجاتهم  والت�سويق  الرتويج  الدولرات حلمالت  مليارات 
مدمني  من  يكونوا  لأن  ال�سن  و�سغار  بال�سباب  لإيقاع  النهائية  يف  تهدف  عالية  وتقنية 
�ساب  فكل  م�ستمر  وب�سكل  الأموال  من  املليارات  تدفق  بذلك  ي�سمنوا  حتى  منتجاتهم 
الأموال  عليهم  يدر  عميل مهم  لهم  التدخني ميثل  اإدمان  عامل  اإىل  يدخلوه  اأن  ا�ستطاعوا 
اإىل العجز والوفاة فهذا لي�ض يف  اأمرا�ض تودي  بغ�ض النظر عن ما ي�سببه التدخني من 

ح�ساباتهم.
لذا كان من الواجب اأن يخ�س�ض كل جمتمع ن�ساطات لف�سح تلك احليل والألعيب حتى 
ي�ستطيع املجتمع الت�سدي لها. لذا اختارت منظمة ال�سحة العاملية مو�سوع اليوم العاملي 
لهذا العام 2012م ليكون يومًا يتم تد�سني فيه حملة ت�ستمر طوال العام لتقوم كل دولة 
الدول بخطط  املواطن يف هذه  توعية  يتم من خالل  ن�ساطات معلوماتية وتوعوية  تنظيم 
وتكتيكات �رضكات �سناعة التبغ. كذلك على كل دولة اأن تت�سدى لهذه اخلطط والتكتيكات 
عرب اإجراءات عملية يتم من خاللها �سن القوانني والت�رضيعات التي حتبط خطط �رضكات 

التبغ.
التبغ قاتل بجميع �شوره واأ�شكاله. 
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يقتل التبغ ما يقارب �ستة ماليني �سخ�ض يف العامل كل �سنة , منهم �ستمائة األف ب�سبب 
التدخني ال�سلبي . فاإن مل ت�سع اجلهات العامله يف مكافحة التبغ حدا لنت�سار هذا الوباء 
املتو�سطة  الدول  منهم 80% يف   , عام 2030  �سخ�ض يف  ثمانية ماليني  ف�سُيقَتُل حوايل 

والنامية. 
العاملية  ال�سحة  منظمة  اتفاقية  بتعليمات  لاللتزام  تتجه  التي  الدول  عدد  ازداد  كلما 
الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ ) WHO – FCTC ( , كلما ن�سطت �سناعات التبغ 

يف حماربة هذه املعاهدة . امل�سدر: موقع منظمة ال�سحة العاملية
فمثال حتاول �رضكات �سناعة التبغ اإجها�ض احد بنود التفاقية الطارية املتمثل يف و�سع 
ال�سور التحذيرية على علب منتجات التبغ بحجة املعاهدات ثنائية الأطراف مع منظمة 
منتجاتها  ال�رضكات ل�ستعمال  هذه  التحذيرات مت�ض جهود  هذه  وان  الدولية  التجارة 

امل�سجلة ر�سميًا .
كما ان حماولت هذه ال�رضكات لتقوي�ض املعاهدة م�ستمرة وعلى عدة جبهات وواجهات 
, خ�سو�سًا ما يخ�ض جهود بع�ض الدول ملنع التدخني يف الأماكن املغلقة والعامة ومنع 

�رضكات �سناعة التبغ من ن�رض دعاياتها واإعالناتها والرتويج ملنتجات التبغ.
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معاهدة  العاملية  ال�سحة  منظمة  عن  ال�سادرة  التبغ  ملكافحة  الإطارية  التفاقية  تعترب 
دولية عامة تهدف اإىل خف�ض عبء الأمرا�ض والوفيات الناجمة عن ا�ستهالك التبغ وقد 
اأ�سبحت هذه التفاقية بعد املوافقة عليها يف يونيو 2003م اأحد اأكرث املعاهدات انت�سارا يف 
تاريخ الأمم املتحدة اإذا ان�سم األيها اأكرث من 100 دولة خالل �سنتني ون�سف وقد دخلت 
هذه التفاقية حيز التنفيذ ر�سميًا يف فرباير 2005م ومع بداية عام 2007م و�سل عدد 
ال�سعودية حيث �سادقت  العربية  اململكة  اإىل 147 دولة. من �سمنها  امل�ساركة  الأطراف 

عليها يف 1426/4/1هـ املوافق 2005/5/9م . 
تتطالب  حيث  والطلب  العر�ض  زاويتي  من  التبغ  مكافحة  التفاقية  وتتناول   
الدعاية  على  �ساماًل  وحظرًا  عليها  املفرو�سة  وال�رضائب  التبغ  منتجات  اأ�سعار  برفع 
والإعالن عن منتجات التبغ والرتويج لها ورعايتها . و�سع ال�سور التحذيرية الوا�سحة 
ذات العالقة باأ�رضار التبغ على جميع العلب وحتدد املادة الثامنة من التفاقية  "احلماية 
من التعر�ض لدخان التبغ " الإجراءات املثبتة علميًا خلف�ض ال�رضر الناجت عن التدخني 

الق�رضي.

حول االتفاقية االطارية لمكافحة التبغ
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نماذج من حيل و أالعيب شركات التبغ
متاما  مثله  التدخني  على  ال�سباب  اإدمان  ت�سور  اأن  التبغ  �سناعة  �رضكات  حتاول   -1
من  خادعة  حماولة  وهذه  اللكرتونية  الجهزة  وا�ستخدام  النرتنت  على  كاإدمانهم 
اكرث  ي�سبح  وبذلك  للبالغني  عاديا  �سلوكا  يبدو  التدخني  جلعل  التبغ  �سناعة  �رضكات 

جاذبية لل�سباب.

اإدمان  اأن  2- كانت �رضكات �سناعة التبغ تعرف منذ وقت طويل ) حوايل 62 عاما ( 
النيكوتني هو ال�سبب الرئي�سي الذي يجعل النا�ض ت�ستمر يف التدخني و مع ذلك اخفت 
�رضكات �سناعة التبغ هذه احلقيقة على النا�ض اإىل اأن مت اكت�سافها من قبل علماء الب�رضية. 

)امل�سدر : كتاب ثقوا بنا نحن �سناع التبغ من اإ�سدارات منظمة ال�سحة العاملية(

 ال�سباب )ذكورا اأو اإناثا( هم الفئة امل�ستهدفة بالدرجة الأوىل , من قبل �رضكات �سناعة 
التبغ , علمًا باأنه يعي�ض يف العامل اليوم ما يقارب مليار �ساب , )85%( منهم يف البلدان 
تلك   , م�ستمر  التبغ  بتعاطي  لل�سباب  التبغ  واإغــراء �رضكات  اأن خداع  , حيث  النامية 
ال�سلعة القاتلة , �سواء عن طريق تدخني ال�سجائر , اأو ا�ستعمال ال�سي�سة  , اأو ال�سمة 
املادية  املكا�سب  من  املزيد  ال�رضكات  لتلك  يحقق  �سوف   , غريها  اأو   .. الغليون  اأو   ,
التي  الأرواح  .. ورمبا على ح�ساب  ال�سحايا املخدوعني  ال�سخمة على ح�ساب �سحة 

يزهقها �سانعو التبغ �سنويًا! 

بع�ض ما جاء يف وثيقة �رضية ل�رضكة فليب مور�ض لعام 1969 " نحن نعلم كقاعدة اأ�سا�سية 
اأن الدافع الرئي�سي للتدخني هو التاأثري الفارماكولوجي للنيكوتني "

تعترب �صركات �صناعة التبغ اأن كل مدخن يقلع عن التدخني 
مبثابة عميل مفقود
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التفاقية  بنود  احد  تطبيق  ب�سبب  تاأثرها  اأهمية  من  تقلل  ان  التبغ  3- حتاول �رضكات 
والإعالن  الدعاية  ا�سكال  جميع  على  التام  احل�رض  يف  املتمثل  التبغ  ملكافحة  الطارية 
والرتويج ملنتجات التبغ حتى ت�ستطيع ان ت�سعف من تطبيق هذا القرار. واحلقيقة غري 

ذلك متاما ف�رضكات �سناعة التبغ ترتعب من عدم القدرة على الإعالن.
تقول احدهم وهي �رضكة فيليب موري�ض: "اإن الإعالن هام جدًا لقدرتنا على التو�سع يف 

النت�سار اجلغرايف لأ�سنافنا. 
)امل�سدر : كتاب ثقوا بنا نحن �سناع التبغ من اإ�سدارات منظمة ال�سحة العاملية(

يف  املتمثل  الطارية  التفاقية  بنود  احد  اإ�سعاف  وت�سويقه  التبغ  �سناعة  �رضكات  حتاول   -4
و�سع ال�سور التحذيرية على علب منتجات التبغ بحجة املعاهدات ثنائية الأطراف مع منظمة 
التجارة الدولية وان هذه التحذيرات مت�ض جهود هذه ال�رضكات ل�ستعمال منتجاتها امل�سجلة 

ر�سميًا 

اإن من بني الطرق الأكرث فاعلية حلماية ال�سباب من خماطر التبغ واأ�رضاره , هو املنع 
التام لالإعالن اأو الرتويج ملنتجات التبغ املختلفة , وعدم ال�سماح ل�رضكات التبغ بالقيام 

بدور الراعي لأي من الأحداث اأو الأن�سطة الريا�سية اأو الجتماعية وغريها.
اإن ت�سويق التبغ والرتويج ل�ستعماله , ي�ستهدف �سغار ال�سن بالدرجة الأوىل , ويغريهم 

با�ستعمال منتج خطري يقتل اأكرث من )50%( ممن يدمن على تعاطيه . 
وغري  املبا�رضة   , والدعاية  الإعــالن  اأنــواع  جلميع   , الكلي  واملنع   , ال�سامل  احلظر  اإن 
املبا�رضة , مبا يف ذلك رعاية الأن�سطة , يعترب من الو�سائل الأكرث فاعلية حلماية ال�سباب 

من التورط والبدء با�ستعمال التبغ . 
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تنفق �رضكات التبغ ع�رضات املاليني من الدولرات �سنويا لتحويل املدخنني اجلدد اإىل 
مدمنني و الإبقاء على املدخنني احلاليني دون الإقالع عن التدخني . ومن احد اأ�ساليبهم 
ا�ستخدام الدعاية و الت�سميم اجلذاب لعبوات التبغ خمفية بذلك اأ�رضار التبغ و ما 

ي�سببه من اأمرا�ض خطرية ومميتة .
لذا طالبت العديد  من البلدان  بو�سع ر�سومات على عبوات التبغ تظهر خماطر التبغ 
كما مت ت�سمني هذه املطالبة يف املادة احلادية ع�رض من التفاقية الإطارية ملنظمة ال�سحة 

العاملية ملكافحة التدخني . 
على  املدخنني  ت�سجع  التدخني  علب  على  امل�سورة  التحذيرات  باأن  الدرا�سات  اأثبتت 

الإقالع و تقلل من جاذبية التبغ ملن مل يدمنوا بعد . 
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حتاول �رضكات التبغ تثبيط وتعطيل والتقليل من اهمية حظر التدخني يف الماكن املغلقة 
والعامة حتت مربرات واهية واأعذار غري �سحيحة مثل حقوق املدخنني واخل�سارة التي 
قد ي�سببها ذلك للموؤ�س�سات التجارية وال�سياحية. وكل هذه العذار غري �سحيحة متاما 
حيث افادت الدرا�سات باأن الدول التي تفر�ض قوانني متنع التدخني يف الأماكن العامة 
ميكنها خف�ض م�ستوى ا�ستهالك التبغ لأنها ت�سجع النا�ض على الإقالع عن التدخني عالوة 
على ذلك فاإنه ل يوجد دليل موؤكد على اأن لهذا احلظر اأثار اقت�سادية �سلبية على قطاع 

ال�سياحة والتجارة.
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التعر�ض  من  املجتمع  اأفــراد  حلماية  الوحيدة  الطريقة   
ال�سلبي(  الــتــدخــني  ي�سمى  مــا  )او  الــقــ�ــرضي  للتدخني 
وعواقبه الوخيمة هي : اإيجاد اأماكن خالية من التدخني 
اأن  الــقــطــاعــات  كــافــة  املــ�ــســئــولــني يف  فــعــلــى  لـــذا   %100
يلزم  الق�رضي واأن يتخذوا  ما  التدخني  يدركوا خماطر 
املدخنني  غــري  وحــمــايــة  العمل  اأمــاكــن  يف  الــتــدخــني  ملنع 
املغلقة خالية  العمل  اأماكن  لتكون جميع  وال�سعي اجلاد 
التبغ  من  خاٍل  نظيف  هواء  ا�ستن�ساق  اإن  التدخني.  من 
التدخني  من  احلماية  واإن  الإن�سانية  احلقوق  اأحــد  هو 
اإل  يتحقق  ل   ... اخلطرية  اآثــاره  من  والوقاية  الق�رضي 
اإذا كانت بيوتنا وجميع الأماكن املغلقة والعامة خالية من 

التدخني %100 . 
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الكثري  جلذب  وذلك  ملنتجاتها  نكهات  باإ�سافة  التبغ  �سناعة  �رضكات  تقوم   -6
والكرز,  والع�سل,  املنثول,  مثل  النكهات  التدخني.وهذه  يف  البدء  اإىل  ال�سباب  من 
والألوان,  واملحليات,  الأمونيا,  مثل  امل�سافة  املواد  اإىل  وبالإ�سافة  وال�سوكولته, 
تكتيكات  اأحد  هو  العمل  هذا  ويعترب  الأ�سا�سية.  الدهنية  والأحما�ض  والفيتامينات 
�سناعة التبغ جلذب ال�سباب للبدء يف التدخني".ولقد ت�سدت دول كثري مثل الربازيل 
لهذا اخلداع من قبل �رضكات �سناعة التبغ وذلك باحلظر التام لإ�سافة هذه النكهات 
– الربازيل حتظر  التبغ  التبغ. )امل�سدر: موقع التفاقية الطارية ملكافحة  ملنتجات 

نكهات منتجات التبغ – 28 مار�ض 2012م -
 http://www.fctc.org 
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ت�سويق  عرب  النا�ض  خداع  التبغ  �رضكات  حتاول   -7
�سجائر ت�سمى بال�سجائر اخلفيفة اأو املتو�سطة وجتعل 
لها علب وت�سميمات خا�سة , وهي خدعة جعلت كثري 
من النا�ض القبول بها رغم ان ال�سيجارة اخلفيفة لها 
العادية اما ب�سبب ا�سافة مواد  نف�ض �رضر ال�سجائر 
لتخفيفها  اإليها  امل�سافة  املواد  تلك  جديدة  كيميائه 
ال�سيجارة  اآثار  على  اإ�سافة  م�ستقباًل  اآثار  ت�سبب 
نف�سها. او ان املدخن يحاول وب�سكل تلقائي زيادة عدد التدخني او زيادة حدة ال�سفط 
الن�ساء  له. ولعل  املدخن  ادمان ج�سم  ي�سبع  الذي  امل�ستوى  لنف�ض  النيكوتني  ي�سل  لكي 
هم اأكرث ممن يخدعن بهذا النوع من ال�سجائر حيث اأكدت درا�سة باأن املدخنات يعتقدن 
خطاء اأن تدخني ال�سجائر املنخف�سة القطران اأقل �رضرا ل�سحتهن حيث اأجريت درا�سة 
على 780 �سيدة تدخن �سجائر بها ن�سبة قطران منخف�سة اأو معتدلة ووجدت اأن اأربعني 
يف املئة منهن تقريبا يعتقدن اأن هذا �سيكون اأقل �رضرا عليهن عن تدخني ال�سجائر ذات 
الن�سب املرتفعة من القطران. لكن نظام التاأمني ال�سحي الربيطاين �سدد على اأن جميع 
املدخنني, �سواء لل�سجائر منخف�سة اأو مرتفعة القطران, معر�سون للوفاة املبكرة بن�سبة 
واحد اإىل اثنني بغ�ض النظر عن قوة ال�سيجارة. كما توجد اأدلة على اأن املدخنني ي�سحبون 
اأنفا�سا اأقوى يف حالة تدخينهم �سجائر منخف�سة القطران, مما يزيد من درجة الكيماويات 
ال�سارة يف ال�سجائر. فقد ك�سفت درا�سة �سابقة عن ان مدخني ال�سجائر منخف�سة القطران 
ي�ستن�سقون معدلت من النيكوتني والقطران قد ت�سل لثمانية اأمثال الن�سبة املوجودة على 
علب ال�سجائر ويرجع هذا لأن ج�سد املدخن يحتاج لن�سبة معينة من النيكوتني والقطران 

وبالتايل يكيف املدخن عادات تدخينه ليح�سل على الن�سبة التي يريدها. 

تقوم �رضكات �سناعة التبغ باإ�سافة نكهات ملنتجاتها 
وذلك جلذب الكثري من ال�سباب اإىل البدء يف التدخني.
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ال�سجائر اخلفيفة هي احد حيل واألعيب �رضكات التبغ

8-  بعد ان مت منع �رضكات التبغ من العالن والرتويج ملنتجاتها يف ال�سحف واملجالت 
ا�ستطاعت هذه ال�رضكات التحايل على هذا القانون وذلك بتوظيف جهاز ح�سا�ض موجود 
ال�سن  و�سغار  الفتيات  فيهم  مبا  الأ�رضة  افراد  جميع  يوميا  حوله  ويلتف  بيت  كل  يف 
بع�ض  توظيف  وبكل جدارة  ال�رضكات  هذه  ا�ستطاعت  التلفزيون حيث  وهو جهاز  األ 
وخا�سة  التبغ  ملنتجات  للرتويج  التلفزيونية  والدراما  ال�سينمائية  والأفالم  الفنانون 
ال�سجائر وال�سي�سة حيث اكدت منظمة ال�سحة العاملية ان هذا النوع من الرتويج كان له 

�سبب فعال يف ازدياد تدخني ال�سباب من اجلن�سني.
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الفالم  فنانني  من  كثري  ت�ستخدم  التبغ  �رضكات  اأن  وعربية  عاملية  درا�سات  ك�سفت 
بني  وخا�سة  املميتة  التبغ  ملنتجات  للرتويج  كاأداة  التلفزيونية  والدراما  ال�سينمائية 
ال�سباب التي اأكدت معظم الدرا�سات اأن 95% منهم بداء التدخني وهو يف �سن املراهقة 
, بل اأن من ي�ساهد بع�ض الأفالم والدراما يجد اأن م�ساهد التدخني قد اأخرجت بطريقة 
حتمل ر�سائل للم�ساهدين باأن ا�ستخدام التدخني هو م�سدر للجمال واجلذب والرجولة 
والذكاء وو�سيلة للتوا�سل الجتماعي , تلك امل�ساهد التي جعلت من رئي�ض املكتب الإقليمي 
ملنظمة ال�سحة العاملية بال�رضق الأو�سط اأن يوجه ر�سالة يحث فيها اجلهات ذات العالقة 

على حماية جهاز التلفزيون الذي يلتف حوله كل فئات 
املجتمع والأ�رضة من م�ساهد التدخني التي اأكدت العديد 
ن�رض  يف  الرئي�سية  الأ�سباب  اأحد  باأنها  الدرا�سات  من 
ال�سجائر وال�سي�سة بني ال�سباب . لذا قامت العديد من 
الدول الأوربية من مالحقة هوؤلء الفنانون ومنعهم من 

التدخني اأثناء التمثيل ال�سينمائي.
املتو�سط  �رضق  اقليم  موقع  على  من�سورة  درا�سة  ويف 
www.( ملنظمة ال�سحة العاملية على �سبكة الإنرتنت
فيها  مت   )emro.who.int/arabic/tfi
ح�رض عدد م�ساهد التدخني يف الفالم امل�رضية من عام 
1930م وحتى 2002م حيث وجد ان م�ساهد التدخني 
زادت ب�سكل كبري يف ال�سنوات الخرية ذلك لن �رضكات 
التبغ توجهت اىل هذا النوع من الرتويج بعد ان منعت 
من الدعاية املبا�رضة يف املجالت والقنوات التلفزيونية ’ 
ومن الفالم التي ذكرتها هذه الدرا�سة وبها عدد كبري 

التدخني فلم همام يف م�سرتدام و فلم مواطن وخمرب وحرامي وفلم بخيت  من م�ساهد 
كانت  والثعبان  ال�سلم  فلم  ويف  م�سهد   100 فيه  التدخني  م�ساهد  عدد  كان  التي  وعديله 
للتدخني  ي�سجع  م�سهدا مما   12 الفلم  بطلة  ن�سيب  كان  م�سهدا حيث   66 امل�ساهد  عدد 
عند الن�ساء. ويف فلم قلب جرئ ا�ستطاع احد املدخنني اقناع ا�ساتذة من اجلامعة ح�سب 
ما هو موجود بالفلم بالتدخني ويف فلم اوقات فراغ كان هناك ترويجا فا�سحا لل�سجائر 
بني جميع �سباب الفلم. اما الرتويج لتدخني ال�سي�سة فهو يكرث اأي�سا يف الدراما امل�رضية 

والكويتية وال�سورية.
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م�سببة  م�سعة  جزيئات  على  حتتوي  ال�سجائر  دخان  اأن  التبغ  �رضكات  عرفت   -9
لل�رضطان لأكرث من اأربعة عقود, لكنها اأخفت تلك احلقائق على املدخنني. فعرب حتليل 
ال�سناعة كانت على علم  اأن هذه  التبغ ك�سفت  الداخلية ل�سناعة  الوثائق  ع�رضات من 
اإل بعد ان ك�سف ذلك العديد من البحاث  بالن�ساط الإ�سعاعي لل�سجائر ومل تبوح به 

والدرا�سات التي قامت بها املوؤ�س�سات الطبية والن�ساانية.
 Hrayr S. Karagueuzian, Celia White, James Sayre, )امل�ســـدر:   
 and Amos Norman. Cigarette Smoke Radioactivity and Lung
Cancer Risk. Nicotine & Tobac-

 co Research, September 27, 2011
DOI: 10.1093/ntr/ntr145

التبغ  �سناعة  �رضكات  اأن  تظهر  الوثائق  اإن 
كانت تدرك جيدا وجود مواد م�سعة يف زراعة 

التبغ يف وقت مبكر منذ عام 1959
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10- قامت بع�ض اجلهات امل�سنعة ملنتجات التبغ بطرح منتج جديد يف ال�سواق ي�سمى 
منظمة  ولكن  التدخني  عن  القالع  و�سائل  احد  باأنها  مدعيني  الإلكرتونية  بال�سيجارة 
ال�سحة العاملية �رضعان ما ابطلت هذا اخلداع و�سنفت هذا النوع من ال�سجائر باأنه لي�ض 
اإل احد منتجات التبغ �سانه �سان بقية منتجات التبغ كال�سجائر وال�سي�سة. وحاولت هذه 
اإلكرتونية ولالأ�سف  اجلهات اغراء ال�سباب و�سغار ال�سن عرب تقدمي �سم التبغ ب�سورة 
ل زال هذا النوع من ال�سجائر يباع يف بع�ض البلدان وي�سوق عرب الإنرتنت. ويف اململكة 
العربية ال�سعودية مت حظر ت�سويق هذا النوع من ال�سجائر الذي يحمل عدد من الأ�رضار 

واملخاطر.
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ت�سوق �رضكات التبغ على ان ال�سيجارة الإلكرتونية �سحية بن�سبة 100 يف املائة, وهذا 
متعاطيه  على  للنيكوتني  اخلطرية  ال�سحية  الأ�رضار  من  معلوم  هو  ما  مع  يتناق�ض 
واملخاطر الأخرى لهذا املنتج ومنظمة ال�سحة العاملية حذرت من خماطر ا�ستعمال هذه 
ال�سيجارة باعتبار اأن ال�سائل الكيماوي امل�ستخدم يف ال�سيجارة �سام ويحمل خماطر عدة 
على �سحة م�ستخدميها’ كما تعترب ال�سيجارة اللكرتونية م�سجع قوي على اإدمان على 
النيكوتني لأن كمية النيكوتني التي ت�ستن�سق غري حمددة, وهي مادة �سديدة الإدمانية, ما 
يجعل التخل�ض من اإدمان النيكوتني �سعبا يف حني اأن انت�سار منتج ال�سيجارة الإلكرتونية 
�سلوك ي�سجع على ال�ستعداد النف�سي بني ال�سباب و�سغار ال�سن يف ا�ستخدام املخدرات 
ح�سب ما اأثبتت عديد من الدرا�سات من زيادة ن�سبة مدمني املخدرات بني املدخنني من 
اإدمان  من  اأ�سد  الإلكرتونية  ال�سيجارة  على  الإدمان  ويعترب  ال�سن.  و�سغار  ال�سباب 
ال�سيجارة العادية, ما يجعل ال�سباب وكل من ي�ستخدمونها مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بها 
فت�سبح م�سدرا لهدر طاقاته ال�سحية والذهنية واملادية, فال�سيجارة الإلكرتونية مادة 
خطرة اإذا ما مت العبث بها من قبل الأطفال مهددا بحدوث الت�سمم احلاد بالنيكوتني الذي 
اأنبوب ميالأ مبادة النيكوتني مر�سحة اأن  اأنها ومبا حتتوي عليه من  يوؤدي للوفاة, كما 
تكون و�سيلة ي�ستخدمها مدمنو املخدرات وذلك با�ستبدال مبادة النيكوتني مواد اإدمانية 
اأخرى, مما ي�سعب ك�سفها يف حال اأن يكون ا�ستخدام هذه ال�سيجارة اأ�سبح اأمرا �سائعا 

يف املجتمع.



23



24

برو�سور �سممته اإحدى �رضكات 
التبغ وتقوم بتوزيعه عرب املحال 

التجارية.

�سخمة  بحمالت  2012م  عام  من  ومار�ض  فرباير  �سهري  خالل  التبغ  �رضكات  قامت 
ومنظمة لن�رض منتجاتها من ال�سجائر يف عدد من املدن واملحافظات يف املنطقة اجلنوبية 
ا�ستخدام  خالل  من  اجلن�سني,  من  حمددة  عمرية  �رضائح  ت�ستهدف  ال�سعودية,  من 
عدد من الأ�ساليب الرتويجية واحليل الدعائية, بهدف زيادة اأرباحها ون�رض �سمومها 
وك�سب عمالء وم�ستهلكني جدد يدمنون التدخني . حيث مت ر�سد يف ع�سري وجازان عددًا 
�رضكات  بها  تقوم  التي  نظامًا  املمنوعة  الت�سويقية  واخلدع  واملمار�سات  الألعيب  من 
التبغ التي تهدف اإىل ن�رض تدخني ال�سجائر بني الفتيات املراهقات والأطفال وغريهم 
من ال�رضائح العمرية بني الذكور والإناث من خالل ثالثة اأ�ساليب ت�سويقية؛ تتمثل يف 
الإعالن عن منتجاتهم من خالل توزيع الربو�سورات يف البقالت البعيدة عن الرقابة, 
الدخان  عبوات  بيع  اإىل  اإ�سافة  الن�سائية,  املالب�ض  بع�ض  على  ال�سيجارة  ن�رض �سورة 

ال�سغرية ذات ال�سعر املنخف�ض.

باملحافظات اجلنوبية باململكة: �رضكات التبغ تتحايل لرتويج التدخني بني املراهقني 
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ملنتجاتها  التبغ  �رضكات  ترويج 
عرب ن�رض �سورة ال�سيجارة على 

بع�ض املالب�ض الن�سائية
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ك�سفت وزارة ال�سحة حيل �رضكات م�سنعة للتبغ تروج لأنواع من ال�سجائر يف غالف 
جذاب لفت لالأطفال اأ�سبه بغالف احللوى, حيث مت ر�سد عمالة تعمل يف حمالت جتارية 
تروج لأنواع من ال�سجائر بغالف جذاب لفت لالأطفال اأ�سبه بغالف احللوى, وباألوان 
جميلة خمتلفة, ويف داخل كل علبة �سيجارة نكهات حلوى وفواكه برائحة غري الرائحة 

املعروفة للتبغ ومنتجاته

تر�سد  باململكة  ال�سحة  وزارة 
نــ�ــســاطــا لــ�ــرضكــة تــبــغ تــرويــج 

ملنتجاتها بني الطفال
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ال�رضيعة  الوجبات  مطاعم  احــد  �سبط  مت 
لالأطفال  هدايا  بتوزيع  يقوم  باململكة وهو 

عليها �سعار مارلبورو
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 Tobacco Reporter" التجارية:  ريبورتر  "توباكو  يف جريدة  ملا جاء  طبقًا 
"اإن ا�ستخدام التبغ يف البلدان املتقدمة �سيتجه اإىل الهبوط قلياًل بحلول القرن الواحد 
والع�رضين , يف حني ميكن اأن يرتفع ال�ستخدام يف البلدان النامية مبا يقرب من ثالثة 

يف املائة �سنويًا

وتبني وثيقة ل�رضكة التبغ الربيطانية الأمريكية ال�سبب يف ذلك: "يجب األ نبتئ�ض ملجرد 
اأن ال�سوق احلرة يف العامل تبدو اآخذة يف النخفا�ض. ففي الإطار ال�سامل لل�سوق توجد 
اآ�سيا واأفريقيا؛ )امل�سدر : كتاب ثقوا بنا نحن �سناع  مناطق منو قوية, وبخا�سة يف 

التبغ من اإ�سدارات منظمة ال�سحة العاملية(

يقول احد مدراء ت�سويق ل�رضكة تبغ:
يالها من �سورة م�رضقة بالفعل! لي�ض جمتمعًا خاليًا من الدخان, ] ولكن منو م�ستمر 
ل�سناعة التبغ".  "اإن عليهم اأن يجدوا و�سيلة لإطعام الوحو�ض التي بنوها )ويق�سد 

مدمني التدخني( والطريقة الوحيدة �ستكون بزيادة املبيعات يف العامل النامي

�رضكات التبغ ت�ستهدف دول العامل الثالث 
بعد انخفا�ض مبيعاتها يف الدول املتقدمة
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1- حظر جميع اأ�سكال الدعاية والإعالن والرتويج ملنتجات التبغ مبا يف ذلك حظر الرتويج 
غري املبا�رض عرب عر�ض م�ساهد التدخني يف الأفالم ال�سينمائية والدراما التلفزيونية ورعاية 

الن�ساطات الريا�سية والجتماعية والثقافية.

آلية تفعيل اليوم العالمي لمكافحة التدخين على 
مستوى مؤسسات الدولة الحكومية
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الإجــراء  بهذا  اأنه  العامة حيث  الأماكن  يف  التدخني  اأ�سكال  الكامل جلميع  2- احلظر 
يكون املدخن والتدخني يف عزلة اجتماعية على عك�ض ما تروج له �رضكات �سناعة التبغ 
باأن التدخني عامل اجتماعي جذاب. كما ان حظر التدخني يف الماكن العامة من المور 

التي تقلق �رضكات التبغ فكما جاء يف وثائقهم ال�رضية : 
مل�ستهلكينا  كان  اإذا  متامًا:  وا�سح  م�رضوعاتنا  على  التدخني  حلظر  املبا�رض  )"املغزى 
اأقل لال�ستمتاع مبنتجاتنا, فاأنهم �سي�ستخدمون هذه املنتجات  بتكرار اأقل مما  فر�ض 

يوؤدي اإىل تاأثري �سار على خطنا الأ�سا�سي(

3- التطبيق الفعال لو�سع التحذيرات امل�سورة على علب منتجات التبغ حيث اأن هذا 
اغراء  على  حتر�ض  التي  التبغ  �سناعة  �رضكات  �سدر  يف  �سهم  مبثابة  يعترب  الإجــراء 

ال�سباب مبنتجاتها عرب الت�سميم الباهر واجلذاب لعلب منتجات التبغ.

اإىل اق�سى م�ستوى حتى ل تكون هذه املنتجات �سهلة  التبغ  4- رفع ا�سعار منتجات 
الو�سول لل�سباب و�سغار ال�سن ويعترب هذا الإجراء من الإجراءات التي تقلق �رضكات 

�سناعة التبغ حيث �سيوؤدي اإىل انخفا�ض �سديد يف بيع منتجاتها.

اأن الدخان ال�سلبي  اأن �سناعة التبغ تعرف منذ ما يقرب من 20عامًا  على الرغم من 
املعروف با�سم دخان التبغ املنبعث يف البيئة ميثل خطرًا �سديدًا على ال�سحة, اإل اأنها 
فعلت كل ما يف و�سعها للتقليل من �ساأن هذا اخلطر وملحاربة اإجراءات حظر التدخني 

يف الأماكن العامة ومواقع العمل.

اعرتافات �رضكات التبغ بخ�سو�ض رفع ال�رضائب على منتجات التبغ
�رضكة فيليب موري�ض, 1993: اإن املحافظة على انخفا�ض الأ�سعار هام
جدًا ملحاولت ال�رضكات الحتفاظ باملدخن احلايل واإغراء مدخنني جدد

على  ال�رضائب  زيادة  اأن  تعرف  التبغ  �سناعة  اإن 
منتجات التبغ متثل واحدًا من اأكرب التهديدات لها.
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لتوعية  ومرئية  وم�سموعة  واإلكرتونية  و�سحفية  ميدانية  توعوية  ن�ساطات  تنظيم    -1
املواطنني بحيل واألعيب �رضكات �سناعة التبغ.

2- زيادة الوعي لدى املواطنني باأ�رضار منتجات التبغ بكافة انواعها وو�سائلها.
3- حث ال�سلطات الت�رضيعية على �رضعة تطبيق ت�رضيعات وقوانني احلد من انت�سار اآفة 

التبغ يف املجتمع ال�سعودي.
4- امل�ساركة يف ك�سف حيل واألعيب �رضكات التبغ والتبليغ عن اأي ن�ساطات ترويجية او 

ت�سويقية تقوم بها �رضكات التبغ ملنتجاتها

آلية تفعيل اليوم العالمي لمكافحة التدخين على 
مستوى الجمعيات الخيرية والعلمية العاملة 

في مجال مكافحة التدخين
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مصادر معلوماتية حول اليوم العالمي لمكافحة التدخين 
على موقع برنامج مكافحة التدخين على شبكة اإلنترنت

www.tcp-sa.info
الرابط الإلكرتوينامل�سدراأ�سم امل�سدر

موقع حملة اليوم العاملي 
ملكافحة التدخني 2012م

برنامج مكافحة التدخني 
بوزارة ال�سحة ال�سعودية

www.wntd2012.tcp-sa.
info

الدليل ال�سرت�سادي لليوم 
العاملي ملكافحة التدخني 2012م

برنامج مكافحة التدخني 
بوزارة ال�سحة ال�سعودية

www.wntd2012.tcp-sa.
info

ثقوا بنا نحن �سناع التبغ 
)تقرير يك�سف حيل واألعيب 

�رضكات التبغ(
منظمة ال�سحة العاملية

http://www.emro.who.
int/dsaf/dsa762.pdf

�سوت احلقيقة ))تقرير يك�سف 
 www.tcp-sa.infoمنظمة ال�سحة العامليةحيل واألعيب �رضكات التبغ(

بر�سور حيل واألعيب �رضكات 
التبغ

برنامج مكافحة التدخني 
بوزارة ال�سحة ال�سعودية

http://www.sa-tcp.com/
wntd2010/pdf/Tricks.
pdf

منظمة ال�سحة العامليةالتفاقية الطارية ملكافحة التبغ
http://www.sa-tcp.com/
wntd2010/pdf/Tricks.
pdf

�سيا�سات منظمة ال�سحة العاملية 
.http://wntd-sa2011منظمة ال�سحة العامليةال�ست ملكافحة التبغ

com/
ت�رضيعات وقرارات مكافحة 

التبغ باململكة العربية ال�سعودية
برنامج مكافحة التدخني 
بوزارة ال�سحة ال�سعودية

http://tcp-sa.info/

التدخني يخد�ض جمال واأنوثة 
املراأة

برنامج مكافحة التدخني 
بوزارة ال�سحة ال�سعودية

http://www.tcp-sa.info/
center/files/saudismok-
ing6.pdf

برنامج مكافحة التدخني اأنت الأقوى والأذكى بال تدخني
بوزارة ال�سحة ال�سعودية

http://tcp-sa.info

برنامج مكافحة التدخني اأنت الأجمل بال تدخني
بوزارة ال�سحة ال�سعودية

http://tcp-sa.info
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