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معروضات التبغ معناها 
اإلعالنات ومواد الترويج

منذ بدء تطبيق منع أشكال اإلعالن 

والترويج األخرى، أصبحت شركات التبغ 

معتمدة بصورة متزايدة على معروضات 

منتجات التبغ للترويج وجذب االهتمام 

وزيادة مبيعاتها. لمنتجاتها 

تحتل معروضات التبغ عموماً أماكن 

العرض األكثر بروزاً في المحالت التجارية. 

وتكون هذه المعروضات على مرأى من 

األطفال ومستهلكي التبغ على حٍد سواء، 

بمن فيهم األشخاص الذين يحاولون 

اإلقالع عن التدخين. 

ويجرى تصميم معروضات التبغ تصميماً 

إستراتيجياً يهدف إلى التشجيع على 

الشراء االندفاعي والترويج لماركات 

تجارية معينة. كما أن المعروضات تصّمم 

للتركيز على أسماء الماركات التجارية 

على العلب والحد من إمكانية رؤية 

الصحية. التنبيهات 

“لذلك فإن التسويق بالمفّرق لم يعد 

آلية للدعم، ]بل[ وسيلة أساسية 

للتواصل”

1فيليب موريس أستراليا

تؤدي معروضات التبغ في نقاط البيع مع أنواع 
الترويج األخرى، خصوصاً تصميم العلب، إلى 

زيادة إدراك المستهلك والترويج لماركات معينة 
لمستهلكي التبغ المحتملين والجدد وذوي 

الخبرة )بمن فيهم من يحاول اإلقالع عن 
التدخين( وتحفيزهم على الشراء االندفاعي.

“إذا لم يعد بإمكان ماركتكم التجارية جذب 
االنتباه من لوحات اإلعالن، ناهيك عن شاشات 
السينما أو صفحات المجالت اللماعة ... فإنه 
يمكنها على األقل نداء المدخنين من رفوفها 

في محالت بيع السجائر بالمفّرق أو من أي 
مكان يضعها فيه محبوها”

عالم التبغ 1999 – مجلة قطاع التجارة

<  تؤدي المعروضات إلى زيادة تقدير األطفال 

لنسب استخدام التبغ بين أقرانهم 

والراشدين، وتجعلهم ميالين للبدء في 

استخدامه.2,3   

<  إن وضع معروضات التبغ إلى جانب أصناف 

المشتريات اليومية مثل الشوكوال 

والمرطبات والمجالت يقّوض تأثير التنبيهات 

الصحية ويعزز فكرة أن منتجات التبغ هي 

من المنتجات العادية أو التي ال خطر فيها.4  

<  عند عرض منتجات التبغ بصورة بارزة، تزداد 

إمكانية تذّكر األطفال لماركات المنتجات 

واعتقادهم بأن شراءها أسهل.5 

<  تشّكل المعروضات دافعاً بصرياً يؤدي إلى 

الشراء االندفاعي من جانب مستهلكي 

التبغ، بمن فيهم األشخاص الذين يحاولون 
اإلقالع عن التدخين.6

<  تزيد إمكانية مالحظة صغار مستهلكي 

التبغ للمعروضات على إمكانية مالحظة 

كبار مستهلكيه، كما أن الشراء االندفاعي 

أكثر شيوعاً لدى صغار مستهلكي التبغ.7 

<  تزيد المعروضات من صعوبة عملية اإلقالع 

عن التدخين وتؤدي إلى عودة المقلعين حديثاً 
إلى التدخين.8

توضع أنواع الشوكوال في الغالب بالقرب من معروضات التبغ وفي 
خط نظر األطفال المباشر.



تم حتى اآلن تنفيذ منع عرض منتجات التبغ في 
نقاط البيع في كٍل من أيسلندا وتايلندا وعشر 

من المحافظات/المقاطعات الكندية الثالث 
عشرة. 

كذلك أقّرت أيرلندا تشريعاً يمنع المعروضات 
)يسري مفعوله في أول تموز/يوليو 2009(، وفي نيو 

برانزويك ومقاطعة يوكون بكندا )سيسري 
مفعول المنع اعتباراً من أول كانون الثاني/يناير 

2009 و15 أيار/مايو 2009 على التوالي(، وفي 
مقاطعة العاصمة األسترالية وتزمانيا بأستراليا 
)سيسري مفعول التشريع اعتباراً من أول كانون 

الثاني/يناير 2010 و2 شباط/فبراير 2011 على 
التوالي(.

وقد أعلنت الحكومة االسكتلندية وكذلك 
حكومتا نيو ساوث ويلز والمقاطعة الشمالية في 

أستراليا أنها ستبدأ قريباً تطبيق تشريع يمنع 
المعروضات. كما أن حكومات نيوزيلندا والنرويج 

والمملكة المتحدة اقترحت منع المعروضات 
وذلك في أوراق مشاورات تم نشرها مؤخراً.

الصورة العلوية: منتجات التبغ بعيدة عن النظر بعد منع 
المعروضات في سسكتشوان بكندا.

الصورة فوق: منتجات التبغ تحت الطاولة بعد منع المعروضات 
في ركيافيك بأيسلندا.

السلطات التي اتخذت إجراءات حتى اآلن لمنع معروضات 
التبغ

تأثير منع المعروضات على 
بائعي المفّرق

في الدول والواليات والمقاطعات حيث تمت 
دراسة و/أو تنفيذ منع عرض منتجات التبغ 

في نقاط البيع، عمد قطاع صناعة التبغ 
وباستمرار إلى إشراك مجموعات واجهة 

هذا القطاع بالمفّرق في نشر خرافات عن 
التأثير السلبي على بائعي المفّرق الذي قد 
يؤدي إليه المنع. وهو يقوم بذلك باالعتماد 

على “أدّلة” أو “بحوث” ليست أكثر من 
قصص وتصويرها “كحقائق” – إنها حقائق 

ال يمكن إثباتها.9  أما الحقائق الفعلية 
فهي:  

<  إن منع المعروضات لن يؤدي إلى تحميل 
بائعي المفّرق تكاليف ضخمة إلجراء 

التعديالت. ففي البلدان التي بدأ تطبيق 
المنع فيها، تم استخدام األدراج 

الموجودة وإقامة أبواب منزلقة أمام 
الرفوف الموجودة كطرق سهلة التركيب 

وغير مكلفة للتقّيد بالمنع.10,11

<  إن مستهلكي التبغ مخلصين للماركات 
التي يستخدمونها ونادراً ما يقررون 
الماركة التي يشترونها في نقطة 

البيع.12  

<  إن قوائم األسعار المطبوعة تكفي 
لتمكين المستهلكين من تحديد 

الماركات وتوفرها.

<   إن تنفيذ منع شامل على المعروضات 
سيبّسط ويسّهل العبء التنظيمي على 

بائعي المفّرق للتقّيد بتقييدات جزئية.13
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