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أنه  مفاده  رأياً   )CSR( للشركات  االجتماعية  املسؤولية  تعزز 
وأن  للقانون  واالمتثال  الربح  لتحقيق  الشركات  جتاهد  أن  “يجب 
شركات  أن  تتحلى باألخالقيات ومواطنة الشركات الصاحلة.”2 إال 
االستهالكي  املنتج  هو  فالتبغ  األخرى.  كالشركات  ليست  التبغ 
ملا  وفقاً  استخدامه  عند  مستخدميه  نصف  يقتل  الذي  الوحيد 
تكون  أن  ميكن  التبغ  شركات  أن  إمكانية  فكرة  مت التوجيه به.1 إن 
أخالقية في حني أنها تروج ملنتج مسبب لألمراض فكرة متناقضة 
وهي   ،)FCTC( التبغ  أساساً. االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة 
لسياسة  إطاراً  تضع  عاملية،  شاملة  عامة  صحة  معاهدة  أول 
واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  اآلثار  من  احلد  إلى  تهدف 
بشأن  اإلطارية  االتفاقية  من    31 املادة  تفرض  للتبغ.3  املدمرة 
مكافحة التبغ )FCTC( على األطراف تنفيذ وفرض حظر شامل 
على اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته مبا في ذلك حظر كامل 

4.)CSR( على املسؤولية االجتماعية للشركات

مشاركة شركات التبغ في املسؤولية االجتماعية 
للشركات )CSR( لتعزيز مصالح الشركات

االجتماعية  املسؤولية  في  تشارك  أنها  التبغ  شركات  تزعم 
الوثائق  أن  للشركات )CSR( كونها شركات مواطنة مهتمة. إال 
التي  التبغ تكشف األهداف احلقيقية للبرامج  الداخلية لشركات 
في  الشركة.6،5  مصالح  ودفع  األرباح  زيادة  وهي  الصناعة،  ترعاها 
 )CSR( الواقع، ال تكلف أنشطة املسؤولية االجتماعية للشركات
شركات التبغ إال القليل بالنسبة ألرباحها السنوية. فعلى سبيل 
العاملية  موريس  فيليب  لشركة  اخليرية  املساهمات  بلغت  املثال، 
حققت  أنها  حني  في   ،9002 عام  في  دوالر  مليون   7.22  )PMI(
األمريكية  البريطانية  الشركة  أما  دوالر،  مليار   3.6 بلغت  أرباحاً 
املسؤولية  على  دوالر  مليون   3.22 أنفقت  فقد   )BAT( للتبغ 
أرباح  من  مبا حققته  مقارنة  االجتماعية للشركات )CSR( وذلك 

بلغت 8.4 مليار دوالر.01-7 

هدف صناعة التبغ: خلق رأي عام إيجابي حول الصناعة 

• ترغب شركات التبغ في إعطاء انطباع بأنها مثلها مثل 	
بإرضاء  ومعنية  عن  مسؤولة  أخرى  كبيرة  شركات  أي 

عمالئها ومساهميها. 11،5

• في 	  )RSC( للشركات  االجتماعية  املسؤولية  تخدم 
مواجهة الضغط السلبي وخلق انطباعات عامة إيجابية 
عن صناعة التبغ وقضايا التبغ دون تغير فعلي في سلوك 

الشركة. 31،21

الصالح  يف  لإلسهام  تسعى  التي  التبغ  صناعة  برامج  ...إن 

التبغ  رشكات  تستطيع  كيف  تساؤال:  تثري  األكرب  االجتامعي 

خالل  من  ربح  أعىل  جني  وهو  األسايس،  غرضها  بني  التوفيق 

االجتامعية  املسؤولية  وأهداف  وبيعه،  مميت  منتج  إنتاج 

األخالقية  القيم  عىل  املبنية  العمل  مبادئ   :)CSR( للرشكات 

والبيئة؟” والجامعات  واملستهلكني  املوظفني   واحرتام 

منظمة الصحة العاملية، 3002 1

“

هدف صناعة التبغ: حتقيق نفوذ سياسي من أجل إضعاف 
تشريعات مكافحة التبغ

• اخلطة 	 في  موريس  فيليب  شركة  استرتيجية  سعت 
التشريعية لوالية أالباما عام 9991 – 0002 إلى “توسيع 
باإلدارة”  الرئيسيني  والتشريعيني  باملسئولني  اتصاالتها 
اإلنسانية...”  والقضايا  املناسبات  “دعم  طريق  عن 
ترعاها  التي  اخليرية  املناسبات  حلضور  الدعاوي  و«زيادة 

فيليب موريس.«41 

هدف صناعة التبغ: النجاح في الوصول إلى الشباب ألبحاث 
السوق ولتطبيع العالمات التجارية ومنع حمالت مكافحة التبغ 

الفعالة 

• تدخني 	 مكافحة  حمالت  لرعاية  التبغ  شركات  تسعى 
واسعة  سوق  أبحاث  إجراء  من  تتمكن  بحيث  الشباب 
كما  التدخني.5  جتاه  املراهقني  سلوكيات  على  النطاق 
في  التبغ  شركة  تتحكم  أن  أيضاً  حمالتهم  تضمن 
تصميم البرامج وأهدافها مبا يضمن دعاية جيدة والوصول 

إلى أسواق الشباب.51،31

هدف صناعة التبغ: حماية نفسها من التعرض للمقاضاة أو 
الدعاوى القضائية

• “أننا 	 على  موريس  فيليب  لشركة  داخلية  وثيقة  تنص 
حيث  الشركة.  عن  العامة  توقعات  نفوق  ألن  بحاجة 
ويحسن  القضائية  الدعاوى  مخاطر  من  هذا  سيحد 

موقفنا عند مقاضاتنا باعتبارنا “شركة مسؤولة.”61 

اإلعالن عن التبغ وترويجه ورعايته
املسؤولية االجتامعية للرشكات
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تكتيكات املسؤولية االجتماعية للشركات 
التبغ )CSR( في مجال صناعة 

تُنفذ صناعة التبغ املسؤولية االجتماعية للشركات )CSR( بطرق 
شتى للفوز بأقصى حد من التعرض للجمهور والتأثير عليه. 

تكتيكات املسؤولية االجتماعية للشركات )CSR(: العمل 
اإلنساني

تشترك شركات التبغ في النشاط اإلنساني بهدف حتسني صورتها 
العامة كمساهمني في صالح اجملتمع األكبر بل أن بعض الشركات 

أسست مؤسسات خيرية لتمويل جهودها.71

• شركات 	 متولها  التي  املدارس  حتمل  الصني  التعليم: في 
اجملتمع/ في  للمساهمة  “اسمع  مثل  شعارات  التبغ 
يربط  مبا  موهوباً”  شخصاً  تصبح  كي  يساعدك  التبغ 
املدارس.81  أطفال  رأي  في  والنجاح  التبغ  بني  بوضوح 
العديد  أن  التعليمية. إال  األنشطة  التبغ  تدعم شركات 
ينفقون  آباءهم  ألن  التعليم  من  يُحرمون  األطفال  من 
املال على التبغ أو ألنهم يتركون املدرسة للعمل في زراعة 

التبغ وتصنيعه.

• عضو 	 مقعد  حالياً  سليم  كارلوس  يشغل  الصحة: 
)IMP( وهو  مجلس إدارة شركة فيليب موريس العاملية 
تبغ  شركة  أكبر  وهي  سيجاتام  لشركة  السابق  املالك 
في  سليم  عائلة  مؤسسة  ساعدت  وقد  املكسيك،  في 
إنشاء معهد كارسو دي سالود )معهد كارسو للصحة( 
في املكسيك بتعهد قيمته 005 مليون دوالر. تستهدف 
أولويات املعهد معاجلة األمراض املزمنة مثل أمراض القلب 

والسرطان91.؛ وتعاطي التبغ هو سبب مؤدي لكليهما.

• األمريكية 	 البريطانية  الشركة  تتبرع  ماليزيا  الفقر: في 
للتبغ )TAB( فرع ماليزيا باملال للطلبة املاليزيني املعدمني 
بأنها  بالزراعة ومأوى للسيدات زاعمة  العاملة  والعائالت 
التدخني يجعل فقراء  أن  تهتم بالفقر ورفاه اجملتمع.02 إال 
شخص  تدخني  يكلف  ماليزيا  ففي  فقراً؛  أشد  العالم 
من  اليوم 03% تقريباً  فقير متوسط لعلبتي سجائر في 

دخله أو دخلها.12  

• استغلت 	 أندونيسيا  في  الكوارث:  منكوبي  إغاثة 
 0102 عام  ميرابي  جبل  بركان  انفجار  للتبغ  سامبورنا 
وخيام  ومركبات  إنقاذ  عاملي  بإرسالها  ترويجي  كحدث 

عليها شعار سامبورنا ملوقع الكارثة.22

تكتيكات املسؤولية االجتماعية للشركات )CSR(: حمالت 
مكافحة تدخني الشباب

تشترك معظم شركات التبغ في برامج منع تدخني الشباب زاعمة 
أنها شركات مسؤولة مهتمة بأمر تدخني الشباب. إال أن برامجهم 
غير فعالة في منع التدخني بل وغالباً ما تشجع الشباب فعلياً على 
لتجعله  الكبار  ميارسه  نشاطاً  باعتباره  التدخني  بتصوير  التدخني 

أكثر جاذبية للشباب وال تتحدث عن اآلثار الصحية للتدخني.1 

• الشباب  	 تدخني  ملكافحة  حلمالتها  التبغ  شركات  تروج 
من خالل التحدث عن كم األموال التي أنفقتها واألعداد 
الكبيرة التي استمالتها من الشباب وليس عن معدالت 

تدخني الشباب.52-32

• تدخني 	 مكافحة  حمالت  من  حملة  أي  فعالية  تثبث  لم 
الشباب التي رعتها شركات التبغ على اإلطالق في خفض 
قد  الواقع  في  أنها  بل  الشباب.  لدى  التدخني  معدالت 

جتعل الشباب أكثر ميالً للتدخني.52

• متيل حمالت مكافحة تدخني الشباب التي ترعاها شركات 	
أنفسهم  والشباب  اآلباء  على  اللوم  تركيز  إلى  التبغ 
منهم  التبغ  بشراء  للشباب  يسمحون  الذين  والبائعني 
استراتيجيات   – احلقيقيني  اجلناة  على  التركيز  من  بدال 
تسويق التبغ التي تستهدف الشباب واإلدمان الذي ينتج 

عن النيكوتني املوجود في التبغ. 62،52،32

• الشباب 	 تدخني  التبغ حمالت مكافحة  تستغل شركات 
التي تقوم بها لتقويض أو منافسة احلمالت األكثر فعالية 

التي ترعاها احلكومة أو املنظمات غير احلكومية.42

الشركات  »مواطنة  باسم  املعروف  الشباب  إعالن منع تدخني  باكستان، 6002، 
منع  حملة  للتبغ  الكسون  وشركة  باكستان للتبغ  شركة  رعت  املسؤولة،« 

تدخني الشباب تلك في باكستان. 
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تكتيكات املسؤولية االجتماعية للشركات )CSR(: برامج 
الزراعة

حيث  التبغ  تزرع  التي  اجملتمعات  في  برامج  التبغ  شركات  تدعم 
بالفقر لصرف  املعيشية  التعليم وتتسم األحوال  تنخفض نسبة 

االنتباه عن حقيقة أن ممارسات شركات التبغ تُدمي الديون والفقر.27

· يف ماالوي وهي دولة رئيسية يف زراعة التبغ شاركت الرشكة الربيطانية 	
األمريكية للتبغ )BAT( يف تأسيس مؤسسة القضاء عىل عاملة األطفال 
يف صناعة التبغ زاعمة اهتاممها بقضية عاملة األطفال يف الزراعة. إال 
أن املؤسسة مل تسهم يف أي تغيريات ذات شأن يف املامرسات الزراعية 
ومل تغري الرشكة الربيطانية األمريكية للتبغ )BAT( مامرساتها الرشائية. 
للتبغ  األمريكية  الربيطانية  الرشكة  تجنيها  التي  األرباح  قُدرت  حيث 
ماليني   01 بنحو  معاً   )PMI( العاملية  موريس  فيليب  )BAT( ورشكة 

دوالر من عاملة األطفال كل عام يف ماالوي وحدها.82

تكتيكات املسؤولية االجتماعية للشركات )CSR(: البرامج 
البيئية

تزعم شركات التبغ أنها مسؤولة بيئياً إال أن زراعة التبغ وتصنيعه 
ضارين بالبيئة.29،30

• األمريكية 	 البريطانية  الشركة  تشارك  بنجالديش  في 
للتبغ )TAB( في البرامج السنوية إلعادة تشجير الغابات 
التي  املسؤولة  للزراعة  مروجة  لزراعتها  بشتالت  والتبرع 
الوقود  على  للحصول  األشجار  قطع  أن  إال  بها.13  تقوم 
أثناء عملية عالج التبغ متثل 03% سنوياً من إزالة الغابات 
البريطانية  الشركة  إسهام  يجعل  مما  بنجالديش23،  في 
سطحية  محاولة  بالشتالت   )TAB( للتبغ  األمريكية 

لصرف االنتباه عن املشاكل البيئية التي تسببها.

ملاذا ينبغي حظر املسؤولية االجتماعية للشركات 
)CSR(

تعمل املسؤولية االجتماعية للشركات في مصلحة صناعة التبغ 
عن طريق:

• التبغ في حتقيق نفوذ سياسي وتقليل 	 مساعدة صناعة 
آثار التقاضي. 5، 51

• بالنسبة 	 وخاصة  التجارية،  والعالمات  التبغ  تطبيع 
لألطفال.5

• زيادة استحسان الشباب للتدخني.52	

• التبغ 	 التبغ لكشف شركات  تقويض محاوالت مكافحة 
على حقيقتها – أنها شركات تستغل الفئات الضعيفة 

من السكان – وتشويه صورة مؤيدي مكافحة التبغ. 31

• التضليل عن اآلثار السلبية للتبغ. 11  	

الرسائل الرئيسية

• تفرض املادة 31 من االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة 	

التبغ )CTCF( حظراً شامالً على كافة أشكال اإلعالن 

املسؤولية  ذلك  في  مبا  ورعايته  له  والترويج  التبغ  عن 

االجتماعية للشركات )RSC(. يجب حظر املسؤولية 

)RSC( التي متارسها صناعة  االجتماعية للشركات 

التبغ.

• تعمل املسؤولية االجتماعية للشركات لصالح صناعة 	

التبغ عن طريق بناء جسور املودة مع صناع السياسة 

واجلمهور والتصدي للتركيز السلبي احمليط مبنتجاتها 

املميتة وتهدئة املعارضة من مؤيدي مكافحة التبغ.

• فيه 	 تتسبب  الذي  والعائالت  اجملتمع  على  املدمر  األثر 

حاالت الوفاة واألمراض التي يسببها التبغ يفوق بكثير 

القضايا  رعاية  أو  اإلنسانية  لألعمال  اإلجمالية  املزايا 

االجتماعية.

• يؤثر استهالك التبغ سلباً على أولئك الذين يعيشون 	

الشركات  تقدمها  مالية  مساهمة  وأي  فقر،  في 

املسؤولة عن زيادة األضرار الصحية والعبء املالي لهذه 

الفئة من السكان لن تخفف من وطأة الفقر والقضايا 

البيئية أو الصحية ومن املُرجح أن تزيدهم سوءاً.

صورة من مقال في جلوبال بوست عن أنشطة اإلغاثة التي قامت بها سامبورنا 
في أندونيسيا.33
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