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يتزايد استهالك التبغ بني النساء، بينما تتناقص معدالت التدخني بني الرجال.1  إن تزايد معدالت استهالك التبغ 

يأتي نتيجة للتغيرات التي طرأت على دور النساء وحالتهن االقتصادية حيث تنمو االقتصادات وحتدث تغيرات 

في العوامل االجتماعية والثقافية في ظل تطور األمم.2 ورغم ذلك، فإن التسويق املباشر والقوي للتبغ الذي 

ال الذي تسبب في ارتفاع استهالك التبغ بني النساء والذي يشهده العالم أجمع.3 يستهدف النساء هو العنصر الفَعّ

استهالك التبغ بني النساء
ل النساء %20 من مدخني العالم والذين يزيد عددهم عن 1 مليار مدخن.4  ُتشِكّ 	•

في املتوسط، 22 في املائة من النساء في الدول املتقدمة يدخَنّ بشكٍل يومي، بينما يبلغ متوسط نسبة املدخنات  	•
في الدول النامية 9 في املائة.5

معدالت التدخني بني النساء آخذة في االرتفاع بينما بلغت معدالت التدخني بني الرجال ذروتها وهي اآلن آخذة في  	•
االنخفاض.1

توضح البيانات التي مت جمعها من أكثر من 151 دولة أن حوالي %7 من الفتيات البالغات يدخَنّ السجائر،  	•
بينما تبلغ نسبة املدخنني من الصبيان البالغني %12. في بعض البلدان، تتساوى نسبة املدخنات من الفتيات مع 

نسبة املدخنني من الصبيان تقريبًا.6 

º  في روسيا، تبلغ نسبة الفتيات الالتي يدخَنّ السجائر )والالتي تترواح أعمارهن بني 13 و15 عاًما( %24، بينما تبلغ نسبة الصبيان

7.27%
º  في األرجنتني، تبلغ نسبة الفتيات الالتي يدخَنّ السجائر )والالتي تترواح أعمارهن بني 13 و15 عاًما( %27، بينما تبلغ نسبة الصبيان

8.21%

هناك تباين كبير بني نسب استهالك التبغ بني النساء حول العالم. في بعض البلدان، تتساوى نسبة استهالك  	•
النساء للتبغ مع نسبة استهالك الرجال، بينما في بلدان أخرى، تكون نسبة استهالك النساء أقل كثيرًا. 

º  9.25% في اململكة املتحدة، تبلغ نسبة املدخنات %23، بينما تبلغ نسبة املدخنني

º  10.48% في الفلبني، تبلغ نسبة املدخنات %9، بينما تبلغ نسبة الرجال املدخنني

كما تتفاوت أنواع التبغ الذي تستهكله النساء بني بلد وأخرى، حيث تعتبر السجائر هي الشكل املفضل للتبغ  	•
في بعض املناطق من العالم، بينما ُيستخدم التبغ غير املدَخن بشكٍل أكبر في مناطق أخرى.  

º  11.14% في الهند، تشكل سجائر البيدي %48 من سوق التبغ، بينما ميثل تبغ املضغ %38، ومتثل السجائر

º 12.في أوكرانيا، يتم استهالك %100 من التبغ تقريبًا في شكل سجائر مصنعة

نشاط صناعة التبغ
تستهدف صناعة التبغ النساء والفتيات عن طريق إعالنات قوية ومغرية والتي تستغل أفكاًرا كاالستقالل،  	•

والتحرر، واجلاذبية اجلنسية، والرشاقة، والروعة، واجلمال.13، 14، 15

º  مدعوًما بحملة إعالنية ،Camel No 9 طلق عليه اسم
ُ
في عام 2007، أنتجت شركة RJ Reynolds نوًعا جديًدا من السجائر للنساء أ

كبيرة16، وإعالنات في مجالت املوضة مثل مجلة »فوج« التي تتميز بعدٍد كبيٍر من القّراء، حيث عرضت املجلة السجائر الرفيعة في عبوات 

أنيقة ذات ألون زاهية.

º  التي تتميز بالعبوة ذات Pall Mall Scarlet Aromatic سجائر British American Tobacco في عام 2009، أطلقت شركة

اللونني الكرزي والفضي الزاهيني والتي تستهوي الفتيات الصغيرات. وقد مت إنتاج سجائر Pall Mall Scarlet Aromatic حصرًيا 
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بشكٍل جتريبي في روسيا بسعر جتزئة ال يتجاوز دوالًرا أمريكًيا واحًدا17 – بحيث يكون سعًرا مناسًبا للفتيات الصغيرات.

º  ،في عام 2010، قامت شركة »إمبريال توباكو« بإعادة تصميم سجائر »دافيدوف« حيث وضعتها في عبوة ذات ألوان أنيقة تشمل األحمر

واألبيض، والفضي من أجل إضفاء ملسة عاملية وإنتاج »أحدث إكسسوارات األناقة.«18

تشير األبحاث إلى أن التسويق املوجه يؤثر على معدالت التدخني بني الشابات.   	•
º  في أسبانيا، بعد عام 1970، تزايد انتشار تدخني السجائر بشكٍل سريع بني السيدات دون سن 50 عامًا. وتزامن التزايد السريع في تدخني

النساء مع الزيادة الهائلة في اإلعالنات التليفزيونية التي تستهدف النساء.19 

º  ،1991 ارتفعت نسبة التدخني بني النساء في اليابان بصورة مذهلة، حيث قفزت من 8.6 في املائة عام 1986 إلى 18.2 في املائة عام

وذلك بعد انطالق حملة ترويجية قوية استهدفت النساء والفتيات.20  

األضرار الصحية 
رمبا يرتفع عدد الوفيات بني النساء الالتي بلغن 20 عامًا أو أكثر من 1.5 مليون في عام 2004 إلى 2.5  	•

مليون بحلول عام 2030؛ وسوف تكون %75 تقريبًا من هذه الوفيات املتوقعة في البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط.4 

جميع أشكال التبغ تسبب اإلدمان والوفاة. هناك دليل علمي حاسم يثبت أن استهالك التبغ يتسبب في  	•
اإلصابة مبجموعة كبيرة من السرطانات، مبا في ذلك سرطان الرئة، والفم، واملريء، واحلنجرة، والبلعوم، واملعدة، 

والبنكرياس.21

•	 وتكون النساء املدخنات أكثر تعرًضا خلطر اإلصابة بسرطان عنق الرحم وهشاشة العظام22، وغيرهما من إصابات 
اجلهاز التناسلي، مبا في ذلك اإلجهاض العفوي، وحاالت موت اجلنني داخل الرحم، والعقم، وانخفاض وزن 

األطفال عند الوالدة، والشعور بألم أثناء فترة احليض، وانقطاع الطمث املبكر.23

كما أن النساء املدخنات أكثر عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية، والنزيف في األغشية احمليطة باملخ، وتصلب  	•
الشرايني، والوفاة بسبب متدد األوعية الدموية األبهري.23

مخاطر التعرض للدخان السلبي بالنسبة للنساء 
على الصعيد العاملي، ُيقدر بأن ثلث البالغني يتعرضون للدخان السلبي بشكٍل منتظم. ويتسبب الدخان السلبي  	•

وحده في حوالي 600000 حالة وفاة مبكرة كل عام على مستوى العالم.24 

ألن نسبة انتشار التدخني بني الرجال أعلى منها بني النساء، فإن الدخان السلبي يضر بالنساء بنسبة غير  	•
متكافئة. من بني جميع حاالت الوفاة التي تعزى إلى الدخان السلبي، هناك %47 منها حتدث بني النساء.24 

يؤكد تقرير َصَدر عن منظمة الصحة العاملية عام 2002 بشكٍل نهائي أن الدخان السلبي يتسبب في سرطان  	•
الرئة، وفي مرض القلب، وغيرهما من املشاكل الصحية.25 

في حني أن نسبة التدخني بني النساء أقل منها بني الرجال، إال أن هناك الكثير من النساء الالتي يتعرضن خلطر  	•
متزايد لإلصابة بسرطان الرئة والتعرض للوفاة ألن أزواجهن من املدخنني.26
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الرسائل األساسية
استهالك التبغ والتعرض للدخان السلبي ميثالن أحد األسباب الرئيسية للوفاة بالنسبة للنساء. 	•

نظًرا ألن نسبة انتشار التدخني بني الرجال أعلى منها بني النساء، فإن الدخان السلبي يضر بالنساء بنسبة غير  	•
متكافئة. 

تنظر صناعة التبغ إلى التعداد من اإلناث باعتبارهن فرصة للنمو، وعليه فتقوم بتسويق منتجاتها لهن بشراسة.  	•

عدد النساء املدخنات في العالم النامي سوف يزداد ما لم ُيتخذ إجراء ملنع شركات التبغ من استهداف النساء  	•
والفتيات.

يجب اتخاذ إجراء قوي حلماية النساء من أضرار استهالك التبغ والتعرض للدخان السلبي. إن سياسات مكافحة  	•
التبغ، كالبيئات اخلالية من الدخان، وحظر تسويق التبغ، وبطاقات التحذير املصَوّرة، وزيادة الضرائب املفروضة 

على التبغ تعمل على احلد من استهالك التبغ وسوف تنقذ أرواح النساء حول العالم.
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