وقف مؤسسات التبغ ومنتجاته

ملخص متابعة
كوفيد19-
عالمي

اإلصدار   :11أ كتوبر/نوفمبر
 24نوفمبر 2020
ف
يتم إصدار هذا الملخص مرة واحدة ي
الشهر ويغطي تطورات األسابيع األربعة
السابقة.
اإلصدارات السابقة من ملخص متابعة
منظمة  STOPلمرض كوفيد 19-متاحة
اآلن على صفحة موارد مجلة Tobacco
 Tacticsالخاصة بمرض كوفيد19-
ومن خالل مركز عمل كوفيد19-
 التابع لمنظمة STOP

ملخص متابعة منظم ة STOP
لمرض كوفيد :19-قطاع التبغ،
مصالحه وحلفائه

تطورات فترة المتابعة في أ كتوبر/نوفمبر
تقارير حول التبغ وكوفيد19-
•أصدر برنامج ( Global Health Advocacy Incubatorالذي تدعمه حملة Tobacco-
 )Free Kidsتقري ًرا تحت عنوان " كيف أضرت الشركات الغذائية الكبرى بالصحة

العامة في وقت كوفيد ." 19-يعقد مقارنة بين التكتيكات التي استخدمها قطاع التبغ
أثناء الجائحة1.
•أظهر تقرير على موقع  Voxقائم على عقد لقاءات حول عادات التدخين في الواليات
المتحدة أن بعض األشخاص قد عادوا للسجائر أثناء الجائحة لمواجهة الملل والقلق .
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المسؤولية االجتماعية للشركة
•تطورات اللقاح – أعلنت الحكومة الكندية عن استثمار  173دوال ًرا كنديًا لتأمين 76

مليون جرعة من لقاح شركة  Medicagoضد كوفيد 3.19-حيث ثبت أن اللقاح يحفز

االستجابة المناعية في التجارب البشرية المبكرة.
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وقد استخدمت شركة ( PMIالمالكة لثلث شركة  )Medicagoاإلعالن ألغراض

ترويجية من خالل موقعها اإللكتروني ،حيث صرح الرئيس التنفيذي لشركة  ،PMIأندريه
كاالنتزوبولوس ( )André Calantzopoulosبما يلي" :نرحب بالتعاون المعلن بين
وزارتين في الحكومة الكندية وشركة Medicagoلتسريع جهودها ضد كوفيد."19-

5

 تم اإلعالن عن مشاركة شركة  PMIفي اللقاح على نطاق واسع ،بما في ذلك في10
رومانيا 6ونيجيريا 7وماليزيا 8وسويسرا 9وإندونيسيا.

•وقد صرحت شركة  PMIفي فيتنام بأنها تدعم القيادة النسائية في الشركة خالل فترة
كوفيد .19-
11

لويس لورانس ()Louis Laurence
باحث في موقع TobaccoTactics.com
مجموعة أبحاث مكافحة التبغ
جامعة Bath
جزء من شرا كة منظمة STOP

•وقد قام شهزاد منعم ( ،)Shehzad Munimالمدير العام لشركة  BATفي بنجالديش،
بالترويج للشركة في لقاء في إحدى الصحف المحلية ،قائال ً إن الشركة قد حمت وظائف
العاملين وحافظت على إمدادات السجائر للعمالء 12.وكانت شركة  BATفي بنجالديش
تضغط على الوكاالت الحكومية لمنع اللوائح المتعلقة بالجائحة أثناء كوفيد.19-

13

ملخص متابعة منظم ة  STOPلمرض كوفيد :19-قطاع التبغ ،مصالحه وحلفائه

تواصل معنا

لوائح التبغ
•فرضت تركيا حظ ًرا على التدخين في العديد من األماكن العامة المفتوحة

لمواجهة الجائحة .حيث أشارت إلى األضرار التي لحقت بالصحة والتزاحم
بين المدخنين كأسباب لهذا الحظر .
14

•وقد أعلنت كوريا الشمالية حظ ًرا مماثال ً على التدخين في األماكن العامة
"مع مراعاة النظافة الشخصية في ظل جائحة كوفيد."19-

15

ولم تعلن

الدولة رسم ًيا عن أي وفيات بسبب كوفيد.19-

•وقد صرحت شركة  JTIفي ماليزيا بأنه ينبغي أال تحدث زيادة في الضرائب
على منتجات التبغ لمدة عامين على األقل ،بحجة أن الضرائب المرتفعة
ستزيد التجارة غير المشروعة في السجائر.

16

وقد دافعت JTI بحجة

مماثلة في الفلبين ،قائلة أن التهريب قد زاد خالل جائحة كوفيد.19-

نرحب بأي مساهمات بشأن القضايا الواردة في هذا التحديث أو
أي شيء يتعلق بمرض كوفيد 19-وقطاع التبغ .تواصل معنا
على.bath@exposetobacco.org
تدعم خدمة (REACT (Rapid Engaged Action Team
التابعة لمنظمة  ،STOPالحكومات وتناصر العمل على مجابهة
التحديات من قبل قطاع التبغ فيما يخص النقاشات الهامة
حول السياسات .اطلب المساعدة
قم بزيارة صفحة كوفيد 19-التابعة لمجلة Tobacco Tactics
للحصول على المزيد من المعلومات.

كان ممثلو شركة  JTIحاضرين مع المسؤولين المحليين وقت إتالف

السجائر المهربة في إحدى موانئ الفلبين.   17تاريخ ًيا ،تورطت شركة JTI
نفسها في عمليات تهريب التبغ  .

لوائح التبغ
•وقد أعلنت شرك ة  BATعن انخفاض األرباح بسبب كوفيد .19-في
ماليزيا ،انخفضت األرباح بنسبة  23%في الربع الثالث من عام ،2020
مقارنة بالعام الماضي .ألقت شركة  BATباللوم على كوفيد 19-والتجارة
غير المشروعة للتبغ  18.في زيمبابوي ،أعلنت شركة  BATعن انخفاض
المبيعات بنسبة  %8مقارنة بشهر سبتمبر .2019

19

موارد إضافية
•نصائح مرا كز السيطرة على األمراض ( )CDCحول التدخين
وكوفيد19-

• مجلة  :Tobacco Tacticsتهريب التبغ

•مجلة  :Tobacco Tacticsتورط شركة JTI في التهريب

• مجلة  :Tobacco Tacticsالمسؤولية االجتماعية للشركة

•قائمة  GGTCللحظر والحظر المتوقع في كل بلد فيما يتعلق بمرض
كوفيد :19-الحظر/الحظر المتوقع على منتجات التبغ/التدخين

اإللكتروني

•االتحاد :كوفيد – 19-الملخص النصف شهري حول الحقائق

المعروفة عن التدخين وكوفيد 19-وف ًقا لقسم األسئلة الشائعة

•منظمة الصحة العالمية :لقاح كوفيد19-

expose
tobacco
.org
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 مصالحه وحلفائه، قطاع التبغ:19- لمرض كوفيدSTOP ة ملخص متابعة منظم
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