
Johnson & Johnson تصدر بيانًا حول مقال رويترز 
المنشور في 9 أبريل

نيو برونزويك، نيو جيرسي - نقف وراء بودرة "جونسون" لألطفال ألن العلم يؤكد أنها خالية من األسبستوس وآمنة 
لالستخدام. إن االتهامات الموجهة ضد شركتنا ليست زائفة فحسب، بل إن الزعم بأننا نستهدف فئة معينة بنوايا سيئة استهدافًا 

عامدًا ومنهجيًا زعم غير معقول ومنافٍ للعقل. ومجرد تفكير أي إنسان في اتهامنا بذلك هو أمر يصيبنا بمزيج من الحزن 
والغضب.

ألكثر من أربعين سنة أجريت اختبارات داخلية ومستقلة شاملة وبحوث سريرية على بودرة "جونسون" لألطفال وأثبتت أنها 
آمنة وال تحتوي علي األسبستوس. واستنادًا إلى األدلة المستفيضة، خلُصَت الجهات التنظيمية والمنظمات غير الحكومية حول 

العالم، بما في ذلك FDA (إدارة الغذاء والدواء)، إلى أن مادة التالك آمن وأن بودرة "جونسون" لألطفال ال تحتوي على 
األسبستوس.

 
وعالوة علي ذلك، فإن منتجاتنا االستهالكية مخصصة لالستخدام بين الجمهور عامة. والجهود المبذولة لتحديد من هم عمالئنا 
واستخدام اإلعالنات ذات الصلة بحياتهم وتتناول تجاربهم الحياتية ليس إال ممارسة للتسويق بمعناه الدقيق. وبودرة "جونسون" 

لألطفال آمنة وحمالتنا متعددة الثقافات وشاملة. وفي اعتقادنا فإن اتباع أساليب تسويق مختلفة لكل مجتمع هو عالمة على 
االحترام، ونفخر بريادتنا في مجال التسويق متعدد الثقافات.

وقد حظرت المحكمة مؤخرًا على محامي االدعاء في قضية تتناول التالك تقديم مثل هذه االدعاءات في المحاكمة حول 
إعالناتنا إلى الفئات المختلفة من السكان، وأوضحت أنه "ال يوجد شيء غير مشروع أو غير الئق في اإلعالن عن المنتجات 

وتسويقها لكل فئة من المستهلكين على حدة".

ومحامو االدعاء الذين اعترفوا علنًا بأن ممارسه الضغط علي Johnson & Johnson "يخدم مصالحهم" هم الذين 
يقودون الترويج لهذا الكالم الشائن الذي ال أساس له، ولغرض وحيد هو تحقيق مكاسب في القضية.

إن كل جهودنا في Johnson & Johnson ال هدف لها سوى التوصل إلى حلول لمشكالت الرعاية الصحية التي تواجه 
المستهلكين في جميع أنحاء العالم. واالدعاءات التي أثارها النقاد بشأن أساليبنا التجارية ادعاءات غير مشروعة ومضللة. 

فنحن شركة، ومن صميم عملنا مالحظة المشكالت الصحية التي تواجه مستهلكينا وتوفير الحلول لهم. ومثلنا مثل الشركات 
األخرى، فإننا نبتكر المنتجات ونبيعها استنادًا إلى متطلبات العمالء، ويعني ذلك تسويق هذه المنتجات للفئات األكثر رغبة 

فيها. والحالة الراهنة ليست استثناءً من ذلك.

ونحن نقف بثبات وراء أمان بودرة "جونسون" لألطفال وأساليبنا في التواصل مع عمالئنا.
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وفيما يلي نماذج تكشف تنوع تسويقنا علي مدار العقود.

 * الحد األدنى من اإلعالن عن بودرة "جونسون" لألطفال في التسعينيات


