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نحو �أفالم خالية 

من �لتدخني
من �لأدلة �إىل �جلهود �لعملية

 



�شكر وتقدير

تتوجه منظمة ال�سحة العاملية بال�سكر والتقدير للم�ساهمات التي قدمها �ستانتون اأ. جالنتز )اأ�ستاذ الطب املتميز 

مبوؤ�س�سة الرتاث الأمريكي يف جمال التحكم بالتبغ، ومدير مركز الأبحاث والتوعية ملكافحة التبغ التابع جلامعة 

كاليفورنيا ب�سان فران�سي�سكو يف الوليات املتحدة الأمريكية، وهو اأحد املراكز املتعاونة مع منظمة ال�سحة العاملية 

يف جمال مكافحة التبغ( وجوناثان ر. بولن�سكي )مدير مركز Onbeyond LLC، مبوؤ�س�سة فريفاك�س، ولية 

كاليفورنيا، يف الوليات املتحدة الأمريكية( وجيمز د. �سارجينت )اأ�ستاذ طب الأطفال، بكلية دارمتاوث للطب، 

ولية نيوهامب�ساير، يف الوليات املتحدة الأمريكية(. كما ت�سكر منظمة ال�سحة العاملية توما�س اإ. نوفوتني )اأ�ستاذ 

ال�سحة العامة، بكلية ال�سحة العامة يف جامعة ولية �سان دييجو، يف الوليات املتحدة الأمريكية( مل�ساهمته يف 

حترير هذا التقرير. 

تولت باربارا زولتي من منظمة ال�سحة العاملية دور مديرة امل�رشوع وامل�ست�سار التقني لهذا التقرير. اأما اأرماندو 

بريوجا وجيما في�ستال من منظمة ال�سحة العاملية فقدما الإر�سادات الإ�سافية والدعم التقني.
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مقدمة

ل تزال �سور وم�ساهد التدخني يف الأفالم ال�سينمائية تعطي انطباعات اإيجابية يف ظاهرها لكنها م�سللة 

يف جوهرها عن تعاطي التبغ. وقد تاأكد الآن اأن هذه ال�سور �سبب مبا�رش لبدء التدخني بني املراهقني. 

ففي عام 2008، تو�سل املعهد الوطني لل�رشطان يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل نتيجة مفادها اأن: 

من  العالية  النظرية  بالقابلية  امل�سحوبة  والتجريبية  والطولية  املقطعية  الدرا�سات  من  الأدلة  »جممل 

منظور املوؤثرات الجتماعية توؤكد وجود عالقة �سببية وثيقة بني روؤية م�ساهد التدخني يف الأفالم 

و�رشوع ال�سباب يف التدخني« )1(. 

تواجه الدول الأطراف يف اتفاقية منظمة ال�سحة العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ مطالب بتطبيق 

حظر �سامل على اإعالنات التبغ والرتويج له ورعايته مبوجب املادة 13 من التفاقية )2(. وتعترب املبادئ 

بدء  بقوة على  ي�سجع  له  الرتويج  اأ�سكال  من  �سكال  الأفالم  التبغ يف  13 �سور  املادة  لتنفيذ  التوجيهية 

التي  التدابري املحددة  املبادئ بتطبيق جمموعة من  ال�سباب، وتو�سي هذه  اأو�ساط  التدخني، خا�سة بني 

�سيتم تف�سيلها ب�سكل اأكرث اإ�سهاًبا خالل هذا التقرير )3(. ففي بع�س الدول، حت�سل العديد من الأفالم 

ال�سباب وتت�سمن م�ساهد تدخني على دعم مايل كبري من احلكومات  نفت كمالئمة مل�ساهدة  التي �سُ

للم�ساهمة يف تكلفة الإنتاج والت�سوير. مما يعني اأن هذا الدعم ُيرّوج على نحو غري مبا�رش لتعاطي التبغ 

عرب و�سائل الإعالم، ويتعار�س ذلك ب�سدة مع املادة 13 من اتفاقية منظمة ال�سحة العاملية الإطارية ب�ساأن 

مكافحة التبغ ومبادئها التوجيهية. و�سيتناول هذا التقرير ق�سية الدعم املايل با�ستفا�سة.

التبغ  منتجات  من  وغريها  ال�سجائر  عن  لالإعالن  مهمة  و�سيلة  املا�سي  يف  ال�سينمائية  الأفالم  كانت 

2
)5( الجتماعي  التعلم  اإىل  بالإ�سافة  التبغ  منتجات  الإعالن عن  من �سور  وبالأحرى �سورة   ،

1
)4( 

ت�ستهر  القادمة من دول  ال�سينمائية، خا�سة الأفالم  التبغ عرب الأفالم  التدخني. و�سيظل ت�سويق  ب�ساأن   

باإنتاجها ال�سينمائي الكثيف، و�سيلة مهمة لرتويج التدخني خا�سة يف الأفالم املُ�سّنفة على اأنها مالئمة 

لالأطفال واملراهقني.

الأفالم  يف  التدخني  من  للحد  التبغ  �رشكات  مع  والطوعية  الختيارية  التفاقيات  جتدي  ولن  مل 

رعاية  على  القائمة  اجلهات  واأهداف  مقا�سد  مع  التبغ  ل�سناعة  املالية  امل�سالح  تعار�س  ب�سبب  نفًعا 

يف  Master Settlement Agreement الرئي�سية  الت�سوية  اتفاقية  ت�سمنت  العامة.   ال�سحة 

بنًدا  للتبغ  امل�سنعة  املحلية  ال�رشكات  وكبار  للوليات  العموم  النواب  بني  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

وافقت مبوجبه �رشكات ت�سنيع التبغ على حظر الإعالنات املدفوعة عن منتجات التبغ يف الأفالم )6(. 

الت�سوية  اتفاقية  اأنتجت بعد �رشيان  التي  التدخني يف الأفالم  اأن الأدلة ك�سفت زيادة مرات ظهور  غري 

الرئي�سية يف عام 1998 لت�سل اإىل ذروتها يف عام 2005 )7(.

يدعم املنطق والعلم الآن ال�سيا�سات القابلة للتنفيذ للحد ب�سكل جوهري من �سور وم�ساهد التدخني يف 

كل و�سائط الأفالم. ومن املمكن اأن ت�سمن تدابري احلد من التدخني يف الأفالم، مبا يف ذلك التدابري التي 

ن�ست عليها املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 13 وتدابري اإنهاء تقدمي الدعم املايل احلكومي لإنتاج الأفالم 

ي�ستهدف  التبغ  لرتويج  م�سدًرا  ذلك  بعد  ال�سينمائية  الأفالم  ت�سبح  األ  تدخني،  م�ساهد  تت�سمن  التي 

ا تعزيز الإجراءات احلازمة والقابلة للتطبيق  الأطفال واملراهقني. لي�س هذا فح�سب، بل من املمكن اأي�سً
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التي تن�س عليها ال�سيا�سات املو�سوعة بربامج تهدف اإىل توعية النا�س و�سناع القرار و�رشكات الإنتاج 

ال�سينمائي باأهمية وقيمة تقليل تعر�س الأطفال ال�سغار ل�سور وم�ساهد التدخني يف الأفالم.

احلالية  والأ�ساليب  الأفالم،  يف  التدخني  م�ساهد  ظهور  ب�ساأن  احلالية  املعلومات  التقرير  هذا  يلخ�س 

لتخاذ  الأ�سا�س  فهم  على  الدول  م�ساعدة  اإىل  التقرير  ويهدف  امل�ساهد.  هذه  تاأثري  لتقليل  واملقرتحة 

ي�ساعد  اأن  املمكن  ومن  ال�سينمائية.  الأفالم  م�ساهد  يف  التدخني  ظهور  لتقلي�س  الالزمة  الإجراءات 

هذا التقرير الدول الأطراف يف اتفاقية منظمة ال�سحة العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ على تنفيذ 

التو�سيات املرتبطة بالتدخني يف الأفالم والواردة يف املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 13 من التفاقية. 

ومن املتوقع اأن يكون هذا التقرير مفيًدا كذلك للدول التي مل تن�سم بعد اإىل التفاقية الإطارية، حيث 

�سي�ساعدها على تنفيذ املطلب املهم اخلا�س باحلظر ال�سامل على اإعالنات التبغ والرتويج له ورعايته.

التقرير على  يركز هذا  ولهذا  ال�سينما،  فى  ال�سائعة ظهوًرا  التبغ  منتجات  اأكرث  من  الأن  تاريخيًا وحتى  ال�سجائر    كانت 
1

ل  الذى  التبغ  �رشكات  الكربى  ال�سجائر  �رشكات  ا�سرتت  الأخرية  ال�سنوات  وفى  فقط.  ال�سينمائية  الأفالم  فى  التدخني 

ُيدّخن، وكانت تروج هذه املنتجات فى الغالب با�ستخدام اأ�سماء العالمات التجارية نف�سها ملاركات ال�سجائرال�سهرية. 

كما �سعت هذه ال�رشكات لرتويج »ال�سجائر الإلكرتونية« اجلديدة من خالل ربطها باأفالم ال�سينما. وينبغي على �سناع 

ترويج  من  للحد  ال�سيا�سات  �سياغة  عند  التبغ  �سوق  فى  احلا�سلة  التغيريات  هذه  مراعاة  القرار  ومتخذي  ال�سيا�سات 

منتجات التبغ فى الأفالم وغريها من الو�سائط وتنفيذها.

  توؤكد نظرية باندورا Bandura للتعلم الجتماعي اأهمية مالحظة ال�سلوكيات واملواقف وردود الفعل النفعالية لالآخرين 
2

وتقليدها.
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1. �لتبغ على �ل�شا�شة: ملاذ� يعد م�شكلة؟

يف  التدخني  ظهور  على  للحفاظ  الدولرات  ماليني  تنفق  التبغ  �رشكات  كانت  املا�سي،  يف 

تقييد  بعد  اأهمية  ازداد  التدخني  لرتويج  كو�سيلة  الأفالم  دور  اإن  بل   .)8( ال�سينمائية  امل�ساهد 

3
ال�ستثمار هذا  ميثل   1 ال�سكل  يو�سح  وكما  للتدخني.  الرتويج  و�سائل  من  الأخرى   الأ�سكال 

جزًءا من ا�سرتاتيجية ت�سويق وا�سعة ومعقدة لدعم العادات الجتماعية امل�سجعة للتدخني، مبا يف ذلك 

الأ�ساليب  من  وغريها  الرعاية  يف  التبغ  �رشكات  واأن�سطة  اجلماهريية  الإعالم  و�سائل  يف  املنتج  ظهور 

والطرق املتبعة. يف ال�سكل التايل، تبدو ال�سينما عن�رًشا جوهريًا يف اأ�ساليب الإعالم اجلماهريية لرت�سيخ 

التدخني كعادة اجتماعية »طبيعية«.

وفقـًا للجمعية الطبية الربيطانية )9( واملعهد الأمريكي الوطني لل�رشطان )1( ومراكز الوليات املتحدة 

ملنع الأمرا�س والوقاية منها )7( وم�سادر اأخرى، ثمة اأ�سباب عديدة ت�ستلزم التعامل مع التدخني يف 

الأفالم كم�سكلة من م�سكالت ال�سحة العامة: فالأفالم ت�سل اإىل كل بقعة على كوكب الأر�س، وتروج 

للتدخني بفاعلية ، وقد حققت الأفالم ذلك دون رقابة اأو تدقيق من هيئات ال�سالمة العامة حتى الآن.

الت�شويقية  والت�شالت  الإعالنات  بني  املتداخلة  العالقات  ال�شكل 1: 

والت�شويق للم�شتهلكني والت�شويق للجهات املعنية يف الرتويج للتدخني

املعنية للجهات  الت�سويق   .4

للم�ستهلكني الت�سويق   .3

الأخري الت�سويقية  الت�سالت   .2

و�سائل عرب  الإعالن   .1
الإعالم اجلماهريية

ظهور املنتج

ال�سينما

منع ال�سباب

امل�سوؤولية الجتماعية لل�رشكات

املنتديات

العلمية

تكوين

العالقات

تدريب

الإعالم

التحذيرات

ال�سحية

ت�سميم

املنتجات

الرتويج

التجاري

عينات

جتارية

برامج

الولء

ن�رش العالمة

التجارية

التغليف

الإنرتنت

منافذ البيع

الرعاية

ال�سحافة

الإذاعة

اللوحات الإعالنية

التليفزيون

الت�سعري

التوزيع

املصدر: املعهد الوطني للرسطان )1(

   ملعرفة القيمة النقدية لإنفاق �رشكات التبغ املوثق على وكالت عر�س منتجات التبغ يف اأفالم هوليوود بني عامي 1979- 
3

http://www.smokefreemovies.ucsf.edu/problem/bigtobacco.html :1994، انظر الرابط
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   على �سبيل املثال، من اإجمايل 165 فيلًما جذبت مليونني اأو اأكرث من رواد ال�سينما يف الحتاد الأوروبي يف عام 2010 مت 
4

اإنتاج 118 فيلًما )72%( يف الوليات املتحدة الأمريكية. ومن جممل 50 فيلًما ح�سدت اأعلى الإيرادات يف دور العر�س 

يف الحتاد الأوروبي يف ذلك العام، مت اإنتاج 47 فيلًما )94%( يف الوليات املتحدة الأمريكية، 80% من اأف�سل 100 

فيلم دخاًل اأنتجت يف الوليات املتحدة.   

الو�سائط »من الأ�سواق  اإجمايل مبيعاتها يف كل  اأرباع  املتو�سط ثالث  ال�سينما الأمريكية، جتني الأفالم يف    وفًقا جلمعية 
5

الالحقة على طرحها الأول يف دور ال�سينما«.

مكان يف �لعامل كل  �إىل  ت�شل  �لأفالم   1.1
خالل عام 2009 مت اإنتاج وتوزيع نحو 7300 فيلًما على الأقل )مت اإنتاج العديد منها لأقرا�س واأ�رشطة 

الفيديو مبا�رشة( يف 50 دولة حول العامل، منها 1341 )18%( يف الحتاد الأوروبي و1288 )%18( 

ال�سعبية  ال�سني  )%6( يف جمهورية  و456  الأمريكية  املتحدة  الوليات  )9%( يف  و677  الهند  يف 

الوليات  يف  اإنتاجها  مت  التي  الأفالم  كل  من  ال�سغرية  الن�سبة  ومتثل   .)10( اليابان  يف   )%6( و448 

املتحدة الأمريكية اأكرث من ن�سف ال�ستثمار العاملي يف اإنتاج وتوزيع الأفالم )11( ودائًما ما جتني ما بني 

. وتو�سلت درا�سة 
4
60% و70% من اإيرادات دور العر�س خارج الوليات املتحدة الأمريكية )12(

م�سحية �سملت 50 بلًدا اأن 5 من الدول التي اأنتجت فيها الأفالم ت�ستحوذ على اأكرث من ن�سف اإيرادات 

والهند   )%97( الأمريكية  املتحدة  الوليات  2008-2009: وهي  العام  املحلية خالل  العر�س  دور 

)90%( وال�سني )61%( واليابان )58%( وتركيا )%52( )13(.

تدرك �رشكات التبغ اأن الأفالم ال�سينمائية متثل واحدة من اأكرث جتارب الرتفيه الإن�سانية انت�ساًرا. اإذ ينفق 

 30 القانونية:  التوزيع  120 مليار دولر �سنويًا مل�ساهدة الأفالم من خالل قنوات  العامل ما يقرب من 

مليار دولر اأمريكي )25%( للم�ساهدات الفردية يف دور ال�سينما و90 مليار دولر )75%( لالأفالم 

امل�سجلة على اأ�رشطة اأو اأقرا�س الفيديو اأو عرب البث التليفزيوين يف القنوات الف�سائية اأو �سبكات تليفزيون 

املتحدة يف  والوليات  كندا  وقد ح�سلت  الإنرتنت.  التنزيل عرب  اأو  الرقمي  البث  الكابل ومن خالل 

الأفالم يف دور العر�س حيث حتتويان على 42 األف دار �سينما، اأي %28  مبيعات  ثلث  2010 على 
من اإجمايل 150 األف دار �سينما حول العامل. وتتوزع بقية دور ال�سينما على النحو التايل: 33% يف 

الهادي من دور  املطلة على املحيط  الدول  اآ�سيا ومنطقة  اأفريقيا واأوروبا وال�رشق الأو�سط و27% يف 

عاملًيا يف عدد مرات  الأول  املركز  الهند  ، وحتتل 
5
)16-14( الالتينية  اأمريكا  ال�سينما و7% يف دول 

وال�سني  مرة(  مليار   1.3( املتحدة  الوليات  تليها   )2009 مرة يف  مليار   2.9( فعلًيا  ال�سينما  دخول 

)264 مليون( )17(. ومع اإتاحة الأفالم ب�سورة وا�سعة على و�سائل تخزين الفيديو والو�سائط الرقمية، 

ا�ستقر ن�سيب الفرد من عدد مرات دخول دور ال�سينما اأو انخف�س منذ عام 2005 يف بع�س من كربى 

الدول الغنية، ولكنه زاد يف الدول الأخرى ب�سبب جتديد دور العر�س وتزويدها بتقنيات العر�س الرقمي 

الأفالم  م�ساهدة  وقنوات  الإعالم  و�سائل  من  للعديد  ال�رشيع  النت�سار  ويعني   .)18( الأبعاد  ثالثي  اأو 

الأخرى خارج دور ال�سينما يف العديد عرب العديد من الثقافات والنظم القت�سادية اأن م�ستوى م�ساهدة 

حمتوى الأفالم اأعلى بكثري مما ت�سري اإليه بيانات احل�سور اأو مرات الذهاب لدور ال�سينما )انظر املرفق اأ(.



8

للتدخني �لرتويج  يف  فعالة  �لأفالم   2.1
م�شاهد التدخني يف الأفالم ال�شينمائية كثرية للغاية

 %96 ح�سدت  متميز  �سينمائي  فيلم   1300 من  اأكرث  على  اأجريت  حتليلية  درا�سة  اكت�سفت 

�أن  و2010   2002 عامي  بني  املتحدة  الوليات  يف  العر�س  دور  مبيعات  اإجمايل  من 

ت�سنيفات  على  )احلا�سلة  مب�ساهدتها  لل�سباب  امل�سموح  الأفالم  تخللت  التدخني  م�ساهد 

اأقل  لالأطفال  مالئم  »غري   PG-13و العائلي«  الإ�رشاف  »مع   PGو العام«  »للجمهور   G
6
دخال الأفالم  اأعلى  من   %62 حتتوي  حيث   ،)R( فقط  للكبار  وامل�سنفة  �سنة«(   13  من 

 على م�ساهد تدخني )19(. وب�سكل اأكرث حتديًدا، ت�سمنت 81% من الأفالم املخ�س�سة للكبار فقط 

 »PG-13« م�ساهد تدخني، فيما ظهر التدخني يف 66% من الأفالم غري املالئمة لالأطفال اأقل من 13 �سنة

 .»PG« العائلي  الإ�رشاف  مع  بها  م�سموح  اأو   »G« العام  للجمهور  املالئمة  الأفالم  من   %27 ويف 

وب�سكل اإجمايل، احتوت اأف�سل الأفالم من حيث الإيرادات لكل فئات اجلمهور والتي مت توزيعها يف 

. ومن هذه 
7
تقريًبا 7500 خمالفة تدخني  2002 و2010 على  املتحدة الأمريكية بني عامي  الوليات 

املخالفات 56% كانت يف الأفالم امل�سنفة للكبار فقط »R« و39% يف الأفالم امل�سنفة باأنها غري مالئمة 

لالأطفال اأقل من 13 �سنة »PG-13« و5% يف الأفالم امل�سنفة للجمهور العام »G« اأو مع الإ�رشاف 

الأمريكية(. املتحدة  الوليات  يف  الأفالم  ت�سنيف  نظام  ي�رشح  الذي   1 املربع  )انظر   »PG«  العائلي 

املربع 1: نظام ت�شنيف الأفالم يف الوليات املتحدة الأمريكية

1968، قامت عدة جهات بتحديد ت�سنيفات الأفالم يف الوليات املتحدة هي جمعية  منذ عام 

ال�سينما الأمريكية MPAA واملجموعة التجارية التي ت�سم ا�ستديوهات الأفالم الكربى والرابطة 

والتقييم.  الت�سنيف  اإدارة  ت�سغيل  يف  مًعا  اجلهات  هذه  وتعاونت  ال�سينما،  دور  ملالكي  الوطنية 

اأ�رشطة  ومتاجر  ال�سينما  دور  مراعاة  مثل  متاًما  ملزم،  غري  تطوعي  اإجراء  للت�سنيف  الفيلم  وتقدمي 

واأقرا�س الفيديو لهذه الت�سنيفات، ولكنه عملًيا اإجراء �سائع بني موزعي الأفالم واأقرا�س الفيديو 

التجارية غري الإباحية.

فئات ت�شنيف الأفالم التي حددتها اجلمعية الأمريكية لالأفالم ال�شينمائية

●  G:     اجلمهور العام، مالئم لكل الأعمار

●  PG:     ين�سح بوجود اإ�رشاف عائلي اأو اأبوي، فبع�س امل�ساهد 

                            قد ل تكون مالئمة لالأطفال

●  PG-13:    على الآباء اتخاذ احليطة، فبع�س امل�ساهد قد ل تكون مالئمة لالأطفال 

                           اأقل من 13 �سنة

●  R:   حمظور – لبد من وجود اأحد الوالدين اأو و�سي را�سد 

                           مع املراهقني اأقل من 17 �سنة

●  NC-17:    غري مالئم ملن هم اأقل من 17 �سنة )21(

الوليات  ال�سينما يف  التي عر�ست يف دور  الأفالم  22% من  2002 و2010، ح�سل  عام  بني 

مل  وتقريًبا   R بينما ح�سل 33% منها على ت�سنيف ،PG اأو G املتحدة الأمريكية على ت�سنيف

   NC-17 19(.يح�سل اأي فيلم على ت�سنيف(
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والوليات  )كندا  »املحلية«  ال�سوق  العر�س يف  دور  اإيرادات  اأفالم يف   10 اأف�سل  ترتيبها �سمن  التي  الأفالم  التعريف:    
6

املتحدة الأمريكية( ملدة اأ�سبوع واحد على الأقل خالل فرتة عر�سها لأول مرة يف دور ال�سينما. وت�سمنت هذه العينة بني 

عامي 2002 و2008 نحو 83% من اإجمايل الأفالم التي عر�ست يف دور �سينما و 96% من كل تذاكر الأفالم التي 

بيعت يف ال�سوق املحلية.

   هناك طريقتان خمتلفتان حل�رش خمالفات التبغ ومرات ظهور التدخني، وذلك ح�سب منظور التعامل مع حركة الكامريا 
7

تعاطي  مرات  التقرير( حت�سي  )وهذا  دارمتاوث  ا�ستخدمتها جامعة  التي  الأوىل  الطريقة  واحد.  م�سهد  املمثلني يف  بني 

املمثل  بني  واإياًبا  ذهاًبا  الكامريا  انتقلت  لو  للتدخني حتى  اأنه ظهور واحد  م�سهد واحد على  التبغ عند ممثل واحد يف 

 املدخن وغري املدخن . اأما الطريقة الثانية التي ي�ستخدمها م�رشوع ال�ستح�سان )اإبهام لأعلى( والعرتا�س )اإبهام لأ�سفل( 

 )http://www.scenesmoking.org وعنوانه على الويب( Thumbs Up! Thumbs Down! Project
فيح�رش كل حركة للكامريا على اأنها ظهور منف�سل للتدخني. هاتان الطريقتان توؤديان اإىل نتائج مرتابطة للغاية، فطريقة 

دارمتاوث. وكلتا  مرة من طريقة جامعة   3.4 اأعلى  نتائج  اإىل  املتو�سط  توؤدي يف  لأ�سفل(  واإبهام  )اإبهام لأعلى  م�رشوع 

الطريقتني �ساحلتان ب�سكل متكافئ لتتبع املخالفات مبرور الوقت.

http://www.scenesmoking. مت ح�ساب هذا الرقم على اأ�سا�س عدد مرات ظهور التدخني يف فلم اأفاتار )وفًقا ملوقع  
8

http:// العر�س املعلنة )وفًقا ملوقع اإيرادات دور  الفيلم:  التذاكر املدفوعه يف ال�سني مل�ساهدة  org( م�رشوًبا يف عدد 
www.boxofficemojo.com( مق�سومة على �سعر التذكرة املعلن.

العر�س.  الإعالنات داخل دور  ا�ستهداف  املثال حلمالت  �سبيل  العمر لأغرا�س جتارية، على  البيانات عن �رشائح    جُتمع 
9

وقد متتلك فروع جمعية ال�سينما الأمريكية حول العامل هذه البيانات؛ ويقوم فرع الوليات املتحدة بت�سنيف العمر يف 

اإح�سائيات احل�سور ولكن لي�س ب�سورة علنية مثل ت�سنيفات الأفالم.

وو�سل عدد خمالفات التدخني يف الأفالم اإىل ذروته يف 2005 حيث و�سل اإىل رقم 1170 خمالفة ثم 

انخف�س اإىل 535 خمالفة يف عام 2010. وجتلى النخفا�س الأكرب يف الأفالم امل�سنفة للجمهور العام 

والإ�رشاف العائلي )بن�سبة 94%(، اأما اأقل انخفا�س فكان يف الأفالم امل�سنفة للكبار فقط )بن�سبة %39(. 

وخالل الفرتة نف�سها، انخف�س ن�سيب الأفالم املحظورة على الأطفال اأقل من 13 �سنة )PG-13 ( التي 

حتتوي على م�ساهد تبغ من 60% اإىل 43%، مقارنة بن�سبة 80% يف عام 2002 )7(.

ل تزال اأفالم هوليوود ال�سينمائية التي حتتوي على م�ساهد تدخني جتني مليارات الدولرات �سنويًا يف 

جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك الدول التي اتخذت اإجراءات قوية �سد اإعالنات التبغ وترويجه )انظر 

املربع 2 ملعرفة املزيد عن تاأثري م�ساهد التبغ يف الأفالم التي اأنتجت يف الوليات املتحدة الأمريكية حول 

Avatar« الأمريكي يف دور العر�س بال�سني خالل عام  العامل. على �سبيل املثال، حقق فيلم »اأفاتار 

182 مليون دولر، ويف الوقت نف�سه ت�سبب يف عر�س م�ساهد التدخني 187  اإيرادات بلغت   2009
.

8
مليون مرة اأمام جمهور ال�سينما هناك )20(

ا�ستخدمت طرق عديدة لقيا�س مدى تعر�س املراهقني ل�سور وم�ساهد التدخني يف الأفالم ال�سينمائية 

تقدير معدل  املمكن  املنازل، من  الو�سائط داخل  املتاحة عن  البيانات  نق�س  املرفق ب(. ورغم  )انظر 

التعر�س لهذه امل�ساهد التي يتلقاها املراهقون من الأفالم ال�سينمائية با�ستخدام بيانات تكوين جمهور 

. وقد اأجمعت التقارير على اأن اأكرث م�ساهدي الأفالم بانتظام هم املراهقون 
9
ال�سينما ومبيعات دور العر�س

والوليات  كندا  يف  املراهقون  �ساهد   ،2010 عام  ويف  عاًما.  و17   12 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

املتحدة يف املتو�سط 8.0 اأفالم يف دور العر�س، مقارنة بعدد 3.4 فيلًما لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 

للبالغني  فيلًما  بني عامني و11 عاًما و7.2 اأفالًما لل�سباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و24 و5.2 
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. وك�سفت 
10

40 فاأعلى )15( الذين ترتاوح اأعمارهم بني 25 و39 عاًما و2.9 فيلًما للبالغني من �سن 

اأنهم �ساهدوا  59% من املراهقني قالوا  �أن   2006 بيانات درا�سة م�سحية على اجلمهور الأمريكي يف 

ثالثة اأو اأربعة اأفالم يف الت�سعني يوًما ال�سابقة، مقارنة بن�سبة 39% من ال�سباب )22(. ويف املتو�سط، 

تت�ساعف احتمالت اأن ي�ساهد املراهقون اأربعة اأفالم اأو اأكرث مقارنة بال�سباب يف ال�سهور الثالثة املا�سية 

)23(. وبينما ي�سكل املراهقون 8% من �سكان الوليات املتحدة الأمريكية، فاإنهم ي�سكلون 18% من 

كل رواد ال�سينما املنتظمني الذين ي�ساهدون الأفالم مرة واحدة على الأقل �سهريًا، ومن هوؤلء ت�ساهد 

ن�سبة قدرها 23% فيلًما واحًدا على الأقل كل اأ�سبوع )14(. وفًقا لبيانات الوليات املتحدة، تزيد ن�سبة 

الذهاب لدور العر�س خالل �سنوات املراهقة: فاأكرث من 40% من املراهقني الذين يرتادون دور العر�س 

بانتظام ترتاوح اأعمارهم بني 16 و17 عاًما، وبينما ترتاوح اأعمار 26% منهم بني 12 و13�سنة )24(.

وفًقا لتكوين اأعمار اجلمهور الأمريكي يف 2006 )ح�سب الت�سنيف(، واإيرادات دور العر�س )اإجمايل 

الإيرادات من مبيعات تذاكر ال�سينما ح�سب الفيلم( وعدد مرات ظهور التبغ )ح�سب الفيلم( خالل 

الفرتة من 2002 اإىل 2009، ي�ساهد رواد ال�سينما من املراهقني بني 12 و17 عاًما نحو 18% من عدد 

مرات ظهور التبغ الذي يقدر بنحو 188 مليار مرة يف الأفالم التي عر�ست يف دور ال�سينما يف كندا 

.
12 ، 11

والوليات املتحدة الأمريكية اأو 4.1 مليار ظهور للتبغ �سنويًا يف املتو�سط 

ي�سكل املراهقون 17% تقريًبا من جمهور الأفالم امل�سنفة على اأنها �ساحلة للجمهور العام والأطفال مع 

الإ�رشاف العائلي »G/PG«، واأكرث من 20% من جمهور الأفالم امل�سنفة على اأنها غري مالئمة لالأطفال 

اأقل من 13 �سنة »PG-13«، واأكرث من 10% من جمهور الأفالم املخ�س�سة للكبار فقط »R« يف دور 

التبغ يف الأفالم غري املالئمة  71% من مرات ظهور  الفرتة، ي�ساهد املراهقون نحو  ال�سينما. يف هذه 

لالأطفال اأقل من 13 �سنة »PG-13« ونحو 1% من مرات ظهور التبغ يف الأفالم املالئمة للجمهور 

العام والأطفال مع الإ�رشاف العائلي »G/PG« و28% من مرات ظهور التبغ يف الأفالم امل�سنفة للكبار 

فقط »R« التي حتتوي بالتايل على عدد مرات ظهور اأكرث للتبغ. وقد انخف�س عدد مرات ظهور التبغ 

ب�سبب  مليار مرة   2.6 اإىل  لت�سل   %50 بن�سبة  العر�س  املراهقون داخل دور  �ساهدها  التي  الأفالم  يف 

2005 )7(. ولكن مع ت�ساعف و�سائط امل�ساهدة مثل  التدخني بعد عام  النخفا�س يف عدد م�ساهد 

اأقرا�س الفيديو وقنوات البث والتوزيع وانت�سار اإمكانية الو�سول الرقمي لالأفالم، اأ�سبحت الجتاهات 

باملرة. وك�سفت درا�سة  الأفالم غري موؤكدة  التدخني يف  ل�سور ولقطات  املراهقني  مل�ساهدة  الإجمالية 

ر�سدية على عينة كبرية من املراهقني يف الوليات املتحدة اأن الأفالم تعر�س املليارات من مرات ظهور 

التبغ للم�ساهدين من هذه الفئة العمرية ال�سغرية حتى اأن املراهقني الأ�سغر �سنـًا الذي ترتاوح اأعمارهم 

 »R« للكبار فقط امل�سنفة  الأفالم  التدخني من  40% من م�ساهد  تقريًبا  ي�ستقبلون  �سنة  10 و14  بني 

التي حتتوي على عدد اأكرب من مرات ظهور التبغ )25(. وتوؤكد هذه النتائج التي ت�سمل الأفالم التي 

�سوهدت باأية و�سيلة اأنه بينما يرى املراهقون اأفالم الكبار فقط مبعدل اأقل من الأفالم غري املحظورة اأو 

     مت ح�ساب ح�سة الفرد من مبيعات تذاكر ال�سينما ح�سب املجموعة العمرية با�ستخدام تقديرات ال�سكان بناء على بيانات 
10

الهيئة الأمريكية لتعداد ال�سكان.

    مت ح�سابها من بيانات نيل�سن ميديا ري�سري�س                                                ، يف 24 يونيو/حزيران 2005 اإىل 22 يونيو/ 
11

حزيران 2006.

     »يتم ح�ساب مرات ظهور التبغ« من خالل �رشب عدد م�ساهد التدخني يف الفيلم يف عدد اجلمهور الذين �ساهدوا الفيلم 
12

يف دور العر�س. ويقدر عدد اجلمهور الذين �ساهدوا الفيلم بق�سمة اإجمايل مبيعات دور العر�س املحلي )التي اأعلنتها 

م�سادر ال�سينما املوثوقة( على متو�سط �سعر تذكرة الفيلم يف ال�سنة التي عر�س فيها الفيلم. وحتدد الرابطة الوطنية ملالكي 

.)http://www.nato-online.com( متو�سط �سعر التذكرة )دور ال�سينما )يف الوليات املتحدة

Nielsen Media Research
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املقيدة، فاإنهم ي�ساهدون الكثري من الأفالم امل�سنفة للكبار فقط »R« خارج دور ال�سينما. ورغم هذه 

اأغلبية م�ساهد التدخني يف الأفالم  ال�سباب  التاأثر بالأفالم امل�سنفة للكبار فقط، يرى  العالية من  الن�سبة 

امل�سنفة كمالئمة لل�سباب.

�شيا�شات ت�شنيف الأفالم حتدد حجم تعر�ض املراهقني مل�شاهد التدخني

يزيد معدل تعر�س املراهقني مل�ساهد التدخني على ال�سا�سة ب�سكل كبري يف الدول التي تطبق فيها هيئات 

تقييم الأفالم ت�سنيفات ال�سباب على العديد من الأفالم التي ُت�سنف للكبار فقط يف الوليات املتحدة 

الأمريكية. وتو�سلت درا�سة م�سحية �سملت اأعلى الأفالم اإيراًدا يف كندا والوليات املتحدة يف 2009 �أن 

هيئات الت�سنيف يف املقاطعات الكندية ت�سنف 60 من الأفالم اخلا�سة بالكبار فقط يف الوليات املتحدة 

على اأنها مالئمة لل�سباب اأقل من 18 �سنة دون تقييد. وبالتايل، ت�سببت الأفالم امل�سنفة على اأنها مالئمة 

لل�سباب يف كندا )احلا�سلة على ت�سنيف PG/14A( يف ظهور التدخني على �سا�سات ال�سينما مبعدل 

اأكرب من الأفالم املالئمة لل�سباب يف الوليات املتحدة الأمريكية يف ال�سنة نف�سها بن�سبة 60% )وذلك 

مبراعاة عدد ال�سكان يف كندا( )26(. ويف اململكة املتحدة وبني عامي 2001 و2006، �ُسمَح بت�سويق 

79% من الأفالم امل�سنفة للكبار فقط يف الوليات املتحدة للمراهقني بدون تقييد، ولهذا ت�سببت هذه 
الأفالم يف عر�س 93% من مرات ظهور التدخني يف دور العر�س، وزادت من تعر�س املراهقني مل�ساهد 

التدخني بن�سبة قدرها 28% مقارنة باملراهقني يف الوليات املتحدة )27(، وقد ظهرت الغالبية العظمى 

من م�ساهد التدخني يف الأفالم املالئمة لل�سباب يف كندا واململكة املتحدة، بينما ظهر نحو ن�سفها يف 

الأفالم املالئمة لل�سباب يف الوليات املتحدة )ال�سكل 2(.

 

ال�شكل 2: مقارنة ح�شة كل دولة من جممل مرات ظهور التبغ يف الأفالم امل�شنفة لل�شباب والكبار بني الوليات

 املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة من 2001 اإىل 2006 وبني الوليات املتحدة الأمريكية وكندا يف عام 2009

%54

%56

%13

%25

%46

%44

%87

%75

الوليات املتحدة الأمريكية 2006-2001

الوليات املتحدة الأمريكية 2009

اململكة املتحدة 2006-2001

كندا 2009

اأفالم للكبار فقطاأفالم مالئمة لل�شباب
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روؤية م�شاهد التدخني يف الأفالم تزيد من احتمال �رشوع املراهقني يف التدخني 

يف عام 2008، تو�سل املعهد الوطني الأمريكي لل�رشطان اإىل اأن التدخني يف الأفالم يوؤدي اإىل انت�سار 

التدخني بني ال�سباب )1(. وتعتمد هذه النتيجة على اأنواع عديدة من الأدلة: 

مل�ساهد  التعر�س  مدى  وقدرت  ال�سكان،  من  عينات  اآراء  ا�ستطلعت  علمية  م�سحية  درا�سات     ●

يف  ال�رشوع  مبحاولت  وثيًقا  ارتباًطا  ترتبط  امل�ساهد  هذه  اأن  ولحظت  الأفالم،  يف  التدخني 

التدخني )28-31(؛

ال�سباب  بني  التدخني  لبداية  الأفالم متهد  التدخني يف  م�ساهدة  اأن  توؤكدان  م�سحيتيان  درا�ستان     ●

)32، 33(؛

●   التجارب التي اأكدت اأن التدخني يف الأفالم له تاأثري قوي يف املواقف على املدى الق�سري، واأن 

لها دور يف  التدخني  م�ساهد  تت�سمن  التي  الأفالم  قبل  ُتعَر�س  التي  التدخني  اإعالنات مكافحة 

اإ�سعاف هذا التاأثري )34(.

ومنذ اأعلن املعهد الوطني لل�رشطان هذه النتائج التي تربط الأفالم ببدء التدخني، اأكدت درا�سات وا�سعة 

النطاق عن اأ�سباب التدخني نتائج مماثلة على املراهقني يف جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك عينات اإ�سافية 

 )44  ،43( واملك�سيك   )42  ،41( واأملانيا   )40-35( الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  املراهقني  من 

�أن  1999 و2004  عامي  بني  اأملانيا  مقطعية يف  درا�سة  اأكدت  فقد   .)46( والهند  الأوروبية  والدول 

85% من مرات ظهور التدخني يف الأفالم تاأتي من الأفالم التي توزع يف جميع اأنحاء العامل )خا�سة 
الأفالم التي تنتجها هوليوود(، وتو�سل باحثو هذه الدرا�سة اإىل اأن »م�ساهد التدخني يف الأفالم التي 

يف  الأملان  املراهقني  �رشوع  اإىل  توؤدي  الأمريكية[  املتحدة  الوليات  اإنتاج  من  ]ومعظمها  دولًيا  توزع 

التدخني« )42(. وتقدر الدرا�سات املعتمدة على عينات �سكانية يف الوليات املتحدة الأمريكية بني عامي 

2003 و2009 اأن م�ساهد التدخني على �سا�سات ال�سينما متثل 44% )95% معامل الثقة  0.58-0.34( 
من املدخنني اجلدد من املراهقني يف الوليات املتحدة )47( )اجلدول 1(.

التدخني، فكلما زاد عدد  التبغ وبدء  �سببية وثيقة بني م�ساهد  تقريًبا وجود عالقة  الدرا�سات  تبني كل 

يف  �رشوعهم  احتمالت  زادت  ال�سينما،  �سا�سات  على  التدخني  مل�ساهد  املراهقني  روؤية  تكرار  مرات 

التدخني. وتربط العديد من الدرا�سات التدخني يف الأفالم باملراحل املتقدمة من التدخني مثل التدخني يف 

الثالثني يوًما املا�سية )44، 48( اأو تدخني 100 �سيجارة اأو اأكرث يف حياتهم )37، 39(. واأكدت درا�سات 

اأخرى وجود ارتباط بني م�ساهد التدخني يف الأفالم واملواقف املت�ساهلة جتاه التدخني )49-51(. كما 

ال�سباب  البالغني  بني  والتدخني  الأفالم  التدخني يف  بني  اإىل وجود عالقة  الدرا�سات  اإحدى  تو�سلت 

)52(، مما يعني اأن تاأثري الأفالم ل يقت�رش على املراهقني فح�سب.

اأ�سباب الأمرا�س على م�ستوى ال�سكان، اأكد عدد اآخر من  وفيما يت�سق مع نتائج هذه الدرا�سات عن 

الدرا�سات التجريبية اأن روؤية م�ساهد التدخني يف اأي فيلم توؤدي اإىل تغري املواقف ل�سالح التدخني )53( 

واأن اإعالنات مكافحة التدخني التي تعر�س قبل فيلم يحتوي على م�ساهد تدخني ت�سعف من تاأثري هذه 

امل�ساهد )54-56(. وبينما ف�سلت درا�سة واحدة فقط يف تاأكيد تاأثري م�ساهد التدخني يف الأفالم على 

رغبة املدخنني يف التدخني )57(، اأثبتت جتربة اأن املدخنني من ال�سباب الذين �ساهدوا مونتاًجا يت�سمن 

م�ساهد تدخني ي�سبحون اأكرث ميال بالفعل للتدخني خالل فرتة ال�سرتاحة وبعد جل�سة العمل مبا�رشة من 

ا�ستجابة  الدرا�سات مدى  اإحدى  وتناولت   .)58( التدخني  م�ساهد  مونتاًجا خالًيا من  �ساهدوا  الذين 

البالغني ملقاطع الأفالم التي حتتوي على م�ساهد التدخني )59(، حيث ك�سفت  الدماغ عند املدخنني 
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ر�سوم املخ عن حدوث ن�ساط يف املناطق امل�سوؤولة عن الرغبة والتوق ال�سديد ويف مناطق الف�س اجلبهي 

املمثلني وهم  م�ساهدة  لدى  وذلك  �سيجارة  لإ�سعال  ت�ستعد  كاأنها  اليمنى  اليد  تتحكم يف حركة  التي 

يدخنون.

 اجلدول 1: الدول واملناطق دون الوطنية التي ارتبطت فيها الأفالم بتدخني ال�شباب 13

1.     اجنلرتا
2.     �أملانيا

3.     ال�سني ومنطقة هونغ كونغ الإدارية
4.     اأي�سلندا

5.     الهند
6.     اإيطاليا

الأفالم فعالة لأنها توؤثر على ال�شلوك وت�شكل العادات الجتماعية

توؤثر البيئة الجتماعية على ال�سلوك بني الأطفال واملراهقني، فعندما ي�ساهد ال�سغار الآخرين، خا�سة 

الإيحاء  الأفالم  تظهر يف  التي  ال�سخ�سيات  تقدم   .)5( �سلوكهم  يحاكون  فاإنهم  بهم،  يعجبون  الذين 

بعالقة مبا�رشة وجًها لوجه، حيث يتحول امل�ساهدون اإىل كائنات حتاكي م�ساعر املمثلني يف الفيلم من 

حيث الطموح والآمال والتحول، بل ويتقم�سون ال�سخ�سيات متاًما من حيث �سياغة الأحالم وال�سعور 

للحياة. ولأن  ا روؤية خيالية  اأي�سً بل  الأفالم جنوًما م�سهورين فقط،  تقدم  بالإثارة. ل  بالأمل وال�سعور 

ا�ستعداد  فاإنهم على  الأفالم،  التي ت�سورها  ال�ساحرة واملبهرة  اأمناط احلياة  �سياأملون يف جتربة  املراهقني 

فر�سة  التبغ  ل�سناعة  الأفالم  تتيح  )29(. وهكذا  الأفالم  هذه  ي�ساهدونها يف  التي  ال�سلوكيات  لتقليد 

لتحويل منتج قاتل اإىل رمز للحرية وال�ستقالل. وبخالف الإعالنات التقليدية، توفر الأفالم من هوليوود 

اإنتاج الأفالم معلومات موؤثرة عن »مزايا«  )الوليات املتحدة( وبوليوود )الهند( وغريهما من مراكز 

اأن  الطيبة فقط، فقد ك�سفت الأبحاث  ال�سخ�سيات  التدخني لدى  ال�سباب �سلوك  يقلد  التدخني. ول 

�سخ�سية ال�رشير اأو الوغد الذي يدخن رمبا تكون اأكرث تاأثرًيا على املراهقني من البطل )61(.

تبني الدرا�سات التجريبية والر�سدية اأن تدخني ال�سجائر يف الأفالم يوؤثر على معتقدات ال�سباب ب�ساأن 

ال�سخ�سية يف  وتاأثريه، وعلى رغبتهم  التدخني  اآرائهم يف وظيفة  للتدخني وعلى  العادات الجتماعية 

جتربة التدخني )34، 43، 49(. ف�سور وم�ساهد التدخني يف الأفالم ل تعك�س ما يحدث يف الواقع اأو 

تنقله. فعلى اأر�س الواقع، ي�سل التدخني اإىل اأعلى م�ستوياته بني الطبقات املتدنية اجتماعًيا واقت�ساديًا، 

اأما يف الأفالم حتظى غالبية ال�سخ�سيات التي تدخن مبكانة اقت�سادية واجتماعية رفيعة. وف�سال عن ذلك، 

نادًرا ما ت�سور الأفالم الآثار ال�سحية احلقيقية للتدخني على �سخ�سيات الق�سة اأو احلكاية )62، 63(.

ويتطلع ال�سباب بوجه خا�س اإىل امل�ساهري بحًثا عن مالمح �سخ�سياتهم ومكانتهم يف املجتمع وتاأكيد 

الذات. واأثناء بحث املراهقني عن الهوية، تقدم الأفالم لهم قائمة باملظاهر واملواقف وال�سلوكيات. 

7.    املك�سيك
8.    نيوزيلندا

9.    بولندا
10.  ا�سكتلندا

11.  تايالند
12.  هولندا

.http://smokefreemovies.uscf.edu/godeeper/the_science  الدرا�سات متاحة على الرابط  
13
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�لآن حتى  �لتبغ  مكافحة  لرقابة  �لأفالم  تخ�شع  ل   3.1
ظر الإعالنات التقليدية، ونادًرا ما ينتبه اإليها وا�شعو ال�شيا�شات تزيد م�شاهد التدخني يف الأفالم عندما حتحُ

توؤكد املبادئ التوجيهية لتفاقية منظمة ال�سحة العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ حول حظر اإعالنات 

التبغ والرتويج له ورعايته بو�سوح اأن �سور التبغ يف منتجات الإعالم الرتفيهي مثل الأفالم وامل�رشحيات 

والألعاب متثال �سكال من اأ�سكال الإعالن عن التبغ والرتويج له. ومع ذلك، وحتى الآن مل تخ�سع �سور 

التبغ يف هذه امل�سنفات للت�رشيعات الرقابية والقوانني التنظيمية اإل نادًرا.

بني عامي 1978 و1982، بعد اأن حظرت الوليات املتحدة الأمريكية بث الإعالنات عن منتجات 

التبغ، وقعت اأربعة من كربى �رشكات التبغ اتفاقيات مع ا�ستديوهات الأفالم لرتويج منتجاتها من خالل 

الأفالم ال�سينمائية )64(. وقد مت توثيق التعاون بني �رشكات التبغ و�رشكات الإنتاج ال�سينمائي حتى عام 

1994. ويف عام 1998 حظرت اتفاقية الت�سوية الرئي�سية بني النواب العموم لكل ولية من الوليات 
الأمريكية و�رشكات التبغ ظهور منتجات التبغ وم�ساهد التدخني يف الأفالم ال�سينمائية )65(.

ال�ستبدال الفعال مل�ساهد التبغ على ال�سا�سة باإعالنات التبغ التقليدية كان اأحد التو�سيات التي اأ�سدرتها 

التجارية  املاركات  اأن ظهور  الدرا�سة  اأكدت  الهند. حيث  ال�سهرية يف  تناولت الأفالم  درا�سة م�سحية 

للتبغ قد ازدهرت يف الأفالم ال�سينمائية باللغة الهندية بعد حظر الإعالن عن التبغ يف كل و�سائل الإعالم 

الهندية يف 2004. ومت تق�سيم ظهور العالمة التجارية بالت�ساوي بني ماركات ال�سجائر الفاخرة اخلا�سة 

ب�رشكة التبغ الربيطانية الأمريكية و�رشيكتها الهندية على املدى الطويل، �رشكة التبغ الهندية، واملاركات 

الهندية مبوجب  ال�سوق  تزامن دخولها يف  التي  اإنرتنا�سيونال،  موري�س  فيليب  ب�رشكة  اخلا�سة  املناف�سة 

قوانني حترير التجارة مع حظر اإعالنات التبغ )66( على م�ستوى الهند. 

حتى يف الدول التي حتظر الإعالن عن التبغ والرتويج له، تظل م�ساهد الأفالم تقدم ر�سائل اإيجابية زائفة 

عن التدخني. يف اململكة املتحدة، حيث حتظر كل اأ�سكال الإعالن عن التبغ، احتوت الأفالم القادمة 

من الوليات املتحدة الأمريكية امل�سنفة على اأنها مالئمة لل�سباب يف اململكة املتحدة بني عامي 2001 

التدخني  ظهور  مرات  من   %87 وعر�ست  التدخني،  وم�ساهد  التبغ  �سور  من   %83 على  و2006 

على جماهري دور ال�سينما )27(. ويف اأ�سرتاليا، وجدت درا�سة اأجريت يف عام 2008 �أن 70% من 

اأف�سل الأفالم مبيًعا حتتوي على م�ساهد تدخني، وت�سمل هذه الأف�سالم 75% من اأ�سهر الأفالم املالئمة 

 %75 اأن  اإىل   2009 نفذت يف عام  درا�سة م�سحية  تو�سلت  اأما يف كندا،   .)67( العائلية  للم�ساهدة 

مالئًما  كان  الأفالم  هذه  واأغلب  واملراهقني،  لل�سباب  مالئمة  اأفالم  يف  ظهرت  التدخني  م�ساهد  من 

م�ساهد  من  الوا�سعة  الأغلبية  تقدم  الأفالم  اأن  ذلك  ويعني   .)26( العائلية  وامل�ساهدة  العام  للجمهور 

التدخني لل�سباب حتى يف الدول التي حظرت بنجاح الإعالن عن �سور التبغ.

الدول تقدم الدعم املايل لإنتاج الأفالم التي حتتوي على م�شاهد تدخني

العديدة  واملناطق  الدول  تقدم  وترويجها،  لتوزيعها  �سمني  اأو  ك�رشط �رشيح  الأفالم  ت�سنيف  بجانب 

)الوليات والأقاليم واملدن واملقاطعات( منًحا اأو اإعفاءات من ال�رشائب ل�سالح اإنتاج الأفالم الوطنية 

على  ح�سولها  من  الهدف  يكون  وطنية،  اأو  حملية  ال�سينمائي  الإنتاج  �رشكات  كانت  واإذا  والدولية. 

الإعانات املالية تقدمي الدعم لثقافة ال�سينما الوطنية اأو الناطقة بلغة معينة. يف حني يهدف الدعم املايل 

احلكومي لالأفالم الدولية ذات امليزانيات ال�سخمة اإىل التناف�س مع مواقع الت�سوير الأخرى ودعم �سناعة 

14 دولة ومناطقها الفرعية 2010، منحت  2008 اإىل   ال�سينما املحلية ب�سورة غري مبا�رشة. ومن عام 
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كندا  يف  الإيرادات  اأكرب  حققت  فيلم   428 اإجمايل  من   %93 ملنتجي  دولر  مليار   2.4 قدره  دعًما 

والوليات املتحدة، واأغلبها من اإنتاج �رشكات اأمريكية. ون�سف هذه الأفالم احتوت على �سور التبغ 

 1.1 التي ح�سلت على دعم قيمته  اأعوام، عر�ست هذه الأفالم  التدخني. وعلى مدار ثالثة  وم�ساهد 

مليار دولر اأمريكي يف �سورة اإعفاءات �رشيبية ما يقدر بنحو 130 مليار ظهور للتبغ من خالل م�ساهد 

التدخني على جمهور دور ال�سينما حول العامل.

والوليات  املتحدة  واململكة  ونيوزيلندا  واأملانيا  الفيدرالية(  واحلكومة  الأقاليم  )حكومة  كندا  قدمت 

املتحدة )حكومات الوليات( 91% من قيمة خم�س�سات الإعانات املالية لأف�سل الأفالم اإيراًدا خالل 

الفرتة من 2008 اإىل 2010، حيث �ساهمت الوليات الأمريكية بثلثي الدعم )اأي حوايل 288 مليون 

اأنفقت  املجمل  ويف   .
14

تدخني م�ساهد  على  واحتوت  الإيرادات  اأعلى  حققت  التي  لالأفالم  دولر( 

التي  الأفالم  الإيرادات على  اأف�سل  التي حققت  لالأفالم  الدعم  مبالغ  التي قدمت  الأمريكية  الوليات 

حتتوي على م�ساهد تدخني اأكرث قليال من اإجمايل ما خ�س�سته جلهود مكافحة التبغ )اأي 280 مليون 

دولر( يف عام 2011 )68( )امللحق ج(.

�شانعو الأفالم يتذرعون بحجة »ال�رشورة الدرامية« وحماية حرية التعبري

يوؤكد ممثلو �سناعة ال�سينما يف بع�س الأحيان احلاجة اإىل م�ساهد التدخني يف فيلم معني ب�سبب ال�رشورة 

الدرامية اأو حبكة الق�سة. ويف الوقت نف�سه توؤكد اتفاقية منظمة ال�سحة العاملية الإطارية اأن تنفيذ احلظر 

ال�سامل على الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته ل ينبغي اأن مينع اأو يقيد حرية التعبري امل�رشوعة. ومع 

يتم ت�سوير م�ساهد  الأ�سا�س، حيث  الأفالم واقعية من  التدخني يف  النادر ما تكون م�ساهد  ذلك، من 

التدخني ب�سكل يتفق مع اإعالنات ال�سجائر اأكرث مما يبدو متثيال حقيقيـًا لآثار التبغ اخلطرية على �سحة 

الإن�سان. وقد اأثار بع�س النا�س داخل وخارج �سناعة ال�سينما املخاوف من تاأثري التدابري والإجراءات 

التي حتد من التدخني يف الأفالم على حرية التعبري. وت�ستند اأغلب هذه املخاوف على تف�سريات م�سوهة 

وملتوية لل�سيا�سات املقرتحة لتقليل م�ساهد التدخني يف الأفالم ال�سينمائية.

لكل  الرئي�سي  الت�سوير  موقع  يقدمه  الذي  املايل  الدعم  حجم  على  يعتمد  الأرقام  هذه  ح�ساب  يف  امل�ستخدم  املنهج     
14

الدعم. وتقدر  للح�سول على  تاأهلت  التي  للفيلم  التقديرية  النفقات  اإجمايل  الإيرادات م�رشوًبا يف  اأف�سل  فيلم حقق 

اأجور  تت�سمن  التي  الت�سوير  قبل  ناق�س تكاليف ما  املن�سورة  الإنتاج  اإجمايل ميزانية  للدعم )ت�ساوي  املتاأهلة  النفقات 

متدرجة   )%95-50( ن�سبة  امليزانية يف  اإجمايل  املمثلني( من خالل �رشب  وكبار  وامللحق  واملوؤلف  واملخرج  املنتج 

ح�سب حجم امليزانية: تنفق الأفالم ذات امليزانية ال�سغرية على تكاليف الت�سوير اليومية التي تتاأهل عادة للدعم اأكرث 

مما تنفقه الأفالم ذات امليزانيات ال�سخمة. ومت تعديل النتائج وفًقا لولية كاليفورنيا بالوليات املتحدة الأمريكية باإزالة 

العديد من الأفالم التي عر�ست بني عامي 2008 و2010 حيث بداأ اإنتاجها قبل اأن تقدم كاليفورنيا خم�س�سات الدعم 

يف عام 2009 بالإ�سافة اإىل اأفالم الر�سوم املتحركة التي ل تتاأهل ملخ�س�سات الدعم يف اإطار الربنامج احلايل.
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املربع 2: م�شاهد التدخني يف الأفالم الأمريكية لها تاأثري عاملي

املتحدة.  والوليات  كندا  خارج  وا�سع  نطاق  على  الأمريكية  الأفالم  يف  التدخني  م�ساهد  تنت�رش 

فخالل الفرتة بني عامي 2005 و2009، اأنتجت �رشكات الأفالم الأمريكية ووزعت نحو %88 

من اأف�سل 20 فيلًما دخال كل عام يف دور ال�سينما حول العامل. وب�سفة عامة، حققت الأفالم التي 

املتحدة  الوليات  العر�س يف  دور  مبيعات  اإيرادات  من   %37 الأمريكية  ال�ستديوهات  اأنتجتها 

)وقيمتها  الإيرادات  من  الباقية   %63 ن�سبة  اأما  اأمريكي(،  دولر  مليار   15.2 )وقيمتها  وحدها 

 20 اأف�سل  )69(. وقد ح�سل  العامل  بقية دول  الأفالم يف  مبيعات  مليار دولر( فحققتها   41.2
فيلًما فقط يف مبيعات التذاكر على اإيرادات قيمتها اأكرث من 40% من مبيعات تذاكر ال�سينما يف 

بقية اأنحاء العامل، وتعادل تقريًبا ثلث مبيعات التذاكر يف الوليات املتحدة كل عام. وب�سفة عامة، 

فيلًما   23 هناك  من بني 25 فيلًما حققت اأعلى الإيرادات يف دور العر�س يف اأوروبا )2009(، 

اأنتجتها الوليات املتحدة، وهذه الأفالم ت�سكل ثلثي اإجمايل مبيعات التذاكر يف الحتاد الأوروبي 

وثالثة اأرباع مبيعات دور العر�س يف رو�سيا الحتادية ودول الكومونولث امل�ستقلة، و92% من 

16 مركًزا  ال�سوق يف كندا والوليات املتحدة الأمريكية مًعا )اإذ ت�سغل الأفالم الأمريكية   ح�سة 

 من اأف�سل 20 فيلًما يف مقاطعة كويبك الناطقة بالفرن�سية(، وت�سعة من اأف�سل ع�رشة اأفالم يف دول

اأمريكا الالتينية، ونحو 95% من ح�سة ال�سوق يف اأ�سرتاليا، ونحو 80% اإىل 90% من اإيرادات 

الأفالم يف ال�سني وهوجن كوجن الإدارية، وماليزيا و�سنغافورة. ويف املجمل ميكن تقدير اأن الأفالم 

التي اأنتجتها الوليات املتحدة عر�ست على اجلماهري بني عامي 2005 و2010 يف خمتلف دول 

مليار   37 قدره  تقريبي  �سنوي  مبتو�سط  فقط  العر�س  للتبغ يف دور  مليار ظهور   220 نحو  العامل 

ظهور للتبغ، وهو ما يعادل ثلث مرات ظهور التبغ يف اأفالم هوليوود التي ي�ساهدها رواد ال�سينما 

يف الوليات املتحدة الأمريكية )7(.

اأكرب ال�ستثناءات مما �سبق هي ال�سني التي حتظر حالًيا الأفالم امل�ستوردة بحيث ل تتجاوز اأكرث من 

ثلث وقت العر�س املتاح حملًيا يف دور ال�سينما، والهند التي تنتج اأكرب عدد من الأفالم يف العامل 

وحيث يقل ن�سيب الأفالم امل�ستوردة عن 10% من ال�سوق، بل اإن اأفالم بوليوود الناطقة بالهندية 

ت�سكل 20% من الناجت الوطني باأكرث من 20 لغة، واليابان حيث كان هناك 5 اأفالم اأمريكية �سمن 

و�سناع  ال�سحية  الرعاية  خرباء  يتناول   .)69(  2009 عام  العر�س يف  دور  فيلًما يف   20 اأف�سل 

الوطنية  ال�سينما  �رشكات  اأنتجتها  التي  الأفالم  يف  التدخني  م�سكلة  والهند  ال�سني  يف  ال�سيا�سات 

بالإ�سافة اإىل مراعاة تاأثري التعر�س مل�ساهد التدخني يف الأفالم ال�سخمة الإيرادات العابرة للحدود 

والتي ثم ت�ساهد على اأقرا�س الفيديو الرقمية امل�سجلة اأو عرب الأقمار ال�سناعية اأو عرب الإنرتنت.
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2.  حماية �ل�شباب من �لتدخني يف �لأفالم: خيار�ت �ل�شيا�شة

ت�ستفيد �رشكات التبغ اأميا ا�ستفادة من م�ساهد التدخني يف الأفالم، حيث ت�سهم يف زيادة ن�سبة التدخني 

بني ال�سباب. لذلك، ينبغي اأن تكون التدابري الالزمة للحد من م�ساهد التدخني يف الأفالم يف القلب من 

اأي ا�سرتاتيجية �ساملة ملكافحة التبغ على النحو الذي ن�ست عليه اتفاقية منظمة ال�سحة العاملية الإطارية 

ب�ساأن مكافحة التبغ.

الركيزة  هي  تزال  ول  كانت  الأفالم  يف  التدخني  م�ساهد  اأن  توؤكد  التي  الدامغة  الأدلة  بدون  وحتى 

املحورية حلمالت ت�سويق التبغ )8، 64(، يفر�س النت�سار الهائل لأفالم ال�سينما اتخاذ الإجراءات للحد 

ب�سورة جذرية ودائمة من تعر�س املراهقني مل�ساهد التدخني يف الأفالم. ونظًرا حلظر رعاية امل�سابقات 

الأفالم واحدة من  الدول، تظل  متزايد من  التبغ يف عدد  املو�سيقية على �رشكات  الريا�سية واحلفالت 

و�سائل الإعالم القدمية التي قد يتعر�س فيها املراهقون مل�ساهد التدخني بدون قيود. وت�ستفيد �رشكات 

التبغ يحمل عالمات جتارية  �سواء كان  فيلم،  اأي  للتبغ يف  اأي ظهور  ا�ستفادة من  اأق�سى  الكربى  التبغ 

اأ�سلية اأو ُمقلدة. ولقد اعرتف هامي�س ماك�سويل Hamish Maxwell بهذه احلقيقة يف عام 1983، 

وكان ماك�سويل ي�سغل يف ذلك احلني من�سب رئي�س �رشكة فيليب موري�س اإنرتنا�سيونال ملنتجات التبغ 

فيليب  التنفيذي ملجموعة �رشكات  املدير  بعد ذلك  اأ�سبح  ثم   Philip Morris International
موري�س )التي اأ�سبحت بعد ذلك �رشكة اأُلرتيا Altria(، حيث قال اإنه من الأهمية مبكان »ال�ستمرار يف 

ا�ستغالل الفر�س اجلديدة لتظهر ال�سجائر على �سا�سات العر�س« وذلك حتى يحظى التدخني بالقبول 

من املجتمع )71(.

الإعالم،  وو�سائل  للو�سائط  وال�رشيع  املذهل  التطور  اعتبارهم  يف  ال�سيا�سات  وا�سعو  ياأخذ  اأن  ينبغي 

وظهور منابر وو�سائل اإعالمية جديدة تقدم حلول »مواكبة للم�ستقبل«. يف عام 2000، بلغت ن�سبة 

م�ستخدمي الإنرتنت7% من �سكان العامل؛ ولكنها قفزت لت�سل اإىل 27% يف عام 2010، وكان يتمتع 

واحد من كل اأربعة بخدمة الإنرتنت عالية ال�رشعة )النطاق العري�س( التي ت�ساعد على م�ساهدة مقاطع 

الفيديو على الويب بجودة عالية. يف عام 2000، بلغت ن�سبة امل�سرتكني يف خدمات الهاتف املحمول 

املحمول يف  ا�ستخدام  وانت�رش   ،%69 اإىل  الن�سبة  لت�سل  امل�سرتكني  عدد  زاد   2010 وبحلول  12%؛ 
ال�سينمائي  العر�س  دور  املقابل، ظل عدد  )72(. يف  وا�سع  نطاق  على  هائلة  ب�رشعة  الإنرتنت  ت�سفح 

ثابًتا يف جميع اأنحاء العامل بني عامي 2005 و2010، بينما مت تطوير وحتديث ربع دور العر�س لتالئم 

ال�سينمائية  املجّمعات  اجتذبت  نف�سه،  الوقت  ويف   .)14( التكلفة  منخف�سة  الرقمية  الأفالم  توزيع 

اجلديدة اأعداًدا �سخمة من اجلمهور يف بع�س الدول مثل ال�سني والهند. كما �ساهمت عدة متغريات 

مثل انخفا�س الأ�سعار وتعدد الفر�س واخليارات املتاحة )مبا يف ذلك قنوات الأفالم واإمكانية م�ساهدة 

الف�سائية،  التلفزيون  حمطات  مثل  اجلديدة  التقنيات  انت�سار  �رشعة  يف  املحمولة(  الأجهزة  على  الأفالم 

ف�سال عن و�سائل م�ساهدة الأفالم عرب �سبكة الإنرتنت فائقة ال�رشعة.

ب�شاأن �لإطارية  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  و�تفاقية  �لتدخني«  من  خالية  �أفالم  »نحو  مبادرة   1.2�
             مكافحة �لتبغ

فرباير/�سباط  27 يف  التنفيذ  حيز  التبغ  مكافحة  ب�ساأن  الإطارية  العاملية  ال�سحة  منظمة  اتفاقية   دخلت 

2
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�سهر يونيو/حزيران عام 2011، و�سل عدد الأطراف املوقعة عليها اإىل 170 طرفـًا  2005. وبحلول 
التبغ الأطراف فر�س  العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة  13 من اتفاقية منظمة ال�سحة  )2(. وُتلزم املادة 

حظر �سامل على الإعالن عن التبغ والرتويج له والرعاية التي تقدمها �رشكات التبغ يف غ�سون خم�س 

على  حظر  فر�س  اإىل  التحديد  وجه  على  ا  اأي�سً  13 املادة  تدعو  التفاقية.  على  الت�سديق  من  �سنوات 

الإعالن والرتويج ملنع دخول  قيوًدا وطنية على  التي �سنت  الدول  للحدود ومتكني  العابرة  الإعالنات 

 ،2008 عام  من  الثاين  نوفمرب/ت�رشين  �سهر  اأرا�سيها. يف  اإىل  املحظورة  والرتويجية  الإعالنية  الو�سائل 

اعتمد بالإجماع موؤمتر الأطراف املوقعة على اتفاقية منظمة ال�سحة العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ 

يف دورته الثالثة املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 13 )3(.

التبغ،  مكافحة  ب�ساأن  الإطارية  العاملية  ال�سحة  منظمة  اتفاقية  من   1 املادة  الواردة يف  للتعريفات  وفًقا 

ي�سمل احلظر التام وال�سامل على الإعالن عن التبغ والرتويج له والرعاية التي تقدمها �رشكات التبغ كل 

اأ�سكال و�سائل الدعاية اأو التو�سية اأو الأعمال التجارية، وكل اأمناط امل�ساركة يف اأي حدث اأو ن�ساط اأو 

التعاون مع اأي فرد بهدف الرتويج لأحد منتجات التبغ اأو تعاطي التبغ �سواء ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، 

املتنوعة  الأ�سكال  اإدراج كل  التعريف  ال�سدد. ويت�سمن هذا  اأو حمتمل يف هذا  فعلي  تاأثري  اإحداث  اأو 

العاملية  ال�سحة  منظمة  اتفاقية  اإليه  دعت  الذي  ال�سامل  احلظر  من  كجزء  الأفالم  يف  التدخني  مل�ساهد 

وجه  على   13 للمادة  التوجيهية  املبادئ  ُتو�سي  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  التبغ.  مكافحة  ب�ساأن  الإطارية 

التقليدية )املطبوعة والتليفزيونية والإذاعية( وجميع  ال�سامل و�سائل الإعالم  اأن ي�سمل احلظر  التحديد 

و�سائل الإعالم مبا يف ذلك الإنرتنت والهواتف املحمولة وكل التقنيات اجلديدة الأخرى بالإ�سافة اإىل 

الأفالم.

وعالوة على ذلك، تن�س الفقرة )4( )هـ( من املادة 13 اأن الطرف الذي ل مُيَِكنه و�سعه من فر�س حظر 

والرتويج  التبغ  عن  الإعالن  على  قيود  »فر�س  عليه  ينبغي  الد�ستورية  مبادئه  اأو  د�ستوره  ب�سبب  �سامل 

اإعالم  و�سائل  يف  القت�ساء  وح�سب  املطبوعة،  الإعالم  وو�سائل  والتلفزيون  الإذاعة  يف  ورعايته  له 

ا. اأخرى....« )2(. وي�سري هذا الن�س �سمنًيا اأن هذا البند ي�سمل الأفالم ال�سينمائية اأي�سً

ا التدخني يف الأفالم حتت اأحكام الفقرة )4( )اأ( من املادة 13 التي حتظر  واأخرًيا، ميكن اأن يندرج اأي�سً

الإعالن عن التبغ والرتويج له والرعاية التي تقدمها �رشكات التبغ »باأي و�سيلة كاذبة اأو م�سللة اأو غريها 

اأو  خماطره  اأو  ال�سحية  اآثاره  اأو  خ�سائ�سه  عن  خاطًئا  انطباًعا  تعطي  قد  التي  اأو  اخلادعة  الو�سائل  من 

انبعاثاته....« )2(. على �سبيل املثال، من بني اأكرث من 950 فيلًما من اإنتاج �سناعة ال�سينما الأمريكية منذ 

عام 1999 حتتوي على �سور تبغ وم�ساهد تدخني، تناول عدد قليل جًدا من الأفالم �سخ�سيات تعاين 

من مر�س من الأمرا�س ذات ال�سلة بالتبغ. ومن اأمثلة هذه احلالت ال�ستثنائية النادرة فيلم »ق�سطنطني« 

للكبار  وم�سنف   2005 عام  يف   Time Warner وارنر  تامي  �رشكة  اإنتاج  )من   Constantine
اإنتاج بريطاين/اأملاين م�سرتك  فقط( وفيلم »الب�ستاين املخل�س« The Constant Gardener )وهو 

الرئة. وتقدم الأفالم  يعانون من �رشطان  يتناول مدخنني  للكبار(، وكالهما  يف عام 2005، وم�سنف 

عادة �سخ�سية حتذر �سخ�سية اأخرى من التدخني، ولكن يف الغالب ما يتجاهلها املُدِخن اأو يقلل من هذه 

التحذيرات.

ي�ستعر�س الق�سم التايل املزيد من التدابري والتو�سيات القائمة على الأدلة التي ت�سلح للتطبيق يف الدول 

واملبادئ  الرئي�سية  الأهداف  عر�س  اأوًل  و�سيتم  ال�سيا�سي.  ومناخها  الإعالمية  بيئاتها  اختالف  على 

اجلوهرية للتو�سيات.
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لل�شيا�شة �جلوهرية  و�ملبادئ  �لأ�شا�شي  �لهدف   2.2
ينبغي اأخذ كال من البعدين الوطني والعاملي يف العتبار عند و�سع �سيا�سات مكافحة التبغ. و�ست�سهم 

�سيا�سة ال�سحة العامة، اإذا و�سعت و�سيغت بعناية واعتمدت على الأدلة والرباهني، يف حت�سني �سحة 

ال�سكان على امل�ستويني الوطني والعاملي. ويتمثل الهدف الأ�سا�سي من اإجراءات تقليل �سور وم�ساهد 

مل�ساهد  واملراهقني  الأطفال  تعر�س  من  دائم  وب�سكل  كبرية  بدرجة  »احلد  يف:  الأفالم  يف  التدخني 

التدخني و�سور التبغ يف الأفالم ال�سينمائية«.

وينبغي حينئذ تقييم اخليارات التي حتقق هذا الهدف من حيث اجلدوى ال�سيا�سية والقانونية وال�ستدامة 

والتكلفة. ويتم هذا التقييم يف �سوء مبداأين هما:

املنبع« »من  البحث عن حلول جذرية  الأول:  • املبداأ 

ينبغي اأن جترب ال�سيا�سات �سناعة ال�سينما على تغيري �سلوكياتها وذلك للحد من املحتوى ال�سار يف 

امل�سدر »املنبع« بدل من اأن يتكبد اجلمهور من املراهقني واأولياء اأمورهم عناء اتخاذ بع�س التدابري 

الوقائية »امل�سب«. ونظًرا لوجود عالقة �سببية وثيقة بني م�ساهد و�سور التدخني يف الأفالم والإقبال 

على التدخني، ينبغي اأن تقع م�سئولية اإزالة اأ�رشار هذه املخاطر ال�سحية على كاهل ال�رشكات التي 

ت�ستفيد من ت�سويقها.

م�شلحة عاملية الوطنية يف حتقيق  الإجراءات  من  ال�شتفادة  الثاين:  • املبداأ 

قد ت�سهم �سيا�سات ُمتبعة يف بلد معني يف حماية ال�سباب يف بلد اآخر. فاإذا مت احلد بدرجة كبرية من 

م�ساهد التدخني يف الأفالم امل�سنفة لل�سباب التي تنتجها ال�سينما يف الوليات املتحدة الأمريكية، 

ف�سوف يوؤدي ذلك بالتبعية اإىل احلد من تعر�س الأطفال واملراهقني لهذه امل�ساهد يف دول اأخرى 

كثرية حتظى فيها اأفالم هوليوود ب�سعبية طاغية. ول يقت�رش هذا الأمر فقط على الأفالم يف الوليات 

ا على دول اأخرى مثل فرن�سا والهند واململكة املتحدة، واأي دولة اأخرى تنتج  املتحدة، بل ينطبق اأي�سً

الأفالم ال�سينمائية وت�سدرها بكثافة. اإذا ا�ستطاعت الدول التي تعترب �سوقـًا رائجة ل�سادرات هوليوود 

من الأفالم ت�سمني م�ساهد التدخني �سمن معايري ت�سنيف الأفالم، اأو حرمان الأفالم التي حتتوي على 

م�ساهد تدخني من الدعم املايل، اأو و�سع �سيا�سات اأخرى من �ساأنها التاأثري على اإنتاج وتوزيع �سناعة 

التي حتفز هوليوود وغريها من  الدول بذلك الأ�سباب والدوافع  ال�سينما الأمريكية، �ست�سكل هذه 

العام  ال�سالح  اأن ذلك خلدمة  باعتبار  التدخني  م�ساهد  ت�سمني  تغيري ممار�سات  الأفالم على  منتجي 

العاملي. ومن املوؤكد اأن دول كبرية مثل ال�سني والهند ميكنهما اتخاذ بع�س الإجراءات املهمة التي 

ت�سكل �سابقة عاملية. وف�سال عن ذلك، �سيعزز اأي اجتاه عاملي من قوة الدول التي ل متتلك اأ�سواقـًا 

كبرية يف جمال �سناعة ال�سينما مبا يكفي للتاأثري مبا�رشة يف �سلوكيات ال�رشكات متعددة اجلن�سيات.

�ملقرتحة �لتد�بري   3.2
بينما تعترب املادة 13 بو�سوح معظم م�ساهد التدخني يف الأفالم و�سيلة لالإعالن عن التبغ والرتويج له، 

والرتويج  التبغ  الإعالن عن  ال�سامل على  احلظر  اخللط بني  التوجيهية على �رشورة عدم  مبادئها  تن�س 

له ورعايته وبني اأنواع اأخرى م�سموح بها من �سور التبغ مبا يف ذلك الأغرا�س ال�سحفية اأو الفنية اأو 

الأكادميية. ومن اأجل �سمان عدم التحايل على اأ�سكال �سور التبغ امل�سموح بها من خالل نفوذ وم�سالح 

للتدخني يف و�سائل  ال�سار  التاأثري  لل�سباب من  الكافية  احلماية  ذاته �سمان  الوقت  التبغ، ويف  �رشكات 

الإعالم الرتفيهية، ُتو�سي املبادئ التوجيهية للمادة 13بالتايل:
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ينبغي اأن تتخذ الأطراف تدابري معينة بخ�سو�س ظهور التبغ يف اأعمال و�سائل الإعالم الرتفيهية، مبا 

يف ذلك ا�سرتاط اأن ي�سهد الأ�سخا�س املعنيون بعدم ح�سولهم على اأي فوائد مقابل اأي ظهور من 

هذا القبيل ملنتجات التبغ، وحظر ا�ستعمال عالمات جتارية للتبغ ميكن التعرف عليها اأو ا�ستعمال 

اأو  للتقييم  نظام  وتنفيذ  للتبغ  م�سادة  اإعالنات  عر�س  وا�سرتاط  التجارية،  العالمات  هذه  �سور 

الت�سنيف ي�سع يف احل�سبان ظهور منتجات التبغ. )3(

�شمان عدم تلقي اأية اأموال اأو عمولت 

املادة 13 )4( )د(: »]تطالب[ بالك�سف عما تنفقه دوائر �سناعة التبغ على اأن�سطة الإعالن عن التبغ 

والرتويج له ورعايته التي مل حتظر بعد......« )2( ومن اأجل �سمان عدم ا�ستفادة �رشكات التبغ بالرتويج 

 13 والإعالن عن منتجاتها من خالل توظيف منتجاتها يف الأفالم، ُتو�سي املبادئ التوجيهية للمادة 

ا اأنه ينبغي لالأطراف: اأي�سً

تنفيذ اآلية ت�سرتط عندما تظهر منتجات التبغ يف اأعمال و�سائل الإعالم الرتفيهية اأو ت�ستعمل فيها اأو 

تعر�س فيها �سور اأي منط من هذا القبيل، اأن ي�سهد امل�سوؤولون التنفيذيون القائمون عليها يف كل 

اأو عر�سه  اأو توزيعه  اإنتاج العمل الإعالمي الرتفيهي املعني  اأ�سهمت يف  التي  �رشكة من ال�رشكات 

باأنهم مل يح�سلوا يف مقابل ظهور منتجات التبغ يف العمل على اأي اأموال اأو هدايا اأو دعاية جمانية 

اأو قرو�س دون فوائد اأو منتجات تبغ اأو م�ساعدة بالعالقات العامة اأو اأي �سيء اأيًا كانت قيمته. )3(

ينبغي اأن ُتقدم الأفالم التي حتتوي على م�ساهد تدخني �سهادة ُتعَر�س يف خامتة الفيلم تعلن فيها ال�رشكة 

اأنه مل يتلق اأي فرد �سارك يف اإنتاج الفيلم اأي �سيء ذا قيمة )اأموال اأو عمولت اأو �سجائر جمانية اأو اأية 

هدايا اأخرى اأو دعاية جمانية اأو قرو�س بدون فائدة اأو اأي �سيء من هذا القبيل( من اأي فرد يف مقابل 

ا�ستخدام اأو عر�س منتجات التبغ يف الفيلم. ويبني ال�سكل رقم 3 مثال ب�سيط لل�سهادة التي ميكن عر�سها 

يف نهاية الفيلم. 

ال�شكل 3: �شهادة تظهر يف نهاية الفيلم تعلن عدم تلقي اأية اأموال من �رشكات التبغ

تتطلب ال�سهادة اإقراًرا كتابًيا م�سحوبًا بق�سم من املدير التنفيذي امل�سئول يف كل �رشكة م�ساركة يف اإنتاج 

داخلية  اإجراءات  اإىل  ال�سهادة  ت�ستند هذه  اأن  وينبغي  للجمهور.  متاح  ع يف ملف  ُيو�سَ الفيلم  وتوزيع 

�سناعة  على  القائمني  ذلك  و�سيحفز  والتنفيذ.  المتثال  ل�سمان  ال�رشكات  يف  بال�سفافية  تت�سم  منا�سبة 

ال�سينما حلماية اأفالمهم من تاأثري �رشكات التبغ خ�سية التعر�س لعقوبة احلنث باليمني اأو الغ�س. و�سوف 

ا�ستثمارات �رشية عابرة للحدود  التبغ الذي يقدم يف �سورة  تاأثري �رشكات  ال�سهادة يف احلد من  ت�سهم 

الوطنية اأو ت�سهيالت ائتمانية لإنتاج الأفالم. ولأنها ُتعترب �سنًدا قانونًيا، يجب �سياغة ال�سهادة القانونية

مل يتلق اأي فرد اأو جهة م�شاركة يف هذا الفيلم اأي �شيء من اأي �رشكة 

تبغ اأو وكالئها اأو اأي جهة تابعة لها.
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الأ�سلية التي قد تكون اأطول وبها تفا�سيل تقنية اأكرث من الالفتة التي �ستعر�س على ال�سا�سة مب�سورة من 

. وب�سبب �سعوبة التحقق من ال�سفقات اجلانبية التي قد يعقدها املقاولون 
15

خرباء قانونيني متخ�س�سني

الطرق  اأف�سل  يكون  الأفالم رمبا  متاًما من  التدخني  م�ساهد  اإزالة كل  فاإن  املمثلون،  واملوظفون وحتى 

لتقليل التعر�س الق�سائي لل�رشكات التي ت�سدر هذه ال�سهادات.

ينبغي حتديد اإجراء معني ملعرفة ما اإذا كان الفيلم يحتوي على م�ساهد تدخني و�سور تبغ اأم ل، وينبغي اأن 

يكون هذا الإجراء ُمَوثًقا وُمعتمًدا. كما ينبغي اأن يكون اإجراء العتماد حا�سًما وقاطًعا مبعنى �رشورة اأن 

ي�سمل اأي فيلم ي�سري اإىل اأو يعر�س اأو يلمح اإىل تعاطي التبغ اأو منتج من منتجاته اأو نوع من اأنواعه. وهناك 

واإجازتها  عليها  واملوافقة  الأفالم وت�سنيفها  لت�سجيل  اأو طوعي  ر�سمي  نظام  بالفعل  لديها  دول كثرية 

اأو اإعفاءات �رشيبية اأو تخفي�سات  اأرا�سيها. وقد ُتقدم هذه الدول منًحا  قبل توزيعها وعر�سها داخل 

للنفقات اأو متويل لالإنتاج اأو دعم للتوزيع يف جمال الإنتاج ال�سينمائي الوطني والدويل، كما �سبق عر�س 

ا ينبغي تعديل هذه الإجراءات حتى يتم حرمان الأفالم اأو الربامج التليفزيونية التي  يف الق�سم 3.1. اأي�سً

ا �سيا�سات �رشيبية اأو  تت�سمن �سوًرا للتبغ اأو اإ�سارات له من الدعم املايل احلكومي. وقد يكون للدول اأي�سً

جتارية معينة فيما يتعلق بتوزيع الأفالم امل�ستوردة )الأجنبية(. وينبغي تعديل هذه الآليات احلالية بحيث 

ت�سرتط تقدمي �سهادة تفيد عدم تلقي اأية اأموال اأو عمولت اأو منح اأو مزايا مقابل الفيلم الذي يحتوي 

على �سور تبغ وم�ساهد تدخني.

واإذا هيمنت الأفالم امل�ستوردة يف بع�س الدول على �سوق ال�سينما، ينبغي اأن يكون هناك اإجراء وا�سح 

بعر�س  ت�رشيح  للح�سول على  اأو عمولت ك�رشط  اأموال  اأية  ا�ستالم  ُتفيد عدم  �سهادة  ي�سرتط  ومبا�رش 

الفيلم. حيث ت�سرتط الدولة بب�ساطة اأن يوؤكد املُوِزع اأن الفيلم ل ميثل انتهاًكا ل�سيا�سة الدولة يف حظر 

ا اأن تكون م�سطلحات لغة الت�رشيعات �ساملة بحيث ت�سمل  اإعالنات التبغ مدفوعة الأجر. وينبغي اأي�سً

اأي »مقابل« من اأي نوع مبا يف ذلك الهدايا اأو اأي تبادل )وي�سمل ذلك تبادل الإعالنات( اأو خ�سومات 

على ر�سوم اخلدمات )مثل خدمات الإنتاج( اأو الرتتيبات الرتويجية اأو اإيجارات املنازل وال�سيارات، 

ف�سال عن ا�ستالم اأموال نقدية اأو ائتمانية �سواء على م�ستوى الفرد اأم ال�رشكة.

الإحجام عن متييز عالمات التبغ التجارية

من الوا�سح اأن متييز اأ�سماء العالمات التجارية للتبغ يف الأفالم ُيعترب �سكال من اأ�سكال الإعالن والرتويج 

مكافحة  ب�ساأن  الإطارية  العاملية  ال�سحة  منظمة  اتفاقية  من   1 املادة  يف  الواردة  للتعريفات  وفًقا  للتبغ 

ي املبادئ التوجيهية للمادة 13 اأن احلظر ال�سامل على الإعالن عن التبغ  التبغ. بالإ�سافة اإىل ذلك، ُتو�سِ

ا  ي اأي�سً والرتويج له ورعايته ينبغي اأن ي�سمل الإعالن عن وترويج اأ�سماء العالمات التجارية للتبغ. وُتو�سِ

بتو�سيع نطاق احلظر ال�سامل لكي ي�سمل و�سائط وو�سائل الإعالم مثل الأفالم.

ال�سينمائي يف  الإنتاج  اأعدها حماميو �رشكات  التي  ال�سهادات  امل�ستخدمة يف  املو�سوعية  القانونية  للم�سطلحات  مثال     
15

الوليات املتحدة ل�سالح مركز الأبحاث والتوعية ملكافحة التبغ التابع جلامعة كاليفورنيا يف �سان فران�سي�سكو: »مل يتلق 

اأية  اإنتاجه اأو متويله اأو توزيعه اأو عر�سه اأو ت�سويقه اأو  اأي �سخ�س اأو كيان �سارك باأي و�سيلة يف تطوير هذا الفيلم اأو 

م�ساهمة اأخرى من خالل اأية و�سيلة اإعالمية ]يف الوليات املتحدة الأمريكية[ ]اأو يف اأي مكان يف العامل[ اأي �سيء ذا 

قيمة )مبا يف ذلك الأموال اأو الب�سائع اأو الدعاية اأو الإعالن اأو اأي انتفاع اأو مقابل اأو حافز اآخر مهما كانت طبيعته( اأو 

اأبرم اأي اتفاق اأو تفاهم اأو اأية ترتيبات اأخرى فيما يخ�س اأي مما �سبق ذكره مما له عالقة باأي ا�ستخدام اأو ت�سوير اأو ظهور 

اأو اإ�سارة اإىل منتجات حتتوي على التبغ يف هذا الفيلم ]اأو اأي فيلم اآخر[ اأو ت�سويق اأو ا�ستغالل ذلك الفيلم.
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بينما ُتعَترب معظم الإعالنات زائلة اإذ ل تدوم طويال، ُتعَر�س العالمات التجارية ملنتجات التبغ التي تظهر 

يجعلها حا�رشة  مما  الأخرى  الإعالم  و�سائط وو�سائل  متزايد من  مراًرا وتكراًرا يف عدد  ال�سا�سة  على 

يف الأذهان لعقود طويلة. ولذلك، ينبغي عدم حتديد ا�سم اأي من العالمات التجارية ملنتجات التبغ اأو 

اأو   
16

املميزة الأ�سكال  لهذه  م�سابهة  اأو عبوات مقلدة  التبغ  لعبوات  املميز  التجاري  بال�سكل  منتجات 

�سور عالمات التبغ التجارية )مثل اللوحات الإعالنية يف الطرق( يف اأي م�سهد �سينمائي. وحتت �سغط 

من النواب العموم يف كل ولية، كتبت �رشكات التبغ يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل ا�ستديوهات 

انتهاك حقوق ملكيتها الفكرية وا�ستغالل  الأفالم يف هوليوود معربًة عن احتجاجها واعرتا�سها على 

اأية  تتخذ  مل  ولكنها  بالفعل،  النتهاكات  تلك  حدوث  بعد  التبغ،  من  ملنتجاتها  التجارية  العالمات 

اإجراءات قانونية لطلب تعوي�سات جراء هذا ال�ستغالل للمواد التي متتلك حقوقها الفكرية. وبدورها 

ذلك،  ومع  التجارية.  العالمات  هذه  ل�ستغالل  اإذًنا  اأبًدا  تطلب  لن  اأنها  ال�سينما  ا�ستديوهات  اأعلنت 

ينبغي وجود قاعدة ب�سيطة �سهلة التطبيق لتكون اأكرث فاعلية يف اإزالة الرتتيبات التي يتعذر حتديدها والتي 

توؤدي اإىل عر�س العالمات التجارية للتبغ يف الأفالم على نطاق عاملي. فقد يكون احلظر ال�سامل على 

متييز العالمات التجارية على ال�سا�سة اأف�سل و�سيلة مبا�رشة لتمديد القيود الوطنية على ظهور العالمات 

التجارية للتبغ يف جميع  و�سائط و�سائل الإعالم.

�رشورة عر�ض اإعالنات قوية م�شادة للتدخني

باأن  »]تطالب[  التبغ  مكافحة  ب�ساأن  الإطارية  العاملية  ال�سحة  منظمة  اتفاقية  من  )ب(   )4(  13 املادة 

ي�سحب حتذير �سحي اأو حتذيرات اأو ر�سائل اأخرى مالئمة كل الإعالنات عن التبغ، وح�سب القت�ساء، 

13 يف  املادة  لتنفيذ  التوجيهية  للمبادئ  وفًقا  املقرتح  الأ�سلوب  يتمثل   )2( ورعايته..«  له  ترويج  كل 

»ا�سرتاط عر�س اإعالنات حمددة ملكافحة التبغ يف بداية اأي عمل اإعالمي ترفيهي تظهر فيه منتجات التبغ 

اأو ت�ستعمل اأو تظهر �سوره« )3(. 

تو�سح التجارب يف الف�سول الدرا�سية )34( ويف دور العر�س ال�سينمائي )73-75( اأن عر�س اإعالن 

م�ساد للتدخني قبل عر�س فيلم يت�سمن م�ساهد تدخني و�سور تبغ ي�سهم كثرًيا يف توعية وحت�سني كال 

من املراهقني ال�سغار والكبار �سد التاأثري الدعائي ملثل هذه امل�ساهد وال�سور يف الأفالم. ينبغي عر�س 

اإعالن موؤثر �سد التدخني )ولي�س اإعالًنا تنتجه اأو توجهه �رشكة من �رشكات التبغ( قبل عر�س اأي فيلم 

يظهر فيه التبغ ويف اأي قناة توزيع بغ�س النظر عن ت�سنيف الفيلم. ينبغي اأن يكون الإعالن مالئًما من 

الثقافية ويخاطب جمهوًرا حمدًدا )76(. وهذه الإعالنات الق�سرية مهمة لأنه حتى لو مت حمو  الناحية 

كل م�ساهد التدخني من الأفالم امل�سنفة لل�سباب، قد يتعر�س املراهقون ل�سور التبغ عندما ي�ساهدون 

اأفالًما م�سنفة للكبار من خالل التقنيات الرقمية اجلديدة. يتعر�س املراهقون يف الوليات املتحدة، على 

�سبيل املثال، لن�سف عدد مرات ظهور �سور التدخني من اأفالم م�سنفة للكبار )25(؛ اأما يف الدول التي 

تتبع معايري خمتلفة لت�سنيف الأفالم حيث تتيح غالًبا لل�سباب م�ساهدة اأفالم ت�سنف للكبار يف الوليات 

وب�سبب حتول كل  التدخني.  التبغ وم�ساهد  ل�سور  التعر�س  من  اأكرب  املراهقون جرعة  يتلقى  املتحدة، 

و�سائل الإعالم اإىل التقنية الرقمية وب�سبب ازدياد احتمال ا�ستخدام املراهقني يف دول كثرية لهذه التقنية، 

     ي�سري م�سطلح ال�سكل التجاري املميز Trade Dress، وهو �سكل من اأ�سكال امللكية الفكرية، اإىل اخل�سائ�س الب�رشية 
16

للمنتج التي يتعرف عليها امل�ستهلك. فقد داأبت الأفالم وامل�سل�سالت التليفزيونية التي اأنتجت يف الوليات املتحدة على 

عر�س عبوات تبغ مقلدة ت�سبه يف �سكلها التجاري املميز اأف�سل منتجات التبغ مبيًعا مع حتوير اأ�سمائها.
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ميكن اإ�سافة فقرات واإعالنات فعالة �سد التبغ يف اأ�رشطة واأقرا�س الفيديو وغريها من قنوات التوزيع التي ت�سمل 

�سبكات تليفزيون الكابل والأقمار ال�سناعية وامل�ساهدة ح�سب الطلب وتنزيل امللفات من �سبكة الإنرتنت بعد 

التوزيع.

 )www.worldlungfoundation.org/( ي�ست�سيف موقع موؤ�س�سة الرئة العاملية على �سبكة الإنرتنت

عدًدا من اإعالنات مكافحة التبغ من دول متنوعة )77( مت انتقاوؤها لإمكانية تطبيقها يف خمتلف اأنحاء 

اإعالنات  تاأثري  وقوة  فعالية  تاأكدت  وقد  الدول.  من  عدد  يف  وتاأثريها  فعاليتها  ثبتت  حيث  العامل، 

  American Legacy Foundation الأمريكي  الإرث  موؤ�س�سة  تتبناها  التي  »احلقيقة«   حملة 

ولية  ُتنفذها  التي  التليفزيونية  الإعالنات  اإىل  بالإ�سافة   ، والوتيا  املعرتاملايل                

كاليفورنيا يف الوليات املتحدة الأمريكية )www.tobaccofreeca.com/ads.html( يف اإثناء 

ال�سباب عن التدخني )80-78(.

ينبغي و�سع قواعد  املُتَبعة. حيث  النوع من الإجراءات  للت�رشيع والإدارة يف هذا  ثمة اعتبارات مهمة 

باأعباء  �سي�سطلع  الذي  ومن  للعر�س،  واختيارها  التبغ  مكافحة  اإعالنات  اإنتاج  كيفية  لتحديد  وطنية 

فح�سها ومراجعتها وتكاليفها والعدد الالزم من هذه الإعالنات لتجنب فتور اجلمهور ولمبالتهم. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي و�سع قواعد لإجراءات التوزيع والر�سد.

لأن هذه ال�سيا�سة قد تكون الأقل تاأثرًيا يف الو�سع الراهن على الأقل، كما اإنها قد توفر ل�سناعة ال�سينما 

الفر�سة لإثبات م�سوؤوليتها نحو املجتمع، تغدو اإعالنات مكافحة التبغ وامل�سادة للتدخني اأي�رش خطوة 

تقلل من راأي  التبغ ل  اأن فقرات واإعالنات مكافحة  الأبحاث  ُتو�سح  بينما  ميكن تطبيقها وتنفيذها. 

اجلمهور يف فيلم معني، لكن عر�سها داخل الأفالم قد يكون غري منا�سب اأو مالئم، مما يجعلها ت�سهم يف 

نهاية املطاف يف خف�س الأفالم اجلديدة التي حتتوي على م�ساهد تدخني.

�رشورة ت�شنيف الأفالم التي تت�شمن �شور وم�شاهد التبغ »للكبار فقط«

نظًرا للعالقة ال�سببية الوثيقة بني حجم التعر�س مل�ساهد التدخني على �سا�سة ال�سينما و�رشوع ال�سباب يف 

التدخني، ينبغي اأن يكون الهدف الرئي�سي هو احلد من م�ستوى م�ساهدة ال�سباب للتدخني على ال�سا�سة. 

وتظهر اأغلب م�ساهد التدخني التي يتعر�س لها ال�سباب على �سا�سة ال�سينما يف الأفالم املالئمة لل�سباب. 

الت�سنيفات  ت�سبح  فقط،  للكبار  امل�سنفة  الأفالم  ي�ساهدون  واملراهقني  الأطفال  من  قليال  عدًدا  ولأن 

الر�سمية التي تالئم الفيلم مع م�ستوى العمر طريقة فعالة للحد من روؤية املراهقني ل�سور التبغ وم�ساهد 

التدخني بدون تدخل يف حمتوى الفيلم. وينبغي يف امل�ستقبل ت�سنيف اأي فيلم يحتوي على �سور للتبغ اأو 

م�ساهد للتدخني على اأنه للكبار فقط، مع ا�ستثناء الأفالم التي ت�سور ب�سكل ل لب�س فيه التاأثريات اخلطرية 

لتعاطي التبغ اأو ت�سور التدخني من قبل �سخ�سية تاريخية حقيقية كانت تدخن. ول ينبغي اإعادة ت�سنيف 

الأفالم القدمية.

يختلف �سن الر�سد من دولة اإىل اأخرى، ولكن ب�سكل عام، يعني ت�سنيف »للكبار فقط« »اأنه ل ُي�سَمح 

اأنه ينبغي اأن يكون ب�سحبتهم  اأو  لالأفراد دون �سن الر�سد )18 عاًما يف معظم الدول( مب�ساهدة الفيلم 

اأحد الوالدين اأو ويل اأمر بالغ«. يف عدد من الدول الأخرى، يتوافق ت�سنيف »18« اأو »R-18« ب�سكل 

ب�سدة من   »R« للكبار ت�سنيف  يقرتب  املتحدة،  الوليات  الدول. ويف  الر�سد يف هذه  �سن  مبا�رش مع 

�سن الر�سد )ل ي�سمح لالأفراد اأقل من 17 عاًما مب�ساهدة الفيلم بدون م�ساحبة اأحد الوالدين اأو ويل اأمر 

بالغ(. ويحدد امل�ستوى العمري التايل الذي حتدده الت�سنيفات املعينة حتت ت�سنيفات »للكبار فقط« عادة

(www.thetruth.com/archive/)
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حًدا اأدنى للعمر بني 13 و15 �سنة، واملثال على ذلك ت�سنيف »G-13« ويعني »غري مالئم لالأطفال 

اأقل من 13 �سنة« يف الوليات املتحدة )81(. ومع ذلك، وبدون القيود التي يفر�سها ت�سنيف »للكبار 

فقط« على الأفالم التي تت�سمن م�ساهد تدخني، كان �سُي�سمح بالتعر�س مل�ساهد التبغ اأو يتم اإدراج هذه 

ا ملخاطر  امل�ساهد عن ق�سد يف الأفالم املوجهة للمراهقني بني 12 و17 �سنة، وهم اأكرث الفئات تعر�سً

ال�سا�سة  التدخني على  ال�سباب من م�ساهد  ي�ساهده  ياأتي معظم ما  املتحدة  الوليات  التدخني )يف  بدء 

ى بت�سنيف منا�سب  من الأفالم امل�سنفة على اأنها غري مالئمة لالأطفال اأقل من 13 �سنة(. ولذلك، ُيو�سَ

للبالغني )مثل ت�سنيف »R-18« ويعني »غري مالئم ملن هم اأقل من 18 �سنة«( لالأفالم التي تت�سمن �سور 

تبغ وم�ساهد تدخني.

ب�سكل عام ُتو�سع اأنظمة الت�سنيف ح�سب العمر وفًقا لل�سمانات الوطنية حلرية التعبري. ولذلك، ل يثري 

اإدراج م�ساهد التدخني �سمن معايري الت�سنيف احلالية اأية م�سكالت تتعلق باحلقوق اأو الرقابة.

لي�س من ال�رشوري اأن يكون نظام الت�سنيف فعال بن�سبة 100% يف احلد من تعر�س ال�سباب مل�ساهد 

التبغ حتى ُيحدث فارًقا. وبقدر م�ساهد التدخني التي يحذفها املنتجون من اأفالمهم لكي حت�سل على 

ت�سنيف مالئم للعر�س لل�سباب يف اأ�سواقها الوطنية، �سيقل باملقدار نف�سه مدى تعر�س ال�سباب مل�ساهد 

تعاطي التبغ على ال�سا�سة يف الأفالم التي يوزعها كبار املوزعني على م�ستوى العامل.

حرمان املنتجات الإعالمية التي تت�شمن م�شاهد تدخني من الدعم املايل احلكومي 

يتعار�س تقدمي الدعم املايل العام للمنتجات الإعالمية التي ُترِوج لتحفيز ال�سباب على التدخني مع املادة 

اأن  ينبغي  اإذ  التوجيهية.  التبغ ومبادئها  ب�ساأن مكافحة  الإطارية  العاملية  ال�سحة  منظمة  اتفاقية  يف   13
يت�سق الدعم العام وال�سيا�سات العامة امل�ساندة ملنتجي الو�سائط الإعالمية مع املقت�سيات الأ�سا�سية لل�سحة 

ا مع املادة 13 يف اتفاقية منظمة ال�سحة  العامة حلماية ال�سكان من الرتويج للتبغ، كما ينبغي اأن تت�سق اأي�سً

العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ، حتى لو كان مربر الدعم هو احلفاظ على الرتاث الثقايف اأو املناف�سة 

التجارية. من واقع تعريفها، تنقل برامج الدعم املايل احلكومي الأ�سول العامة اإىل جهة خا�سة لتحقيق 

منفعة عامة، ولذلك تت�سمن عادًة القوانني واللوائح التي ُتنِظم الدعم العام لالإنتاج الإعالمي اأو ت�ستبعد 

اإنتاج الو�سائط واملحتوى الإعالمي. ومن ثم ينبغي تعديل �رشوط وموا�سفات برامج  اأنواًعا معينة من 

الدعم حلرمان اإنتاج اأي و�سائط اأو حمتوى اإعالمي يت�سمن اأو ي�سري اإىل تعاطي التبغ اأو ي�سور منتًجا من 

منتجات التبغ اأو اأدوات نيكوتني غري دوائية اأو اأ�سماء ماركات التبغ اأو عالماتها التجارية اأو مطبوعات 

اأو  الإعالمية  امل�رشوعات  لتطوير  احلكومي  املايل  الدعم  اأ�سكال  من  �سكل  اأي  من  الت�سويق  واأدوات 

اخل�سومات على  اأو  ال�ستثمارات  اأو  القرو�س  اأو  املنح  توزيعها وي�سمل ذلك  اأو  ت�سويقها  اأو  اإنتاجها 

امل�رشوفات اأو الإعفاءات ال�رشيبية اأو املحاباة يف املعاملة ال�رشيبية اأو التجارية.

�ل�شرت�تيجيات �مُلتَبعة مع �لأفالم �لقدمية  4.2

قد تظل الأفالم عالقة يف اأذهان النا�س لعقود طويلة بعد عر�سها لأول مرة، ومن ثم ينبغي على الأقل 

عالية  الرقمية  واأقرا�س  الفيديو  اأ�رشطة  على  التدخني  �سد  ور�سائل  حتذيرية  لفتات  اإ�سافة  يف  التفكري 

الكثافة DVD لالأفالم القدمية. وب�سفة عامة، تتقادم معظم الأفالم �رشيًعا وت�سعف جماهرييتها، ومتثل 

الأفالم القدمية ن�سبة حمدودة من �سوق الأفالم الرائجة لدى ال�سباب، ولذلك فاإن اإعادة ت�سنيف الأفالم 

القدمية عملية غري جمدية.
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العوامل التي جتعل ت�سنيف الأفالم ح�سب العمر يف دولة ما عاجًزا عن تقلي�س م�ستوى التعر�س مل�ساهد 

التبغ )وهي م�ساهدة الأفالم غالبـًا على اأ�رشطة واأقرا�س الفيديو، وانت�سار القر�سنة، وعدم تطبيق معايري 

الت�سنيف( هي نف�سها العوامل التي جتعل حماولة حظر ا�سترياد الأفالم التي بها م�ساهد تدخني اأمًرا غري 

مفيد اأو جمد من الناحية العملية. وينبغي اأن تت�سمن الأفالم امل�ستوردة قبل توزيعها اإعالنـًا قويـًا م�ساًدا 

للتدخني قبل بداية الفيلم، و�سهادة بعدم تلقي اأي منفعة اأو مزايا مالية يف خامتة الفيلم مدعومة ب�سهادة 

ا ت�سنيفها »للكبار فقط«. قانونية من �رشكات الإنتاج الأ�سلية واملوزعني. ويجب اأي�سً

�شعيفة �لتاأثري  تد�بري   5.2
حجب �شور التبغ

ال�سورة عن طريق  التي يتم من خاللها ت�سويه جزء من  ال�سور والفيديو،  اأ�ساليب حترير  اأحد  البك�سلة 

الأ�ساليب  من  الأ�سل  يف  الطريقة  وهذه  ملحوظ.  ب�سكل  منخف�سة  ودقة  �سعيفة  بجودة  عر�سها 

امل�سهد،  يف  ال�سيجارة  �سورة  ت�سويه  اأو  تعتيم  اإمكانية  رغم  ذلك،  ومع  الرقابة.  جمال  يف  املُ�ستخدمة 

اأن  ا�ستنتاج  ي�ستطيعون  امل�ساهدين  لأن  املرغوب  النحو  على  ثماره  الأ�سلوب  يوؤتي هذا  الغالب ل  يف 

املكافحة  الق�سرية  الإعالنية  الفقرات  النقي�س من  اإىل ذلك وعلى  بالإ�سافة  بالفعل.  تدخن  ال�سخ�سية 

اجلمهور  عند  املعار�س  النقدي  التفكري  ال�سور  بك�سلة  تثري  ل  الفيلم،  بداية  قبل  ُتعر�س  التي  للتدخني 

عن �سور التبغ وم�ساهد التدخني يف الفيلم. ورغم اأنه ل توجد درا�سات حتى الآن توؤكد ذلك، يف�سي 

التحليل املنطقي اإىل نتيجة مفادها اأن بك�سلة ال�سور قد تلفت النتباه لهذه ال�سور وامل�ساهد. وقد يرتتب 

تاأثري  الأ�سا�س(  من  عر�سها  عدم  �سمان  مقابل  )يف  التبغ  �سور  تعتيم  اأو  طريقة طم�س  ا�ستخدام  على 

عك�سي يتمثل يف اإثارة رغبة املراهقني يف التدخني كتعبري عن ال�سلوك املتمرد.

اإذا كان الأمر يتطلب �سيا�سة ُت�ستخدم يف مرحلة ما بعد ت�سويق الأفالم، ُيف�سل ا�ستخدام فقرات اإعالنية 

مكافحة للتدخني ذات فعالية موؤكدة وجمربة بدل من بك�سلة ال�سور اأو تعتيمها اأو ت�سويهها اأو ت�سمني 

التحذيرات ال�سحية اجلافة داخل الفيلم.

باتخاذها ُين�شح  ل  تد�بري   6.2
تدابري جزئية اأو ذاتية

التف�سري وقابلة للتنفيذ ب�سفافية وذلك حتى تكون فعالة  اأن تت�سم ال�سيا�سات بالو�سوح و�سهولة  ينبغي 

وجمدية. على �سبيل املثال، ميكن تطبيق قاعدة ت�ستثني ال�سخ�سيات التاريخية الواقعية التي كانت تدخن 

بالفعل )مثل وين�ستون ت�سري�سل( من حظر م�ساهد التدخني على نحو فعال. ولكن ل ميكن تطبيق قاعدة 

متنح ا�ستثناًء عاًما لكل »ال�سخ�سيات التاريخية«. وهناك ت�سميات ُتعترب اأمثلة ملعايري من امل�ستحيل حتديدها 

مثل »التدخني ل مربر له«، و»تف�سي التدخني«، و»فتنة التدخني«، و»�سور اإيجابية للتدخني«، و»�سور 

التدخني«.  و»تربير  تاريخًيا«،  املالئم  و»التدخني  التدخني«،  تربر  و»مقالت  التدخني«،  من  تهون 

ال�سينما و�سلطات ت�سنيف الأفالم لن يتمكنوا من معرفة  اأن �سناع  الغام�سة  وتعني هذه امل�سطلحات 

للتخمينات  الباب مفتوًحا  النهج  ال�سيا�سات؛ حيث يرتك هذا  تت�سق مع هذه  اأو ل  تت�سق  التي  الأفالم 

والجتهادات الفردية، ويفتقر اإىل ال�سفافية، ويوؤدي اإىل نتائج غري متماثلة ومت�ساربة.
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وتن�ساأ الإ�سكالية نف�سها ب�سبب ال�رشوط العامة التي تطلب هيئات الت�سنيف والتقييم »بالنظر« فح�سب 

يف م�ساهد التدخني يف الأفالم دون اأن توفر مبادئ توجيهية حمددة. ولقد اأظهرت التجربة يف الوليات 

املتحدة اأن مثل هذه ال�سيا�سات الغام�سة واملُبهمة لي�س لها اأي تاأثري فعلي على تقليل مدى تعر�س ال�سباب 

مل�ساهد التدخني على �سا�سات ال�سينما )82(. يف مايو عام 2007، قالت جمعية ال�سينما الأمريكية اإنها 

�ستدر�س اإ�سافة �رشوحات وعبارات و�سفية مثل »تف�سي التدخني« اأو »فتنة التدخني« اإىل تقييمات بع�س 

. فمثل هذه العبارات الو�سفية تف�سل يف نقل التاأثري 
17

الأفالم بدون »التهوين من ال�سياق« )83، 84(

ال�سار ل�سور التبغ وم�ساهد التدخني يف الأفالم ال�سينمائية. فمقدار التعر�س الرتاكمي مل�ساهد التدخني 

يف الأفالم ولي�س مقدار التدخني يف فيلم معني هو الذي ي�سكل التاأثري على املراهقني، ولهذا ل يو�سى 

باعتماد معايري ذاتية لت�سنيف الأفالم التي تت�سمن م�ساهد التبغ مبا يف ذلك ال�ستثناءات الف�سفا�سة. 

   مل ت�رش قواعد الت�سنيف والتقييم املن�سورة )اعتباًرا من 1 يناير/كانون الثاين عام 2010( التي حددتها جهة ا�سمها »اإدارة 
17

الوطنية ملالك دور  الرابطة  بالتعاون مع  ال�سينما الأمريكية )وهي موؤ�س�سة خا�سة(  الت�سنيف والتقييم« تديرها جمعية 

العر�س من قريب اأو من بعيد اإىل التبغ اأو التدخني اأو ال�سجائر.

املربع 3. اعرتاف منظمة ال�شحة العاملية املبكر مب�شكلة التدخني يف الأفالم: اليوم العاملي ملكافحة 

التبغ يف عام 2003

العاملية خطورة التدخني يف الأفالم كم�سكلة مهمة ت�ستحق اتخاذ رد فعل  اأقرت منظمة ال�سحة 

تبغ،  بال  »�سينما  �سعار  العاملية  ال�سحة  منظمة  اختارت   ،2003 عام  ويف  جتاهها.  وحا�سم  جاد 

�سناعة  املنظمة  ونا�سدت  التبغ.  ملكافحة  العاملي  باليوم  ال�سنوي  احتفالها  يف  تبغ«  بال  ومو�سة 

ا  �سخ�سً تقتل  ملنتجات  الرتويج  بالمتناع عن  ال�سينما واملو�سة،  الرتفيه، وبوجه خا�س �سناعات 

كل ثانية. وحظيت هذه املنا�سدة بدعم م�رشوع اأفالم بال تدخني )انظر مو�سوع ا�ستجابة الوليات 

املتحدة اأدناه(، ووجهت الدعوة ب�سكل خا�س لكل من هوليوود وبوليوود لالن�سمام اإىل مبادرة 

متعددة اجلن�سيات للحد ب�سكل فعال من م�ساهد التدخني يف الأفالم. ملعرفة مزيد من املعلومات 

حول ذلك احلدث املا�سي، يرجى زيارة الرابط:

www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2003/en/index.html
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3. ��شتجابات �لدول

بحلول عام 2011، �رشعت دول عديدة يف اتخاذ اإجراءات ملمو�سة للحد من ت�سوير التبغ يف الأفالم، 

�سواء يف امل�سارح ودور العر�س اأو من خالل قنوات الأفالم الثانوية مثل اأقرا�س الفيديو عالية الكثافة 

ال�سناعية. و�سنتناول يف هذا الق�سم مبزيد من  DVD والإنرتنت و�سبكات تليفزيون الكابل والأقمار 
التوجيهية  املبادئ  بتو�سيات  التزامها  تقييم مدى  الدول دون  اتخذتها هذه  التي  الإجراءات  التف�سيل 

لتنفيذ املادة 13من اتفاقية منظمة ال�سحة العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ اأو تو�سيات هذا التقرير.

يتنامى الهتمام ب�رشعة بهذا اجلانب من مكافحة التبغ على امل�ستويني الوطني ودون الوطني. ففي كثري 

من احلالت، كانت منظمات املجتمع املدين، مثل املنظمات غري احلكومية، هي التي تثري هذه الق�سية، 

انطالًقا من اإدراكها لهذه الفجوة املهمة يف جهود مكافحة التبغ، وبداأت تتبنى الدعوة للمطالبة باتخاذ 

املزيد من الإجراءات. ويف احلالت الأخرى، بداأت احلكومات تدر�س هذه امل�ساألة عن كثب.

●   يف كندا، منذ عام 2005، حتالفت مًعا املنظمات غري احلكومية املهتمة بال�سحة على امل�ستوى 

)فانكوفر(،  الربيطانية  وكولومبيا  )تورنتو(،  اأونتاريو  يف  املقاطعات  م�ستوى  وعلى  الوطني 

وكيبيك )مونرتيال(، مب�ساركة اإدارات ال�سحة املحلية يف الغالب لإجراء درا�سات م�سحية على 

حمتوى الأفالم، وتقييم ت�سنيفاتها، وتوثيق الإعانات املالية العامة املمنوحة لالأفالم التي تت�سمن 

اأر�سلت هذه املنظمات ما تو�سلت  اأف�سل املمار�سات )26(. ثم  م�ساهد تدخني، ودعم تطبيق 

الأخرى  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  ال�سيا�سات يف  �سناع  اإىل  وتو�سيات  قرارات  من  اإليه 

املعنية بت�سنيف الأفالم وال�سيا�سة ال�رشيبية، و�رشعت يف اإجراء ا�ستطالعات للراأي العام وحمالت 

التوعية والتثقيف اجلماهريية لدعم تغيري ال�سيا�سة )85(.

امل�سحية  الدرا�سات  العديد من  اأن ن�رشت منظمة غري حكومية يف بكني )86(  بعد  ال�سني،  يف     ●

على حمتوى الأفالم، اأ�سدرت احلكومة املركزية قراًرا يف عام 2011 بحظر �سور معينة للتبغ يف 

الأفالم والربامج التليفزيونية، وحثت ب�سدة منتجي ال�سينما والتليفزيون يف ربوع البالد على منع 

اأو تقلي�س �سور التبغ وم�ساهد التدخني.

●    يف الهند، ابتداء من �سهر يوليو/متوز من عام 2011، جُتِري وزارة ال�سحة ورعاية الأ�رشة م�ساورات 

م�ستمرة ومتوا�سلة مع وزارة الإعالم والإذاعة حول التعامل مع �سور التبغ يف الأفالم م�ستقبال، 

�سمن مناق�سات وا�سعة النطاق حول مراجعة نظام ت�سنيف الأفالم ب�سكل عام.

●   يف كينيا، يقوم املجل�س الكيني لتقييم الأفالم بدور اجلهة التنظيمية احلكومية لالأفالم املخ�س�سة 

للعر�س اجلماهريي والتوزيع والبث. ويفح�س املجل�س �سمن �سالحيات اأخرى درجة وتواتر 

ا�ستخدام منتجات التبغ يف الأفالم لكي ُيحِدد م�ستوى مالءمتها لكل مرحلة عمرية، رغم اأن وزن 

واأهمية هذه املعايري يف التقييم النهائي للفيلم لي�ست وا�سحة. ويف اإطار التزام كينيا بتطبيق قرار 

احلظر ال�سامل على الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته الذي �سدر يف 2007، مينع املجل�س 

بو�سوح ظهور التبغ وعالماته التجارية يف املنتجات الكينية الإعالمية والرتفيهية.

●   يف اليوم العاملي ملكافحة التبغ عام 2011، حث وزير ال�سحة املاليزي �سناع ال�سينما على جتنب 

م�ساهد التدخني حلماية �سباب الأمة )87(.
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●   يف نيجرييا، وهي من رواد اإنتاج اأقرا�س واأ�رشطة الفيديو يف املنطقة، اأقر جمل�س ال�سيوخ يف عام 

2011 ت�رشيًعا يحظر ت�سوير اأي من منتجات التبغ يف اأي و�سيط اإعالمي مبا يف ذلك »الأفالم ]و[
ظهور العالمات التجارية ملنتجات التبغ« )88(.

●   يف عام 2009، منعت جمهورية جنوب اأفريقيا، يف اإطار احلظر ال�سامل على الإعالن عن التبغ 

والرتويج له ورعايته، ت�سوير منتجات التبغ اأو الإ�سارة اإليها اأو اإىل عالماتها التجارية يف مقابل 

مبالغ نقدية اأو اأي مقابل اأي مزايا اأخرى، وذلك يف جميع و�سائل الإعالم والرتفيه. وُي�ستثنى من 

ذلك الأفالم واأ�رشطة واأقرا�س الفيديو التي ُتذاع خارج جمهورية جنوب اأفريقيا ول ت�ستهدف 

يف املقام الأول املواطنني الذين يقطنون يف الدولة. 

●   يف اململكة املتحدة يف عام 2009، بداأ جمل�س ليفربول، الذي لديه اأعلى معدل لالإ�سابة ب�رشطان 

الرئة يف البالد، التفكري يف اتخاذ اإجراء يتجاوز به الت�سنيفات الوطنية للفيلم وت�سنيف الأفالم 

التي حتتوي على م�ساهد تدخني كاأفالم للكبار. قرر املجل�س يف عام 2010 تاأجيل البت يف هذا 

التدخني على  ت�سوير  الوثيقة بني  العالقة  القاطعة  بالرباهني  املتحدة  اململكة  تثبت  الإجراء حتى 

ال�سا�سة وتدخني ال�سباب، ومت ذلك يف يوليو/متوز من عام 2011 )45(، وعقدت احلكومة يف 

2011 م�ساورات ومداولت وطنية حول م�سكلة التدخني على �سا�سات ال�سينما  م�ستهل عام 

كا�ستجابة جزئية لالإجراءات التي تبنتها ليفربول.

الأمرا�س والوقاية منها  اأعلنت مراكز مراقبة   ،2009 الأمريكية، يف عام  املتحدة  الوليات  يف     ●

تعر�س  تر�سد  �سوف  اأنها  الوطنية  بال�سحة  املعنية  الرائدة  احلكومية  غري  املنظمات  من  بدعم 

املراهقني ل�سور التبغ على ال�سا�سة )89(، ون�رشت نتائج هذا الر�سد يف عامي 2010 و2011 يف 

دوريتها وا�سعة النت�سار تقرير الأمرا�س والوفيات الأ�سبوعي )7، 89(. وجعلت وزارة ال�سحة 

راأ�س  على  الأفالم  يف  التدخني  مل�ساهد  ال�سباب  تعر�س  خف�س  الأمريكية  الإن�سانية  واخلدمات 

اأولوياتها �سمن ال�سرتاتيجية الر�سمية ملكافحة التبغ التي اأقرتها الدولة عام 2010 )90(، ويف 

عام 2011، تبنت مراكز الوليات املتحدة ملراقبة الأمرا�س والوقاية منها �سيا�سة احللول الأربعة 

)التي تت�سمن ت�سنيف الأفالم مب�ساهد التدخني كاأفالم للكبار »R«( التي حددتها منظمة ال�سحة 

اإىل  منها  والوقاية  الأمرا�س  ملراقبة  املتحدة  الوليات  مراكز  كما دعت  التقرير،  هذا  العاملية يف 

ات�ساق برامج الإعانات احلكومية لالأفالم مع برامج ال�سحة العامة من خالل حرمان اأفالم التبغ 

من الإعانات املالية احلكومية )7(.

�ل�شني  1.3
اإجراءات  العامل،  املدخنني على م�ستوى  اأكرب عدد من  يعي�س يف ربوعها  التي  الدولة  ال�سني،  اتخذت 

امل�سل�سالت  اأو  ال�سينمائية  الأفالم  �سواء يف  ال�سا�سة  على  تعر�س  التي  التدخني  م�ساهد  من عدد  للحد 

التليفزيونية. لقد اأ�سدرت اإدارة الدولة لالإذاعة وال�سينما والتليفزيون )�سن�سري اإليها با�سم اإدارة الإذاعة 

الأفالم  واإدارة  ال�سينمائية  الن�سو�س  )ملخ�س(  بت�سجيل  قراًرا   2006 عام  يف  والتليفزيون(  وال�سينما 

جلنة  القرار  ومنح  الأفالم،  يف  »املفرط«  التدخني  م�ساهد  تعديل  اأو  حذف  ي�سرتط  الذي  ال�سينمائية 

مراجعة الأفالم التابعة لإدارة الإذاعة وال�سينما والتليفزيون �سالحية اإ�سدار تراخي�س الأفالم اأو طلب 

التعديالت يف الأفالم التي روجعت )91(. يف عام 2008، جددت اإدارة الإذاعة وال�سينما والتليفزيون 

تاأكيدها على هذا ال�رشط يف ن�رشة اإعادة �سياغة معايري مراجعة الأفالم التي ورد فيها قرار عام 2006. 

ت�سديد الإذاعة وال�سينما والتليفزيون ن�رشة  اإدارة  اأ�سدرت   ،2009 اأخرى، ويف  املعايري مرة  ونقحت 
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الرقابة على م�ساهد التدخني يف امل�سل�سالت التليفزيونية، وا�سرتطت الن�رشة على وجه التحديد تقلي�س 

، ف�سال عن حظر اأي نوع من  مدة م�ساهد التدخني وحظرت م�ساهد التدخني التي تت�سمن اأطفال ُق�رشرَّ

الإعالن عن التبغ يف التليفزيون. ول ميكن تر�سيح امل�رشحيات التليفزيونية التي تت�سمن عدًدا كبرًيا من 

م�ساهد التدخني يف »اأن�سطة التقييم املمتاز« التي تقوم بها اإدارة الإذاعة وال�سينما والتليفزيون.

اأ�سدرت اإدارة الإذاعة وال�سينما والتليفزيون يف عام 2011 ن�رشة ت�سديد الرقابة على م�ساهد التدخني 

للحد  املتخذة  التدابري  وعززت   ،2009 ن�رشة  حمل  حلت  والتي  التليفزيونية  وامل�سل�سالت  الأفالم  يف 

من م�ساهد التدخني على ال�سا�سة. واأكدت الن�رشة حقيقة التاأثري ال�سلبي مل�ساهد التدخني املنت�رشة على 

تعاطي  من  للحد  الرامي  احلكومة  هدف  مع  تت�سق  ل  امل�ساهد  هذه  واأن  الأطفال،  خا�سة  اجلمهور، 

التبغ. وت�سرتط الن�رشة على املنتجني تقلي�س خطوط احلبكة الدرامية وامل�ساهد التي تت�سمن التبغ واإظهار 

التدخني فقط عند ال�رشورة لأ�سباب فنية اأو تطور ال�سخ�سية. وت�سمنت الن�رشة عدة تدابري اأخرى حمددة 

لالأفالم وامل�سل�سالت التليفزيونية هي: 

●   حظر حتديد عالمات التبغ التجارية املميزة واأي حمتويات ذات �سلة بها والإعالنات املقنعة عن 

التبغ؛

●    يجب األ ت�سور م�ساهد التدخني يف الأماكن العامة اأو غريها من الأماكن التي ُيحظر فيها التدخني 

اأو الأماكن التي بها لفتات وعالمات ممنوع التدخني؛

●     يجب عدم اإظهار مدخنني من الق�رش اأو ال�سغار يف م�ساهد الفيلم، وينبغي األ ُي�سمح لهم بالتواجد 

يف الأماكن التي يوجد فيها مدخنون؛

●    ينبغي تقلي�س عدد ومدة م�ساهد التدخني يف الأفالم وامل�سل�سالت التليفزيونية؛

●     �سوف مُتِعن اإدارة الإذاعة وال�سينما والتليفزيون ونظراوؤها املحليون النظر يف عدد م�ساهد التدخني 

قبل منح الفيلم اأو الدراما التليفزيونية ترخي�س العر�س اجلماهريي.

اأ�سكال فنية اأخرى للتعبري  ا منتجي ال�سينما والتليفزيون ب�رشورة حماولة البحث عن  اأي�سً ي الن�رشة  ُتو�سِ

ل تت�سمن التدخني و�رشورة تعديل م�ساهد التدخني املتبقية حتى تكون ق�سرية وقليلة بقدر الإمكان.

ال�سني  وتليفزيون  املقاطعات،  يف  والتليفزيونية  الإذاعية  املحطات  اإدارات  ت�سطلع  اأن  ال�رشوري  من 

التحرير  جي�س  يف  العامة  ال�سيا�سة  لإدارة  التابعة  الدعاية  �سعبة  يف  الفنية  التجهيزات  وق�سم  املركزي، 

ال�سيني جميعـًا مب�سوؤولياتهم يف الإدارة والإ�رشاف وحث املنتجني يف حدود �سلطات واخت�سا�سات 

كل منهم على اأن تكون امل�سل�سالت التليفزيونية خالية من م�ساهد التدخني وتوجيه املخرجني واملمثلني 

الدراما  اإذاعة  وموؤ�س�سات  الأفالم  مراجعة  تكثف وكالت  اأن  وينبغي  التدخني.  م�ساهد  ت�سوير  لعدم 

التليفزيونية يف املقاطعات من جهودها يف جمال نقد وتقييم الأفالم وامل�سل�سالت التليفزيونية قبل عر�سها 

وحماولة حذف اأو تر�سيد م�ساهد التدخني التي تظهر يف هذه الأفالم اأو امل�سل�سالت )92(.

رغم اأن ال�سني تعر�س الأفالم الأجنبية على اأرا�سيها، مبا يف ذلك اأفالم هوليوود الناجحة، ل حتدد ن�رشة 

2011 بوجه خا�س الو�سائط الرتفيهية امل�ستوردة من دول اأخرى. ولكن الأفالم الأجنبية التي ُتعَر�س 
الن�سو�س  )خال�سة(  بت�سجيل  اخلا�س   2006 عام  قرار  من   23 املادة  بتطبيق  بالفعل  تلتزم  ال�سني  يف 

ال�سينمائية واإدارة الأفالم ال�سينمائية، ويتطلب ذلك مراجعة الأفالم امل�ستوردة وفًقا للق�سم 3 من القرار، 

ا. حتى ميكن تطبيق القيود على م�ساهد التدخني يف الأفالم امل�ستوردة اأي�سً
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�ساهم  التبغ  ملكافحة  ال�سينية  الرابطة  بها  تقوم  التي  اجلهود  وتوا�سل  ا�ستمرار  اأن  ندرك  اأن  املهم  من 

جذب  خالل  من  للنور  والتليفزيون  وال�سينما  الإذاعة  اإدارة  اأقرتها  التي  الت�رشيعات  هذه  خروج  يف 

تو�سح  التي  البيانات  من  فائقة  مبهارة  الرابطة  ا�ستفادت  لقد  الق�سية.  لهذه  اجلمهور  واهتمام  انتباه 

زيادة م�ستويات م�ساهد التدخني يف الأفالم وامل�سل�سالت التليفزيونية ال�سينية. ون�سقت الرابطة لعقد 

�رشورة  لتاأييد  ال�سينما،  جنوم  ذلك  يف  مبا  للم�ساهري،  اجتماعات  ونظمت  م�سرتكة  �سحفية  موؤمترات 

اإ�سدار ت�رشيعات للحد من هذه ال�سور وامل�ساهد. وقد اأعرب العديد من املخرجني، ا�ستجابة للمبادرات 

التي اأطلقتها الرابطة ال�سينية ملكافحة التبغ، عن ا�ستعدادهم لتحمل املزيد من امل�سوؤولية عن طريق احلد 

ا الرابطة ال�سينية ملكافحة التبغ ر�سائل  من م�ساهد التدخني يف اأفالمهم. ويف عام 2010، اأر�سلت اأي�سً

مفتوحة اإىل اإدارة الإذاعة وال�سينما والتليفزيون للمطالبة بحظر التدخني على ال�سا�سة. وعندما اأُعلن عن 

القرار يف عام 2011، عقدت الرابطة موؤمتًرا �سحفًيا لالإ�سادة بالن�رشة اجلديدة ولقرتاح اللوائح التنفيذية 

اإ�سافة  بهدف  القرار  تنقيح  �ستوا�سل  اأنها  والتليفزيون  وال�سينما  الإذاعة  اإدارة  اأعلنت  وقد  التف�سيلية. 

املزيد من املبادئ التوجيهية التنفيذية املحددة.

�لهند  2.3
اأ�سدرت احلكومة الهندية يف عام 2003 قانوًنا �سامال للتبغ، هو قانون تنظيم ال�سجائر ومنتجات التبغ 

الأخرى COTPA، الذي يت�سمن حظًرا على الرتويج للتبغ، والدعاية املبا�رشة وغري املبا�رشة ملنتجاته 

)93(. ولأن �سوق ال�سينما الهندية تكاد تخلو ن�سبًيا من م�ساهد التدخني املتغلغلة يف الأفالم الأمريكية 

مقارنة مبعظم الدولة الأخرى، اأجرت منظمة ال�سحة العاملية ووزارة ال�سحة ورعاية الأ�رشة درا�سة �ساملة 

عن التبغ و�سناعة ال�سينما الهندية املحلية يف عام 2003، قبل �سدور قانون تنظيم ال�سجائر ومنتجات 

التبغ الأخرى. ولقد خل�ست الدرا�سة اإىل نتائج عديدة هي )66(:

●    يحتوي 76% من اأف�سل 395 فيلًما يف قائمة اأعلى الأفالم حتقيًقا لالإيرادات يف الفرتة بني عامي 

1990 و2002 على �سور تبغ وم�ساهد تدخني؛ 

●    ارتفعت م�ساهد التدخني التي يوؤديها كبار املمثلني من 22% )يف 1991( اإىل 54% )يف 2002(؛

●   متثل العالمات التجارية ملنتجات التبغ اأقل من 3% من م�ساهد التبغ يف عام 2002، و�سهد عام 

الهندية،  التبغ  �رشكة  ت�سوقها  التي  التجارية  العالمات  مرات ظهور  ن�سف كل  من  اأكرث   2002
ال�رشيكة لل�رشكة الربيطانية الأمريكية للتبغ منذ وقت طويل، وذلك قبل اإ�سدار القانون الوطني 

حلظر الإعالن عن التبغ وغزو �رشكة فيليب موري�س اإنرتنا�سيونال لل�سوق الهندي ب�سكل كامل.

التبغ يف و�سائل الإعالم  اإعالنات  التبغ الأخرى حظر  ال�سجائر ومنتجات  تنظيم  قانون  اأن فر�س  بعد 

اأفالم  يف  التدخني  م�ساهد  يف  تغيريات  حدوث  اأثبتت  ثانية  درا�سة  اأُجريت   ،2004 عام  يف  الأخرى 

بوليوود )94(. وتو�سلت الدرا�سة اإىل ما يلي:

منها   %89 2004 و2005، عر�س  اأُنتجت يف عامي  الهندية  باللغة  ناطق  فيلم   110 بني  من     ●

م�ساهد تعاطي التبغ؛

●    ارتفعت ن�سبة م�ساهد التدخني التي يوؤديها كبار املمثلني اإىل 76% من الأفالم؛

●   من بني الأفالم التي حتتوي على م�ساهد التدخني يف عامي 2004–2005 )41% من الأفالم 

التي �سملتها عينة الدرا�سة(، ت�سمنت 46% منها عالمات جتارية ملنتجات التبغ؛ وعر�ست %85
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الهندية  للتبغ/ال�رشكة  الأمريكية  الربيطانية  ال�رشكة  ملنتجات  جتارية  عالمات  اإما  التبغ  اأفالم  من 

للتبغ )85%( اأو منتجات �رشكة فيليب موري�س اإنرتنا�سيونال )27%(؛ بينما اكت�سحت �سجائر 

مارلبورو وهي من منتجات �رشكة فيليب موري�س اإنرتنا�سيونال الظهور يف الأفالم ذات امليزانية 

ال�سخمة.

الأمريكية من  الأفالم  متاثل  الهند  �سمال وجنوب  ال�سهرية من  الأفالم  اأن  »ال�سابقة«  الدرا�سة  اأظهرت 

حيث احتوائها على �سور التبغ يف جوانب رئي�سية، منها تاأثريها على اجتاهات ال�سباب نحو التدخني. 

اأما الدرا�سة »الالحقة« فقد تو�سلت اإىل اأن ت�سوير التبغ، مبا يف ذلك ظهور العالمات التجارية، قد ازداد 

ب�سورة ملحوظة يف اأعقاب حظر الإعالن عن التبغ يف و�سائل الإعالم الأخرى.

يف عام 2005، مت تنقيح القواعد التي ت�سمنها قانون تنظيم ال�سجائر ومنتجات التبغ الأخرى ملواجهة 

له ورعايته، و�سعت  التبغ والرتويج  التدخني يف الأفالم. وعندما بداأ �رشيان حظر الإعالن عن  حتدي 

�رشكات التبغ ا�سرتاتيجيات ت�سويقية جديدة للمراوغة والتحايل على القانون. ولقد جذبت انتهاكات 

ال�سحة ورعاية الأ�رشة، ومن بني هذه النتهاكات زيادة ظهور  التبغ اهتمام وزارة  حظر الإعالن عن 

م�ساهد التدخني وعالمات التبغ التجارية يف الأفالم. وبناء على ذلك، عدلت الهند القواعد التي ن�س 

عليها قانون تنظيم ال�سجائر ومنتجات التبغ الأخرى لتو�سيح املتطلبات و�سمان المتثال التام للقانون. 

و�سملت التعديالت حظًرا على كافة �سور وم�ساهد جميع منتجات التبغ وتعاطيها يف الأفالم اأو على 

�سا�سات التليفزيون.

●      يحظر على اأي فرد اأو �سخ�سية ت�سارك يف الأفالم ال�سينمائية اأو الربامج التليفزيونية عر�س منتجات 

التبغ اأو تعاطيها. واإذا كانت الأفالم والربامج التليفزيونية التي اأُنتجت قبل اإقرار تعديالت القانون 

تت�سمن م�ساهد تدخني وتعاطي اأنواع اأخرى من التبغ، فاإنها ملزمة بو�سع حتذيرات �سحية يف 

اأو التليفزيون بخط مقروء باللون الأ�سود على  مو�سع بارز يف اجلزء ال�سفلي من �سا�سة ال�سينما 

قاتل«  »التدخني  اأو  ال�رشطان«  ُي�سبب  »التدخني  التحذير  ن�س  يكون  اأن  وينبغي  بي�ساء.  خلفية 

يف م�ساهد تعاطي التبغ عن طريق التدخني، اأو »التدخني ُي�سبب ال�رشطان« اأو »التدخني قاتل« 

اأن تكون  التبغ عن طريق امل�سغ وغريها من الأ�سكال الأخرى. ويجب  بالن�سبة مل�ساهد تعاطي 

التحذيرات ال�سحية باللغة اأو اللغات املُ�ستخَدمة يف الفيلم اأو الربنامج التليفزيوين.

●     حاملا كانت اأ�سماء العالمات التجارية ملنتجات التبغ اأو �سعاراتها جزًءا من ال�سور املطبوعة يف اأي 

�سكل من اأ�سكال الطباعة اأو الإعالنات اخلارجية يف فيديو �سيتم بثه عرب اأي و�سيلة من و�سائل اأو 

و�سائط الإعالم الإلكرتونية، يجب اإلزام و�سيلة الإعالم هذه بق�س اأو طم�س اأو اإخفاء ا�سم العالمة 

التجارية اأو �سعارات منتجات التبغ للتاأكد من عدم ظهورها بو�سوح )95(.

كان من املقرر اأن تطبق وزارة الإعالم والإذاعة هذه القواعد، اإذ اأكدت الوزارة على احلاجة ملزيد من 

اأنه ما دام هناك  ال�سينما والرتفيه. وكان من املقرتح  التعبري يف �سناعة  املرونة، وعلى عدم تقييد حرية 

م�سوغ درامي تفر�سه الروح الإبداعية للن�س مل�ساهد التدخني يف العمل الفني، �سيقوم املجل�س املركزي 

لعتماد الأفالم يف الهند بو�سع عالمة »A« اأي للكبار فقط على الفيلم م�سرًيا اإىل اأنه خم�س�س للكبار 

فقط، ومن ثم يحظر دخوله لأي فرد اأقل من 18 عام. ويف اأكتوبر/ت�رشين الأول 2006، وبعد العديد 

من امل�ساورات الداخلية، خففت وزارة ال�سحة ورعاية الأ�رشة من حدة القواعد لت�سمح بظهور التبغ يف 

بع�س الظروف واملواقف املعينة م�سحوبة بتحذيرات حمددة.
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●     يجب و�سع عبارات حتذيرية مثل »التدخني يوؤدي اإىل الوفاة«، اأو »التدخني ي�سبب ال�رشطان« اأو 

»التبغ قاتل« اأو »التبغ ي�سبب ال�رشطان« اأ�سفل م�ساهد التدخني اأو تعاطي التبغ.

●   يجب عر�س اإعالنات اأو فقرات دعائية �سد التبغ، على األ يقل مدة عر�سها عن 30 ثانية، يف 

بداية الأفالم والربامج التليفزيونية وو�سطها ونهايتها، املحلية اأو امل�ستوردة على حد �سواء، التي 

مت اإنتاجها قبل ن�رش التعديالت اجلديدة للقواعد، والتي عر�ست يف دور ال�سينما اأو مت بثها على 

الهواء عرب �سا�سات القنوات التليفزيونية، با�ستثناء: 

م�ساهد  على  حتتوي  التي  العامة  اخلدمات  واإعالنات  امل�ستوردة  اأو  املحلية  الوثائقية  الأفالم   -  

التدخني وتعاطي التبغ �سواء عر�ست يف دور ال�سينما اأو قنوات التليفزيون املحلي اإذا كانت 

تبني بو�سوح ل لب�س فيه اأخطار التبغ وعواقب التدخني.

والجتماعات  املعا�رشة،  بالأحداث  املتعلقة  واملقابالت  لالأخبار،  احلية  التليفزيونية  التغطية   -  

تعاطي  م�ساهد  فيها  يظهر  التي  وغريها  الثقافية،  والفعاليات  الريا�سية،  وامل�سابقات  العامة، 

التبغ ب�سكل »عفوي متاًما وغري مق�سود باملرة«.

التاريخية احلقيقية يف  ال�سخ�سيات  اإحدى  اأو ظهور  التبغ  حيثما كان هناك مربر درامي ل�سور     ●

العمل كانت تدخن التبغ بالفعل، �سيتم ت�سنيف الفيلم اأو الربنامج التليفزيوين �سواء كان حملي اأو 

م�ستورد للكبار فقط - فئة »A« – على اأن يكون ذلك م�سحوًبا مبا يلي:

 - تربئة ذمة م�سجلة للممثل الذي ظهر يدخن يف هذه امل�ساهد يذكر فيها اأ�رشار التدخني وتعاطي 

التبغ؛

التدخني بدقيقة كاملة وي�ستمر  ُيعر�س قبل م�سهد  التبغ على �رشيط متتابع  حتذير �سحي �سد   - 

عر�سه بعد امل�سهد ملدة دقيقة كاملة.

عار�ست اإحدى �رشكات الإنتاج ال�سينمائي يف بوليوود جهود احلكومة الهندية لإنتاج اأفالم خالية من 

اأ�سدرت   2008 العليا، ويف فرباير/�سباط  الولية  الق�ساء يف حمكمة  اأمام �ساحات  للمعار�سة  التدخني 

الهيئة الق�سائية املكونة من قا�سيني حكًما منق�سًما يف الق�سية. ويف يناير/كانون الثاين 2009، اأ�سدر 

ق�ساة حمكمة الولية العليا باإلغاء القوانني التي حتظر ظهور م�ساهد التدخني يف الأفالم. ولكن احلكومة 

الهندية تقدمت بطلب لنق�س هذا احلكم يف 2009 اأمام حمكمة الدولة العليا ا�ستناًدا اإىل الد�ستور الذي 

ي�سمح بفر�س قيود مقبولة من اأجل احلفاظ على ال�سحة العامة. وبناءاً عليه ق�ست حمكمة الدولة العليا 

بتعليق حكم حمكمة الولية العليا. وبالتايل، قررت احلكومة اإ�سدار قوانني الأفالم اخلالية من التدخني 

املقرتحة  القواعد  ب�ساأن  اتفاق  اإىل  التو�سل  اأجل  من  والإذاعة  الإعالم  وزارة  مع  مفاو�سات  وعقدت 

لت�سبح عملية وقابلة للتطبيق. وهذه املفاو�سات م�ستمرة منذ يوليو/متوز 2011، وتت�سمن �رشوط و�سع 

حتذيرات من التبغ وتو�سيح املعايري املو�سوعية لأي ا�ستثناء مقرتح من قواعد الأفالم اخلالية من التدخني. 

وقد حدث هذا �سمن مناق�سات وا�سعة حول تعديالت النظام الكلي لت�سنيف الأفالم يف الهند. ومما 

زاد من اأهمية مثل هذه املفاو�سات، ما اأثبتته نتائج درا�سة حديثة من�سورة اأكدت اأنه كلما زاد تعر�س 

املراهقني يف الهند مل�ساهد التدخني يف �سا�سات ال�سينما، زادت احتمال �رشوعهم يف التدخني )46(.

تعر�س الأفالم الهندية يف اأكرث من مائة دولة على م�ستوى العامل، ويلتف حولها 25 مليون هندي ممن 

يعي�سون باخلارج، وميثلون قطاًعا كبرياً من جمهور املعجبني يف الدول ال�سناعية الكربى. كما ينطوي 

دخول �سوق الأفالم الهندية على فر�سة كبرية للنمو ل�سناعة ال�سينما بالوليات املتحدة الأمريكية. 
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ال�سباب  تقليل تعر�س  العاملي يف  اأثرها  الهند  الوطنية يف  للقيود والقوانني  الأ�سباب، قد يكون  ولهذه 

ل�سور التبغ وم�ساهد التدخني.

ودون �لوطنية �لوطنية  �ملبادر�ت  �ملتحدة:  �ململكة   3.3
التبغ  ظهور  تقليل  اأجل  من  املمكنة  التدابري  درا�سة  املتحدة  اململكة  يف  احلكومة  بداأت   ،2011 يف 

تت�سكل  الوطني  امل�ستوى دون  املبادرات على  العديد من  بداأت  اأن  بعد  الأفالم  التدخني يف  وم�ساهد 

وتعلن عن نف�سها يف مدينة ليفربول. 

تنفيًذا لبنود قانون الإعالن عن التبغ والرتويج له باململكة املتحدة، مت اإيقاف ظهور مثل هذه الإعالنات 

توقفت حمالت  2003، كما  املبا�رش يف  بالربيد  اأو  الإعالنية  الالفتات  اأو على  املطبوعة  ال�سحافة  يف 

من  وال�سينما  الأفالم  تظل  هذا،  ومع   .2005 يوليو/متوز  يف  الريا�سية  والفعاليات  البطولت  رعاية 

وم�ساهد  ل�سور  منتظمة  ب�سفة  املتحدة  اململكة  يف  ال�سباب  خاللها  من  يتعر�س  التي  املهمة  القنوات 

م�سجعة على التدخني.

ال�سباب مل�ساهد  بتقدير عدد مرات م�ساهدة  التبغ يف جامعة نوتينجهام  الدرا�سات ملكافحة  قام مركز 

التدخني و�سور التبغ يف الأفالم ال�سينمائية يف اململكة املتحدة. وقدر الباحثون من خالل دمج البيانات 

التي  الأفالم  يف  التدخني  م�ساهد  عدد  عن  وبيانات  املتاحة  العر�س  دور  اإيرادات  وبيانات  التاريخية 

اأنتجت يف الهند، واململكة املتحدة، والوليات املتحدة، وعر�ست على نطاق وا�سع يف اململكة املتحدة 

التي  التدخني  مرات ظهور  من  تقريًبا   %90 �سنة( عر�ست   18 من  )اأقل  لل�سباب  امل�سنفة  الأفالم  اأن 

�ساهدها ال�سباب يف اململكة املتحدة )27(. وتو�سلت درا�سة �سملت اأكرث من 15 فيلًما حققت جناًحا 

جتاريًا يف اململكة املتحدة �سنويًا يف الفرتة من 1989 اإىل 2008 اأن م�ساهد التدخني توجد يف 70% من 

الأفالم، التي �سنف 56% منها كمالئم للعر�س على الأطفال اأقل من 15 �سنة، و92% منها لالأطفال 

اأقل من 18 �سنة. ويت�ساعف ظهور العالمات التجارية مرتني تقريًبا على الأرجح يف الأفالم التي ُتنتج 

يف اململكة املتحدة ب�سورة كاملة اأو جزئية. وظهرت عالمات جتارية حمددة يف 9% من اإجمايل الأفالم، 

وا�ستاأثرت الأفالم امل�سنفة كمالئمة لالأطفال يف عمر 15 �سنة بن�سيب الأ�سد من مرات ظهور العالمات 

التجارية )96(.

»اإيقاف  الأ�سا�سية  اأهدافها  اأحد  كان  لجنلرتا،  التبغ  ملكافحة  ا�سرتاتيجية  احلكومة  ن�رشت   ،2010 يف 

»ظهور  بعدم  احلكومة  اأو�ست  ال�سرتاتيجية،  هذه  اإطار  ويف   .)97( ال�سباب«  بني  التدخني  انت�سار 

مربر  هناك  يكن  مل  ما  �سنة(   15 من  اأقل  )اأي  لالأطفال  الأول  املقام  يف  املوجهة  الربامج  يف  التدخني 

مو�سوعي قوي لذلك« واأو�ست كذلك باأنه »ل ينبغي اأبًدا غ�س الطرف عن التدخني اأو الت�ساهل فيه اأو 

تهوينه اأو الت�سجيع عليه اأو حت�سني �سورته يف الربامج الأخرى التي ُيرّجح اأن ي�ساهدها اأو ي�ستمع اإليها 

قطاع عري�س من اجلمهور اأقل من 18 �سنة ما مل يكن هناك مربر مو�سوعي قوي لذلك«. بيد اأن جمرد 

الدعوة لفر�س قيود على الأفالم التي »ت�سور« التدخني على اأنه �سيء »مقبول اأو م�ستح�سن« – ما مل 

يكن هناك »مربر مو�سوعي قوي« - ل يزال ي�سمح بظهور التدخني يف اأي فيلم تقريًبا، لأن مثل هذه 

ال�رشوط غري وا�سحة وغري حمددة بال�سكل الذي يحد من تلك امل�ساهد.

ن�رشت احلكومة يف 2011 ا�سرتاتيجية جديدة ملكافحة التبغ، تلتزم فيها »مبوا�سلة اجلهود لتقليل ت�سوير 

التدخني يف و�سائل الإعالم، وت�سمل هذه اجلهود التقريب بني اجلهات التنظيمية والرقابية على و�سائل 
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هذا  لتحقيق  اإ�سافية  اإجراءات  من  اتخاذه  ميكن  ما  لدرا�سة  والأفالم  الرتفيه  اإنتاج  و�رشكات  الإعالم 

الهدف« )98(.

وهو   ،BBFC الأفالم  لت�سنيف  الربيطاين  املجل�س  املتحدة  اململكة  يف  الأفالم  ت�سنيف  على  ي�رشف 

منظمة م�ستقلة غري حكومية اأ�س�ستها �سناعة الأفالم يف عام 1912 بهدف وجود درجة من الت�ساق 

يف م�ستويات وفئات ت�سنيف الأفالم على م�ستوى الدولة. ومما يلفت النظر اأن تو�سيات الت�سنيف التي 

ي�سدرها املجل�س ا�ست�سارية فقط ولي�ست ملزمة للمجال�س املحلية التي ت�سدر الرتاخي�س بعر�س الأفالم، 

املجل�س  ي�سدره  قرار  اأي  نق�س  اأو  اإبطال  ميكنها  التي  الأفالم  ب�ساأن  العليا  القانونية  ال�سلطة  لها  والتي 

)99(. ورغم اأن املجال�س املحلية تلتزم ب�سكل عام بتو�سيات املجل�س الربيطاين لت�سنيف الأفالم، هناك 

يونيو/حزيران  ويف  املجل�س.  وقرارات  بتو�سيات  املحلية  ال�سلطات  فيها  تلتزم  مل  التي  عديدة  اأمثلة 

بالفئة »18« )وهو ت�سنيف  الأفالم  ت�سنيف  معايري  الأفالم  لت�سنيف  الربيطاين  املجل�س  حدد   ،2011
مماثل لت�سنيف »R« يف الوليات املتحدة والذي يعني للكبار فقط( على النحو التايل:

عندما يرى املجل�س الربيطاين لت�سنيف الأفالم اأن طريقة املعاجلة اأو املواد التي يتم عر�سها لها 

تاأثري �سار على الأفراد و�سلوكياتهم يف املجتمع - مثال على ذلك: عر�س �سور ور�سومات 

العامة.  وال�سحة  بالأخالق  ي�رش  قد  مما  املخدرات،  لتعاطي  اأو  العنف،  ل�سلوكيات  تف�سيلية 

)100(

من  خالية  »ليفربول  عليه  اأطلق  حتالًفا  العامة  ال�سحة  ومنظمات  املجتمع  طوائف  من  جمموعة  كونت 

التي تربط  العلمية  ال�سوء على الأدلة  التحالف دور حموري يف ت�سليط  التدخني« )101(، وكان لهذا 

اإىل حث  التي تهدف  ال�سباب وريادة اجلهود  التدخني بني  ببدء  ال�سينما  التدخني على �سا�سات  ظهور 

املجل�س الربيطاين لت�سنيف الأفالم على تطبيق قواعد الت�سنيف والرقابة احلالية لت�سمل التدخني. وي�سم 

اأهلية، وموؤ�س�سات خريية خا�سة  10 وكالت رعاية �سحية، وموؤ�س�سات عامة، ومنظمات  التحالف 

يف �سمال غرب اجنلرتا. ويطالب الحتاد باأن متار�س املجال�س املحلية �سلطاتها يف منح الرتاخي�س لتطبيق 

ت�سنيف »18« على الأفالم التي حتتوي على م�ساهد تدخني يف ليفربول. ويوؤكد حتالف »ليفربول خالية 

من التدخني« اأن املعايري احلالية للمجل�س الربيطاين لت�سنيف الأفالم تربر بالفعل تطبيق مثل هذا الت�سنيف 

على الأفالم التي ت�سم م�ساهد تدخني.

تهدف ال�سرتاتيجية التي و�سعها خرباء ال�سحة العامة يف حتالف »ليفربول خالية من التدخني« اإىل توثيق 

مدى التحديات، وبناء حتالفات على امل�ستويني الوطني والدويل، وح�سد ال�سباب ملمار�سة ال�سغط من 

اأجل تغيري قواعد الت�سنيف يف �سناعة الأفالم يف اململكة املتحدة، وذلك من اأجل حماية ال�سباب والتاأثري 

على ممار�سات �سناعة ال�سينما يف الدول الأخرى. و�رشع التحالف و�رشكاوؤه على امل�ستوى املحلي يف 

والوطني  الإقليمي  امل�ستوى  على  ال�رشكاء  مع  وامل�ساورات  اللقاءات  من  �سل�سلة  عقد  يف  مبكر  وقت 

مل�ساركة املعلومات وجمع املوافقات و�سياغة ال�سرتاتيجية. ورعت مدينة ليفربول املوؤمتر الدويل الأول 

والدول  املتحدة،  اململكة  من  مبمثلني  ورحبت   ،2008 فرباير/�سباط  يف  التدخني  من  اخلالية  لالأفالم 

الأوروبية الأخرى، والوليات املتحدة ملناق�سة دور احلركات ال�سبابية )مثل حركة                           ال�سبابية 

يف ليفربول وحركة Reality Check يف ليفربول( يف توعية املجتمع وح�سده، وو�سع الأفالم اخلالية 

من م�ساهد التدخني على جداول الأعمال الوطنية للتدخل، والأبعاد العاملية حللول �سيا�سة الأفالم اخلالية 

من التدخني.

D-MYST
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وبعـد رف�س املجـلـ�س الربيـطاين لت�سنيـف الأفالم طلبًـا من حركــة                       ال�سبـابيـة لت�سنيـف 

الأفالم التي حتتوي على �سور التبغ من الفئة »18« باعتبارها للكبار فقط ول تنا�سب من هم اأقل من 18 

�سنة، بداأ »حتالف ليفربول خالية من التدخني« ا�ستك�ساف قابلية تطبيق ت�سنيف »18« يف منطقتهم. 

ومن خالل هذه الإجراءات، يهدف حتالف »ليفربول خالية من التدخني« اإىل حماية جمتمعاتهم والتاأثري 

اأغلبهم ل�سيطرة ال�رشكات  على ممار�سات منتجي الأفالم واملوزعني يف اململكة املتحدة )الذين يخ�سع 

الوطنية. وباعتبار اململكة املتحدة من  الت�سنيفات  الأمريكية( وذلك من خالل ممار�سة احلق يف جتاوز 

بني  مدوية  اأ�سداء  املبادرات  لهذه  كان  املتحدة،  الوليات  يف  املنتجة  لالأفالم  امل�سدرة  الدول  كربى 

موزعي الأفالم يف الوليات املتحدة، و�سكلت حافًزا لكي ي�سبح املزيد من الأفالم امل�سنفة كمالئمة 

لل�سباب خالية من م�ساهد التدخني.

وقد اأدرك »حتالف ليفربول خالية من التدخني« اأهمية اإقناع اجلماهري واجلهات املعنية مبربراتهم ومنطقهم 

ومزايا ال�سيا�سة التي يتبعونها، وتبديد اأي �سوء فهم اأو معلومات مغلوطة قد تطراأ على ال�ساحة، وح�سد 

الإعالن  منذ  دافعة  بقوة  ال�سرتاتيجية  هذه  حظيت  وقد  وتفهمها.  اجلماهري  دعم  من  عري�سة  قاعدة 

لت�سنيف  الربيطاين  املجل�س  فيه  2008 وتن�سح  يوليو/متوز  الربيطانية يف  الطبية  اأ�سدرته اجلمعية  الذي 

الأفالم باأخذ خماطر التدخني »يف اعتباره« عند ت�سنيف الأفالم )102(. وقد ح�سد تاأييد اجلمعية الطبية 

الربيطانية الراأي العام على الفور ملدى احلاجة لتخاذ اإجراءات جادة اإزاء م�ساهد التدخني يف الأفالم 

على امل�ستوى املحلي.

وبناًء عليه، �رشع حتالف »ليفربول خالية من التدخني« يف تنفيذ خطة للتوا�سل من اأجل الرتويج للمبادرة 

وح�سد الدعم لها. وتت�سمن عنا�رش هذه ال�سرتاتيجية ما يلي:

●   زيادة الوعي بالق�سية بني اجلمهور العام من خالل ن�ساط العالقات مع و�سائل الإعالم والإعالنات 

اخلارجية املدفوعة، والفعاليات املتنقلة.

التوقيعات لعر�سها على  تاأييد املواطنني املحليني وجمع  اإظهار الدعم للتدابري من خالل ك�سب    ●

املجل�س الربيطاين لت�سنيف الأفالم واملجال�س املحلية.

●   دعم اأن�سطة حركـة �سبــاب ليفربول ملكافحـة التبــغ                       الذيـن �سيح�سـدون اأقرانـهـم 

ويتحدثون يف املحافل العامة عن تالعب �رشكات التبغ بال�سباب.

املحلي  امل�ستويني  )على  الأجر  مدفوعة  املفتوحة  واخلطابات  احلقائق  وتقارير  الدرا�سات  اإعداد    ●

الأفالم  على   »18« ت�سنيف  بتطبيق  الأفالم  لت�سنيف  الربيطاين  املجل�س  تدعو  والتي  والدويل( 

اجلديدة التي حتتوي على م�ساهد تدخني، والتحذير من الإجراء امل�ساد التي قد تتخذها املجال�س 

املحلية.

ال�سغط على  )الوطني( يف  النهج  ينجح  اإن مل  ليفربول  مدينة  للعر�س على جمل�س  الق�سية  جتهيز    ●

املجل�س الربيطاين لت�سنيف الأفالم.

مدينة  اإىل جمل�س  فقط  للكبار  تدخني  م�ساهد  على  التي حتتوي  الأفالم  ت�سنيف  ق�سية  وتقدمي  مت جتهيز 

ليفربول يف منت�سف عام 2009. وقد ا�ستغرقت امل�ساورات يف املجل�س ثالثة �سهور لبحث هذا القرتاح، 

2009، وبدل من ذلك  نهاية  الذي عقد يف  بالرف�س خالل الجتماع  قرارا  اأ�سدر  النهاية  ولكنه يف 

طالب باإجراء املزيد من الأبحاث التي تركز ب�سكل مبا�رش على اجنلرتا وليفربول. ويف منت�سف �سيف

D-MYST    

D-MYST    
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و�سيا�سات  ال�سينما  �سا�سات  على  التدخني  م�ساهد  عر�س  حول  للت�ساور  احلكومة  اجتمعت   ،2011
التعامل واإجراءات التدخل.

�لوليات �ملتحدة  4.3
�سهدت �سناعتا ال�سينما وال�سجائر يف الوليات املتحدة منًوا كبرًيا بعد احلرب العاملية الأوىل. ويف نهاية 

ال�سجائر  اإبرام عقود �سفقات دعم  ال�سينما يف  ا�ستديوهات  تو�سطت  املا�سي،  القرن  من  الع�رشينيات 

مع كبار النجوم مقابل حمالت اإعالنية على امل�ستوى الوطني متولها �رشكات التبغ. ويف اخلم�سينيات، 

حتول اإنفاق �سناعة التبغ اإىل الإعالنات التليفزيونية، ولكن بعد اأن حظرت حكومة الوليات املتحدة 

التدخني يف الأفالم ب�سكل منظم  1970، زادت كثافة م�ساهد  التبغ يف  بث الإعالنات عن منتجات 

ومنهجي.

ويف 1989، دفعت التقارير عن ظهور منتجات التبغ يف اأفالم هوليوود الكوجنر�س الأمريكي للمطالبة 

هذه  ا�ستخدام  بهدف  وذلك  الإعالنات.  على  التبغ  �رشكات  اإنفاق  حجم  حول  التفا�سيل  من  مبزيد 

ال�سجائر.  ت�سويق  نفقات  على  املتحدة  الوليات  يف  الفيدرالية  التجارة  جلنة  رقابة  تعزيز  يف  البيانات 

ورغم ذلك، نفت �رشكات التبغ اأنها تدفع مقابل ظهور التدخني اأو منتجات التبغ يف الأفالم، وف�سلت 

بع�س ال�رشكات يف اإثبات النفقات امل�ستمرة لوكالء هوليوود حتى منت�سف الت�سعينيات.

العاملني »املبدعني«  لتوعية  ا  ال�سحة حمالت �سممت خ�سي�سً املدافعون عن  اأطلق  وا�ستجابة لذلك، 

وم�ساهد  التبغ  ل�سور  ال�سار  التاأثري  حول  واملمثلني(  واملخرجني،  )الكتاب،  ال�سينما  �سناعة  جمال  يف 

التدخني يف الأفالم. ولكن من الوا�سح اأن مثل هذه الإجراءات مل جتد نفًعا. ففي 1998، اأبرم النواب 

القانونية  التبغ الأمريكية. وحتظر هذه التفاقية  اتفاقية ت�سوية قانونية مع �رشكات  العموم يف الوليات 

التبغ يف  منتجاتها من  امل�ساركة يف عر�س  اأو  امل�ساهمة  املحلية  التبغ  اأخرى على �رشكات  اأ�سياء  �سمن 

املوجودة  املحلية  التبغ  اأبرمت بني �رشكات  قد  التفاقية  الإعالم. ولأن  الرتفيه وو�سائل  خمتلف و�سائط 

يف الوليات املتحدة والنواب العموم يف الوليات، ل تغطي التفاقية ال�رشكات التابعة للتبغ يف جميع 

اأنحاء العامل )65(. 

والتوعية  الأبحاث  مركز  اأطلقها  التي  التدخني«،  من  اأفالم خالية  »نحو  مبادرة  اأن�ساأت   ،2002 ويف 

املتعاونة مع منظمة  املراكز  اأحد  فران�سي�سكو )وهو  �سان  التابع جلامعة كاليفورنيا مبدينة  التبغ  ملكافحة 

 ،)www.smokefreemovies.ucsf.edu( عنوانه  الإنرتنت  على  موقًعا  العاملية(،  ال�سحة 

ون�رشت �سل�سلة من الإعالنات املدفوعة يف دوريات جتارة الرتفيه. وتوؤكد هذه الإعالنات اأن الإ�رشار 

من  حرفيـًا  )نقلت  �سببني  اأحد  اإىل  يرجع  ال�سباب  ي�ساهدها  التي  الأفالم  يف  التدخني  وجود  على 

الإعالنات املدفوعة(: »اإما لأن النا�س يف هوليوود ما زالوا يتقا�سون الر�ساوى والعمولت، مما يو�سح 

حجم الف�ساد امل�ست�رشي هناك... اأو اأنهم يخدمون �رشكات التبغ الكربى دون مقابل - وهو ما يوؤكد 

مدى غباءهم يف هذه احلالة«. )103( كما طورت مبادرة »نحو اأفالم خالية من التدخني« وحلفاوؤها 

من املنظمات غري احلكومية وروجت لأربعة �سيا�سات قائمة على الأدلة تهدف اأ�سا�ًسا اإىل تقليل تعر�س 

املراهقني اإىل حد كبري وب�سكل دائم مل�ساهد التدخني على ال�سا�سة، بدون الإخالل مبحتوى الفيلم. وكان 

هذا هو الأ�سا�س خليارات ال�سيا�سة التي و�سفها الق�سم 2.3 ال�سابق )104(.

يف البداية مل تطبق كربى ال�ستديوهات ال�سينمائية عرب جمعية ال�سينما الأمريكية اأي من اخلطوات التي 

ا�ستديو ل�سجالت كل  املدنية  املنظمات  متابعة  ولكن  الأمريكية.  ال�سحة  ومنظمات  بها خرباء  طالب 
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التدخني يف  املراهقني مل�ساهد  تعر�س  الأبحاث حول  توؤكدها  التي  لالأدلة  امل�ستمر  على حدة والتواتر 

الأفالم اأدت اإىل تقدمي عدة ا�ستجوابات يف الكوجنر�س. كما قام النواب العموم من اأكرث من 30 ولية 

باإر�سال خطابات لل�رشكات املالكة لكربى ال�ستديوهات تبلغ من خاللها هذه ال�رشكات اأنها تقوم باإيذاء 

الأطفال عمًدا ب�سبب توزيع الأفالم التي حتتوي على �سور التبغ وم�ساهد التدخني. ويف لو�س اأجنلو�س، 

اإدارة اخلدمات ال�سحية باملقاطعة هي هيئة ال�سحة  حيث توجد ا�ستديوهات هوليوود نف�سها، كانت 

الأوىل يف الوليات املتحدة التي تتبنى اأهداف ال�سيا�سة الأربعة ابتداء من 2002. ومنذ ذلك التاريخ، 

الق�سية يف  هذه  اأثريت  وعندما  بانتظام.  الدويل  النتباه  الإعالمية  والبيانات  الرتويج  فعاليات  جذبت 

ا�ستجوابني للكوجنر�س )2004 و2007(، ن�رشت ثالثة ا�ستديوهات كربى �سيا�سات ال�رشكة من اأجل 

تقليل م�ساهد التدخني م�ستقبال يف الأفالم التي ت�سنف كمالئمة لل�سباب. وقد ن�رش مفو�س ال�سحة يف 

ولية نيويورك حيث توجد العديد من املقرات الرئي�سية لل�رشكات املالكة لال�ستديوهات اإعالنات على 

الإخباري  الإعالم  وو�سائل  واجلرائد  ال�سحف  من  تاميز وغريها  نيويورك  كاملة يف جريدة  �سفحات 

العامة  ال�سحة  م�سوؤويل  ان�سمام  وتواىل   .)105( حا�سم  اإجراء  اتخاذ  اإىل  ال�ستديوهات  روؤ�ساء  تدعو 

وغريهم اإىل احلملة. ويف 2011، على �سبيل املثال، ان�سم رئي�س جمل�س مكافحة التبغ يف ولية كاليفورنيا 

املفو�س من الكوجنر�س اإىل مدير اإدارة ال�سحة العامة بلو�س اأجنلو�س يف الدعوة للمطالبة باعتبار الأفالم 

التي حتتوي على م�ساهد تدخني غري �ساحلة لتلقي الدعم املايل )106(.

وعلى امل�ستوى الوطني، اأكد معهد الطب التابع لالأكادمييات الوطنية للعلوم )107(، واملعهد الوطني 

لل�رشطان )1(، ومراكز مكافحة الأمرا�س والوقاية منها )7، 89، 108-111( جميًعا املطالبة ب�رشورة 

تغيري ممار�سات �سناعة ال�سينما. 

يف 2007، اأعلنت جمعية ال�سينما الأمريكية اأنها »�ستاأخذ يف اعتبارها« التدخني عند حتديد ت�سنيفات 

ال�سينما الأمريكية من م�ستوى ت�سنيفات الأفالم  العملية، مل ترفع جمعية  الناحية  الأفالم )82(. ومن 

التي ت�ستمل على م�ساهد التدخني، وكل ما فعلته هو التنويه عن التدخني يف فئات الت�سنيف املوجودة 

التي  لل�سباب  التي توزع على نطاق حمدود، مع جتاهل معظم الأفالم امل�سنفة  على الأفالم »امل�ستقلة« 

تت�سمن م�ساهد تدخني ومن اإنتاج ال�ستديوهات الأع�ساء يف جمعية ال�سينما الأمريكية نف�سها )83(. 

ويف 2008، وافقت ال�ستديوهات ال�سينمائية من اأع�ساء جمعية ال�سينما الأمريكية على ن�رش الإعالنات 

�لتي   DVD الرقمية  الفيديو  اأقرا�س  على  فقط  ذلك  يقت�رش  اأن  ب�رشط  للتدخني،  املناه�سة  والفقرات 

حتتوي على م�ساهد تدخني وامل�سنفة كمالئمة لل�سباب وتوزع يف الوليات املتحدة، ولبع�س ال�رشكات 

يف كندا.

ح�سد جمتمع ال�سحة العامة يف الوليات املتحدة املنظمات ال�سحية واملوؤ�س�سة الطبية املهنية، وجمموعات 

ال�سباب، ووا�سعي ال�سيا�سات، وجهات تنفيذ القانون، وامل�ستثمرون يف ال�رشكات، والهيئات ال�سحية 

على امل�ستوى الوطني وم�ستوى الوليات وم�ستوى املحليات. ويهدف هذا احل�سد اإىل تكبيد �رشكات 

التبغ خ�سائر ترتبط بال�سمعة وغريها من التكاليف الأخرى مقابل اإ�رشارها على ت�سوير التبغ والتدخني 

يف الأفالم املوجهة لل�سباب، كما يهدف احل�سد للرتويج ملجموعة مت�سقة من حلول ال�سيا�سة التي تقلل 

من خوف �رشكات الإعالم والو�سائط من امل�سوؤولية القانونية يف امل�ستقبل.

التدخني  التوجه النخفا�س املطرد والكبري الذي حدث يف عدد م�ساهد  اأف�سل دليل على فعالية هذا 

يف الأفالم ال�سهرية امل�سنفة كمالئمة لل�سباب يف الوليات املتحدة منذ اأن و�سلت اإىل ذروتها يف عام 

عدد م�ساهد التدخني يف الفيلم الواحد امل�سنف كمالئم لل�سباب قد انخف�س متو�سط  وكان   .2005
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من 20 يف 2005 اإىل 7 يف 2010، ما ميثل تراجًعا بن�سبة 66%. وتفاوتت م�ستويات التخفي�س تفاوًتا 

كبرًيا ح�سب ا�ستديو الأفالم. وقد قللت ال�رشكات الثالثة التي لها �سيا�سات من�سورة تهدف اإىل تخفي�س 

م�ساهد التدخني يف اأفالمها )وهي ديزين، وتامي وارنر، و�رشكة يونيفري�سال التابعة ل�رشكة كومكا�ست( من 

حالت ظهور التبغ يف الأفالم امل�سنفة كمالئمة لل�سباب )احلا�سلة على ت�سنيفات G »مالئم للجمهور 

العام«، وPG »مع الإ�رشاف العائلي«، PG-13 »حمظور على الأطفال اأقل من 13 �سنة«( بن�سبة اأكرث 

من 90%، اإىل متو�سط يبلغ اأقل من م�سهدين لكل فيلم يف 2010. اأما ال�رشكات الأخرى مثل )�سوين، 

ونيوز كوربوري�سن فوك�س، وباراماونت التابعة ل�رشكة فياكوم، و�رشكات الأفالم امل�ستقلة التي تعد كتلة 

 6 التبغ من  26% و63% وتراوح عدد مرات ظهور  التبغ بني  واحدة( فقد تراوحت ن�سبة تخفي�س 

اإىل 14 حالة ظهور للفيلم امل�سنف كمالئم لل�سباب يف 2010 )7(. ت�سهل �سيا�سات ال�رشكة املن�سورة، 

واللقطات  الفيلم،  امل�ساهد وق�سة  الن�سو�س و�رشيط  2004 و2007، مراجعة  التي طبقت بني عامي 

ا�ستديو يتمتع  اأي  النهائي بعد تعديله يف  التعديل والفيلم  التقريبي، واتخاذ قرارات  اليومية، واملونتاج 

بال�سالحيات، لتنفيذ تلك ال�سيا�سات. ويف يونيو/حزيران 2011، مل تكن هناك �سيا�سات خفية يف اأي 

من ال�رشكات �سد التدخني اأو غريه من م�ساهد التدخني يف الأفالم امل�سنفة لل�سباب والتي اأنتجتها تلك 

ال�رشكات ووزعتها. وقد جعلت هذه النتائج مراكز مكافحة الأمرا�س والوقاية منها تتو�سل اإىل ما يلي: 

اإذا كانت بع�س ا�ستديوهات ال�سينما الكربى قد ا�ستبعدت تقريًبا كل م�ساهد التدخني من الأفالم 

الإ�رشاف  »مع   PGو العام«،  للجمهور  »مالئم   G ت�سنيفات  على  )احلا�سلة  لل�سباب  امل�سنفة 

العائلي« وPG-13 »غري مالئم لالأطفال اأقل من 13 �سنة«(، فاإن ذلك يقطع مبا ل جمال معه لل�سك 

اأنه من املمكن اإنتاج اأفالم �سينمائية خالية من م�ساهد التدخني وغري ذلك من و�سائل تعاطي التبغ. 

غري اأن خمالفة بع�س �رشكات اإنتاج الأفالم لهذا الت�ساق يهدد ال�ستمرار والتقدم يف اإزالة الأفالم 

امل�سنفة كمالئمة لل�سباب �سمن املحفزات الرئي�سية التي ت�سجع ال�سباب على التدخني. وات�ساقـًا 

مع ال�سيا�سات التي اأقرتها ونفذتها ثالث �رشكات والتي تدل على اإحراز تقدم كبري يف هذا ال�سدد، 

فاإن حتديث ت�سنيفات R )للكبار فقط( التي ت�سدرها جمعية ال�سينما الأمريكية فيما يتعلق مب�ساهد 

التدخني �سيوؤدي اإىل اإتاحة جمال جديد للتحرك على نطاق اأو�سع وي�سمن عدم الرتاجع بعد التقدم 

الذي مت حتقيقه.)7(

رغم هذا التقدم، ل تزال �سور التبغ وم�ساهد التدخني ُتعَر�س مليارات املرات على املتفرجني، ومل يتم 

بعد و�سع و�سائل التحفيز على م�ستوى ال�سناعة لإزالة الأغلبية العظمى من م�ساهد التدخني يف الأفالم 

الأفالم  اأف�سل  التي دعمت  للوليات  بالن�سبة  نف�سه،  الوقت  الأغلب. ويف  ال�سباب يف  ي�ساهدها  التي 

اإيراًدا التي حتتوي على م�ساهد تدخني يف الفرتة بني 2008 و2010 امل�سنفة كمنا�سبة لل�سباب، فاإنها 

اأنفقت على هذه الأفالم مبقدار ما تنفق على مكافحة التبغ والوقاية من انت�ساره. ويف 2011، طبقت 

مراكز مكافحة الأمرا�س والوقاية منها اجلهود التي دعا اإليها م�سوؤولو ال�سيا�سات يف كل ولية من اأجل 

»مواءمة برامج دعم الأفالم يف كل ولية مع برامج مكافحة التبغ من خالل ق�رش الدعم املايل على الأفالم 

اخلالية من م�ساهد التدخني« )7(.



نحو اأفالم خالية من التدخني: من الأدلة اإىل اجلهود العملية

39

 4. خامتة

�مل�شتفادة �لدرو�س   1.4
اأثبتت التجربة اأنه عند تقييد الإعالن عن التبغ والرتويج له يف اأحد الو�سائط، فاإنه ينتقل اإىل و�سيط اآخر. 

فيه  الذي كان يجري  الوقت  املتحدة الأمريكية، يف  الوليات  التبغ يف الأفالم يف  فقد ت�سارع ظهور 

تقييد وحظر الإعالن عن التبغ يف الو�سائط الأخرى، وحدث الأمر نف�سه يف الهند عندما حظر الإعالن 

عن التبغ يف الو�سائط الأخرى. ولأن التدخني على ال�سا�سة يكون وا�سًحا جلًيا ب�سكل ل لب�س فيه على 

ال�سا�سة، ولأن ال�سباب واملراهقني ي�ساهدون العديد من الأفالم ب�سورة متكررة، فاإن تاأثريه الرتويجي 

ي�ساعد على تخزين هذه امل�ساهد يف العقل بطريقة لاإرادية. ينبغي على اأي دولة ت�سعى حلظر اأو تقييد 

الإعالن عن التدخني والرتويج له اأن تعالج م�سكلة التدخني على �سا�سات ال�سينما واإل �ستف�سل جهودها 

حلماية ال�سحة العامة ف�سال ذريًعا. وينبغي األ ي�ستمر تعر�س اأ�سعف الفئات العمرية )األ وهم املراهقون( 

لأقوى قنوات الرتويج ل�سور وم�ساهد التدخني تاأثرًيا يف اقت�ساد العوملة املعا�رش. ولهذا لبد من منهج 

�سامل ملكافحة �سور وم�ساهد التدخني يف الأفالم. 

13 من اتفاقية  ومن خالل تنفيذ الإجراءات املحددة التي ن�ست عليها املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 

منظمة ال�سحة العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ، ت�ستطيع الدول احلد من تاأثري التدخني يف الأفالم 

على �رشوع ال�سباب واملراهقني يف التدخني. وملثل هذه الإجراءات تاأثري هائل على تفادي الأعباء املتنامية 

لالأمرا�س ب�سبب تعاطي التبغ، خا�سة يف الدول ذات الدخل املنخف�س اأو املتو�سط.

�لأبحاث �أولويات   2.4
رغم اإثبات العالقة ال�سببية الوثيقة بني �سور وم�ساهد التدخني يف الأفالم وبدء التدخني، يو�سى باإجراء 

املزيد من الأبحاث والدرا�سات حول تاأثري �سيا�سات املنع والتدخل. على �سبيل املثال، هناك عدد من 

ق�سايا الأبحاث على امل�ستوى الوطني حتتاج اإىل تناولها ومناق�ستها:

●  كيف يتم تنظيم �سوق الأفالم املحلية مبا يف ذلك الت�سنيفات وحقوق التوزيع والرقابة؟

العام ووكالت  ما هي الرتتيبات القت�سادية بني املوزعني والرعاة واملعلنني واملنتجني والتمويل    ●

ال�رشائب لإنتاج وتوزيع الأفالم؟

اأو عرب  التي يتم توزيعها على دور العر�س؟  ما هو املزيج من الأفالم الوطنية )املحلية( والدولية    ●

اأقرا�س الفيديو الرقمية؟ اأو عرب القمر ال�سناعي؟

●  ما حمتوى م�ساهد التدخني يف الأفالم الوطنية؟ 

●  ما الطرق الفعالة التي ميكن ا�ستخدامها يف قيا�س تعر�س املراهقني على امل�ستوى املحلي ل�سور التبغ 

وم�ساهد التدخني؟ 

●  ما مقدار تعر�س �رشيحة معينة من املراهقني على امل�ستوى املحلي مل�ساهد التدخني؟ 

●  كيف توؤثر الأفالم على بدء التدخني بني ال�سباب يف جمالت وطنية حمددة؟
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للم�شتقبل �لتحرك   3.4

يقتل التبغ تقريًبا �ستة ماليني �سخ�س كل عام. والتبغ هو املنتج ال�ستهالكي القانوين الوحيد الذي يقتل 

ن�سف م�ستهلكيه املنتظمني اإذا تناولوه متاًما كما اأرادت ال�رشكة امل�سنعة. ولأنه منتج �سام حًقا وي�سبب 

األف   100 من  اأكرث  هناك  لل�سباب. وحيث  ت�سويقها  يتم  التي  الأفالم  يظهر يف  اأن  ينبغي  الإدمان، ل 

�ساب تقريًبا حول العامل ين�سمون اإىل طوابري املدخنني كل يوم )112(، يجب على الدول اأن تلزم نف�سها 

بتطبيق تو�سيات اأف�سل املمار�سات كالتي حددتها املبادئ التوجيهية لتنفيذ املادة 13 من اتفاقية منظمة 

ال�سحة العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ )الإعالن عن التبغ والرتويج له ورعايته(.

ت�سري الأدلة العامة اأن التدابري الطوعية ذاتية التنظيم مل يحالفها النجاح وم�سريها الف�سل. وحتظى بالفعل 

التي حتتوي على  لالأفالم  بالكبار(  اخلا�س  )الت�سنيف  الت�سنيف  �رشوط  لت�سديد  الدعوة  اأ�ساليب ح�سد 

م�ساهد التدخني وعر�س ر�سائل واإعالنات م�سادة للتدخني و�سهادات التاأكيد بعدم تلقي اأي اأموال اأو 

منح من �رشكات التبغ بقبول وا�سع لدى العديد من الدول. ومن الوا�سح اأن تقييد م�ساهد التدخني يف 

الأفالم التي توزع ب�سورة وا�سعة يف خمتلف اأنحاء العامل �سيخدم يف النهاية ال�سالح العام الأكرب يف العديد 

من الدول. وبذلك حتقق الإجراءات الوطنية، بل واملحلية، اأثًرا اإيجابًيا عاملًيا وا�سع النطاق. وللتعاون بني 

الدول دور بالغ الأهمية ومهم يف تقييد النت�سار العاملي مل�ساهد التدخني يف اأفالم ال�سينما.
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�ملالحق

�مللحق )�أ(: �لأفالم �لتي تعر�س يف دور �ل�شينما �لقريبة منك

عرب  متزايدة  ومبعدلت  الأقرا�س  على  وكذلك  ال�سينمائي  العر�س  دور  يف  ال�سينمائية  الأفالم  ُت�ساَهد 

ا وخُمال اإىل حد كبري اإذا اقت�رش فقط  القنوات الرقمية. ويعد قيا�س حجم التعر�س ملحتوى الأفالم منقو�سً

على امل�ساهدة يف دور العر�س ال�سينمائي. ففي الوليات املتحدة الأمريكية على �سبيل املثال، ُت�ساَهد 

الأفالم ال�سينمائية املتميزة على اأقرا�س الفيديو الرقمية DVD �سبع اأ�سعاف ما ُتعَر�س يف دور ال�سينما 

)113(. ويف عام 2010، اأنفق امل�ساهدون 19 مليار دولر على �رشاء اأقرا�س الفيديو الرقمية )%74( 

ال�رشعة  فائقة  الإنرتنت  و�سالت  عرب  الأفالم  وم�ساهدة   )%12( التحديد  عالية  البلوراي  واأقرا�س 

)13%(، وهذا املبلغ �سعف ما ينفقه رواد ال�سينما على م�ساهدة الأفالم يف دور العر�س يف الوليات 

�سنويًا  15% و%20  يرتاوح بني  لالأفالم مبعدل  الرقمي  الو�سول  ينمو  ال�سنة، حيث  املتحدة يف هذه 

)114(. وانخف�س اإيجار وبيع اأقرا�س الفيديو الرقمية بن�سبة 44% يف الوليات املتحدة الأمريكية يف 

ظل ازدهار اأقرا�س البلوراي عالية التحديد وقنوات الفيديو ح�سب الطلب )115(. يف عام 2009، 

اأنفق الأوروبيون 9.5 مليار دولر على �رشاء اأو تاأجري اأقرا�س الفيديو من كل الأنواع، وهو مبلغ اأقل 

حتول  واأ�سبح   .)116( املبيعات  من   %7 البلوراي  اأقرا�س  متثل  حيث   ،%5 بن�سبة  ال�سابق  العام  من 

يقودون  ال�سباب  من  بانتظام  الأفالم  رواد  للنظر لأن  ملحوظـًا ولفًتا  الرقمية  الو�سائط  نحو  اجلمهور 

هذا الجتاه )117(. وتنباأت درا�سة على �سناعة الإنرتنت ات�سال 3 مليارات اإن�سان )40% من �سكان 

العامل( بالإنرتنت قبل عام 2015، بف�سل النمو الكبري يف عدد الو�سالت وحجم البيانات املنقولة الذي 

يرجع اإىل الأجهزة املت�سلة القادرة على ت�سغيل الفيديو مثل الهواتف الذكية واحلا�سبات اللوحية )118(.

غري اأن املبيعات املوثقة ل تك�سف احلقيقة كلها. فقر�سنة الأقرا�س الرقمية وتنزيل الأفالم وم�ساركتها 

التبغ وم�ساهد  التعر�س ل�سور  اإىل زيادة م�ستوى  الندية )P2P( توؤدي  ال�سبكات  بدون ترخي�س على 

ال�سن.  التحديد من �سغار  الندية على وجه  ال�سبكات  والن�رش على  الن�سخ  فمنتهكو حقوق  التدخني، 

كما تو�سلت درا�سة م�سحية برعاية �رشكات الإنتاج ال�سينمائي �سملت اأكرث من 20 دولة يف عام 2005 

الإنرتنت بدون  الأفالم عرب  DVD وتنزيل  الرقمية  الفيديو  اأقرا�س  تتمثل يف  – التي  القر�سنة  اأن  اإىل 

تذاكر  مبيعات  اإجمايل  من  دولر  مليار   18 قدرها  العاملية خ�سائر  ال�سينما  �رشكات  تكبد   – ترخي�س 

القر�سنة  اأن  اأبحاث  �رشكة  قدرت   2008 عام  ويف   .)7( الفيديو  اأقرا�س  وتاأجري  ومبيعات  ال�سينما 

عرب الإنرتنت تكلف �رشكات الإنتاج ال�سينمائي يف اململكة املتحدة بقدر ما تك�سبه من خالل قنوات 

الإنرتنت القانونية )119(.

�مللحق )ب(: قيا�س م�شتوى �لتعر�س مل�شاهد �لتدخني يف �لأفالم

الطرق: اأف�سل  وتقوم  الإعالنات.  م�ساهدة  حجم  قيا�س  الأفالم  ملحتوى  التعر�س  حجم  قيا�س   ي�سبه 

)اأ( بقيا�س مدى انت�سار فيلم معني بني ال�سكان و)ب( اإح�ساء عدد م�ساهد التدخني يف الفيلم )120(.

التدخني يف  التي �ساهدها املراهقون وتقي�س عدد م�ساهد و�سور  ال�سائعة الأفالم  اإحدى الطرق  حتدد 

هذه الأفالم، حيث اأثبت املراهقون قدرتهم على تذكر اأ�سماء الأفالم التي �ساهدوها منذ عام بدقة تبلغ 

اأمًرا �سعب التحقيق ولي�س عملًيا، 90% )120(. ولأن �سوؤال كل م�سارك عن جميع الأفالم املتاحة 
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قام الباحثون بدل من ذلك بتحليل عينة حديثة وكبرية )تت�سمن ما بني 500 و600 فيلم( من الأفالم 

التي حققت اأعلى الإيرادات، ثم طلب من امل�ساركني يف الدرا�سة انتقاء الأفالم التي �ساهدوها من عينة 

تقدير  للباحثني  الع�سوائية  الفرعية  العينة  واأتاحت   .)120( الأفالم  عناوين  من  ع�سوائًيا  منتقاة  فرعية 

مدى تعر�س الأفراد لعينة كبرية ن�سبًيا من الأفالم. ومع ذلك، كانت ن�سبة التعر�س اأقل من املتوقع لأن 

عينة الأفالم التي ت�سم 500 اأو 600 فيلم ل تزال متثل ن�سبة �سغرية من جميع الأفالم املتاحة عرب اأقرا�س 

الطريقة  هذه  وبا�ستخدام  الإنرتنت.  عرب  والتنزيل  الطلب  ح�سب  والفيديو  التليفزيوين  والبث  الفيديو 

وعينة �سكانية �سملت 6500 �ساب، قدر الباحث �سريجنت وزمالوؤه اأن املراهقني يف الوليات املتحدة 

الأمريكية بني 10 و14 عاًما ي�ساهدون نحو 13.9 مليار ظهور للتبغ يف الأفالم التي �ساهدوها يف كل 

الو�سائط، وذلك بني عامي 1998 و2003، مع العلم باأن ن�سف مرات الظهور كانت يف اأفالم م�سنفة 

كمالئمة لل�سباب )121(.

ا�ستخدمت طريقة اأخرى مبيعات التذاكر يف تقدير انت�سار الأفالم بني ال�سكان. وق�سم جممل اإيرادات 

الفيلم للح�سول  فيه  العام الذي عر�س  التذاكر يف  ال�سينما على متو�سط �سعر  كل فيلم من تذاكر دور 

على عدد النا�س الذين �ساهدوا الفيلم. ثم ي�رشب عدد مرات ظهور التبغ الذي يتحدد من خالل ترميز 

تعر�س  التي  التدخني  م�ساهد  مرات عر�س  لتقدير عدد  مدفوعة  بتذاكر  امل�ساهدين  املحتوى يف عدد 

فيلم   1700 اأف�سل  اأن  ح�ساب  يف  الطريقة  هذه  وجالنتز  وبولن�سكي  تيتو�س  ووظف  اجلمهور.  لها 

دخال عر�ست يف دور ال�سينما يف كندا والوليات املتحدة بني عامي 1991 و2008 عر�ست م�ساهد 

التدخني و�سور التبغ اأكرث من 650 مليار مرة للجماهري من كل الأعمار، مبتو�سط قدره 34 مليار ظهور 

يف دور العر�س وحدها )122(. ون�رش الفريق موؤخًرا النتائج التي توؤكد اأن مرات ظهور م�ساهد التدخني 

قد انخف�س اإىل 17 مليار قبل عام 2009 )89(. وت�سري بيانات ت�سنيف الفئات العمرية للجماهري، التي 

جمعتها ال�رشكات املتخ�س�سة يف اأبحاث ال�سوق لأغرا�س الإعالنات داخل دور العر�س والتي ت�ستند 

اإىل بيانات ت�سنيف اأعمار اجلمهور التي ن�رشتها �رشكات الإنتاج ال�سينمائي اأن املراهقني بني 12 و17 

للتبغ  6 مليارات ظهور  اأو نحو  التبغ  اإجمايل مرات ظهور  18% من  املتو�سط نحو  عاًما �ساهدوا يف 

والتدخني يف دور العر�س ال�سينمائي وحدها كل عام.

مل�ساهد  الربيطانيني  املراهقني  روؤية  م�ستوى  حل�ساب  مماثال  منهًجا   )27( وزمالوؤه  اأندر�سون  ا�ستخدم 

التدخني يف اأعلى 572 فيلًما حتقيًقا لالإيرادات يف اململكة املتحدة. وتو�سلوا اإىل اأن احتمال م�ساهدة 

املراهقني يف اململكة املتحدة ل�سور التبغ وم�ساهد التدخني على ال�سا�سة اأعلى بن�سبة 27% من الوليات 

املتحدة الأمريكية، وذلك لأن العديد من الأفالم امل�سنفة للكبار يف الوليات املتحدة، وجمهورها اأقل 

عدًدا واأكرب �سنـًا، قد �سنفت على اأنها مالئمة للمراهقني يف بريطانيا بدون تقييد. وقدرت الدرا�سة اأنه 

من 2001 اإىل 2006، ظهرت م�ساهد التدخني يف الأفالم امل�سنفة لل�سباب يف اململكة املتحدة اأكرث من 

مليار مرة لالأطفال واملراهقني بني عمري 7 و17 �سنة.

يف  وطرقها  مناهجها  اختالف  رغم  )مليارات(  نف�سه  باملقيا�س  متقاربة  نتائج  الدرا�سات  هذه  تعطي 

البحث ورغم اأنها رمبا تعاين من نق�س فادح يف التقدير. ويتناق�س متاًما عر�س �سور وم�ساهد التدخني 

على ال�سا�سة يف �سياقات الأفالم الدرامية وال�رشيحة ب�سكل �سارخ مع الإعالنات التقليدية عن التبغ. 

ال�سحة  اتفاقية منظمة  الدول مبوجب  العديد من  التبغ يف  امل�سورة عن  ونظًرا حلظر واإلغاء الإعالنات 

العاملية الإطارية ب�ساأن مكافحة التبغ، متثل م�ساهد التدخني على �سا�سات ال�سينما والتليفزيون الأغلبية 

العظمى من م�ساهد التدخني التي ي�ساهدها املراهقون يف و�سائل الإعالم املختلفة حول العامل.



52

�مللحق )ج(: تقدير�ت �لدعم �ملايل �حلكومي لالأفالم �لتي حققت �أعلى �لإير�د�ت وت�شمنت م�شاهد 

تدخني )2010-2008(

عدد الدولة
الأفالم18

عدد اأفالم 

التدخني

الدعم املايل 
)باملليون دولر(19

الدعم املايل لأفالم 

التدخني )باملليون 

دولر(

عدد مرات ظهور 

التبغ يف دور 

العر�ض حول العامل 
)باملليون(20

10477351956اأ�سرتاليا
49163981138594كندا

434225398جمهورية الت�سيك
43312189فرن�سا
058 65766711�أملانيا
221212867املجر

10500اأيرلندا
4432321543اإيطاليا

10700لك�سمبورج
301500املك�سيك
9493513694نيوزيلندا

13غري معروف216جنوب اأفريقيا
374 251329713114اململكة املتحدة

869 282148130765389الوليات املتحدة
455 1140132 مليون دولر2398 مليون دولر402203الإجمايل

    اأفالم و�سلت لقائمة اأف�سل 10 اأفالم من حيث اإيرادات �سباك التذاكر يف اأي اأ�سبوع خالل بداية عر�سها الر�سمي يف 
18

ال�سوق املحلية )كندا والوليات املتحدة الأمريكية( بني 25 دي�سمرب/كانون الأول 2008 و24 دي�سمرب/كانون الأول 

.2010
    ملعرفة الطريقة، انظر التذييل رقم 12. مل يتم تقدير حجم الإعانة لـ 27 فيلم يف العينة ب�سبب عدم توفر معلومات عن 

19

اأفريقيا )1( واململكة املتحدة )1(  ميزانية الإنتاج. وت�سمل هذه الأفالم 17 فيلًما مب�ساهد تدخني: كندا )1( وجنوب 

العينة،  بقية  متو�سط  يطابق  من�سور  اإنتاج  بدون  لالأفالم  املقدم  املايل  الدعم  اأن  افرت�سنا  اإذا   .)13( املتحدة  والوليات 

�سيقدر حجم الدعم املايل لكل الأفالم التي حققت اأعلى الإيرادات بنحو 2.5 مليار دولر، و�سيقدر حجم الدعم املايل 

الذي ح�سلت عليه الأفالم مب�ساهد التدخني بنحو 1.25 مليار دولر تقريًبا. متنح احلكومات، وبع�سها غري مذكور يف 

اإىل املركز الأول يف الإيرادات يف  اجلدول اأعاله، مبالغ مالية كبرية لدعم الأفالم التي ت�سمى »وطنية« التي قد ت�سل 

منطقة ناطقة بلغة معينة اأو على نطاق اأو�سع ومل�رشوعات الأفالم العديدة التي ل حتظى بتوزيع وا�سع اأو م�ساهدة كبرية.

    قدر هذا العدد على اأ�سا�س مرات الظهور يف الأ�سواق املحلية )اإجمايل عدد م�ساهد التدخني × عدد جمهور تذاكر 
20

امل�ساهدة م�رشوًبا يف 3( للتو�سل اإىل مرات م�ساهدة التبغ اأو التدخني يف دور ال�سينما يف مناطق توزيع الأفالم الأخرى 

حول العامل )انظر املربع 2(.




