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 ال للمواربة على قانون منع التدخين في األماآن العامة ال لإلستثناءات، ال للتمرير،
 

في ظل تصّدر األخبار اإلقليمية العربية والسياسية الحكومية اللبنانية أوليات اهتمامات المرحلة الراهنة، 
لتدخين وتعقد جلستها الثالثة بهذا تعكف لجنة اإلدارة والعدل النيابية على مناقشة قانون الحّد من ا

  . 2011آذار  2الخصوص األربعاء 
  

وجمعية حياة  AUBفي هذا اإلطار يهّم مجموعة الحّد من التدخين في الجامعة األميرآية في بيروت 
ِ أن تشكر اللجنة على إنكبابها على مناقشة IndyACTوجمعية إندي آآت  .T.F.Iحّرة بال تدخين 

هي األخيرة قبل طرحه على الجلسة العامة للتصويت، وتنّبه إلى عدم اإلتاحة القانون في مرحلة 
لشرآات صناعة التبغ وأصحاب المصالح إستغالل إهتمام الناس بالظروف السياسية الراهنة  لتمرير ما 

دقة يرضيها في هذا القانون إذ إّن مجموعتنا ساهرة على مراقبة أدنى التفاصيل المتعّلقة بالقانون نظرًا ل
  .هذا الموضوع وتعّلقه المباشر بصّحة الناس

  
من هنا نعيد التذآير ببنود العريضة الخاصة بالقانون التي وّقع عليها رؤوساء الكتل النيابية والنقابات 
آافة وجمعيات المجتمع المدني وعدد آبير من البنوك والمؤسسات الخاصة، والتي إلتزمت تبّني قانون 

  :التالية يلتزم بالنقاط األربعة
  .في األماآن العامة في مّدة أقصاها ستة أشهر بعد إقرار القانون% 100منع التدخين التام والشامل  -1

 -2  .منع اإلعالنات في الوسائل اإلعالمية واإلعالنية آافة
 -3  .منع الرعاية اإلعالنية لمنتجات التبغ على أشكالها آافة

ين الرئيسيتين من علب وعبوات منتجات التبغ ليغطي ما وضع التحذير الصّحي المصّورعلى الوجهت -4
  .مساحة آل وجهة  من% 40ال يقل عن مساحة 

  
وإذ توّصلت اللجنة حتى اآلن الى تبّني منع التدخين التام والشامل في األماآن العامة ومنع اإلعالنات 

قانون من حين إقراره، آما والرعاية االعالنية إّال أّنها إستثنت المطاعم بمنحها مهلة سنة لتطبيق ال
. من مجموع الغرف على أن تكون الغرف في الطابق نفسه% 10استثنت الفنادق بالسماح بالتدخين في 

  . آما علمنا أّن اللجنة هي في اّتجاه إستثناء الصور من التحذير الصحّي على علب منتجات التبغ
  

بالصّحة العامة في لبنان والموازنة العامة على عليه، وإذا آان الجميع مّتفقا على الضرر الجسيم الالحق 
  :السواء من جّراء التدخين، تطرح مجموعتنا األسئلة التالية

  
ما الهدف من إستثناء المطاعم بإعطائها مهلة سنة لتطبيق القانون سوى رعاية اإلستفادة المادية  :أوًال

أّن األرقام العالمية تشير إلى عدم  السهلة ألصحابها على حساب صّحة رّوادها والعاملين فيها؟ علمًا
ية منذ فترة غير الخسارة في القطاع السياحي إثر تطبيق القوانين خصوصا أّن الجميع بات على درا
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وعليه، يمكن ألصحاب المطاعم التحضير لذلك منذ اآلن . وجيزة بأن القانون العتيد سيمنع التدخين تماما
  .خصوصَا أن حمالت التوعية اإلعالمية وغيرها هّيأت اللبنانيين بشكل آبير لهكذا إجراء

  
الفنادق ما يفتح الباب لهم من غرف الفنادق سوى إرضاء أصحاب % 10ما الهدف من إستثناء  :ثانيًا

ولغيرهم المطالبة باستثناءات أآبر وبخروقات في تطبيق  القانون ال يمكن ضبطها؟ علما أّن الفندق ال 
 .  يمكن اعتباره بأي شكل من األشكال إّال مكانًا عامًا آونه مكان عمل ويجب حماية صحة العاملين فيه

  
تحذير الصحي على علب منتوجات التبغ سوى رعاية ما الهدف من إستثناء الصورة من ال :ثالثًا

المصالح المادية والمعنوية لشرآات صناعة التبغ وعدم التصّدي لعمليات التهريب عبر الحدود اللبنانية؟ 
ولماذا عدم إقرار الصورة التحذيرية في القانون وربطها بمرسوم وزاري يعود لمزاجية الوزير إقراره 

ة دائمًا أبلغ من الكالم، وجميع الدراسات تؤّآد أهمية الصورة في التأثير أو عدمه؟ علمًا أّن الصور
 الحكومة أقّرت مثًال آندا ففي. إيجابًا على دماغ المدّخنين وغير المدّخنين ال سّيما األطفال واألمّيين

 إضافة إلى أّن الصورة .الجهتين من التبغ علب من % 75 مسافة على المصّور التحذير وضع مؤخرًا
على علب التبغ في لبنان قد تسمح بتمييز العلب المهّربة ومالحقة مصادرها، ما يساهم في مكافحة 

 .التهريب
  

وبناء على ما تقّدم، تؤّآد مجموعتنا، وبما تمّثله من ثقل أآاديمي ومدني وشعبي، أّن آّل هذه 
القبول بها في وقت يّتجه فيه  اإلستثناءات ال تصّب إّال لمصلحة شرآات صناعة التبغ وبالتالي ال يمكننا

وآان آخرها قرار مدينة  غير المغلقة،العالم المتحّضر إلى إقرار منع التدخين في األماآن العامة 
  .نيويورك في الواليات المتحدة األميرآية

  
وتبقي مجموعتنا إجتماعاتها مفتوحة لمراقبة سير المناقشات في المجلس النيابي واتخاذ الخطوات 

  .لضمان إقرار قانون يضمن الصحة العامة دون استثناءاتالالزمة 
  

  مجوعة البحث للحّد من التدخين
  إندي آآت  حياة حّرة بال تدخين  في الجامعة األميرآية في بيروت

AUB- TCRG T.F.I  IndyACT  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   اهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،ين   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 

  
  

Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
Twitter: http://twitter.com/AUB_Lebanon 
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