
كيف تعيق شركات صناعة التبغ العاملية سياسات 
مكافحة التدخني في لبنان 

الوضع واخللفية
م��ازال لبن��ان يعتبرأح��د أضع��ف 
البالد في املنطقة فيم��ا يتعلق باحلد من 
التدخ��ن، على الرغم م��ن تصديقه على 
إتفاقية “منظمة الصحة العاملية” بشأن 

“مكافحة التبغ” في عام 2005. 
وق��د فش��ل لبن��ان ف��ي محاوالته 
العديدة بتقدمي سياسة وطنية ملكافحة 
التدخ��ن تتضم��ن حظ��ر التدخ��ن في 
األماكن العامة، وحظ��ر اإلعالن والرعاية، 
ووض��ع حتذي��رات تصويرية صحي��ة قوية 

على منتجات التبغ.
يش��كل تدّخ��ل ش��ركات صناعة 
التب��غ احلاج��ز األكبر ف��ي عملي��ة وضع 

سياسة للحد من التدخن. 

ملاذا هذا الفشل؟
احلكوم��ة  فش��ل  س��بب  يع��ود 
اللبناني��ة ف��ي وض��ع أو تعديل سياس��ة 
ملكافح��ة التدخ��ن إل��ى الضغ��ط الذي 
ميارس��ه الفريق املتحك��م بصناعة التبغ 
وحلفاءهم إلى ح��د كبير، بحيث يؤّمنون 

اإلع��الن الش��امل للتبغ والترويج ل��ه ومينعون جناح أي محاول��ة لتطبيق قانون يش��مل حظراإلعالن عن 
 الس��جائر ف��ي البالد وأية سياس��ات أخرى كالتحذيرات الصحي��ة وحظر التدخن ف��ي األماكن العامة.

نتائج التشريعات الضعيفة
إن 60 باملئة من الشباب اللبنانين والذين تتراوح أعمارهم بن 13 و 15 سنة يستخدمون منتجات 
التبغ على أنواعها كالس��جائر والنرجيلة، كما تتزايد نس��بة الش��ابات املدخنات بش��كل مّطرد. ويعود 
الس��بب في هذا الوضع إلى األساليب التي تتبعها شركات التبغ لتسويق منتجاتها، واإلفتقار الواضح 

لتشريعات حتد من إنتشارهذه املنتجات.

مقارنة بني عدد املدخنني البالغني في لبنان واملنطقة العربية

املنطقة لبنان املدخنون

38% 45% ذكور

7% 35% إناث

معه��د عصام فارس للسياس��ات 
العامة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التاب��ع للجامع��ة األميركي��ة في 
بي��روت، هو معهد بحثي تأس��س في س��نة 
2006، بهدف رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة 
بالسياسات العامة للباحثن واألكادميين، وفي 
مطلعه��م األس��اتذة والباحث��ن ف��ي اجلامعة 
األمريكية في بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في 
الش��ؤون املتعلق��ة بصناعة الق��رار والعالقات 

الدولية في العالم العربي. 
ويس��عى معه��د عصام ف��ارس ليك��ون مجاالً 
مدني��اً مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحاي��داً، تتالقى 
وتتمّثل فيه جمي��ع األفكار واالجتاهات املوجودة 
ف��ي اجملتمع. وتتمثل أهداف املعهد ب� : )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ن مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بن الباحثن واملس��ؤولن والفاعلن في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
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األحباث عن صنع السياسات 
العامة يف العامل العربي 

النقاط األساسية
دور أخصائيي الصحة العامة والناشطني املؤيدين:

التصدي بفعالية أكثر حلجج شركات صناعة التبغ   •
العاملية.

نش��ر الوثائق والبح��وث التي مت احلص��ول عليها من   •
ش��ركات التبغ لزيادة الوعي حول نف��وذ األخيرة في 

منع سن تشريعات فعالة.

دور احلكومة في سن تشريعات تفرض التالي:

حتذي��رات صحية كبيرة )30% من حجم العلبة كحد   •
أدنى( مبا في ذلك حتذيرات تصويرية.

فرض حظر كامل  وشامل على إعالنات التبغ.  •

حظر التدخن في كافة االماكن املغلقة.  •

زيادة الضريبة على منتجات التبغ.  •

د. رميا نّقاش
رمي��ا نّقاش أس��تاذة بحث مس��اعدة ف��ي دائرة 
التربي��ة و الس��لوك الصح��ي، كلي��ة العل��وم 

الصحية، اجلامعة األميركية في بيروت



 
ف��ي ع��ام 2003، تبّنت اجله��ات املؤيدة 
ملكافح��ة التدخن قانون يفرض حظر ش��امل 
عل��ى إعالنات التب��غ. وبالرغم من املناقش��ات 
الت��ي متت في مجلس النواب ل��م يتم إقرار أي 
قانون. وقد كش��فت تقارير إعالمية عن وثيقة 
ص��ادرة عن ش��ركة تبغ قد أص��رت فيها على 
أّن “ أي قان��ون مين��ع اإلعالن ع��ن التبغ يجب أن 

يتضمن عدداً من االستثناءات”.
ف��ي أوائل عام 1980 وع��ام 1990، وبعد 
جناح ش��ركات التبغ مبمارس��ة الضغوط على 
احلكوم��ة، لم تتمكن األخيرة م��ن مترير قانون 
يُتي��ح مس��احات أكبرللتحذي��رات الصحي��ة 
الفعالة. فالتحذير الوحيد املوجود حالياً على 
العلب هو نفسه الذي صدر عام 1995 ونصه: 

“ إن وزارة الصحة حتذر: التدخن يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة”.
وعلى الصعيد التش��ريعي، لقيت مصالح ش��ركات التبغ من ميثلها أكثر من متثيل مصالح عامة 

الناس.
ش��دد خبراء وأكادمييون في مجال الصحة في مؤمتر صحفي عقدته اجلامعة األميركية في بيروت 
مؤخرأً على ضرورة وجود تشريعات أكثر صرامة، 
وأعلنوا تخوفهم من أن املناقش��ات اجلارية في 
مجل��س النواب حول مس��ودة القانون ال ترتكز 
مبا في��ه الكفاية على أبحاث قائمة على األدلة 
العلمية في هذه املسألة. كما سلطوا الضوء 
على حقيق��ة أنه بالرغم من كون لبنان عضواً 
في إتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية 
بش��أن مكافحة التبغ، إال أنه لم يب��ِد “إلتزاماً 
كافياً” للقضية، والتي تشمل سياساتها رفع 
التدابير الضريبية عل��ى منتجات التبغ، حضر 
التدخن ف��ي األماكن العام��ة املغلقة، وفرض 
حظر تام على اإلعالنات ووضع حتذيرات صحية 

كبيرة ومصّورة.  

مصدر املعلومات
إّن البحث املسّلط الضوء عليه في هذا املوجز يستند الى مقابالت مع صانعي قرار رئيسن، 

باإلضافة إلى وثائق خاصة لشركات صناعة التبغ. أصبحت هذه الوثائق علنية للمرة األولى، من 
خالل بعض املبّلغن، في أوائل التسعينات )1990(. وقد نشرت حتليالت هذه الوثائق األساسية  

في مجلة علمية تدعى “اجلمعية الطبية األميركية”. وفي منتصف التسعينات )1990(، متّ 
نشر 50 مليون صفحة إضافية من الوثائق التي أصبحت متاحة لعامة الناس نتيجة قضية 

“اكتشاف ما قبل احملاكمة” في الواليات املتحدة. سمحت هذه الوثائق للعلماء في جميع أنحاء 
العالم بالكشف عن آليات عمل شركات صناعة التبغ من خالل حتليل دقيق وشامل.

  

معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
www.aub.edu.lb/ifi/

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb
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http://www.who.int/fctc/en :إتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ

WHO/EMRO/TFI The Tobacco Industry Documents: What they are, what they tell us, and how to 
search them; 2002 http://www.who.int/tobacco/communications/TI_manual_content.pdf

للمزيد من املعلومات حول وثائق شركات صناعة التبغ، زوروا املواقع التالية : 
http://www.bat.ucsf.edu &  http://www.legacy.library.ucsf.edu 

السياس��ات  األبحاث ع��ن صنع 
العرب��ي  العال��م  ف��ي  العام��ة 

 )RAPP(
يهدف برنامج األبحاث عن صنع السياس��ات 
العام��ة )RAPP( إلى خلق مس��اهمة عربية 
ف��ي املعرفة العاملية ملزاولة صنع السياس��ة 
العام��ة. كم��ا أن��ه يه��دف ل��ردم  الفجوات 
القائم��ة في علم صنع السياس��ة من خالل 
توثي��ق التج��ارب وتكريرالناجح��ة منه��ا، و 

تقييم وحتسن الضعيفة منها.
ويكم��ن تف��رده في أن��ه وليد جه��د طبيعي 
ملعهد أبحاث في السياسات قائم في العالم 
العربي باملش��اركة مع  مؤسس��ات إقليمية 
أخ��رى، بهدف تقييم وحتس��ن كيفي��ة تأثير 

األبحاث في صنع السياسات.

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي فادي اجلردلي 

منسقة برامج النا سلمان 

    إذا استمر الوضع الراهن 
حاله،  على  التدخين  لمكافحة 

150.000 طفل  فإننا نقدر أن 
و350.000 بالغ على قيد الحياة 

اليوم، سوف يموتون قبل 
لبنان بسبب  أوانهم في 

التدخين، أو بسبب األمراض 
السلبي  التدخين  عن  الناتجة 

  بروفسور غريغ كونولي، جامعة هارفرد، 
العامة  الصحة  كلية 

    نحن بحاجة إلى فرض حظر 
تام على التدخين في األماكن 

قد  أنه  خصوصًا  المغلقة،  العامة 
ثبت علميًا عدم فعالية  األماكن 

حماية  في  للتدخين  المخصصة 
التعرض لسموم  الناس من 

الدخان غير المباشر 
أبحاث مكافحة  د. ريما نقاش، فريق   

بيروت في  األميركية  الجامعة  في  التدخين 


