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االماكن العامة والقطاع السياحي والمطالبات  الى حين اكتشاف لقاح، وفي ظل إعادة فتح 19في ظل استمرار أزمة كوفيد 

في  174بتقديم النرجيلة، نقدم لكم كافة األدلة التي تؤكد وجوب منع النرجيلة والتدخين في االماكن العامة وتطبيق القانون 

 وما بعده: 19زمن كوفيد 

 
أوالً، أثبتت الدراسات المستقلة ذات الجودة العالية أن التدخين على أنواعه يزيد من خطر اإلصابة بفيروس كورونا 

المستجدّ، من خالل تكرار حركات االتصال بين الوجه واليدين، ومن خالل مشاركة مختلف أجزاء النرجيلة )حجرة المياه، 

الفم )المبسم((، ومن خالل ضرب مبدأ التباعد االجتماعي بعرض الحائط،  والنربيش، والقطعة البالستيكية التي توضع في

وتدني المناعة، وزيادة االستعداد لعدوى الجهاز التنفسي. كما وأن النرجيلة بطبيعتها تعزز بقاء الكائنات الجرثومية الحية 

 فيها، مهما اختلفت وتشددت أساليب تنظيفها. 

 
-ثانياً، أثبتت الدراسات المستقلة ذات الجودة العالية أن التدخين يزيد من خطر حدوث مضاعفات شديدة بين مرضى كوفيد

مرة أكثر بين المدخنين، من غير  2.25-1.73بحوالي  19-مرة ومن احتماالت تقدم حاالت كوفيد 1.45 -1.4ب  19

مرة من الحاجة إلى أجهزة التنفس، والحاجة إلى العناية  2.4المدخنين. كما وان لدى المدخنين خطر أعلى بحوالي 

٪ 38.5المدخنين بحوالي  19-. ولوحظ ازياد نسبة وفيات مرضى كوفيد19-المركزة، أو الوفاة في حال اإلصابة بـ كوفيد

 غير المدخنين.  19-مقارنة مرضى كوفيد

 
ب تدخين النرجيلة بين فئة الشباب اللبناني من األعلى عالمياً. ثالثا، يعتبر لبنان من أعلى الدول عالمياً بنسبة التدخين، ونس

شخص سنويًا، ويحّمل الدولة تكاليف اقتصادية بحوالي  4800في حين أن التدخين على أنواعه في لبنان يقتل أكثر من 

إلى تعزيز تدابير مليون دوالر أمريكي سنويًا على األقل. لذا، دعت المؤسسات الدولية للصحة العامة الحكومات  327.1

على المدخنين  19-، حيث يمكن أن تساهم هذه المكافحة في التخفيف من وطأة كوفيد19-مكافحة التبغ وسط جائحة كوفيد

وتحقيق فائدة واستدامة للنظم الصحية على األمد الطويل، بما في ذلك الحد من الخسائر الصحية واالجتماعية والبيئية 

 خين.واالقتصادية المرتبطة بالتد

 
، وهي معاهدة 2005عام   (FCTC)رابعاً، صدّق لبنان على االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ 

بشأن "الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية  174دولية ملزمة قانونًا. وبناًء على ذلك، أصدر لبنان القانون 

الي أي تعديل للقرارات أو القوانين بما يسمح بالنرجيلة هو غير قانوني وغير . وبالت2011منتجات التبغ" في عام 

 دستوري. 

 
النرجيلة وأن تطبيق القانون سوف يتسبب في  خامساً، رداً على حجج المعارضين كتكبد خسائر اقتصادية هائلة بسبب منع

 فقدان آالف العمال لوظائفهم، فاألدلة العلمية الدامغة أثبتت العكس:

يطانيا، االمارات العربية المتحدة، الكويت، المملكة العربية السعودية، سوريا، مصر، قطر وغيرها من الدول بر ✓

 وما زالت تطبق هذا المنع الى اجل غير مسمى منعت النرجيلة في االماكن العامة كأسلوب لكبح جائحة كورونا

ات وزارة المالية أن عائدات قطاع السياحة أظهرت دراسة محلية وطنية ذات جودة عالية وباالستناد الى بيان ✓

 .2012بين أشهر أيلول الى كانون األول عام  174٪ خالل التطبيق الكامل للقانون 3والضيافة ازدادت بنسبة 

٪ وقبرص بنسبة 5البلدان األخرى التي طبقت حظر التدخين في القطاع السياحي زادت إيراداتها )كتركيا بنسبة  ✓

 ها تغييرات في اإليرادات )كالنرويج والواليات المتحدة وأستراليا(٪( أو لم يكن لدي6.4

 ٪ من السياح يؤيدون حظر التدخين في االماكن العامة83أظهرت الدراسات في لبنان أن  ✓

سنة من العمل في المطاعم والحانات في الواليات المتحدة األمريكية لم يجد أي تأثير لمكافحة التبغ  20تحليل  ✓

 توظيفعلى معدالت ال

عامل من قطاع السياحة سنوياً في جميع أنحاء العالم من التدخين السلبي  200,000يموت في جميع أنحاء العالم  ✓

 في حين أن قوانين العمل تطلب بيئة عمل صحية للموظفين 

 
الع عن والتدخين اال عبر حّث المواطنين على اإلق 19سادساً، ال يوجد أساليب وقاية تحمي من خطر جائحتي كوفيد 

التدخين وتطبيق القوانين واالتفاقيات الدولية الملزمة للحد من التدخين. وعندما ينتهي األمر على االختيار بين المصلحة 

العامة والمصالح الخاصة وبين ترك بعض الجهات فوق سقف القانون أو إرساء مبدأ دولة القانون والمؤسسات، فلنا كامل 

افة االجراءات الالزمة وستسعون الى التشدد بتطبيق القوانين ومراقبة تطبيقها بما يخدم الثقة بحضراتكم انكم ستتخذون ك



التي تؤكد النقاط المذكورة أعاله مرفقة مع هذا  المصادرالمصلحة والصحة العامة في لبنان. ونترك بتصرفكم جميع 

 .1الكتاب

 

 وبناًء على ما تقدم،

 

االستفادة من النجاحات التي تحققت طوال هذه المرحلة وما بعدها و 19-جائحة كوفيدمنع تقديم النرجيلة خالل نطلب منكم  

بفعالية، وبكل بنوده  174من التعبئة العامة والتنسيق بين الوزارات والقطاعات المعنية الستنتاج كيفية تطبيق القانون 

مصلحة العامة أولوية. علماً أن مراقبة ، إلعادة إظهار سلطة القوانين وقدرتها على جعل ال19-خصوصاً في عصر كوفيد

التطبيق ال تتطلب جهوداً كثيرة ويمكن أن تطبق عبر االستفادة من جهود فرق الدعم اتي نشطت خالل التعبئة العامة وتلك 

التي تراقب المرافق العامة مثل فرق وزارة الصحة العامة وفرق حماية المستهلك في وزارة االقتصاد والشرطة السياحية 

 .174قوى األمن الداخلي وشرطة البلدية لتطبيق القانون و

الذي  1ونتقدم اليكم بمستند مركز ترشيد السياسات "حث الحكومة اللبنانية على مكافحة التبغ خصوصاً في زمن الكورونا"

يل مبادرة مبنية على األدلة العلمية وتشمل وزارات عدّة لتشك 19-خالل جائحة كوفيديحتوي على سلسلة خطوات فورية 

لتفادي مخاطر التدخين الصحية واالقتصادية واالجتماعية. كما  174تنفيذية جادة لمكافحة التبغ وإعادة تطبيق القانون 

 .19لما بعد كوفيد  ويحتوي على خارطة طريق طويلة األمد تتضمن كافة القطاعات لتقوية جهود مكافحة التبغ في لبنان

 

 عند تصرفكم لدعم جهودكم لتطبيق سياسات مكافحة التبغ في لبنان.وتبقى المجموعات الموقعة أدناه 

 

 الشكر.مع فائق االحترام وجزيل 

 

                                                        
1 Saleh, R., Nakkash, R., Harb, A., El-Jardali, F. K2P COVID-19 Series: Prompting Government 
Action for Tobacco Control in Lebanon during COVID-19 Pandemic. Knowledge to Policy 
(K2P) Center, Beirut, Lebanon, May 14, 2020. 
https://www.aub.edu.lb/k2p/Documents/Tobacco_Arabic_19052020%20%28reduced%29.p
df  

https://www.aub.edu.lb/k2p/Documents/Tobacco_Arabic_19052020%20%28reduced%29.pdf
https://www.aub.edu.lb/k2p/Documents/Tobacco_Arabic_19052020%20%28reduced%29.pdf


  
 

  



 األفراد الموقعون: 

 

 كارال خيرهللا: أستاذة مسرح

 فيريال خوري

 ة عامةيصح تغذية ةأخصائينادين اسعد زيّور: 

 أناستازيا سالمة: صيدالنية

 نور البيداوي: طالبة

 عثمان جمال: منّسق المشاريع في  مؤسسة "كيان"

 محمود قانصوه: طالب

 مريم رزق: طالبة

 خالد عراجي: طالب

 بسام ناصر: طالب

 زينب عّواد: طالبة

 د. زينة عون: رئيسة الجمعية اللبنانية لألمراض الصدرية ومديرة مركز اإلقالع عن التدخين في مستشفى أوتيل ديو

 منى غّطاس

 تّمام نقاش

 


