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ﺩراسة نوعية تقييمية لواﻗع تطبيق سياسات منع
التدخين في المطاعم والمقاﻫي في لبنان
كان الهدف من هذه الدرا�صة تقييم �صيا�صات منع التدخني وتفعيلها يف املطاعم واملقاهي يف لبنان .اأُجري حتقيق نوعي مع ت�صع موؤ�ص�صات يف لبنان ت ّتبع
جزئيا ً �صيا�صات منع التدخني داخل من�صاآتها .فاأجريت  18مقابلة مع الإدارة واملوظفني كما ُعقدت ت�صع حلقات نقا�صية مع زبائن مدخّ نني وغري مدخّ نني (ما
›موعه  42زبونا ً).

خﻼﺻة النتائﺞ الرئيسية
أسباﺏ تطبيق سياسات منع التدخين

كانت الأ�صباب املعطاة للبدء بتطبيق �صيا�صات منع التدخني كما يلي:

 .1نوعية الطعام ونظافته :اأ�صار الكثري من امل�صاركني يف الدرا�صة اإىل اأن دخان ال�صجائر من �صاأنه اأن يوؤثر على نوعية الطعام املق ّدم.
 .2بنا ًء على الطلب :بطاقات مالحظات من الزبائن يطلبون فيها توفري اأماكن ل ُي�صم íفيها بالتدخني.
 .3ن�صاطات املنا�رشة ،كالليلة اخلالية من التدخني التي تنظمها ›موعة من ال�صباب يف �صارع اجلميزة.
 .4القدرة التناف�صية :مبا اأنه ل يوجد حانات يف لبنان متنع التدخني يعتقد البع�ص اأن اإتباع هكذا �صيا�صات �صيميزهم عن الآخرين.
 .5ال�صيا�صة واملعايري التنظيمية الدولية :كان بع�ص هذه املوؤ�ص�صات ي�صعى للح�صول على ت�صديق الأيزو ( )ISOفراأى اأن �صيا�صة منع التدخني ت�صهم يف
احلفا® على معايري تنظيمية �صليمة .اأما البع�ص الآخر فتاألف من �صال�صل املطاعم العاملية حيث �صيا�صة منع التدخني مفرو�صة من قبل الإدارة العليا.
 .6راحة الزبائن :موؤ�ص�صة واحدة فقط ذكرت بالتحديد اأن اإتباع �صيا�صة منع التدخني من �صاأنها توفري مكان اآمن للعائالت والأطفال.
كان ال�رشوع يف اإتباع �صيا�صة منع التدخني عموما ً يعتمد اإعتماداً كبرياً على وجود اإدارة معنية وملتزمة .وكان التطبيق يتم تدريجيا ً اإىل حد كبري ،وعادة ما يبداأ
مبرحلة غري ر�صمية وبتقييم لقابلية التطبيق .وقد اإنتظر الكثريون اأ�صهراً ع ّدة قبل اإعتماد هذه ال�صيا�صة ر�صميا ً.

ﺩرجات تطبيق سياسات منع التدخين

• منطقة خالية من التدخني (غرفة واحدة) :متلك املوؤ�ص�صة منطقة خا�صة للتدخني واأخرى خالية من التدخني .وهي ل ت�صع مناف�ص على الطاولت يف الق�صم
اخلايل من التدخني.
• منطقة خالية من التدخني (طوابق منف�صلة) :اإن م�صاحة املطاعم ت�صم íبالف�صل بني املدخنني وغري املدخنني واإفراد الطابق لكل من الفئتني.

• م�صاحات داخلية خالية بالكامل من التدخني :متلك املوؤ�ص�صة م�صاحات خارجية �ص�صة للتدخني ،ل يوجد مناف�ص داخل املبنى ،وهناك منف�صة كبرية عند
املدخل ،كما ل تباع علب �صجائر يف املطعم ،ويوجد لفتة عدم التدخني على الباب.
• يوم واحد فقط يف الأ�صبوع m
خال بالكامل من التدخني :عند ال�صابعة م�صا ًء تبداأ املوؤ�ص�صة بليلة خالية من التدخني.

اإثنتان فقط من املوؤ�ص�صات الت�صع التي متت درا�صتها ت�صعان لفتة عدم التدخني على الباب لإطالع الزبائن على �صيا�صة املنع التي تتبعانها .ول متلك
كل هذه املوؤ�ص�صات لفتات عدم التدخني يف الأماكن الداخلية .على العموم ،كان الإعالن عن �صيا�صة منع التدخني حمافظا ً يف طبيعته .اأربعة فقط من هذه
املوؤ�ص�صات كانت �رشيحة وعلنية حول �صيا�صة املنع اأمام زبائنها .وهناك بع�ص املوؤ�ص�صات التي توفر ملوظفيها تدريبا ً خا�صا ً حول كيفية التعامل مع
املدخنني الذين ل يلتزمون ب�صيا�صة منع التدخني .يقرتب املوظف من ال�صخ�ص املخالف ويعلمه بوجود �صيا�صة متنع التدخني ويطلب منه اأن يتخلّ�ص من
�صيجارته .التباين والو�صوح يف الإعالن عن ال�صيا�صة كانا على ال�صكل التايل:

ﻻ إعﻼن رسمي:

 .1تعلن املوؤ�ص�صة اأن املنطقة خالية من التدخني عندما ُت�صاأل عن الأمر.
 .2توجد لفتات على الباب فقط ،ول وجود لأي لفتة داخل املبنى.

إعﻼن رسمي:

 .1يعلن املدير للزبائن اأن هذه الليلة خالية من التدخني لدى جلو�ص هوؤلء اإىل الطاولة وقبل اأن يطلبوا امل�رشوب‡ ،ا ي�صم íلهم بالتفكري بالأمر واأخذ القرار
بالبقاء اأو الرحيل.
 .2ي�صاأل املوظفون الزبائن على الفور اإذا كانوا يف�صلون اجللو�ص يف منطقة املدخنني اأو يف منطقة غري املدخنني.
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3 .3يقوم املوظفون ب�إعالن داخلي للزبائن.
4 .4يقوم املوظفون ب�إعالم الأ�شخا�ص املت�صلني للحجز عرب الهاتف ب�أن هذه الليلة خالية من التدخني.
5 .5تو�ضع بع�ض الالفتات داخل املبنى.

تطبيق سياسة منع التدخين

�إقرتح املوظفون يف املطاعم واملقاهي �إ�سرتاتيجيات �أخرى كتوفري م�ساحة خارجية للتدخني وتهوئة ف ّعالة كبديل عن املناطق اخلالية بالكامل من التدخني.
ذكر املوظفون � ّأن العائق الرئي�سي يف وجه التطبيق هو اخلوف من املواجهة مع املدخنني الذين يختارون معار�ضة هذه ال�سيا�سة

بغض النظر عن كونهم مدخنين أو غير مدخنين فقد ذكر كل من الزبائن والموظفين العوائق التالية امام
التطبيق:

1 .1مبا �أنه ال يوجد قانون وطني �شامل ينطبق على جميع امل�ؤ�س�سات ميكن للمدخنني �أن يقرروا الذهاب �إىل �أماكن �أخرى ،وبالتايل �أعرب العديد من هذه
امل�ؤ�س�سات عن خوفهم من اخل�سارة املالية املرتتبة عن ذلك.
حق غري املدخن وخ�صو�صا ً �أن هناك ب�شكل عام الكثري من املدخنني.
2 .2ي�سود الإعتقاد �أن �سيا�سات منع التدخني تنتهك حق املدخن بغ�ض النظر عن ّ
3 .3ومبا �أ ّنه من ال�صعب خلق منطقة خالية من التدخني يف الأماكن ال�صغرية جداً ،فقد لعب حجم املكان دوراً حا�سما ً يف �إمكانية تخ�صي�ص �أماكن للتدخني
واخرى خالية من التدخني.
على الرغم من �أن �أ�سباب ال�رشوع يف �إتباع �سيا�سات منع التدخني بني امل�ؤ�س�سات التي مت �إ�ستجوابها مل ت�شمل م�ضار دخان ال�سجائر غري املبا�رش (ال�سلبي)،
فقد �أجمع كل من املوظفني والزبائن �أن هذه ال�سيا�سات حتمي املوظفني من الدخان غري املبا�رش.

بشكل عام ،ذكر كل من الموظفين والزبائن عوامل متشابهة مسهّ لة للتطبيق:

1 .1حتمي �سيا�سات منع التدخني الأ�شخا�ص من �أ�رضار التدخني ال�سلبي (وخا�صة الأطفال والن�ساء احلوامل ،ومر�ضى الربو).
تهيج العني والإزعاج الذي ي�سببه الت�صاق رائحة التبغ بال�شعر واملالب�س.
2 .2حتمي هذه ال�سيا�سات من مفاعيل مزعجة �أخرى مثل ّ
3 .3حتمي هذه ال�سيا�سات املوظفني من �ساعات طويلة من التعر�ض املتوا�صل للدخان.
4 .4هناك الكثري من النا�س الذين يطالبون مبناطق خالية من التدخني و�إ�ضافة �إىل وجود ردود فعل �إيجابية من غري املدخنني ومن العديد من املدخنني
�أي�ضا ً.
5 .5بيئة نظيفة
6 .6بع�ض الزبائن غري املدخنني يعتقدون �أن �سيا�سات منع التدخني لن ت�ؤثر على املطاعم ماليا ً؛ بل على العك�س ف�إ ّنها �ست�ؤدي �إىل �إ�ستقطاب زبائن جدد
(الن�ساء احلوامل والأطفال وامل�سنني �إلخ)...
7 .7من �ش�أن هذه ال�سيا�سات ت�شجيع املدخنني على الإقالع عن التدخني �أو التخفيف من ن�سبته.
�8 .8شدد الزبائن غري املدخنني على �أن املناطق املخ�ص�صة للتدخني وتلك اخلالية من التدخني �ضمن م�ساحة واحدة هي غري مقبولة لأنه ال ميكن ح�رص دخان
التبغ.
9 .9وجود قانون وطني �شامل �سوف ي�سهل التطبيق ال�سليم.

تفعيل سياسات منع التدخين واإللتزام بها

يف حني مل ُي رِ�ش موظفو املطاعم واملقاهي �إىل عوامل تعيق تفعيل �سيا�سات منع التدخني ،فقد ر�أى الزبائن �أن احلاجز الرئي�سي يف وجه التفعيل هو �أن التدخني
تعر�ض بع�ض
ال يزال يعترب القاعدة والعديد منهم مل يكونوا على علم بوجود هكذا �سيا�سات� .أحد العوامل
ّ
امل�سهلة للتفعيل والذي ذكره املوظفون هو ّ
الزبائن لهذا النوع من ال�سيا�سات يف دول �أخرى ،ومن هنا �إ�ستعدادهم للإلتزام بهذه ال�سيا�سة يف لبنان.

ب�شكل عام ،مل تواجه امل�ؤ�س�سات التي مت �إ�ستجوابها �صعوبة ُتذكر بالن�سبة للإلتزام .فقد كان املدخنون عموما ً ملتزمني ب�سيا�سة املنع وذهبوا �إىل خارج املبنى
من �أجل التدخني �أو تخلّ�صوا من �سجائرهم على الفور يف الداخل بعد تنبيههم.وقد �أ�شار بع�ض املوظفني �أن عدداً من املدخنني �أبلغوهم بعدم رغبتهم يف
العودة �إىل هذا املكان .كانت املعار�ضة ب�شكل عام نادرة وجاءت مبعظمها من زبائن مدخنني فظّ ني دخلوا يف وقت مت�أخر من الليل.

العقبات الرئيسية في وجه اإللتزام كانت:

ُ 1 .1يعترب تراخي لبنان العام يف تفعيل �سيا�سة منع التدخني عامالً م�ساهما ً.
2 .2هناك نق�ص عام يف �إحرتام حقوق الأ�شخا�ص غري املدخنني.
3 .3يتم غ�ض النظر عن م�ضار دخان ال�سجائر غري املبا�رش كما ال ت�ؤخذ هذه امل�ضار على حممل اجلد.

سئلوا عن العوامل المساعدة على اإللتزام أشار الزبائن والموظفون إلى أنه:
عندما ُ

1 .1من املهم توفري مكان بديل للمدخن ب�إ�ستطاعته التدخني فيه (�سواء �أكان خارج املبنى� ،أو �ضمن مناطق حمددة داخل املبنى)...
2 .2امل�ستوى العايل من التفعيل من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل م�ستويات عالية من الإلتزام.
3 .3هناك حاجة لزيادة الوعي ون�رش املعلومات حول الآثار ال�صحية ال�سلبية للتدخني.
�4 .4سي�ساعد التطبيق التدريجي ل�سيا�سات منع التدخني على حتقيق الإلتزام لأنه يجعل النا�س يعتادون على ال�سيا�سة تدريجيا ً.
5 .5توفري الدعم مل�ساعدة املدخنني على الإقالع عن التدخني على ال�صعيد الوطني هو �أحد العنا�رص الأ�سا�سية التي من �ش�أنها �أن ت�شجع على الإلتزام.
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إستنتاجات
تظهر التجارب امل�س ّجلة من املطاعم واملقاهي الت�سعة التي متت درا�ستها �أنه بالإمكان يف الواقع تطبيق �سيا�سات منع التدخني بنجاح يف لبنان .بالرغم من
م�سهلة م�ؤاتية .من �ش�أن امل�ستوى العايل من التفعيل �أن ي�ؤدي �إىل م�ستويات
تواجد عوائق يف وجه التطبيق والتفعيل والإلتزام فقد ك�شفت النتائج عن عوامل
ّ
عالية من الإلتزام .هناك حاجة لزيادة الوعي ون�رش املعلومات عن �أ�رضار التعر�ض لدخان ال�سجائر ال�سلبي .وقد �أجمع معظم �أ�صحاب املطاعم واملقاهي �أن قانونا ً
امل�سهلة والعوامل املعيقة للتطبيق
ي�سهل كل من التفعيل والإلتزام� .ستقوم عملية فهم العوامل
وطنيا ً �شامالً ُيفر�ض على جميع املطاعم واملقاهي �سوف
ّ
ّ
والتفعيل والإلتزام ،بتقدمي الدعم للمطاعم واملقاهي الأخرى التي تخطط لإعتماد �سيا�سات منع التدخني.

فريق البحث
ت�ألّف فريق البحث من :الدكتورة رميا نقا�ش (باحثة رئي�سية � /أ�ستاذة بحوث م�ساعدة) ،وال�سيدة جوانا خليل (باحثة  /من�سقة للم�رشوع) ،والدكتورة رميا
عفيفي (باحثة رئي�سية م�شاركة � /أ�ستاذة م�شاركة) ،والدكتورة مونيك �شعيا (باحثة رئي�سية م�شاركة � /أ�ستاذة م�شاركة) من كلية علوم ال�صحة يف اجلامعة
مت متويل هذا امل�رشوع من قبل املركز الدويل للبحوث الإمنائية  -هيئة البحوث الدولية ملكافحة التبغ� .إمتدت مرحلة جمع املعلومات من
الأمريكية يف بريوتّ .
نخ�ص بال�شكر جميع امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين �شاركوا يف هذه الدرا�سة.
�أيار  /مايو � 2009إىل �آب � /أغ�سط�س .2009
ّ
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