
        
  

  كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

  إحموا "قانون الحد من التدخين"
  
  

  ٢٠١٣كانون الثاني  ١٤                                         فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان،
  

  اللبنانية نجيب ميقاتي،دولة رئيس الحكومة 
  

  تحية وبعد،
  

لبنان  إلتزامينص في مقدمته على الذي  وهوه، حترامإساهرين على وال نتوجه إليكم بصفتكم حراس الدستور ،فخامة الرئيس
وكرسها " الذي وقع عليها لبنان تفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغإ" هاومن بين المواثيق الدولية

  ن التدخين"،بإصدار "قانون الحد م
  

 اتهاعن تنفيذ سياس مسؤولوالباسمها المتكلم و وممثل الحكومةرئيس مجلس الوزراء نتوجه إليكم بصفتكم  ،دولة الرئيس
  ،2011آب  29تاريخ  174رقم ها "قانون الحد من التدخين" الومن بينوتطبيق القوانين التي تسنها السلطة التشريعية العامة 

  
   فخامة الرئيس،

  دولة الرئيس،
  األمراض الناتجة عن التدخين، يسقطون ضحايا الذين من مواطنيكم 3500تفقدون سنوياً أكثر من 

  ثمن الفاتورة الصحية لمعالجة هذه األمراض، ،أي من أموال شعبكم ،خزينة العامةالمليار ليرة لبنانية من  525تخسرون 

السجائر نوع من سموم  4600 مدمنون على ،سنة 15و 13تراوح أعمارهم بين تالذين  شبابكم،ثلثي مواطنيكم وثلث 

  ،النرجيلةو

عتبة الخطر الناتج عن  بتخطيها في األماكن العامة المغلقة التدخين ضررمن حيث عالمياً ث لاالثإحتلت دولتكم المركز فيما 
  ...ضعفاً 14بـملوثات التدخين 

فة الخطيرة التي تفتك ناً من شأنه أن يضع حداً لهذه اآلأقروا باإلجماع قانوشعبكم في البرلمان،  نواب األمة، ممثليلكن 
  اليوم في خطر!"، وهو 174 قانون الحد من التدخين"هو  كم...بمجتمع

  
  اإلنجاز صدر في عهدكم! -سيسجل التاريخ أن هذا القانون فخامة الرئيس، 

  ستذكر األجيال المقبلة إن نجاح تطبيقه من إنجازات حكومتكم! دولة الرئيس،
  لصحة العالمية"، إن "قانون الحد من التدخين" إنجاز تاريخي إستحق على إسمه لبنان تنويهاً من "منظمة ا

  حموه!هو إنجازكم... فا



  
  ة القانون"!ما تبقى من هيبة "دول تكرار المخالفات التي من شأنها أن تسقطه وتسقط معهإحموه من 

وإدخال إستثناءات أثبتت التجارب العالمية فشلها في  ،إحموه من المحاوالت الحثيثة لتعديله بما يتناقض مع روحيته وغايته
  لبنانياً! 30"التدخين السلبي" الذي يقتل شهرياً من  غير المدخنينحماية 

تحت ستار تخالفه وتسمح بالتدخين في األماكن العامة المغلقة إحموه من محاولة اإللتفاف عليه بالسعي إلصدار مراسيم 
  !أياً كانت قوتها الهواء من الجزيئات المسرطنةة يتنقّة" التي أثبتت دراسات عالمية عجزها عن "التهوئ

إحموه من طمع المصالح الخاصة التي بنت ثرواتها على حساب صحة المواطنين ومصلحتهم العامة، وتحاول اليوم 
  من جديد!حق التنفس هم حرمان

"شركات التبغ العالمية" التي تسعى إلى تعويض خسارتها ألسواق الدول األوروبية واألميركية بإصطياد  اخطبوطإحموه من 
  شباب وأطفال الدول النامية مثل دولتنا!

  
  ،فخامة الرئيس
  دولة الرئيس،

وحثوا الوزراء المعنين على عدم "غض النظر"  ،174تطبيق القانون  روا مجلس الوزراء في كل جلسة بضرورة مراقبةذكّ
  عن أي مخالفة أو التهاون مع المخالفين للقانون والمستهترين بصحة المواطنين،

قوا أي طعن بقانونية المراسيم الصادرة عن بِستَوِإ ،وغايته 174حية القانون من شأنه المساس بروإرفضوا أي تعديل 
 أي مرسوم يخالفه،  عبر ردحكومتكم 

  
  فخامة الرئيس،

  دولة الرئيس،

وبلدان أوروبية ستصبح خالية من التدخين  تحفاظاً على صحة الحيوانا التدخين حتى في الغابات تمنع الجنوبيةأفريقيا 
  تحديد "األماكن العامة المغلقة"! زلنا ننقاش صوابيةمافي لبنان فيما نحن قريباً، 

  
ناً لهيبة "دولة القانون"، صحة العامة وإعالء للمصلحة العامة وصوال"قانون الحد من التدخين" هو إنجازكم، فحفاظاً على 

  إحموه!

  
  2013كانون الثاني  14بيروت، في 

  

  إتحاد نقابات المهن الحرة

 جمعية حياة حرة بال تدخين

  174الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون 

البحث للحد من التدخين في الجامعة األميركية في مجموعة 

  بيروت


