
  جمعية حياة حرة بال تدخين    174الحملة المدنية لمراقبة تطبيق القانون     إتحاد نقابات المهن الحرة

 مجموعة البحث للحد من التدخين في الجامعة األميركية في بيروت

  دعوة للتبليغ عن مخالفة التدخين في اماكن العمل 

 ولإلستعجال بالبت بالمخالفات

 

أوعزت الى مفتشي و ،لجهة منع التدخين في االماكن العامة ،174فيه بأحكام القانون  ذكرت تعميمعن وزارة العمل  صدر
وأهابت بإدارات المؤسسات والشركات من هذا النوع"،  اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لدى ضبط أي مخالفة"العمل 

تكافح بجدية ظاهرة التدخين في هذه المواقع، لما لهذه الظاهرة من عوامل تسبب باالصابة "الخاضعة لقانون العمل أن 
  ".بأمراض خطرة تزداد من يوم الى آخر، وتسيء الى الصحة العامة وإنتاجية هذه المؤسسات والشركات

  
وندعو  بداية أن نثني على هذا التعميم لما سيكون له من إنعكاس إيجابي على صحة المواطنين في أماكن عملهم،يهمنا 

على الرقم مكتب الشكاوى في وزارة العمل عنها تبليغ إلى  بالتالي كل من يرصد مخالفة لحظر التدخين في أماكن العمل
ماكن األبـ" األماكن العامة المغلقة، الذي يعرف 174قانون . ونذكر أن أماكن العمل الخاصة والعامة تخضع لل1740

  ".بصرف النظر عن ملكيتها االتي تستخدم استخداما جماعي لعامة أو األماكنلالمتاحة 
  
بمحاضر البت اإلسراع بعبر  174ردع مخالفات القانون نذكر أن للقضاء اللبناني دور اساسي في في إطار متصل، و

من القانون المذكور التي ترفع العقوبة في في حال  15عمالً بالمادة  ، وذلكبحق المكررين كام مشددةالمخالفات وإصدار أح
(من ستة ماليين  "االدنى لالجور الحد لى عشرين ضعفإعشرة  من أشهر والغرامة لى ستةإشهر  من الحبسإلى "التكرار 

  مليون ليرة).  12إلى 
  
، وكذلك فعل بحذافيره 174لتطبيق القانون دعمه المطلق  ابدىيهمنا أن نلفت إلى أن وزير العدل شكيب قرطباوي كان و

 174الذي طلب من المدعين العامين عدم إلغاء أي محضر ضبط يتعلق بالقانون  حاتم ماضيالقاضي مدعي عام التمييز 
لتزام بحظر التدخين في أرجاء القصر. إلى ذلك وعد قرطباوي مراقبة اإل "قصر العدل" في مناألمسؤولي وأوعز إلى 

  . 174وماضي بحث القضاة على اإلسراع بالبت بمخالفات القانون 
  

بنفس  ةالجديد السنةوختاماً نذكر بأن في ليلة رأس السنة تطبق القوانين مثل اي يوم من أيام السنة، لذا نتمنى أن تستقبلوا 
  نظيف من سموم التدخين.
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