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دراسة نوعية تقييمية لواقع تطبيق سياسات 
منع التدخين في مراكز العمل في لبنان

كان الهد± من هذه الدرا�سة تقييم �سيا�سات منع التدخني وتفعيلها يف مراكز العمل يف لبنان. �ساركت يف هذه الدرا�سة خم�ص موؤ�س�سات كانت قد فر�ست 

�سيا�سات منع التدخني يف مراكز عملها. فتم اإجراء خم�ص مقابالت مع مدراء املوارد الب�رشية يف هذه املوؤ�س�سات كما ُعقدت خم�ص حلقات حوار مع كل من 

املوظفني املدخنني واملوظفني غري املدخنني )ما ‹موعه 44 موظفاً(.

خالصة النتائج الرئيسية

أسباب تطبيق سياسات منع التدخين 
�ص املوظفني مل�سار دخان ال�سجائر غري املبا�رش )ال�سلبي(�سبباً لإعتماد �سيا�سات منع 

ّ
ك�سفت النتائج اأن كل مراكز العمل التي مت اإ�ستجوابها مل يعترب تعر

التدخني. الأ�سباب الرئي�سية لتبّني هذه ال�سيا�سات كانت:

اأع�ساء الإدارة العليا كانوا من غري املدخنني؛ 1 .

تتما�سى هذه ال�سيا�سات مع مهمتهم التنظيمية العامة؛ 2 .

ن�ساأت فكرة تبّني �سيا�سات منع التدخني اإ�ستجابًة ل�سكاوى ومطالب املوظفني غري املدخنني. 3 .

.ïكان تبّني هذه ال�سيا�سات جزءاً من عملية اإتخاذ تدابري �سديقة للبيئة كاإعادة التدوير وتر�سيد الطاقة، اإل 4 .

درجات تطبيق سياسات منع التدخين 
ثالثl من هذه املوؤ�س�سات اخلم�ص طّبقت منع كّلي للتدخني يف امل�ساحات املغلقة من مراكز عملها يف حني طّبقت الأخرتان منعاً جزئياً )ت�سّمن اأق�ساماً 

للمدخنني واأخرى لغري املدخنني(. اإ�سافًة اإىل ذلك، قامت اإثنتان من هذه املوؤ�س�سات باإدخال �سيا�سات منع التدخني �سمن �سيغة مكتوبة موّثقة كجزء من 

�سيا�سة ال�رشكة.

في أماكن العمل حيث تم فرض منع كّلي للتدخين:
التدخني ممنوع يف املكاتب وم�سموح فقط على ال�رشفات مع اإغالق الباب، اأو خارج املبنى. 1 .

مناف�ص ال�سجائر غري متوفرة. 2 .

التدخني غري م�سموح يف املركبات التابعة للموؤ�س�سة. . 3

في أماكن العمل حيث تم فرض منع جزئي للتدخين:
هناك اأق�سامl داخل املبنى ُي�سمح فيها بالتدخني واأخرى مُينع فيها. 1 .

ُي�سمح للمدخنني بالتدخني يف مكاتبهم اخلا�سة اإذا كانوا متواجدين لوحدهم فيها اأو اإذا كانوا قد ح�سلوا على موافقة زمالئهم يف املكتب. 2 .

هناك ق�سم للتدخني يف الطابق نف�سه مزّود بو�سائل تهوئة، ُي�سمح للمدخنني باحل�سول على اإ�سرتاحة للتدخني يف داخله.. 3

تطبيق سياسة منع التدخين
كانت العوامل املعيقة والعوامل امل�سّهلة لتطبيق �سيا�سة منع التدخني، والتي مت احلديث عنها يف كل من املوؤ�س�سات اخلم�ص، مت�سابهة بغ�ص النظر عن نوع 

ال�سيا�سة املطّبقة وعن و�سع الأ�سخا�ص الذين مت اإ�ستجوابهم )مدخنني اأو غري مدخنني(.

العوامل المعيقة كانت:
توؤدي اإ�سرتاحات التدخني خالل �ساعات العمل اإىل خ�سارة يف الإنتاجية. 1 .

ي�سعر املدخنون بالتمييز �سدهم عندما ي�سطرون للذهاب اإىل خارج املبنى للتدخني. 2 .

ل يتمكن املدخنون من الرتكيز على عملهم اإذ تبقيهم الرغبة بالتدخني من�سغلي البال. 3 .

هناك العديد من املدخنني. 4 .

يف بيئة م�سحونة بال�سغو•، من �ساأن التدخني تخفيف ال�سغط.. 5

كلية العلوم ال�سحية

    اجلامعة الأمريكية يف بريوت

 AUB Tobacco Control Research Group
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العوامل المسّهلة كانت:
حتمي �سيا�سات منع التدخني الأ�سخا�ص املدخنني وغري املدخنني على حد �سواء من دخان ال�سجائر غري املبا�رش. 1 .

توفر هذه ال�سيا�سات بيئة عمل نظيفة للمدخنني وغري املدخنني.  2 .

ت�سجع هذه ال�سيا�سات املدخنني على التخفي�ص من اإ�ستهالك ال�سجائر وحتول دون جلوء غري املدخنني اإىل هذه العادة. 3 .

ت�ساهم هذه ال�سيا�سات يف تغيري املعايري الإجتماعية جتاه التدخني مما ي�سعف تقّبل املجتمع له. 4 .

تفعيل سياسات منع التدخين واإللتزام بها
ب�سكل عام مل تكن هناك تدابري �سارمة لتفعيل ال�سيا�سات يف اأي من مراكز العمل. ويتّم عادة تنبيه املخالفني اإىل وجود �سيا�سات متنع التدخني واأنه ُيتوّقع 

منهم الإلتزام بها بعد ذلك. يّتفق امل�ستجيبون عموماً اأن التفعيل ال�سحيح عّزز عملية الإلتزام بتلك ال�سيا�سات. قام الأ�سخا�ص الذين مت اإ�ستجوابهم يف 

املوؤ�س�سات اخلم�ص بالت�سديد على اأهمية وجود اآليات للتفعيل ال�سارم )مبا يف ذلك نظام معاقبة اأو فر�ص غرامات( بالإ�سافة اإىل هيئة تفعيل ر�سمية. 

العوائق الرئيسية التي تقف في وجه التفعيل والتي تم ذكرها في مراكز العمل المشاركة كانت:
ُيظهر املجتمع اللبنانية جتاهالً تاماً حلقوق غري املدخنني، 1 .

ي�سعر غري املدخنني بعدم الرتياح اإزاء املطالبة بحقوقهم خوفاً من املواجهة مع زمالئهم.  2 .

العوامل المسّهلة للتفعيل كانت: 
اأنه مت تطبيق �سيا�سات منع التدخني يف وقت مبكر لدى تاأ�سي�ص املكتب. 1 .

اإحرتام ودعم حق غري املدخنني بتن�ّسق الهواء النظيف. 2 .

اأن كثري من اللبنانيني خ�سعوا لهذه ال�سيا�سات اأثناء تواجدهم يف اخلارج، ومن هنا اإ�ستعدادهم لالإلتزام بهذه ال�سيا�سة يف لبنان.. 3

العوائق التي تقف في وجه اإللتزام والتي تم ذكرها في مراكز العمل المشاركة كانت:
التبغ هو مادة تت�سبب بالإدمان. 1 .

تراخي الدولة اللبنانية العام يف تطبيق ال�سيا�سات وتفعيلها.  2 .

تلكوؤ الإدارة العليا يف تطبيق وتفعيل �سيا�سات منع التدخني. . 3

العوامل المسّهلة لإللتزام التي تم ذكرها في مراكز العمل المشاركة كانت:
يجب فر�ص �سيا�سات منع التدخني واإحرتامها من قبل الإدارة العليا. 1 .

تبادل املعلومات املتعّلقة بالأ�رشار التي ي�سببها دخان ال�سجائر غري املبا�رش ون�رش هذه املعلومات. 2 .

الت�سدي لالإنتهاكات بحزم؛ اإذ من �ساأن امل�ستوى العايل من التفعيل اأن يوؤدي اإىل م�ستوى عال من الإلتزام.  3 .

توفري مكان بديل للمدخن من اأجل التدخني )�سواء خارج املبنى، اأو �سمن مناطق حمددة داخل املبنى...( 4 .

من املهم تقدمي الدعم لالإقالع عن التدخني.. 5

إستنتاجات
تظهر التجارب امل�سّجلة من مراكز العمل اخلم�سة التي متت درا�ستها اأنه بالإمكان يف الواقع تطبيق �سيا�سات منع التدخني بنجاح يف لبنان. بالرغم من تواجد 

عوائق يف وجه التطبيق والتفعيل والإلتزام فقد ك�سفت النتائج عن عوامل م�سّهلة موؤاتية. يتفق كل من املدراء واملوظفني على اأن التطبيق ال�سليم يوؤدي اإىل 

الإلتزام ال�سليم. وُيعترب كل من الدعم والتاأييد من الإدارة العليا عن�رشين حا�سمني يف التطبيق الناجح لهذه ال�سيا�سات. هذا ويجب ن�رش املزيد من الوعي حول 

�ص لدخان ال�سجائر غري املبا�رش. اإن فهم العوامل امل�سّهلة والعوامل املعيقة للتطبيق والتفعيل والإلتزام، يحفز املوؤ�س�سات الأخرى التي تخطط 
ّ
م�سار التعر

لإعتماد �سيا�سات منع التدخني على تبّني هذه ال�سيا�سات. 
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