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 لبنان في التدخين حالة

 

  المائة في 25 التدخين: معدّل

 نعم التبغ: لمكافحة اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية في عضو

  التبغ: لمكافحة اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية منذ

 عام في التبغ لمكافحة اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية على اللبنانية الدولة صادقت أن بعد :التدخين معدّل خفض •
 .2016 عام في المائة في 25 إلى 2008 عام في المائة في 34,7 من تدخينال معدّالت تدنّت ،2005

 من الفنادق يمّكن القانون ولكن ،المغلقة العامة األماكن معظم في دخينالت اللبنانية الدولة منعت ،2011 عام في الموانع: •

 ووسائل الراديو، ومحطات التلفزيون، شاشات على التبغ إعالنات ُمنَِعت كما للمدخنين. استيعابها قدرة من %20 تخصيص

  عاماً. 18 بغالت لشراء أو للتدخين األدنى العمر يبلغ .2012 عام في البيع ونقاط المطبوعة، اإلعالم

 زادت العلبة. من والخلفية األمامية الجهتين على تحذيري نص وجود التبغ منتجات جميع تستلزم بالصحة: المتعلّقة التحذيرات •

  العلبة. مساحة من المائة في 40 لتبلغ التحذيرات لهذه المطلوبة المساحة من األدنى الحدّ  2011 عام في اللبنانية التشريعات

 المائة. في 41 لبنان في التبغ على الضريبة تبلغ التبغ: على الضريبة معدالت •

 اللبناني (174 رقم )القانون عنها واإلعالن وتعبئتها، التبغ، منتجات صناعة وتنظيم التبغ على الرقابة قانون يحّظر التنظيمية: البيئة

 التبغ منتجات جميع القانون ينّظم سواء. حدّ   على واإللكترونية التقليدية اإلعالم وسائل في الترويجية وعروضها التبغ منتجات عن اإلعالن

 وتدخين التدخين، يُحّظر حريق". بال ين"التسخ ومنتجات اإللكترونية، والسجائر دخاناً، تُصِدر ال التي والمنتجات السجائر، فيها بما سواًء،

 لبنان، في العامة المؤسسات أبنية من والعديد والمدارس، المستشفيات، في حريق" بال "التسخين منتجات واستعمال اإللكترونية، السجائر

  التبغ. علبة مساحة من المائة في 40 يعادل ما التحذيرات تحتل بأن التنظيمات وتُلِزم

 والمخاوف اإللكترونية، السجائر الستعمال الدولة منع على التركيز إلى لبنان في الحديثة اإلعالمية التغطية تميل عالم:اإل وسائل حوار

 اإلتجار في المدخنين بعض توّرط إلى الحظر أدّى وقد الشباب. على اإللكترونية السجائر وتأثير اإللكترونية، بالسجائر المحيطة الصحية

 استمرار مع لبنان في التبغ زراعة نسب في كبيرة زيادة اإلعالمية التغطية تَلحظ كما المشروَعين. غير واستعمالها ةاإللكتروني بالسجائر

  .أيضاً  عالية بمعدالت يدخنون والذين البالد، إلى السوريين الالجئين توافد

 تأثير بسبب الصحة. على اإللكترونية السجائر يراتتأث بشأن دراسات أيّ  وجود عدم اللبنانية الحكومة ذكرت التدخين: بدائل على نظرات

 السجائر تُلِحق أن المحتمل من إنه اللبناني للشعب يُقال ما غالباً  اإلعالم، وسائل على األخيرة هذه ورقابة الحكومة في التبغ قطاع

  ي.اللبنان بالشباب يحدّق خطراً  تشّكل وإنها العادية السجائر ضرر من أكبر ضرراً  اإللكترونية

  باألرقام:

  أكثر. أو عاماً  18 يبلغون مّمن شخص مليون 1,1 حوالي حالياً  يدّخن •

 الواحد للفرد السجائر استهالك حيث من عالمياً  الثالثة المرتبة لبنان يحتلّ  •

 .بالتبغ متعلّقة مشاكل بسبب لبنان في سنة كل مصرعهم شخص 3500 حوالي يالقي •

ن التي السجائر عدد متوسط يبلغ •    الواحدة. السنة في الواحد للشخص سيجارة 2038 تُدخَّ

 

 التحديد انتظار في لبنان حصة تبقى
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