
 

 

 
 لود علىأضواء  :نلتدخين ام لتحررج امنابر في حقصص نجا

 من التدخين لتحررا
 

 

         ةإيرلند     
 

 القانون الوطني األول في العالم لجعل آل مواقع عمل 1.قانون إيرلنده للتحرر من التدخين تدعى بنقطة التحول للصحة العامة العالمية
 .لتدخين وآان لها تأثيرات أبعد بكثير من شواطئ إيرلندهخالية من ا % 100المرَفقة أن تكون 

 
، أصبحت جمهورية إيرلندا البلد 2004, 29في مارس   

 للتحرر من األول في العالم لتطبيق تشريع شامل 
التدخين في آل مواقع العمل، بضمن ذلك المطاعم 

والحانات، بدون السماح لغرف تدخين معّينة، وبضع 
  2.إستثناءات

 
ومستويات اإللتزام عند  ر شعبي واسع اإلنتشاأثبت تطبيقة آل من النجاح والشعبية، وبالدعم. مكاسب وأدارة حملةالالتشريع آان في ذروة 

95.% 3 
 

 الخلفية
 

، و في تقرير علمي مستقل عن التأثيرات الصحية للدخان المستعمل في موقع العمل ُقّدَم إلى الوزير للصحة واألطفال، 2003في يناير 
 .أوصى بأن اإلجراءات التشريعية تكون مطلوبة لحماية العمال من التأثيرات المضادة للتعّرض للدخان المستعمل. ماشيل مارتن تي دي

 
إن الغرض الرئيسي لهذا . 2004ير، أعلن الوزير بأنه سيجعل آل مواقع العمل المرفقة خالية من التدخين بحلول شهر يناير بعد هذا التقر

 .التشريع هو حماية العمال والناس من التعرض إلى الدخان المستعمل
 

 حيث أن الشرب والتدخين جزء آبير من الثقافة في باديء األمر آان هناك عدم تصديق واسع اإلنتشار بَأّن هذا يمكن أن يحدث في إيرلنده،
العديد من الحجج تم تقديمها ضد التشريع، وضمن ذلك فقدان العمل المحتمل، وقضايا وحقوق . بدأ نقاش إجتماعي وسياسي. اآليرلندية

ون بغرف تدخين وتهوية معّينة إقترح آخر. المدخنين، و التأثير اإلقتصادي على تجارة الحانة، وبأن التشريع سيكون فاشل وغير إلزامي
 .آبدائل

 
إيرلنده، ومؤسسة القلب اآليرلندية إنضمت إلى القوات ) آش(، جمعية السرطان اآليرلندية، إجراء بشأن التدخين والصحة 2003في يونيو 

عندما إزداد . وا التشريعلخلق مجموعة لوبي موالية للصحة إلبداء الدعم إلقتراح الوزير وللرد على المجموعات واألفراد الذين عارض
سبع . وصناعة الكرم، آذلك إزداد دعم مجموعة اللوبي الموالية للصحة أيضا) إل في أي(مستوى المعارضة لجمعية الخمارين المجازة 

  عشرة مجموعة من المنظمات

  خالية من التدخين100% الوضع من حيث التحرر من التدخين
 2004مارس  ذخالية من التدخين من

  مليون4.1 الناس الذين تم حمايتهم



في إستطالع للرأي العام . للتشريع مليون شخص إنضمتا إلى قوات لَتعطي دعم للرأي العام الجماعي 1.1 وإتحادات عمال الصحة تمثالن 
 .من جمهور آل األعمار دعمت تشريع التحرر من التدخين في العمل % 67 بين  بأن 2003نشر بالمكتب للسيطرة على التبغ في يونيو 

 
 و تعليمات تضمنت مواد الحملة أوراق إعالنات لمعلومات عامة؛. تم تطبيق حملة معلومات عامة وطنية، لمكان عمل خالي من الدخان

ألرباب األعمال والمدراء؛ و إرشادات للتجارة الُمجازة؛ ومعلومات على اإلنترنت لمواقع ويب لمكتب السيطرة على التبغ وسلطة الصحة 
 ).إتش إس أي(والسالمة 

 
التلفزيونية من جميع  الصحفيون واألطقم  4 .، المنع الكامل للتدخين في موقع العمل في إيرلنده دخل حيز التنفيذ2004 29في مارس 

أنحاء العالم إنحدروا على دبلن ذلك الصباح سوية مع الوزير مشيل مارتن، حضر مستشاري السيطرة على التبغ فطور بدون تدخين في 
 '. آان ذلك ناجحا ' -انتهى اليوم سلسا مع تغطية إعالمية إيجابية . إيرلنده و ألول في مطعم يقع في مرآز مدينة دبلن

 
نتائج المراجعة تشهد على .  أجرى مكتب السيطرة على التبغ مراجعة للتشريع5 ،2004) تبغ(بعد سنة واحدة من سن قانون الصحة العامة 

 :نجاحه
 

  إلتزام بالتشريِع عالي جدا •
o 94 % من آل مواقع العمل تم تفتيشها تحت البرنامج التفتيش الوطني للسيطرة على التبغ آانت خالية من التدخين 
o 92 % منُ آّل مواقع العمل تم تفتيشها من قبل سلطة الصحة والسالمة آانت خالية من التدخين 
o 93 % من آل مواقع عمل الضيافة والتي تم تفتيشها آانت خالي من التدخين 

 
 هناك دعم ساحق لقانون التحرر من التدخين بين المدخنين والغير مدخنين •
o 98 % من المدخنين % 94ل أصح بسبب قانون التحرر من التدخين، و بضمن ذلك من الناس يعتقدون بأن مواقع العم 
o 96 %  من المدخنين % 89من الناس يشعر بأن التحرر من التدخين نجاح، و بضمن ذلك 
o 93 %  من المدخنين % 80من الناس يعتقد بأن القانوَن التحرر من التدخين هو فكرة جيدة، بضمن ذلك 

 
مستويات أّول أآسيد الكاربون نقصت بحدود الـ . نت بشكل مثير منذ القانون التحرر من التدخيننوعية هواء في الحانات تحس •

 في حانة العمال الغير مدخنين % 45
 

 من آل العمال الداخليين في بيئات خالية من الدخان قدموا للعمل منذ سن  قانون موقع العمل الخالي من التدخين % 96 •
 

 حكومة وأحزاب معارضة، و منظمات رعاية -قانون تلقى دعم واسع من أصحاب الحصص العامة والرئيسية بينما تبين هذه األرقام بال
 فإن ضباط الصحة البيئيين ومجالس الصحة آانوا ذاو دور فّعال في بناء 6صحية، و إتحادات عمال، و مستشارو الصحة العامه، وآخرون،

  7.اإللتزام بالتشريع وبما يضمن تطبيقه الفّعال
 

 المثال - على الصحة، و على اإلقتصاد، و على الرأي العام -بينما تبحث الحكومات عن دليل ثابت حول تأثير قوانين التحرر من اتدخين 
  القانون آان نجاحا غير . آان تشريع فعال % 100اآليرلندي يبين بأن التحرر من التدخين 



حيث أن الرسالة األآثر أهمية من إيرلنده هي أن القيادة السياسية يمكن .  من التبغمؤهل، بالرغم من المعارضة الكبيرة من الصناعة وأخري
 .أن تسبب فرق حقيقي للصحة
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