أماكن حُيظر التدخني فهيا
حقائق أساسية

“الدالئل واضحة تمامًا ،فال يوجد مستوى آمن للتعرض لدخان التبغ غير المباشر .وقد اتخذت بلدان كثيرة إجراءات بالفعل
في هذا الصدد .لذا ،فأنني أحث كافة الدول التي لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الشأن أن تخطو هذه الخطوة العاجلة والهامة
لحماية صحة الجميع ،وذلك بسن قوانين تشترط منع التدخين في كافة أماكن العمل المغلقة واألماكن العامة بنسبة ”.٪100
– الدكتورة /مارجريت تشان ،المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية.

قوانين حظر التدخين ُتحسن الصحة العامة

التعرض للتدخين السلبي في العالم
•يتعرض ما يقرب من  ٪33من الذكور غير المدخنين و٪35
من اآلناث غير المدخنين في العالم للتدخين السلبي بشكل
1
منتظم.
•في العديد من البلدان ،يكون المصدر األساسي للتعرض
للتدخين السلبي في مكان العمل.

التعرض للتدخين
السلبي في أماكن
العمل طبقا للدولة

بنجالديش
الصين
مصر
روسيا

63٪ 2
63٪ 3
61٪ 4
35٪ 5

•ما بين أطفال العالم ،تتعرض نسبة  ٪40منهم للتدخين
1
السلبي في األماكن العامة.

أضرار التدخين السلبي
يعتبر التدخين السلبي من األسباب المعروفة لإلصابة بسرطان الرئة،
وأمراض القلب ،والمواليد منخفضي الوزن ،وأمراض الرئة المزمنة
مثل التهاب الشعب الهوائية ،باإلضافة إلى مشاكل صحية أخرى 7.فال
8
يوجد مستوى آمن للتعرض للتدخين السلبي.
•يتسبب التعرض للتدخين السلبي في أكثر من  600000حالة
1
وفاة قبل اآلوان كل عام.
◦

◦من بين كافة الوفيات قبل اآلوان ،تحدث نسبة  ٪47من
تلك الوفيات ( 281000حالة وفاة) بين السيدات غير
المدخنات ونسبة  ٪28من تلك الوفيات (166000
1
حالة وفاة) تحدث بين األطفال غير المدخنين.

•يزداد خطر اإلصابة بسرطان الرئة لغير المدخنين الذين
يتعرضوا للتدخين السلبي في المنزل أو في العمل بنسبة
7
تتراوح بين .٪30 – 20
•كما يزيد التعرض للتدخين السلبي من خطر اإلصابة بمرض
القلب التاجي بنسبة تتراوح بين  9٪30 – 25وخطر اإلصابة
01
بمرض القلب التاجي الحاد بنسبة تتراوح بين .٪35 – 25
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تعمل قوانين حظر التدخين على تحسين الصحة العامة ،وذلك
بتقليل تعرض العامة للتدخين السلبي ،ومساعدة المدخنين على تقليل
استهالكهم من السجائر ،باإلضافة إلى مساعدتهم على اإلقالع عن
التدخين.
•كشفت دراسة ألكثر من  1800مكان عام في  32دولة أن
مستوى تلوث الهواء الداخلي كان أقل في األماكن المحظور
11
فيها التدخين بنسبة .٪89
•انتهى تحليل بعدي أجراه معهد الطب بالواليات المتحدة
األمريكية إلى أن قوانين حظر التدخين تقلل من أمراض
9
القلب التاجي الحادة مثل موت عضلة القلب.
•وفقا لتقرير البنك الدولي حول وباء التبغ العالمي ،فمن شأن
القيود المفروضة على التدخين أن تخفض المعدل اإلجمالي
31
إلستهالك التبغ بنسبة تتراوح بين .٪10 - 4
•بعد تسعة شهور من إصدار قانون حظر التدخين اإليرلندي
في  ،2004هناك  ٪59من المدخنين – حسب التقارير – قد
خفضوا من التدخين بسبب ذلك القانون .كما قرر نسبة ٪46
أن القانون قد تسبب في احتمال إقالعهم عن التدخين في
الغالب ،وقرر نسبة  ٪79من الذين قد أقلعوا عن التدخين أن
41
القانون قد ساعدهم على النجاح في اإلقالع.

قوانين حظر التدخين نافعة لالقتصاد
ترتفع نفقات الرعاية الصحية المرتبطة بالتدخين السلبي ،لذا فإن قوانين
حظرالتدخين تفيد االقتصاد وذلك بالقضاء على نفقات الرعاية الصحية
المرتبطة بالتدخين السلبي .وباإلضافة لذلك ،فإن قوانين حظر التدخين
ال تؤثر سلبا على قطاع الضيافة.
•في المملكة المتحدة ،يتسبب التعرض للتدخين السلبي بين
األطفال في إنفاق مبلغ  9.7مليون جنيه إسترليني على
األقل كل عام على زيارات الرعاية األولية وعالج األزمات
الصدرية ،وإنفاق مبلغ  13.6مليون جنيه إسترليني على
دخول المستشفيات ،باإلضافة إلى مبلغ  4مليون جنيه
إسترليني على أدوية األزمة الصدرية لألطفال حتى سن 16
71
عاما.

أغسطس 2011

www.tobaccofreecenter.org

أماكن ُيحظر التدخني فيها :حقائق أساسية
•انتهت مراجعة شاملة لعدد  97دراسة حول األثر
االقتصادي لقوانين حظر التدخين المنشورة قبل أغسطس
 2002أن« :كشفت جميع أفضل الدراسات إعدا ًدا عن عدم
وجود أي أثر أو وجود أثر إيجابي لقوانين حظر التدخين
في المطاعم والبارات على المبيعات أو التوظيف .وبناء
عليه ،يمكن لصانعو السياسات أن يتخذوا من اإلجراءات
ما من شأنه حماية العاملين والزبائن من سموم التدخين
السلبي ،وهم واثقين من قدرتهم على رفض المطالبات
19
الصناعية التي تزعم وجود آثار اقتصادية سلبية.
•في األرجنتين ،تبين من دراسة حول قوانين حظر التدخين
في بوينس آيرس ومقاطعات قرطبة وسانتا فيه وتوكومان،
أن القوانين لم تؤثر سلبا على المبيعات في البارات
والمطاعم .وفي حالة بوينس آيرس ،ثبت بالدليل أن قانون
حظر التدخين قد نتج عنه زيادة في المبيعات في البارات
21
والمطاعم بنسبة تتراوح بين .٪10 – 7

عدم فعالية قوانين حظر التدخين الجزئية
وتخصيص أماكن أو غرف للتدخين
إن السبيل الفعال الوحيد لحماية العامة من التدخين السلبي هو سن
قوانين حظر تدخين شاملة لتغطي كافة أماكن العمل المغلقة واألماكن
العامة ،بما في ذلك جميع المطاعم ،والبارات ،وأماكن الضيافة
22
األخرى.
•في أسبانيا ،أصبح محظور التدخين في معظم أماكن
العمل في  .2006وقد سمح ذلك القانون ألماكن
الضيافة بأن تختار فرض قيو ًدا على التدخين من عدمه
وكيفية فرض تلك القيود .ولم ينتج عن هذا القانون أي
انخفاضات ملحوظة في التعرض للتدخين السلبي ،أو
أعراض األمراض التنفسية أو الكوتونين اللعابي (العالمة
البيولوجية للتعرض للتدخين السلبي) بين العمال في
األماكن التي يوجد بها قيود جزئية أو التي ال يوجد بها أي
23
قيود على التدخين.
•توصلت الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة
وتكييف الهواء ( ،)ASHRAEوهي منظمة رائدة
للخبراء العاملين في مجال التهوية ،أن “السبيل الوحيد
للتخلص من الخطر الصحي المرتبط بالتعرض للتدخين
السلبي في األماكن المغلقة بشكل فعال هو حظر نشاط
التدخين ”.وقد تبين للجمعية عدم وجود أي أساليب هندسية
ومنها تكنولوجيات التهوية المخففة وتنظيف الهواء الحالية
والمتقدمة ،من شأنها مكافحة المخاطر الصحية الناتجة
عن التعرض لدخان التبغ البيئي في األماكن المسموح فيها
26
بالتدخين.
•تقر مستندات من الشركة البريطانية األمريكية للتبغ أن
التهوية وترشيح الهواء وسائل غير فعالة في التخلص من
دخان التبغ البيئي .وبالرغم من ذلك ،فقد روجت الشركة
بصورة واسعة لهذه التكنولوجيات في قطاع الضيافة منذ
27
منتصف التسعينيات.
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المادة  8من االتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ
اعتمدت أكثر من  170دولة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية
بشأن مكافحة التبغ ( ،)FCTCوالتي تعد أول اتفاقية عالمية للصحة
العامة.
•المادة  8من هذه االتفاقية تلزم األطراف باعتماد وتنفيذ
تدابير تشريعية فعالة “ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
ﻟﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل المغلقة ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ العامة المغلقة ،ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ،ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ العامة
ﺍﻷﺨﺭﻯ”.
في  ،2007وافقت الدول األعضاء في االتفاقية باإلجماع على
المبادئ التوجيهية للمادة  8لمساعدة األطراف على الوفاء بالتزاماتهم
الواردة في المادة  .8وتنص تلك المبادئ التوجيهية على ما يلي:
•“ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺩﺨﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﺒﻎ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﺨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  ٨ﻤـﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ 
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ 
ﻭﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺠﻌل
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺒﻨﺴﺒﺔ .٪١٠٠
ا ﻭﺘﻜﺭﺍﺭا ﻋﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ مرار
•
ً
ً
ﻏﻴﺭ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻎ ﺒﻨـﺴﺒﺔ  ،٪١٠٠ﺒﻤﺎ ﻓﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻬﻭﻴﺔ ﻭﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻟﻠﺘﺩﺨﻴﻥ 
 ،.............ﻭﻫﻨﺎﻙ دالئل ﻗﺎﻁﻌﺔ ،ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺘﺜﺒﺕ 
ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺩﺨﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻎ  ».
•ولغرض المساعدة في ضمان التنفيذ الناجح وااللتزام
الشديد« ،ﻭﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺤﻤﻠﺔ 
ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺯﻭﻴﺩ ﺃﺼـﺤﺎﺏ 
ﺍﻟﻤﺅﺴـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻌﺭﻓﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ 
ﺒﻬﺎ ،ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ».

رواج قوانين حظر التدخين وإمكانية تطبيقها
تقر الكثير من الحكومات بحاجتها إلى قوانين حظر التدخين .فيؤيد
المواطنون تنفيذ قوانين حظر التدخين ويرغبون في حمايتهم من
مخاطر التدخين السلبي .ومن المالحظ تزايد عدد الدول التي تصدر
تلك القوانين ،مشيرا بذلك إلى تزايد الزخم العالمي بالحماية ضد
التعرض لدخان التبغ الخطر .وقد نجح كثير من البلدان والدول
والمدن من مختلف الثقافات والمناخات ومستويات الدخل في التنفيذ
الناجح لتشريعات خلو البيئة من دخان التبغ بنسبة .٪100
•في أندونيسيا ،يؤيد ما يقرب من تسعة أندونيسيين من
عشرة ( )٪88حظر التدخين في األماكن العامة المغلقة
وأماكن العمل ،حتى أنه  ٪73من المدخنين اليوميين
28
يدعموا سياسات حظر التدخين.
•في  ،2004أصبحت أيرلندا أول دولة تقر قانون وطني
لحظر التدخين بنسبة  .٪100وبعد عام واحد من نفاذ
القانون ،ارتفع تأييد القانون من  ٪67إلى  ،٪93وشعر
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.·ال تضر قوانين حظر التدخين بصناعة الضيافة
 تبين أن قوانين حظر التدخين في،ففي الواقع
.بعض الدول قد أفادت اقتصادياتها
·إن السبيل الفعال الوحيد لحماية العامة من
التدخين السلبي هو سن قوانين حظر التدخين
الشاملة التي تغطي كافة أماكن العمل المغلقة
أو/ فالقوانين الجزئية و.واألماكن العامة
.تخصيص أماكن أو غرف للتدخين غير فعالة
·إن أطراف اتفاقية منظمة الصحة العالمية
اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ملزمون قانونا
.باعتماد وتنفيذ قوانين حظر تدخين فعالة
·يمكن تطبيق قوانين حظر التدخين في كل دولة
 أو، أو المناخ،بغض النظر عن المستوى الثقافي
.مستوى الدخل

. بأن مكان العمل أصبح أكثر صحية بسبب القانون٪98
.٪95 وقد ارتفعت معدالت االلتزام إلى ما يقرب من نسبة
31

•قامت مدينة مكسيكو بسن قانون حظر التدخين في أبريل
2008  في مارس٪50  وارتفع تأييد القانون من.2008
 وأثناء السنة األولى بعد.2008  في ديسمبر٪66 إلى
 ساعدت التوعية العامة المستمرة وتنفيذ،إصدار القانون
32
.٪95  إلى٪80 القانون على زيادة معدالت االلتزام من

الرسائل الرئيسية
ً
معروفا للوفاة
·يعتبر التدخين السلبي سببًا
 فليس هناك مستوى آمن،واإلصابة باألمراض
.للتعرض للتدخين السلبي
· ُتحسن قوانين حظر التدخين الصحة العامة عن
،طريق تقليل تعرض العامة للتدخين السلبي
ومساعدة المدخنين على تقليل استهالكهم من
. ومساعدتهم على اإلقالع عن التدخين،السجائر
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