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 اسكتلندة        
 

  .2006منذ ربيع العام % 100قادت اسكتلندة الطريق في المملكة المتحدة عندما قررت التحرر من التدخين 
 

 
، تم تطبيق قانون التدخين والرعاية 2006آذار / مارس26ففي 

 لحظر التدخين في األماآن 2005لعام ) اسكتلندة(الصحية واالجتماعية 
صورة آبيرة بهدف حماية غير المدخنين من التأثيرات العامة المغلقة ب

  1.الصحية للتدخين السلبي

 
 

 فيةلخال
 

قبل تمرير قانون التحرر من التدخين،  2.من جميع الكبار يدخنون% 28 قرابة –آانت اسكتلندة تمتلك أعلى معدالت تدخين في أي جزء من المملكة المتحدة 
تشير إحدى التقديرات إلى أن التعرض للتدخين السلبي مسؤول عن  .المرتبطة بالتدخين السلبي في الكثير من المجتمعاتآان يستحيل تجنب المخاطر الصحية 

 3. حالة وفاة من بين غير المدخنين في العام في اسكتلندة2000 و1500ما بين 
 

ة، اتخذ أعضاء البرلمان االسكتلندي خطوات وشرعوا بالنظر في تشريع وبمواجهة األدلة الطبية حول خطر التدخين السلبي وحقائق ثقافة التدخين في اسكتلند
 .وانضم لهم مجموعات الحمالت، والمنظمات الخيرية الصحية، وجمعيات المهنيين، واالتحادات لدعمهم %.100التحرر من التدخين 

 
 ما يقارب –وقد تدفقت عليهم ردود آثيرة  .تحرر من التدخينوأخيرًا، أعلن وزراء الحكومة االسكتلندية عن عملية تشاور عامة حول تبني برنامج ال

 .وقد فضل ثمانية من عشرة قانون التحرر من التدخين .من تعداد الكبار% 1 تمثل وجهات نظر أآثر من – منها 54.000
 

ففي حين أن  .وآانت بداية جديدة .ن مشابه في اسكتلندةومن ثم أعلنوا عن خطط لتبني قانو .آما قام الوزراء بزيارة إلى دبلن لالطالع على التجربة اإليرلندية
 .معظم الدول األوروبية األخرى تمتلك بعض القيود القانونية على التدخين في األماآن العامة، فإن اسكتلندة لم يكن لديها أي منها

 
من % 79ومع تقديم القانون، أظهر استطالع أن  . للقانون الجديدوزيادة مبيعات صناعة التبغ، ازداد دعم العامةومع امتالك وسائل اإلعالم لألدلة المقدمة 

 .في هذه األثناء، تخلت الصحافة عن تشككها المبدئي ورحبت بالقانون الجديد آخطوة رئيسية إلى األمام باسكتلندة .االسكتلنديين يدعمونه
 

 .يعد الناس يتعرضون للتدخين السلبي في األماآن العامة أو في العمللم  .فتشريع التحرر من التدخين في اسكتلندة هو، فوق آل شيء، متعلق بالصحة
  يغطي القانون حتى األندية . متحررة من التدخين– من الحانات والبارات إلى محطات سكك الحديد –وأصبحت آافة األماآن العامة المغلقة في اشكتلندة 

  خالية من التدخين100% الوضع من حيث التحرر من التدخين
  2006مارس   ذخين منخالية من التد

  )أسكتنلندة(
ويلز و شمال  (2007أبريل 
 )انجلترا (2007يوليو ) إيرلندة

  مليون60.8 الناس الذين تم حمايتهم



 
 

 

 
 أماآن مثل السجون، وبيوت –هناك بعض االستثناءات  .معدل إغالقها عن النصف مشمولةوأصبحت جميع األماآن العامة التي يزيد  . الخاصة باألفراد

 . لكن في الغالب أصبحت الغرف المليئة بالدخان في اسكتلندة من الماضي–الضيافة، ومرافق الطب النفسي طويلة المكث 
 

إلزامية اآلن في " عدم التدخين"فقد أصبحت عالمات  .وف في آل مكانالمعر" عدم التدخين"وأصبح رمز  .تعرض القانون الجديد لنقاش وحوار عام مكثف
  .آافة األماآن العامة، ويجب أن تتضمن اسم موظف يمكن للناس توجيه الشكوى إليه في حال تم تجاهل القانون

 
 :تشير النتائج األولية من دراسات ما بعد التطبيق أن القانون حقق النجاح

 
من األماآن آانت متحررة من التدخين خالل أآثر من % 99.4وجدت السلطات المطبقة للقانون أن أآثر من ، 2006ما بين مارس ومايو  •

على مستوى البالد، تم  4. عملية تفتيش في جميع أنحاء اسكتلندة، مما يشير إلى أن االمتثال للتشريع مرتفع في جميع المجتمعات المحلية3.900
 . المدخنين لخرقهم القانونتغريم ثالثة أعمال وثالثة أشخاص من

 
 بالمائة من 92في استطالع للرأي قامت به منظمة بحوث السرطان في المملكة المتحدة بعد تطبيق التشريع بستة أشهر، ُوجد أن الغالبية الساحقة  •

 بحوث السرطان في المملكة في نفس استبيان منظمة 5. موظفي الحانات في اسكتلندة قالوا إن زمالءهم أصبحوا أآثر صحة منذ تطبيق الحظر
 .من المستطلعة آراؤهم اعتقدوا أن التشريع سوف يفيد صحتهم على المدى الطويل% 75المتحدة، أآثر من 

 
ممن % 84، مباشرة بعد تطبيق الحظر، 2006آذار / مارس14 تم إجراؤه في 24-18في استطالع عام للرأي لمن تتراوح أعمارهم ما بين  •

  6.من إجمالي الكبار في االستبيان% 79أمر يجب االفتخار به مقارنة مع " اسكتلندة متحررة من التدخين"وا ان استطلعت آراؤهم اعتقد
 

 :آما تم تلمس التأثيرات اإليجابية للتشريع على الصحة العامة خالل األشهر القليلة األولى من الشروع في تطبيقه
 

 مستشفيات آبرى في اسكتلندة، 9انخفاض في حاالت اإلدخال بسبب األزمة القلبية في % 17أظهرت دراسات لما بعد التطبيق وجود ما نسبته  •
  7. التي سبقت الحظر10في السنة في اسكتلندة في حاالت اإلدخال بسبب األزمات القلبية في السنوات الـ% 3وانخفاض عن المعدل بنسبة 

 
في جودة الهواء في الحانات، وانفخاض بنسبة % 86 تحسنًا بنسبة – ما قبل وما بعد التطبيق –وجدت إحدى الدراسات التي تقارن جودة الهواء  •

 8.في التعرض للتدخين السلبي بين الكبار من غير المدخنين واألطفال% 39
 

هدت زيادة بواقع أربعة أضعاف  خدمات اإلقالع عن التدخين واحدة من الخدمات في اسكتلندة التي ش-يبدو أن التشريع يدعم المدخنين على اإلقالع  •
 9.في الطلب في الشهور الثالثة قبل تطبيق القانون

 
فقد وجدت أآبر دراسة على اإلطالق تقارن بين جودة الهواء قبل وبعد تشريع التحرر من التدخين  .يبدو من المؤشرات األولى أن القانون االسكتلندي جيد

 وأآثر من تسعة من 11إضافة إلى ذلك، يعاني عمال الحانات من أعراض الجهاز التنفسي،  10.سلبيفي التعرض للتدخين ال% 86وجود انخفاض بنسبة 
12 .عشرة من موظفي الحانات في اسكتلندة يقولون إن أماآن عملهم أصبحت أآثر صحية بفضل القانون
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