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منظور ،اهداف و مالحظات مهم
منظور از راهنما
همســو بــا ســایر مفــاد کنوانســیون کنتــرل دخانیــات ســازمان جهانــی بهداشــت و
خواســتههای مطــرح شــده در کنفرانــس اعضــا ،منظــور از تدویــن ایــن راهنمــا کمــک به
اعضــا در انجــام تعهــدات خــود تحــت مــاده  8معاهــده میباشــد .ایــن راهنمــا بــا توجــه
بــه تجــارب و شــواهد عملــی اعضــا کــه توانســتهاند بــا اقدامــات کارســاز و موفقیتآمیــز
میــزان مواجهــه بــا دود دخانیــات را کاهــش دهنــد ،تهیــه شــده اســت.
ایــن راهنمــا حــاوی اصــول و مفاهیــم مــورد توافــق و همچنیــن توصیههــای مــورد نظــر
همــگان بــرای برداشــتن گامهــای الزم جهــت انجــام تعهــدات مطــرح شــده در معاهــده
اســت .عــاوه بــر ایــن ،راهنمــا اقدامــات ضــروری بــرای حفاظــت از اشــخاص در برابــر
دود غیــر مســتقیم دخانیــات را نیــز مــورد توجــه قــرار داده اســت .از اعضــا درخواســت
میشــود تــا بــا بهکارگیــری ایــن راهنمــا نــه فقــط وظایــف قانونــی خــود را در چارچــوب
معاهــده بــه انجــام رســانند ،بلکــه از بهتریــن شــیوهها و طــرق ممکــن جهــت حفــظ
ســامتی عمومــی اســتفاده کننــد.
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اهداف راهمنا
این راهنما دو هدف وابسته بههم دارد .اولین هدف کمک به اعضا برای انجام تعهدات خود درباره
ماده  8کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت است .اعضا باید با تکیه بر شواهد و
یافتههای علمی درباره اثرات مضر دود دست دوم دخانیات و با بهکارگیری شیوههای مطلوب و
مورد پسند در جهان ،تمهیدات الزم را جهت بهکارگیری اقدامات بدون دود دخانیات انجام دهند.
نتایج چنین اقداماتی بهوجود آوردن استانداردهای باال و همگامی با مفاد معاهده و رسیدن به
استانداردهای باز هم هرچه باالتر از نظر بهداشت عمومی است .هدف دوم شناخت موارد مهم و
کلیدی در قوانین است تا بتوان مردم را ،با توجه به ماده  ،8از خطرات دود دخانیات محافظت نمود.

مالحظاتمهم

شکلگیری این راهنما با توجه به مالحظات و نکات اساسی ذیل صورت گرفته است.
الف) رسالت حفاظت از دود دخانیات که در متن ماده  8مطرح شده است ،ریشه در حقوق و آزادیهای
بنیادین انسانها دارد .با توجه به خطرات استنشاق دوم دست دود دخانیات ،وظیفه حفاظت انسانها از این
خطر ،نهفته در حق زندگی و حق رسیدن به باالترین استاندارد بهداشتی ممکن ،آنگونه که در بسیاری از
قوانین بینالمللی (از جمله اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ،معاهده حقوق کودکان ،معاهده امحاء صور
گوناگون تبعیض درباره زنان و قراردادهای مربوط به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی) به رسمیت
شناخته شده میباشد .این استانداردها بهطور رسمی در مفاد اساسنامه کنوانسیون کنترل دخانیات سازمان
جهانی بهداشت گنجانده شده و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها نیز به رسمیت شناخته شده است.
ب) وظیفه حفاظت انسانها از دود دخانیات ،بخشی از تعهد دولتها در اعمال قوانین برای
حفاظت انسانها در مقابل خطراتی است که حقوق و آزادیهای اساسی آنها را تهدید میکند.
چنین تعهدی شامل تمام انسانها میشود و نه فقط گروههای مشخصی از آنها.
پ) سازمانهای علمی متعددی دود دست دوم دخانیات را عاملی سرطانزا میدانند .بعضی از کشورهای
عضو سازمان جهانی بهداشت (برای مثال ،فنالند و آلمان دود دست دوم را سرطانزا دانسته و حفاظت
از اشخاص در محیط کار را جزو قوانین مربوط به ایمنی و سالمتی اشخاص گنجاندهاند) .اعضا بنابراین،
عالوه بر موارد مطرح شده در ماده  ،8باید متعهد باشند که مسأله مربوط به خطر استنشاق دود دخانیات
را با توجه به قوانین مربوط به محیط کار و یا سایر قوانین مربوط به مواد خطرناک از جمله مواد سرطانزا
در کشور خود مورد توجه قرار دهند.
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اصول و تعاریف مربوط به
حفاظت از مواجهه اب دود دخانیات
اصول
همانگونــه کــه در مــاده  4کنوانســیون کنتــرل دخانیــات ســازمان جهانــی بهداشــت ذکــر
شــده اســت ،بــرای حفاظــت تمــام اشــخاص از خطــرات دود دخانیــات ،اراده سیاســی
نیرومنــدی الزم اســت تــا اقدامــات الزم بــرای حفاظــت تمــام مــردم از دود دخانیــات
انجــام گیــرد .اصــول مــورد توافــق ذیــل بایــد راهنمــای اجــرای مــاده  8معاهــده باشــد.
اصل 1
اقدامــات موثــر بــرای حفاظــت از دود دخانیــات ،آنچنــان کــه در مــاده  8کنوانســیون
کنتــرل دخانیــات ســازمان جهانــی بهداشــت بیــان شــده اســت ،نیــاز بــه قدغــن کــردن
مصــرف دخانیــات و دود دخانیــات در یــک فضــا و محیــط خــاص دارد تــا بتــوان محیطــی
صددرصــد عــاری از دود داشــت .هیــچ ســطح ایمنــی بــرای مواجهــه بــا دود دخانیــات
وجــود نــدارد و مفاهیمــی چــون حداقــل میــزان ایمنــی برای ســموم ناشــی از دود دســت
دوم دخانیــات بایــد مــردود شــناخته شــوند زیــرا کــه بــا یافتههــا و شــواهد علمــی در
تضــاد هســتند.
بهکارگیــری شــیوههایی بــه غیــر از ایجــاد محیطــی صددرصــد عــاری از دود دخانیــات،
هماننــد بهکارگیــری سیســتم تهویــه ،فیلتــر کــردن هــوا و یــا اختصــاص محیطــی خاص
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بــرای مصرفکننــدگان دخانیــات (چــه دارای تهویــه و یــا بــدون تهویــه) بــه دفعــات
نشــان داده شــدهاند کــه کارســاز نبــوده و شــواهد علمــی زیــادی وجــود دارنــد کــه
نشــان میدهنــد شــیوههای مهندســی بــرای حفاظــت از جــان اشــخاص در مقابــل دود
دخانیــات بیاثــر هســتند.
اصل 2
تمــام مــردم بایــد از دود دخانیــات محافظــت شــوند .تمــام محیطهــای کاری دربســته و
مکانهــای عمومــی در بســته بایــد عــاری از دود دخانیــات باشــند.
اصل 3
بــرای محافظــت از مــردم در مقابــل دود دخانیــات وجــود قوانیــن ضــرورت دارد.
سیاس ـتهای عــاری از دخانیــات داوطلبانــه نشــان داده شــدهاند کــه موثــر نیســتند و
محافظــت کافــی را فراهــم نمیآورنــد .بــرای ایــن کــه قوانیــن موثــر باشــند بایــد آنهــا
ســاده ،روشــن و قابــل اجــرا باشــند.
اصل 4
طراحــی و برنامهریــزی خــوب و منابــع کافــی بــرای اجــرای موفقیتآمیــز قوانیــن عــاری
از دخانیــات ضــرورت دارند.
اصل 5
جامعــه نقــش مهمــی در پشــتیبانی و اطمینــان از اجــرای اقدامــات عــاری از دخانیــات
دارد و بایــد بــه عنــوان یــک طــرف ذینفــع و فعــال در فراینــد شــکلگیری ،پیادهســازی
و اعمــال قانــون شــرکت داده شــود.
اصل 6
اجــرا ،اعمــال و اثــرات اجــرای قوانیــن عــاری از دخانیــات بایــد پایــش و مــورد ارزیابــی
قــرار گیرنــد .ایــن مســأله بایــد شــامل پایــش فعالیتهــای صنعــت دخانیــات کــه اجــرا
و اعمــال قانــون را کــم اثــر مینماینــد ،آنطــور کــه در مــاده  20/4کنوانســیون کنتــرل
دخانیــات ســازمان جهانــی بهداشــت مشــخص شــده اســت ،نیــز بشــود.
اصل 7
در صــورت لــزوم بایــد محافظــت در مقابــل دود دخانیــات محکمتــر و گســتردهتر گــردد.
چنیــن کاری میتوانــد بــا تصویــب قوانیــن جدیــد و یــا تبصرههــای جدیــد دربــاره
چگونگــی اعمــال قانــون و یــا اقدامــات جدیــد کــه ناشــی از یافتههــای علمــی تــازه باشــد
صــورت پذیــرد.
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تعاریف
در تصویــب قوانیــن جدیــد ،توجه بــه چگونگی تعریــف واژههای کلیــدی اهمیت زیــادی دارد.
توصیههــای متعــددی در اینجــا بــرای تعریــف مناســب واژههــا براســاس تجــارب بهدســت
آمــده در کشــورهای مختلــف ،ارائــه میشــود .تعاریــف ایــن بخــش در تکمیــل موارد پیشــین
در کنوانســیون کنتــرل دخانیــات ســازمان جهانــی بهداشــت مطرح میشــوند.

«دود دست دوم دخانیات» یا «دود محیطی دخانیات»
اصطالحات متعددی برای توصیف نوع دود مورد استفاده قرار گرفته که در ماده  8کنوانسیون
به آن پرداخته شده است .این اصطالحات عبارتند از «دود دست دوم»« ،دود محیطی
دخانیات» ،و «دود حاصل از استعمال دخانیات سایر مردم» ،باید از بهکارگیری اصطالحاتی
چون «استعمال دخانیات تحمیلی» و «در معرض دود دخانیات غیرداوطلبانه» اجتناب کرد.
تجربههای کشور فرانسه و دیگران حاکی از سوء استفاده صاحبان صنایع دخانی از القای واژه
«داوطلبانه» و قابل قبول بودن آن است .استفاده از اصطالحات «دود دست دوم دخانیات»
که در پارهای موارد « »SHSو «دود محیطی دخانیات» که « »ETSنامیده میشوند ،ارجح
و توصیه میشوند .در این راهنما از اصطالح «دود دست دوم دخانیات» استفاده شده است.
دود دست دوم دخانیات را چنین میتوان تعریف کرد« :دود منتشره حاصل از احتراق انتهای یک
سیگار یا سایر محصوالت دخانی که معموالً همراه با دود خروجی از دهان مصرفکننده آن است».
«هوای عاری از دود دخانیات» به هوائی گفته میشود که صددرصد عاری از دود باشد .این
تعریف شامل اما محدود به هوائی که در آن دود دخانیات دیده ،بوییده ،احساس یا قابل
اندازهگیری نباشد ،نیست.1

«استعمالدخانیات»
ایــن واژه بایــد بــه گونـهای تعریــف شــود کــه شــامل قــرار گرفتــن در وضعیــت اختیــار
داشــتن یــا کنتــرل فــرآورده روشــن دخانــی باشــد صرفنظــر از آنکــه دود بهصــورت
فعــال بــه درون فــرو بــرده و چــه بــه بیــرون فرســتاده شــود.
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 -1ایــن امــکان وجــود دارد کــه اجــزا و ذرات دود مــواد دخانــی در هــوای آزاد بهقــدری کوچــک باشــد کــه اندازهگیــری آن
مقــدور نباشــد .در ایــن خصــوص ،در مقابلــه بــا تالشهــای احتمالــی صنایــع دخانــی یــا بخشهــای مرتبــط بــا خدمــات
مهمانــداری ]هتلهــا و  [...در ســوء اســتفاده از محدودیــت ایــن تعریــف بایــد مراقبــت الزم بهعمــل آورده شــود.

تعهد من ،ترک قلیان

«مکانهایعمویم»
گرچــه تعریــف دقیــق «مکانهــای عمومــی» میتوانــد در حوزههــای قضایــی مختلــف
متفــاوت باشــد ،امــا مهــم آن اســت کــه ایــن تعریــف تــا حــد ممکــن گســترده و جامــع
باشــد .تعریــف مــورد نظــر بایــد شــامل تمــام مکانهــای قابــل دســترس بــرای عمــوم
افــراد جامعــه یــا مکانهایــی کــه بــرای اســتفاده جمعــی میباشــند ،بــدون در نظــر
گرفتــن نــوع مالکیــت و یــا حــق دسترســی بــه آنهــا ،شــود.

«رسپوشیده» یا «محصور»
مــاده  ،8محافظــت از اشــخاص را در مکانهــای کاری دربســته و مکانهــای عمومــی
ملــزم میکنــد .بــا توجــه بــه نارســایی بالقــوه در تعریــف واژه «دربســته» بایــد از تجربــه
کشــورهای مختلــف در تعریــف دقیــق آن اســتفاده و آنهــا را مــورد بررســی خــاص قــرار
داد .تعریــف بایــد تــا آنجــا کــه ممکــن اســت روشــن و گســترده باشــد و بایــد دقــت نمود
تــا از ارائــه یــک لیســت خــاص اجتنــاب کــرد ،چراکــه میتوانــد بــه گونـهای مــورد ســوء
تعبیــر قــرار گیــرد .توصیــه میشــود کــه تعریــف فضــای دربســته چنیــن باشــد :هــر
فضائــی کــه دارای ســقف و یــا فضایــی بــا یــک یــا چنــد دیــوار در اطــراف باشــد ،بــدون
در نظــر گرفتــن نــوع مــواد ســازنده ســقف یــا دیوارهــا و یــا ایــن کــه ایــن فضــا موقتــی
اســت یــا دایــم.

بدون دخانیات
( 4تا  10خردادماه 1400
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«محیط کار»
تعریــف «محیــط کار» بایــد گســترده و بــه «هــر مکانــی کــه توســط انســانها حیــن
اســتخدام یــا کار اســتفاده میشــود» اطــاق گــردد .ایــن تعریــف نــه فقــط بــرای کار
جهــت دریافــت دســتمزد ،بلکــه بــه محیــط کار داوطلبانــه بــا دریافــت دســتمزد اطــاق
میشــود .عــاوه بــر ایــن «محیطهــای کاری» نــه فقــط بایــد شــامل محیطــی باشــد
کــه کار انجــام میشــود بلکــه بایــد شــامل فضاهــای جانبــی نظیــر کریدورهــا ،راهپلههــا،
ســالنها ،تســهیالت مختلــف از قبیــل رســتوران ،چایخانــه ،توالتهــا ،اطاقهــای
اســتراحت ،غذاخــوری و مکانهــای سرپوشــیده بیــرون از ســاختمان اصلــی نظیــر
کلبههــا و غیــره نیــز گــردد.
همچنیــن بایــد بــه محیطهــای کاری کــه منــزل یــا محــل زندگــی شــخصی نیــز
میباشــد توجــه نمــود .بــرای مثــال زندانهــا ،مراکــز بهداشــتی روانــی یــا آسایشــگاهها از
جملــه ایــن مکانهــا بــه حســاب میآینــد .ایــن مکانهــا ،محــل کار اشــخاص دیگــر
نیــز میباشــند کــه بایــد از آنهــا در مقابــل دود دخانیــات محافظــت کــرد.
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«وسایلنقلیه عمویم»
وســایل نقلیــه عمومــی بایــد بهگون ـهای تعریــف شــوند کــه شــامل هــر نــوع وســیلهای
بــرای حمــل افــراد ،چــه بــرای دریافــت کرایــه و یــا پــاداش دیگــری باشــد .ایــن تعریــف
بایــد شــامل تاکس ـیها نیــز باشــد.

گسرته قوانین موثر
بنــد  8اعضــا را ملــزم میســازد تــا اقدامــات موثــر بــرای حفاظــت از مــردم در مقابــل
دود دخانیــات در ( )1محیطهــای مربــوط بــه کار )2( ،مکانهــای دربســته عمومــی،
( )3وســایل نقلیــه عمومــی و (« )4در صــورت امــکان» در «ســایر مکانهــا و فضاهــای
عمومــی دیگــر» بعمــل آورنــد.
ایــن مــاده مســئولیتی همــه جانبــه بــرای حفاظــت کلــی از مــردم در تمــام مکانهــا و
فضاهــای سرپوشــیده ،تمــام محیطهــای کار سرپوشــیده و تمــام وســایل نقلیــه عمومــی
در مقابــل دود دســت دوم دخانیــات ایجــاد مینمایــد .در ایــن خصــوص هیــچ اســتثنایی
در مجــادالت مربــوط بــه ســامت عمومــی یــا قانــون قابــل توصیــه نیســت .عــاوه بــر
ایــن ،اگــر عضــوی بــه ســرعت قــادر بــه اعمــال قانــون و در تمــام بخشهــای مــورد نظــر
نمیباشــد ،مــاده  8تعهــدات اعضــا را بــه گونـهای تنظیــم نمــوده اســت کــه آنهــا بتواننــد
بهطــور پیوســته و بــا ســرعت هــر چــه بیشــتر موانــع و اســتثناها را از پیــش پــا بردارنــد
و بتواننــد همــه افــراد جامعــه را در مقابــل دود دخانیــات محافظــت نماینــد .هــر کــدام از
اعضــا بایــد تــاش کننــد تــا ایــن مهــم را طــی پنجســال از زمــان بــه اجــرا در آمــدن
معاهــده کنوانســیون کنتــرل دخانیــات ســازمان جهانــی بهداشــت بــه اجــرا بگذارنــد.
هیــچ ســطح ایمنــی بــرای در معــرض قــرار گرفتــن دود دســت دوم دخانیــات وجــود
نــدارد و همانطــور کــه قبـ ً
ا در کنفرانــس اعضــا در  )15(FCTC/COP1تصریــح گردید،
روشهــای مهندســی نظیــر اســتفاده از دســتگاه تهویــه هــوا ،تبــادالت هوایــی و اســتفاده
از مکانهــای خــاص بــرای مصرفکننــدگان فرآوردههــای دخانــی ،حفاظتــی در مقابــل
خطــرات دود آنهــا بهوجــود نم ـیآورد.
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حفاظــت بایــد در تمــام مکانهــای سرپوشــیده از جملــه وســایل نقلیــه و حتــی
تاکســیها ،آمبوالنسهــا و وســایل نقلیــه باربــری اعمــال گــردد.
مندرجــات معاهــده نــه تنهــا اقدامــات ایمنــی و محافظتــی را در تمــام مکانهــای
سرپوشــیده ضــروری میدانــد بلکــه خواســتار ایــن محافظــت در فضاهــای نیمــه بــاز و
در صــورت امــکان بــاز نیــز میباشــد .در شناســایی فضاهــای بــاز و یــا نیمــه بــاز عمومــی
در جایــی کــه اعمــال قانــون صحیــح میباشــد ،کشــورها بایــد شــواهد و قرائــن حاکــی از
خطــرات را در چنیــن محیطهایــی مــورد نظــر قــرار داده و مناســب بــا شــرایط ،اقدامــات
ایمنــی و محافظتــی الزم را انجــام دهنــد.
بــرای اجــرای قوانیــن محافظتکننــده ،اطالعــات الزم را در اختیــار افــراد جامعــه گــذارده،
بــا آنهــا رایزنــی نمــوده و آنهــا را در ایــن امــر دخالــت دهیــد.
بــاال بــردن آگاهــی عمومی دربــاره خطــرات استنشــاق دود دســت دوم دخانیــات از طریق
کنفرانسهــا ،گردهماییهــا و برنامههــای مختلــف از اهــم وظایــف ارگانهــای دولتــی
میباشــد کــه البتــه بایــد بــا شــرکت قشــرهای مختلــف اجتماعــی همــراه باشــد تــا مردم
از قوانیــن آگاهــی و از اجــرای آنهــا پشــتیبانی کننــد .طرفهــای ذینفــع و موثــر در
ایــن کار صاحبــان مشــاغل ،رســتورانها و خدمــات پذیرایــی ،کارفرمایــان ،اتحادیههــای
تجــاری ،رســانههای عمومــی ،مســئولین بهداشــت و ســامتی ،پزشــکان ،ســازمانهای
مربــوط بــه کــودکان و افــراد جــوان ،موسســات آموزشــی و دینــی ،مجامــع تحقیقاتــی و
ی بخشــی ،بایــد شــامل مشــاوره بــا مشــاغل تحــت تأثیــر
عمــوم مــردم هســتند .آگاه ـ 
قانــون و ســایر ســازمانها و موسســات موثــر در گســترش و اجــرای قانــون نیــز باشــد.
پیامهــای کلیــدی بایــد روی صدمــات و خطــرات دود دســت دوم دخانیــات تکیــه کننــد و
همچنیــن بــر ایــن واقعیــت پــایفشــارند کــه حــذف دود دخانیــات در مراکز سرپوشــیده
ن خاطــر از محافظــت مــردم در مقابــل ایــن پدیــده
تنهــا راه حــل علمــی بــرای اطمینــا 
خطرنــاک اســت و نیــز ایــن کــه تمــام کارگــران و کارکنــان بایــد بــه طــور مســاوی
از قانــون بهرهمنــد شــوند و ایــن واقعیــت کــه هیــچ نــوع معاملــهای نمیتــوان میــان
ســامتی و اقتصــاد انجــام داد ،زیــرا تجربــه در بســیاری از قلمروهــا نشــان داده اســت کــه
محیــط عــاری از دود دخانیــات و مــواد دخانــی از هــر دو جنبــه بهداشــتی و اقتصــادی
مفیــد اســت .تالشهــای آگاهیدهنــده بایــد محیطهایــی ماننــد منــازل خصوصــی کــه
اعمــال قانــون در آنهــا ممکــن نیســت را نیــز شــامل شــوند.
رایزنــی گســترده بــا اعضــا بــرای آگاهــی و بســیج جامعــه و فراهــم ســاختن زمینههــای
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الزم بــرای پشــتیبانی از قانــون بعــد از تصویــب ،بســیار ضــروری اســت .بعــد از تصویــب
قانــون ،بایــد تالشــی بیوقفــه بــرای بــه اجــرا گذاشــته شــدن آن ،فراهــم کــردن اطالعات
بــرای صاحبــان مشــاغل و مدیــران ســاختمانها و گوشــزد کــردن مســئولیتها و ایجــاد
منابــع الزم انجــام پذیــرد .چنیــن اقداماتــی امــکان پیــاده شــدن قوانیــن به طــور تدریجی
و همــکاری داوطلبانــه را افزایــش میدهــد .ارســال پیــام بــه مــردم بــرای قدرت بخشــیدن
بــه آنهــا و تشــکر از مصرفکننــدگان فرآوردههــای دخانــی بــرای اطاعــت از قانــون،
موجــب افزایــش شــرکت افــراد و اجــرای مالیــم قوانیــن ضــد دود دخانــی خواهــد شــد.

بدون دخانیات
( 4تا  10خردادماه 1400
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اعمالقانون
وظیفه پیروی از قوانین
قوانیــن بایــد مســئولیتهای قانونــی را بــرای پیــروی بــه ســازمانهای تجــاری متاثــر از
ایــن قوانیــن و نیــز اشــخاص مصرفکننــده مــواد دخانــی تحمیــل ســازد و بایــد تنبیهات
و جرایمــی را بــرای قانونشــکنی از ســوی مشــاغل و در صــورت امــکان اشــخاص معیــن
ســازد .اجــرای قانــون بــه طــور معمــول بایــد متوجــه مراکــز تجــاری باشــد .قوانیــن بایــد
مســئولیت پیــروی را متوجــه صاحــب ،مدیــر یــا ســایر اشــخاص مســئول در محــدودۀ
فعالیــت آنهــا ســازد و بایــد بــه طــور شــفاف اعمالــی را کــه وی بایــد انجــام دهــد را
مشــخص ســازد .ایــن وظایــف و اعمــال بایــد شــامل مــوارد ذیــل باشــند:
الــف) قــرار دادن عالیــم واضــح در محــل ورودی و ســایر نقــاط مناســب کــه نشــاندهنده
عــدم اجــازه مصــرف دخانیــات باشــد .شــکل و نوشــتههای ایــن عالیــم بایــد توســط
مســئولین بهداشــتی یــا ســایر عوامــل دولــت معیــن گــردد .ایــن عالیــم میتواننــد حاوی
شــماره تلفــن یــا ســایر شــیوههای دیگــر بــرای مــردم جهــت گــزارش مــوارد نقــض قانون
و یــا نــام شــخصی کــه در آن محــدوده بایــد ایــن مــوارد بــه وی گــزارش گــردد ،باشــد.
ب) حذف تمام زیرسیگاریها از محل و محدوده مورد نظر
پ) نظارت بر رعایت قوانین
ت) برداشــتن گامهــای منطقــی بــرای تشــویق اشــخاص جهــت خــودداری از اســتعمال
دخانیــات در محــل مــورد نظــر .ایــن گامهــا میتواننــد شــامل درخواســت از شــخص
بــرای عــدم اســتعمال ،عــدم ارائــه خدمــات بــه شــخص ،درخواســت از شــخص بــرای
تــرک محــل و تمــاس بــا مأموریــن قانــون یــا ســایر مقامــات قانونــی باشــند.
تنبیهات (جرایم)
در قانونگــذاری بایــد جرایــم نقــدی بــرای نقــض قانــون مشــخص شــود .علیرغــم ایــن
کــه میــزان چنیــن جرایمــی بــا توجــه بــه شــرایط و فرهنــگ هــر کشــوری متغیــر خواهد
بــود ،معهــذا اصــول متعــددی میتواننــد بــرای تعییــن میــزان ایــن جرایــم مــورد توجــه
قــرار گیرنــد .مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه میــزان جرایــم بایــد بــه انــدازهای باشــند
کــه جلــوی نقــض قانــون گرفتــه شــود .در غیــر ایــن صــورت قانــون بــه ســادگی نقــض
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خواهــد شــد .جرایــم ســنگینتری بایــد بــرای ناقضــان تجــاری نســبت بــه اشــخاص در
نظــر گرفتــه شــود کــه معمــوالً از منابــع مالــی کمتــری برخوردارنــد .جرایــم بایــد بــرای
نقــض قانونهــای مکــرر افزایــش یابــد و بایــد هماهنگــی بــا ســایر دیگــر قوانیــن کشــور
داشــته باشــد.
عــاوه بــر جرایــم مالــی ،قانــون بایــد تنبیهــات دیگــری چــون تعلیــق مجوزهــای شــغلی،
هماهنــگ بــا سیســتم قانونــی کشــور را وضــع کنــد .چنیــن تنبیهاتــی ،آخریــن راه حــل
محســوب گردیــده و بهنــدرت بــهکار گرفتــه میشــوند .امــا بــرای اعمــال قانــون در
مقابــل صاحبــان مشــاغلی کــه از قانــون پیــروی نمیکننــد ،بســیار مهــم اســت.
جرایــم جنائــی را نیــز میتــوان بــرای نقــض قانــون ضــد دخانــی مدنظــر قــرار داد ،البتــه
اگــر در چارچــوب قانــون و شــرایط فرهنگــی کشــور مــورد نظــر مناســب باشــد.
در قانونگــذاری بایــد فــرد یــا افــراد مســئول بــرای اعمــال قانــون مشــخص شــود و بایــد
شــامل سیســتمی بــرای پایــش اجــرا و هــم تنبیــه قانونشــکنان باشــد.
کنتــرل بایــد شــامل فراینــدی بــرای بازرســی مشــاغل بــرای پیــروی از قانــون باشــد.
معمــوالً ایجــاد یــک سیســتم بازرســی جدیــد بــرای اعمــال قانــون ضــد دخانیــات،
بهنــدرت ضــرورت پیــدا میکنــد .بلکــه کنتــرل اجــرای قانــون معمــوالً از طریــق همــان
مکانیسـمهایی کــه بــرای بازدیــد مکانهــای شــغلی بـهکار میرونــد ،امکانپذیــر اســت.
معمــوالً گزینههــای متعــددی بــرای ایــن منظــور وجــود دارنــد .در بســیاری از کشــورها
بازدیدهــای مربــوط بــه اجــرای قوانیــن را میتــوان در مجموعــه بازدیدهــای منــدرج
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در بررســی مجــوز شــغلی نظیــر بازدیدهــای بهداشــتی ،بازدیدهــای ایمنــی ،بازدیدهــای
آتشنشــانی و یــا نظایــر آن گنجانــد .جم ـعآوری اطالعــات از طــرق مختلــف میتوانــد
حائــز اهمیــت و ارزشــمند باشــد.
در صــورت امــکان ،اســتفاده از بازرســان یــا عوامــل محلــی توصیــه میشــود .ایــن کار
موجــب افزایــش منابــع اعمــال قانــون و گســتره اجــرای آن میگــردد .چنیــن روشــی
نیــاز بــه برقــراری یــک مکانیســم هماهنــگ کشــوری بــرای اطمینــان از یــک شــیوه
یکســان در سراســر کشــور دارد.
ســوای مکانیســم مــورد اســتفاده ،پایــش بایــد براســاس برنامــه کلــی اعمــال قانــون و باید
شــامل فراینــدی بــرای آمــوزش مناســب بــه بازرســین باشــد .پایــش موثــر میتوانــد
ترکیبــی از بازرسـیهای منظــم بــا بازرسـیهای نامنظــم و غیرمنتظــره باشــد .در صــورت
شــکایت نیــز میتــوان از محــل مــورد نظــر بازرســی بعمــل آورد .چنیــن بازدیدهایــی
در اوایــل اجــرای قانــون میتواننــد جنبــه آموزشــی نیــز داشــته باشــند .قانــون بایــد
بــه بازرســین ایــن قــدرت را بدهــد کــه وارد محــل مــورد نظــر گردنــد و نمونههــا و
شــواهد مــورد نظــر را جمـعآوری کننــد ،البتــه اگــر قب ً
ال چنیــن قدرتــی در قانــون موجود
تصریــح نشــده باشــد .در همیــن راســتا ،قانــون نبایــد بــه صاحبــان مشــاغل اجــازه دهــد
کــه جلــوی ورود بازرســین بــه محــل کار آنهــا را بگیرنــد.
هزینههــای الزم بــرای پایــش کارســاز چنــدان زیــاد نیســت .لزومــی بــرای اســتخدام
بازرســین متعــدد وجــود نــدارد چراکــه بــرای بازرسـیها میتــوان از برنامههــا و پرســنل
موجــود بهــره بــرد و ضمنـاً تجربــه نشــان داده اســت کــه قوانیــن ضــد دخانیــات بــه طور
خــودکار و بــا فشــار افــراد جامعــه پیــاده میشــوند .نیــاز بــه تنبیهــات زیــادی نیســت اگر
قانــون بــا دقــت پیــاده شــده و تــاش الزم بــرای ارائــه دانــش مــورد نیــاز بــه صاحبــان
مشــاغل و عامــه مــردم انجــام گــردد.
گرچــه ایــن برنامههــا گــران نیســتند ،امــا منابــع کافــی بــرای ارائــه دانــش و مطلــع
ســاختن صاحبــان مشــاغل ،آمــوزش بازرســین ،هماهنگــی در فراینــد بازرســی و پرداخت
اضافــی بــه پرســنل بــرای بازرســی مراکــز شــغلی خــارج از ســاعات مرســوم اداری الزم
میباشــد .بایــد یــک مکانیســم بودجــه بــرای چنیــن کاری مشــخص شــود .برنامههــای
پایــش موثــر از منابــع تهیــه بودجــه متنوعــی اســتفاده نمودهانــد کــه شــامل اختصــاص
بخشــی از درآمدهــای مالیاتــی ،دریافــت تعرفــه هنــگام ارائــه جــواز کســب و اختصــاص
تعرفــه جرایــم از ســوی قانونشــکنان بــرای ایــن کار میباشــند.
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اسرتاتژیهای اعمال قانون
اتخــاذ اســتراتژیهای مناســب بــرای اعمــال قانــون میتواننــد پیــروی از آنــرا بــه حداکثــر
رســانده ،اجــرای قانــون را ســاده ســاخته و نیــاز بــه منابــع الزم بــرای اجــرای قانــون را
کاهــش دهــد.
ً
نکتــه مهــم در شــیوههای اعمــال قانــون دقیقــا مربــوط بــه زمــان بعــد از تصویــب و
بــه اجــرا گذاشــتن آن اســت زیــرا موفقیــت قانــون در زمــان حــال و آینــده بســتگی بــه
شــیوههای اعمــال آن دارد .بســیاری از مســئوالن توصیــه میکننــد کــه مراحــل اولیــه
اجــرای قانــون بایــد بــه صــورت مالیــم صــورت گیــرد و بــه خاطیــان صرفـاً تذکــر داده
شــود و جریمــه نقــدی صــورت نگیــرد .چنیــن روشــی بایــد همــراه بــا تــاش فــراوان
بــرای آگاهــی دادن بــه صاحبــان مشــاغل دربــاره مســئولیتهای آنهــا در مقابــل قانــون
باشــد و صاحبــان مشــاغل بایــد متوجــه شــوند کــه مرحلــه مالیــم اولیــه بــا مراحــل
اعمــال قانــون شــدیدتر دنبــال خواهــد شــد .هنگامــی کــه اجــرای شــدیدتر قانون شــروع
میشــود ،بســیاری از مســئولین توصیــه میکننــد کــه بایــد تنبیهــات دربــاره مشــاغل و
اشــخاص معــروف در جامعــه صــورت گیــرد تــا موجــب اطاعــت هرچــه بیشــتر از قانــون
شــود .بــا شناســایی قانونشــکنان بــارز و مشــهور کــه عمــدا ً قانــون را زیــر پــا گذاردهانــد
و در جامعــه شــناخته شــده میباشــند و بــا اتخــاذ مــوارد قانونی ســفت و ســخت و ســریع
در مقابــل چنیــن اشــخاص و بــا آگاهــی دادن هــر چــه بیشــتر بــه افــراد جامعــه ،مقامــات
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قــادر هســتند تــا جدیــت و عــزم خــود را در اجــرای قانــون بــه نمایــش بگذارنــد .ایــن کار
موجــب همگامــی داوطلبانــه بیشــتر و نیــاز بــه منابــع کمتــری بــرای کنتــرل و اجــرای
قانــون در آینــده میشــود.
گرچــه قوانیــن ضــد دود دخانیــات خــود بــه ســرعت اجــرا میگردنــد ،بــا وجــود ایــن الزم
اســت کــه مقامــات ذیصــاح آمــاده واکنــش ســریع و مصمــم به هــر نــوع تخلــف از قانون
باشــند .بهویــژه آنکــه در ابتــدای اجــرای قانــون ،بعضــی قانونشــکنان دوســت دارنــد کــه
قانونشــکنی را در جمــع بــه نمایــش بگذارنــد .عکسالعمــل قــوی در چنیــن مــواردی
میتوانــد اجــرای قانــون در آینــده را آســان ســازد و ایــن در حالــی اســت کــه هرگونــه
بیارادگــی میتوانــد منجــر بــه قانونشــکنیهای گســترده گــردد.

بسیچ کردن و هسیم ساخنت جامعه
موثــر بــودن پایــش و اعمــال قانــون بــا ســهیم کــردن جامعــه در برنامــه ارتقــا مییابــد.
پشــتیبانی جامعــه و ترغیــب افــراد جامعــه بــه پایــش و گــزارش قانونشــکنیها موجــب
فراگیرتــر شــدن قانــون و نیــاز کمتــری بــه منابــع بــرای نیــل بــه اهــداف قانــون میشــود.
در واقــع ،در بســیاری از مــوارد و مناطــق ،شــکایات دریافتــی از افــراد جامعــه اولیــن راه
اطمینــان از هماهنگــی بــا اجــرای قانــون اســت .بــه همیــن دلیــل قانــون ضــد دخانیاتــی
بایــد ایــن اجــازه را بــه افــراد و یــا ســازمانهای غیردولتــی بدهــد تــا بتواننــد مــوارد عــدم
اجــرای قانــون را بــه مقامــات مســئول اطــاع دهنــد .بههمیــن منظــور بایــد شــماره
تلفنــی رایــگان بــرای ارائــه شــکایات مشــخص شــود.

بدون دخانیات
( 4تا  10خردادماه 1400
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اپیش و ارزشیایب اقدامات
پایش و ارزیابی اقدامات برای کاهش دود دخانیات به دالیل مختلف حائز اهمیت هستند،
برای مثال:
الف) برای افزایش پشتیبانی سیاسی و پشتیبانی جامعه برای تقویت و گسترده کردن
تمهیدات قانونی؛
ب) مستند ساختن موفقیتها که میتواند در اختیار سایر اعضا قرار گرفته و به آنها کمک نماید؛
پ) شناسایی و معرفی تالشهای صورت گرفته از سوی صنعت دخانیات به مردم که در
جهت تضعیف اقدامات اجرائی صورت گرفته است.
گستره و پیچیدگی و ارزیابی در مناطق مختلف تحت پوشش قانون با توجه به تجربه و منابع
موجود متغیر خواهد بود .معهذا ارزیابی نتایج اقدامات اجرا شده از نظر میزان در معرض دود
دست دوم دخانیات بودن در مکانهای کار و محلهای عمومی از جمله موارد کلیدی محسوب
میشوند .راههای مقرون به صرفهای برای رسیدن به این مقصود وجود دارند .برای مثال استفاده
از اطالعات جمعآوری شده در فعالیتهای مرتب جاری نظیر بازرسیهای مکانهای کاری.
1
هشت فرایند کلیدی و شاخصهای نتایج مورد نظر وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند .
فرایندها
الف) دانش ،چگونگی برخورد و پشتیبانی از سیاستهای مقابله با دود دخانیات در میان عامه
مردم و در صورت امکان گروههای خاص نظیر کارکنان قهوهخانهها
ب) اعمال و پیروی از سیاستهای مقابله با دود دخانیات
نتایج
پ) کاهش مدت زمانی که کارکنان در معرض دود دست دوم دخانیات در محل کار و
محلهای عمومی قرار میگیرند.
ت) کاهش میزان و مقدار دود دخانیات در هوای موجود در محل کار (بهویژه در رستورانها
و مکانهای عمومی)
ث) کاهش میزان مرگ و میر ناشی از مواجهه با دود دست دوم دخانیات
ج) کاهش میزان در معرض قرار گرفتن دود دخانیات در منازل شخصی
چ) تغییر در میزان شیوع و رفتارهای مربوط به استعمال دخانیات
ح) اثرات اقتصادی
 -1انتشــارات ســازمان جهانــی بهداشــت در مــورد توصیههــای سیاســت :محافظــت در برابــر مواجهــه بــا دود دســت دوم دخانیــات
(ژنــو -ســازمان جهانــی بهداشــت ،ســال  )2007منابــع و لینکهــای مــورد نیــاز بــرای پایــش مطالعــات انجــام شــده همــه ایــن
شــاخصها را تــدارک دیــده اســت.
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