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بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400

خالصه اجرایی

ایــن گــزارش، تهیــه شــده توســط مرکــز دانــش کنتــرل قلشــیان وابســته بــه دبیرخانه 
ــات  ــه ای از اقدام ــت، خالص ــی بهداش ــازمان جهان ــات س ــرل دخانی ــیون کنت کنوانس
قانونــی در ســطح جهــان بــرای اســتفاده از قلیــان، شناســایی شــکاف های موجــود در 
شــواهد مربــوط بــه ایــن روش هــا و مشــاهدات کلیــدی بــرای تدویــن سیاســت هــای 

آینــده اســت کــه هــدف آن تنظیــم و کنتــرل اســتفاده از قلیــان اســت.
ــتری و  ــون خاکس ــاالت، مت ــود، مق ــای موج ــزارش ه ــند گ ــن س ــه ای ــرای تهی ب
خالصه هــای سیاســتی بــه دقــت بررســی شــد. تجــارب حاصــل از مبــارزه بــا اپیدمــی 
دخانیــات تــا بــه امــروز، کــه بیشــتر متمرکــز بــر روی ســیگار اســت، بــه محققــان، 
سیاســت گــذاران و دولــت هــا آموختــه اســت کــه بــرای مهــار اپیدمــی قلیــان نیــز 
ــرات  اقدامــات ســریع الزم اســت. شــواهد علمــی کافــی در مــورد ســم شناســی و اث
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مضــر قلیــان بــرای توجیــه اقــدام ســریع تولیــد شــده اســت. آنچــه کــه تــا بــه حــال 
بــه خوبــی انجــام نشــده اســت، اجــرا و اعمــال قــوی قوانیــن، سیاســت هــا، مداخــالت 
و نظــارت بــر آن، و ارزیابــی دقیــق بــه خصــوص در ارتبــاط بــا کنتــرل قلیــان اســت. 

اقدامات قانوین در سطح جهان  

تجربیــات ســی و نــه کشــور )بــه جــز یــک مــورد همــه عضــو  معاهــده بین المللــی 
کنتــرل دخانیــات هســتند( بررســی شــد. نتایــج بررســی مشــخص کــرد کــه همــه 
کشــورها دارای مقرراتــی در مــورد محصــوالت دخانــی قلیــان و یــا اســتفاده از قلیــان 
هســتند. همچنیــن از برخــی از کشــورها اطالعاتــی در مــورد اجــرای اقدامــات مختلــف 
ماننــد تنظیــم هشــدارهای ســالمتی در مــورد بســته هــای تنباکــوی قلیــان، ممنوعیت 
اســتفاده از قلیــان و ممنوعیــت در تبلیغــات، ترویــج و حمایــت مالــی دخانیــات قلیــان 
در دســترس اســت. مشــخص شــده اســت کــه ترکیــه دارای پیشــرفته تریــن مقــررات 

خــاص مربــوط بــه قلیــان اســت.
ــه ایــن اقدامــات قانونــی، محــدود و در منابــع مختلــف پراکنــده  اطالعــات مربــوط ب
ــن اســناد بررســی شــده خــال موجــود بیــن قوانیــن و مقــررات و  اســت. عــالوه برای
اجــرای آنهــا را نشــان مــی دهــد. ایــن مســئله لــزوم مستندســازی مناســب اقدامــات 
مربــوط بــه اجــرا و ارزیابــی را برجســته تــر مــی کنــد. هــم چنیــن، در مــورد اینکــه 
ــای  ــازمان ه ــد، س ــرده ان ــره ب ــورها به ــایر کش ــارب س ــورها از تج ــن کش ــه ای چگون
مجــری قانــون بــا چــه چالــش هایــی روبــرو بــوده انــد و درس آموختــه هایــی کــه از 

ایــن فرایندهــا بــه دســت آمــده اســت، در اکثــر گزارشــات وجــود نــدارد.
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــد اجــرای مق ــح فراین ــرای توضی ــات بیشــتری ب ــن تحقیق همچنی
ــش هــای پیــش رو در  ــع چال ــه شــده و چگونگــی رف ــان و موفقیــت هــای تجرب قلی
ــز  ــح نی ــی صحی ــوارد ارزیاب ــر م ــن در اکث ــالوه برای ــود. ع ــد ب ــن اجــرا الزم خواه حی
ــدارد، فقــط فرض هــای محــدودی در مــورد اثربخشــی، کارایــی، پایــداری و  وجــود ن
ــاه مــدت و بلنــد مــدت ایــن اقدامــات در گــزارش هــا منتشــر  همچنیــن تأثیــر کوت

شــده اســت.
در زیــر برخــی از مشــاهدات اصلــی مرتبــط بــا مفــاد کنوانســیون کنتــرل دخانیــات 
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ســازمان جهانــی بهداشــت توســط دبیرخانــه معاهــده آورده شــده اســت:
ماده 6 - اقدامات مرتبط با قیمت و مالیات برای کاهش تقاضا برای دخانیات

افزایــش مالیــات بــر ســیگار نشــان داده اســت کــه در کاهش مصــرف ســیگار و افزایش 
درآمــد دولــت بــه دلیــل کاهــش هزینــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی مربــوط بــه 
ــد  ــی توان ــی م ــن مداخالت ــه چنی ــرد ک ــرض ک ــوان ف ــی ت ــر اســت. م ــات موث دخانی
ــاز  ــورد نی ــر م ــن تأثی ــن حــال، مســتندات ای ــا ای ــان را کاهــش دهــد. ب مصــرف قلی
خواهــد بــود هنگامــی کــه چنیــن اقدامــات قانونــی توســط کشــورهای عضــو معاهــده 

مذکــور انجــام شــود.

ماده 8 - محافظت از قرار گرفتن در معرض دود دخانیات
مطالعــات انجــام شــده تاکنــون ایــن واقعیــت را اثبــات مــی کنــد کــه اســتعمال قلیــان 
ــر  ــد مض ــی کنن ــرف نم ــان مص ــه قلی ــی ک ــان و آنهای ــدگان قلی ــرف کنن ــرای مص ب
اســت. مــی تــوان از ایــن اطالعــات اســتفاده کــرد و سیاســت گذار را در مــورد لــزوم و 
اجــرای ممنوعیــت هــای مناســب مصــرف دخانیــات در محیط هــای داخلــی در کافــه 

هــا، رســتوران هــا و کلــوپ هــای ارائــه دهنــده قلیــان ترغیــب کــرد.
ــوالت  ــای محص ــی و افش ــوالت دخان ــات محص ــر محتوی ــررات ب ــواد 9 و 10 – مق م

ــی دخان
قلیــان و اســتفاده از آن بایــد بــه صراحــت در سیاســت هــای موجــود ذکــر شــود، و 

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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نیــاز اســت کــه بــه طــور مناســب در مــورد محتــوای اصلــی قلیــان ماننــد نیکوتیــن، 
ــواد مرطــوب کننــده از قبیــل ممنوعیــت  ــی و م نیتروزامین هــای خــاص مــواد دخان
عطــر و طعــم در تنباکــو قلیــان مقرراتــی وضــع شــود. مــورد دوم بســیار مهــم اســت 

زیــرا طعــم دهنــده هــا محــرک اصلــی بــرای شــروع اســتعمال قلیــان هســتند.
ماده 11 - بسته بندی و برچسب زدن محصوالت دخانی

وجــود قوانینــی مناســب در مــورد بســته بندی و درج هشــدارهای از گمراهــی و 
اغــوای مصرف کننــدگان، محصــوالت دخانــی جلوگیــری می کنــد. هشــدارهای 
ســالمتی متناســب بــا پیــام هــا و تصویرهــای خــاص مربــوط بــه قلیــان را می تــوان 
بــر روی تمــام محصــوالت قلیــان و لــوازم جانبــی مربــوط بــه آن پیشــنهاد و اعمــال 

کــرد.
ماده 12 - آموزش، ارتباط، مهارت آموزی و آگاهی عمومی

ــد  ــوی ض ــت ق ــک سیاس ــا ی ــه ب ــام یافت ــده و ادغ ــرا ش ــی اج ــای آموزش برنامه ه
دخانیــات بــرای همــه اماکــن آموزشــی، همــراه بــا کمپین هــای عمومــی گســترده بــا 
پیام هــای اختصاصــی قلیــان، کشــورها را بــه پیــروی از ایــن مــاده ترغیــب می کنــد. 
حمایــت طلبــی بــر علیــه مصــرف قلیــان در نهادهــای مختلــف رســانه ای مســئول و از 
طریــق ســازمان های فعــال جامعــه مدنــی می توانــد در هشــدار دادن بــه شــهروندان 
ــان  ــا نش ــی ه ــیاری از بررس ــد. بس ــر باش ــان موث ــتفاده از قلی ــرات اس ــورد مض در م
ــترده ای  ــف گس ــرای طی ــا اج ــراه ب ــی، هم ــای ارتباط ــن تالش ه ــه چنی ــد ک داده ان
از مداخــالت سیاســی ماننــد مالیــات بــر دخانیــات و ممنوعیــت تبلیغــات، می توانــد 
در تغییــر الگــوی اســتعمال دخانیــات افــراد و تحریــک تغییــرات رفتــاری مثبــت در 

هنــگام قطــع مصــرف دخانیــات موثــر باشــد.
ماده 13 - تبلیغات، ترویج و حمایت مالی از دخانیات

ممنوعیــت تبلیغــات، ترویــج و حمایــت مالــی از دخانیــات سیاســت گذاری اثربخشــی 
اســت کــه توســط کنوانســیون کنتــرل دخانیــات انجــام شــده اســت و الزم اســت ایــن 
ــز  ــن سیاســت ها نی ــد. ای ــدا کن ــز گســترش پی ــان نی ــه اســتعمال قلی سیاســت هــا ب

شــامل خــود قلیــان و لــوازم جانبــی مربــوط بــه آن اســت.
ماده 14 - اقدامات کاهش تقاضا در مورد وابستگی و ترک دخانیات

ــات  ــواع محصــوالت دخانی ــدگان تمــام ان ــد از مصرف کنن ــی بای ــرک مل ــای ت برنامه ه
ــا  ــه ب ــزار مقابل ــان و اب ــت کنــد و مقبولیــت گســترده فرهنگــی اســتفاده از قلی حمای
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ــرک  ــای ت ــع برنامه ه ــی جام ــش و ارزیاب ــن، پای ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــر بگی آن را در نظ
ــرای  ــزه ب ــان، انگی ــه کشــیدن قلی ــوط ب ــد شــامل داده هــای مرب ــات مــی توان دخانی

ــاره قلیــان باشــد. ــرک و پیشــگیری از مصــرف دوب ت
ماده 16 - فروش محصوالت دخانی به خردساالن و توسط آنها

کشــورها بایــد حداقــل ســن قانونــی بــرای خریــد یــا فــروش محصــوالت دخانــی از 
ــوازم جانبــی مربوطــه را  قبیــل حداقــل ســن اســتفاده، فــروش یــا خریــد قلیــان و ل

اعمــال کننــد.
ماده 20 - تحقیق، پایش و تبادل اطالعات

بایــد مداخــالت ارتباطــی بهداشــتی بــا تأثیــر زیــاد، کــه هنجارهــای بــدون نیکوتیــن 
و دخانیــات را ترویــج مــی کننــد و خطــرات ســالمتی مربــوط بــه اســتعمال قلیــان را 
برجســته مــی کننــد، طراحــی و آزمایــش شــوند. محققــان عالقــه منــد بــه مداخــالت 
رفتــاری کــه جوامــع را هــدف قــرار مــی دهنــد، بایــد بــه ایجــاد مشــارکت هــای بیــن 
چنــد کشــور فکــر کننــد کــه مــی توانــد چنیــن شــواهدی را خلــق کنــد. هنگامــی که 
ــد موجــب  چنیــن شــواهدی خلــق شــود و در دســترس باشــد، ایــن شــواهد می توان

ترغیــب تبــادل اقدامــات و درس آموختــه هــا در بیــن کشــورها شــود.

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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ماده 21 - گزارش و تبادل اطالعات
پایــش و ارزیابــی دقیــق در مــورد اینکــه چگونــه الزامــات کنوانســیون کنتــرل دخانیــات 
ــد  ــود، مانن ــیدگی می ش ــرا رس ــن اج ــای حی ــش ه ــه چال ــه ب ــود، و  چگون ــرا می ش اج
ــد  ــوند، بای ــی ش ــوط م ــان مرب ــرف قلی ــه مص ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــه ب ــی ک چالش های
بخشــی از برنامه هــای تحقیقاتــی کشــورهایی باشــد کــه چنیــن سیاســت هایــی را اجــرا 
ــد اقدامــات خــود را در  مــی کننــد. کشــورهای عضــو معاهــده مذکــور هــم چنیــن بای

ــد. ــزارش دهن ــس کشــورهای عضــو گ ــه کنفران ــاالنه ب ــای دوس گزارش ه

تعریف محصوالت دخاین

ــه  ــاً هم ــه تقریب ــد ک ــان می ده ــات نش ــه دخانی ــوط ب ــی مرب ــناد قانون ــی اس بررس
کشــورها بــرای بررســی اســتفاده از قلیــان بــه تعاریــف »عمومــی« دخانیــات متکــی 
ــف  ــترش تعری ــانی و گس ــه روزرس ــان، ب ــتفاده از قلی ــریع اس ــترش س ــتند، گس هس
ــد  ــان را ایجــاد خواه ــن اطمین ــن کار ای ــد. ای ــی را ضــروری می کن محصــوالت دخان
ــر  ــو پدیــد تحــت قوانیــن کنترلــی مبتنــی ب ــوع محصــول دخانــی ن کــرد کــه هــر ن

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــواهد و آگاهان ش

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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مقدمه

 WHO( کنوانســیون چارچــوب ســازمان بهداشــت جهانــی در زمینــه کنتــرل دخانیــات
ــتر  ــال، بیش ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــات پرداخت ــوالت دخانی ــه محص ــه کلی FCTC( ب

ــه اســتعمال  ــوط ب ــط مرب ــت کنوانســیون فق ــال شــده تحــت حمای سیاســتهای اعم
دخانیــات و اســتفاده از ســیگار ســنتی اســت.  بــر ایــن اســاس، بیشــتر شــواهد جمــع 
ــی  ــا افزایــش جهان ــه اســتفاده از ســیگار اشــاره دارد. ب شــده در کنتــرل دخانیــات ب
مصــرف قلیــان، اهمیــت اعمــال مفــاد کنواســیون در محصــوالت دخانــی غیــر ســیگار 

ماننــد قلیــان، مشــهود اســت.
ســند حاضــر توســط مرکــز دانــش دبیرخانــه کنوانســیون کنتــرل دخانیــات در مــورد 
مصــرف قلیــان تهیــه شــده اســت. هــدف ایــن ســند خالصــه کــردن اقدامــات فعلــی 
قانونــی در ســطح جهــان و ارائــه مشــاهدات کلیــدی کــه مــی توانــد از اتخــاذ سیاســت 

هــای آینــده بــرای مقابلــه بــا اپیدمــی قلیــان پشــتیبانی کنــد، اســت.  
اطالعــات ارائــه شــده در ایــن ســند از متــون جهانــی موجود مرتبــط با مصــرف قلیان و 
بــا بررســی دقیــق گــزارش هــای موجــود، مقــاالت، متــون خاکســتری و خالصــه هــای 
سیاســتی تهیــه شــده اســت. ایــن منابــع از طریــق جســتجوی اینترنتــی و ترکیبــی 
waterpipe”, “regulatory experiences”, “regula� ــد  ــدی مانن ــات کلی »از کلم
tory practices”, “hookah”, “shisha”, and “waterpipe tobacco« شناســایی 
شــدند. جســتجوی پایــگاه داده الکترونیکــی بــا اســتفاده از ایــن کلمــات کلیــدی در 
ــه  ــط ب ــه مرتب ــنادی ک ــام اس ــس از آن تم ــد. پ ــام ش PubMed و Google scholar انج

نظــر مــی رســیدند، بــه طــور کامــل مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد و هــر کشــوری کــه 
اقدامــات قانونــی را گــزارش کــرده بــود بیشــتر مــورد بررســی قــرار گرفــت. عــالوه بــر 
ایــن جســتجو، گــزارش هــای دریافــت شــده از طــرف کشــورهای عضــو کنوانســیون 
کنتــرل دخانیــات در دوره گزارش دهــی 2018 نیــز بــرای شناســایی اقدامــات قانونــی 
جدیــد بررســی شــد. داده هــای تولیــد شــده شــکاف های موجــود در ثبــت تجــارب 

قانونــی کنتــرل قلیــان را برجســته کــرد. 
شــایان ذکــر اســت کــه رویکــرد اتخــاذ شــده بــرای جمــع آوری داده هــا شــامل مــوارد 
قانونــی روایــت شــده، و همچنیــن مــواردی کــه فاقــد هرگونــه مســتنداتی در مــورد 

رونــد اجــرای و اثربخشــی آنهــا اســت نمی شــود. 
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تعریف قلیان

ــل از  ــه در آن دود قب ــات اشــاره دارد ک ــه روش اســتفاده از دخانی ــان کشــیدن ب قلی
رســیدن بــه دهــان مصــرف کننــده از آب عبــور مــی کنــد. در شــکل و انــدازه قلیــان 
ــک  ــوالً ی ــت و معم ــل اس ــل حم ــر قاب ــت، کمت ــاوت اس ــیگار متف ــا س ــه ب در مقایس
عمــل مشــترک بیــن افــراد اســت. در مناطــق مختلــف جهــان اصطالحــات مختلفــی 
 shisha”, “boory”, “goza”,« بــرای قلیــان بــه کار مــی رود. ایــن اصطالحــات شــامل
 »“narghile”, “nargile”, “arghile”, “hookah”, and “hubble bubble” (1�6
Mo’assel  ma’as� اســت معروف تریــن محصــول دخانــی قلیــان بــه نام هــای.

ــن  ــده می شــود )7-12(. ای sel, moassel ، mu’essel و mu’assel )ُمعســل( نامی
محصــول مخلوطــی از تنباکــو )نوعــاً حــدود 30٪( و مــالس )شــیره قنــد( اســت. در 
بازارهــای جهانــی، Mo’assel در طعــم هــای مختلــف میــوه و گیاهــان موجــود اســت. 
همچنیــن ترکیبــات غیردخانــی بــا طعــم گیاهــی وجــود دارد کــه بــه عنــوان گزینــه 

ــود )13(. ــغ می ش ــرای Mo’assel تبلی ــالم« ب ــن »س جایگزی

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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یک اپیدیم جهاین

ــاور  ــی از خ ــورت چرخش ــه ص ــم ب ــت و یک ــرن بیس ــاز ق ــان در آغ ــتفاده از قلی اس
ــد  ــت )8،14،15(. در چن ــترش یاف ــا گس ــده و اروپ ــاالت متح ــروع و در ای ــه ش میان
قســمت از جهــان، قلیــان کشــیدن بــه عنــوان شــکل اولیــه اســتعمال دخانیــات بــه 
ویــژه در بیــن جوانــان بــه ســرعت جایگزیــن ســیگار شــده اســت، )16-18(. تصــور 
غلــط اصلــی مرتبــط بــا ایــن افزایــش ایــن فرضیــه اســت کــه قلیــان کشــیدن یــک 
ــواد مضــر توســط آب  ــرا م ــی اســت زی ــرای محصــوالت دخان ــر ب ــن ســالم ت جایگزی
»فیلتــر« مــی شــوند )16 ، 19-22(. افــزودن طعــم دهنــده هــا بــه محصــول دخانــی از 
ناخوشــایند بــودن آن کاســته و در نتیجــه از نظــر جوانــان بســیار قابــل قبــول اســت. 
اســتفاده از قلیــان در بیــن جوانــان، مــردان و در محیــط هــای شــهری شــایع اســت. 
ــزه  ــت )7(. انگی ــی از آن اس ــاوب و اجتماع ــتفاده متن ــیدن اس ــان کش ــخصه قلی مش
هــای قابــل توجــه بــرای اســتعمال قلیــان، معاشــرت، آرامــش، لــذت و ســرگرمی بــوده 
اســت )13،16،23،24(. و بدیــن ترتیــب کافــه هــا و باشــگاه هایی کــه قلیــان عرضــه 

ــد شــناخته می شــدند )14،18(. ــوان م ــه عن ــان ب ــن جوان ــد در بی ــی کردن م
یــک مــرور نظــام منــد اخیــر نشــان داد کــه تخمیــن شــیوع اســتفاده از قلیــان در 
میــان جوانــان در مناطــق مدیترانــه شــرقی و کشــورهای اروپایــی زیــاد اســت )25(. 
بررســی ملــی کویــت نشــان داد کــه 57٪ از مــردان و 69٪ از زنــان حداقــل یــک بــار 
ــادی از میــزان اســتفاده  ــد )26(. در مصــر نیــز گــزارش زی از قلیــان اســتفاده کرده ان
از قلیــان وجــود دارد کــه ســن شــروع آن بســیار کــم اســت )27،28(. در ســوریه و 
لبنــان ، نیمــی از دانشــجویان دانشــگاه قلیــان کشــیده انــد کــه یــک چهــارم آن هــا 
ــیدن در  ــیگار کش ــدی س ــش 33 درص ــال 2015 کاه ــتند )4،29(. در س ــرد هس م
ــه  ــی ک ــد، در حال ــزارش ش ــده گ ــاالت متح ــتانی در ای ــوزان دبیرس ــان دانش آم می
ــش داشــت )16(   ــان 123٪ افزای ــه قلی ــیگاری از جمل ــر س ــتعمال محصــوالت غی اس
مطالعــه دیگــری کــه در لنــدن در محوطــه عرضــه قلیــان انجــام شــد، نشــان داد کــه 
ــه  ــانی ک ــی از کس ــیدند )9(، و نیم ــل می کش ــوی ُمعس ــتریان آن  تنباک 98٪ از مش
تاکنــون قلیــان کشــیده اند، ابتــدا آن را در کافه هایــی کــه قلیــان عرضــه می کردنــد، 

ــد )30(. ــه کرده ان تجرب
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خطرات هبداشیت قلیان

شــواهد کافــی بــرای حمایــت از خطــرات جــدی ســالمتی مرتبــط بــا قلیــان وجــود 
دارد. خطــرات اولیــه ســالمتی شــامل ســرطان ریــه، بیماری هــای تنفســی، وزن کــم 
ــل و  ــد س ــی مانن ــای عفون ــدان، بیماری ه ــان و دن ــای ده ــد، بیماری ه ــگام تول هن
انتشــار ویروس هایــی ماننــد هپاتیــت و تبخــال اســت )31-35(. اســتعمال قلیــان بــه 
دلیــل مقــدار قابــل توجهــی نیکوتیــن موجــود در تنباکــو، وابســتگی ایجــاد می کنــد 
ــت،  ــیگاری اس ــراد س ــرک در اف ــرای ت ــی ب ــتگی، چالش ــن وابس )5،32،36-51(. ای
مخصوصــا بــه دلیــل بــروز نشــانه های عــود مصــرف حتــی زمانــی کــه انگیــزه تــرک 

ــد )16(. آن را دارن
شــواهد تولیــد شــده همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه اثــرات قلیــان مــی توانــد ســیگار 
ــد )60-13،31،52(.  ــدی کن ــا تقلی ــراف آنه ــیگاری و اط ــراد س ــرای اف ــیدن را ب کش
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــیدن ب ــیگار کش ــادل 100 س ــان مع ــیدن قلی ــه کش ــک جلس ی
مانــدگاری آن بســیار بیشــتر از کشــیدن ســیگار اســت و هــر پــف مقــدار زیــادی دود 
تولیــد مــی کنــد و بــه دنبــال آن منجــر بــه استنشــاق طوالنــی مــدت مــواد ســمی 
ــراد غیرســیگاری را در معــرض  ــن، دود دســت دوم اف ــر ای می شــود )8،61(. عــالوه ب
ذرات، هیدروکربــن هــای معطــر چنــد حلقــه ای ســرطان زا و مونوکســید کربــن قــرار 

مــی دهــد. همــه اینهــا مــی توانــد بــه مخاطــرات ســالمتی منجــر شــود )62،63(.

بدون دخانیات
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ــه طــور  ــون را ب ــه هــای اســتخراج شــده از بررســی مت ــک یافت جــدول شــماره ی
خالصــه نشــان مــی دهــد. اطالعــات مربــوط بــه اقدامــات قانونــی بــرای جلوگیــری 
ــع مختلــف پراکنــده اســت. اســناد بررســی  از اســتعمال قلیــان محــدود و در مناب
شــده همچنیــن شــکاف بیــن تصمیمــات قانونــی دربــاره کنتــرل اســتفاده از قلیــان 
و اجــرای آنهــا را نشــان مــی دهــد. ایــن امــر لــزوم مقــررات مناســب و مســتندات 

اقدامــات اثربخــش را تقویــت مــی کنــد.  
ــی هســتند،  ــق اســناد بررســی شــده دارای اقدامــات قانون کشــورهایی کــه از طری
بــه ترتیــب حــروف الفبــا عبارتنــد از: افغانســتان، آذربایجــان، بحریــن، بلیــز، برزیــل، 
بلغارســتان، کانــادا، کلمبیــا، جمهــوری چــک، مصــر، اســتونی، آلمــان، غنــا، هنــد، 
اســرائیل، جامائیــکا، ژاپــن، کنیــا، لبنــان، هلنــد، نیجریــه، نــروژ، پاکســتان، پانامــا، 
فیلیپیــن، پرتغــال، جمهــوری کــره، فدراســیون روســیه، روانــدا، عربســتان ســعودی، 
صربســتان، اســلواکی، اســلوونی، ترکیــه، اوگانــدا، اوکرایــن، امــارات متحــده عربــی، 
انگلســتان انگلیــس و ایرلنــد شــمالی، جمهــوری متحــد تانزانیــا و ایــاالت متحــده 
آمریــکا )عــدم عضویــت در WHO FCTC(. تجــارب کشــوری براســاس تقســیمات 
منطقــه ای کشــورهای عضــو ســازمان جهانــی بهداشــت بــه زیرگــروه هایــی تقســیم 

شــده اســت. 

بدون دخانیات
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سیاست های تاریخ تصویبکشور
بدون دود

برچسب 
هشداردهنده 

متنی

برچسب 
هشداردهنده 

تصویری

هشدارهای 
سالمتی 

مختص قلیان

خیربلهبلهبله13 آگوست 2010افغانستان

بلهبلهبلهبله20 مارس 2007بحرین 

بلهبلهبلهبله25 فوریه 2005مصر

بلهخیربلهبله7 دسامبر 2007لبنان

خیربلهبلهبله3 نوامبر 2004پاکستان

خیربلهبلهبله9 می 2005عربستان

خیربلهبلهبله7 نوامبر 2005امارات

خیرخیربلهخیر15 دسامبر 2005بلیز

بلهبلهبلهبله5 نوامبر 2005برزیل

خیربلهبلهبله26 نوامبر 2004کانادا

بلهبلهبلهبله10 اپریل 2008کلمبیا

خیربلهبلهبله7 جوالی 2005جامائیکا

بلهبلهبلهبله16 اگوست 2004پاناما

ذکر نشده )کشور امریکا
غیرعضو(

خیرخیربلهبله

خیربلهبلهبله5 فوریه 2004هند

بلهخیربلهبله1 نوامبر 2004آذربایجان

خیربلهبلهبله7 نومابر 2005بلغارستان

خیربلهبلهبله1 ژوئن 2012جموری چک

خیربلهبلهبله27 جوالی 2005استونی

جدول شماره یک: مروری بر اقدامات قانونی شناسایی شده کشورها
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سیاست های تاریخ تصویبکشور
بدون دود

برچسب 
هشداردهنده 

متنی

برچسب 
هشداردهنده 

تصویری

هشدارهای 
سالمتی 

مختص قلیان

خیرخیربلهبله24 آگوست 2005اسرائیل

بلهبلهبلهبله16 دسامبر 2004المان

بلهبلهبلهبله27 ژانویه 2005هلند

خیربلهبلهبله16 ژوئن 2003نروژ

بلهبلهبلهبله 8 نوامبر 2005پرتغال

خیربلهبلهبله3 ژوئن 2008روسیه

خیرخیربلهبله7 فوریه 2006صربستان

بلهبلهبلهبله4 می 2004اسلوواکی

خیرخیربلهبله15 مارس 2005اسلوونی

بلهبلهبلهبله31 دسامبر 2004ترکیه

خیربلهبلهبله6 ژوئن 2006اکراین

خیربلهبلهبله16 دسامبر 2004انگلستان 

خیرخیربلهبله29 نوامبر 2004غنا

خیربلهبلهبله25 ژوئن 2004کنیا

خیرخیربلهبله20 اکتبر 2005نیجریه

خیرخیربلهبله19 اکتبر 2005رواندا

خیرخیربلهبله20 ژوئن 2006اوگاندا

خیرخیربلهبله30 آپریل 207تانزانیا

خیرخیربلهبله8 ژوئن 2004ژاپن

خیربلهبلهبله6 ژوئن 2005فیلیپین

بلهخیربلهبله16 می 2005جمهوری کره
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منطقــه مدیترانــه شــرقی - افغانســتان ، بحریــن ، مصــر ، لبنــان ، پاکســتان 
، عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی

افغانســتان بــا افزایــش مالیــات، ممنوعیــت تبلیغــات دخانیــات، ترویــج و حمایــت مالــی، 
ممنوعیــت اســتفاده از قلیــان در هتــل هــا و رســتوران هــا و بــه نصــب عالئــم هشــدار 
دهنــده در مــورد اســتفاده از قلیــان در مــکان هــای عمومــی، اقدامــات قابــل اجــرا در 
ــون  ــواد قان ــه صراحــت در بیشــتر م ــان ب ــان را اجــرا کــرده اســت )64(. قلی ــورد قلی م

کنتــرل دخانیــات افعانســتان ذکــر شــده انــد )64(.
بحریــن بــه دبیرخانــه کنوانســیون کنتــرل دخانیــات گــزارش داده اســت کــه در مــورد 
ــر اســاس قانــون ملــی کنتــرل دخانیــات مقرراتــی وضــع شــده و ایــن کشــور  قلیــان ب
بــرای قلیــان رویکــردی مشــابه کنتــرل ســیگار در پیــش گرفتــه اســت. بــا عضویــت در 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس، دو مــورد از شــش هشــدار بهداشــتی تصویــری در ســال 

2012 بــه طــور اختصاصــی بــرای قلیــان طراحــی شــده اســت )65(.
در 9 آگوســت 2011 ، ســازمان اســتاندارد شــورای همــکاری خلیــج فــارس اســتانداردی 
را بــرای برچســب گــذاری بســته هــای محصــوالت دخانــی تصویــب کــرد. این اســتاندارد 
ــش 50  ــرای پوش ــر ب ــر تصوی ــی ب ــالمتی مبتن ــدارهای س ــرای هش ــی ب ــامل الزامات ش

بدون دخانیات
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درصــد پشــت و جلــوی بســته مــواد دخانــی بــا هشــدار متنــی عربــی در جلــوی بســته 
و هشــدار متنــی انگلیســی در پشــت بســته بــود. اســتاندارد جدیــد جایگزیــن اســتاندارد 
ســال 1994 شــواری همــکاری خلیــج فــارس کــه فقــط مســتلزم هشــدار متنــی عربــی 
و انگلیســی بــود، شــد.  از اگوســت 2012 ، هشــدارهای گرافیکــی در بســته های ســیگار 

در تمــام کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج اجبــاری اســت.
ــن  ــر، اماک ــی مص ــتی و آموزش ــز بهداش ــان در مراک ــه قلی ــات از جمل ــتعمال دخانی اس
ــی  ــل عموم ــل و نق ــان و حم ــز جوان ــی، مراک ــی و اجتماع ــگاه های ورزش ــی، باش دولت
ــری 50 درصــد قســمتهای  ــی و تصوی ــوع اســت )66(. هشــدارهای بهداشــتی متن ممن
جلــو و پشــت محصــوالت دخانیــات را اشــغال مــی کنــد. ایــن هشــدارها بــه طــور خــاص 
بــرای قلیــان اعمــال شــده اســت )66(. در ســال 2017 دولــت مصــر خواســتار اســتفاده 

ــری شــد )66(. ــدی از هشــدارهای تصوی از مجموعــه جدی
در لبنــان هشــدارهای بهداشــتی متنــی و تصویــری بایــد 40 درصــد از مســاحت کلــی 
ــا متــن مشــخصی بــرای  هــر نــوع بســته بنــدی محصــول دخانــی از جملــه قلیــان را ب
ایــن هشــدارها بــه خــود اختصــاص دهــد )67(. بــا ایــن حــال از ســال 2013 تاکنــون 

فقــط هشــدارهای متنــی در مــورد ســیگار و قلیــان اعمــال شــده  اســت )68(.
در پاکســتان علیرغــم تصویــب سیاســت و مقــررات مقابلــه بــا اســتعمال قلیــان اقدامــات 
ــای  ــه ســازمان ه ــی دهــد ک ــوده اســت )69(.  مســتندات نشــان م ــف ب ــی ضعی اجرای
ــان در  ــتفاده از قلی ــت اس ــورد ممنوعی ــتان در م ــم دادگاه پاکس ــرای تصمی ــری اج مج

بدون دخانیات
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ــد )70(. رســتوران هــا و کافــه هــا را چالــش برانگیــز دانســته ان
ــه کنوانســیون کنتــرل قلیــان گــزارش داده اســت کــه  ــه دبیرخان عربســتان ســعودی ب
قلیــان ماننــد هــر محصــول دخانــی دیگــری مشــمول مقــررات اســت. در امــارات متحــده 
عربــی مقــررات منطقه بنــدی بــرای محل هــای ســرویس دهی قلیــان در سراســر کشــور 
ــا مناطــق مســکونی،  ــر ب ــل 150 مت ــد حداق ــی بای ــن فضاهای وضــع شــده اســت. چنی
ــال  ــق را اعم ــاعات کاری دقی ــت س ــد )69(. دول ــته باش ــه داش ــی فاصل کاری و آموزش
کــرده، فــروش محصــوالت دخانــی بــه افــراد زیــر ســن قانونــی و پذیــرش زنــان بــاردار 
را در چنیــن مــکان هایــی ممنــوع کــرده اســت )69(. ایــن کشــور همچنیــن مقــررات 
زیــر را بــه دبیرخانــه کنوانســیون گــزارش داده اســت: اعمــال مالیــات بــرای لوازمــی کــه 
ــان و  ــتفاده از قلی ــت اس ــه  ممنوعی ــود. از جمل ــتفاده می ش ــان اس ــتعمال قلی ــرای اس ب
اســتفاده از دخانیــات در مــکان هــای عمومــی. ممنوعیــت تحویــل قلیــان و لــوازم جانبــی 
ــان، اســتفاده از  ــات قلی ــش محتوی ــورد نمای ــررات خــاص در م ــال مق ــا، اعم ــه خانه ه ب
هشــدارهای بهداشــتی خــاص بــرای تنباکــو و لــوازم جانبــی قلیــان، الــزام نصــب عالئــم 
هشــدار دهنــده بهداشــتی در مناطــق بــاز کــه در آن قلیــان عرضــه و مصــرف می شــود. 
ــتفاده از  ــالمتی اس ــرات س ــورد خط ــردم در م ــوزش م ــرای آم ــی ب ــرای کمپین های اج
قلیــان، ممنوعیــت تبلیغــات و ترویــج دخانیــات و اســتفاده از آن، اجــرای کمپیــن کــه 
بطــور خــاص بــرای مــورد مصــرف کننــدگان قلیــان طراحــی شــده اســت، جلوگیــری از 
دسترســی جوانــان بــه اســتفاده از قلیــان از طریــق قانــون، و ممنوعیــت فــروش قلیــان و 

لــوازم جانبــی آنهــا بــه خردســاالن و توســط آنهــا.
منطقــه آمریــکا - بلیــز ، برزیــل ، کانــادا ، کلمبیــا ، جامائیــکا ، پانامــا و ایاالت 

متحــده آمریکا )کشــور غیــر عضــو در کنوانســیون کنتــرل دخانیات(
بلیــز در مــورد پیــش نویــس الیحــه کنتــرل دخانیــات خــود بــه دبیرخانــه کنوانســیون 
گــزارش داده اســت کــه قصــد دارد محصــوالت دخانــی غیــر ســنتی از جملــه تنباکوهــای 
قلیــان را نیــز در قانــون بیــاورد و آن را کنتــرل کنــد. کانــادا مقــررات خــاص مربــوط بــه 
قلیــان را تصویــب کــرده اســت و در مــورد اجــرای ایــن مقــررات حســاس اســت. یــک 
ــی  ــای عموم ــکان ه ــان در م ــت قلی ــاوا از ممنوعی ــه دادگاه در اوت ــن اســت ک ــال ای مث
حمایــت کــرد، علــی رغــم مخالفــت هــا و مالحظاتــی مبنــی بــر اینکــه چنیــن عملــی 
ناقــض منشــور حقــوق و آزادی هــا اســت )71(. ایــن کشــور همچنیــن در مــورد معرفــی 
ــح  ــر صری ــدون ذک ــات، ب ــام محصــوالت دخانی ــرای تم ــاده ب ــدی س ــات بســته بن الزام



20

قلیــان، بــه دبیرخانــه کنوانســیون گــزارش داده اســت.
ــترک  ــق مش ــان در مناط ــتفاده از قلی ــه اس ــرد ک ــب ک ــال 2014 تصوی ــل در س برزی
سربســته از جملــه هواپیماهــا و وســایل حمــل و نقــل عمومــی ممنــوع اســت. تبلیغــات 
تجــاری نیــز بــرای ایــن محصــوالت در تمــام کشــور ممنــوع اســت، اگرچــه نمایــش در 
ــات  ــا دخانی ــارزه ب ــی مب ــن کشــور در روز مل ــان مجــاز اســت. ای ــروش همچن محــل ف
در ســال 2015، یــک کمپیــن ارتباطــی در مــورد اســتفاده از قلیــان اجــرا کــرد. شــعار 
ــد  ــان مانن ــک قلی ــا کشــیدن ی ــه نظــر برســد، ام ــی ضــرر ب ــن »ممکــن اســت ب کمپی
کشــیدن 100 نــخ ســیگار اســت« و مــواد ترویجــی مرتبــط بــا آن بــاور اشــتباه در مــورد 
بــی ضــرر بــودن قلیــان را از بیــن بــرده و باعــث آگاهــی از اثــرات مضــر آن شــده و اجرای 

مقــررات موجــود را ارتقــا بخشــیده اســت. 
ــون  ــه در قان ــد ک ــان می کن ــیون بی ــه کنوانس ــه دبیرخان ــود ب ــزارش خ ــا در گ کلمبی
کنتــرل دخانیــات تمــام محصــوالت دخانــی از جملــه قلیــان مشــمول مقــررات کنتــرل 
ــرده اســت:  ــب ک ــان تصوی ــتفاده از قلی ــورد اس ــر را در م ــررات زی ــا مق هســتند. کلمبی
ممنوعیــت اســتفاده از قلیــان در اماکــن عمومــی، درخواســت مقــررات خــاص در مــورد 
هشــدارهای ســالمتی بــر روی بســته های تنباکــو قلیــان و لــوازم جانبــی قلیــان، 
ممنوعیــت تبلیغــات و ترویــج قلیــان و اســتفاده از آن، جلوگیــری از دسترســی جوانــان 
ــوازم جانبــی  ــه اســتعمال دخانیــات از طریــق قانــون و ممنوعیــت فــروش تنباکــو و ل ب

ــه خردســاالن و توســط آنهــا. قلیــان ب
جامائیــکا بــه دبیرخانــه کنوانســیون گــزارش کــرده اســت کــه از تعریــف عمومــی بــرای 
ــن  ــز شــامل شــود. در نتیجــه ای ــان را نی ــا قلی ــد ت ــی اســتفاده می کن محصــوالت دخان
کشــور مقــررات کنتــرل دخانیــات را عــالوه بــر ســایر محــوالت دخانــی بــر روی  قلیــان 
نیــز اعمــال می کنــد. ایــن مقــررات ممنوعیــت اســتعمال قلیــان در مکان هــای داخلــی 

ــد )72(.  ــان می کن ــا بی را صراحت
ــان در  ــتفاده از قلی ــت اس ــیون ممنوعی ــه کنوانس ــه دبیرخان ــود ب ــزارش خ ــا در گ پانام
ــی و  ــوازم جانب ــان و ل ــر روی  قلی ــالمتی ب ــدارهای س ــرای هش ــی، اج ــای عموم فضاه
ممنوعیــت تبلیغــات و ترویــج قلیــان و اســتفاده از آن را گــزارش کــرده اســت. ایــاالت 
ــیله  ــا وس ــاده ی ــر م ــا ه ــان ی ــپ، قلی ــان »کشــیدن ســیگار، پی ــا بی ــکا، ب متحــده آمری
دیگــری کــه حــاوی توتــون و تنباکــو باشــد« تعریــف اســتعمال دخانیــات را را گســترش 
ــت  ــرای ممنوعی ــه اج ــر ب ــن ام ــت )73(. ای ــرده اس ــامل آن ک ــز ش ــان را نی داده و قلی
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اســتفاده از قلیــان در مناطقــی کــه کشــیدن ســیگار نیــز ممنــوع اســت کمــک کــرده 
اســت.

منطقه جنوب شرقی آسیا – هند
هنــد مقرراتــی را بــرای جلوگیــری از اســتفاده از قلیــان تصویــب کــرده اســت. مقــاالت 
روزنامــه هــا مســتند کرده انــد کــه چگونــه هنــد در برخــی از مناطــق خــود اســتعمال 
ــرای  ــت. اج ــرده اس ــوع ک ــی ممن ــی و خارج ــی داخل ــای عموم ــکان ه ــان را در م قلی
ایــن قانــون در دادگاه بــه چالــش کشــیده شــده اســت. در واقــع ایــن مقــاالت گــزارش 
ــره  ــی به ــت سیاس ــان از حمای ــای قلی ــه ه ــدگان کاف ــیاری از دارن ــه بس ــد ک کرده ان

ــد )74،75(.  ــری کنن ــت جلوگی ــن ممنوعی ــرای ای ــا از اج ــد ت برده ان
ــتونی ،  ــک ، اس ــوری چ ــتان ، جمه ــان ، بلغارس ــا - آذربایج ــه اروپ منطق
اســرائیل، آلمــان ، هلنــد ، نــروژ ، پرتغــال ، فدراســیون روســیه ، صربســتان ، 

ــمالی ــد ش ــتان و ایرلن ــن و انگلس ــه ، اوکرای ــلوونی ، ترکی ــلواکی ، اس اس
کلیــه 28 کشــور تحــت مقــررات اتحادیــه اروپــا بایــد از دســتورالعمل محصــوالت دخانــی 
)EU / 40/2014( پیــروی کننــد )76(. ایــن دســتورالعمل تاکیــد مــی کنــد کــه تمــام 
ــد دارای  ــاز بای ــت س ــی دس ــواد دخان ــیگار و م ــل س ــان، مث ــی و قلی ــوالت دخان محص
ــا و  ــه اروپ ــر اتحادی ــه تصاوی ــک عکــس از کتابخان هشــدارهای بهداشــتی متشــکل از ی

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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ــد  ــرک ســیگار باشــد. هشــدارها بای ــات ت ــه خدم ــوط ب ــات مرب ــی و اطالع هشــدار متن
ــو و پشــت بســته هــا را پوشــش دهنــد. محصــوالت  حداقــل 65 درصــد از قســمت جل
دخانــی بــا هشــدارهای بهداشــتی ترکیبــی نیــز بایــد دارای یــک پیــام هشــدار دهنــده 
ــن  ــق ای ــه طب ــم دار ک ــو طع ــت تنباک ــم ممنوعی ــند. علیرغ ــی باش ــی عموم و اطالعات
ــاده  ــت )م ــاف اس ــا مع ــت ه ــن ممنوعی ــان از ای ــو قلی ــت، تنباک ــتورالعمل الزم اس دس
ــخص  ــت را مش ــن معافی ــس گرفت ــکان پ ــا ام ــیون اروپ ــود، کمیس ــن وج ــا ای 7,12(. ب

کــرده اســت.
در مــاده 2,13 تعریــف کامــاًل واضحــی از »تنباکــوی قلیــان« ارائــه شــده اســت: »تنباکوی 
قلیــان« بــه معنــای محصــول تنباکــو اســت که مــی توانــد از طریق یــک لولــه آب مصرف 
ــول  ــک محص ــوان ی ــه عن ــان ب ــوی قلی ــتورالعمل، تنباک ــن دس ــداف ای ــرای اه ــود. ب ش
دخانــی بــرای ســیگار کشــیدن در نظــر گرفتــه می شــود. اگــر محصولــی بتوانــد هــم از 

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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طریــق قلیــان اســتفاده شــود و هــم بــه صــورت دســت ســاز، محصــول دخانــی دســت 
ســاز می شــود. آذربایجــان بــه دبیرخانــه کنوانســیون کنتــرل دخانیــات گــزارش داد کــه 
محدودیــت هــا و ممنوعیــت هــا در قانــون جدیــد کنتــرل دخانیــات شــامل محصــوالت 
دخانــی قلیــان اســت. فرمــان جدیــد توســط رئیــس جمهــور آذربایجــان در 29 دســامبر 
ــی و بســته بنــدی توتــون  ــرای بازاریاب 2017 امضــا شــد. بنابرایــن مقــررات جدیــدی ب
ــات  ــرل دخانی ــیون کنت ــه کنوانس ــه دبیرخان ــتان ب ــود. بلغارس ــال می ش ــو اعم و تنباک
گــزارش داده اســت کــه سیاســتهای خــود را در مــورد تنباکــوی قلیــان نیــز اعمــال مــی 
کنــد زیــرا تعریــف محصــوالت دخانــی شــامل قلیــان نیــز است.کارشناســان دخانیــات 
از وزارتخانــه هــای مربوطــه در کشــور نیــز لــزوم ممنوعیــت اســتعمال دخانیــات قلیــان 

ــد )77(. ــر 18 ســال را بیــان کرده ان ــان زی ــرای جوان ب
ــه  ــه ب ــزارش داد ک ــات گ ــرل دخانی ــیون کنت ــه کنوانس ــه دبیرخان ــک ب ــوری چ جمه
عنــوان بخشــی از تــالش هــای خــود بــرای افزایــش آگاهــی در داخــل کشــور، دو مــورد 
فایــل صوتــی بــرای بحــث در مــورد آســیب هــای قلیــان پخــش کــرده اســت. ترجمــه 
ــوان  ــه عن ــان ب ــه قلی ــه چگون ــد ک ــی ده ــن کشــور نشــان م غیررســمی مســتندات ای
یکــی از محصــوالت دخانــی لحــاظ شــده اســت و بنابرایــن کلیــه اقدامــات مربــوط بــه 
تبلیغــات و برچســب هــای هشــدار دهنــده ســالمتی در مــورد تنباکوهــای قلیــان نیــز 
ــزارش  ــات گ ــرل دخانی ــه کنوانســیون کنت ــه دبیرخان اعمــال می شــود )78(. اســتونی ب
ــواد  ــن کشــور همــان قوانینــی را کــه در مــورد اســتعمال ســایر م کــرده اســت کــه ای
دخانــی اعمــال می شــود، در مــورد قلیــان اعمــال مــی کنــد. در اســرائیل ، هشــدارهای 
ســالمتی فقــط بــه صــورت متــن هســتند و الزم اســت در محصــوالت دخانــی دارای دود 
و بــدون دود، و همچنیــن روی قلیــان وجــود داشــته باشــد. هشــدارها بایــد 30 درصــد 
بســته بنــدی تنباکــو را دربرگیــرد )69،79(. عــالوه بــر ایــن، قانــون مصــرف قلیــان در 
فضاهــای عمومــی را منــع کــرده اســت )69(. آلمــان بــه دبیرخانــه کنوانســیون کنتــرل 
دخانیــات اعــالم کــرد کــه هشــدارهای ســالمتی در مــورد قلیــان در قانــون ملــی کنتــرل 
دخانیــات اعمــال می شــود. مقــاالت روزنامــه هــا از ســال 2016 همچنیــن اشــاره مــی 
کننــد کــه بســته بنــدی ســاده محصــوالت دخانــی قلیــان در یــک قانــون بــه روز شــده 

انتظــار مــی رود )80(.
ــیون  ــه کنوانس ــه دبیرخان ــان ب ــات قلی ــرای دخانی ــر را ب ــاص زی ــررات خ ــد مق  هلن
کنتــرل دخانیــات گــزارش داد: ممنوعیــت اســتفاده از قلیــان در مــکان هــای عمومــی 
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کــه اســتفاده از انــواع دیگــر تنباکــو ممنــوع اســت. تصویــب مقــررات خــاص در مــورد 
محتــوای قلیــان، اســتفاده از هشــدارهای ســالمتی بــرای تنباکــو و لــوازم جانبــی قلیــان، 
اجــرای برنامه هایــی بــرای آمــوزش مــردم در مــورد خطــرات ســالمتی اســتفاده قلیــان، 
ممنوعیــت تبلیغــات و ترویــج قلیــان و اســتفاده از آن، اجــرای کمپیــن کــه بطــور خــاص 
مصــرف کننــدگان قلیــان را هــدف قــرار مــی دهــد، جلوگیــری از دسترســی جوانــان بــه 
اســتعمال دخانیــات از طریــق قانــون، منــع فــروش تنباکــو و لــوازم جانبــی قلیــان بــه 

ــان. خردســاالن و توســط آن
ــد، واردات و  ــه تولی ــزارش داد ک ــات گ ــرل دخانی ــیون کنت ــه کنوانس ــه دبیرخان ــروژ ب ن
فــروش قلیــان مطابــق بــا الزامــات قانــون کنتــرل دخانیــات ممنــوع اســت. پرتغــال بــه 
ــی 2016  ــه از 20 م ــت ک ــزارش داده اس ــات گ ــرل دخانی ــیون کنت ــه کنوانس دبیرخان
ــه 65  ــت ک ــری اس ــتی تصوی ــدارهای بهداش ــاری و هش ــن اجب ــور دارای مت ــن کش ای
ــا  ــه اروپ ــا دســتورالعمل هــای اتحادی ــق ب ــان را مطاب ــی قلی درصــد از محصــوالت دخان
ــه  ــه دبیرخان ــن کشــور همچنیــن ب ــرای محصــوالت دخانیــات پوشــش مــی دهــد. ای ب
ــن،  کنوانســیون کنتــرل دخانیــات اشــاره کــرده اســت کــه اســتفاده از مونوکســید کرب
تــار، نیکوتیــن یــا هــر نــوع طعــم دهنــده در بســته هــای تنباکــو مجــاز نیســت. برخــی 
ــای آن  ــه مزای ــا اشــاره ب ــی« ی ــواد افزودن ــدون م ــد »ارگانیــک« و »ب از اصطالحــات مانن
بــرای ســبک زندگــی یــا محیــط زیســت در برچســب گذاری بســته هــای دخانیــات نیــز 
ممنــوع اســت. ایــن موضــوع شــامل ممنوعیــت عناصــر گمــراه کننــده یــا فریبنــده در 

بســته هــای دخانیــات اســت.
روســیه قوانیــن مشــخصی دارد کــه تبلیغــات، حمایــت مالــی و ترویــج قلیــان را ممنــوع 
مــی کنــد )69(. ایــن قانــون بــه طــور خــاص بــه تبلیغــات دخانیــات، محصــوالت دخانــی 
ــان و ... اشــاره دارد )69(. صربســتان  ــپ و قلی ــد پی ــواد الزم ســیگار کشــیدن، مانن و م
بــه دبیرخانــه کنوانســیون کنتــرل دخانیــات گــزارش داده اســت کــه مطابــق بــا قانــون 
ــد  ــان مانن ــم شــده اســت، قلی ــن کشــور تنظی ــرای ای ــه در ســال 2005 ب ــات ک دخانی

ســایر محصــوالت دخانــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــه کنوانســیون کنتــرل دخانیــات گــزارش کــرده اســت کــه ایــن  ــه دبیرخان اســلواکی ب
ــی  ــت های ــرده و ممنوعی ــوع ک ــی ممن ــای عموم ــکان ه ــان را در م کشــور مصــرف قلی
مشــابه ســایر اشــکال اســتعمال دخانیــات را بــرای مصــرف قلیــان تصویــب کــرده اســت. 
ترجمــه غیررســمی سیاســت تولیــد و برچســب زدن محصــوالت دخانیــات و محصــوالت 
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وابســته نشــان مــی دهــد کــه چگونــه برچســب هشــدار دهنــده ســالمتی بــرای قلیــان 
ــی می شــود )81(. ــی پیــش بین ــد ســایر محصــوالت دخان مانن

ــا  ــه آنه ــت ک ــزارش داده اس ــات گ ــرل دخانی ــیون کنت ــه کنوانس ــه دبیرخان ــلوونی ب اس
ــد.  ــی کنن ــال م ــان اعم ــوی قلی ــورد محصــوالت تنباک ــا را در م ــه اروپ ــررات اتحادی مق
بنابرایــن، اســتفاده از قلیــان در مــکان هــای عمومــی و محــل کار ممنــوع اســت و کلیــه 
مقرراتــی کــه در مــورد ســایر محصــوالت دخانــی اعمــال می شــود، در مــورد محصــوالت 

ــود. ــال می ش ــز اعم ــان نی قلی
ــرده اســت )69(.  ــت ک ــان را ثب ــررات خــاص قلی ــن و مق ــن قوانی ــه پیشــرفته تری ترکی
ــالوه  ــه ع ــان اســت ک ــورد قلی ــژه ای در م ــن کشــور دارای هشــدارهای بهداشــتی وی ای
ــان نصــب  ــای قلی ــو، روی همــه دســتگاه ه ــی تنباک ــر اســتفاده از هشــدارهای عموم ب
می شــود )82(. عــالوه بــر ایــن، ترکیــه دارای قوانیــن تبلیغــات، ترویــج و حمایــت مالــی 
ــد   ــر را مشــخص می کن ــن ام ــه ای ــان اســت ک ــی قلی ــای ســرویس ده ــکان ه ــژه م وی
»هیــچ نــوع تبلیغــات، معرفــی، ترویــج، و یــا هــر نــوع فعالیتــی کــه مصــرف محصــوالت 

دخانــی را ترویــج یــا تشــویق کنــد، نبایــد در منطقــه / مناطــق متعلــق بــه مشــاغلی کــه 
ــی سیاســت هــای  ــرای مصــرف تهیــه مــی کننــد، اجــرا شــود« )69(. ارزیاب قلیــان را ب
کنتــرل دخانیــات در ترکیــه کاهــش 65 درصــدی شــیوع اســتعمال قلیــان را بیــن ســال 
ــر اســاس داده هــای نظرســنجی جهانــی دخانیــات بزرگســاالن  هــای 2009 و 2012 ب

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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گــزارش کــرده اســت )83(. بعــالوه ، ایــن کشــور اقدامــات قانونــی زیــر را بــه دبیرخانــه 
ــه نصــب هشــدارهای ســالمتی در  ــزام ب ــزارش داد: ال ــات گ ــرل دخانی کنوانســیون کنت
ــی  ــن های ــزاری کمپی ــود. برگ ــرف می ش ــه و مص ــان عرض ــه در آن قلی ــاز ک ــق ب مناط
ــرای آمــوزش مــردم در مــورد خطــرات ســالمتی اســتفاده از قلیــان، اجــرای کمپیــن  ب
هایــی کــه بطــور خــاص گــروه هــدف آن مصــرف کننــدگان قلیــان هســتند و جلوگیــری 
ــه اســتفاده از قلیــان از طریــق قانــون. در قانــون اوکرایــن ذکــر  ــان ب از دسترســی جوان
شــده اســت کــه »اســتعمال محصــوالت دخانــی و همچنیــن ســیگارهای الکترونیکــی و 
قلیــان ممنــوع اســت« )69(. در انگلســتان و ایرلنــد شــمالی، عرضــه قلیــان در مناطــق 
ــاز کــه  ــوع اســت )69( ؛ ســیگار کشــیدن در تراس هــای ب ــون ممن ــق قان سربســته طب
فقــط 50 درصــد پوشــیده اســت، مجــاز اســت. ایــن کشــور همچنیــن مقــررات خــاص 
مربــوط بــه قلیــان را اجــرا مــی کنــد: اعمــال مالیــات بــرای لــوازم جانبــی مــورد اســتفاده 
بــرای قلیــان، اســتفاده از هشــدارهای بهداشــتی بــرای تنباکــو و لــوازم جانبــی قلیــان، 
ممنوعیــت تبلیغــات و ترویــج قلیــان و اســتفاده از آن، جلوگیــری از دسترســی جوانــان 
بــه اســتفاده از قلیــان از طریــق قانــون و ممنوعیــت فــروش قلیــان و لــوازم جانبــی آن 
بــه خردســال و توســط آنــان. ایــن سیاســت هــا و مقــررات تحــت دســتورالعمل اتحادیــه 
ــات و  ــررات دخانی ــب »مق ــه در قال ــد، ک ــرار دارن ــات ق ــوالت دخانی ــرای محص ــا ب اروپ

محصــوالت مرتبــط 2016« انگلســتان تدویــن شــده اســت )84(.
منطقــه آفریقــا - غنــا ، کنیــا ، نیجریــه ، روانــدا ، اوگانــدا و جمهــوری متحــد 

نیا ا نز تا
ــن تجــاری  ــان در اماک ــع اســتفاده از قلی ــرای من ــی را ب ــر شــده اقدامات کشــورهای ذک
انجــام داده انــد. گزارشــی در مــورد چگونگــی بهــره منــدی ایــن کشــورها از تجربیــات 
یکدیگــر، چالــش هایــی کــه مأمــوران اجــرای قانــون هنــگام اعمــال ایــن ممنوعیــت بــا 
آن روبــرو بــوده انــد و درســهایی کــه از ایــن فراینــد گرفتــه انــد هنــوز مســتند نشــده 

انــد.
ــه  ــان ب ــه قلی ــت ک ــالع داده اس ــات اط ــرل دخانی ــیون کنت ــه کنوانس ــه دبیرخان ــا ب غن
ــه  ــون ب ــه در قان ــم اینک ــود، علیرغ ــناخته می ش ــات ش ــول دخانی ــک محص ــوان ی عن
صراحــت ذکــر نشــده اســت. در ســال 2017 کنیــا واردات، ســاخت، تبلیغــات، فــروش 
و اســتفاده از قلیــان در موسســات تجــاری ماننــد رســتوران هــا و باشــگا هــای شــبانه 
را ممنــوع کــرده اســت )85 ، 86(. دولــت نیجریــه تعهــد خــود را در مــورد ممنوعیــت 
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ــرای قلیــان اســتفاده می شــود، نشــان داده اســت. در  ــون و تنباکــو طعــم دار کــه ب توت
طــی یــک کنفرانــس مطبوعاتــی در 4 ژوئــن 2018 ، وزیــر بهداشــت از عوامــل اجــرای 
ــا ممنوعیــت توتــون و تنباکــو طعــم دار را در کافــه هــای قلیــان در  ــون خواســت ت قان
ــد )87(. در ســال  ــرار مــی دهــد، اعمــال و اجــرا کنن ــان را هــدف ق ــه کــه جوان نیجری
2017 روانــدا اســتفاده، تبلیغــات و واردات تنباکــو قلیــان را ممنــوع کــرد. وزیــر بهداشــت 
اعــالم کــرد کــه هرگونــه نقــض ایــن ممنوعیــت مشــمول مجــازات هــای قانونــی خواهــد 
بــود )88 ، 89(. در ســال 2012 اوگانــدا منــع کلــی قلیــان را تصویــب کــرد )90(. تانزانیــا 
ــروش و اســتفاده از  ــات، ف ــه واردات، ســاخت، تبلیغ ــود ک ــا ب ــن کشــوری در آفریق اولی

قلیــان در موسســات تجــاری را در ســال 2016 ممنــوع کــرد )91(.
منطقه اقیانوس آرام غربی - ژاپن ، فیلیپین و جمهوری کره

ژاپــن بــه دبیرخانــه کنوانســیون کنتــرل دخانیــات گــزارش داده اســت کــه قلیــان تحــت 
قانــون تجــارت دخانیــات تنظیــم می شــود، تحــت قانــون مالیــات بــر دخانیــات مالیــات 
مــی گیــرد و در ســایر قوانیــن مربوطــه گنجانــده شــده اســت. فیلیپیــن بــه دبیرخانــه 
ــی  ــر مل ــان را در ســطح زی ــات گــزارش داده اســت کــه قلی کنوانســیون کنتــرل دخانی
ــد در  ــه بای ــی را ک ــدارهای متن ــه هش ــزارش تهی ــره گ ــوری ک ــد. جمه ــم می کن تنظی
مــورد تمــام محصــوالت قلیــان اعمــال شــود بــه دبیرخانــه کنوانســیون کنتــرل دخانیــات 

گــزارش داده اســت.

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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ــوط  ــی مرب ــه اتخــاذ قوانیــن و مقررات ــون بررســی شــده فقــط ب ــوارد، مت در بیشــتر م
می شــود کــه بــرای محصــوالت تنباکــو قلیــان و اســتفاده از قلیــان اعمــال شــده اســت. 
اجــرای مقــررات مربــوط بــه قلیــان و تجربیــات مربــوط بــه آن، از جملــه موفقیــت هــا 
و چالــش هــا کمتــر مســتند شــده اســت. ارزیابــی صحیــح سیاســت هــا، اجــرای آنهــا و 
ارزیابــی تأثیــر آنهــا نیــز وجــود نــدارد، فقــط فــرض هــای محــدودی در مورد اثربخشــی، 
کارآیــی، پایــداری و همچنیــن تأثیــرات کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت ایــن اقدامــات مجــاز 
ارائــه شــده اســت. عــالوه برایــن تناقضاتــی در مــورد اینکــه چگونــه محصــوالت دخانــی 
ــاهده  ــت مش ــه اس ــرار گرفت ــیدگی ق ــورد رس ــف م ــورهای مختل ــط کش ــان توس قلی
ــوالت  ــایر محص ــد س ــه مانن ــان ب ــی قلی ــوالت دخان ــوارد محص ــیاری از م ــد. در بس ش
ــی  ــت. در حال ــده اس ــده ش ــط گنجان ــن مرتب ــت و در قوانی ــده اس ــاظ ش ــی لح دخان
ــته  ــار گذاش ــخص کن ــن مش ــان از قوانی ــی قلی ــوالت دخان ــوارد محص ــایر م ــه در س ک
ــوالت  ــخصی از محص ــف مش ــی تعری ــررات مل ــن و مق ــیاری از قوانی ــت. بس ــده اس ش
دخانــی قلیــان ندارنــد کــه منجــر بــه تفســیر متناقــض اقدامــات و در نتیجــه اجــرای 
انهــا شــده اســت. مشــاهدات کلیــدی ذکــر شــده بــه شــرح زیــر توســط مرکــز دانــش 
دبیرخانــه کنوانســیون کنتــرل دخانیــات براســاس ارتبــاط آنهــا بــا ماده هــای مختلــف 

ایــن معاهــده انجــام شــده اســت.  
ماده 6 - اقدامات قیمت و مالیات برای کاهش تقاضا برای دخانیات

افزایــش مالیــات بــر ســیگار نشــان داده اســت کــه در کاهــش مصــرف ســیگار و افزایــش 
ــه  ــوط ب ــه دلیــل کاهــش هزینــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی مرب ــت ب درآمــد دول
دخانیــات موثــر اســت. می تــوان فــرض کــرد کــه چنیــن مداخالتــی می توانــد مصــرف 
قلیــان را کاهــش دهــد. بــا ایــن حــال، هنگامــی کــه چنیــن اقدامــات قانونــی توســط 
ــر  ــن تأثی ــود مســتندات ای ــام ش ــات انج ــرل دخانی کشــورهای عضــو کنوانســیون کنت

مــورد نیــاز خواهــد بــود )97، 92، 7(.
ماده 8 - محافظت از قرار گرفتن در معرض دود دخانیات

مطالعــات انجــام شــده تاکنــون ایــن واقعیــت را اثبــات می کنــد کــه اســتعمال قلیــان 
بــرای مصــرف کننــدگان قلیــان و آنهایــی کــه قلیــان مصــرف نمی کننــد مضــر اســت. 
می تــوان از ایــن اطالعــات اســتفاده کــرد و سیاســت گذاران را در مــورد لــزوم و اجــرای 
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ممنوعیت هــای مناســب مصــرف دخانیــات در محیط هــای داخلــی در کافه هــا، 
ــرد )7، 16، 69، 93(. ــب ک ــان ترغی ــده قلی ــای ارائه دهن ــتوران ها و کلوپ ه رس

ــای  ــون افش ــات و قان ــوالت دخانی ــات محص ــررات محتوی ــواد 9 و 10 - مق م
ــات ــوالت دخانی محص

ــام داده  ــم دار انج ــو طع ــت تنباک ــورد ممنوعی ــل را در م ــکار عم ــا ابت ــه اروپ اتحادی
ــت  ــررات پیشــنهادی ممنوعی ــان در مق ــی قلی ــن حــال محصــوالت دخان اســت در عی
ــتعمال  ــی اس ــرک اصل ــا مح ــده ه ــم دهن ــه طع ــه اینک ــه ب ــا توج ــده اند. ب ــاظ نش لح
ــان  ــی قلی ــررات محصــوالت دخان ــت آن در مق ــردن ممنوعی ــان هســتند لحــاظ ک قلی
در سیاســت هــای جــاری کشــورها مطابــق بــا تصمیــم کنوانســیون کنتــرل دخانیــات 
ــی  ــمی و آالیندگ ــات س ــن محتوی ــن، قوانی ــالوه برای ــرد. ع ــنهاد ک ــوان پیش ــی ت را م
ــرای  ــا بکارگیــری روش هــای آزمایــش اســتاندارد ب محصــوالت دخانــی را مــی تــوان ب
انــدازه گیــری نیکوتیــن، نیتروزامیــن هــا و مــواد مرطــوب کننــده مخصــوص تنباکــو ، 

ــید )102(. ــود بخش ــوالت را بهب ــن محص ــنگین در ای ــزات س pH و فل

ماده 11 - بسته بندی و برچسب زدن بر روی محصوالت دخانی
ــی  ــوازم جانب ــان و ل ــو قلی ــای تنباک ــته ه ــود در بس ــده موج ــراه کنن ــات گم توضیح
ــی  ــناد کاف ــرد )17(. اس ــاص ک ــب گذاری خ ــق برچس ــوان از طری ــی ت ــه را م مربوط
ــمت های  ــر روی قس ــده ب ــدار دهن ــب های هش ــتفاده از برچس ــی اس ــورد چگونگ در م
بدنــه قلیــان، شــلنگ، زغــال چــوب، مخلــوط توتــون، فیلترهــا و لب گیــر در دســترس 
ــور  ــش نوظه ــک دان ــن ی ــن همچنی ــالوه برای ــت )7 ، 17 ، 18 ، 69 ، 84 ، 93(. ع اس
در مــورد اثربخشــی هشــدارهای ســالمتی در مــورد محصــوالت دخانــی قلیــان وجــود 
ــد در جهــت ایجــاد سیاســت مناســب اســتفاده شــود )106 – 104(.  دارد کــه می توان
ــات  ــرل دخانی ــیون کنت ــتورالعمل های کنوانس ــا دس ــت ب ــورت مطابق ــن، در ص بنابرای
ــای  ــن در بســته ه ــم قطــران و نیکوتی ــوای ک ــورد محت ــط مســتند در م ــات غل اطالع
تنباکــو قلیــان نیــز پایــان خواهــد یافــت )16 ، 20 ، 69 ، 103(. همچنیــن، کشــورهایی 
ــه آن  ــوط ب ــوازم جانبــی مرب کــه از قبــل هشــدارهای ســالمتی را در مــورد قلیــان و ل
اتخــاذ کرده انــد می تواننــد تجربیــات خــود را بــا ســایر کشــورها در میــان بگذارنــد تــا 

ــد. ــری را تســهیل کنن بکارگیــری چنیــن هشــدارهای متنــی و تصوی
ماده 12 - آموزش، ارتباطات، مهارت آموزی و آگاهی عمومی

ــه هایــی از برنامه هــای آموزشــی موفــق وجــود دارد کــه روی  در سراســر جهــان، نمون
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ــی مســتند نشــده  ــه خوب ــا ب ــن برنامه ه ــن حــال، ای ــا ای ــد. ب ــوده ان ــز ب ــان متمرک قلی
انــد. مستندســازی چنیــن تجربیاتــی مــی توانــد رونــد بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات 
ــد.  ــان کن ــت، را آس ــده اس ــه ش ــی آموخت ــن برنامه های ــه از چنی ــی را ک و درس های
ــت های  ــی از سیاس ــوان بخش ــه عن ــده ب ــرا ش ــی اج ــای آموزش ــن، برنامه ه همچنی
جامــع و کمپین هــای همگانــی گســترده می تواننــد ســودمند باشــند، بــه ویــژه 
هنگامــی کــه بــه درســتی پایــش و ارزیابــی شــوند. حمایــت طلبــی رســانه ای از طریــق 
ــدار  ــد در هش ــی می توانن ــه مدن ــال جامع ــای فع ــازمان ه ــد، س ــانه های عالقه من رس
دادن بــه شــهروندان در مــورد مضــررات اســتفاده از قلیــان و در از بیــن بــردن بســیاری 
از عقایــد نادرســت مربــوط بــه آن کمــک کننــده باشــد. بســیاری از بررســی ها نشــان 
داده انــد کــه چنیــن تالش هایــی همــراه بــا اجــرای جامــع سیاســت های اعمــال شــده 
ــات،  ــذاری و مالی ــت گ ــات قیم ــه اقدام ــان، از جمل ــی قلی ــوالت دخان ــورد محص در م
ــوی  ــر الگ ــد در تغیی ــی توان ــا م ــت ه ــایر سیاس ــج و س ــات و تروی ــت تبلیغ ممنوعی
اســتعمال دخانیــات افــراد موثــر باشــد. ایــن امــر مــی توانــد تغییــرات مثبــت رفتــاری 

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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ــد )108-107(. ــک کن ــرک تحری ــگام ت را هن
ماده 13 - تبلیغات، ترویج و حمایت مالی از دخانیات

مشــخص شــده اســت کــه اگــر ممنوعیــت تبلیغــات، ترویــج و حمایــت مالــی از دخانیات 
ــری  ــات موث ــد، اقدام ــای آن باش ــتورالعمل ه ــات WHO FCTC و دس ــا الزام ــق ب مطاب
بــرای کنتــرل دخانیــات اســت. بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن ممنوعیــت هــا 

بــه قلیــان و وســایل مصرفــی آن آن نیــز تعمیــم داده شــود. 
ماده 14 - اقدامات کاهش تقاضا در مورد وابستگی و ترک دخانیات

ــرف  ــد از مص ــی توان ــت م ــده اس ــدازی ش ــورها راه ان ــه در کش ــرک ک ــای ت برنامه ه
ــت  ــد، حمای ــرک کنن ــد ت ــه مــی خواهن ــی ک ــواع محصــوالت دخان ــدگان تمــام ان کنن
ــات کــه  ــرک دخانی ــی مناســب برنامه هــای ت ــش و ارزیاب ــن، از پای ــر ای ــد. عــالوه ب کن

بدون دخانیات
)4 تا 10 خردادماه 1400
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ــا تمــام  ــا دخانیــات نشــان مــی دهــد کــه تقریب ــی مرتبــط ب مــرور مســتندات قانون
کشــورها بــر تعریــف عمومــی دخانیــات بــرای پرداختــن بــه اســتعال قلیــان متکــی 
ــان حســاس نیســت )69(.  ــی قلی ــه مشــخصه های قانون ــف ب ــن تعری ــا ای هســتند، ام
ــوان درس  ــه عن ــوان ب ــان می ت ــرف قلی ــش مص ــده از افزای ــت آم ــه دس ــه ب از تجرب
آموختــه ای اســتفاده کــرد تــا تعریــف محصــوالت دخانــی را بــه روز رســانی و گســترس 
داد. ایــن اقــدام ایــن اطمینــان را مــی دهــد کــه هــر محصــول دخانــی جدیــد تحــت 

ــد.  ــرار می گیرن ــه ق ــر شــواهد و آگاهان ــرل مبتنــی ب ــررات کنت مق

ــرای  ــوان ب ــی و موسســات آموزشــی اجــرا می شــود، مــی ت در مراکــز بهداشــتی درمان
شناســایی عوامــل مهــم و مکانیزمــی اســتفاده کــرد کــه مصــرف کننــدگان را بــه تــرک 

ــد. ــب کن ــری از مصــرف مجــدد ترغی ــان و جلوگی قلی
ماده 16 - فروش به خردساالن و توسط آنها

اگــر کشــورها حداقــل ســن قانونــی بــرای خریــد یــا فــروش محصــوالت دخانــی از جملــه 
ــه آن  ــوط ب ــوازم جانبــی مرب ــان و ل ــد قلی ــا خری ــروش ی ــرای اســتفاده، ف ــل ســن ب حداق
اعمــال کننــد، ســودمند خواهــد بــود. عــالوه بــر ایــن، بــرای اطمینــان از انتشــار گســترده و 
یادگیــری مشــترک، مســتند ســازی مداخــالت موثــر و اجــرای چنیــن مقرراتی الزم اســت. 

ماده 20 - تحقیق، پایش و تبادل اطالعات
ــا اجــرا و تأثیــر اقدامــات خــاص  ــژه در ارتبــاط ب ــه وی ــا قلیــان، ب تحقیقــات مرتبــط ب
بــرای کنتــرل محصــوالت دخانــی قلیــان و اســتفاده از آن بایــد تقویــت شــود. محققــان 
عالقــه منــد بــه مداخــالت رفتــاری کــه جوامــع را هــدف قــرار مــی دهنــد، بایــد ایجــاد 
مشــارکت هــای بیــن کشــورهار را در نظــر بگیرنــد. ایــن مشــارکت مــی توانــد چنیــن 
شــواهدی ماننــد مقایســه اثــر محیــط هــا و حوزه هــای قضایــی مختلــف را خلــق کنــد. 
ــاز و در  ــن ب ــک انجم ــود و در ی ــه ش ــده مبادل ــتند ش ــات مس ــد اقدام ــس از آن بای پ

دســترس بــه اشــتراک گذاشــته شــود. 
ماده 21 - گزارش و تبادل اطالعات

ــرل  ــیون کنت ــات کنوانس ــررات الزام ــه مق ــه چگونگ ــر اینک ــق ب ــی دقی ــش و ارزیاب پای
ــر  ــژه ب ــز وی ــا تمرک ــرا ب ــای اج ــگ چالش ه ــد و چگون ــال می کنن ــات را اعم دخانی

ــت. ــم اس ــیار مه ــود، بس ــرف می ش ــان برط ــتفاده از قلی اس
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