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  A/FCTC/COP/2/7  مؤتمر األطراف في اتفاقية

  ٢٠٠٧ أبريل/ نيسان ٢٦  منظمة الصحة العالمية اإلطارية         
    بشأن مكافحة التبغ   

  الثانيةالدورة 
   من جدول األعمال المؤقت١-٣-٥البند 

  
  
  
  

  لتنفيذ االتفاقية مبادئ توجيهيةوضع 
  )FCTC/COP1(15)القرار (

  
   الحماية من التعرض لدخان التبغ:٨المادة 

  
  

 في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبـغ، فـي دورتـه               قرر مؤتمر األطراف    -١
  ):FCTC/COP1(15)القرار : ( ما يلي، في جنيف٢٠٠٦فبراير / األولى المعقودة في شباط

  
، وعلـى النحـو     ٩ و ٨وص المادتين   اعتماد القوالب المتعلقة بوضع المبادئ التوجيهية بخص        )١(

   الملحقين بهذا القرار؛٢ و١الوارد في المرفقين 
  
 والمرحلة األولـى مـن المـادة        ٨منح األولوية القصوى للمبادئ التوجيهية الخاصة بالمادة          )٣(
وأن يطلب إلى أمانة االتفاقية الشروع في العمل بشأن هذه المبـادئ التوجيهيـة، علـى أسـاس                   ،٩

تقديم مسودة المبادئ التوجيهية إلى مؤتمر األطراف الثاني، إن أمكـن، أو تقـديم تقـارير                و القوالب،
  مرحلية؛

  
مطالبة أمانة االتفاقية باالستفادة من هذه المعايير في إعداد خطـة عمـل لوضـع المبـادئ                   )٥(

  ي؛التوجيهية المتعلقة بالمواد ذات الصلة، كي ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثان
  
دعوة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الخبرة الخاصة في األمور              )٦(

المتعلقة بالمبادئ التوجيهية، إلى المشاركة والمساهمة بنشاط في مواصلة وضـع وإعـداد المبـادئ               
  .التوجيهية، بناء على طلب أمانة االتفاقية

  
   العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ من اتفاقية منظمة الصحة٨ و٧ المادتان

  
 الرامية إلى الحـد     السعريةالتدابير غير    (تفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية       من ا  ٧تنص المادة     -٢

  : على جملة أمور منها ما يلي) من الطلب على التبغ
  

ابير الفعالة الضرورية   يتخذ كل طرف ويطبق، تدابير تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو غيرها من التد               
األطراف األخرى تعاونـاً     حسب االقتضاء، مع     ،، ويتعاون ١٣ إلى   ٨لتنفيذ التزاماته طبقاً للمواد من      
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ويقترح مؤتمر األطراف مبادئ . و عن طريق هيئات دولية مختصة بهدف تطبيق تلك التدابيرمباشراً أ 
  .توجيهية مناسبة لتطبيق أحكام هذه المواد

  
 تلـزم   ) الحماية من التعرض لـدخان التبـغ       ( من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية        ٨والمادة    -٣

  وتقـر المـادة   .  توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ   فعالةاألطراف، على نحو أكثر تحديداً، باتخاذ خطوات        
  :ةآلراء العلمية على أن دخان التبغ غير المباشر يودي بالحياباإلجماع الكبير ل ١-٨
  

 التعرض لدخان التبغ يسبب الوفاة واألمـراض        أناألطراف بأن القرائن العلمية أثبتت دون لبس         تسلّم  
  .والعجز

  
 على أن تقوم األطراف باعتماد وتنفيذ تدابير فعالة توفر الحماية مـن التعـرض               ٢-٨وتنص المادة     -٤

  :لدخان التبغ
  

 الخاضعة لواليته القضائية الوطنية حـسبما       يتخذ كل طرف وينفذ ويعزز بصورة فعالة في المناطق        
تحددها القوانين الوطنية وعلى سائر مستويات الوالية القضائية، اعتماد وتنفيذ تـدابير تـشريعية              

أو غيرها من التدابير التي توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ في أمـاكن              / وتنفيذية وإدارية و  
ماكن العمومية الداخلية، وحسب االقتضاء، األماكن العمومية العمل الداخلية ووسائل النقل العام واأل

  .األخرى
  

   هذه المبادئ التوجيهيةعملية إعداد
  
 دعت منظمة الصحة العالمية، بصفتها األمانة المؤقتة التفاقية         FCTC/COP1(15)عمالً بأحكام القرار      -٥

 والقرار  FCTC/COP1(10)قاً ألحكام القرار     وطب ٢-٢٤عمالً بأحكام المادة    (منظمة الصحة العالمية اإلطارية     
 في جنيف بين الميسرين الرئيـسيين المعنيـين         ٢٠٠٦مايو  /  أيار ٢٦ إلى عقد اجتماع في      ١،)١-٥٦ج ص ع  
والميسرون الرئيسيون  .  للتحرر من التبغ   منظمة الصحة العالمية  ومبادرة  ) فنلندا وأيرلندا ونيوزيلندا   (٨بالمادة  

عدة إلى أمانة االتفاقية    ولى لمؤتمر األطراف أن تقدم المسا     رضت رسمياً في الدورة األ    هم تلك األطراف التي ع    
 ٢٠٠٦مـايو   /  أيار ٢٦قد في   وفي االجتماع الذي ع   . ٨في قيادة عملية صياغة المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة         

 وعناوين فصول للمبادئ    اتفق كل من الميسرين الرئيسيين ومبادرة المنظمة للتحرر من التبغ على هيكل مؤقت            
عملية صياغة المبادئ التوجيهية عقد اجتمـاع لفريـق         فق كذلك على أن من الضروري لتيسير        واتُ. التوجيهية

واتُفـق  .  الميسرين الرئيسيين ومبادرة المنظمة للتحرر من التبغ وممثلي المجتمع المدني          استشاري يجمع عامل  
 األطراف فـي     على مؤتمر  ةيدة المبادئ التوجيه   مسو الستشارياكذلك على أن يعرض اجتماع الفريق العامل        

  .دورته الثانية لكي ينظر فيها
  
 خـالل   االستـشاري وبعد ذلك وافقت أيرلندا، الميسر الرئيسي، على استضافة اجتماع الفريق العامل              -٦

سرون الرئيـسيون   وحضر االجتماع المي  .  في دبلين  ٢٠٠٦نوفمبر  /  تشرين الثاني  ٣ إلى   ١الفترة الممتدة من    
 ومدغشقر ومالي والمكسيك وبنما وبيـرو       الكاميرون وجيبوتي وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وجامايكا     (والشركاء  

                                                           
جمعية الصحة العالمية اتُخذ في . طارية بشأن مكافحة التبغاتفاقية منظمة الصحة العالمية اإل. ١-٥٦ج ص عالقرار    ١

جنيـف،  .  والمالحق القرارات والمقررات اإلجرائية  . ٢المجلد  . ٢٠٠٣مايو  /  أيار ٢٨-١٩، جنيف،   والخمسينالسادسة  
 ).١/سجالت/ ٥٦/٢٠٠٣ج ص عالوثيقة  (٢٠٠٣منظمة الصحة العالمية، 



A/FCTC/COP/2/7  

3 

 والمفوضـية   ١،)واي وفـانواتو   العظمى وأيرلندا الشمالية وأوروغ    والسويد وتايلند والمملكة المتحدة لبريطانيا    
ممـت   ع ٢٠٠٧ينـاير   / وفي أوائل كانون الثـاني    .  المدني األوروبية وكذلك الممثلون المدعوون من المجتمع     

الرأس األخضر وجزر مارشال والنـرويج      (دة هذه المبادئ التوجيهية لكي يقدم المراجعون مدخالتهم فيها          مسو
  ٢. مكتب مؤتمر األطراف هيئةدة النهائية إلىقبل تقديم المسو) وباالو

  
الحماية من التعـرض    ية بشأن السياسات الخاصة ب    منظمة الصحة العالم  توصيات  : إرشادات تكميلية 

  لدخان التبغ غير المباشر
  
لحماية من التعرض لدخان التبغ غيـر المباشـر         الخاصة با  السياسات   بشأنستنشر المنظمة توصياتها      -٧
هذه المبـادئ التوجيهيـة،      ذات الصلة ب  والتي تعرض المعلومات العامة     ) ٢٠٠٧قريباً في عام    التي ستصدر   (

. نات العلمية والخبرات القطرية التي تستند إليها هذه المبادئ التوجيهية         دم معلومات مفصلة إضافية عن البي     وتق
 على الرجوع إلى توصـيات المنظمـة        ، وكذلك جميع الدول األخرى األعضاء في المنظمة       ،ع األطراف تشجو

ض لدخان التبغ، وخصوصاً مـن خـالل         السياسات لدى وضع وتنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من التعر          بشأن
  .من الدخانالخالية األماكن بالتشريعات الخاصة 

  
 الفريـق العامـل المعنـي       أعدها، والتي   ٨دة المبادئ التوجيهية لتنفيذ المادة       مسو ١وترد في المرفق      -٨

  .، وذلك لكي ينظر فيها مؤتمر األطرافFCTC/COP1(15)بوضع المبادئ التوجيهية طبقاً للقرار 
  
  
  

                                                           
 .تذاراً عن الحضورأرسل كل من البرازيل والصين وفيجي اع   ١
تتألف هيئة مكتب مؤتمر األطراف من أعضاء المكتب المنتخبين من بين ممثلي األطراف الحاضرين فـي الـدورة      ٢

ويمثل كل إقلـيم مـن      . العادية األولى لمؤتمر األطراف، وتضم رئيساً وخمسة نواب للرئيس يتولى أحدهم مهام المقرر            
 .كتبأقاليم المنظمة بأحد أعضاء هيئة الم
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  ١ق فالمر
  

دة المبادئ التوجيهية بشأن الحماية من التعرض لدخان التبغ، بالصيغة التي وضعها مسّو
 الذي اتخذه مؤتمر األطراف في اتفاقية FCTC/COP1(15)الفريق العامل المنعقد طبقاً للقرار 

   في دورته األولى بشأن مكافحة التبغةمنظمة الصحة العالمية اإلطاري
  
  

   واالعتبارات الرئيسيةالمقصودة والغرضان المنشودانالغاية 
  

  غاية المبادئ التوجيهية
  
اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية ومقاصد مؤتمر األطـراف يتمثـل           سائر أحكام   بالتساوق مع     -١

وتـستند  . ٨ بالتزاماتها بمقتـضى المـادة       راف على الوفاء  الهدف من هذه المبادئ التوجيهية في مساعدة األط       
المبادئ التوجيهية إلى أفضل البينات المتاحة وإلى خبرة األطراف التي نفذت بنجاح تدابير فعالـة للحـد مـن              

  .التعرض لدخان التبغ
  
  للمـصطلحات ذات الـصلة،     وتعـاريف  بيانات مبادئ     ما اتُفق عليه من    وتتضمن المبادئ التوجيهية    -٢
وفضالً عن هذا تحـدد     . توصيات بخصوص الخطوات الالزم اتخاذها للوفاء بااللتزامات المحددة في االتفاقية         و

ع وتـشج . المبادئ التوجيهية التدابير الضرورية لتحقيق الحماية الفعالة من أخطار دخان التبغ غيـر المباشـر          
بل فحسب، اجباتها القانونية المحددة في االتفاقية  الوفاء بو، ال فيهذه المبادئ التوجيهيةاستخدام األطراف على  

  . حماية الصحة العمومية مجالاتباع أفضل الممارسات فيفي أيضاً 
  

   المبادئ التوجيهيةالغرضان المنشودان من
  
الغرض األول هو توضيح التزامـات      و.  ببعضهما البعض  مرتبطانلهذه المبادئ التوجيهية غرضان       -٣

 العلميـة نات   بطريقة تتساوق مع البي    ، من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية      ٨ األطراف بمقتضى المادة  
 الممارسات المتبعة على نطاق العالم في تنفيذ التـدابير          لبخصوص التعرض لدخان التبغ غير المباشر، وأفض      

عـن االمتثـال     وذلك من أجل ترسيخ مستوى عاٍل مـن المـساءلة         ،   التبغ دخانالخالية من   األماكن  بالخاصة  
أما الغرض الثاني فهو تحديد     .  يمكن بلوغه   مستوى من الصحة   تحقيق أعلى للمعاهدة، ومساعدة األطراف على     

 كما هو منصوص ، لتوفير الحماية الفعالة للناس من التعرض لدخان التبغ   الالزمةالعناصر الرئيسية للتشريعات    
  .٨عليه في المادة 

  
  االعتبارات األساسية

  
  :لي بيان االعتبارات األساسية التي كان لها تأثيرها في إعداد هذه المبادئ التوجيهيةفيما ي  -٤
  

 يستند إلى ،  ٨إن واجب توفير الحماية من دخان التبغ، والذي يشكل جزءاً ال يتجزأ من نص المادة                  )أ(
ر توفير  عتب دخان التبغ غير المباشر ي     استنشاقففي ظل أخطار    . حقوق اإلنسان والحريات األساسية   

في  والحق   ، الحق في الحياة    أمور منها  الحماية من دخان التبغ أمراً من األمور المشمولة ضمناً في         
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 وكذلك في الحق في بيئة صحية، كما هو معترف به   ، يمكن بلوغه  من الصحة التمتع بأعلى مستوى    
مية واتفاقية حقوق   بما في ذلك دستور منظمة الصحة العال      (في العديد من الصكوك القانونية الدولية       

الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق             
 رسمياً في ديباجة اتفاقية منظمة الصحة العالمية        مدرج، وكما هو    )االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .على النحو المعترف به في دساتير العديد من الدولو ،اإلطارية
  
 من ِقبل الحكومات بسن تشريعات لحماية       يتوافق مع التزام   من دخان التبغ     األفرادإن واجب حماية      )ب(

ويشمل هذا االلتزام جميع األشـخاص      . األفراد من التهديدات المحدقة بحقوقهم وحرياتهم األساسية      
  .يقتصر على مجموعات سكانية بعينها وال

  
وصنف . أن دخان التبغ غير المباشر يسبب السرطان      ب قطعتمدة  إن العديد من الهيئات العلمية المع       )ج(

دخان التبغ غيـر    ) مثل فنلندا وألمانيا  (بعض األطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية         
المباشر كأحد مسببات السرطان، وأدرج الوقاية من التعرض له أثناء العمـل ضـمن تـشريعاته                

، يمكن إلزام ٨ فباإلضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة ،ومن ثم. الخاصة بالصحة والسالمة
 طبقاً لقوانينها القائمة بـشأن أمـاكن العمـل أو           ،خطر التعرض لدخان التبغ   األطراف بالتصدي ل  

  .واد المسرطنةالقوانين األخرى التي تحكم التعرض للمواد الضارة، بما في ذلك الم
  

   الحماية من التعرض لدخان التبغتستند إليها بيان المبادئ والتعاريف ذات الصلة التي
  

  المبادئ
  
 من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية من الضروري إيجاد التـزام            ٤مثلما أشير إليه في المادة        -٥

وينبغي أن تستهدي عملية تنفيـذ      .  من التعرض لدخان التبغ    اتخاذ تدابير لحماية الجميع   سياسي صارم من أجل     
  .ن االتفاقية بالمبادئ التالية المتفق عليها م٨المادة 

  
  ١المبدأ 

  
 مـن   ٨ في المـادة     هو متوخى تقتضي التدابير الفعالة لتوفير الحماية من التعرض لدخان التبغ، كما             -٦

اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية، القضاء التام على التدخين ودخان التبغ في مكان معين أو بيئة معينـة                  
وليس هناك مستوى مأمون من التعرض لدخان التبغ،        . ٪١٠٠ بنسبة   دخان التبغ جعل البيئة خالية من     من أجل   

نات  غير المباشر، ألنها تتعارض مع البيدخان التبغلسمية الناجمة عن القيمة الحدية لوينبغي رفض مفاهيم مثل 
٪، ١٠٠ بنـسبة    دخان التبغ ر خلو البيئة من      مراراً وتكراراً عدم فعالية األساليب األخرى غي       تبينوقد  . العلمية

، ) أم ال  منفـصلة سواء أكانت لها نظم تهويـة       ( أماكن للتدخين    وتخصيصبما في ذلك التهوية وترشيح الهواء       
أن األساليب الهندسية ال تحمي من التعرض لدخان التبغتثبتنات قاطعة، من علمية وغيرها، وهناك بي .  

  
  ٢المبدأ 

  
وينبغي أن تكون جميع أماكن العمـل الداخليـة         .  الناس من التعرض لدخان التبغ     يعجمينبغي حماية     -٧

  .دخان التبغ خالية من العمومية الداخليةواألماكن 
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  ٣المبدأ 
  
وقد تبـين مـراراً وتكـراراً أن        . من الضروري سن تشريع لحماية الناس من التعرض لدخان التبغ           -٨

 غير فعالة،   خان التبغ والتي تعتمد على الجانب الطوعي هي سياسات        السياسات الخاصة باألماكن الخالية من د     
  .فالتشريع، لكي يكون فعاالً، ينبغي أن يكون بسيطاً وواضحاً وقابالً لإلنفاذ. وال توفر حماية كافية

  
  ٤المبدأ 

  
٩-  ت الخاصة   للنجاح في تنفيذ وإنفاذ التشريعا     الضروريةعد التخطيط الجيد والموارد الكافية من األمور        ي

  .باألماكن الخالية من دخان التبغ
  

  
  ٥المبدأ 

  
 للتدابير الخاصة باألماكن الخالية مـن دخـان التبـغ،          الدعم   تهيئة دور محوري في     للمجتمع المدني   -١٠

  . التشريعات وتنفيذها وإنفاذهاإعدادوضمان االمتثال لها، وينبغي إدراجه كشريك نشط في عملية 
  

  ٦المبدأ 
  
 وإنفاذها وآثارها للرصـد     ، دخان التبغ  الخاصة باألماكن الخالية من   تشريعات  الخضع تنفيذ    ي ينبغي أن   -١١

 ،وينبغي أن يشمل ذلك رصد ومواجهة أنشطة دوائر صناعة التبغ التي تقوض تنفيذ وإنفاذ التشريعات              . والتقييم
  . من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية٤-٢٠كما هو محدد في المادة 

  
  ٧بدأ الم

  
 هذه الحماية عند اللزوم، ويمكن أن        نطاق  لدخان التبغ وتوسيع   ينبغي تعزيز حماية الناس من التعرض       -١٢

التي تأخذ في    وسائر التدابير    وتحسين اإلنفاذ، تشمل هذه اإلجراءات سن تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات          
  .راسات الحالة في دالمعروضةنات العلمية الجديدة والخبرات  البيالحسبان

  
  التعاريف

  
وترد هنا عدة توصـيات     .  بتعريف المصطلحات الرئيسية   االعتناءمن المهم، لدى وضع التشريعات،        -١٣

مل التعاريف الـواردة    وتكِّ. بخصوص التعريفات المالئمة، على أساس الخبرات المكتسبة في العديد من البلدان          
  .اقية منظمة الصحة العالمية اإلطاريةفي هذا الفرع التعاريف المدرجة بالفعل في اتف

  
  "دخان التبغ المنتشر في البيئة"أو " دخان التبغ غير المباشر"

  
 من اتفاقية   ٨ نمط دخان التبغ الذي تتناوله المادة        صطلحات بديلة يشيع استعمالها لوصف    هناك عدة م    -١٤

دخان "، ومصطلح   "بغ غير المباشر  دخان الت "مصطلح  ومن هذه المصطلحات    . منظمة الصحة العالمية اإلطارية   
مـن  وينبغي تالفي استخدام مصطلحات     ". ه اآلخرون دخان التبغ الذي ينفث   "ومصطلح  " التبغ المنتشر في البيئة   

 التجربة في فرنسا وأماكن أخرى تظهر أن        حيث إن ،  "التعرض الالإرادي لدخان التبغ   "و" ريالتدخين القس "قبيل  
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. مقبـول أمر  " اإلرادي" التعرض    مفاده أن   موقف لدعم هذه المصطلحات    ملتستعدوائر صناعة التبغ يمكن أن      
" SHS" أحيانـاً بـالرمز      يختـصر ، والـذي    "دخان التبغ غير المباشر   "والمصطلحان المفضالن هما مصطلح     

 ؛)باإلنكليزيـة  ("ETS"ختصر أحياناً بـالرمز     ، والذي ي  " تبغ المنتشر في البيئة   دخان ال "ومصطلح   )باإلنكليزية(
  ".دخان التبغ غير المباشر" مصطلح المبادئ التوجيهيةوتستخدم هذه 

  
الدخان المنبعث من طرف السيجارة المحترق      " بأنه   "مصطلح دخان التبغ غير المباشر    "ويمكن تعريف     -١٥

  ". المدخنيقترن بها الدخان الذي ينفثهأو من أي منتج آخر من منتجات التبغ التي عادة ما 
  
 هذا المـصطلح،    لويشتم. ٪١٠٠هو الهواء الخالي من الدخان بنسبة       " دخان التبغ الي من   الهواء الخ "  -١٦

  ١.ولكنه ال يقتصر، على الهواء الذي ال يمكن فيه رؤية دخان التبغ أو استنشاقه أو قياسه
  

  "التدخين"
  
حكم فيـه،    من منتجات التبغ أو الت      مشعل ينبغي أن يعرف هذا المصطلح على نحو يشمل حيازة منتج           -١٧

  . طواعيةبصرف النظر عما إذا كان يتم استنشاق الدخان أو نفثه
  

  " العموميةاألماكن"
  
سيتفاوت بين الواليات القضائية فـإن      " األماكن العمومية "على الرغم من أن التعريف الدقيق لمصطلح          -١٨

   ينبغـي أن يـشمل التعريـف       و. ف التشريع هذا المصطلح تعريفاً واسعاً إلى أبعد حد ممكن         من المهم أن يعر
 أو األماكن التي تستخدم استخداماً جماعياً، بصرف النظر عن          الجماهيرالمستخدم جميع األماكن المتاحة لعامة      

  .دخولها أو الحق في ملكيتها
  

  "المغلقة"أو " الداخلية"
  
وألن ". الداخلية"ة   على توفير الحماية من دخان التبغ في أماكن العمل واألماكن العمومي           ٨تنص المادة     -١٩

ينبغي على وجه التحديد دراسة تجارب مختلف البلـدان         " الداخلية"هناك إشكاليات محتملة في تعريف المناطق       
وينبغي أن يكون التعريف شامالً وواضحاً بقدر اإلمكان، كما ينبغي الحرص فـي             . في تعريف هذا المصطلح   

ويوصى . معنية" داخلية"يمكن أن يستبعد منها مناطق      نحو   قوائم يمكن تفسيرها على      إيجاد التعريف على تالفي  
على نحو يشمل أي حيز يغطيه سـقف أو         ) "المغلقة"أو  " (الداخلية"المناطق  في هذا الصدد بأن يعرف مصطلح       

حائط أو أكثر أو جانب أو أكثر، بصرف النظر عن نوع المواد المستخدمة في بناء السقف أو الحائط أو                   يحده  
  .البناء دائماً أم مؤقتاً رف النظر عما إذا كانالجنبات، وبص

  
  "مكان العمل"

  
أي مكان يستخدمه الناس أثنـاء  "تعريفاً واسعاً من قبيل " مكان العمل"ينبغي أن يكون تعريف مصطلح        -٢٠

إنما ينبغي أن يشمل    وضطلع به مقابل أجر     وينبغي أال يقتصر ذلك على العمل الذي ي       ". أداء وظيفتهم أو عملهم   
وباإلضافة إلى ذلـك فـإن      . أيضاً العمل التطوعي، إذا كان من نوع العمل الذي عادة ما يدفع أجر في مقابله              

ال تشمل فحسب تلك األماكن الذي يؤدى فيها العمل ولكنها تشمل أيضاً كل األماكن الملحقـة أو                 " أماكن العمل "

                                                           
وينبغي إيالء االهتمام إلمكانية أن . يمكن أن توجد العناصر المكونة لدخان التبغ في الهواء بمقادير أقل من أن تقاس   ١

 .تحاول دوائر صناعة التبغ أو قطاع الضيافة استغالل حدود هذا التعريف
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 أداء وظيفتهم، بما في ذلك، علـى سـبيل          المرتبطة بها والتي يستخدمها العمال، على نحو مشترك، على مدار         
المثال، األروقة والمصاعد وبئر السلم والردهات والمرافق المشتركة والمقاهي والمراحيض وغرف الجلـوس             

عتبر المركبات المستخدمة أثناء    وتُ. ومطاعم الوجبات السريعة، وكذلك المباني الملحقة، مثل السقائف واألكواخ        
  .عريفها على هذا النحو تحديداًالعمل أماكن عمل وينبغي ت

  
 إقامة، مثل   أماكنوينبغي إيالء االهتمام بعناية ألماكن العمل التي هي أيضاً منازل يسكنها األفراد أو                -٢١

فهذه األماكن تشكل أيضاً أمـاكن عمـل تخـص          . دور رعاية المسنين  السجون ومؤسسات الصحة النفسية أو      
  .رض لدخان التبغأشخاصاً آخرين ينبغي حمايتهم من التع

  
  "وسائل النقل العام"

  
، في مقابـل    نقل الجماهير ينبغي أن تعرف وسائل النقل العام على نحو يشمل أي مركبة تستخدم في                -٢٢

  .وينبغي أن يشمل ذلك سيارات األجرة. أجر أو مكسب تجاري عادة
  

  نطاق التشريع الفعال
  
أمـاكن  ) ١( من التعرض لدخان التبغ في       لحماية الناس   توفر  على اعتماد تدابير فعالة    ٨تنص المادة     -٢٣

األمـاكن  "،  "وحـسب االقتـضاء    ")٤(،  وسائل النقل العام  ) ٣(األماكن العمومية الداخلية،    ) ٢(العمل الداخلية،   
  ".العمومية األخرى

  
  العموميـة   عن طريق ضمان أن تكون جميـع األمـاكن         التزاماً بتوفير الحماية للجميع   ويفرض ذلك     -٢٤

خارجية أو شبه   (الداخلية وجميع أماكن العمل الداخلية وجميع وسائل النقل العام، وربما أماكن عمومية أخرى              
وال يوجد مبرر ألي استثناء على أساس حجج صحية         . ، خالية من التعرض لدخان التبغ غير المباشر       )خارجية

ينبغي أن يكون ذلك في أدنـى       فأخرى   االستثناءات على أساس حجج      فيوإذا ما كان يجب النظر      . أو قانونية 
 على التزام ٨فإذا تعذّر على أي طرف تحقيق التغطية للجميع على الفور، تنص المادة         وباإلضافة إلى هذا    . حد

وينبغي أن يناضل كـل     . تشمل الجميع  مستمر بالعمل بأسرع ما يمكن على إلغاء أية استثناءات وجعل الحماية          
ميع في غضون خمسة أعوام من بدء نفاذ اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة              طرف من أجل توفير الحماية للج     
  .اإلطارية بالنسبة إلى ذلك الطرف

  
 به سـابقاً مـؤتمر      أقروال توجد أية مستويات مأمونة من التعرض لدخان التبغ غير المباشر، ومثلما               -٢٥

 الهواء واسـتخدام أمـاكن      وتجديدفإن األساليب الهندسية، مثل التهوية       FCTC/COP1(15)في القرار   األطراف  
  .مخصصة للتدخين، ال توفر الحماية من التعرض لدخان التبغ

  
وينبغي توفير الحماية في جميع أماكن العمل الداخلية أو المغلقة، بما في ذلـك المركبـات المـزودة                    -٢٦

  ).مركبات التوصيلات األجرة أو سيارات اإلسعاف أو مثل سيار(بمحركات والمستخدمة في أماكن العمل 
  
فحسب وإنما أيضاً فـي     " الداخلية"وتنص المعاهدة على اتخاذ تدابير للحماية، ال في األماكن العمومية             -٢٧

 األمـاكن   تلـك  ولدى تعريف."حسب االقتضاء"، )أي الخارجية أو شبه الخارجية" (األخرى"األماكن العمومية  
رجية وشبه الخارجية ينبغي لألطراف، حيثما كان التشريع مالئماً، أن تنظر في البينة الخاصـة               العمومية الخا 

 الحماية األكثر فعالية  باألخطار الصحية المحتملة في مختلف األماكن، وأن تتخذ ما يلزم من إجراءات العتماد              
  .حيثما أظهرت البينة أن هناك خطراً قائماًضد التعرض لدخان التبغ، 
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ن الدعم والـسالسة     والتشاور معها وإشراكها من أجل ضما       الجماهير بالمعلومات  تزويد
  في التنفيذ

  
٢٨-  بخصوص مخاطر التعرض لدخان التبغ غيـر         العام عد إذكاء الوعي بين قادة الجماهير وقادة الرأي       ي 

ومية، بالشراكة مـع    لوكاالت الحك ل من األدوار الهامة     ، المستمرة المباشر، وذلك من خالل الحمالت اإلعالمية     
 ومـن أصـحاب المـصلحة     .  لـه  ودعمهمالمجتمع المدني، من أجل ضمان فهم الجماهير لإلجراء التشريعي          

 ومجموعـات أصـحاب     ، الـضيافة   قطاع  والمطاعم ورابطات  ، في هذا الصدد المؤسسات التجارية     الرئيسيين
 ،ظمات التي تمثـل األطفـال والـشباب        والمن ، والمهنيون الصحيون  ، ووسائل اإلعالم  ، ونقابات العمال  ،العمل

وينبغي أن تشمل جهود إذكاء الوعي      .  ودوائر البحوث وعامة الجمهور    ،ومؤسسات التعلم أو المؤسسات الدينية    
  .التشاور مع المؤسسات التجارية المتضررة وسائر المنظمات والمؤسسات على مدى عملية إعداد التشريع

  
ة على الضرر الذي يتسبب فيه التعرض لدخان التبغ غير المباشـر،  وينبغي أن تركز الرسائل الرئيسي    -٢٩

 لـضمان تـوفير    الذي له أساس علمي   الحل الوحيد   هو  وعلى أن القضاء على دخان التبغ في األماكن الداخلية          
الحماية الكاملة من التعرض، وحق كل العاملين في التمتع بحماية متساوية بمقتضى القانون، وأنه ليست هناك                

 الواليات القضائية تبين أن البيئـات       في عدد متزايد من    الصحة واالقتصاد ألن التجربة       مجالي  بين موازنة أية
 وينبغي أيضاً أن تستهدف حمالت توعية الجماهير األمـاكن التـي قـد              .الخالية من دخان التبغ مفيدة لكليهما     

  .خاصة، مثل المساكن البالنسبة إليهايكون التشريع مجدياً أو مالئما  ال
  
ومن الضروري أيضاً في هذا الصدد إجراء مشاورة واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة من أجـل                  -٣٠

وبمجـرد  . أن يتم سـنُّه    للتشريع بعد     الالزم توعية المجتمع المحلي واستنفاره بغية تيسير الحصول على الدعم        
 التجاريـة ويد أصـحاب المؤسـسات      اعتماد التشريع ينبغي إطالق حملة توعية تفضي إلى تنفيذ القانون وتز          

 .، مثل العالمـات    الخاصة بها  بإنتاج الموارد وياتهم  مسؤولبالقانون و ب تعرفهمومديري المباني بالمعلومات التي     
ومن شـأن الرسـائل   . عالية من االمتثال الطوعيبلوغ مستويات وستزيد هذه التدابير إمكانية التنفيذ السلس، و  

 على امتثالهم للقـانون أن تعـزز إشـراك           إلى المدخنين  دخنين وتوجيه الشكر  التي ترمي إلى تمكين غير الم     
  .اإلنفاذ والتنفيذ السلسالجماهير في 

  
  اإلنفاذ

  
  واجب االمتثال

  
ينبغي أن يفرض مسؤوليات قانونية عن االمتثال على المنشآت التجارية المتضررة           إن التشريع الفعال      -٣١
 االنتهاكات، وتطبق علـى المؤسـسات        مرتكبي عقوبات تفرض على  نص على   على المدخنين، وينبغي أن ي    و

وينبغـي أن يلقـي     . وينبغي أن يركز التشريع عادة على المنشآت التجاريـة        .  وربما على المدخنين   ،التجارية
آخر مسؤول عن المبنى،    التشريع بالمسؤولية عن االمتثال على عاتق مالك المبنى أو مدير المبنى وأي شخص              

  :وينبغي أن تشمل هذه الواجبات األمور التالية. حدد بوضوح اإلجراءات التي عليه أن يتخذهاوينبغي أن ي
  

واجب وضع عالمات واضحة عند المداخل وسائر المواقع المالئمة تبـين أن التـدخين غيـر                  )أ(
د أشكال ومحتويات هذه العالمات من ِقبل الـسلطات الـصحية أو            وينبغي أن تحد  . مسموح به 
 مـن خاللهـا     يقـوم أخرى تابعة للحكومة، ويمكن أن تحدد رقم هاتف أو آلية أخرى            وكاالت  

عن االنتهاكات، وكذلك اسم الشخص الذي ينبغي أن توجه إليـه الـشكاوى             باإلبالغ  الجمهور  
  داخل المبنى؛
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   من المبنى؛ سجائرمطفأةواجب إزالة أية   )ب(
  
  واجب اإلشراف على التقيد بالقواعد؛  )ج(
  
ويمكـن أن تـشمل   .  المبنىفيتخاذ خطوات محددة ومعقودة لثني األفراد عن التدخين   واجب ا   )د(

هذه الخطوات أن يطلب من الشخص عدم التدخين، ووقف تقديم الخدمة إليه، ومطالبته بمغادرة              
  .بالوكالة أو السلطة األخرى المعنية باإلنفاذالمبنى، واالتصال 

  
  العقوبات

  
وفي حين  .  االنتهاكات  مرتكبي غرامات أو عقوبات مالية أخرى تفرض على       التشريع   ينبغي أن يحدد    -٣٢

أن حجم هذه العقوبات سيعكس بالضرورة الممارسات واألعراف المحددة لكل بلد فإن هناك عدة مبادئ ينبغي                
واألهم في هذا الصدد هو أن تكون العقوبـات كافيـة لـردع      .  في هذا المضمار   أن يستهدي بها القرار المتخذ    

ومـن  . نتهاكات وإال فقد ال يكترث بها المنتهك، أو يتعامل معها على أنها مجرد تكاليف إلنجـاز األعمـال   اال
أكبر من تلك    من أجل ردع المؤسسات التجارية التي تنتهك التشريع          أن تكون العقوبات المفروضة   الضروري  

وينبغي أن تزيـد    . كون مواردهم أقل   والذين عادة ما ت    المفروضة من أجل ردع المنتهكين من األفراد المدخنين       
العقوبات مع تكرار االنتهاكات، وأن تكون متساوقة مع التعامل مع الجرائم األخرى المساوية في الخطورة في                

  .البلد
  
قد يسمح التشريع بفرض جزاءات إدارية، مثـل وقـف التـراخيص            وباإلضافة إلى العقوبات المالية       -٣٣

الجزاءات التي تشكل المالذ    "وتستخدم هذه   . ة المتابعة في البلد ونظامه القانوني     الممارسالتجارية، بما يتسق مع     
على نحو نادر، ولكنها بالغة األهمية إلنفاذ القانون على رغم أية مؤسسات تجارية تختار تحدي القانون      " األخير

  .مراراً وتكراراً
  
 في إطار السياق    إذا كان ذلك مالئماً   ت،   االنتهاكا  مرتكبي ويمكن النظر في إدراج عقوبات جنائية على        -٣٤

  .القانوني والثقافي للبلد
  

  الهيكل األساسي لإلنفاذ
  
 وينبغي أن يشمل نظامـاً لرصـد        ينبغي أن يحدد التشريع السلطة أو السلطات المسؤولة عن اإلنفاذ،           -٣٥

  .االمتثال ومالحقة المنتهكين قضائياً
  
ومـن  .  من االمتثـال    التجارية للتفتيش من أجل التحقق     إخضاع المؤسسات وينبغي أن يشمل الرصد       -٣٦

باألماكن الخالية من دخان    إنفاذ التشريع الخاص    رورة إلى إنشاء نظام تفتيش جديد يتعلق ب        أن تدعو الض   النادر
وبدالً من ذلك يمكن أن يتم عادة رصد االمتثال عن طريق آلية أو أكثر من اآلليات القائمة بالفعل لتفتيش                   . التبغ
وفي كثير  . وعادة ما توجد طائفة من الخيارات لهذا الغرض       . لمباني وأماكن العمل التابعة للمؤسسات التجارية     ا

من البلدان يمكن إدراج عمليات التفتيش الخاصة باالمتثال ضمن عمليات التفتيش الخاصة بمـنح التـراخيص                
 عمليات التفتـيش الخاصـة بالـصحة         التجارية، أو عمليات التفتيش الخاصة بالصحة واإلصحاح، أو        لألعمال

وقـد  .  برامج مماثلـة    ضمن والسالمة في أماكن العمل، أو عمليات التفتيش الخاصة بالسالمة من الحرائق أو           
  .يكون من المفيد استخدام العديد من مصادر جمع المعلومات هذه في آن واحد
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 فمن المرجحون على المستوى المحلي؛  إنفاذ القان موظفيمفتشين أو   ال، باستخدام   حيثما أمكن ويوصى،    -٣٧
ويقتضي هذا النهج إنشاء آليـة تنـسيق وطنيـة          . مستوى االمتثال يعزز  أن يزيد ذلك موارد اإلنفاذ المتاحة و      

  .لضمان اتباع نهج متساوق على نطاق الدولة
  
 عملية   النظر عن اآللية المستخدمة ينبغي أن يستند الرصد إلى خطة إنفاذ عامة، وأن يشمل              وبصرف  -٣٨

 يجمع الرصد الفعال بين عمليات التفتـيش المنتظمـة وعمليـات            ويمكن أن . خاصة بالتدريب الفعال للمفتشين   
وهذه الزيارات يمكن   .  أو المفاجئة، وكذلك الزيارات التي تتم بناء على الشكاوى         المحددة المواعيد التفتيش غير   

.  دون تعمد   معظم االنتهاكات  يرجح أن تتم   القانون، حيث    بدء نفاذ المبكرة التالية ل   في المرحلة    تثقيفيةأن تكون   
نات إذا لم تكـن      وبجمع العينات والبي   ، رهناً بأحكام القانون،    للمفتشين بدخول المباني   التشريعوينبغي أن يأذن    

وبالمثل ينبغي أن يحظر التشريع على المؤسسات التجارية        . هذه الصالحيات محددة بالفعل في القانون الساري      
  . اقة المفتشين عن أداء عملهمإع
  
وليس ضرورياً استخدام أعداد كبيرة من المفتشين، ألن عمليات . ليست بالمفرطةتكلفة الرصد الفعال و  -٣٩

، وألن التجربة تظهـر أن التـشريعات        والموظفين الموجودين التفتيش يمكن إنجازها بواسطة البرامج القائمة       
أي يقوم على إنفاذها الجمـاهير فـي        (تبغ سرعان ما تصبح ذاتية التنفيذ        من دخان ال   باألماكن الخالية الخاصة  

ذلت جهـود    عدد قليل من المالحقات القضائية إذا ما تم إنفاذ التشريع بعناية، وب            ال يلزم إال  وقد  ). المقام األول 
  . لتوعية المؤسسات التجارية والجماهيردؤوبة

  
ة التكلفة فستلزم موارد لتوعيـة المؤسـسات التجاريـة          وعلى الرغم من أن هذه البرامج ليست باهظ         -٤٠
تدريب المفتشين وتنسيق عمليات التفتيش وتعويض الموظفين عن عمليات تفتيش المؤسسات التجارية خـارج   و

وتستخدم برامج الرصد الفعالة مجموعة متنوعة      . تمويل لهذا الغرض  وينبغي تحديد آلية    . مل العادية ساعات الع 
 ورسوم منح تـراخيص األعمـال التجاريـة         المخصصة، بما في ذلك العائدات الضريبية       من مصادر التمويل  

  .والعائدات المخصصة المتأتية من الغرامات التي يدفعها المنتهكون
  

  استراتيجيات اإلنفاذ
  
من االمتثـال، وتبـسط تنفيـذ        تحقق أكبر قدر      أن تبع في اإلنفاذ  بإمكان األساليب االستراتيجية التي تُ      -٤١
  .تشريعات، وتقلل مستوى الموارد الالزمة لإلنفاذال
  
 حاسمة  على الفور لها أهمية    القانون   نفاذوبوجه خاص فإن أنشطة اإلنفاذ خالل الفترة التي تعقب بدء             -٤٢

وتوصي عدة واليات قضائية بفترة أولية من       . في نجاح القانون وفي نجاح أنشطة الرصد واإلنفاذ في المستقبل         
وينبغي الجمـع بـين هـذا       . فرض عليهم عقوبات  صارم؛ يتم خاللها تحذير المنتهكين ولكن ال تُ       اإلنفاذ غير ال  

 القانون، وينبغـي    بموجب بمسؤولياتهم   األسلوب وبين إطالق حملة نشطة لتوعية أصحاب المؤسسات التجارية        
  .بها إنفاذ أكثر صرامةأن تفهم المؤسسات التجارية أن فترة السماح األولية، أو فترة اإلنفاذ التدريجي، سيعق

  
توصي واليات قضائية عديدة بأن يتم، عندما يبدأ اإلنفاذ النشط، باللجوء إلى المحاكمات البارزة من               و  -٤٣

وبتحديد المنتهكين البارزين الذين دأبوا على تحدي القانون أو المعـروفين فـي المجتمـع               . أجل تعزيز الردع  
 ،والعمل على توعية الجماهير إلى أبعد حد ممكن بهذه األنـشطة          ،  حازمة وسريعة المحلي، وباتخاذ إجراءات    

ومن شأن ذلك أن يزيد االمتثال الطوعي ويقلل        . جدية القانون والبرهنة على    تصميمها   إظهارتستطيع السلطات   
  .الموارد الالزمة ألنشطة الرصد واإلنفاذ في المستقبل
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الية من دخان التبغ سرعان ما تصبح ذاتية اإلنفـاذ          وعلى الرغم من أن القوانين الخاصة باألماكن الخ         -٤٤
أي نفاذ  عندما يبدأ   ف.  ألية حاالت منفردة من التحدي السافر      بسرعة وحسم فالبد من أن تستعد السلطات للتصدي       

 أمـام   ممن يظهرون  قانون ألول مرة، على وجه الخصوص، يمكن أن يكون هناك منتهكون من حين إلى حين              
جعل االمتثال أمراً متوقعـاً ممـا يـسهل         التصدي بقوة لهذه الحاالت أن ي     ومن شأن   . ونراءهم للقان دالناس از 

 إلى انتشار االنتهاكات بسرعة وعلى نطـاق        الحسمؤدي عدم   بذل في المستقبل، بينما يمكن أن ي      الجهود التي ستُ  
  .واسع

  
  استنفار المجتمع المحلي وإشراكه

  
كما أن توفير دعم    . عزز بإشراك المجتمع المحلي في البرنامج     إن فعالية أي برنامج للرصد واإلنفاذ تت        -٤٥

المجتمع المحلي وتشجيع أفراده على رصد االمتثال والتبليغ عن االنتهاكات يوسع إلى حد بعيد نطـاق تـأثير                  
شكل وفي الواقع فإنه في العديد من الواليات القضائية ت        . وكاالت اإلنفاذ، ويقلل الموارد الالزمة لتحقيق االمتثال      

ولهذا السبب ينبغي أن يـنص التـشريع الخـاص          . شكاوى المجتمع المحلي الوسيلة الرئيسية لضمان االمتثال      
 الشكاوى، كما ينبغي أن يسمح ألي شخص        يقدمواباألماكن الخالية من دخان التبغ على أن ألفراد الجمهور أن           

التدابير التي تنظم التعـرض     ب،  االمتثالفرض  أو أية منظمة غير حكومية بالشروع في اإلجراءات الرامية إلى           
أو بالهاتف   مجاني لتقديم الشكاوى     خط ساخن وينبغي أن يشمل برنامج اإلنفاذ توفير       . لدخان التبغ غير المباشر   

  .نظام مماثل لتشجيع الجمهور على التبليغ عن االنتهاكاتتوفير 
  

  رصد التدابير وتقييمها
  
ية إلى الحد من التعرض لدخان التبغ أهمية في هذا الـصدد لعـدة              يكتسي رصد وتقييم التدابير الرام      -٤٦

  :أسباب منها على سبيل المثال ما يلي
  

  تعزيز األحكام التشريعية والتوسع فيها؛والجماهيري ل ة الدعم السياسيزياد  )أ(
  
   البلدان األخرى؛لجهودتوثيق النجاحات التي ستوفر ما يلزم من المعلومات والمساعدة   )ب(
  
  . الجهود التي تبذلها دوائر صناعة التبغ لتقويض تنفيذ التدابيروإشهارتحديد   )ج(

  
وسيتفاوت مدى وتعقيد الرصد والتقييد تفاوتاً كبيراً بين الواليات القضائية حسب الخبرات والمـوارد                -٤٧

 ، وهـو  ئيـسي ومع ذلك فمن المهم تقييم حصيلة التدابير المنفذة، وخصوصاً على أساس المؤشر الر            . المتاحة
قد تكون هناك طرق عالية المـردود       و. أماكن العمل واألماكن العمومية   التعرض لدخان التبغ غير المباشر في       

لتحقيق ذلك، ومنها على سبيل المثال استخدام المعطيات أو المعلومات المجموعة من خالل األنشطة الروتينية،               
  .مثل عمليات تفتيش أماكن العمل

  
  ١. والحصائل ينبغي النظر فيهالإلجراءاتؤشرات وهناك ثمانية م  -٤٨
  

                                                           
١   WHO policy recommendations on protection from exposure to second-hand tobacco smoke provide 

references and links to monitoring studies conducted elsewhere on all of these indicators.                              
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  اإلجراءات
  

 والمواقف والدعم للسياسات الخاصة باألماكن الخالية من دخان التبغ بين عامـة             نشر المعارف   )أ(
  .السكان وربما بين مجموعات محددة، مثل العاملين في الحانات

  
  .بغ واالمتثال لهاإنفاذ السياسات الخاصة باألماكن الخالية من دخان الت  )ب(

  
  الحصائل

  
  .الحد من تعرض الموظفين لدخان التبغ غير المباشر في أماكن العمل واألماكن العمومية  )ج(
  
وخصوصاً في  ( التبغ غير المباشر الموجود في الهواء في أماكن العمل            دخان التقليل من مقدار    )د(

  .واألماكن العمومية) المطاعم
  
  . والمرض الناجمة عن التعرض لدخان التبغ غير المباشرالحد من معدالت الوفاة  )ه(
  
  .الحد من التعرض لدخان التبغ غير المباشر في المساكن الخاصة  )و(
  
  . انتشار التدخين والسلوكيات ذات الصلة بالتدخينمعدالتإدخال تغييرات على   )ز(
  
  .اآلثار االقتصادية  )ح(
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  ٢المرفق 
  

  والوثائق المرجعيةروابط بعينات من التشريعات 
  
  

 على نحو وثيـق    حالياً والتي تتطابق     الساريةترد أدناه إحاالت إلى التشريعات الوطنية ودون الوطنية           -١
  .مع المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات

  
(a) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Health Act 2006, 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060028.htm 

(b) New Zealand, Smoke-free Environments Amendment Act 2003,  
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes 

(c) Norway, Act No. 14 of 9 March 1973 relating to Prevention of the Harmful Effects of 
Tobacco,  
http://odin.dep.no/hod/engelsk/regelverk/p20042245/042041-990030/dok-bn.html (It should be 
noted however that the option of smoking sections is not recommended under these guidelines.) 

(d) Scotland, Smoking, Health and Social Care (Scotland) Act 2005, 
http://www.opsi.gov.uk/legislation/scotland/acts2005/20050013.htm    
Regulations: http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/20061115.htm 

(e) Uruguay, http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/132.doc 

(f) Ireland, Tobacco Smoking (Prohibition) Regulations 2003, 
http://www.irishstatutebook.ie/ZZSI481Y2003.html 

(g) Bermuda, Tobacco Products (Public Health) Amendment Act 2005, 
http://www.globalsmokefreepartnership.org/files/139.DOC 
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5. Joint briefing by the Framework Convention Alliance (FCA) and the UICC Global Smokefree 
Partnership for the meeting to develop guidelines for the implementation of Article 8 of the WHO 
Framework Convention. 

Contact: WHO’s Tobacco Free Initiative (TFI) at tfi@who.int for a copy 

6. A resource on smoke free success stories and challenges. This link includes perspectives on 
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as implementation guidelines. 
 Available at: www.globalsmokefreepartnership.org 

7. After the smoke has cleared: evaluation of the impact of a new smokefree law. New Zealand, 
December 2006. 
 Available at: 
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