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ينص ( Smoke-free Environment Act 2000قانون األماكن التي ُينع فيها التدخني لعام  )2000عىل عدم
التدخني يف عدد من األماكن العامة الخارجية .يُحظّر التدخني ضمن مسافة  4أمتار من مداخل املشاة إىل املباين العامة
يف نيو ساوث ويلز أو مخارجهم منها .يُس ّمى هذا القانون «قانون الـ 4أمتار».

لقد تم تأجيل تطبيق «قانون الـ 4أمتار» عىل العقارات املرخصة ببيع الكحول واملطاعم حتى  6متوز/يوليو  .2015وقد
ُمنح هذا التأجيل لتطبيق فرض الحظر بشكل شامل عىل التدخني يف أماكن تناول الطعام التجارية الخارجية بد ًءا من 6
متوز/يوليو .2015
ما هي أنواع املباني العامة التي يشملها قانون الـ 4أمتار؟
ويوسع القانون هذا الحظر ليشمل أي
يُحظّر حالياً التدخني يف األماكن املغلقة يف األماكن العامة يف نيو ساوث ويلزّ ،
مكان يقع ضمن مسافة  4أمتار من مدخل أو مخرج مشاة ملبنى عام ،مثل:
✔مراكز التسوق الكبرية والصغرية؛
✔املدارس واملعاهد والجامعات؛
✔مرافق رعاية األطفال؛
✔مراكز املجتمع والقاعات وأماكن العبادة؛
✔املسارح ودور السينام واملكتبات واملعارض؛
✔الفنادق وال ُن ُزل؛
✔مباين أصحاب املهن والحرف واملصالح التجارية واملباين التجارية؛
✔مراكز اللياقة البدنية ومالعب البولينغ وغريها من املرافق الرياضية والرتفيهية؛ باإلضافة إىل
✔مباين البلديات وحكومة نيو ساوث ويلز والحكومة الفدرالية؛
وابتدا ًء من  6متوز/يوليو 2015

✔العقارات املرخصة ببيع الكحول مبا فيها األندية والحانات؛
✔املطاعم؛ باإلضافة إىل
✔املقاهي.

ما هي املباني التي ال يشملها «قانون الـ 4أمتار»؟

ال يشمل قانون الـ 4أمتار املباين املستخدمة فقط ألغراض سكنية كاملنازل الخاصة أو املرافق السكنية متعددة الوحدات
(كبيوت اإلقامة املشرتكة ومباين حدائق الكرفانات واملرافق السكنية كمرافق السكن املجتمعية أو األبنية السكنية).
أما املباين متعددة االستعامالت (مثالً ألغراض سكنية وتجارية) فستخضع لـ»قانون الـ 4أمتار» لكن فقط بالنسبة
للمداخل واملخارج التي ت ُستخدم ألغراض غري سكنية.

هل سينطبق قانون حظر التدخني على أي شخص
يسير على الرصيف وهو ّ
يدخن عندما مي ّر على مسافة 4
أمتار من مدخل مبنى عام؟
كال .ال تعترب هذه الحالة انتهاكاً للقانون ،رشط أن ال يظل هذا الشخص
يف منطقة حظر التدخني وهو يدخن .الغرض من الحظر هو منع
املدخنني من التجمع خارج مداخل أو مخارج املباين العامة مبارشة.
هل ستكون هناك الفتات تشير إلى األماكن التي ُينع
التدخني فيها؟

ولدى البالغني ،قد يزيد استنشاق دخان تبغ اآلخرين من خطر اإلصابة
مبرض يف القلب ورسطان الرئة واألمراض الرئوية األخرى .وميكن أن
يزيد من تأثريات األمراض األخرى كالربو والتهاب الشعب الهوائية .كام
أن تعريض املدخنني السابقني إىل دخان تبغ اآلخرين يزيد من احتامل
إعادتهم إىل التدخني.
وبالنسبة لألطفال ،يعترب استنشاق دخان تبغ اآلخرين أكرث خطورة ،إذ
أن مجاري تنفس األطفال أصغر حجامً وأجهزتهم املناعية أقل منوا ً ،مام
يجعلهم أكرث عرضة للمعاناة من العواقب الصحية السلبية لدخان تبغ
اآلخرين كاإلصابة بالتهاب الشعب الهوائية وذات الرئة والربو.

ال يستلزم القانون عرض الفتات تشري إىل عدم السامح بالتدخني ضمن
مسافة  4أمتار من مدخل مبنى عام أو مخرج منه للمشاة .يعود
السبب إىل األنواع املتعددة للمباين العامة التي يغطيها القانون.

كذلك فإن وجود أماكن خارجية يُحظَّر التدخني فيها ،كمداخل ومخارج
املباين العامة ،ميكن أن يوفر بيئة داعمة للذين أقلعوا عن التدخني
ويُبعد مشهد املدخنني عن مرأى األطفال والشباب اليافعني.

ويتيح القانون لـ  NSW Healthالعمل مع البلديات والدوائر
الحكومية األخرى إلعداد الالفتات املناسبة ملختلف املباين العامة.
ويُنصح بشدة استخدام الفتات «ممنوع التدخني» لدعم حملة توعية
الجمهور بشأن حظر التدخني.

كيف يؤثر هذا القانون على أنظمة احلظر على التدخني
التي تفرضها البلديات؟

كيف سيتم فرض ذلك؟
بإمكان مفتيش  NSW Healthاملف ّوضني فرض الحظر عىل املسافة
الواقعة ضمن  4أمتار من مدخل أو مخرج مبنى عام مبوجب
.Smoke-free Environment Act 2000

لقد استحدثت تدريجياً بلديات عديدة يف نيو ساوث ويلز ،مبوجب
أحكام ( Local Government Act 1993قانون الحكومات املحلية
لعام  ،)1993أنظمتها الخاصة بحظر التدخني .وحيثام تكون أنظمة
الحظر هذه سارية املفعول ،ميكن لح ّراس البلديات مواصلة فرضها.

قد تنطبق غرامة فورية بقيمة  300دوالر عىل األفراد الذين ال
يتقيدون بـ»قانون الـ 4أمتار» ،مبا فيها أماكن الضيافة ابتدا ًء من
 6متوز/يوليو .2015
ملاذا مت وضع هذا القانون اجلديد؟
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ميكن أن يتجمع عدد كبري من األشخاص دفعة واحدة خارج مداخل
املباين مبارشة ،مام يع ّرض الداخلني إىل املباين العامة والخارجني منها
إىل دخان تبغ اآلخرين ،كام ميكن أن يوجه دخان السجائر بسهولة من
خارج املباين إىل األماكن الداخلية.
هذا وال يوجد مستوى مأمون من التعرض إىل دخان التبغ الناجم عن
تدخني اآلخرين ،أي عن الدخان الذي ينفثة املدخنون بعد استنشاقه من
سيجارة مشتعلة والدخان املتصاعد من سيجارة تحرتق.

مالحظة :تق ّدم نرشة املعلومات هذه إرشادات عامة حول االمتثال بـ
 .Smoke-free Environment Act 2000يُرجى مراجعة النص
الحريف للقانون واألنظمة املتعلقة به فيام يخص املسائل القانونية.

للمزيد من املعلومات
ميكن الحصول عىل املزيد من املعلومات أو اإلبالغ عن أي انتهاكات للقانون عىل املوقع التالي
health.nsw.gov.au/smokefree

اتصل بخط املعلومات الخاص بالتبغ ) (Tobacco Information Lineعىل الرقم .1800 357 412
هل لديك صعوبة يف التحدث باإلنكليزية؟ اتصل بـ خدمة الرتجمة الخطية والشفهية عىل الرقم .13 14 50

