ممنوع التدخني في أماكن
املتفرجني في املالعب
الرياضية العامة

املالعب
الرياضية

احلقائق

ينص البند  6Aمن ( Smoke-free Environment Act 2000قانون األماكن التي مُينع فيها التدخني لعام
 )2000عىل عدم التدخني يف عدد من األماكن العامة الخارجية.
ابتدا ًء من  7كانون الثاين/يناير  2013يحظَّر التدخني يف أماكن املتفرجني يف املالعب الرياضية العامة
وغريها من األماكن الرتفيهية يف نيو ساوث ويلز .لكن سوف مُينع التدخني فقط عند وجود منافسة
رياضية منظّمة.
هذا ويشمل تعريف املالعب الرياضية العامة املرافق الرياضية الرئيسية التي سوف يتوجب عليها االمتثال
للقانون الجديد .كذلك يشمل القانون الجديد املرافق الرياضية الخارجية األخرى ،كاملالعب البلدية مثالً.

سيحظَّ ر التدخني فقط في أماكن املتفرجني املسقوفة؟
هل ُ
كال .ينطبق حظر التدخني عىل جميع أماكن املتفرجني يف املالعب الرياضية واألماكن الرتفيهية األخرى
عندما تُستخدم إلجراء منافسة رياضية منظمة .كذلك ينطبق القانون عىل أماكن املتفرجني املسقوفة وغري
املسقوفة معاً وسواء أكانت توجد مقاعد أم ال.
هل سيشمل احلظر الوقت الذي يتنافس خالله الالعبون فقط؟
كال .ينطبق حظر التدخني طيلة املباراة املنظمة .ويشمل ذلك ليس فقط الوقت الذي يتنافس خالله
الالعبون ولكن أيضاً الوقت الذي تجرى فيه مباراة قبل املباراة الرئيسية والوقت الذي تجرى فيه مباراة
خالل اسرتاحة منتصف الوقت والعروض الرتفيهية التي تجرى أثناء الحدث الريايض.

هل ستكون هناك الفتات تشير إلى األماكن التي مُينع التدخني فيها؟
نظرا ً لتعدد أنواع املالعب الرياضية واألماكن الرتفيهية فإن القانون الجديد ال يستلزم عرض الفتات تشري إىل
منع التدخني يف أماكن املتفرجني يف املالعب الرياضية واألماكن الرتفيهية األخرى خالل املباريات الرياضية
املنظمة .لكن قد يتوجب وضع الفتات يف املستقبل إذا صدرت أحكام تستوجب أن يتم عرض الفتات يف
أنواع معينة من املالعب الرياضية أو األماكن الرتفيهية األخرى.
ما هي أماكن املتفرجني؟
أماكن املتفرجني هي أماكن تُخصص للمتفرجني أو يستخدمها املتفرجون ملشاهدة حدث ريايض منظم يف
ملعب ريايض أو مكان ترفيهي آخر ،لكن فقط عندما ت ُنظم هناك منافسة رياضية.

كيف سيتم فرض ذلك؟
وزارة الصحة يف نيو ساوث ويلز مسؤولة عن إدارة  Smoke-free Environment Act 2000وفرضه.
وسوف يتم تفويض مفتشني من دائرة الصحة يف نيو ساوث ويلز لفرض الحظر عىل التدخني يف املالعب
الرياضية واملرافق الرتفيهية العامة خالل املنافسات الرياضية املنظمة.
ﻳﺤﻈَّﺮﺍﻟﺘﺪخني ﺣﺎﻟﻴﺎً ﰲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ لبعض املرافق الرياضية الرئيسية التي تتواجد فيها مقاعد لكن
تسمح بالتدخني يف أماكن خارجية مخصصة للمدخنني ضمن املرفق .سوف مينع القانون الجديد التدخني يف
جميع أماكن املتفرجني يف املرفق ،بغض النظر عن وجود مقاعد أو سقف فيه .وإذا كانت املرافق الرياضية

الرئيسة قد أدرجت لت ّوها سياسات متنع التدخني يف األماكن الخارجية وكانت هذه السياسات أكرث شمولية من القوانني الجديدة ،فإنه
يظل باإلمكان مواصلة تطبيق هذه السياسات.
وسوف تنطبق غرامات تصل إىل  550دوالرا ً عىل األشخاص الذين يدخنون يف أماكن املتفرجني يف املالعب الرياضية العامة أو األماكن
الرتفهية األخرى خالل املباريات الرياضية املنظمة.

ملاذا مت وضع هذا القانون اجلديد؟
املالعب الرياضية العامة أماكن خارحية عامة شعبية ملامرسة التامرين الرياضية والرتفيه وغالباً ما تستقطب أعدادا ً كبرية من الناس،
خصوصاً العائالت التي لديها أطفال.
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.
ولدى البالغني ،قد يزيد تنشق دخان تبغ اآلخرين من خطر اإلصابة مبرض قلبي وعايئ ورسطان الرئة واألمراض الرئوية األخرى ،وقد 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.
كذلك فإن وجود أماكن خارجية يُحظَّر التدخني فيها ،كاملالعب الرياضية واألماكن الرتفهية العامة ،ميكن أن يوفر بيئة داعمة للذين أقلعوا
عن التدخني ويُبعد مشهد املدخنني عن مرأى األطفال والشباب اليافعني.
كيف يؤثر هذا القانون على أنظمة احلظر على التدخني التي تفرضها البلديات؟
لقد وضعت تدريجياً بلديات عديدة ﰲ نيو ساوث ويلز ،مبوجب أحكام Local Government Act 1993
(قانون الحكومات املحلية لعام  ،)1993أنظمتها الخاصة بحظر التدخني .وحيثام تكون أنظمة الحظر هذه سارية املفعول ،ميكن لح ّراس
البلديات مواصلة فرضها.
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مالحظة :ال ينطبق الحظر عىل التدخني يف أماكن تقديم الطعام التجارية الخارجية وضمن مسافة  4أمتار من مداخل املشاة إىل العقارات املرخصة لرشب الكحول أو املطاعم أو
املقاهي أو مخارجهم منها حتى  6متوز/يوليو .2015

للمزيد من املعلومات
يرجى االتصال بخط املعلومات الخاص بالتبغ ( )Tobacco Information Lineعىل الرقم
 1800 357 412أو تفقُّد موقع دائرة الصحة يف نيو ساوث ويلز التايلwww.health.nsw.gov.au :
وميكن الحصول عىل املزيد من الالفتات من وحدة توزيع املوارد ()Resource Distribution Unit
باالتصال عىل الرقم  (02) 9879 0443أو بالربيد اإللكرتوين tobinfo@doh.health.nsw.gov.au

