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حـكـومـــة غرب أســــتراليــا
وزارة الصحة

ال تدخين في مركبات فيھا أطفال
ً
ابتداء من  22سبتمبر 2010
قيود التدخين الجديدة

ِ
بوجود طفل.
ُيحظر التدخين في مركبة
لقد ُحظر التدخين في المركبات بغرب أستراليا بوجود طفل دون  17سنة من العمر.
يدخن الشخص في أو على مركبة إذا -
يجب أال
َ




كانت المركبة على الطريق؛
آخر في المركبة أو عليھا طفالً.
وإذا كان أي
ٍ
شخص َ

الطفل
ذكر أو أنثى دون  17سنة من العمر.
يعني أي شخص من ٍ

المركبة
ستخدم لنقل الناس أو البضائع على الطرقات.
ستخدم أو يمكن أن ُي
أي شيء ُي
َ
تعني َ
ََ

الطريق
ومنصف
ِّ
مخصص
كل مسار ورصيف ومسلك
َ
أي طريق سيار أو طريق أو شارع مفتوح للعموم أو َيستخدمه العموم ،ويشمل ھذا َ
يعني َ
مكان عام.
وأي موقف سيارات في
وجزيرة مرور في الطريق َ
ٍ

تطبيق القانون


ُ
تطبيق القانون ،فيما يتعلق بالتدخين في السيارات بوجود أطفال.
أفراد شرطة غرب أستراليا باالشتراك مع وزارة الصحة
سيكون في إمكان
ِ



ُ
بيانات َمن فيھا ممن يرون أنھم ينتھكون ھذا القانون الجديد .ثم يرفعون ھذه البيانات إلى
وتسجيل
إيقاف أي مركبة
أفراد الشرطة
فيستطيع
ِ
َ
َ
فرع التحكم بالتبغ للقيام بما يلزم من إجراءات لمتابعة التقيد بالقانون كالتحذير أو المخالفة أو المقاضاة.

ٍ
خبرة سابقة أن يتقيد به معظم سكان غرب أستراليا.
من المھم التشديد على أنه يوجد مستوى دعم شعبي مرتفع جداً لھذا القانون ونتوقع استناداً إلى

الغرامات
إذا ُ
ٍ
مركبة فيھا طفل دون  17سنة من العمر فقد ُتفرض الغرامات التالية على الشخص المسؤول:
انتھك قانون التدخين في
■ الغرامة القصوى بأمر محكمة

 1000دوالر

■ إشعار مخالفة

 200دوالر

ٍ
لمزيد من المعلومات اتصل بفرع التحكم في التبغ:
ھاتف:

1300 784 892

بريد إلكتروني:

tcb@health.wa.gov.au
Disclaimer:
The information contained in this factsheet has been produced as a guide only.
To view the full details in the relevant Tobacco Control legislation,
visit www.health.wa.gov.au/tobaccocontrol
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نشرة معلومات حول حظر التدخين في المركبات التي فيھا أطفال

من أجل غرب أستراليا معافى

