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 ينأماكن لتناول الطعام في الخارج بال تدخ

 2010 سبتمبر 22ً                                قيود التدخين الجديدة ابتداء من 

  حظر التدخين في أماكن تناول الطعام في الخارجُ  ي
 غرب أستراليافي 

 .َ                                                                      لتناول الطعام في الخارج إال إذا كان المكان الذي يدخن فيه منطقة تدخينٍ          في مكانَ                      يجب على الشخص أال يدخن

 :ٍ                         عام أو جزء من مكان عامٌ          ھو مكانمكان تناول الطعام في الخارج

  يوفر على أساس تجاري كمكان يستطيع فيه الناس تناول                                                     َ ٍ ٍ   وھم جلوس إلى طاوالت؛ٍ             طعام أو شرابَ

 وليس مكانا عاما محصورا                         ً ً ً.  

والمقاھي، ،  جلوس إلى طاوالت، كالمطاعم مخارج، حيث يأكل الناس ويشربون وھ حظر التدخين في أماكن تناول الطعام في الَ    طبقسوف ي

 . ذلك من منافذ تقديم الطعام والشرابِ                                              ومحالت بيع األطعمة المعلبة، وبارات الغداء، وغير

  
 المحال المرخص لھا ببيع المشروبات الكحولية

ِ                                 ت الكحولية وليس موضوع رخصة مطعممرخص له ببيع المشروبامحل  صاحب أو شاغليستطيع  َ                                 تخصيص منطقة تدخين يمكن أن تصل َ

ً                    مكانا عاما محصورا "َ       من قبلَ                                                                       ن إجمالي مساحة أمكنة تناول الطعام في الخارج، بشرط أال تكون ھذه المنطقة م% 50إلى  ً ً." 

  : له ببيع المشروبات الكحوليةٍ       مرخصٍ         في محلٌ          ھي مكانمنطقة التدخين
  مطعمُ                 تسري عليه رخصة من المحل ٍ          في مكانٍ       واقعَ    غيريكون   
  في الخارجول الطعام لتنافي المحل ً             ويكون مكانا،  
 في الخارجمساحة مكان تناول الطعام إجمالي من % 50 مساحته اإلجمالية عن وال تزيد. 

 تمييز ة لضمان سھولوذلك. ْ                         تي الحدود في جميع األوقات عدم التدخين واضحُ                 التدخين ومنطقةُ        منطقةَ                      كافية لضمان أن تكونَ                 يجب اتخاذ تدابير

  .ٍ                          للشخص الموجود في أي منھماالحد الفاصل بين المنطقتين 

ً                                                                                          ة على تقليص إمكانية تعرض زبائنھم لدخان التبغ وإمكانية التدخين في محلھم عموما، بما في ذلك ع أصحاب أو شاغلو المحال المرخصَ    يشج

 .ً                         كليا في محالھم المرخصةَ                         ولھم أن يحظروا التدخين،في الخارجأماكن تناول الطعام 

  
 ص لھا ببيع المشروبات الكحولية الالفتات في المحال المرخ

ً                                                         عدد كاف من ھذه الالفتات في المواضع التي تكون فيھا مرئيةب الصقة، وٍ                                      يجب تحديد كل أماكن حظر التدخين بالفتات ٍ  بوضوح للشخص الداخل إلى المكان ٍ
  . ھذا المكان المحددَ      وداخل

 .هُ                               فتات منع التدخين كما تقدم بيانإظھار اليجب 

 .ٍ                                                                                      حة الفتات مناسبة لمساعدة المصالح التجارية والحكومة المحلية على نشر ھذا اإلجراء التقييديتوفر وزارة الص

 
 
 
 

  أســــتراليــا غرب حـكـومـــة
 الصحة وزارة
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 العاملون في المحال المرخص لھا ببيع المشروبات الكحولية

 يجب أال يجبر العاملون في المحال المرخ                                      َ ص لھا ببيع المشروبات الكحولية على تقديم الخدمة في منطقة تدخين وال يجوز صرفھم َ

 .لرفضھم القيام بذلك

  

 تطبيق القانون

  قانون التدخين في أماكن تناول الطعام في الخارج تطبيق عن مسائل أساسيةً         مسؤولية لحكومة المحلية اتتحمل.  

 موظفي صحة بيئية أو موظفين إضافيين، كحراس مثال، للمساعدة على تطبيق القانونَ   ينيتيح القانون الجديد للمجالس المحلية تعي                                                                            ً ٍ.  

َ                                                                                                              من المھم التشديد على أنه يوجد مستوى دعم شعبي مرتفع جدا لھذا القانون ونتوقع استنادا إلى خبرة سابقة أن يتقيد ٍ ً  به معظم سكان ً

  .غرب أستراليا

 الغرامات
 :فقد تطبق الغرامات التالية على الشخص المسؤول لتناول الطعام في الخارج ٍ                        ك قانون التدخين في مكانھُ        إذا انت

  دوالر2000           الغرامة القصوى بأمر محكمة■

 دوالر   200   إشعار مخالفة■

 الشاغل/مسؤوليات المالك

ُ     الك  أو كذلك ينتھك الم ُ الشاغل    ٌ                    ھك ھذا القانون شخصَ          إذا انتَ          القانون      ولدفع ھذه التھمة عنه .  لتناول الطعام في الخارجٍ                   بالتدخين في مكانَ

  :يتعين على المالك أو الشاغل أن يثبت

 ال علم له باالنتھاك المرتكب،ْ   أن                             َ  

  ،تدخين الخطوات المعقولة لمنع الشخص من الَ        أن يتخذأو إذا كان له به علم  

  :َ                                                      ويجب أن تشمل الخطوات المعقولة للمالك أو الشاغل ما يلي

 إعالم الشخص بأنه يخالف القانون.  

 وقف عن التدخين في ھذه المنطقة، وإطفاء سيجارته والتخلص منھاتثم الطلب منه ال.  

 من الشخص مغادرة مكان تناول الطعام  يمتثل الشخص المدخن لھذا الطلب ينبغي للمالك أو الشاغل في ھذه الحال أن يطلبفإن لم                                     َ

 .في الخارج إلى أن ينتھي من التدخين

 

  :ٍ                                           لمزيد من المعلومات اتصل بفرع التحكم بالتبغ

 1300 784 892 :ھاتف

 tcb@health.wa.gov.au :بريد إلكتروني

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 

  
  

  


