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 تحدید منطقة لغیر المدخنین
تھدف البیئات الخارجیة الخالیة من التدخین والتي یمكن للجمھور 

                                                      الدخول إلیھا إلى:      
زیادة إمكانیة الوصول إلى األماكن العامة. األشخاص الذین لدیھم  -

الذین ال یریدون التعرض للتدخین لتدخین أو من احساسیة شدیدة 
                                  یجب أن یكونوا قادرین على البقاء في الحال،

                            
التدخین یعطي  إلغاء تطبیعمن التعرض االجتماعي للتدخین.  دّ الحَ  -

الدعم لألطفال والشباب الذین لم یبدأوا التدخین واألشخاص الذین 
                             توقفوا أو الذین یرغبون في اإلقالع عن التدخین.  

                          
یجب أن تؤخذ ھذه األھداف في االعتبار عند تفسیر القواعد الجدیدة 

ى سبیل المثال، إلى أي مدى تمتد المنطقة عل -لحظر التدخین 
المخصصة لغیر المدخنین عند المدخل. ال ینص القانون على مدى 
االبتعاد عن المدخل، ولكن عادة یجب تطبیق حظر التدخین على بعد 
بضعة أمتار على األقل من المدخل حتى یتمكن الشخص من الدخول 

                               للتدخین.والخروج من المبنى دون التعرض 
 

خالیة من البیئات األخرى الیجب استخدام التفكیر المنطقي في 
بوضوح.غیر محددة والالتدخین   

 

، سیسري قانون تبغ جدید، القانون 2019یولیو  1اعتباًرا من 
) بشأن التبغ والمنتجات المماثلة. یحتوي 2018:2088(

خرى، بالمزید من القانون على أحكام تتعلق، من بین أشیاء أ
البیئات الخالیة من التدخین. یؤثر ذلك على من یدیر أو یمتلك 
المباني أو المناطق الخارجیة التي یستطیع الجمھور الدخول 
إلیھا. على سبیل المثال، تكون أنت المسؤول عن إعداد 
 العالمات التي تُعلم عن حظر التدخین عند مدخل المبنى.       

 
ة من التدخینبیئات خارجیة خالی  

، ممنوع التدخین في ساحات المدارس والمناطق 1994منذ عام 
الخارجیة في ریاض األطفال ومراكز قضاء أوقات الفراغ 
ألطفال المدارس. بموجب القانون الجدید، یُمنع تدخین التبغ أو 
المنتجات المماثلة في المناطق الخارجیة التي یمكن للجمھور 

                                                          الدخول إلیھا.
                                                        

  یحظر التدخین اآلن أیًضا في
المناطق الخارجیة المتصلة بوسائل النقل العام، مثل المنصات   • 

 ومحطات الحافالت وسیارات األجرة ومناطق التذاكر والممرات
 المجاورة لمنطقة المسار.

 
في المقاھي الخارجیة على سبیل المثال بالمطاعم والمقاھي،  • 

  
في األماكن المغلقة، والتي تھدف أساًسا لممارسة الریاضة،و  • 
أي المنشآت الریاضیة. یسري ھذا أیًضا إذا كان المرفق   
یستخدم ألنشطة أخرى، مثل الحفالت الموسیقیة والمعارض،   
 

المالعب التي یمكن للجمھور الدخول إلیھا،وفي   • 
  

عند مداخل المباني وغیرھا من األماكن التي یمكن للجمھور و  • 
الدخول إلیھا، على سبیل المثال، مداخل السلطات الحكومیة 

والبلدیات ومحالت السوبر ماركت والمطاعم ومحطات السكك 
               الحدیدیة وأماكن الرعایة الصحیة والطبیة.

 ال یمكن الخروج عن حظر التدخین الجدید
من الممكن الخروج عن قد یكون في بعض األماكن والمساحات، 

عن طریق إنشاء غرف منفصلة  ،على سبیل المثال -حظر التدخین 
.                    للتدخین في المطاعم وأماكن تقدیم الطعام األخرى  

                       
ال توجد مثل ھذه  ،الخالیة من التدخین الخارجیة البیئات الجدیدة في
لذلك ال یُسمح بوجود مناطق خاصة للتدخین على سبیل  تجاوزاتال

الخارجیة. والمطاعم المثال في المقاھي  
 

 المنتجات التي یغطیھا حظر التدخین
  في البیئات الخالیة من التدخین ممنوع

  •    تدخین التبغ 
استخدام منتجات التبغ التبغ الذي تبخر (على سبیل المثال ق استنشا 

  )،المسخن
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 إشراف البلدیة
 ،، من بین أشیاء أخرىةالبلدی التي تقوم بھا تعني مسؤولیة اإلشراف

أنھ یجب على البلدیة إبالغ والتحقق من أن الشخص المسؤول یتبع 
.القانون  

 
لضمان االمتثال لحظر  منھ بطلَ یُ  قدإذا لم یقم الشخص المسؤول بما 

التدخین، یمكن للبلدیة اتخاذ تدابیر إلجبار الشخص المسؤول على 
على ھذا القیام بذلك. ومع ذلك، فإن نقطة البدایة ھي أنھ ینبغي القیام ب

أساس طوعي. إذا لم ینجح العمل التطوعي، یمكن للبلدیة أن تأمر 
الشخص المسؤول بالقیام بذلك. في بعض الحاالت، یمكن الجمع بین 

.                                                            أمر قضائي وعقوبة  
 
ومع ذلك، یجب على البلدیة، في مثل ھذه الحالة، مراعاة الظروف 
العملیة لحمل الجمھور على اتباع حظر التدخین. على سبیل المثال، 
من الصعب للغایة تحمل مسؤولیة حظر التدخین عندما تكون حدود 
المنطقة المخصصة لغیر المدخنین ضبابیة أو عندما یحتاج الشخص 

یكون ذلك كما اء على أرض شخص آخر. المسؤول إلى اتخاذ إجر
، على سبیل المثال، عندما یقع مدخل متجر البقالة على ھو الحال
.                                                                       الرصیف  

تدخین المنتجات العشبیة،     • 
استخدام السجائر اإللكترونیة،   • 

ھا مع استخدام طریقةتي تتوافق ال المتعةم عوامل ااستخد  • 
ولكنھا ال تحتوي على التبغ (على سبیل المثال، تدخین  لتدخینا 

).الشیشة بخالف التبغ  
 

عن حظر التدخین یةالمسؤول  
تقع مسؤولیة حظر التدخین على عاتق الشخص الذي لدیھ فرص 

.عملیة لضمان اتباع الحظر  
ھذا یعني أن الشخص الذي یمتلك أو یستأجر مبنًى أو منطقة خارجیة 
ھو المسؤول عن حظر التدخین. على سبیل المثال، یتحمل أي شخص 

مسؤولیة ضمان حظر التدخین  صغیر خارجي مطعممقھى أو یدیر 
. بالنسبة إلى المالعب على األراضي العامة، عادة ما تكون في المكان

                                                           .البلدیة ھي المسؤولة
تقع مسؤولیة حظر التدخین عند المداخل على عاتق الشخص الذي 
یملك أو یستأجر المبنى أو المساحة الموجودة داخل المدخل. على 

سبیل المثال، یكون صاحب المتجر مسؤوًال عن حظر التدخین عند 
.لمحل ال یمتلك األرض خارج المدخلمدخلھ، حتى إذا كان مالك ا  

 
مركز تسوق أو مجمع مكاتب، فإن مالك العقار  یؤدي إلى إذا المدخل

                     .یكون عادةً مسؤوالً عن ضمان اتباع حظر التدخین
 

الفتات والمتطلبات الشخص المسؤول عن حظر التدخین؛ 
والتبلیغ باألوامروالمعلومات   

المسؤول عن حظر التدخین أن یبلغ بوضوح یجب على الشخص 
عن حظر التدخین من خالل الالفتات. ال توجد متطلبات خاصة 

.للعالمات إال أنھا یجب أن تكون واضحة  
 ذرإذا لزم األمر، یجب على الشخص المسؤول أیًضا أن یبلغ ویح

.حظر التدخینبخصوص   
اآلن حظر  إذا كان التدخین مسموًحا بھ سابقًا في منطقة یوجد فیھا

التدخین، یجب على الشخص المسؤول أیًضا إزالة منافض السجائر 
.وغیرھا من األشیاء التي تتعلق بالتدخین وحجرات التدخین  

أن التدخین  تحذیر منن على الرغم من الیدخبالتشخص ما  قامإذا 
.ھذا الشخص طردمحظور، فقد یتم   

 
  

 
 مسؤولیة اإلشراف

تتحمل البلدیة مسؤولیة اإلشراف على البیئات الخالیة من التدخین. 
ھذا یعني أن البلدیة یجب أن تضمن قیام الشخص المسؤول عن حظر 

                                              .القانونفرضھ علیھ یالتدخین بما 
 

 ھل ترید معرفة المزید عن القواعد الجدیدة؟
یمكنك قراءة المزید عن القانون الجدید على موقع ھیئة الصحة 
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