
 

1نشرة معلومات لباعة التجزئة
 

 معافى أستراليا غرب أجل من

 جميع باعة التجزئةقوانين جديدة لمنع عرض التبغ لدى 
 2010 سبتمبر 22ً                تسري ابتداء من 

  
  

  التدخين في جميع منافذ البيع بالتجزئةأدواتحظر عرض منتجات التبغ و
ُ                 سوف ي حظر على منافذ البيع بالتجزئة بغرب أستراليا عرض  منتجات التبغ و،2010 سبتمبر 22ً           ابتداء من   . التدخينأدوات     ُ                                              

 

  العرض؟حظرما معنى 

ُ سوف يكون على باعة منتجات التبغ بالتجزئة ضمان   علب السجائر المنفردة وصناديق ھذه منھا ھذه المنتجات، وَ    ؤية الجمھور رَ            أال يستطيع                                           

 .من داخل أو من خارج المحلوذلك  التدخين، أدواتالعلب وكذا 
 

 الرؤية العارضة

ٍ                                                    لزبون بطلب مباشر منه، بما في ذلك أثناء البيع أو الل التدخين، أدواتَ                                           عرض منتجات التبغ، بما فيھا علب السجائر والحظرال يشمل  تعامل ٍ

  .الفعلي

 قد يتعذر في ھذه العملية منع الجمھور من رؤية منتجات ،ِ                          مخزوناتھم من منتجات التبغما نقص من َ      عويض ً                                 وعندما يعيد باعة التجزئة دوريا ت

  . التدخينأدواتالتبغ أو 

ُ                                         من سياسة وزارة الصحة السماح  بھكذا رؤية ال سبيل إلى تجنبھا مما قد ي                           َ كإعادة  (المسؤولةرية الروتينية المشروعة و في الممارسات التجاقعٍ

ُ             ولكن، ينبغي لباعة التجزئة ضمان  أال تترك ). ملء الرفوف أو المخازن على مرأى من الجمھور                              َ َ ُ األبواب أو غير ُ  وحدات سواتر ذلك من             

ٍ                                                                    التخزين مفتوحة سھوا بعد إعادة ملء المخازن ألن ذلك قد يعرضھم إلجراء ّ ً  . قانونيً
 

 ات السعرلصاقات ولوح

ُ                                                            كما ھي الحال اآلن، يمكن أن يستمر توفير  المعلومات المتعلقة بتوافر أو سعر منتجات التبغ على لصاقات                                     ِ  . ولوحات السعرَ
 

  حملة توعية
ت َ                                                الجمھور وتوزيع معلومات بمختلف األشكال كالبياناَ                 توعية تشمل تثقيفُ              ، ستقام حملة إضافة إلى استشارة مختلف المعنيين بالصناعة

  . البريدية؛ وعبر اإلنترنتالصحفية؛ واإلعالنات في محطات الراديو والصحف؛ والنشرات

  ــاأســــترالي غرب حـكـومـــة
 الصحة وزارة

Arabic
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  التدخين التي يشملھا حظر العرض؟دواتأما أنواع 

  :من أنواع أدوات التدخين التي يشملھا حظر العرض
  

 أوراق السجائر  

 الغليون  

 حامالت السجائر 

 آالت لف السجائر 

 األرجيلة وخراطيم الماء المخصصة الستخدام منتجات التبغ 

 وأي أدوات تدخين أخرى يمكن استخدامھا لتدخين التبغ 

 .ِ                                                                                         عتبر علب الكبريت والوالعات أدوات تدخين لذلك فھي غير مشمولة بحظر العرض ويمكن أن تظل معروضةُ     وال ت

 كيف سيطبق القانون؟

ٍ                                                                                                                                        تشدد وزارة الصحة األسترالية وتركز بقوة على المراقبة المنتظمة والتفتيش الدوري على تطبيق القانون، السيما استجابة ألي متطلبات تشريعية جديدة ٍ ً. 

 .ً                                              ما قد تجري أعمال تفتيش استجابة لشكاوى الجمھورك

التحذيرات الرسمية، أو  ّ                                                                                                               وتتبع وزارة الصحة مجموعة متنوعة من االستراتيجيات لتشجيع وتحسين التقيد بالقانون منھا توفير النصح، أو التثقيف، أو

  .المقاضاة

  
 :التبغلالتصال بفرع التحكم في 

 
Tobacco Control Branch 

Grace Vaughan House 

227 Stubbs Terrace 

Shenton Park WA 6008 
 

 1300 784 892 :ھاتف

 )08 (9382 0770 :فاكس

 

  :العنوان البريدي

Department of Health 

 PO Box 1335 

WEST LEEDERVILLE WA 6901 
 

 tobaccocontrol/au.gov.wa.health.www  :اإلنترنت

 
 

 

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 


