
التدخني أثناء وجود 

أطفال في السيارة 

أمر غير قانوني اآلن!

اعتباراً من أول متوز/يوليو 2009 يُعتبر التدخني في سيارة 

يوجد فيها طفل دون 16 عاماً من العمر أمراً مخالفاً للقانون. 

تنطبق غرامة فورية بقيمة 250 دوالراً بحق السائق وأي راكب 

يخالف القانون.

ما هو القانون الجديد؟
يؤسس قانون الصحة العامة )التبغ( لعام 2008 مخالفة جديدة تتعلق 

بالتدخني في سيارة أثناء وجود طفل دون 16 عاماً من العمر فيها. إذا 
كان أحد الركاب يدّخن، فإن السائق سيكون مسؤوالً أيضاً. سيبدأ 

مفعول القانون في أول متوز/يوليو 2009. 

كيف سيتم تنفيذ القانون؟
ستقوم شرطة نيو ساوث ويلز بتنفيذ حظر التدخني في السيارات التي 

يوجد فيها أطفال.

إذا اختار شخص عدم دفع الغرامة وطلب أن تبّت احملكمة بالقضية، فقد 
يصل احلد األقصى للغرامة التي ميكن أن يفرضها القاضي إلى 1100 دوالر.

ما هو سبب وجود هذا القانون؟
أدخلت حكومة نيو ساوث ويلز العمل بقوانني جديدة حّيز التنفيذ 

حلماية األطفال من دخان التبغ من الغير، علماً بأن دخان التبغ من الغير 
يؤذي رئة الطفل التي ما تزال في طور النمو. تشمل القوانني اجلديدة 

األخرى إبعاد منتجات التبغ عن النظر في احملالت التجارية وزيادة عقوبات 
بيع منتجات التبغ لألطفال.
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ما هو دخان التبغ من الغير؟

يُعرف دخان التبغ من الغير أيضاً باسم دخان التبغ البيئي 
أو التدخني السلبي. وهو مجموع الدخان الذي ينفثه 

املدّخن والدخان الذي يخرج من طرف السيجارة املشتعلة. 
يحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مادة كيميائية 

يُعرف أن أكثر من 60 منها تسّبب السرطان لدى البشر.  

كيف يؤدي دخان التبغ من الغير إلى خطر على األطفال في 
السيارة؟

إن األطفال عرضة بصورة خاصة للنتائج الصحية املترّتبة على التدخني 
السلبي.

فبقاء الطفل في سيارة مع مدّخن حتى لفترات قصيرة ميكن أن يؤذي 
صحة الطفل. وال يكفي فتح نافذة السيارة ملنع تأثير دخان التبغ على 

األطفال.

مبا أن القصبات الرئوية لدى األطفال أصغر وأجهزة املناعة لديهم لم 
يكتمل منّوها، فإنهم يكونون أكثر عرضة لإلصابة بالتهابات في اجلهاز 

التنفسي واألذنني عند التعّرض لدخان التبغ من الغير.

تكون مجاري الهواء لدى األطفال صغيرة، وهم يتنفسون بسرعة أكبر 
من البالغني، ولذلك فإنهم يستنشقون من املواد الكيميائية الضارة 

أكثر مما يستنشقه البالغون في املدة نفسها. 

طبقاً للمجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية، تشمل النتائج 
الصحية السلبية املتعلقة بتعّرض األطفال لدخان التبغ من الغير 

إمكانية اإلصابة بالربو، والتهابات اجلهاز التنفسي األدنى مثل التهاب 
الرئة والتهاب الشعب الرئوية والسعال واألزيز، ومتالزمة موت األطفال 

الفجائي. 

للمزيد من المعلومات ...
يُرجى االتصال بخط معلومات التبغ على الرقم 412 357 1800 أو 

www.health.nsw.gov.au تفّقد املوقع
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