
 

 

 إصالحات السجائر اإللكترونية 
 صحيفة معلومات للمجتمع

للقوانين الجديدة المنطبقة على  تقدم صحيفة المعلومات هذه ملخصا  

إلستخدام السجائر دة يالمق  البيع بالتجزئة واإلعالنات واألماكن 

 (.e-cigarettes)اإللكترونية 

 التغييرات في القانون

لتنظيم بيع منتجات  2017أغسطس آب/ 1ن م تتغير القوانين اعتبارا  س

 ستخدامها.إل دةيالمق  األماكن السجائر اإللكترونية واإلعالن عنها و

لك وتغطي القوانين الجديدة جميع منتجات السجائر اإللكترونية، بما في ذ

اإللكترونية مثل خراطيش لسجائر املحقات السجائر اإللكترونية نفسها و

 نية.والسوائل اإللكترو العبوة

ية المحتوية وال يزال بيع واستعمال وحيازة منتجات السجائر اإللكترون

في بموجب تشريع المخدرات والسموم  ةعلى النيكوتين محظور

 .افيكتوري

التي ال تحتوي يمكن للبالغين االستمرار في شراء السجائر اإللكترونية 

 تدخين.فيها ال المسموحالنيكوتين. ويمكن استخدامها في المناطق على 

 السجائر اإللكترونية

ن وتبخير السائل يتسختقوم بأجهزة ل عام، السجائر اإللكترونية هي بشك

أن  محاكاة فعل التدخين. ويمكن أيضا  ل بعد ذلك،الذي يتم استنشاقه 

السيجار و، اإللكترونية تعرف السجائر اإللكترونية باسم الشيشة

نية، وأقالم اإللكترو ، والنرجيلةاإللكتروني الغليون، واإللكتروني

vapeوغليون ، وأقالم الشيشة vape. 

تتفاوت المكونات السائلة، ولكنها تحتوي عادة على مواد كيميائية، بما 

في ذلك المذيبات وعوامل النكهة، وقد تحتوي أو ال تحتوي على 

إلقالع لعلى أنها مساعدات السجائر اإللكترونية  يتم تسويقالنيكوتين. 

"بديل آمن" لتدخين التبغ، ولكن لم يثبت أنها آمنة أو  عن التدخين أو

 مساعدة فعالة لإلقالع عن التدخين.

 سبب القوانين

، وال يزال الكثير غير معروف السجائر اإللكترونية هي منتج جديد نسبيا  

عن األضرار المحتملة التي قد تسببها.

اليم األسترالية القوانين الجديدة هي تدبير وقائي وتتسق مع الواليات واألق

 األخرى.

 :علىاإلصالحات ستعمل و

  حماية األطفال والشباب من الوصول إلى السجائر اإللكترونية

 بها واستخدامها، والحد من تعرضهم للتسويق المرتبط

 .تقليل المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالسجائر اإللكترونية 

 لكترونية استخدام السجائر اإل فيها ال يمكنالتي  ماكناأل

التدخين  الممنوع فيهاال يمكن استخدام السجائر اإللكترونية في المناطق 

 بما في ذلك: 1987قانون التبغ لعام بموجب 

 أماكن العمل المغلقة 

  تناول الطعام في الهواء الطلقمناطق 

  عب األطفال في الهواء الطلق، أمتار من معدات مال 10ضمن

 اضية دون السن القانونيةالري الفعالياتوأجزاء التزحلق و

 أمتار من مداخل مراكز رعاية األطفال والمدارس  4 ضمن

 التمهيدية والمدارس وفي داخلها

 في ة يحكومالمباني الداخل المستشفيات العامة وأمتار من م 4 ضمن

 .افيكتوريفي ة والمحاكم يالحكوم الدوائرمثل  افيكتوري

 لسجائر اإللكترونيةشراء ا

البالغين شراء منتجات السجائر اإللكترونية التي ال ال يزال بإمكان 

 تحتوي على النيكوتين.

غير  عاما   18السجائر اإللكترونية لشخص دون سن  اتبيع منتجيعتبر 

 قانوني.

لن تكون منتجات السجائر اإللكترونية مرئية من أي مكان داخل أو 

بغ على مصنعي الت فقطينطبق اإلعفاء بيع بالتجزئة. محل الخارج 

الرسوم المتخصصين المعتمدين، وفي المحالت التجارية المعفاة من 

مباني تجارة السجائر اإللكترونية المتخصصة الجمركية في المطارات، و

 .المعتمدة

باإلضافة إلى ذلك، لن تكون اإلعالنات أو المواد الترويجية المتعلقة 

 بمنتجات السجائر اإللكترونية مرئية.
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 عين بعرض:سيتم السماح للبائ 

 منتجات السجائر اإللكترونية  بمعرفة أن للزبائن للسماحواحدة  الفتة

 متاحة للشراء في المحل

  أسعار في نقطة البيع إلعالم العمالء حول العالمات التجارية لوحة

 وأسعار منتجات السجائر اإللكترونية.

بالكشف عن يتم تشجيع تجار التجزئة وموظفيهم على مطالبة الشباب 

للتأكد من أنهم ال يبيعون منتجات السجائر اإللكترونية  تهماهوي

 .عاما   18لألشخاص دون سن 

 السجائر اإللكترونية في المحل تجريب

يحظر القانون على تجار التجزئة تقديم عينات مجانية من منتجات 

 السجائر اإللكترونية.

رونية السجائر اإللكت اتاستخدام منتج حظر أيضا  باإلضافة إلى ذلك، ي  

 التجزئة. حلفي أماكن العمل المغلقة مثل م

 االمتثال للقيود

للحظر على استخدام منتجات السجائر  متثل معظم الناس طوعا  يسوف 

من اآلخرين  واتوقعيالتدخين و الممنوع فيهافي المناطق اإللكترونية 

 القيام بذلك.

ومات معل1987قانون التبغ لعام بموجب  المصرحونن، ومفتشال قد يقدم

عند الضرورة. األولوية األولى للمفتش هي التأكد من  تنفيذهعن الحظر و

 أن مستخدم السجائر اإللكترونية يفهم الحظر.

وقد ال يتمكن المفتشون من الرد على كل شكوى، ولكن، حيثما تسمح 

 على ذلك. الظروف بذلك، قد يحضرون ردا  

 هل ستنطبق القوانين إذا تمت الموافقة على نوع من
السجائر اإللكترونية كجهاز لإلقالع عن التدخين من قبل 

 إدارة السلع العالجية؟

مرن ويمكن أن يستوعب هو إن نهج تنظيم منتجات السجائر اإللكترونية 

 التغيرات في األدلة والسالمة.

كمساعدة لإلقالع  ةالسجائر اإللكترونية المعتمد اتقد يتم استبعاد منتج

 ة السلع العالجية من القيود إذا كان منصوصا  عن التدخين من قبل إدار

 .2017التبغ لعام  قوانينفي  اعليه

ألشخاص الذين يستخدمون السجائر على ا عقوبات
  التدخين ممنوع فيهاالاإللكترونية في المناطق 

المماثلة المتعلقة بمنتجات التبغ.  مخالفاتالعقوبات هي نفسها بالنسبة لل
الذي يستخدم السجائر اإللكترونية في منطقة على سبيل المثال، الشخص 

ناول الطعام في خالية من التدخين مثل مكان عمل مغلق أو منطقة لت
  1 تلقى غرامة من وحدة عقوبة واحدة.يالهواء الطلق قد 

 

 معلومات إضافية

الجديدة المطبقة على بيع للقوانين  هذه ملخصا  لمعلومات تقدم صحيفة ا

يدة الستخدام السجائر اإللكترونية. ألماكن المق  وا التجزئة واإلعالنات

 وهي ال تغطي كل قانون.

 للمزيد من المعلومات:

 775 136 1300بخط معلومات التبغ على الرقم  واتصلا •

  موقع إصالحات التبغ زيارة قوموا ب •

<www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms>. 

آب/أغسطس  1من  الدقيقة للقانون اعتبارا  لالطالع على الصيغة 

كومة فيكتوريا لح التشريعات  موقع ، يرجى زيارة 2017

<www.legislation.vic.gov.au>   قانون التبغ لعام والبحث في
1987. 

 

 

في شكل يسهل اإلطالع عليه اتصلوا  المنشورللحصول على هذا 

"خدمة التتابع  ، وإذا لزم األمر إستخدموا 775 136على الرقم 

، أو National Relay Service  13 36 77 الوطنية"

  إلى  إرسلوا رسالة عبر البريد اإللكتروني

tobaccopolicy@health.vic.gov.au 

 ,Treasury Place 1معتمد ومنشور من قبل حكومة فيكتوريا، 

Melbourne. 

 2017 والية فيكتوريا، ايار/مايو  ©

ل من المسؤولية صحيفة المعلومات مالحظة أن أي نصيحة واردة في الرجى : ي  التنص 
 Department of Health and Human هذه هي للتوجيه العام فقط. ال تتحمل

Services  حةيالنص یماد علاالعت جةينت حدثيعن أي خسارة أو ضرر  ةيأي مسؤول 
هذه محل ال يحل اي شيء في صحيفة المعلومات هذه. صحيفة المعلومات الواردة في 

 .بةالمشورة القانونية المناس
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