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  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا يحظر التدخين في الحدائق العامة والشواطئ
   

   التدخين في الحدائق العامة والشواطئ S.4142/A.5061يحظر التشريع 
  
   

( الذي يحظر التدخين في جميع الشواطئ والممرات الخشبية S.4142/A.5061وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم التشريع )
والمراسي والمالعب ومراكز الترفيه والمخيمات الجماعية التي تمتلكها الوالية. يخضع التدخين في هذه المناطق المخصصة 

القانون آديرونداكس وكاتسكيلز من الحظر وكذلك مواقف السيارات واألرصفة  دوالًرا. يعفي مشروع 50لغرامة مدنية قدرها 
  المجاورة للحدائق والمناطق غير المستخدمة ألغراض الحدائق.

   
"التدخين عادة خطيرة ال تؤثر على المدخن فحسب، بل تؤثر على كل من حوله، بما في ذلك العائالت واألطفال الذين 

"أنا فخورة بتوقيع هذا التشريع الذي سيحمي صحة قالت الحاكمة هوكول. يستمتعون باألماكن العامة الرائعة في واليتنا،" 
  الحدائق العامة والشواطئ في جميع أنحاء الوالية."مدينة نيويورك ويساعد في تقليل القمامة في 

   
تفرض العديد من البلديات والحكومات المحلية قيوًدا أو حظًرا على التدخين في األماكن العامة. ستعمل هذه العقوبة اإلضافية 

   على فرض حظر على مستوى الوالية وتتضمن غرامة يتم تحصيلها من قبل الهيئات المحلية.
   

ضافة إلى المخاطر الصحية التي يشكلها التدخين السلبي، فإن أعقاب السجائر تشكل خطًرا بيئيًا كبيًرا بسبب المرشحات باإل
غير القابلة للتحلل الحيوي التي يتم التخلص منها. وهي العنصر الرئيسي الذي يتم العثور عليه أثناء مشاريع التنظيف. من 

  افة وسالمة الحدائق والشواطئ والنظم البيئية المحلية.خالل هذا الحظر، سيتم الحفاظ على نظ
   

"تُعدُّ الحدائق العامة في نيويورك أماكن صديقة لألسرة. يجب أال قال عضو مجلس شيوخ الوالية توبي آن ستافيسكي: 
طئ العام أو موقع  يتعرض أي شخص، وخاصة األطفال، للتدخين السلبي أثناء اللعب في الملعب أو االستمتاع باليوم على الشا 

المخيم. وال ينبغي أيًضا أن تتلوث حدائقنا بأعقاب السجائر المبعثرة في جميع األنحاء وغير القابلة للتحلل الحيوي. أنا فخور 
برعاية هذا التشريع لحماية وتحسين شبكة الحدائق الجميلة لدينا وأشكر الحاكمة هوكول على مساعدة سكان نيويورك على 

  ال حدائقنا من خالل التوقيع عليه ليصبح قانوًنا."االستمتاع بجم
   

"يتوجه سكان نيويورك إلى حدائقنا للحصول على الهواء النقي وتعزيز أسلوب قال عضو الجمعية التشريعية جيفري دينويتز: 
يسعدني قيام الحاكمة هوكول بالتوقيع على حظر التدخين في الحدائق الذي يكتسب أهمية  حياة صحي. التدخين هو عكس ذلك. 

  على مستوى الوالية، وأشكر زمالئي على دعمهم الحيوي لمشروع القانون هذا على مر السنين."
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