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صحيفة الوقائع

أيلول/سبتمبر 2022

من يُسمح له بتوفير 

المصاصات البالستيكية 

أحادية االستخدام في نيو 

ساوث ويلز: المصنعين 

والمنتجين وتجار الجملة

تقّدم هذه الوثيقة إرشادات للمصنعين والمنتجين 
وتجار الجملة بشأن اإلعفاءات المتعلّقة بالمصاصات 

 البالستيكية أحادية االستخدام للعام 2022 

 )Plastic Single-Use Straw Exemption 2022(
الصادرة بموجب قانون تخفيض استهالك المواد 

 البالستيكية واالقتصاد الدائري للعام 2021 

 (Plastic Reduction and Circular Economy Act 2021 –
 .PRCE Act)

عقب األول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سيشكل 

توفير المصاصات البالستيكية أحادية االستخدام أثناء 
االضطالع بعمل تجاري في نيو ساوث ويلز بشكل عام مخالفة 

قانونية. ويتضمن ذلك توفير المصاصات البالستيكية أحادية 
االستخدام أثناء االضطالع بنشاط ألغراض تجارية أو خيرية 

أو رياضية أو تعليمية أو مجتمعية، بما في ذلك األعمال غير 
الهادفة للربح والشراكات والتجار المنفردون. 

تسمح اإلعفاءات المتعلّقة بالمصاصات البالستيكية أحادية 

االستخدام للعام 2022 باالستمرار بتوفير المصاصات 

البالستيكية أحادية االستخدام لألفراد الذين يحتاجون 

لها بسبب اإلعاقة أو احتياجات طبية أخرى، أو لألفراد أو 
المؤسسات الذين ينوبون عنهم. 

إذا كنت ُمصنًِّعا أو منتجًا أو تاجر جملة للمصاصات 
البالستيكية أحادية االستخدام، فيمكنك توفيرها إذا كنت قد 

اتخذت إجراءات احترازية لتوريد المصاصات البالستيكية 

أحادية االستخدام:

لفرد أو مؤسسة يُسمح لهم بتوفير المصاصات 	 
البالستيكية أحادية االستخدام:

فرًدا أو مؤسسة ممن يقدمزن األطعمة أو المشروبات 	 
ألغراض تجارية أو خيرية أو رياضية أو تعليمية أو 

مجتمعية )عىل سبيل المثال، المطاعم والمقاهي 

)بما في ذلك تلك الموجودة عىل متن القطارات( 
وعربات األطعمة المتنقلة والمقاصف المدرسية 

واألكشاك الرياضية وأكشاك بيع شطائر النقانق 

بهدف جمع التبرعات(

شركة غير هادفة للربح أو شراكة أو تاجر منفرد ممن 	 
يقدمون األطعمة أو المشروبات )عىل سبيل المثال، 

كشك في السوق(

مرفق طبي )عىل سبيل المثال، المستشفيات، 	 

عيادات الطبابة العامة(

عيادات طب األسنان	 

مرافق الرعاية )عىل سبيل المثال، دور رعاية المسنين، 	 

مراكز رعاية األطفال(

وسائل نقل المرضى )عىل سبيل المثال، سيارات 	 

اإلسعاف(

المرافق التي تقدم الرعاية المنزلية	 

الصيدلية أو متجر األدوية	 

مكتب حكومي محلي متاح للعامة )عىل سبيل المثال، 	 

المبنى اإلداري للمجلس(

مؤسسة خيرية مسجلة )يمكنك البحث في قاعدة 	 

بيانات المفوضية األسترالية للجمعيات الخيرية وغير 

الربحية للتحقق مما إذا كانت المؤسسة الخيرية 

مسجلة(

موّرد عبر اإلنترنت للمصاصات البالستيكية أحادية 	 
االستخدام

تاجر جملة للمصاصات البالستيكية أحادية االستخدام.	 

لفرد يحتاجها بسبب اإلعاقة أو احتياجات طبية أخرى، 	 
أو فرًدا أو مؤسسة ممن ينوبون عنه. )يمكن ألي فرد 

أو مؤسسة التصرف بالنيابة عن شخص يحتاج إىل 
مصاصات بالستيكية أحادية االستخدام، بما في ذلك 

مقدمو الرعاية وأفراد العائلة واألصدقاء والمعلمون 
ومرافق رعاية المسنين والمجالس والمقاهي والمدارس 

والمستشفيات.(

وعىل الرغم من أنك لست ملزًما بتوفير المصاصات 

البالستيكية أحادية االستخدام بموجب قانون PRCE أو 

اإلعفاءات، إال أنك قد ترغب في القيام بذلك ألّن ذلك يساعد 

األشخاص الذين يحتاجون إليها لالستمرار في عيش حياة 

آمنة وكريمة.
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اإلجراءات االحترازية

قم باتخاذ إجراءات احترازية لتكون راضًيا بأنّك قد وّفرت 

المصاصات البالستيكية أحادية االستخدام لمؤسسة أو 

فرد ممن:

يُسمح لهم بتوفير المصاصات البالستيكية أحادية 	 

االستخدام عىل النحو المنصوص عليه في اإلعفاءات 

)المدرجة أعاله(، أو

يحتاجون إليها بسبب اإلعاقة أو احتياجات طبية أخرى 	 

)إما لهم خاصة أو لشخص ينوبون عنه(.

قد يتضمن ذلك إجراء تحقيقات مناسبة أو وضع آليات 
موضع التنفيذ، مثل طلب اإلقرارات أو رسالة تأكيد عبر 

البريد اإللكتروني قبل الشراء.

فكر في ما إذا كانت أي تحقيقات أو إجراءات أخرى ضرورية 
وفًقا للظروف. مثاًل:

أحد العوامل الذي يمكن أن يؤثر عىل ما يلزم من تدابير 	 

هو كمية المصاصات المطلوبة: من المحتمل أن تدعو 
الحاجة لمزيد من التحقيقات عندما تضع المؤسسة طلًبا 

لكمية كبيرة من المصاصات، مقارنة بوضع أحد األفراد 

طلًبا لكمية صغيرة منها. هناك تحقيق آخر يمكنك إجراؤه 
عندما تتلقى طلًبا بكمية كبيرة من المصاصات، أال وهو 
االطالع عىل موقع المؤسسة اإللكتروني للتأكد من هوية 

المؤسسة والغرض منها.

NSW Environment Protection Authority (هيئة حماية البيئة في نيو ساوث ويلز)

 www.epa.nsw.gov.au :الموقع اإللكتروني | info@epa.nsw.gov.au :البريد اإللكتروني

 أيلول/سبتمبر 2022  | EPA 2022P4006 | ISBN 978 1 922778 55 0

المعلومات المتعلّقة بإخالء المسؤولية وحقوق الطبع والنشر متاحة عىل موقع هيئة EPA اإللكتروني. 

http://www.epa.nsw.gov.au
http://www.epa.nsw.gov.au
mailto:info%40epa.nsw.gov.au?subject=
http://www.epa.nsw.gov.au/about-us/contact-us/website-service-standards/copyright
http://www.epa.nsw.gov.au/about-us/contact-us/website-service-standards/copyright
http://www.epa.nsw.gov.au/about-us/contact-us/website-service-standards/disclaimer
http://www.epa.nsw.gov.au/about-us/contact-us/website-service-standards/disclaimer
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دليل مرجعي سريع

ملحوظة: يشير مصطلح "المصاصات" إىل المصاصات البالستيكية أحادية االستخدام.

ملحوظة: يرجى قراءة هذا الجدول إىل جانب اإلرشادات المدرجة أعاله.

لمن يمكنك توفيرها؟ نوع المورد 

هل 

يمكنك 

فرض 

الرسوم؟ 

هل يمكنك 

إعطاء 

المصاصات 

بحرية أم يجب 

أن يُطلب منك 

ذلك؟ 

هل يتعّين عليك طلب 

اإلثباتات؟

هل 

يمكنك 

توفير أكثر 

من ماصة 

واحدة

هل يمكنك عرض المصاصات بشكل 

علني؟

شركة أو مؤسسة يُسمح لها بتوفير المصّنع أو المنتج أو تاجر الجملة

المصاصات البالستيكية أحادية االستخدام 

)أي، األفراد أو المؤسسات المدرجة في 

الصفحة 1 من هذه الوثيقة(

لفرد بحاجة لمصاصات بالستيكية أحادية 

االستخدام بسبب اإلعاقة أو احتياجات 

طبية أخرى، أو فرًدا/مؤسسة ممن 

ينوبون عنه

يمكنك توفير  ✓ نعم 

المصاصات 

بحرية

 ✓  نعم – يجب عليك اتخاذت 

إجراءات احترازية لتكون 

راضًيا بأّن عملية اإلمداد كانت 

لعمل تجاري أو مؤسسة ممن 

يُسمح لهم بتوفير المصاصات 

أو لشخص يحتاجها )أو 

شخص ينوب عنه( 

ال يُنصح بأن تقوم بذلك، إال أّن المصاصات  ✓ نعم 

يجب أن تكون في متناول من يُسمح لهم 

بشرائها


