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: اًوىزوٓب شُٕ فٍ اًِصبًؾ ذضبزة عٕ

 اًردخٌٕ ؤُع 174 كبٓىْ ذعثٌم إلعبدح

 اًِغٌلخ اًعبُخ األُبهٕ فٍ



 

ٍّ أشُخ اًوىزوٓب، اًوبزشخ اًصؽٌخ  عٍ اًرثغ وؼٌفبئهّ. فٍ ظ ّٔ خثسهّ عٕ ُص ُٓ أخثسوٓب عٕ ذضبزة اًِصبًؾ، 

اًرٍ آلّضز عٌى زئَرٍ اًثشسًخ، ذسي إدازح ؼصس اًرثغ واًرٔثبن اًرثغ )اًسًعٍ( أْ طثٌٌهب اًىؼٌد 

كظّ ُٔهب ًشساء اًعبَ، وُٕ اًِبي ًٌِظبعدح فٍ هرٖ اًظسوف اًصعثخ هى هثخ، تلٌِخ ٌٌُىْ دوالز، 

عرثس آرهبًهب واضًؽب ًٌِبدح ًُ  ، األُس اًريأظهصح ذٔفع، وكظّ آخس إلعبدح اًعالة اًِرعصسًٕ ُبدًًب ُٕ اًخبزط

)وّكع ًثٔبْ عٌى هرٖ اإلذفبكٌخ عبَ  ُٕ اذفبكٌخ ُٔظِخ اًصؽخ اًعبًٌِخ اإلظبزًخ ًِوبفؽخ اًرثغ 3.5

تٌٕ شىة اًِظؤوًٌخ اًِعرِعٌخ اًري ازذدذه اًسًعٍ فٍ هرٖ  . هرا اًرٔبكض ًٌع ؼدًصًب، واًٌغغ(5003

س عٌى اًصؽخ، ًٌع ُثسزًا أًضبً ؤُرعبذهب األشُخ تبًرؽدًد، وتٌٕ ٓربئغ وذأشٌس ُِبزطبذهب  ُّ ، عًٌِب أْ ُٕ د

 ، ال وًٕ ًظرعٌع ُعبًعرهب اًٌىَ.91-زئرٍ اًعدًد ُٕ أًبض ؼرى كثٍ هىفٌد

 ؟ 471هل تتذكزون القانىن 

ًعىد هرا اًلبٓىْ اًى اًىاظهخ اًٌىَ، ُع عىدح اًؽدًض عٕ اًخسوط ُٕ اإلغالق اًربَ، تدءًا ُٕ اًِعبعّ 

واًِلبهٍ ضِٕ شسوٍط ُؽددح ُٕ كثٍ وشازح اًداخٌٌخ واًثٌدًبد، أهِهب عدَ ذلدًّ األزغٌٌخ ًٌصتبئٕ. 

شرسهخ عسض ؼبئغ اًلىإٌٓ "تال أزغٌٌخ اًٌىَ"، وًوٕ ُبذا عٕ ُب تعد هىزوٓب؟ هٍ طرضسة اًِصبًؾ اًِ

 واًى ُرى طرثلى اًِصبًؾ اًخبصخ أكىي ُٕ اًِصٌؽخ اًعبُخ؟واًرشسًعبد؟ 

اًهبدف اًى "اًؽد ُٕ اًردخٌٕ وذٔظٌّ صٔع وذغٌٌف ودعبًخ ُٔرعبد اًرثغ"، ًِٔع اًردخٌٕ  971اًلبٓىْ 

م عبَ 5099فٍ األُبهٕ اًعبُخ اًِغٌلخ. ُشّسع عبَ  ، ذؽز ؼعخ ذساظع ، وُٕ تعدهب، خُ 5095، ُظثِّ ٍَ ف

 اًرعثٌم. فرسح فٍ٪ 5اًلعبع اًظٌبؼٍ ؼلم ٓظثخ أزتبػ تـ ُسدود اًِعبعّ، عًٌِب أْ 

 471إنه الىقت األمثل إلعادة تطبيق قانىن 

عٍ اًرثغ وؼٌفبئهّ، خصىصًب تظٍ األشُخ  ّٔ كد ًسي اًثعض أٓه ًٌع اًىكز أًِبطج ًِؽبزتخ ُص

ُسهص ذسشٌد اًظٌبطبد فٍ هٌٌخ عٌشٌخ أهثس أو أهّ، إال أْ اإلكرصبدًخ اًلبئِخ، وُع وظىد ُشبهٍ ُ

اًعٌىَ اًصؽٌخ فٍ اًعبُعخ األٌُسهٌخ فٍ تٌسود، واًري هبْ ُٕ أوائٍ أًِبصسًٕ ًؽٌِخ ذشسًع كبٓىْ 

ًلدَ األدًخ اًعٌٌِخ ًدؼض هرٖ أًظسًبد فٍ ُظرٔدٖ اًؽدًض "ؼض اًؽوىُخ اًٌثٔبٌٓخ  ُٔع اًردخٌٕ،

صًب فٍ شُٕ اًوىزوٓب"، وًٕ ًورفٍ تِشبهدح زٍُ ُصٌؽخ صؽخ شعج تأهٌِه، عٌى ُوبفؽخ اًرثغ خصى

فٍ شُٕ أشثرز فٌه اًصؽخ اًعبُخ كٌِرهب، شِىًٌرهب وُىضىعٌرهب، وطغ اآلفبد واًعبهبد اًظٌبطٌخ 

تظثج غٌبة اإلزادح اًظٌبطٌخ وذدخٍ شسهبد اًرثغ و  971واًرعبزًخ. وًوٕ ؼرى ُرى؟ ذىكف اًلبٓىْ 

ِصبًؾ اًِرضبزتخ. عًٌِب أْ اًرىكٌع واًرصدًم عٌى اإلذفبكٌخ اإلظبزًخ ًِٔظِخ اًصؽخ اًعهبد ذاد اً

وًثلى ُٕ غٌس اًلبٓىٍٓ ذعبهٍ هورا اذفبكٌبد  اًعبًٌِخ تشأْ ُوبفؽخ اًرثغ، ًِٔع هورا ُخبًفبد

 وكىإٌٓ ُؽٌٌخ. 

 تضارب المصالح.... يضزب صحة الناس

ًرعصًص ُصبًؽهب اًخبصخ وذلىًض اًعدًد ُٕ األطبًٌج  اًى 91-ذٌعئ  شسهبد اًرثغ خالي فرسح هىفٌد

ؼىي اًعبًّ. ؼرى فٍ ظٍ اًظسوف اًصعثخ عبًًٌِب، ًّ ذوٍ  ظهىد ُوبفؽخ اًرثغ فٍ ًثٔبْ واًدوي األخسي

وذِىًٍ تعض اًثبؼصٌٕ  ؼىي اًردخٌٕ ُٕ خالي ذوٌٌف اشبزح اًٌغغ اًعٌٍِ ُؽبوًخشسهبد اًرثغ ُٕ 

ذظىًم ، و91-ؽهب هرٌى اًرٍ ذّدعٍ أْ ًٌردخٌٕ كدزح ؼِبئٌخ ُٕ هىفٌدًٔشس ٓربئغ ذخدَ ُصبً اًثؽىس

، واًضغغ عٌى واضعٍ اًظٌبطبد ُٕ خالي ذِىًٍ شسهبد ذعىًس ُٔرعبذهب ؼرى فٍ ظٍ اإلغالق

 اًرثخٌسذلٌٔخ ذسوًغ و اًٌلبؼبد وذلدًّ اًرثسعبد ُصٍ أظهصح اًرٔفع ضِٕ إظبز اًِظؤوًٌخ اإلظرِبعٌخ،

(Vaping)  ًـ أْ ا اًرسوًغ اًىوذظخٌٕ اًرثغ أوvaping  ًٍه ذأشٌساد ُضبدح ًٌفٌسوطبد ًِوٕ أْ ذلر

هشفز أًِظِبد اًصؽٌخ اًعبًٌِخ هرٖ اًخعغ، وهبْ اًرىظه اًعبًٍِ ًهرٖ اًظٔخ ًٌٌىَ  اًفٌسوض.

أًبز، هى "فضؾ أطبًٌج شسهبد اًردخٌٕ"، إال أْ فٍ  59اًعبًٍِ ًِوبفؽخ اًردخٌٕ، واًري ًصبدف فٍ 
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ًثٔبْ ال ذصاي غشبوح اًهثبد واألُىاي واًِصبًؾ اًشخصٌخ هصٌفخ، خبفًٌخ ُب ًعج فعٌه ًرإٌُٔ اًِصٌؽخ 

 :عج عٌى ًثٔبْاًصؽٌخ اًعبُخ ًرعٌى عٌى اًِصبًؾ اًخبصخ؛ ًرا فبْ ً

عٍ ذدخٍُٔع  ← ّٔ  ُٔع، واًشسهبد هرٖ ُٕاًرِىًٍ  زفضفٍ عٌٌِخ صٔع اًلساز و ئهّاًرثغ وؼٌفب ُص

إًى ظبٓج اًرؽوّ فٍ اًِصبًؾ اًرعبزًخ وغٌسهب  ،ًٌخ االظرِبعٌخ ًٌشسهبد اًِرعٌلخ تبًرثغاطرغالي اًِظؤو

ُٕ اإلذفبكٌخ اإلظبزًخ  3.5وُب تعدهب وفًلب ًٌِبدح  91-هىفٌدُٕ اًِصبًؾ اًِورظثخ فٍ اطرعبتخ 

 ًِٔظِخ اًصؽخ اًعبًٌِخ تشأْ ُوبفؽخ اًرثغ.

 91-خالي ظبئؽخ هىفٌدٌوبذهب وذور شسهبد اًرثغزفع ُظرىي اًىعٍ وهشف أٓشعخ  ←

دوًخ ُصٍ أي شسهخ ذثغ أخسي وتبًربًٍ ذخضع ًٌِساكثخ ُٕ اًاًٌِِىهخ  إدزاح ؼصس اًرثغ واًرٔثبنُعبٌُخ  ←

 اإلظبزًخ ًِٔظِخ اًصؽخ اًعبًٌِخ تشأْ ُوبفؽخ اًرثغ الذفبكٌخًوواًعلىتبد وفًلب 

هرٖ  عٌى ُعٌىُبد ؼىي أعِبي اًعبُخ ًٌؽصىي هبرأهد ُٕ كٌبَ شسهبد اًرثغ تبًوشف عٕ طعالذاً ←

 ، وٓفلبد اًرظىًم واًعٍِ اًخٌسيرهب ُٕ اًظىقاًرثغ تِب فٍ ذًى ؼص شسهبد

ُدوٓخ طٌىن ًٌِظؤوًٌٕ اًؽوىٌٌُٕ وُىظفٍ اًخدُخ اًِدٌٓخ ذِٔع وذرعبزض ُع ذضبزة  ذٔفٌروضع و ←

 .اًِصبًؾ واًِصبًؾ اًخبصخ األخسي

 


