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ن جديدة ونية ومنتجات التبغ ذات النكهات: قواني   السجائر اإللكتر
 

ن الجديدة؟ .1  بَم تتعلق القواني 

ونية ذات 2019لعام  228يحظر القانون المحلي رقم  النكهات  الصادر عن مجلس مدينة نيويورك بيع السجائر اإللكتر

ونية ذات النكهات بأي حجم أو شكل ن  2019لعام  228ويحظر القانون المحلي رقم . والسوائل اإللكتر ا عل البائعي 
ً
أيض

ي حماية الشباب من التحول . بالتجزئة عرض هذه المنتجات للبيع أو حيازتها بقصد البيع
وسيساعد هذا القانون فن

ي 
ونية،  لمدمنن ونية ذات النكهات جذابةيجد الع حيثالسجائر اإللكتر  . ديد من الشباب منتجات السجائر اإللكتر

ي أبريل 
انية والية نيويورك حظًرا عل بيع هذه المنت2020فن ن ات ج، تضّمن قانون مت  ات أو عرضها للبيع باإلضافة إىل تغيت 

 . MM-3-1399و MM-2-1399و MM-1-1399راجع قانون الصحة العامة، األقسام . أخرى

ي الفصل  228كيف يؤثر القانون المحلي رقم  .2
ن
 ، الذي يتناول تقييد بيع بعض منتجات التبغ ذات النكهات؟28ف

ونية  228يضيف القانون المحلي رقم  ونية والسوائل اإللكتر ا ال)السجائر اإللكتر
ً
ي يطلق عليها أحيان

ن السائلنر ( النيكوتي 

باستثناء منتجات التبغ المضاف إليها نكهة النعناع أو )ات النكهات إىل القانون األصلي الذي يقيد بيع منتجات التبغ ذ

جرين، الذي ُسن عام  ، وأوراق  يغطي (. 2009المنثول أو وينتر هذا القانون السيجار، والسيجاريوس، والسيجار الصغت 

، والتبغ السائب (لإلذابةمنتجات التبغ القابلة و االستنشاق و بما يشمل تبغ المضغ )دخان ال عديملف السيجار، والتبغ 

ن وتبغ لف السجائر) سواء المحتوية عل التبغ )، والشيشة عديم الدخان ، والتبغ الرطب(بما يشمل تبغ غليون التدخي 

ي السجائر، بخالف التبغ، والمنثول، بموجب القانون الفيدراىلي منذ عام (. أو الخالية منه
. 2009وقد ُحظرت النكهات فن

ونية ومنتجات التبغ بخالف السجائر وتختلف النكهات المس ي يطلق عليها )موح ببيعها بالنسبة للسجائر اإللكتر
النر

ن (. OTPمنتجات التبغ األخرى أو يشار إليها باالختصار   . أدناه 6و 4راجع السؤالي 

 

ن التنفيذ؟ .3 ن حت   متر تدخل هذه القواني 

ي منتصف مايو 
ن التنفيذ فن ونية ذات النكهات حت  . 2020دخل الحظر الذي تفرضه الوالية عل بيع السجائر اإللكتر

ي قانون مدينة نيويورك 
ونية فن ا للسجائر اإللكتر

ً
ي ( NYC)ودخلت المحظورات األوسع نطاق

ن التنفيذ فن  . 2020يوليو  1حت 

 

 التجزئة إىل معرفته اآلن؟ بائعو ما الذي يحتاج  .4

ي OTPالتوقف عن بيع يجب عليك 
ونية ذات النكهات فن ونية، أو السوائل اإللكتر ويجب  . اآلن NYC، أو السجائر اإللكتر

ي 
ا التوقف عن عرض هذه المنتجات للبيع أو حيازتها بقصد بيعها فن

ً
 . NYCعليك أيض

 ونية بالتجزئة  : لبائعي السجائر اإللكتر

o ونية ونية أو السوائل  ال ُيسمح اآلن لبائعي السجائر اإللكتر بالتجزئة إال ببيع السجائر اإللكتر

ونية ذات نكهة التبغ، أو غت  المضاف إليها نكهات أو عرض  . بقصد البيع تها للبيع أو حياز  ها اإللكتر

o ض أن ونية أو أكتر أو ما يزيد  بائعي  ُيفتر ونية بالتجزئة الذين يمتلكون ست سجائر إلكتر السجائر اإللكتر

ونية بأي نكهات أخرى يمتلكونها بقصد البيعأونصة من ال 12عن   . سوائل اإللكتر

 بالتجزئة غلبائعي التب 

o بالتجزئة إال ببيع  غال ُيسمح اآلن لبائعي التبOTP  ي من التبغ أو المضاف إليها نكهة المنثول أو النعناع
النر

جرين أو غت  المضاف إليها نكهات أو عرضها للبيع أو حياز 
 . بقصد البيع تها أو وينتر

o  ُض أني بأي نكهات أخرى يمتلكونها  OTPأو أكتر من  4بائعي التبغ بالتجزئة الذين يمتلكون  فتر

 . البيعبقصد 
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؟ .5 ن ي تغطيها القواني 
 ما هي المنتجات التر

ن  ونيةتشمل القواني  ونية، والسوائل اإللكتر ن السائل، و/ جميع السجائر اإللكتر ا أوسع من . OTPالنيكوتي 
ً
وتشمل نطاق

ونية ذات النكهاتالسياسة الفي ونية والسوائل اإللكتر ة بحظرها جميع أحجام وأشكال السجائر اإللكتر . درالية األخت 

ي تتضمن حاوية
ي تستخدم لمرة واحدة والنر

ن مدينة نيويورك والوالية المنتجات النر قانون مدينة  زيد ي. وتغطي قواني 

ا من
ً
ي تحتوي عل نكهات التبغ  بحيث تقترص عل تلكذات النكهات  OTPبيع  القيود المفروضة عل نيويورك أيض

النر

جرين أو غت  المضاف إليها نكهات
 . أو المنثول أو النعناع أو وينتر

 

 نكهة؟ يكيف سأعرف إذا كان المنتج ذ .6

ا عن عالمات النكهة سويقيةالتالعالمات أو / أو العبوات و / انظر الملصقات و 
ً
ي اعتبارك األوصاف والصور . باحث

وضع فن

ي تس
كة المصنعة لوصف المنتجاتالنر ح النكهة بالكلمات، أو األلوان، أو الصور . تخدمها الشر

َّ
وض

ُ
ي كلمات . قد ت

ربما تعنن

 . أنها ذات نكهة( حلو" )sweet"أو ( حار" )spicy"مثل 

  ونيةال يمكن بيع ونية أو السوائل اإللكتر  . بنكهة التبغ أو غت  مضاف إليها نكهاتإال إذا كانت  السجائر اإللكتر

  ال يمكن بيعOTP  جرين أو غت  مضاف إليها نكهاتإال إذا كانت
 . بنكهة التبغ أو المنثول أو النعناع أو وينتر

 

ي يحظر بيعها 
ي يمكن بيعها والنر

ي األشهر المقبلة، سنقدم المزيد من اإلرشادات حول المنتجات النر
 . فن

 

 لمنتجات ذات النكهات؟هل يوجد أنواع معينة من بائعي التجزئة ال يزال بإمكانهم بيع ا .7

ونية ذات النكهات بالتجزئة ي مدينة نيويورك، ال ُيسمح ببيع السجائر اإللكتر
 . فن

  ن التبغ المسجلة فقط  . ذات النكهات OTPبيع بال ُيسمح إال لحانات تدخي 

 ن التبغ  . ال تتاح تسجيالت جديدة لحانات تدخي 

 

ن الجديدة؟ .8  كيف سيكون تطبيق القواني 

 Department of Financeـالتابع ل( مكتب رئيس الضبط والتنفيذ) Sheriff’s Office، سيقوم 2020يوليو  1اعتباًرا من 

إدارة حماية المستهلك والعمال، ) Department of Consumer and Worker Protectionو( DOFإدارة المالية، )

DCWP ا باالختصار
ً
ن كجزء من( DCA، والمعروفة سابق قد . عمليات التفتيش المنتظمة عل بائعي التجزئة بإنفاذ هذه القواني 

 . تكون عمليات التفتيش روتينية أو بناء عل شكاوى

 

ي أن يفعل ما .9
ي لديهم من المنتجات ذات النكهات؟ و بائعذا ينبعن

 التجزئة حيال المخزون المتبقر

ي ي
ونية  نبعن ونية ذات النكهات ومنتجات السوائل اإللكتر أن يخطط بائعو التجزئة للتخلص من جميع السجائر اإللكتر

ي صورة بطاريات ومواد نيكوتينية، . يوليو  1ذات النكهات بحلول 
ونظًرا الحتواء هذه المنتجات عل نفايات خطرة فن

ي سلة المهمالت العادية
لقر فن

ُ
ي أال ت

ن زع ومقاول التخلص من النفايات التحدث مع المو . فينبعن بك حول خيارات  خاصي 

 . التخلص اآلمن

 

ي السؤال 
ونية ذات نكهات بالكميات المذكورة فن ونية ذات نكهات أو سوائل إلكتر أعاله للمصادرة  4تخضع أي سجائر إلكتر

ة إ ونسُيمنح البائع. DOFعل يد مكتب رئيس الضبط والتنفيذ التابع لـ  يوًما تبدأ من 15هال إضافية لمدة مبالتجزئة فتر

ي  1
يطة تحقيق كل ما يلي جإلزالة المنت 2020يوليو  15يوليو وتنتهي فن

 : ات المذكورة أعاله من أماكن عملهم، شر

 . إزالة المنتجات من الرفوف أو خزانات العرض (1

ي منطقة آمنة، ال يمكن للجمهور الوصول إليها  المنتجات وضع (2
 . فن
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ي  (3
أو مكتب رئيس الضبط  DCWPعل الفور لضباط التفتيش من  مكان العملاإلفصاح عن وجود هذه المنتجات فن

 . مكان العملعند وصول هؤالء الضباط إىل  DOFوالتنفيذ التابع لـ

 

 ما هي عقوبات انتهاك القانون؟ .10

ن  اوح غرامات مخالفة القانون بي  ا تعليق ترخيص . اكدوالر عن كل واقعة انته 5000دوالر و 1000تتر
ً
قد يتم أيض

ة ثالثة أعوام ي غضون فتر
ن بالتجزئة لمدة عام واحد إذا ارتكبوا ثالثة انتهاكات فن قد يخضع البائعون بالتجزئة . البائعي 

ا لعقوبات إضافية تصل إىل 
ً
ونية ذات النكهات النتهاكهم حظر  100أيض دوالر عن كل عبوة من عبوات السجائر اإللكتر

ونية ذات النكهاتوالية نيويو   . رك لبيع السجائر اإللكتر

 

؟ .11 ن ن بالتجزئة العثور عل المزيد من المعلومات حول هذه القواني   أين يمكن للبائعي 

ي 
ونية فن ن مكافحة التبغ والسجائر اإللكتر وابحث  nyc.gov/health، بادر بزيارة NYCللمزيد من المعلومات حول قواني 

ن التبغ" )tobacco laws"عن  ونية بالتجزئة 311أو اتصل بالرقم ( قواني   . واذكر أنك بائع تبغ أو سجائر إلكتر

 

ن بالتجزئة عل ( إدارة الصحة بوالية نيويورك) New York State Department of Healthتوفر  معلومات للبائعي 

نت بادر بزيارة . موقعها عل اإلنتر

health.ny.gov/prevention/tobacco_control/educational_materials.htm  لمعرفة المزيد حول

ايدة والقيود الجديدة عل العروض والخصومات بينما توضع التوجيهات ن  . الغرامات المتر

http://nyc.gov/health
http://health.ny.gov/prevention/tobacco_control/educational_materials.htm

