
  
دخل إلى حيز التنفيذ   قانون مكافحه :  " قانون بموضوع الكحولفي شهر نيسان من هذه السنة,

  ".ظاهره الثمالة 

 بموضوع الكحول حسبالمتعلقةالتعليمات    : القانون القائم

   ) 18تحت جيل ( منع مطلق لبيع آحول لقاصر 

س صغيره لمشروب آحولي  آأأوآأس نبيذ  , بيرةشرب علبه (  مع شرب الكحول ألسياقهمنع 

 ممنوعة ا بوضع آهذألسياقه  أنآحول في الدم والمعروف% 0.05 ترآيز إلىمرآز يؤدي 

  .)وخطره

----------------------------------------------------------------------------------------

-  

   حسب القانون الجديد ؟ اإلضافية داتيالتقيما هي 

  " :اباده و  ضبط, سلطه "

, آأس , زجاجه (  مشروب يحتوي على آحول في وعاء مفتوح  حيازةأو من شرب اإلنسانيمنع 

 مساءًا وحتى 9:00 الساعةبين  بمكان عام موجودة في مرآبه أوفي مكان عام ) علبه وهكذا

  . صباحًا 6:00
 إلىشربه هذا يؤدي . يشرب  أن   في نيتهكون ت من يحتفظ بالمشروب الكحولي في وعاء مفتوحن أ هيالفرضية
  . المس بسالمة وامن الجمهور أو جاإلزعا

 بما في ذلك ه يبيد المشروب والوعاء الذي يحتويأن أومشروب ال يستولي على أنيحق للشرطي 

  . المشروب والوعاء في سله النفايات وإلقاءسكب 

--------------------------------------------------------------------------------------  

زجاجه ( يحتفظوا بمشروب فيه آحول أن أو يشربوا  أن) 18تحت جيل ( ال يحق للقاصرين 

   .طيلة ساعات اليوم بمكان عام وذلك موجودة في مرآبه أوفي مكان عام ) آأس وهكذا , علبه,
 إليهاوالتي يحق للجمهور التوجه والوصول  وسيله انتقال أومكان , بناء, يعرف المكان العام حسب القانون على انه طريق 

  .مواقف وهكذا , شواطئ , هاتّزتنم, حدائق عامه : في تلك الساعات 

--------------------------------------------------------------------------------------  

  :منع شراء وتوفير آحول لقاصر 

   أشهرلف القانون وعقابه السجن لمده ستة  لقاصر يكون قد خا يوفر آحوالأومن يشتري 

 عرضت إذا إال انه قاصر علمه لقاصر مع ا مسكرا وفر مشروبأوقدم , من باع : " يحدد القانون 

." تبين أن الشخص غير قاصر هوية بطاقه أمامه



                 السلطة لمكافحة المخدرات                     وزارة التربية والتعليم                        

  والكحول

  

 

  
  

  " يصعد سريعا إلى الرأس " الكحول هو مخدر يمتصه الجسم بسرعة ولذلك 

 

  : هذه بعض الحقائق 

 على سبيل المثال أثناء يستغرق وقتا أطول للقيام بأي رد فعل, من يشرب الكحول  •

  ألسياقه 

.يختل توازنه ويفقد السيطرة على الجسم , من يشرب الكحول   • 

.األعصاب وغيرها ,  األوعية الدموية, الدماغ , يصيب الكحول الكبد   • 

من يشرب الكحول يكون معرضا  أآثر من غيره للتصرف بعنف وقد يصيب غيره  أو  •

 .يصاب بأذى

  

  وارئ ؟ إذًا ماذا نفعل في حالة ط
ت الوعي آي تنقذ / صديقاتك وفقد / ك عرف ماذا تفعل إذا ثمل احد أصدقائمن المهم أن ت

   : تها/حياته

 •  .دعه يستلقي على جنبه 

. وأطلب سيارة اإلسعاف 101اتصل ب     • 

. الصديقة بدون رقابه / ال تترك هذا الصديق   • 

. يريدون معرفة ما حدث ة فأن األهل/ ة هذا الصديق /  والد استدع  • 

 • هذه المواد لطاقم اإلسعاف أعط) مخدرات( ا  مسحوقاة أقراص/ إذا تناول هذا الصديق  

. متهمين في تلك اللحظة ال يهم البحث عن  • 

األمر األهم  في لحظه آهذه هو إنقاذ حياتهم  •  

  

  

 لمزيد من المعلومات االستشارة والمساعدة الخط الدافئ! الكحول يشرب حياتك 
1-700-500-508


