
حريیق في 2 مصانع SEVESO تصنف عتبة عاليیة 

 االعاليیة. Seveso ٬، وواالذيي تم تصنيیفهھ على أأنهھ عتبةMayenne في Aprochim في يیومم ااألرربعاء االمواافق 22 كانونن االثاني (يینايیر) ٬2020، ااندلع حريیق بيین عشيیة ووضحاهھھھا في مصنع 
 هھھھذاا االمصنع متخصص في معالجة االنفايیاتت االملوثة بمركباتت ثنائي االفيینيیل متعددد االكلورر.

ااندلع االحريیق في بهھو االشركة ال يیحتويي على أأيي نفايیاتت. بسرعة كبيیرةة يیتقن االنارر ال يیمكن أأنن يینتشر. لم 
يیخلق أأيي خطر على االسكانن. 

تخضع هھھھذهه االمنشأةة للمرااقبة االمعزززةة منذ عامم 2001 بسبب تلوثث االمنطقة بمركباتت ثنائي االفيینيیل متعددد 
االكلورر. 

في يیومم االخميیس٬، 23 كانونن االثاني (يینايیر) ٬2020، شب حريیق أأيیًضا في موقع Finorga في ٬Chasse-sur-Rhône، وواالذيي 
تم تصنيیفهھ على أأنهھ عتبة Seveso االعاليیة بعد تسربب عرضي لبطارريیاتت االليیثيیومم إإيیثيیل االقابلة لالحترااقق عند 

مالمستهھ للهھوااء. تم إإجالء جميیع ااألفراادد وولم يیصب أأحد في االحريیق. 
ووفًقا للمحافظة٬، ال يیتم تكبد أأيي خطر سامم على االسكانن وواالبيیئة. 

توضح هھھھاتانن االحالتانن ااألخيیرتانن فعاليیة مرااقبة االموااقع االمصنفة لـ SEVESO ووووااجب االشفافيیة االمفرووضض 
على هھھھذهه االعمليیاتت. 

  

 االصحة: ااألددوويیة االتي تحتويي على االباررسيیتامولل ليیست ذذااتت خدمة ذذااتيیة ططويیلة
هھھھناكك ثالثة منهھم. هھھھذهه هھھھي ااألسبريین وواالباررااسيیتامولل 
ووااإليیبوبرووفيین. في االوااقع٬، هھھھذهه ااألددوويیة االثالثة معرووفة 
بفعاليیتهھا االكبيیرةة لتخفيیف ااأللم وواالحمى لدىى االبالغيین كما 

هھھھو االحالل عند ااألطفالل. 
تركت االوكالة االوطنيیة لسالمة ااألددوويیة وواالمنتجاتت االصحيیة 
(االمشارر إإليیهھا فيیما يیلي باسم ANSM) منذ فترةة طويیلة في 
متناوولل االمرضى االذيین يیمكنهھم ااستخداامهھا بحريیة في 
االصيیدليیاتت٬، ووذذلك ااعتبارًراا من 15 يینايیر 2020 سيیتم ااآلنن 
ووضعهھ خلف االعداادد ووأأنن أأيي شخص يیرغب في االتخلص منهھ يیجب أأنن 

يیطلبهھ من االصيیاددلة. 
هھھھناكك االكثيیر من ااألسبابب ااألمنيیة وواالحد من االمخاطر لهھذاا 
االتغيیيیر. بالنسبة لـ ٬ANSM، فهھي تنويي االحد من االمخاطر 
االمرتبطة بإساءةة ااستخداامم هھھھذهه االمنتجاتت ددوونن ووصفة طبيیة 
ووكذلك االعالجج االذااتي. يیتعلق هھھھذاا ااإلجرااء بالتحديید 
 ،٬ Doliprane) بالعقاقيیر االتي تحتويي على االباررااسيیتامولل
ً عن بعض ااألددوويیة االمضاددةة  ٬Efferalgan، ووما إإلى ذذلك)٬، فضال
لاللتهھاباتت غيیر االستيیروويیديیة (مضاددااتت اااللتهھابب غيیر 
االستيیرووئيیديیة): تلك االمستندةة إإلى ااإليیبوبرووفيین (مثل 
Nurofen أأوو Advil) ووااألسبريین "سوفف يیعززز االدوورر ااالستشارريي 
للصيیدلي للمرضى االذيین يیرغبونن في االحصولل عليیهھا ددوونن ووصفة 

 .ANSM طبيیة" ٬، كما يیقولل
من االوااضح أأنن سوء ااالستخداامم يینطويي على مخاطر ألنن تناوولهھ 
بجرعاتت عاليیة جًداا٬، يیمكن أأنن يیسبب االباررااسيیتامولل تلًفا 
خطيیًراا في االكبد٬، وواالذيي قد يیتطلب عمليیة ززررعع٬، أأوو حتى يیكونن 
قاتًال. تم ااإلبالغغ عن مثالل في عامم 2017 عندما أأظهھر تحقيیق 
أأنن ووفاةة اامرأأةة شابة تدعى نعومي موسيینغا كانن "نتيیجة 
للتسمم بالباررااسيیتامولل االذيي تمتصهھ االمعالجة االذااتيیة على 
مدىى عدةة أأيیامم. في 18 عاًما٬، من عامم 2000 إإلى عامم ٬2018، 
تم إإددررااجج 337 حالة من االمضاعفاتت االمعديیة٬، بما في ذذلك 32 
 .ANSM حالة ووفاةة٬، لإليیبوبرووفيین٬، ال تزاالل ووفًقا ألررقامم من
من جانبهھم٬، فإنن مضاددااتت اااللتهھابب غيیر االستيیرووئيیديیة "معرضة 
بشكل خاصص للتسبب في حدووثث مضاعفاتت في االكلى وومضاعفاتت 
خطيیرةة معديیة ووسامة للجنيین في حالة االتعرضض من بداايیة 

 .ANSM االشهھر االساددسس من االحمل"٬، ووفًقا لما وورردد في
في موااجهھة هھھھذهه االحاالتت من بيین االعديید من االحاالتت ااألخرىى٬، 
أأثبتت جلسة االتفسيیر وواالوعي أأنهھا أأكثر من االالززمم. بالنسبة 
للبالغيین ااألصحاء االذيین يیزيید ووززنهھم عن 50 كجم٬، فإنن االحد 
ااألقصى للجرعة من االباررااسيیتامولل هھھھو ثالثة جرااماتت لكل 24 
ساعة٬، ووال يیتجاووزز غراامم ووااحد لكل جرعة بمساحة ال تقل عن ست 
ساعاتت بيین كل جرعة. باإلضافة إإلى ذذلك٬، فإنن االحد ااألقصى 
االموصى بهھ من االعالجج هھھھو "ثالثة أأيیامم في حالة االحمى٬، ووخمسة 
 .ANSM أأيیامم في حالة ااأللم٬، في غيیابب ووصفة طبيیة"٬، يیتذكر

في يیوليیو ٬2019، قررر االدرركك االمخدررااتت أأنن االتحذيیر "جرعة 
ق  يی دد ا ن ى ص ل نن ع آل ر اا هھ ظ نن ت ب أأ ج " يی ر ط ةة = خ د ئ اا زز

االباررااسيیتامولل. 
تخطط ANSM للحصولل على "ووررقة معلوماتت" االتي قدمهھا 
االصيیدلي للمريیض عند توززيیع االدووااء. مرةة أأخرىى٬، سيیتم ااتخاذذ 

االقراارر بعد مرحلة االخصومة مع االمختبرااتت. 
أأخيیًراا٬، ددعونا نالحظ أأنهھ يیمكننا دداائًما االحصولل على هھھھذهه 
ااألددوويیة االمذكوررةة آآنًفا بدوونن ووصفة طبيیة٬، وولكن بشرطط أأنن 
نتصل ااآلنن بالصيیدلي االذيي سيیكونن قاددرًراا على تقديیم االمشوررةة 

الستخداامم أأكثر مالءمة مع كل حالة محدددةة. 

 تقاططعاتت االغددد االصماء: تعريیف أأووررووبي متقطع في "االحمل"

تم توضيیح ااضطراابب االغددد االصماء ألوولل مرةة في عامم 1991 من ِقبل 
ثيیو كولبوررنن٬، حيیث تم عرضض ااضطراابب االغددد االصماء كجزييء أأوو 
مركب٬، ووهھھھو عامل كيیميیائي أأجنبي لألجسامم االحيیة لهھ خصائص تحاكي 
االهھرموناتت ووووصف بأنهھ أأحد أأسبابب االتشوهھھھاتت االفسيیولوجيیة٬، 

ووخاصة ااإلنجابيیة. 
هھھھناكك أأنوااعع مختلفة من ااضطرااباتت االغددد االصماء مع االعديید من 

االتعارريیف ااعتمادداا على أأصل االجزييء االذيي ااشتق منهھ. 
 مسألة تعريیف هھھھذهه االمواادد تبدوو حساسة إإلى حد ما. إإذذاا ظهھر 
االيیومم في بعض االلواائح ااألووررووبيیة ٬، فإنن االمفاووضاتت حولل هھھھذاا 
االتكامل كانت طويیلة ووكانت االنتائج ال ترقى دداائًما إإلى آآمالل 

مختلف االجمعيیاتت. 
هھھھذاا ااالفتقارر إإلى تعريیف مشتركك يیعقد في بعض ااألحيیانن إإجرااءااتت 

إليیجادد حل على االمستوىى ااألووررووبي. 
في موااجهھة هھھھذهه االحالة االطاررئة٬، 
قالل بيیيیر بودديینيیز٬، ررئيیس قسم 
ثث  و ل ت ل اا ة وو يی ئ يی ب ل ر اا ط ا خ م ل اا
بالنفايیاتت وواانتشاررهھھھا في االمديیريیة 
االعامة لمنع االمخاطر بوززااررةة 
ااالنتقالل االبيیئي٬، خاللل ااجتماعع مائدةة 
ضض االيیومي  ّر مستديیرةة حولل االتع
لمضاددااتت االغددد االصماء (EP) في مجلس 
االشيیوخخ "من االمهھم أأنن يیكونن هھھھناكك 

تعريیف مستعرضض [لمضاددااتت االغددد االصماء] في جميیع االلواائح٬، بما 
في ذذلك االقطاعي: يیوجد االيیومم للمنتجاتت االصحة االنباتيیة 
وواالمبيیدااتت االحيیويیة. ااآلنن هھھھناكك منتجاتت مستحضرااتت االتجميیل وولعب 

ااألطفالل ووحاوويیاتت االمواادد االغذاائيیة " 
تعبر ناتاشا سيینجوتي٬، مديیرةة االمنتجاتت االكيیماوويیة في تحالف 
االصحة وواالبيیئة٬، عن قلقهھا من خاللل االتأكيید على أأننا "بعيیدوونن 
عن أأنن تكونن لديینا أأنظمة تقيیيیديیة. لديینا 16 من مثبطاتت االغددد 
االصماء االتي تم تحديیدهھھھا بموجب الئحة ٬Reach، ووااثنانن من مثبطاتت 
االغددد االصماء االتي تم تحديیدهھھھا بموجب االمبيیدااتت االحيیويیة٬، 
أأطلقت االمفوضيیة ااألووررووبيیة ددعوةة للحصولل على معلوماتت حولل 
مستحضرااتت االتجميیل٬، بيینما لديینا ااآلالفف من االمواادد االموجوددةة في 

االسوقق؛ نحن بعيیدوونن عن االعالمة». 
وولكن على االمستوىى ااألووررووبي٬، يیبدوو أأنن ااألمورر تسيیر في ااالتجاهه 
االصحيیح٬، وومن االمقررر أأنن يیتم تحديید موااعيید نهھائيیة مهھمة لعامم 
2020. ووقد أأطلقت االمفوضيیة ااألووررووبيیة بالفعل مرااجعة تسمى 
"فحص االليیاقة" إلددااررةة االمجتمع لمضطرااباتت االغددد االصماء. تم 
إإطالقق مشوررتيین بالتوااززيي: ووااحدةة للموااطنيین٬، وواالتي ستنتهھي في 
9 ماررسس٬، ووااآلخر٬، االذيي يیستهھدفف أأصحابب االمصلحة٬، سيیتم إإغالقهھ في 
31 يینايیر. ووأأشاررتت ناتاشا سيینجوتي إإلى أأنن "ما سيیخرجج من هھھھذهه 
االمشاووررةة سيیشكل ااألساسس إلجرااءااتت مستقبليیة على مدىى االسنوااتت 

االخمس االمقبلة". 
يیتوخى ووضع ااسترااتيیجيیة بشأنن االمواادد االكيیميیائيیة في االنصف 
االثاني من عامم 2020. "يیتوقع االمجتمع االمدني٬، ووكذلك 
االسيیاسيیونن في برووكسل٬، مكوًنا لتعطيیل االغددد االصماء٬، يیالحظ 
مديیر االصحة االكيیميیائيیة في تحالف االصحة وواالبيیئة. يیونيیو 2020 
هھھھو أأيیًضا االموعد االنهھائي االذيي حدددهه كل من االبرلمانن ااألووررووبي 
وواالمجلس للمفوضيیة للعمل على تعريیف أأفقي لـ PE على االمستوىى 
ااألووررووبي٬، وولكن أأيیًضا على االتصنيیف٬، ال سيیما لدمج االمتخلفيین 

 يیشتبهھ االغددد االصماء.
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علم االقانونن ررقم 

تديین محكمة االنقض 
االمالحظاتت االتي تستهھدفف 

ااألشخاصص على أأساسس هھھھويیتهھم 
االجنسيیة 

 Crim. 7 janv. 2020, F-D, n°)
 (19-80.796

 االجنائيیة أأنا االصحافة 
ووااالتصاالتت 

حكمت محكمة االنقض بإهھھھانة 
فف  د هھ ت س ي ت ت ل ة اا غ ل ل اا
االمتحوليین جنسيیًا. هھھھذاا هھھھو 
أأوولل تنفيیذ تقومم بهھ االغرفة 
االجنائيیة لألحكامم االوقائيیة 
ةة  اا وو ا س م ل نن اا و ن ا ق ل
وواالموااطنة االصاددرر في 27 
يینايیر 2017 ٬، وواالذيي يیوفر 
حمايیة خاصة لألشخاصص االذيین 
يیتعرضونن للتميیيیز على أأساسس 

هھھھويیتهھم االجنسيیة. 

………………..

معاررضة خطأ االضحيیة 
االمباشرةة للضحيیة غيیر 

االمباشرةة 

(Civ. 2e, 12 déc. 2019, F-P+B
+I, n° 18-21.360) 

االمسؤووليیة االمدنيیة | 
يیجب أأنن يیؤخذ في ااالعتبارر 
فقط خطأ االضحيیة االمباشرةة 
من قبل االقاضي لتحديید ما 
ض  ف ي رر غ ب ن نن يی ا اا ك ذذ إإ
االتعويیض أأوو ما إإذذاا كانن 
يینبغي تخفيیض االمبلغ. إإنن 
ووجودد عالجج تحت االعالجج غيیر 
مبالل في هھھھذاا االتحديید ووخطأ 
االضحيیة االمباشرةة يیمكن أأنن 
ر  يی ة غ يی ح ض ل ضض اا رر ا ع يی
االمباشرةة حتى "االبريیئة". 

………………. 

 قد تنشأ مسؤووليیة 
االدوولة بسبب االقواانيین 

غيیر االدستورريیة 
 CE, ass., 24 déc. 2019, req.)
 n° 425981; CE, ass., 24 déc.

 2019, req. n° 425983; CE,
 ass., 24 déc. 2019, req. n°

 (428162
االمسؤووليیة ااالدداارريیة | 

يمكن ألي شخص الحصول على تعويض عن 
الضرر الذي لحق به نتيجة لتطبيق قانون أعلن 
أنه غير دستوري. قهوة الساخنة التي تتسرب 
ألسباب غير معروفة على املسافر، حيث يجب 

فهمها بواسطة حادث أي حدث غير متوقع ضار 
غير متوقع يحدث على منت الطائرة.

 االحريیاتت االفردديیة: اانتصارر جديید لحريیة االتعبيیر على االحق في ااحتراامم االحيیاةة االخاصة
 تقريیًراا مخصًصا ألززمة إإنتاجج ااأللبانن يیركز على France Télévisions في 13 أأكتوبر ٬2006، في برنامج "االمبعوثث االخاصص"٬، بثت 

 . قدمم تسلسل االتقريیر االمذكورر مؤشرااتت تسمح بتحديید مكانن إإقامة ررئيیس مجلس ااإلشراافف على االشركة االمذكوررةةLactalis شركة
 بالضبط.

ااستدعت ااألخيیرةة تلفزيیونن فرنسا٬، على أأساسس االماددتيین 8 من ااالتفاقيیة ااألووررووبيیة 
لحقوقق ااإلنسانن وو 9 من االقانونن االمدني٬، بغرضض االحصولل على تعويیض عن ااألضراارر 
االتي لحقت بهھا٬، باإلضافة إإلى تداابيیر االحظر وواالنشر االمحكمة. ررفضت محكمة 

ااالستئنافف ااددعاءااتهھ. 
أأمامم محكمة االنقض٬، ووقد تم قبولل اانتهھاكك االحق في ااحتراامم االحيیاةة االخاصة٬، 
كانت مسألة االقانونن في هھھھذهه االقضيیة هھھھي ما إإذذاا كانن مبررراًا٬، لصالح حريیة 

االتعبيیر٬، من قبل ووجودد نقاشش عامم حولل أأززمة إإنتاجج ااأللبانن. 
بعد أأنن أأجرتت محكمة االنقض Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, n° 18-21.871) ٬، بعد إإجرااء 
فحص االتناسب في هھھھذهه االقضيیة ٬، االمعايیيیر االتي أأشاررتت إإليیهھا ٬، ااالستئنافف ٬، 
نظرتت فيیهھا بعباررااتت ملموسة ٬، ووبالتالي برررتت قانوًنا قرااررهھھھا باالعتقادد بأنن 
غزوو خصوصيیة مقدمم االطلب كانن شرعيًیا بموجب حق االجمهھورر في االحصولل على 

االمعلوماتت. 

 االنصوصص على مسافاتت ااالنتشارر هھھھاجمت
 تقدمت مجموعة رؤساء البلديات املضادة للمبيدات باستئناف في 21 يناير 2020 أمام مجلس الدولة ضد تنظيم املسافات 

 لنشر منتجات الصحة النباتية املنشورة في 29 ديسمبر 2019.

تفرضض االلواائح على مسافة ال تقل عن نشر االمبيیدااتت االحشريیة على بعد 5 أأمتارر 
للمحاصيیل منخفضة بالقربب من االمناززلل ٬، وو 10 أأمتارر للمحاصيیل االطويیلة وو 20 

متراا إإذذاا كانت االمنتجاتت االمستخدمة مسرطنة أأوو مطفرةة أأوو معادد تسممهھا. 
هھھھناكك٬، مع ذذلك٬، ااستثناءااتت؛ موااثيیق ااإلددااررااتت االتي تسمح بتخفيیض هھھھذهه االمناطق 

إإلى 3 وو 5 أأمتارر إإذذاا تم ااستخداامم معدااتت مضاددةة لالنجراافف. 
ووفقا للجماعة٬، فإنن هھھھذاا االتنظيیم ال يیوفر أأيي حمايیة٬، ووعالووةة على ذذلك فإنن هھھھذهه 
االنصوصص ستجعل من االممكن "إإززاالة ااختصاصص االحق االعامم لرؤؤساء االبلديیاتت كسلطة 
شرطة". باإلضافة إإلى ذذلك٬، تنتهھك هھھھذهه االنصوصص مبدأأ االمساووااةة بسبب ااالختالفف 

بيین االمجتمعاتت االريیفيیة وواالحضريیة. 
في اانتظارر االقراارر االنهھائي لمجلس االدوولة أأوو حتى من سلطاتت ااالتحادد ااألووررووبي٬، 

فإنن االقانونن االمطبق محاطط بقدرر كبيیر من عدمم االيیقيین. 

 االتلوثث: "دديیزلجيیت"٬، ستدفع فولكس ووااجن 135 مليیونن يیورروو في كنداا:
يیشيیر مصطلح "دديیزلجيیت" إإلى فضيیحة االمحركاتت االتي قامت شركة فولكس ووااجن 
بتزوويیرهھھھا من أأجل تلبيیة معايیيیر االتلوثث ااألمريیكيیة٬، وواالتي تعد أأشد من تلك 
االموجوددةة في أأووررووبا. في عامم 2015 في االواليیاتت االمتحدةة٬، ااتهھمت ووكالة حمايیة 
االبيیئة شركة فولكس ووااجن بانتهھاكهھا قانونن االهھوااء االنظيیف باستخداامم برنامج 
ً ثم ااعترفت  قاددرر على ظهھورر مركباتت أأقل تلويیثا. أأنكرتت فولكس ووااجن أأووال

بتزوويیر 11 مليیونن سيیاررةة موززعة حولل االعالم. 
منذ عامم ٬2015، تم إإدداانة فولكس ووااجن عدةة مرااتت في االعديید من االبلداانن٬، وولكن 
بشكل خاصص في االواليیاتت االمتحدةة٬، وويیقدرر أأنهھا ددفعت ما يیقربب من 30 مليیارر يیورروو 
من خاللل ااستدعاء منتجاتهھا٬، في االرسومم االقانونيیة٬، في االغرااماتت ووااألضراارر 

وواالمصالح. 
حدثت االدفعة ااألخيیرةة من دديیزلجيیت في كنداا٬، حيیث أأسقطت االحكومة االكنديیة٬، بعد 
4 سنوااتت من االتحقيیق٬، 58 تهھمة بانتهھاكك االقواانيین االبيیئيیة االكنديیة ضد فولكس 
ووااجن. في جلسة يیومم 13 دديیسمبر ٬2019، أأقرتت فولكس ووااجن بالذنب ووأأعلنت أأمامم 
محكمة االعدلل في أأوونتارريیو أأنهھا تريید االتوصل إإلى تسويیة وودديیة مع االحكومة 

االكنديیة. 
ووفي يیومم ااألرربعاء االمواافق 22 يینايیر ٬2020، أأقرتت محكمة توررنتو ااالتفاقيیة٬، 
ووأأمرتت االشركة بدفع غراامة قيیاسيیة كنديي قدررهھھھا 135 مليیونن يیورروو في غضونن 30 

يیوًما. 

 االبيیئة -االنهھايیة االتدرريیجيیة للبالستيیك االقابل للتصرفف بحلولل عامم 2040:
صوتت االجمعيیة االوطنيیة في 10 دديیسمبر 2019 إلنهھاء االبالستيیك االقابل للتصرفف بحلولل 
عامم 2040. إإذذاا كانن هھھھذاا االتارريیخ االرئيیسي بعيیًداا جًداا عن االنشطاء٬، فسيیشكل ذذلك تحديیا 

للحكومة االتي سيیتعيین عليیهھا االتصرفف خطوةة بخطوةة. 
كانت االخطوةة ااألوولى هھھھي تحديید االمنتجاتت االمعنيیة٬، ووفي هھھھذاا االسيیاقق تدخل االمرسومم ررقم 
2019-1451 االمؤررخخ 24 دديیسمبر 2019 فيیما يیتعلق بحظر بعض االمنتجاتت االبالستيیكيیة ذذااتت 

ااالستخداامم االوااحد. 
تعرفف االماددةة 1 - 2 ° من هھھھذاا االمرسومم "االمنتجاتت االبالستيیكيیة ذذااتت ااالستخداامم االوااحد" 
بأنهھا "منتج مصنوعع كليیًا أأوو جزئيًیا من االبالستيیك ووال يیتم تصميیمهھ أأوو إإنشاؤؤهه أأوو ووضعهھ 
في االسوقق إلنجاززهه ٬، أأثناء االعمر ااالفترااضي لهھا أأوو عدةة ررحالتت أأوو تناووبب من خاللل 
إإعاددتهھا إإلى االمنتج االمراادد إإعاددةة تعبئتهھ ٬، أأوو االتي لم يیتم تصميیمهھا أأوو إإنشاؤؤهھھھا 
أأوو طرحهھا في االسوقق إلعاددةة ااستخداامهھا الستخداامم مماثل لتلك االتي تم تصميیمهھا من 

أأجلهھا " 
كما تنص االماددةة 1 من االمرسومم االتنفيیذيي على أأنن االحظر يیتعلق أأووالً بالتعبئة ووااألكواابب 
وواالنظاررااتت ووأألوااحح االمطبخ االتي يیمكن االتخلص منهھا وواالسكاكيین ووأأطباقق االوجباتت 
ووأأووااني ااآليیس كريیم ووااألووعيیة وواالصنادديیق وواالقش ووااألغطيیة االزجاجج. أأخيیًراا٬، تضيیف االماددةة 
4 من االمرسومم نفسهھ أأنن االحظر االمفرووضض على االمنتجاتت االمذكوررةة يیسريي مفعولهھ في 1 
يینايیر ٬2020، لكن هھھھناكك نًصا على بعض االمنتجاتت لمدةة ستة أأشهھر لنفادد االمخزوونن٬، شريیطة 

أأنن يیتم تصنيیعهھا أأوو ااستيیرااددهھھھا. قبل 1 يینايیر 2020. 
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