
 م3122( لسنة 243قرار مجلس الوزراء رقم )
 م5002( لسنة 52بالالئحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين رقم )

 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،3002بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

 م،3002( لسنة 32وعلى قانون مكافحة التدخين رقم )
 م،1231وعلى قانون التبغ لسنة 

 م،3002( لسنة 30قانون الصحة العامة رقم )وعلى 
 وبناًء على تنسيب وزير الصحة،

 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناااًء علااى مااا جقاارل مجلااس الااوزراء فااي جلسااته الخامسااة علاارق بعااد المااا تين المنعقاادق بمدينااة  اازق 
 .90/8/1922إ.ها( بتاريخ /م.و/21/122/22تحت رقم )
 قرر ما يلي:

  
 (1مادق )

يكون للكلمات والعباارات اتتياة الاواردق فاي هاالل الال حاة المعااني المخصصاة ل اا جدناال ماا لام تادل 
 القرينة على خالف اللك:

 وزارق الصحة. الوزارة:
 وزير الصحة. الوزير:

 -افاااال معااادق لااااللك مسااا  المااادارسالمكاااان الاااالخ ه يدخلاااه ال اااواء إه مااان خاااالل من المكاااان ال:اااام:
صاااهت العاار ... الااخ  -قاعااات اهجتماعااات -المطاااعم –النااوادخ  -المستلااايات -الجامعااات

 وتعتبر وسا   النق  العام وجخ جماكن تحددها الوزارق مكانًا عامًا.
نباتاااات التباااغ المعااادق للتااادخين بجميااان جنواع اااا وفصاااا ل ا وججزا  اااا مااان جاااالور  جميااان جناااواع التبااا :

ساااايقان وجورام وسمااااار وبااااالور خضااااراء جو مجااااااة، باااارخ طريقااااة كاناااات مساااا  السااااجا ر والساااايجار و 
 والتمباك ونحو اللك.

تعاطي التبغ برنواعه عمدًا تدخينًا جو استنلاقًا جو مضغًا برخ صورق كالسيجارق والسيجار  التدخين:
 وبرية وسيلة كالنرجيلة جو المداعة جو الغليون و يرها.

نمااا يحاااكي لااك   اطي التباا :مقلااداو وسااائ  ت:اا هااي كاا  منااتت ه يحتااوخ علااى التبااغ ومنتجاتااه وا 
 الوسا   المستخدمة في تعاطيه.



 م.3002( لسنة 32الال حة التنايالية لقانون مكافحة التدخين رقم ) الالئحة:
  

 (3المادق )
 يحظر تدخين جخ نوع من جنواع التبغ في المكان العام بما في اللك:

الحضاااانة و المااادارس، والجامعاااات، والمستلاااايات، وماااا فاااي حكم اااا،  رياااا  األطااااال ودور -1
 ومراكز الترهي  والصيدليات وكافة المؤسسات التربوية والصحية.

 المسارح ودور العر  والنوادخ وقاعات اهجتماعات ومكاتب العم . -3
 ية.وسا   النق  الجماعية العامة البرية والبحرية والجوية في رحالت ا الداخلية والخارج -2
داخااااا  جااااادران مبااااااني الااااادوا ر الحكومياااااة والمصاااااالع واللاااااركات العاماااااة والقطاعاااااات العاماااااة  -2

 والمختلطة وفروع ا ومكاتب ا في فلسطين.
 جماكن صناعة وتج يز وبين وتداول األ الية المعدق لالست الك البلرخ. -2
 محطات الوقود وجماكن بين اسطوانات الغاز. -6
 والمصاعد الك ربا ية. و ساللم المبانياألسوام والمحالت التجارية المغلقة  -7
 المطارات والموانئ والمنافال البرية والبحرية ومحطات نق  الركاب. -8
 األماكن المغلقة التي تقام في ا كافة األنلطة اهجتماعية والسقافية والرياضية. -2
 المنلآت الصناعية ومراكز التدريب. -10
 الوزير. جخ مكان آخر تعتبرل الوزارق مكانًا عامًا بقرار من -11

 (2مادق )
تلتاازم الاااوزارق بطبااان وتوزياان ملصاااقات منااان التاادخين والتحاااالير مااان جضاارارل وتعميم اااا فاااي األمااااكن 

 ( من هالل الال حة.3في المادق ) العامة المحظور التدخين في ا وفقًا لما ورد
 (2مادق )

لاارا  ا يمناان بياان جو توزياان جو عاار  جو اإلعااالن عاان التبااغ جو جخو ماان منتجاتااه جو بطاقااات  .1
 ( سنة.18لأللخاص الالين تق  جعمارهم عن )

 يمنن بين محتويات عبوات منتجات التبغ بلك  مجزج لكافة الا ات العمرية. .3
يمنن بين التبغ في  ير األماكن المرخصة لبيعه كالبسطات المتنقلة جو السابتة جو جخ محاالت  .2

 جخرى ه تكون حاصلة على ترخيص خاص.
والمقااااااهي والمطااااااعم التاااااي تعمااااا  داخااااا  المرافااااا  الصاااااحية  ه يجاااااوز التااااارخيص للمحاااااالت .2

 والمستلايات والجامعات ودور العلم والمراف  واإلدارات العامة ببين التبغ.
 (2مادق )



يحظر اساتيراد جو تورياد جو تصانين جو عار  جو تساوي  جو توزيان جخ ناوع مان جناواع التباغ جو  .1
ملغ(  0.8كون نسبة النيكوتين فيه زا دق عن )منتجاته جو طرح ا للبين جو حيازت ا بيد البا ن ت

 ملغ(. 13والقطران عن )
 يحظر استعمال آهت التوزين لبين التبغ جو منتجاته في األماكن العامة. .3
تتولى الوزارق من الج ات المختصة األخرى الرقابة على مدى مطابقة منتجات التبغ كافًة وفقًا  .2

 ( من هالل المادق.1لما ورد في الاقرق )
 (6ادق )م

يجب جن يبين على ك  علبة تبغ منتجاة محلياًا جو مساتوردق نسابة ماادق النيكاوتين والقطاران جو  .1
 جخ مواد جخرى تحددها الوزارق.

يجااب جن يسباات علااى كاا  علبااة تبااغ منتجااة محليااًا جو مسااتوردق التحااالير األتااي نصااه:  احتاارس  .3
العربياة وبخاو واضاع يتعاالر التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاق ، على جن يكون اللك باللغاة 

محاااول، ويجاااوز إضااااافة صاااورق تعبااار عاااان التحاااالير مااان مضااااار التااادخين واساااتخدامات التبااااغ 
 وملتقاته.

يجااب جن يسبااات علااى كااا  علبااة تباااغ منتجااة محلياااًا جو مسااتوردق جخ تحااااليرات صااحية تحاااددها  .2
مامية ( من الواج ة األ%30الوزارق من مضار التدخين على جن ه تق  مساحة التحالير عن )

لعلبااة التبااغ ويمناان اسااتيراد جخ نااوع ماان جنااواع التبااغ التااي ه تحماا  تحاااليرات صااحية جو نسااب 
المكونات ويجوز بقرار من الوزير إضافة بياناات جخارى إلسبات اا علاى علباة الساجا ر جو التباغ 

 الملار إلي ا.
 اياة جو خاياة جدًا(.يحظر استخدام جخ لعارات تروج للتدخين مس  ) قليلة القطران جو خ .2
 تسرخ جحكام هالل المادق على ك  مغلف جو علبة تبغ معد للبين جو اهست الك. .2
  

 (7مادق )
يحظااار اساااتيراد جو بيااان جو صااانن مقلااادات وساااا   تعااااطي التباااغ بماااا في اااا مساااتلزمات الدراساااة جو 

واألحالياة التاي جصناف الحلويات والعلكة والبسكويت واأل الياة ولعاب األطااال والمالباس والقبعاات 
تصنن على جخ لك  مان جلاكال منتجاات التباغ جو عبوات اا جو جخ ماواد تمسا  دعاياة للتادخين ولاو 

 لم تكن معدق للبين جو لالست الك.
 
 
 (8مادق )



يحظر إعاداد جو طبان جو عار  جو تعليا  جخ إعاالن أل ارا  الدعاياة عان التباغ جو التارويت  .1
 :له و يسرخ هالا الحظر على الج ات التالية

 وسا   اإلعالم المر ية والمسموعة والمقروءق كافة. -ج
 المؤسسات السقافية والرياضية ودور النلر والتوزين والطباعة ومكاتب الدعاية واإلعالن.  -ب

يلم  الحظر القيام برخ إعالنات تاروج للاراء جو اساتعمال التادخين جو جخ مان منتجاات التباغ  .3
ظار كتاباة جساماء التباغ وملاتقاته جو جلاكال ا جو كلية سواًء بطرم مبالرق جو  ير مبالرق، ويح

جلوان ا جو استعمال جسماء جو عالمات جو لعارات تلجن على التدخين جو تضل  الجم اور جو 
 الملاركة في تموي  جخ نلاط ل الا الغر  جو  ير اللك من الوسا  .

واع اا جو يمنن وضن لعارات التبغ ومنتجاتاه وملاتقاته علاى جخ منتجاات جخارى كاالمالبس برن .2
األحاليااة جو األطعمااة المختلاااة كمااا يمناان اللااك علااى المظااالت واإللااارات المروريااة والجسااور 
والالفتات الدعا ية بمختلف جنواع ا جو طاالء جخ جازء مان وساا   النقا  جو جادران األبنياة بماا 
يلير جو يرمز ألخ نوع من جنواع التبغ جو وضن ملصاقات علي اا، ويحظار كتاباة جساماء التباغ 

ملااااتقاته جو جلااااكال ا جو جلوان ااااا جو اسااااتعمال جسااااماء جو عالمااااات جو لااااعارات تلااااجن علااااى و 
التادخين جو تضال  الجم اور مسا  ) قليلاة القطااران جو خايااة جو خايااة جادًا(، جو الملااركة فااي 
تمويااا  جخ نلااااط ل اااالا الغااار  جو  يااار اللاااك مااان الوساااا  ، ويسااارخ الحظااار داخااا  المحاااالت 

 وعلى واج ات ا.
ال الدعاياة والتارويت لمنتجاات التباغ وملاتقاته باالطرم والمطاارات واألمااكن العاماة تحظر جعما .2

)الات الملكياة العاماة جو الخاصاة( ويحظار كتابااة جساماء التباغ وملاتقاته جو جلاكال ا جو جلوان ااا 
جو استعمال جسماء جو عالمات جو لعارات تلاجن علاى التادخين جو تضال  الجم اور، ويسارخ 

 ت وعلى واج ات ا.الحظر داخ  المحال
يقتصار اإلعاالن عاان الساجا ر ومنتجااات التباغ فااي  يار الحاااهت المبيناة فااي الاقارات السااابقة  .2

فااي الماااادق  علااى لااك  العلبااة ومكونات ااا وسمن ااا، علااى جن يتضاامن اإلعااالن البيانااات الااواردق
 السادسة وبلك  ظاهر طبقا ل الل الال حة.

ماان الج ااات فتاارق زمنيااة ه تزيااد عاان سااتة جلاا ر تماانع اللااركات المصاانعة والمسااتوردق و يرهااا  .6
 إلزالة جخ من الدعايات الواردق في الاقرات السابقة من هالل المادق.

 
 (2مادق )

يحظار توزيان منتجااات التباغ بكافاة جنواع ااا فاي مسااابقات جو فاي صاورق جااوا ز جو هادايا مجانيااة جو 
 ية جو جدبية.جن تكون منتجات التبغ وسيلة للحصول على جوا ز مالية جو عين



 
 (10مادق )

 تقوم الوزارق بالتعاون من الج ات المختصة بما يلي:
قامااة باارامت التسقيااف والتوعيااة الدوريااة فااي الماادارس والمساااجد  .1 العماا  علااى مكافحااة التاادخين وا 

 والمراكز الصحية والسقافية ووسا   اإلعالم المختلاة عن جخطار التدخين.
الماديااااة واهقتصااااادية واهجتماعيااااة المترتبااااة عليااااه نلاااار الااااوعي بمضااااار التاااادخين الصااااحية و  .3

 وتوضيع مخاطرل الجسيمة على المدخنين و ير المدخنين.
 تنظيم برامت توعية للمزارعين لزراعة محاصي  مايدق بدًه من التوسن في زراعة التبغ. .2
 دعم المؤسسات التي تعم  على مكافحة التدخين. .2
المساتورد للمواصااات والمعاايير الاواردق فاي األنظماة الرقابة على مادى مطابقاة التباغ المحلاي و  .2

 الصادرق بموجب القانون.
 إقامة المراكز المتخصصة لمساعدق المدخنين على اإلقالع عن التدخين. .6

 (11مادق )
بما ه يتعار  من جحكام هالل الال حة جو جخ تلرين آخر تطبا  جحكاام هاالل الال حاة علاى كا  ماا 

اته المعادق للتادخين جو اهستنلاام جو المضاغ ماا دامات مكوناة مان يعد من منتجات التباغ جو ملاتق
التبااغ جو ملااتقاته ولااو بصاااة جز يااة كمااا وتساارخ جحكااام هااالل الال حااة علااى النرجيلااة جو جخ وساايلة 

 جخرى من وسا   التدخين.
 (13مادق )

اء حكوميااة جو جسناا ماان عاادم اإلخااالل بريااة عقوبااة جخاارى يحااال الموظااف الااالخ ياادخن فااي جيااة دا اارق 
 ممارسته لعمله إلى التحقي  اإلدارخ.

 (12مادق )
 يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنايال جحكام هالل الال حة.

 (12المادق )
على الج ات المختصة كافة ا كٌ  فيما يخصه ا تناياال جحكاام هاالل الال حاة، ويعما  ب اا اعتباارًا مان 

 تاريخ صدورها،وتنلر في الجريدق الرسمية.
 
 م3011من ج سطس لسنة  02درت في مدينة  زق بتاريخ: ص

 ها 1223من رمضان لعاام  02                              
 إسماعي  هنية



 رئيس مجلس الوزراء
 


