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  سترشادياال دليلال
  بشأن 

  والتبغ ومنتجاته مكافحة التدخين
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  سرتشــاديالا الدليل

  بشــأن 
   مكافحـة التدخيـن والتبـغ ومنتجاتـه

  :)1مادة (

  م�اف�ة ال��خ
� وال��غ وم���اته.  دل
ل���ى ه�ا 

  

  :)2مادة (

ال�عانى ال�+**ة لها  ال�ل
ل��)ن لل&ل�ات وال$�ارات ال�ال#ة ح
!�ا وردت فى ه�ا 

  لق�74ة على غ
4 ذل2:ادناه ما ل/ ت�ل ا

  

  : ن�ات ال��غ ��A#ع أن)اعه وف*ائله وأج?ائه م� ج�ور وس#قان وأوراق وث�ار ال�غ

  و�Cور خ4Fاء أو م�ففة �Aا فى ذل2 ن#�)ت#انا رس�#�ا ن#�)ت#انا ت)Cاك/.       

  

  : ال����ات ال�ى ت�&)ن Iل#ا أو ج?ئ#ا م� ال��غ وال�ى ت*�ع Aغ4ض م��ات ال�غ

  االس�+�ام س)اء ب��خ
�ها أو ام�*اصها أو مFغها أو اس��Kاقها أو                

              .P4لة أخ
  AأP وس

  

  : ال��ان  العام ال�ع� الس��Sال ال&افة او فRة مع
�ة م�ه/ .ال��ان

  

  : ج�#ع األماك� ال��احة للعامة  و/ أو األماك� وال�ي ی�/ اس�+�امها ال��ان العام

              A .فى دخ)لها X�  م�ان أخ4 �ق4ره  وأ]غZ ال�4Y ع� مل&
�ها أو ال

  ال)ز47 ال�+�^ Aاع��اره م�انًا عامًا �A)ج\ ق4ار �*�ر به�ه الغا�ة.             
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  ال��ان ال��K� Pل أP ح
?  �غb#ه سقف أو ���ه حائ` أو  ال��ان العام ال�غل�: 

  Z ال�4Y ع� ن)ع ال�)اد أك!4 أو جان\ أو أك!A 4غ                      

  ال���+�مة فى ب�ائه وf#�ا اذا Iان ال�eاء دائ�ًا أو مdق�ًا.                    

  

  : العe)ة ال�+**ة لe#ع ال��غ وم���اته وم�Kقاته وأن)اعه AغZ ال�4Y ع��ة ال�غ

  ع� الع�د وال��/ و74iقة ب#عه أو ش4اءه.            

  

  :)3مادة (

 ال4عا�ة أو �اش4ة أو غ
4 م�اش4ة Aال�عا�ة أو اإلعالن أو��4Y الS#ام A*فة م  .أ

ال�4و7ج ع� ال��غ وم���اته وم�Kقاته AأP وس
لة Iانl مق4وءة أو م4ئ#ة أو 

ع4ض أو ت�ل#/ أو ت)ز7ع له�ه ال����ات م�انًا أو  ال&�4ون#ة م��)عة أو

أومقابل الe#ع �Aع4 م+فZ أو رم?A Pغ4ض ال�عا�ة أو غ
4 ذل2 م� 

، �Aا فى ذل2 م�ع م�اه�ات  دوائ4 ص�اعة ال��غ فى اiار ال)سائل 

 ال��dول#ة ال����$#ة ال�I4�Kة. وت�I 4Yل ه�ه االنbKة فى نقاo الe#ع.

�4Y اس�+�ام ا�ة شعارات ج�اAة ل��)X7 واس�+�ام م���ات ال��غ وم�Kقاته   .ب�

اد وال�Kار ف
ها انه  قل
لة الق4bان أو م�)نات مادة ال��غ أو اح�)ائه على م) 

  ج�اAة الس�+�امه.

  

  :)4مادة (

على ال�هات ال�+�*ة ال?ام دوائ4 ص�اعة م���ات ال��غ وم�Kقاته م�    .أ

خالل م)اصفة ت)ضع له�ه الغا�ة �Kار ف
ها ل)ضع ت��ی4 ص�ى م*)ر 

داخل عe)ة ال���ج وخارجه ی��r ��Fارات ورس)م أو ص)ر ت��ی74ة 

)ة ال�ى ت��)P % م� م��ل م�احة الع60eص�#ة و��Cاحة ال تقل ع� 
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على اP مادة م� م)اد ال��غ أو م�Kقاته أو م���اته على أن ال ت�Kل 

االiار ال�+*^ لل���ی4 وال*)ر ال*�#ة على العe)ة وعلى ان ت&)ن 

ه�ه الe#انات م��)Cة Aاللغة ال4س�#ة لل�ولة و بل)ن وC+`  واضح ومق4وء 

�افة أش�الها .A ات(eو7*ع\ ازال�ه ع� الع  

 ضع ال���ی4ات ال*�#ة أعلى العe)ة.ی�/ ت��ی� و    .ب


X ال��*)ص عل#ه Aالفق4ة (أ) و(ب) م� ه�ه ال�ادة على Iل    ebج. ی�/ ت    

   ال��ل#ة وال���)ردة وال�ع4وضة �Aا ��Kل وم�Kقاته عe)ات م���ات ال��غ       

  ال�4ة. األس)اق      
A ما ورد �
ات ال�+�*ة على ح�ام ه�ه ال�ادة �A)ج\ ق4ار م� ال�لbأد . ی�/ ت�ف

  أن ی�/ ت��ی!ها س�)7ا.  

  

  ):5مادة(

 أو م���اته أو م�Kقاته االل�?ام ب)ضع م)اصفات وأAعاد على م+�لف عe)ات ال��غ

  ال�ى ی�/ ب#عها وم4ا}�ة ذل2.

  

  ):6مادة (

ت��د Aق4ار م� ال�لbات ال*�#ة ال�+�*ة ال��\ م� مادة ال�#�)ت
� والق4bان 

لى ال�الئل االس�4شاد�ة العال�#ة إ ال�ع���ة اس��اداً م�Kقاته و ال�اخلة فى م���ات ال��غ 

به�ا الKأن، وال ��)ز ت�اوز ه�ه ال��\ مع ع�م وضعها على عe)ات ال��غ �A+�لف 

  أن)اعها وم*ادر ت*�#عها.   

  

  :)7مادة (

  ال��ل#ة وال���)ردة.على م���ات ال��غ وم�Kقاته  ال�ل
لت�P4 أح�ام م)اد ه�ا  
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  :)8مادة (

4Y ال��خ
� فى ج�#ع األماك� العامة ال�غلقة وال ��)ز ت+*#^ أP ج?ء ��  .أ

.�
  م�ها لل��خ


ل ال�!ال ول#{ ال�*4    .بe4 األماك� ال�ال#ة أدناه على سeماك� عامة أتع�

  مغلقة:

  دور العل/ Iال�امعات وال�عاه� وال��ارس وال����ات العامة. -1

 دور ال$�ادة وت)اAعها ومل�قاتها. -2

�#ة Iال����K#ات وال�4اك? ال*�#ة وال�*�ات وم4اك? أماك� ال4عا�ة ال -3*

�)مي وال+اص.� ال�أه
ل وال*
�ل#ات وال$#ادات فى القbاع
� ال

�)م#ة. -4� دواو�7 ال)زارات ومقار ال�هات ال

األماك� ال�غلقة ال�ى تقام ف
ها األنbKة االج��اr#ة وال�4اك? ال!قاf#ة  -5

 وال74اض#ة وال�4ف
ه#ة وال�bاع/ والف�ادق.

 األس)اق ال��ار7ة ال�غلقة وأس)اق ال��$#ات ال�عاون#ة ال�غلقة. -6

 ال�bارات وال�)انئ ال74eة وال��74ة. -7

 ج�#ع وسائل ال�قل العام. -8

 ال��Kأت ال*�اr#ة وم4اك? ال��ر7\ ال�ه�ي. -9

 ال�*اع� ال&هC4ائ#ة. -10

 األماك� ال�ى ت�ارس ف
ها االنbKة واألع�ال ال��ار7ة. -11

&474 ال4�eول والغاز وال�)اد ال&#�او7ة Aأن)اعها م)اقع ان�اج وت)ز7ع وC#ع وت -12

 وم�Kقاتها.

 أماك� ت*�#ع وC#ع وت�اول االغ��ة ال�ع�ة لالس�+�ام االدمى.  -13
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  :)9مادة (

  .أو م�Kقاته ��4Y اس�ع�ال آالت ال�)ز7ع اآللي لe#ع ال��غ أو م���اته

  

  :)10مادة (

ث�ان#ة ع4K عامًا، أو الe#ع ��4Y ب#ع م���ات ال��غ وم�Kقاته ل�� تقل أع�اره/ ع� 

  ب)اس�bه/.

  

  :)11مادة (

�ل أن)اعها اال فى األماك� ال�4خ^ لها م� ال�لbات  A 4 ب#ع م���ات ال��غY��

ال�+�*ة وعلى أن ال ت&)ن م4ئ#ة 74bAقة واض�ة و�7/ ت�Y#/ آل#ة الع4ض م� خالل 

  ق4ار �*�ر م� ال�هة ال�+�*ة به�ه الغا�ة.

  

  :)12مادة (

لل��ل  أو م�Kقاته ت ال�+�*ة ��Aح وت4خ#^ ب#ع م���ات ال��غعلى ال�لbا  .أ

  م4اعاة ما یلي:

أن ال تقل ال��افة ب
� م�ان م�ح ال�4خ#^ لe#ع ال��غ  . 1

 واألماك� العامة ال�غلقة ع� الف م�4. أو م�Kقاته وم���اته

ن ال تقل ال��افة ب
� م�ان م�ح ال�4خ#^ لe#ع ال��غ أ . 2

 م�4. 250العامة ع� ماك� ألوا أو م�Kقاته وم���اته
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) 1على ال�لbات ال�+�*ة اعادة ال�A 4Yال�4اخ#^ ال�Kار ال
ها Aال��e (   .ب

) م� الفق4ة (أ) م� ال�ادة أعاله ال���)حة ساAقًا ل��الت ب#ع ال��غ 2و(

  وم���اته وم�Kقاته �Aا ی�الئ/ �Aا ورد .

  

  :)13مادة (

�اه4ة ت�ل على ذل2  ��\ أن ت)ضع Aاألماك� ال�ى ��4Y ف
ها ال��خ
� عالمات

و�7هل رؤ�7ها وفه/ م�F)نها، و7*�ر ب���ی� ه�ه العالمات ق4ار م� ال�لbة 

  ال*�#ة ال�+�*ة. 

  

  :)14مادة (

ص�ار ت4اخ#^ وم)افقات ل?راعة إعلى ال�لbات ال�+�*ة ع�م ال��اح A  .أ

  ال��غ وم�Kقاته  اال  لألغ4اض ال��!#ة والعل�#ة ��Aاحات م��دة.  

ال�)سع فى زراعة ال��غ أو ت*�#عه ��A#ع أن)اعه فى  ��4Y ال��K#ع أو   .ب

  الeالد.

  

  ):15مادة (

�Aا فى ذل2  وم�Kقاته ��4Y ص�ع أو اس�
4اد أو ت)ز7ع أو ب#ع أو تقل
� م���ات ال��غ

�ل �KاAه ا�ًا م� م���ات ال��غKA وال&ع2 واأللعاب واألدوات ال�*�عة P(ل� ال

  ى ال��خ
�.أو أ] م)اد أو أجه?ة ت��+�م ف وم�Kقاته

  

  ):16مادة (

���ع تق��/ خ�مة ال�)ص
ل ألP م��ج م� م���ات ال��غ وم�Kقاته �Aا ف
ها   

  االرج
لة.
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  ):17مادة (

على ال�لbات ال�+�*ة ز7ادة األسعار وال4Fائ\ على م���ات ال��غ   .أ

 وم�Kقاته  وال�)اد ال�ى ت*�ع ل��ه
ل اس�+�امه A*فة دور7ة.

لى م���ات ال��غ وم�Kقاته ل�ع/ ب4امج ی�/ اق�bاع ج?ء م� ال4Fائ\ ع  .ب

م�اف�ة ال��غ وم�Kقاته واالقالع ع�ه و�Cاء الق�رات وت�ادل ال+4eات فى 

  وم���اته وم�Kقاته. م�ال م�اف�ة ال��غ

  

 ):18مادة (

 ال�ل
لح�ام ه�ا أص�ار تف)Z7 خbى للS#ام ��AاAعة لل�لbات ال�+�*ة إ  .أ

 وت�)7ل ال�+الف
� له لل�هات القFائ#ة.

  

 ):19دة (ما

  .ال�ل
لح�ام ه�ا �ف
� أعلى دوائ4 ومdس�ات ال�ولة ال���
X وال�عاون f#�ا ب
�ها ل�

  

 ):20مادة (

أخ4 �عاق\ Iل م� �+الف ش� ورد ال�^ عل
ها فى اP ت74Kع أP عق)Cة أمع م4اعاة 

حال�ه لل�هات القFائ#ة ال�+�*ة ولل�هة ال�+�*ة حX اغالق إA ال�ل
لح�ام ه�ا أ

��ة. ال��ان ال�+ا�
� ص�ور ق4ار ال��  لف ل

  

  ):21مادة (

I ل على
ل ان)اع ال��غ ال�����ة �Aا ف
ها ال��غ ال��+� وادواته ت�P4 اح�ام ه�ا ال�ل

وغ
4 ذل2 م� االن)اع �Aا فى ذل2 م�ع ال��خ
� فى االماك� العامة وال���ی4ات 

  ال*�#ة ال�*)رة وغ
4 ذل2 م� اح�ام.
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  ):22مادة (

وأسال
\ ال�)r#ة وال�!S#� ال*�ي KAأن أض4ار ال��خ
� ولها فى  ت&فل ال�ولة وسائل

  ذل2 أن ت���F ال��اهج ال�C4)7ة األض4ار ال�اج�ة ع�ه.

  

  ):23مادة (

 �

ل ل��ة و�i#ة تق)م �Aهام م�ع�دة ل��اAعة ت�ف�Kام ه�ا ألل)ز47 ال�+�^ ت�ح

�ة ال��غ وم���اته لى رفع ت)ص#ة ال��اد آل#ة ت��#S#ة و�i#ة ل��افإAاالضافة  ال�ل
ل

   .ل#ة ت)ف
4 دع/ له�ه الل��ةآوم�Kقاته و�7/ ت��ی� 

  

  ):24مادة (

 .ال�ل
لت*�ر الل)ائح ال��ف
��ة واألن�Yة ل��ف
� أح�ام ه�ا   

 


