
 
  ٢٠٠٧ لسنة ١٥٤رقم  قانون

  ١٩٨١ لسنة ٥٢بتعديل بعض أحكام القانون رقم الخاص 
  فى شأن الوقاية من أضرار التدخين

  
  

  بإسم الشعب
  

  رئيس الجمهورية
  

  :هقد أصدرنانصه، و القانون اآلتى بقرر مجلس الشع
  
  

  )المادة األولى(
  

ية من  فى شأن الوقا١٩٨١ لسنة ٥٢من القانون رقم ) ٣(يستبدل بنص الفقرة األخيرة من المادة 
  :أضرار التدخين، النص اآلتى

  
  :)فقرة أخيرة) (٣(مادة "

أى  ومع مراعاة اإللتزام باألحكام الواردة باإلتفاقية اإلطارية لمكافحة التبغ، التى تحظر
 ، يجب أن يثبت على آل عبوة منلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدًاشعارات جاذبة للتدخين مثل قلي

يجب أن  و"يسبب الوفاةأحترس التدخين يدمر الصحة و"تجات التبغ أو السجائر التحذير اآلتى نم
يجوز بقرار من وزير الصحة إضافة  و،يشغل هذا التحذير نصف واجهتى العبوة على األقل

  ". أو نشر صور تؤآد أضرار التدخين،تحذيرات أخرى
  
  

  )المادة الثانية(
  

 ٦، )٣ ( مكررًا٦ه مواد جديدة بأرقام يلإ المشار ١٩٨١سنة  ل٥٢لى القانون رقم إتضاف 

  :، نصوصها اآلتية)٦ ( مكررًا٦ ،)٥ (ًا مكرر٦ ،)٤ (مكررًا

  
  :)٣ ( مكررًا٦مادة "

 صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية  بكافةيحظر التدخين نهائيًا
رار من وزير قاألماآن األخرى التى يصدر بها و بابمراآز الشى الرياضية واإلجتماعية والنوادو

يعاقب ءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويلتزم المدير المسئول عن هذه األماآن بإتخاذ اإلجرا و،الصحة
، آما يعاقب لف جنيهأ عشرين لىال تزيد عألف جنيه وعن إخالله بهذا اإللتزام بغرامة ال تقل عن 

  ". جنيهمائة لىال تزيد ع وتقل عن خمسين جنيهًان بغرامة ال المدخ



  :)٤ ( مكررًا٦مادة "
التبغ بإعتبار ذلك وسيلة فعالة لزيادة سعر وحدة الضريبية تتخذ الحكومة السياسات السعرية و

  .هامة للحد من اإلستهالكو
  

ذلك باإلتفاق بين وزيرى ه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وعلى أن تخصص حصيلة هذ
  ".المالية وةالصح

  
  :)٥ ( مكررًا٦مادة "

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية 
الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ 

سات، ويعرض وزير الصحة والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السيا
  ".توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء التخاذ الالزم فى شأنها

  
  ):٦ ( مكررًا٦مادة "

رار من وزير قتنشأ فى وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد أختصاصاتها 
ة القضائية ويكون ألعضائها بقرار من وزير العدل باإلتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطي الصحة،

  ".بمكافحة أضرار التدخين فى تنفيذ القوانين الخاصة
  
  

  )المادة الثالثة(
  

  . ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
  

  .قانون من قوانينهاآوينفذ  ،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة
  

  )حسنى مبارك ( 
  

   هـ١٤٢٨جمادى االخرة سنة  ٦صدر برئاسة الجمهورية فى 
   مـ٢٠٠٧ة سنة ــ يوني٢١الموافق   

  


