
 

 

 

 

 

 

 

 

 األماكن بعض في والدعاية واإلشهار التدخين منع -التبغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 2  -  

 هي 12صادر في  1..11.1. شزيف رقنظهيز 

 .111.بتٌفيذ القاًىى رقن  (111.يىًيى 11) 1.1.هحزم

والذعايت للتبغ في بعض  الوتعلق بوٌع التذخيي واإلشهار

األهاكي
1

 

 

 انذًذ هلل ٔدذِ 

 تذاخهّ 6 -انطاتغ انششٚف 

 ()انذغٍ تٍ يذًذ تٍ ٕٚعف تٍ انذغٍ هللا ٔنّٛ

  

 ٚؼهى يٍ ظٓٛشَا انششٚف ْزا أعًاِ هللا ٔأػض أيشِ أَُا 6

 يُّ ؛ 62تُاء ػهٗ انذعرٕس ٔالعًٛا انفظم  

 أطذسَا أيشَا انششٚف تًا ٚهٙ 6

 انًرؼهق 19.51 انقإٌَ سقىْزا ُٚفز ُٔٚشش تانجشٚذج انشعًٛح ػقة ظٓٛشَا انششٚف 

تؼذِ، كًا ٔافق ػهّٛ  ٔانذػاٚح نهرثغ فٙ تؼغ األياكٍ انًثثد َظّ شٓاستًُغ انرذخٍٛ ٔاال

 (.1991أتشٚم65) 1111يٍ شٕال  11يجهظ انُٕاب تراسٚخ 

  

 ( 1559 َٕٕٚٛ 62) 1112يٍ يذشو  62ٔدشس تانشتاؽ فٙ

  

 ٔقؼّ تانؼطف6

 انٕصٚش األٔل،

 .ػثذ انهطٛف انفٛالنٙ 6يؼاءاال
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يتعلق بوٌع التذخيي واإلشهار والذعايت  .111.رقن  قاًىى

 للتبغ في بعض األهاكي

 هقتضياث عاهت: ولالباب اال

 الوادة األولى

عٕاء كاَد ْزِ  ،يٕادا ذثغٛح تًقرؼٗ ْزا انقإٌَ كم انًٕاد انًؼذج نهرذخٍٛ ذؼرثش

 .انًٕاد يكَٕح كهٛا أٔ جضئٛا يٍ انرثغ

 الوادة الثاًيت

ح أٔ ػثٕج ذٕػغ فٛٓا يٕاد انرذخٍٛ تٛاَا ػٍ َغثح ذشكٛض ٚجة أٌ ذذًم كم ػهث

 .داسجيشاػاج انُغة انًقشسج يٍ ؽشف االانُٛكٕذٍٛ ٔانقطشاٌ يغ 

 الوادة الثالثت

ٚجة أٌ ذكرة ػهٗ ظٓش كم ػهثح عجائش أٔ ػثٕج ذٕػغ فٛٓا يٕاد انرذخٍٛ تشكم 

 تاسص انؼثاسج انرذزٚشٚح انرانٛح 6 )انرذخٍٛ يؼش تانظذح(.

داسج تًظادسج كم ػهثح أٔ ػثٕج ال ذذًم انؼثاسج انرذزٚشٚح انًُظٕص ػهٛٓا الٔذقٕو ا 

 فٙ ْزِ انًادج.

 هٌع التذخيي ببعض األهاكي العوىهيت: الباب الثاًي

 الوادة الزابعت

كم يكاٌ يؼذ نالعرؼًال انجًاػٙ ٔكم  ،ٚؼرثش يكاَا ػًٕيٛا تًقرؼٗ ْزا انقإٌَ

داسٚح، ْٔكزا فئَّ ًُٚغ انرذخٍٛ تاألياكٍ الؼايح ٔانًكاذة أكزا انًؤعغاخ انيشفق ػًٕيٙ 

 6 ركشْا ػهٗ عثٛم انًثال اٜذٙانؼًٕيٛح 

 داساخ انؼًٕيٛح ٔانشثّ انًشرشكح ٔقاػاخ االجرًاػاخ تاإل داسٚحانًكاذة اال

 ػًٕيٛح ٔانخاطح ؛

  ٔانًظانخ انٕقائٛح انًغرشفٛاخ ٔانًظذاخ ٔدٔس انُقاْح ٔانًشاكض انظذٛح

 ؛أطُافٓاتجًٛغ 

 ٔعائم انُقم انؼًٕيٙ تاعرثُاء انًُاؽق انًخظظح نهرذخٍٛ ؛ 
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 إدٛاء انغٓشاخ  نقاء ػشٔع فُٛح كانًغاسح ٔ دٔس انغًُٛا ٔأياكٍا قاػاخ

 انؼًٕيٛح؛

  انرؼهٛى  ٔ نقاء انذسٔط ٔانًذاػشاخ ٔانُذٔاخ تًؤعغاخ انرشتٛحاقاػاخ

 ٔانركٍٕٚ انراتؼح يُٓا نهقطاع انؼًٕيٙ أٔ انخاص.

 الوادة الخاهست 

أٌ ذقشس يُغ  داسجانًادج انشاتؼح أػالِ، ًٚكٍ نإلاألياكٍ انٕاسد ركشْا فٙ  ػالٔج ػهٗ

 .إرا اقرؼد انظشٔف انظذٛح رنك انرذخٍٛ تأياكٍ ٔيشافق أخشٖ

 الوادة السادست

 .ياكٍ انًؼُٛح تزنكٍ تؼالياخ أٔ يهظقاخ تاسصج فٙ االػالٌ ػٍ يُغ انرذخٛٚرى اال

 شهار لفائذة التبغهٌع الذعايت واال: الباب الثالث

 الوادة السابعت 

 شٓاس نهرثغ ٔأَشطح ذشٔٚج يثٛؼاذّ تانٕعائم انرانٛح 6ذذظش انذػاٚح ٔاال

 ؛راػٛح ٔانرهفضٚح ٔاألششؽحانثشايج اال 

 ؛انظذافح انظادسج فٙ انًغشب 

 قافٛح ؛ثػالَاخ داخم انقاػاخ انخاطح تئنقاء ػشٔع فُٛح أٔاال 

 ياخ تٕاجٓاخ أياكٍ تٛغ أٔ طُغ انرثغانًهظقاخ ٔانؼال. 

 الوادة الثاهٌت

أٔ يشٔجّ داخم  إشٓاس نهرثغ أٔ إعى يُرجّ ػاليح أٔ َٕع أٔ اعىًُٚغ إظٓاس أ٘ 

 .انًالػة أٔ تًُاعثح إجشاء انرظاْشاخ انشٚاػٛح

 الوادة التاسعت

أٔ انًٕصػح نهرثغ أٔ ٔكالئٓا انقٛاو تاألَشطح  ٚذظش ػهٗ انششكاخ انًُرجح أٔ انًشٔجح

 انرانٛح6

 عٕاء داخم  ،أل٘ َٕع يٍ إَٔاع انرثغ أٔ ػهة انغجائش شٓاسانقٛاو تؼًهٛح اال

 انًالػة أٔ يٍ خالل يالتظ أٔ ٔعائم ذُقم انًرثاسٍٚ ؛

 أٔ ذذًم طٕسا أل٘ َٕع يُّ ألْذاف دػائٛح ذٕصٚغ ْذاٚا يكَٕح يٍ انرثغ، 

 تأثًاٌ يخفؼح. تانًجاٌ أٔعٕاء كاٌ رنك 
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 الوادة العاشزة

ٔإػاليٛح  ترؼأٌ يغ انًُظًاخ انغٛش انذكٕيٛح ترُظٛى دًالخ ٔقائٛح داسجاالذقٕو 

 .ٕػٛح انًٕاؽٍُٛ تًؼاس انرذخٍٛذذغرٓذف 

 العقىباث: الباب الزابع

 الوادة الحاديت عشزة

ًُٚغ فٛٓا رنك،  كم شخض ػثؾ ٚذخٍ انرثغ أٔ انًٕاد انًكَٕح نّ فٙ األياكٍ انرٙ

 .دسًْا 91دساْى إنٗ  11ٚؼاقة تغشايح يٍ 

 عشزة الوادة الثاًيت

شٓاس نفائذج انرذخٍٛ أٔ نهًٕاد انًكَٕح نّ تانٕعائم انًُظٕص يٍ قاو تانذػاٚح أٔ اال

 .دسْى 1.111دسْى إنٗ  1111ٚؼاقة تغشايح يٍ  ػهٛٓا فٙ انثاب انثانث يٍ ْزا انقإٌَ

 الوادة الثالثت عشزة

ذخظض يذاخٛم انغشاياخ انًُظٕص ػهٛٓا فٙ انثاب انشاتغ يٍ ْزا انقإٌَ نفائذج 

 .انثذث انؼهًٙ فٙ انًٛذاٌ انظذٙ

 الوادة الزابعت عشزة

ذذذد تًشعٕو انرذاتٛش انالصيح نرطثٛق يقرؼٛاخ ْزا انقإٌَ انز٘ ٚذخم إنٗ دٛض انرُفٛز 

 .تؼذ يذج عرح أشٓش يٍ ذاسٚخ َششِ تانجشٚذج انشعًٛح

1110816119  
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  فهزسفهزس

 1 ........... ٚرؼهق تًُغ انرذخٍٛ ٔاإلشٓاس ٔانذػاٚح نهرثغ فٙ تؼغ األياكٍ 19.51قإٌَ سقى 

 1 ......................................................................... انثاب االٔل6 يقرؼٛاخ ػايح

 1 .............................................. ب انثا6َٙ يُغ انرذخٍٛ تثؼغ األياكٍ انؼًٕيٛحانثا

 1 ................................................... انثاب انثانث6 يُغ انذػاٚح ٔاالشٓاس نفائذج انرثغ

 9 ................................................................................ انثاب انشاتغ6 انؼقٕتاخ
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