قانون رقم  154لسنة 2007م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم  52لسنة 1981م
في شأن الوقاية من أضرار التدخين
***

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون االتى نصه وقد أصدرناه :

( المادة األولى )
يستتتبدل بنا الرقرة األخيرة من المادة  3من القانون رقم  52لستتنة 1981م في شتتأن الوقاية من
أضرار التدخين النا االتى -:

مادة ( ( )3فقرة أخيرة ) :
" ومع مراعاة االلتزام باألحكام الواردة باالتراقية اإلطارية لمكافحة التبغ التي تحظر أي شتتتعارا
جتاببتة للتتدخين مقتل قليلتة القطران أو خريرتة أو خريرتة جتدا يجتب أن يقبت على كتل عبوة من منتجتا التبغ
أو الستتجائر التحبير االتى " احترس التدخين يدمر الصتتحة ويستتبب الوفاة " ويجب أن يش ت ل ابا التحبير
نصف واجهتي العبوة على األقل ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحبيرا أخرى أو نشر صور تؤكد
أضرار التدخين " 0

( المادة القانية )
تضتاف إلى القانون رقم  52لستنة 1981م المشتار إليه مواد جديدة بأرقام  6مكررا ( 6 ، )3مكررا
( 6 ، )4مكررا ( 6 ، )5مكررا ( )6نصوصها اآلتية -:

" مادة  6مكررا (: )3
يحظر التدخين نهائيا بكافة صتتوره في مختلف المنشتت الصتتحية والتعليمية والمصتتالو الحكومية
والنوادي الرياضتية واالجتماعية ومراكز الشتباب واألماكن األخرى التي يصتدر بها قرار من وزير الصتحة
ويلتزم المدير المستتتتتئول عن ابه األماكن باتخاب اإلجراءا الكريلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخالله
بهبا االلتزام ب رامة التقل عن ألف جنيه والتزيد على عشتتتترين ألف جنيه كما يعاقب المدخن ب رامة التقل
عن خمسين جنيه والتزيد على مائة جنيه 0

" مادة  6مكررا (: )4

تتخب الحكومة الستتياستتا الستتعرية والضتتريبية لزيادة ستتعر وحدة التبغ باعتبار بل وستتيلة فعالة
واامة للحد من االستهال 0
على أن تخصتتا حصتتيلة ابه الزيادة لدعم الخدما الصتتحية وبل باالتراو بين وزيري الصتتحة
والمالية 0

" مادة  6مكررا ( : ) 5

تشتتكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاستتة وزير الصتتحة وعضتتوية
الوزراء المعنيين وممقلين عن مؤستتستتا المجتمع المدني تقوم بوضتتع ستتياستتا مكافحة التبغ والتنستتي
بين جهود الوزارا والهيئا في متابعة تنريب ابه الستياستا ويعرض وزير الصتحة توصتيا ابه اللجنة
على مجلس الوزراء التخاب الالزم في شأنها 0

" مادة  6مكررا (: )6

تنشتتأ في وزارة الصتتحة إدارة متخصتتصتتة يصتتدر بتشتتكيلها وتحديد اختصتتاصتتاتها قرار من وزير
الصتتحة ويكون ألعضتتائها بقرار من وزير العدل باالتراو مع وزير الصتتحة صتترة الضتتبطية القضتتائية في
تنريب القوانين الخا صة بمكافحة أضرار التدخين 0

( المادة القالقة )
ينشر ابا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
يبصم ابا القانون بخاتم الدولة وينرب كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة الجمهورية في  6جمادى اآلخرة سنة 1428ات 0
المواف  21يونية سنة 2007م 0

رئيس الجمهورية
" حسنى مبار "

