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 قانون مكافحة التدخين

 2005( لسنة 25رقم )

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 م.2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 م المعمول به في محافظات غزة.1921( لسنة 22وعلى قانون التبغ رقم )
 م المعمول به في محافظات الضفة.1952( لسنة 32)وعلى قانون التبغ رقم 

 م بشأن تشكيل الهيئة العامة الستيراد وتوزيع التبغ ومنتجاته.1995( لسنة 158وعلى القرار رقم )
 م.5/1/2005وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
 ي:أصدرنا القانون التال

 ( 1مادة )
يكوون للللمووات والعبووارات ااتيوة الووواردة فووي نوذا القووانون المعوواني الممصصوة لهووا أدنوواه موا لووم توودل القرينوة علووى مووال  

  ذلك:
  وزارة الصحة. الوزارة:
  وزير الصحة. الوزير:

 -المستشوفيات -معواتالجا -المكوان الوذال ال يدملوه الهوواء نال مون موالل منافوذ معودة لوذلك مسول المودارس المكان العام:
صوواالت العووورا... الووخ وتعتبووور وسووائل النقووول العووام وأال أموووالن تحوووددنا  -قاعووات االجتماعوووات -المطووواعم –النوووادال 

  الوزارة مكانًا عامًا.
 جميع أنواع التبغ المعد للتدمين بأال طريقة كانت مسل السجائر والسيجار والتمباك ونحو ذلك. التبغ:

 (2مادة )
 نون نلى مكافحة تدمين التبغ في األمالن العامة للمحافظة على الصحة العامة والبيئة.يهد  نذا القا

 ( 3مادة )
  تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات الممتصة بما يلي:

  العمل على مكافحة التدمين. -1
  دعم المؤسسات التي تعمل على مكافحة التدمين. -2
  نشر الوعي بمضار التدمين. -3
علوووى موودب مطابقوووة التبوووغ المحلووي والمسوووتورد للمواصوووفات والمعووايير الوووواردة فوووي األنظمووة الصوووادرة بموجوووب  الرقابووة -4

  القانون.
 نقامة المرالز المتمصصة لمساعدة المدمنين لإلقالع عن التدمين. -5

 ( 4مادة )
 يحظر تدمين أال نوع من أنواع التبغ في المكان العام.

 



 

 2 

 ( 5مادة )
 المدارس ورياا األطفال. يحظر التدمين في ساحات

 ( 6مادة )
 ( سنة.18يمنع بيع أو توزيع أو عرا أو اإلعالن عن التبغ لألشماص الذين تقل أعمارنم عن )

 ( 7مادة )
 يحظر استيراد أو تصدير أو ننتاج التبغ أو عرضه للبيع ما لم تلن مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة.

 ( 8مادة )
ل علبووووة تبوووغ منتجووووة محليوووًا أو مسووووتوردة نسووووبة موووادة النكوووووتين والقطوووران أو أال مووووواد أموووورب يجوووب أن يبووووين علوووى كوووو -1

 تحددنا الوزارة.
يجوب أن يسبوت علوى كول علبوة التحوذيرات الصوحية التوي تحوددنا الووزارة مون مضوار التودمين علوى أن ال تقول مسوواحة  -2

 من الواجهة األمامية لعلبة التبغ. %20التحذير عن 
 تسرال أحكام نذه المادة على كل مغلف تبغ معد للبيع أو االستهالك. -3

 ( 9مادة )
يحظر استيراد أو بيع أو صنع مقلودات التبوغ بموا فيهوا أصونا  الحلويوات ولعوب األطفوال التوي تصونع علوى أال شوكل مون 

 أشكال التبغ.
 ( 10مادة )

 العامة.يحظر وضع مالينات بيع التبغ التي تعمل بالنقود في األمالن 
 ( 11مادة )

 يحظر نعداد أو طبع أو عرا أو تعليق أال نعالن ألغراا الدعاية عن التبغ أو الترويج له.
 (12مادة )

( موون نوووذا القووانون يعاقووب بووالحبس موودة ال تزيوود علووى سووونة  11، 10،  9،  8،  7،  6كوول موون يمووالف أحكووام المووواد ) 
ألوووف دينووار أو بموووا يعادلهوووا بالعملوووة المتداولووة قانونوووًا أو ب حووودب نووواتين وبغرامووة ال تقووول عووون موووائتي دينووار وال تزيووود علوووى 

العقوووبتين كمووا يجوووب الحكووم بمصوووادرة التبووغ ومالينووات بيعوووه ويجوووز أن يشووومل الحكووم نغووال  المصووونع أو المتجوور الوووذال 
 ضبطت فيه الجريمة.

 ( 13مادة )
س بمودة ال تزيوود علوى أسوبوع وبغرامووة ال تقول عوون ( مون نوذا القووانون بوالحب 5،  4يعاقوب كول موون يموالف أحكوام المووواد ) 

 عشرين دينارًا وال تزيد على مائة أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو ب حدب ناتين العقوبتين.
 ( 14مادة )

 تؤول كافة الغرامات المستوفاة واألموال المصادرة بموجب نذا القانون للمزينة العامة للدولة.
 ( 15مادة )

 جلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير نصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام نذا القانون.على م
 ( 16مادة )

 يلغى كل ما يتعارا مع أحكام نذا القانون.
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 ( 17مادة )
تنفيوذ أحكوام نووذا القوانون، ويعمول بووه بعود سالسوين يومووًا مون تواريخ نشووره  -كول فيموا يمصووه-علوى الجهوات الممتصوة كافووة 

 ريدة الرسمية.في الج
 

 ميالدية. 28/3/2005صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 
 نجرية. 1426/صفر/18الموافق:                     

 
 محمود عباس

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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