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  174174قانون رقم قانون رقم 

  

الحّد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف الحّد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف 
  ودعاية منتجات التبغودعاية منتجات التبغ

  

  اعداداعداد

  

  المحامي وجدي الحركهالمحامي وجدي الحركه

  

  عضو البرنامج الوطني للّحد من التدخينعضو البرنامج الوطني للّحد من التدخين

  رئيس اإلتحاد اللبناني لحماية المستهلكرئيس اإلتحاد اللبناني لحماية المستهلك
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  ::األسباب الموجبةاألسباب الموجبة

  

حيث ان القرائن العلمية قد أّكدت بشكل ال لبس فيه ان إستهالك التبغ والتعرّض حيث ان القرائن العلمية قد أّكدت بشكل ال لبس فيه ان إستهالك التبغ والتعرّض 

  ..اإلرادي والالإرادي لدخانه يتسببان في الوفاة والمرض والعجزاإلرادي والالإرادي لدخانه يتسببان في الوفاة والمرض والعجز

  

  وإزاء القلــق البالــغ جــراء تصــاعد معّدالت التدخيــن لــدى النساء واألطفال وإزاء القلــق البالــغ جــراء تصــاعد معّدالت التدخيــن لــدى النساء واألطفال 

  والفئات الشبابيــة،والفئات الشبابيــة،

  

وحيث ان القرائن العلمية قد اثبتت بوضوح ان تعّرض الجنين لدخان التبغ يضر وحيث ان القرائن العلمية قد اثبتت بوضوح ان تعّرض الجنين لدخان التبغ يضر 

  بصحة الطفل وبنموه بعد الوالدة،بصحة الطفل وبنموه بعد الوالدة،

          

ونظراً لوجود قرائن مثبتة تؤكد تأثير اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ونظراً لوجود قرائن مثبتة تؤكد تأثير اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته 

  على نسب إستهالك منتجات التبغ، وال سيما لدى األطفال والفئــات الشبابيـــة،على نسب إستهالك منتجات التبغ، وال سيما لدى األطفال والفئــات الشبابيـــة،
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نظراً لنتائج الدراسات واألبحاث التي تدّل على فعالية التحذيرات الصحية الكبيرة نظراً لنتائج الدراسات واألبحاث التي تدّل على فعالية التحذيرات الصحية الكبيرة   ••

  الحجم والمرفقة بالصور في إعالم المستهلكين حول مخاطر تدخين منتجات التبغ،الحجم والمرفقة بالصور في إعالم المستهلكين حول مخاطر تدخين منتجات التبغ،

  

علمــاً ان لبنــان قـد صادق على إتفاقيــة منظمة الصحة العالميــة اإلطارية بشأن علمــاً ان لبنــان قـد صادق على إتفاقيــة منظمة الصحة العالميــة اإلطارية بشأن ••

، وإقراراً بوجوب قيام الجمهورية اللبنانية ، وإقراراً بوجوب قيام الجمهورية اللبنانية 20052005مكافحة التبــغ في كانون األول مكافحة التبــغ في كانون األول 

من اإلتفاقية من اإلتفاقية   88بحماية مواطنيها من التعّرض لدخان التبغ غير المباشر وفقاً للمادة بحماية مواطنيها من التعّرض لدخان التبغ غير المباشر وفقاً للمادة 

  ..اإلطارية بشأن مكافحة التبغاإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  

  19851985ان مبادىء األمم المتحــدة التوجيهية لحمايــة المستهلك المعتمدة منـذ عام ان مبادىء األمم المتحــدة التوجيهية لحمايــة المستهلك المعتمدة منـذ عام   ••

قد اعتبــرت ان حمايـــة المستهلكيــن ممـا يشكـــل خطـرا على صحتـهم قد اعتبــرت ان حمايـــة المستهلكيــن ممـا يشكـــل خطـرا على صحتـهم 
  ..وسالمتهم ومصالحهم اإلقتصادية هو حق من حقوق اإلنسان األساسيةوسالمتهم ومصالحهم اإلقتصادية هو حق من حقوق اإلنسان األساسية
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  هداف القانونهداف القانونأأ  

  

تأكيد حق اإلنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة كما نّص دستور منظمة تأكيد حق اإلنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة كما نّص دستور منظمة ••

الصحة العالمية وإتفاقية حقوق الطفل والكثير من اإلتفاقات الدولية ذات الصلة، الصحة العالمية وإتفاقية حقوق الطفل والكثير من اإلتفاقات الدولية ذات الصلة، 

  ..وبخاصة إتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغوبخاصة إتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  

تنفيذ موجبات الجمهورية اللبنانية في إتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية  تنفيذ موجبات الجمهورية اللبنانية في إتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية  ••

  ..بشأن مكافحة التبغبشأن مكافحة التبغ  657657قانون رقم قانون رقم 

  

حظر إعالن وترويج ورعاية كافة المنتجات التبغية والمنتجات غير التبغية التي حظر إعالن وترويج ورعاية كافة المنتجات التبغية والمنتجات غير التبغية التي ••

تحمل عالمة تجارية ألحد منتجات التبغ، وُيطبـــق هذا الحظر ايضاً فــي نقاط تحمل عالمة تجارية ألحد منتجات التبغ، وُيطبـــق هذا الحظر ايضاً فــي نقاط 

  ..ومراكز البيعومراكز البيع
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  ..الحرص على تحذير المدّخنين وغير المدّخنين بشكل فّعــال من مضار منتجات التبغ وتعاطيهاالحرص على تحذير المدّخنين وغير المدّخنين بشكل فّعــال من مضار منتجات التبغ وتعاطيها••

  

حماية األفراد من التعّرض لدخان التبغ في األماكن العامة واماكن العمل المغلقة عبر سّن حماية األفراد من التعّرض لدخان التبغ في األماكن العامة واماكن العمل المغلقة عبر سّن ••
  ..تشريعــات صارمة تبعد عنهم األمراض وتساعــدهم على إيجـاد بيئــة صحية خالية من التدخينتشريعــات صارمة تبعد عنهم األمراض وتساعــدهم على إيجـاد بيئــة صحية خالية من التدخين

  

  ..حظر بيع منتجات التبغ للقاصرين الذين تقّل أعمارهم عن الثامنة عشرة سنةحظر بيع منتجات التبغ للقاصرين الذين تقّل أعمارهم عن الثامنة عشرة سنة••

  

  ..اإلستمرار في حظر بيع منتجات التبغ عبر آالت البيعاإلستمرار في حظر بيع منتجات التبغ عبر آالت البيع••

  

  ..حظر بيع السجائر اإللكترونية وتسويقها واإلعالن عنهاحظر بيع السجائر اإللكترونية وتسويقها واإلعالن عنها••

  

  ..إنشاء هيئة وطنية استشارية ُتعنى بموضوع الّحد من التدخينإنشاء هيئة وطنية استشارية ُتعنى بموضوع الّحد من التدخين••
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  هل حققنا الهدف المطلوب من صدور هذا القانون؟هل حققنا الهدف المطلوب من صدور هذا القانون؟••

  

  ::نعم سيما وان هذا القانون قد لحظنعم سيما وان هذا القانون قد لحظ••

  

  حظر اإلعالن كلياً عن المنتجات التبغيةحظر اإلعالن كلياً عن المنتجات التبغية--

  

  التحذير من مضار التدخينالتحذير من مضار التدخين--

  

  حظر التدخين في األماكن العامة المغلقةحظر التدخين في األماكن العامة المغلقة--

  

  فرض العقوبات على المخالفينفرض العقوبات على المخالفين--
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  في التعريفاتفي التعريفات  ::الفصل األولالفصل األول
  في التعريفات والمصطلحاتفي التعريفات والمصطلحات  ::المادة األولىالمادة األولى    

من اجل تفسير وتطبيق جميع احكام هذا القانون، تعتبر جميع التعريفات من اجل تفسير وتطبيق جميع احكام هذا القانون، تعتبر جميع التعريفات   

  ..والمصطلحات التالية واجبة اإلعتمادوالمصطلحات التالية واجبة اإلعتماد

  

اللوازم والمكمالتاللوازم والمكمالت  

بائع بالمفرقبائع بالمفرق  

الماركةالماركة  

التغليفالتغليف  

اإلصدراتاإلصدرات  

شخصشخص  

صانعصانع  
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المستوردالمستورد  

تزويدتزويد  

قاصرقاصر  

منتج التبغمنتج التبغ  

بدائل التبغبدائل التبغ  

الدعاية واإلعالناتالدعاية واإلعالنات  

المشاركة في الماركةالمشاركة في الماركة  

الرعايةالرعاية  
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هي األماكــن المتاحة العامــة او األماكن التي تستخــدم هي األماكــن المتاحة العامــة او األماكن التي تستخــدم   ::األماكن العامـة المغلقةاألماكن العامـة المغلقة
جماعياً بصرف النظر عن ملكيتها، وتعتبر من األماكن العامة المغلقة على سبيل جماعياً بصرف النظر عن ملكيتها، وتعتبر من األماكن العامة المغلقة على سبيل 
المثال وليس الحصر كافة اإلدارات الرسميــة والمكـاتب والمراكز التابعــة لهــا، المثال وليس الحصر كافة اإلدارات الرسميــة والمكـاتب والمراكز التابعــة لهــا، 
بما في ذلــك المؤسســات العامــة والشــركــــات ،المستشفيـات والمستوصفـــات بما في ذلــك المؤسســات العامــة والشــركــــات ،المستشفيـات والمستوصفـــات 
والصيدليــات ودور السينما والمسارح وكـافــة وسائـــل النقــل الجماعية العامــة والصيدليــات ودور السينما والمسارح وكـافــة وسائـــل النقــل الجماعية العامــة 
والخاصة والمدارس والجامعات والمصاعد والمطاعم والمالهي ومراكز التسويق والخاصة والمدارس والجامعات والمصاعد والمطاعم والمالهي ومراكز التسويق 

  ..التجاريالتجاري

  

 تعتبر من األماكن العامة المغلقة اي حيذ من األماكن المذكورة في الفقرة اعــاله تعتبر من األماكن العامة المغلقة اي حيذ من األماكن المذكورة في الفقرة اعــاله
ويغطيه سقف واحد ويحــده اكثــر من حائطين، بصرف النظر عن نـوع المــواد ويغطيه سقف واحد ويحــده اكثــر من حائطين، بصرف النظر عن نـوع المــواد 
المستخدمــة في بنــاء السقف او الحائط وبصرف النظــر اذا كان البنــاء دائماً او المستخدمــة في بنــاء السقف او الحائط وبصرف النظــر اذا كان البنــاء دائماً او 

  ..مؤقتاً مؤقتاً 

 تعتبر بمثابة اماكن عامة مغلقة المؤسسات الصحية والتربوية والرياضية بجميع تعتبر بمثابة اماكن عامة مغلقة المؤسسات الصحية والتربوية والرياضية بجميع
  ..توابعها وملحقاتها المقفلة منها والمفتوحةتوابعها وملحقاتها المقفلة منها والمفتوحة
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  منتجات التبغمنتجات التبغ  ::الفصل الثانيالفصل الثاني

يحظر صناعة او استيراد او توزيع او تزويد اي منتج من التبغ ال يحظر صناعة او استيراد او توزيع او تزويد اي منتج من التبغ ال   ::المادة الثانيةالمادة الثانية      

تنطبق عليـــه القــواعد والشــروط المحــددة فــي هذا القانون، ال سيما إجــراء تنطبق عليـــه القــواعد والشــروط المحــددة فــي هذا القانون، ال سيما إجــراء 

  ..الفحوصات المخبرية الالزمةالفحوصات المخبرية الالزمة

  

وقد حددت بالنسبة للسيجارة الواحدة كمية النيكوتين القصوى المسموح بها ب وقد حددت بالنسبة للسيجارة الواحدة كمية النيكوتين القصوى المسموح بها ب         

  ..مليغرام مليغرام ( ( 1010))مليغرام وكمية القطران القصوى ب مليغرام وكمية القطران القصوى ب ( ( 11))

  

مع مراعــاة القــوا نين النافــذة على الصانع او المستــورد، مع مراعــاة القــوا نين النافــذة على الصانع او المستــورد،   ::المادة الثالثةالمادة الثالثة        

ضمـــن  مهلة شهرين من تاريخ وضع هذا القانــون موضع التنفيذ ان يقدم ضمـــن  مهلة شهرين من تاريخ وضع هذا القانــون موضع التنفيذ ان يقدم 

إلدارة حصــر التبـغ والتنبــاك كافــة المعلومات المتعلقــة باإلصـدارات مــن إلدارة حصــر التبـغ والتنبــاك كافــة المعلومات المتعلقــة باإلصـدارات مــن 

  ..النيــكوتين والقطــران وأول أوكسيد الكربونالنيــكوتين والقطــران وأول أوكسيد الكربون
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  اإلستحصال على التبغ وإستعمالهاإلستحصال على التبغ وإستعماله  ::الفصل الثالثالفصل الثالث

  

  ::يحظريحظر: : المادة الرابعةالمادة الرابعة

  تقديم العينات المجانيةتقديم العينات المجانية••

  ..تزويد القاصرين بمنتج تبغي بأي وسيلة كانتتزويد القاصرين بمنتج تبغي بأي وسيلة كانت••

  ..بيع السجائر في غالف أقل من عشرين سيجارةبيع السجائر في غالف أقل من عشرين سيجارة••

  ..عرض منتجات التبغ بطريقة تمكن المستهلك من تناولها بشكل مباشرعرض منتجات التبغ بطريقة تمكن المستهلك من تناولها بشكل مباشر••

تقديم المنتجات التبغية واللوازم والمكمالت في المطاعم والمالهي واألماكن تقديم المنتجات التبغية واللوازم والمكمالت في المطاعم والمالهي واألماكن ••

  ..المغلقةالمغلقة

  ((1515))عقوبات مادة عقوبات مادة 



05-Jun-13 

12 

  

  ::المادة الخامسةالمادة الخامسة

  ..يحظر التدخين في كل األماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقليحظر التدخين في كل األماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل••

  من عدد غــرف الفنادق للمدّخنيــن،من عدد غــرف الفنادق للمدّخنيــن،( ( 2020%%) ) يسمــح للفنادق بتخصيص يسمــح للفنادق بتخصيص ••

  (    (    1616مادة مادة ) ) عقوبات عقوبات 

  

  ::المادة السادسةالمادة السادسة

على كل إدارة مكان وضع إشارات واضحة لمنع التدخين على مداخل هذه األماكن على كل إدارة مكان وضع إشارات واضحة لمنع التدخين على مداخل هذه األماكن ••

  ..وبداخلها ووسائل النقلوبداخلها ووسائل النقل

  ((1515مادة مادة ))عقوبات عقوبات 
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  الوسم والغالفالوسم والغالف  ::الفصل الرابعالفصل الرابع

ال يحق للصانع وللمستورد وللبائع بالجملة والمفرق بيع منتج تبغي ال يحق للصانع وللمستورد وللبائع بالجملة والمفرق بيع منتج تبغي   ::المادة السابعةالمادة السابعة      
  ..إال اذا ورد على الغالف بيان حول المخاطر واآلثار على الصحةإال اذا ورد على الغالف بيان حول المخاطر واآلثار على الصحة

يحظر تغليف منتج التبغ وتوسيمه بأي وسيلة كاذبة قد تعطي يحظر تغليف منتج التبغ وتوسيمه بأي وسيلة كاذبة قد تعطي   ::المادة الثامنةالمادة الثامنة      
  ........وضع عبارة خفيفة او لطيفة الخوضع عبارة خفيفة او لطيفة الخ: : إنطباعاً خاطئاً عن خصائصه او اخطاره مثالً إنطباعاً خاطئاً عن خصائصه او اخطاره مثالً 

يّدون على اي علبة او عبوة من منتجات التبغ، باللغة العربية تحذيرات صحية يّدون على اي علبة او عبوة من منتجات التبغ، باللغة العربية تحذيرات صحية ••
من مساحة من مساحة   4040%%مقروءة وواضحة تصف آثار التبغ الضارة على الصحة، تغطي مقروءة وواضحة تصف آثار التبغ الضارة على الصحة، تغطي 

  ..العلبة والعبوة اإلجماليةالعلبة والعبوة اإلجمالية

يمكن إصدار مرسوم بناء إلقتراح وزيري الصحة العامة والمالية بوضع صور يمكن إصدار مرسوم بناء إلقتراح وزيري الصحة العامة والمالية بوضع صور ••
من مساحة من مساحة   4040%%تحذيرية على الوجهتين الرئيسيتين للعلبة والعبوة تغطي مساحة تحذيرية على الوجهتين الرئيسيتين للعلبة والعبوة تغطي مساحة 

  . . كل وجهةكل وجهة

  ..يحظر حجب التحذيرات الصحية باي وسيلة كانتيحظر حجب التحذيرات الصحية باي وسيلة كانت••

  

  ((1717مادة مادة ))عقوبات عقوبات 
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  الدعاية واإلعالناتالدعاية واإلعالنات  ::الفصل الخامسالفصل الخامس

          

يحظـرالقيام بدعايات او بوضع إعالنات لمنتــج من التبغ، او اية يحظـرالقيام بدعايات او بوضع إعالنات لمنتــج من التبغ، او اية : : المادة التاسعةالمادة التاسعة        

  ..عالمة فارقة متعلقة بهعالمة فارقة متعلقة به

يحظر إعطاء هدية للشاري تحمل الشعار او تعطيه حق المشاركة يحظر إعطاء هدية للشاري تحمل الشعار او تعطيه حق المشاركة   ::المادة العاشرةالمادة العاشرة        

  ..في سحب او مسابقةفي سحب او مسابقة

  يحظر نشر او بث اي إعالن او دعاية ألي من منتجات التبغ يحظر نشر او بث اي إعالن او دعاية ألي من منتجات التبغ ::المادة الحادية عشرةالمادة الحادية عشرة      

تمنع اإلعالنات على الطرقات بواسطة اللوحات اإلعالنية او تمنع اإلعالنات على الطرقات بواسطة اللوحات اإلعالنية او   ::المادة الثانية عشرةالمادة الثانية عشرة      

  ..اية وسيلة كانتاية وسيلة كانت

  ..يمنع رعاية اي عمل ثقافي او تجاري او رياضييمنع رعاية اي عمل ثقافي او تجاري او رياضي••

  ((1717مادة مادة ) ) عقوبات عقوبات 
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  مراقبة التطبيقمراقبة التطبيق  ::الفصل السادسالفصل السادس
          

  

يتولى اشخاص الضابطة العدلية ومراقبو وزارة الصحــة يتولى اشخاص الضابطة العدلية ومراقبو وزارة الصحــة : : المادة الرابعة عشرةالمادة الرابعة عشرة        

العامــة ومديرية حمايــة المستهــلك في وزارة اإلقتصــاد والتجــارة والشرطـــة العامــة ومديرية حمايــة المستهــلك في وزارة اإلقتصــاد والتجــارة والشرطـــة 

والسياحية، كل في حدود إختصاصه، المكلفون اصوالً، مراقبة تطبيق أحكام هذا والسياحية، كل في حدود إختصاصه، المكلفون اصوالً، مراقبة تطبيق أحكام هذا 

  القانونالقانون

  ((1818مادة مادة ))عقوبات عقوبات 
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  في العقوباتفي العقوبات  ::الفصل السابعالفصل السابع

يعاقب بالغرامة من ضعفين الى ستة اضغاف الحد األدنى يعاقب بالغرامة من ضعفين الى ستة اضغاف الحد األدنى : : المادة الخامسة عشرالمادة الخامسة عشر      

لألجور كل من اقــدم على مخالفــة المادتين الرابـعة والعاشرة من هــذا القانــون، لألجور كل من اقــدم على مخالفــة المادتين الرابـعة والعاشرة من هــذا القانــون، 

وتطبق ذات العقوبة على مسؤول كل إدارة تخالف المادتين الخامسة والسادسة من وتطبق ذات العقوبة على مسؤول كل إدارة تخالف المادتين الخامسة والسادسة من 

  ..هذا القانونهذا القانون

وفي حال التكرار يعاقب المرتكب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من وفي حال التكرار يعاقب المرتكب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من       

  ..عشرة الى عشرين ضعف الحد األدنى لألجور او بإحدى هاتين العقوبتينعشرة الى عشرين ضعف الحد األدنى لألجور او بإحدى هاتين العقوبتين

يعاقب بغرامة تساوي ُخمس الحد األدنى لألجور كل من يعاقب بغرامة تساوي ُخمس الحد األدنى لألجور كل من   ::المادة السادسة عشرةالمادة السادسة عشرة      

  ..يقدم على مخالفة أحكام المادة الخامسة من هذا القانونيقدم على مخالفة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون

يعاقب بالغرامة من ضعفيــن الى ستــة اضغاف الّحــد األدنى لألجــور كـل من يعاقب بالغرامة من ضعفيــن الى ستــة اضغاف الّحــد األدنى لألجــور كـل من         

مستثمري او مسؤولي إدارة األماكن العامة المغلقة التي يتــم فيها مخالفة أحكـام مستثمري او مسؤولي إدارة األماكن العامة المغلقة التي يتــم فيها مخالفة أحكـام 

ال يعاقب المستثمر ال يعاقب المستثمر . . المادة الخامسة من هذا القانون عن قصد او إهمال او تقصيرالمادة الخامسة من هذا القانون عن قصد او إهمال او تقصير
  ..او مسؤول اإلدارة إذا أبلغ السلطات المعنية عن حالة المخالفةاو مسؤول اإلدارة إذا أبلغ السلطات المعنية عن حالة المخالفة
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ضعفاً من الحد ضعفاً من الحد   يعاقب بالغرامة من عشرين الى ستينيعاقب بالغرامة من عشرين الى ستين  ::المادة السابعة عشرةالمادة السابعة عشرة      

األدنى لألجـور كــل من أقــدم على مخالفة المواد السابعة والثامنة والتاسعــة األدنى لألجـور كــل من أقــدم على مخالفة المواد السابعة والثامنة والتاسعــة 

  ..والحادية عشر والثانية عشرة من هذا القانونوالحادية عشر والثانية عشرة من هذا القانون

وفي حال التكرار تشدد العقوبة ويعاقب المرتكب بالحبس من شهرين الى سنة وفي حال التكرار تشدد العقوبة ويعاقب المرتكب بالحبس من شهرين الى سنة       

وبالغرامة من أربعين الى مئة ضعف الحد األدنى لألجور او بإحدى هاتيــن وبالغرامة من أربعين الى مئة ضعف الحد األدنى لألجور او بإحدى هاتيــن 

  ..العقوبتينالعقوبتين

  

يعاقــب بالحبس من شهر الى ثالثة اشهــر كـل من اعطى يعاقــب بالحبس من شهر الى ثالثة اشهــر كـل من اعطى   ::المادة الثامنة عشرةالمادة الثامنة عشرة        

تسري هذه العقوبــة تسري هذه العقوبــة . . إفادة كاذبـة او تصريحــاً خاطئاً بشأن اي من منتجات التبغإفادة كاذبـة او تصريحــاً خاطئاً بشأن اي من منتجات التبغ

على األشخاص المذكورين في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون الذين يسيئون على األشخاص المذكورين في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون الذين يسيئون 

  ..استعمال سلطتهم في مراقبة تطبيقهاستعمال سلطتهم في مراقبة تطبيقه

  ..يعاقب الشريك في الجريمة بذات العقوبة المنصوص عنها في هذه المادةيعاقب الشريك في الجريمة بذات العقوبة المنصوص عنها في هذه المادة        

    


