مرسوم بقانون رقم ( )01لسنة 0994

بشأن مكافحة التدخين

نحن عٌسى بن سلمان آل خلٌفة

أمٌر دولة البحرٌن.

بعد االطالع على الدستور،
وعلى األمر األمٌري رقم ( )4لسنة ،5795
وعلى القانون رقم ( )3لسنة  5795بشؤن الصحة العامة وتعدٌالته،
وبنا ًء على عرض وزٌر الصحة،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون اآلتي:
مادة - 0 -
تـُحظر زراعة التبغ بجمٌع أنواعه فً دولة البحرٌن.
مادة - 2 -

ٌحظر التدخٌن فً األماكن العامة المغلقة وفً المنشآت الصناعٌة ،وٌلتزم المسئولون عن هذه األماكــن
باتخــاذ اإلجـــراءات الكفٌلة لتحقٌق ذلك .وٌراعى فً هذه الحالة تخصٌص حٌز للمدخنٌن بما ال ٌإثر على
الهواء فً األماكن األخرى.
مادة - 3 -
ٌحظر التدخٌن فً جمٌع وسائل النقل العام.
مادة - 4 -
ٌمنـــع علـــى الشركــات المنتجة أو الموزعة للسجائــر التً تقوم برعاٌة المبارٌات الرٌاضٌــة أو
المسـابقات أو الحفالت استغاللها للتروٌج أو الدعاٌة لمنتجاتها.
مادة - 5 -
تـُحظر إقامة مصانع للسجائر فً دولة البحرٌن ،كما ٌحظر استٌراد ودخول مكائن بٌع الـسجائر اآللٌة أو
استعمالها فً البالد.
مادة - 6 -
ٌحظر بٌع السجائر وغٌرها من مشتـقات التبغ لمن تـقل سنه عن ثمانٌة عشر عاما.

مادة - 7 -
تـنشؤ لجنة تسمى " لجنة مكافحة التدخٌن " تـشكل بقرار من وزٌر الصحة تضم فً عضوٌتها ممثلٌن
عن الوزارات والجهات المختصة ،وٌرأس وزٌر الصحة اجتماعات هذه اللجنة.
مادة - 8 -
تختص اللجنة المنصوص علٌها فً المادة السابقة بما ٌلً:
- 5

تحدٌد الحد األعلى المسموح به من النٌكوتٌن والقطران وغٌر ذلك من المواد الضارة فً السجائر

المستوردة.
- 2

تحدٌــد شــروط الدعاٌــة واإلعالن عن السجائر ومختلف أنواع التبغ فً كافة وسائل اإلعالن بما

ٌتفق والتعلٌمات الصحٌة.
 - 3إعداد الدراسات والتوصٌات التً تإدي إلى الحد من التدخٌن عن طرٌق التبصٌر بؤضراره.
 - 4وضع القواعد التً تضمن حماٌة األغذٌة من التلوث الناشئ عن المواد الناتجة عن التدخٌن ،وذلك
أثناء تحضٌرها أو تعلٌبها أو تقدٌمها.
مادة - 9 -
ٌكون للموظفٌن الذٌن ٌصدر بتحدٌدهم قرار من وزٌر الصحة سلطة دخول األماكن المنصوص علٌها فً
هذا القانون ،وتحرٌر محاضر بالمخالفات التً تقع ألحكامه وللقرارات الصادرة تـنفٌذاً له.
مادة - 01 -

ٌعاقــب بغرامة ال تجاوز عشرٌن دٌناراً كل من ٌقوم بالتدخٌن فً غٌر األماكن المخصصة لذلك ،وفٌما
عدا ذلك ٌعاقـــب كل مــــن ٌخالف نصوص هذا القانون أو القرارات الصادرة تـنفٌذاً له بغرامة ال تجاوز
خمسمائة دٌنار ،وتقضً المحكمة باإلزالة أو بالمصادرة حسب األحوال.
مادة - 00 -
على وزٌر الصحة إصدار القرارات الالزمة لتـنفٌذ هذا القانون.
مادة - 02 -
على الوزراء  -كل فٌما ٌخصه  -تـنفٌذ أحكام هذا القانون ،وٌعمل به بعد شهر من تارٌخ نشره فً
الجرٌدة الرسمٌة.
أمير دوله البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ  01ربيع األول  0405هـ
الموافق  07أغسطــــس  0994م

