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وزارة ال�سحة

قرار رقم )1( ل�سنة 2010

ب�ساأن الالئحة الداخلية لنظام عمل اللجنة

الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ باأنواعه ومنتجاته

وزيـر ال�شحة: 

باأنواعه وعلى  والتبغ  التدخين  ب�شاأن مكافحة  ل�شنة 2009  القانون رقم )8(  بعد الطالع على 

الأخ�س المادة » 16 » منه ، 

والتبغ  التدخين  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ب�شاأن   2009 ل�شنة   )68( رقم  القرار  وعلى 

باأنواعه ومنتجاته،

وبعد موافقة اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ باأنواعه ومنتجاته ،

ق�رر الآت�ي:

المادة )1 (

الأمور  ومناق�شة  درا�شة  ومنتجاته  باأنواعه  والتبغ  التدخين  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  تتولى 

الإجراءات  وو�شع  ومنتجاته،  باأنواعه  والتبغ  بالتدخين  العالقة  ذات  والم�شكالت  والظواهر 

والقتراحات والحلول الالزمة لمواجهتها، وبوجه خا�س تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:

اإعداد الدرا�شات والإح�شائيات التي تو�شح حجم م�شكلة ا�شتخدام التبغ ومنتجاته ومدى   -1

انت�شاره بين فئات المجتمع المختلفة ونوع وحجم الأمرا�س النا�شئة اأو المرتبطة بالتدخين 

وتقديم التو�شيات التي توؤدي اإلى الحد من التدخين والتبغ بجميع اأنواعه.

عن  الناتجة  المواد  عن  النا�شئ  التلوث  من  الأغذية  حماية  ت�شمن  التي  القواعد  و�شع   -2

التدخين والتبغ باأنواعه وذلك اأثناء تح�شيرها اأو تعليبها اأو تقديمها.

3- اإعداد �شيا�شة اإعالمية ت�شتهدف توعية المجتمع باأ�شرار التدخين والتبغ باأنواعه بالتن�شيق 

مع وزارتي الثقافة والإعالم والتربية والتعليم.

4- درا�شة التقارير التي ترفعها وزارة ال�شحة ووزارة ال�شناعة والتجارة عن اأعداد المرخ�س 

لهم با�شتيراد وتوزيع وبيع وتقديم خدمات التبغ باأنواعه كل �شتة �شهور ، واإقرار التو�شيات 

المنا�شبة ب�شاأنها.

اأو  باأنواعه  التبغ  بيع  اأو  توزيع  اأو  با�شتيراد  الترخي�س  الموافقة على طلبات  اقتراح �شروط   -5

تقديم خدمات ال�شي�شة وغيرها.
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6- اقتراح اإن�شاء مراكز تاأهيل تابعة لوزارة ال�شحة تعمل على م�شاعدة الراغبين في التخل�س 

من عادات التدخين وتوفير و�شائل عالجية مجانية لالإقالع عن التدخين.

7- مراجعة واقتراح الحد الأعلى الم�شموح به من النيكوتين والقطران وغير ذلك من المواد 

ال�شارة بمنتجات التبغ باأنواعه ب�شكل دوري ورفع مقترحاتها اإلى وزارة ال�شحة.

8- مراجعة واقتراح العبارة التحذيرية الواجب توافرها على منتجات التبغ ، ورفع مقترحاتها 

اإلى وزارة ال�شحة.

ال�شحة  وزراء  ومجل�س  ال�شحة  وزارة  عن  ال�شادرة  والتو�شيات  القرارات  تنفيذ  متابعة   -9

مكافحة  مجال  في  العالمية  ال�شحة  ومنظمة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجل�س  لدول 

التدخين.

10- و�شع القواعد التي ت�شمن حماية الجمهور من التلوث الناتج عن التدخين والتبغ باأنواعه.

ب�شاأن  الإطــاريــة  العالمية  ال�شحة  منظمة  اتفاقية  في  ــواردة  ال بالتعليمات  ال�شتر�شاد   -11

مكافحة التبغ باأنواعه.

الرعاية  ومرافق  التعليمية  الموؤ�ش�شات  مثل  اأماكن  في  فعالة  برامج  وتنفيذ  ت�شميم   -12

ال�شحية واأماكن العمل واأو�شاط ممار�شة الريا�شة بهدف الت�شجيع على الإقالع عن تعاطي 

التبغ.

13- و�شع ال�شتراطات ال�شحية الالزمة لتقليل الخطر الناجم عن ا�شتخدام التبغ.

14- اأية مو�شوعات تحال اإليها من وزير ال�شحة.

المادة )2(

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئي�شها، وذلك بمقر ديوان وزارة ال�شحة اأو في المكان 

اأعمال  جدول  الخطاب  هذا  يت�شمن  اأن  على  الدعوة،  خطاب  في  اللجنة  رئي�س  يحدده  الذي 

اللجنة وما ي�شتجد من اأعمال .

المادة )3(

تختار اللجنة في اأول اجتماع لها نائبًا للرئي�س على اأن يكون من بين اأع�شائها، وتوكل اإليه 

اخت�شا�شات الرئي�س في حالة غيابه، كما تختار اللجنة مقررًا لها من اأع�شائها اأو من غيرهم 

يخت�س بما يلي :

اأعمال اللجنة والإ�شراف على �شبط مواعيد الجل�شات وتدوين القرارات التي  اأ-اإعداد جدول 

التي  والجهات  الأع�شاء  على  وتوزيعها  وطبعها  بذلك  الخا�س  ال�شجل  في  اللجنة  ت�شدرها 

تقرر اللجنة تزويدها بها.
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المتعلقة  الم�شتندات  مع  عليها  وعر�شها  اللجنة  اإلى  الموجهة  والتقارير  الر�شائل  اإعداد  ب- 

بها، كما ي�شرف على حفظ اأوراق اللجنة.

ج- اأية مهام اأخرى تكلفه بها اللجنة اأو رئي�شها.

المادة )4(

ذلك  اإلى  الحاجة  دعت  كلما  و  الأقــل،  على  اأ�شهر  ثالثة  كل  مرة  اجتماعاتها  اللجنة  تعقد 

وُير�شل خطاب الدعوة اإلى الأع�شاء قبل موعد الجل�شة بثالثة اأيام على الأقل.

المادة )5(

اإذا ظهرت خالل الفترة الواقعة بين تاريخ الدعوة لعقد الجتماع وموعد الجل�شة مو�شوعات 

موعد  قبل  الأع�شاء  على  وتــوزع  المقرر  الأعمال  جــدول  اإلــى  ت�شاف  عاجاًل  بحثًا  ت�شتوجب 

الجل�شة باأربع وع�شرين �شاعة على الأقل، واإن تعذر ذلك توزع عند بدء الجل�شة.

المادة )6(

اأو  الرئي�س  بينهم  يكون من  اأن  على  اأع�شائها  اأغلبية  بح�شور  اللجنة �شحيحًا  انعقاد  يكون 

الجانب  ُيرجح  الأ�شوات  ت�شاوي  وعند  الحا�شرين،  اأ�شوات  باأغلبية  قراراتها  وت�شدر  نائبه، 

الذي منه الرئي�س، ول يجوز الإنابة في ح�شور الجتماعات اأو في الت�شويت على القرارات.

المادة )7( 

    تبداأ المناق�شة بالجل�شة بتالوة المو�شوع المعرو�س ثم ُيعطى الكالم للرئي�س ثم لالأع�شاء 

طالبي الكالم ح�شب الترتيب، وبعد النتهاء من المناق�شة يجرى الت�شويت على المو�شوع.

المادة )8(

وا�شتكمال  الأعمال  جدول  على  المدرجة  المو�شوعات  بع�س  بحث  اإرجــاء  تقرر  اأن  للجنة 

بحثها في جل�شة لحقة.

المادة )9(

اإلى  القتراح  ويقدم  المعرو�س،  المو�شوع  في  المناق�شة  باب  باإقفال  اقتراح  تقديم  يجوز 

اأو رف�شه فاإذا  اإقرار هذا القتراح  اأحد الأع�شاء فيطرحه للت�شويت، وللجنة حق  الرئي�س من 

الالزم  القرار  عليه لتخاذ  الت�شويت  ويتم  المطروح  المو�شوع  في  المناق�شة  باب  يقفل  اأقرته 

ب�شاأنه، واإذا رف�س القتراح ت�شتاأنف المناق�شة في المو�شوع .
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المادة )10(

قبل  اللجنة  اإلى مقرر  والدرا�شات خطيًا   القتراحات  ي�شاء من  ما  تقديم  الحق في  للع�شو 

انعقاد الجل�شة باأربع وع�شرين �شاعة على الأقل، وعلى مقرر اللجنة عر�شها على رئي�س اللجنة 

للنظر في توزيعها على الأع�شاء في اأول جل�شة تعقد اأو في جل�شة تالية.

المادة )11(

اأن  على  التمرير  بطريق  اللجنة  على  المو�شوعات  بع�س  تعر�س  اأن  ال�شرورة  عند  يجوز 

ت�شدر القرارات باأغلبية اأع�شائها، وتعر�س على اللجنة في اأول جل�شة تالية لالإحاطة.

المادة )12(

طلب  على  بناًء  وذلك  اللجنة،  على  عر�شه  �شبق  مو�شوع  اأي  في  ثانية  مرة  المداولة  تجوز 

الذي  لالجتماع  التالي  الجتماع  في  الطلب  يقدم  واأن  اللجنة،  اأع�شاء  من  ثالثة  من  م�شبب 

عر�س فيه المو�شوع المطلوب اإعادة المداولة ب�شاأنه.

لتاريخ  تاٍل  اأول اجتماع  اأعمال  ب�شاأنه في جدول  ويدرج المو�شوع المطلوب لإعادة المداولة 

تقديم الطلب.

المادة )13(

اإعداد  في  ويتبع  الأع�شاء  يوقعه  اأن  بعد  �شجل خا�س  في  اللجنة  اجتماعات  تّدون محا�شر 

وا�شتعمال ال�شجل وتدوين المحا�شر ما يلي: -

1- ترقم �شفحات ال�شجل باأرقام مت�شل�شلة من بدايته اإلى نهايته.

مت�شل�شلة  �شفحات  وفي  جل�شة  كل  عقب  منتظمة  ب�شفة  اللجنة  اجتماعات  محا�شر  2- تدون 

دون اأي ك�شط اأو تح�شير اأو تغيير اأو اإ�شافة اأو ترك فراغات  بين مح�شر جل�شة واأخرى.

3- يجب اأن يت�شمن مح�شر جل�شة اللجنة ب�شفة خا�شة ما ياأتي: 

  اأ-  بيان اأ�شماء الحا�شرين والغائبين من اأع�شاء اللجنة.

 ب- الت�شديق على مح�شر الجل�شة ال�شابقة.

 ج- موجز كاٍف للمناق�شات ونتيجة الت�شويت على كل مو�شوع عر�س عليها.

            ول يجوز اإن�شاء �شجل جديد لمحا�شر اجتماعات اللجنة اإل بعد انتهاء ال�شجل ال�شابق 

والتاأ�شير عليه من الرئي�س ومقرر اللجنة باإقفاله.



54
العدد: 2943 - الخمي�س 15 اأبريل 2010

المادة )14(

المهام  اأن تحدد  اأو من غيرهم لجانًا فرعية على  اأع�شائها  اأن ت�شكل من بين  يجوز للجنة 

الموكلة لها، وي�شدر بت�شكيل تلك اللجان وبيان اخت�شا�شاتها قرار من رئي�س اللجنة.

المادة )15(

تنتهي ع�شوية ع�شو اللجنة  في الحالت الآتية : - 

ويعتبر  اللجنة،  تقبله  م�شروع  بدون عذر  للجنة  متتالية  اأربع جل�شات  تخلف عن ح�شور   اأ- اإذا 

بكتاب  اللجنة  يخطره  رئي�س  اأن  بعد  ع�شويته  من  حكمًا  م�شتقياًل  الحالة  هذه  في  الع�شو 

مو�شى عليه بعلم الو�شول لبيان اأ�شباب تغّيبه ورده عليه اأو �شكوته عن الرد لمدة اأ�شبوع من 

تاريخ اإخطاره.

ب- اإذا تقدم با�شتقالته بموجب طلب كتابي.    

ج- اإذا انتهت خدمته بالجهة التي ينتمي اإليها لأي �شبب من الأ�شباب. 

    واإذا خال مكان ع�شو اللجنة لأي �شبب، يعين من يحل محله بذات اأداة تعيين اأع�شاء اللجنة، 

ويكمل الع�شو الجديد مدة �شلفه.

المادة )16(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر في الجريدة الر�شمية.

             وزير ال�سحة

في�سل بن يعقوب الحمر

�شدر بتاريخ: 13 ربيع الآخر 1431هـ

الموافـــــــــق: 28 مـــــــــــــــار�س 2010م


