
 

التدخين منع سياسة  

 

 

 ملخص
، هيئة التدريس والموظفين والزوار تلتزم جامعة مؤتة بتوفير بيئة صحية ومريحة وآمنة خالية من التدخين لطالبها وأعضاء

تعمل والتي تنص في بدايتها على "  وتعديالته 2008لسنه  47قانون الصحه العامه رقم ( من  4وذلك لتطبيق المادة )

 : على تحقيق ما يلي القةذات الع تمع الجها قالوزاره وبالتنسي

نشطه البدنيه واتباع اساليب التغذيه السليمه األتشجيع انماط سلوك الحياه الصحيه وتعزيزها لما في ذلك   -أ  

 ......."يا جدواه في تحسين الصحةمكافحه التدخين واي انماط او سلوك اخر يثبت علم وتشجيع

 بيان السياسة
يُحظر التدخين في جميع الممتلكات  لذلك  ،وزوارها للتدخين السلبيتدعم جامعة مؤتة بيئة ال يتعرض فيها طالبها وموظفوها 

 التي تديرها الجامعة ، سواء في الداخل أو في الهواء الطلق. وهذا يشمل على سبيل المثال ال الحصر:

  والفصول الدراسية وقاعات المحاضرات والمساكن وقاعات  الموقع الرئيسيالمباني في الحرم الجامعي في جميع

، ناطق االستقبال ، غرف االجتماعاتاإلقامة والشقق والمختبرات والمكاتب ومناطق العمل ، مناطق الدراسة ، م

 . صاالت ، الحماماتالردهات ، الممرات ، الساللم ، المصاعد ، مناطق تناول الطعام ، ال

  كلية مكتب االرتباط في مدينة عمان، وكلية التمريض في منطقة المشيرفة، ومثل الرئيسي مواقع خارج الموقع

التابعة  المساحات المفتوحةكذلك ومزرعة الجامعة في منطقة األغوار الجنونية، و ، الزراعة في منطقة الربة

 . والطرق المدرجات ،والمسارات ، والمالعب الرياضية ، و، راجاتكمواقف السيارات والو، للجامعة

 مالجئ ال، الممرات المغطاة والمكشوفة ، ولى سبيل المثال ال الحصرجميع المناطق المغلقة جزئيًا ، بما في ذلك ، ع

مدرج الطائرات في الموقع ، ومواقف الحافالت، وأرصفة التحميل، ومداخل المباني، والساللم الخارجيةو

 سي.الرئي

  أو المنظمات التابعة لها مؤتةجميع المركبات التي تملكها وتؤجرها الجامعة في. 

العامة والحاضرين فيها ، مثل المؤتمرات واالجتماعات والمحاضرات والمناسبات االجتماعية  الفعالياتسيُطلب من منظمي 

الثقافية والرياضية التي تستخدم ممتلكات تديرها الجامعة االلتزام بسياسة منع التدخين في جامعة مؤتة. منظمي  الفعالياتو

 مسؤولون عن توصيل هذه السياسة للحضور.الفعاليات مثل هذه 

 خلفيةال
ذلك التدخين وتنفس ا في إن المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين موثقة جيًدا. تظهر نتائج األبحاث أن استخدام التبغ ، بم

بما في ذلك  احد االسباب التي تسبب زيادة التكاليف على الجامعةالتدخين  عتبري، و، يشكل خطًرا صحيًا كبيًراالدخان السلبي

 أضرار الحريق والتنظيف والصيانة والتكاليف المرتبطة بتغيب الموظفين والرعاية الصحية والتأمين الطبي.

 القابلية للتطبيق
تنطبق هذه السياسة على جميع أعضاء مجتمع الجامعة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أعضاء هيئة التدريس 

والموظفين والطالب والمتطوعين والمتدربين والموظفين التكميليين المعينين من خالل وكاالت التعاقد أو النقابات العمالية 

 الخارجية والبائعين والضيوف والزوار.

 فاتتعري

 التدخين السلبي
، والدخان الغليون، والشيشةو ،السيجارو، نبعث من نهاية السيجارة المحترقة، السيجارة اإللكترونيةخليط من الدخان الم

 المنبعث من رئتي المدخنين.

 التدخين
جائر ، والسجائر الس التي تحتوي على التبغ بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر لمركباتحرق أي نوع من المواد أو ا

 ، والنرجيلة.اإللكترونية، والسيجار، والغليون، والشيشة
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 بالتبغالمرتبط 
أو نمط أو ألوان   أو رسالة بيع أو رمز أو شعار أو عالمة تجارية للتبغ أو اسم شركة يتجار نوعينطبق على استخدام 

، مع تلك المستخدمة ألي عالمة أو مشابه ، أو يمكن التعرف عليه يمكن التعرف عليها ، أو أي إشارات أخرى لمنتج مطابق

 تجارية من منتجات التبغ أو الشركة التي تصنع منتجات التبغ.

 الجامعة تديرها التي الممتلكات
 .بها المرتبطة أو الجامعة تحت سيطرة التي أو المؤجرة أو المملوكة المرافق أو الممتلكات

 الجامعية المنظمات
 قبل من توجيهها أو تنسيقها يتم والتي الجامعة، من مباشًرا تموياًل  تتلقى التي الموظفين أو للطالب المؤسسية المنظمات

 الخاص االهتمام بسبب تشكيلها تم والتي شابهها ما العاملين أو نادي أو الهيئات والنوادي الطالبية تشمل. الجامعة موظفي

 . الطالب من معينة مجموعة بأي

 المسئولية
 .مؤتة جامعة مجتمع أعضاء جميع والتعاون بين واالحترام اللطف على السياسة لهذه الفعال التنفيذ يعتمد

 الجامعة مجتمع أعضاء جميع
 .وتعاونية ومحترمة مهذبة بطريقة السياسة لهذه يجب عليهم االمتثال

 (والمزودون الجامعة) المشرفون
 .والمتطوعين لموظفيهم السياسة هذه يجب عليهم توصيل

 األحداث منظمو
 .األحداث كل من يحضرتلك إلى السياسة هذه يجب عليهم توصيل

 اإلجراءات

 النفاذ تاريخ
 :2019 آب 1 من اعتباًرا التدخين من تماًما خالية مؤتة جامعة ستكون

 المخصصة التدخين مناطق جميع على القضاء سيتم. 

 الرماد أوعية جميع إزالة ستتم. 

 للجامعة المملوكة المركبات وفي الجامعي بالحرم مختلفة مواقع في" التدخين ممنوع" الفتات وضع سيتم. 

 والشيشة ، والنرجيلة ، والغليون ، الصغيرة رئجاوالس ، والسيجار ، اإللكترونية والسجائر ، السجائر بيع يتم لن 

 .الجامعة أراضي في

 الثالث الطرف مزودو
 طريق عن الجامعي الحرم إلى التبغ منتجات توصيل ذلك ويشمل. الجامعي الحرم في التبغ منتجات بيع يحظر 

 .نوع أي من التوصيل خدمة

 الجامعية المؤسسات على التبغ لمنتجات المجاني التوزيع يحظر. 

 مباشر بشكل ، التبغ شركات من الهدايا أو األموال قبول لها التابعة والمنظمات الجامعية المؤسسات على يحظر 

 المخفضة أو المجانية التبغ منتجات توزيع أو ، التبغ شركات قبل من األطراف رعاية يشمل وهذا. مباشر غير أو

 .األبحاث تمويل على ينطبق ال هذا. ترويجية مواد أي أو ، الكاملة أو

 بشكل توزيعها أو شراؤها أو بيعها ويتم الجامعة تنتجها ال مجلة أو صحيفة في بالتبغ المتعلقة باإلعالنات يُسمح 

 .الطالب يديرها التي الصحف يشمل وهذا ؛ الجامعة تديرها ممتلكات على قانوني
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 :بالتبغ المتعلقة الرعاية أو باإلعالنات يُسمح ال

 الحرم يف أو المالعب في الالفتات أو اإلعالنية اللوحات ذلك في بما ، الجامعة تديرها التي الممتلكات في 

 الجامعة ترعاها التي األحداث وفي الجامعي،

 الجامعة تنتجها التي المنشورات في 

 توزيعال
 :السياسة هذه

 المستجدين الطالب لجميع المقدمة التوجيه معلومات مع مرفقة 

 المحتملين والمقاولين والبائعين الموظفين المتوقع تعيينهم والطالب المستجدين لجميع يتم توصيلها 

 حديثًا المعينين الموظفين لجميع توصيلها يتم  

 الجامعة ومواقع منشورات مختلف في عنها يتم األعالن 

 الموظفين على لتوزيعها والمشرفين المديرين جميع على يتم توزيعها 

 الحدث رعاة على جميع توزيعها يتم 

 والتعليم الدعم
 ستبذل. الناس من لكثير بالنسبة للغاية صعب أمر العادة هذه من التخلص أن وحقيقة للتدخين اإلدمان طبيعة الجامعة تتفهم

 التدخين عن اإلقالع برامج وستقدم التدخين عن اإلقالع في يرغبون الذين أولئك وتشجيع لمساعدة جهدها قصارى الجامعة

وعمادة  والنفسية التربوية للدراسات هللا العبد رانيا الملكة مركزواالستشارات من المركز الصحي و إليه الوصول يمكن التي

 شؤون الطلبة.

 االمتثال لهذه السياسة

 الموظفين
 عن اإلقالع برامج التعليمية التدابير تشمل. والتصحيحية التعليمية التدابير خالل من السياسة هذه انتهاكات مع التعامل سيتم

الخاصة بمن يعمل في تعليمات  في عليها المنصوص تلك على التصحيحية اإلجراءات تقتصر. المشورة وتقديم ، التدخين

 .الجامعة من هيئة إدارية أو تدريسية

 الطالب
 .لجان التحقيق المختصة في الجامعة إلى الطالب إحالة سيتم

 

 وكاالت خالل من المعينون التكميليون والموظفون والبائعون والمتدربون والمتطوعون والضيوف الزوار

 العمالية النقابات أو العقود
 

م هؤالء األفراد بسياسة جامعة مؤتة الخالية من التدخين، ويتحمل رؤساء األقسام ومنسقو المباني من المتوقع أن يلتز

والجهات الراعية ومضيفي الفعاليات الجامعية مسؤولية إخطار األفراد بالسياسة، بما في ذلك القيود المفروضة على بيع 

إطفاء السجائر والسجائر اإللكترونية والسيجار والغليون وما منتجات التبغ أو توزيعها، وسيُطلب من األفراد الذين يدخنون 

إلى ذلك وسيتم إبالغهم بالسياسة، سيشكل رفض القيام بذلك انتهاك للسياسة وقد يؤدي إلى إزالة أو رفض إعادة الدخول إلى 

 المبنى أو الفعالية.
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