سياسة الجامعة لبيئة خالية من التدخين في الحرم الجامعي
بيان سياسة الجامعة
يحظر التدخين واستخدام منتجات التبغ على الطالب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس والزوار خارج
المناطق المخصصة للتدخين اعتبارا من  18فبراير  . 2018وسيتم وضع الالفتات المناسبة في جميع أنحاء
الحرم الجامعي لتوضيح المكان الذين يسمح فيه باستخدام منتجات التبغ .ويحظر على اللجان الطالبية قبول
األموال أو الهد ايا من شركات التبغ ،كما يحظر نشر إعالنات التبغ في منشورات تديرها الجامعة في
الحدائق أو المرافق .وسيواجه أي منتهك لهذه السياسة إجراءات تأديبية متدرجة.
سبب السياسة  /الغرض
لقد خلص تقرير الجراح العام األميركي  U.S. Surgeon General’s Reportلعامي  2006و 2010
إلى أن التعرض للتدخين السلبي يسبب المرض والوفاة المبكرة لدى األطفال والبالغين الذين ال يدخنون ،وأن
ع َرضا لسيجارة أو التعرض للتدخين السلبي يعتبر ضارا .باإلضافة إلى ذلك،
أي تعرض لدخان التبغ ،حتى َ
نشرت منظمة الصحة العالمية في عام  2010تقريرا عن التدخين السلبي الذي وجد أن أكثر من 600،000
حالة وفاة سنويا في جميع أنحاء العالم ،أي أكثر من  1في المائة من مجموع الوفيات ،سببها التدخين السلبي.
وتلتزم الجامعة األمريكية في القاهرة ،بوصفها مؤسسة تعليمية ،بإيجاد بيئة خالية من التبغ في الحرم
الجامعي من أجل احترام حقوق غير المدخنين ،وحماية رفاهية الطالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين
والزوار .وأخيرا ،يحظر القانون المصري رقم  ،154المادة  ،2التدخين في أي "مرفق صحي أو تعليمي"،
وبالتالي فإن هذه السياسة تهدف إلى جعل الجامعة أكثر تقيدا بالقانون المصري.
من وافق على هذه السياسة
السيد براين مكدوجل -نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واالدارية 24 ،يناير 2018
السيد محمد عبيد -المدير التنفيذي للسالمة واألمن 24 ،يناير 2018
لجنة بشأن بيئة خالية من التدخين في الجامعة األمريكية بالقاهرة تتألف من ممثلي مجتمع الجامعة 24 ،يناير
2018
من يحتاج إلى معرفة هذه السياسة
طالب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون وزوار الجامعة األمريكية.
عنوان الرابط لهذه السياسة:
https://www.aucegypt.edu/about/university-policies

مسؤول الجامعة الرسمي :المدير التنفيذي للسالمة واألمن
مكتب الجامعة المسؤول :مكتب السالمة واألمن
موارد للطالب :مكتب رعاية مصالح الطالب
إذا كان لديك أي أسئلة حول السياسة أو الخطوات المتعلقة بسياسة بيئة الحرم الجامعي الخالية من التدخين،
يمكنك:
 .1االتصال باللواء محمد عبيد على  ،2213أو
 .2إرسال بريد إلكتروني إلى mohamed_ebeid@aucegypt.edu

تعريفات
المصطلح (حسب الترتيب
األبجدي)
التدخين

منتجات التبغ

مركبة

التعريف من حيث صلته بهذه السياسة
حرق أي منتج من منتجات التبغ ،أو استخدام جهاز إلكتروني
لمحاكاة تجربة التدخين ،وجود خرطوشة مع سخان يبخر النيكوتين
السائل بدال من حرق التبغ .ومن أمثلة هذه األجهزة :السجائر
اإللكترونية ،والشيشة اإللكترونية ،وما إلى ذلك.
يتضمن على سبيل المثال ال الحصر :أي منتج يحتوي أو مصنوع
أو مشتق من التبغ المخصص لالستهالك اآلدمي ،سواء كان يمضغ
أو يدخن أو يمتص أو يذوب أو يستنشق أو يشم أو يبتلع بأي وسيلة
أخرى ،أو أي جزء أو إضافة من منتجات التبغ ،بما في ذلك على
سبيل المثال ال الحصر السجائر؛ والسيجار؛ والسيجار الصغير؛
والشيروت ) (Sheroot؛ واإلستوجي (السيجار الرخيص)
)(Stogies؛ والبيريكيز)(Perquies؛ والتبغ الحبيبي ،وقطع
للمضغ ،وقطع مفروكة جاهزة ،وأنواع أخرى من التبغ الخاص
بالتدخين ؛ وكذلك السعوط؛ والنشوق؛ والكافنديش)، (Cavendish
وغيرها من قطع التبغ الناعمة للمضغ؛ واالسجائر القصيرة؛
وفضالت التبغ ،وبقايا التبغ ،والسجائر اإللكترونية ،والشيشة؛
وأنواع وأشكال التبغ األخرى.
أي وسيلة من وسائل النقل التي تعمل بمحركات بما في ذلك
السيارات ،وعربات النقل الصغيرة ،والشاحنات الصغيرة،
والشاحنات ،والحافالت ،والدراجات النارية ،وعربات المرافق.

يحظر على جميع األشخاص الموجودين في أي وقت داخل أسوار حرم الجامعة األمريكية بالقاهرة التدخين
أو استهالك أي من منتجات التبغ خارج المناطق المخصصة للتدخين .ويتم تحديد مناطق التدخين
المخصصة في الحرم الجامعي بوضوح بوضع عالمات وأسوار تحدد بالضبط األمكنة التي يسمح فيها
باستخدام منتجات التبغ .وستشمل مناطق التدخين المخصصة أيضا أوعية لنفايات التبغ مثل أعقاب السجائر.
كما يحظر استهالك التبغ داخل أي من المركبات التي تمتلكها الجامعة األمريكية بالقاهرة أو تحت أي سقف
داخلي أو خارجي في أي مكان على ممتلكاتها.
باإلضافة إلى ذلك ،يحظر على جميع األشخاص الموجودين في أي وقت داخل محيط أسوار مجمع معهد
بجوث البيئة ) (RISEأو مجمع الخدمات  (Parcel 17) 17في حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة ،التدخين أو
استهالك أي من منتجات التبغ خارج المناطق المخصصة للتدخين .وفي حين أن هذه المناطق تقع من
الناحية الفنية خارج أسوار المشاة في داخل الحرم الجامعي ،فإنها تشكل مساحات يعمل فيها أفراد المجتمع
في الجامعة األمريكية بشكل وثيق مع بعضهم البعض على أساس يومي ،ويستحقون تنفس الهواء الخالي من
التدخين كأي شخص آخر.

سيتوقف االمتثال العام لهذه السياسة على تعاون جميع أعضاء هيئه التدريس والطالب والموظفين ،وليس
االمتثال لهذه السياسة فحسب ،بل أيضا لتشجيع اآلخرين على االمتثال لها من أجل تهيئه بيئة صحية وآمنه

للتعلم والعمل والعيش .وسيكون لموظفي السالنة واألمن في حرم الجامعة األمريكية بالقاهرة السلطة
الرئيسة لتطبيق هذه السياسة؛ ومع ذلك ،فان التطبيق المتسق والمنصف لهذه السياسة سيتطلب مشاركة
ائتالف متنوع من أعضاء مجتمع الجامعة األمريكية بالقاهرة ،بما في ذلك مكتب السالمة واألمن ،والمدير
األكاديمي للجامعة ،وعميد الطالب ،ومكتب الموارد البشرية ،وأعضاء هيئة التدريس.
ويحق ألفراد األمن التحقق من هوية كل من يخالف هذه السياسة ونسخها .وسيعتبر رفض تقديم بطاقة
الهوية انتهاكا لسياسة الجامعة األمريكية بالقاهرة الخاصة بالبطاقات ،وقد يؤدي ذلك إلى االستبعاد من الحرم
الجامعي.
وفي حاله حدوث انتهاك ،سيتم الحصول على معلومات عن الشخص المنتهك ،وسيتلقى رسالة تبلغه بالقواعد
المبينة في هذه السياسة .وإذا ما استمر في انتهاكها سيواجه عقوبات تدريجية على النحو المبين أدناه:
الطالب:
( )1توجيه تحذير تلقائي كتابة
( )2الخيار :التسجيل في برنامج توعية مضار استخدام التبغ لمدة  6ساعات في الجامعة األمريكية أو
دفع  500جنيه مصري غرامة وتقديم خدمة مجتمعية
( )3غرامة  1000جنيه مصري
( )4غرامة  5000جنيه مصري
( )5تخفيض عدد ساعات المقررات الدراسية
العاملون (أعضاء هيئة التدريس والموظفون)
()1
()2
()3
()4
()5

توجيه تحذير تلقائي كتابة
الخيار :التسجيل في برنامج توعية مضار استخدام التبغ لمدة  6ساعات في الجامعة األمريكية أو
خصم نصف يوم من الراتب
خصم يوم واحد من الراتب
خصم يومين من الراتب
إنهاء الخدمة

وعند حدوث انتهاك للسياسة ،سيتم رفع أمر الطالب لعميد الطلبة ،ويتم رفع أمر الموظفين إلى نائب رئيس
الجامعة المشارك للموارد البشرية ،ورفع أمر أعضاء هيئة التدريس إلى المدير األكاديمي للجامعة.
يحظر على اللجان الطالبية قبول المال أو الهدايا من شركات التبغ ،بما في ذلك:
• الجهات التي ترعاها شركات التبغ أو السماح لهذه الشركات بتوزيع منتجات مجانية أو بأسعار
مخفضة أو كاملة (القمصان والقبعات وغيرها) في الحرم الجامعي.
• جميع إعالنات التبغ ،مثل اللوحات اإلعالنية والالفتات التي تملكها الجامعة األمريكية بالقاهرة
وتستخدمها.
يحظر نشر إعالنات التبغ في المطبوعات التي تصدرها الجامعة أو على أرض أو مرافق تملكها أو
تستخدمها الجامعة األمريكية بالقاهرة .ويحظر كذلك بيع منتجات التبغ أو توزيعها مجانا ،بما في ذلك
البضائع ،في الحرمين الجامعيين على حد سواء ،وكذلك في جميع فعاليات الجامعة األمريكية بالقاهرة ،حتى
لو كانت تقع خارج نطاق الجامعة.
وفي إطار جهود الجامعة األميركية بالقاهرة لتشجيع رعاية جميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس
والموظفين ،يقوم مكتب الخدمات الطبية بتشغيل عيادة لإلقالع عن التدخين مصممة لتقديم المساعدة المجانية
ألي عضو في مجتمع ال جامعة يرغب في التوقف عن استخدام منتجات التبغ.

وتمثل هذه السياسة المرحلة األولى من المراحل العديدة التي ستعمل بها الجامعة في طريقها لتصبح بيئة
خالية من التدخين بنسبة مائة في المائة .وستبدأ المرحلة الثانية في سبتمبر  ،2018وسيحظر استخدام أي
منتجات تبغ في مداخل المشاة .ولن تكون هناك مناطق مخصصة للتدخين في المرحلة الثانية .وفي المرحلة
الثالثة ،وهي المرحلة النهائية ،الذي من المقرر أن تتزامن مع الذكرى المئوية للجامعة األمريكية بالقاهرة
في فبراير  ،2019سيحظر استخدام منتجات التبغ في أي مكان في الحرمين الجامعيين.
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