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  مقدمة

  

لتدخين في األماكن العامة من شأنه أن اتام على ال حظرالتوجد أدلة علمية قوية على أن   

  .شكالهاأ بجميعاعد على تحسين الصحة ينقذ حياة الكثيرين ويس

� به مــن لمضــار التــدخين علــى صــحة اإلنســان ومــا يســب وبــالرغم مــن معرفــة منســوبي الجامعــة�

ه العادة أمراض قاتلة إال أن البعض من المدخنين يعجزون عن تركه والمشكلة تزداد سوءاً بانتشار هذ

  .السيئة في أوساط الشباب

 ٢٧/٧/١٤٣٨وتـاريخ  ١٤٣٨-١٣٥١٤١٢الالئحة التنفيذية الصادرة بـرقم مع  وتماشياً   

هــ القاضـي ٢٨/٧/١٤٣٦ريخ ) وتا/م٥٦رقم (ه لنظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي 

ـــة والمؤسســـات العامـــة وحفاظـــاً علـــى صـــحة  بمنـــع التـــدخين بمكاتـــب الـــوزارات والمصـــالح الحكومي

وحرصًا على حماية حقوق اآلخرين من أذى التدخين السلبي علـى الصـحة  الجامعة،وسالمة منسوبي 

رضــى والوفيــات مــن ومسـاعدتهم فــي محاولــة تركــه وتــوفير بيئــة خاليــة مــن التــدخين وخفــض أعــداد الم

 بـأن تكـون جامعـة الملـك سـعودهـدف وحرصـاً علـى تحقيـق  الحاالت المرضية التـي يسـببها التـدخين

  .داخل الجامعة لمكافحة التدخين الئحة إقرار الحاجة إلى بما استوجبال تدخين)  (جامعة
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التعريفات  
  

  

رانــه دمحــاط بالجوانــب ولــه أســقف أو كــان ســقفه أو ج: هــو كــل حيــز ثابــت أو متحــرك المكــان العــام

ناقصــة ويكــون مخصصــاً الرتيــاد األشــخاص بشــكل جمــاعي أو فــردي فــي كافــة 

  أروقة الجامعة.

  .هي التي لها سقف أو سطح وتغلق إما بشكل دائم أو مؤقت: المباني المغلقة

  .ات والحافالتالمتحركة مثل السيار هي كل المرافق العامة  :ماكن العامة المتحركةاأل
  

   .الغليون وغيرهايشة و سيلة كالشو  بأنواعه بأي صورة كالسيجارة وأيالتبغ : تعاطي التدخين

  وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة  : نبات التبغ بجميع أنواعهاالتبغ

والنشــوق،  والشــمة، عســل،أو الم يجار أو الســيجارة، وتبــغ الغليــون،: كالســمنتجــات التبــغ ومشــتقاته

  �والتمبل وغيرها مما يحتوي على تبغ خام أو مصنع

    : هي كل منتج ال يحتوي على التبغ ومنتجاته وإنما يشـير إلـى اإلعالنـات الدعائيـة لتدخينشارات لاإل

  .اًء بالشكل أو يحمل شعار التدخينللتدخين سو 

  .التدخين بجامعة الملك سعود ة: الئحة مكافحالالئحة
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  األهداف
 

  :المادة األولى

  :لالئحة إلى تحقيق األغراض اآلتيةتهدف هذه ا

صـــادرة بشـــأن مكافحـــة التـــدخين ومنهـــا نظـــام مكافحـــة إنفـــاذ األوامـــر والتعليمـــات الســـامية ال - ١

ـــدخين الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي بمنـــع  القاضـــيهــــ  ٢٨/٧/١٤٣٦/م وتـــاريخ ٥٦رقـــم  الت

ـــدخين فـــي مكاتـــب الـــوزارات والمصـــالح ا روعهـــا وكافـــة لحكوميـــة والمؤسســـات العامـــة وفالت

 . الوحدات التابعة لها

المملكــة طرفــاً  طاريـة لمكافحــة التبــغ والتـي تعــدتفعيـل بنــود اتفاقيــة منظمـة الصــحة العالميــة اإل - ٢

الحمايـة مـن التعـرض لـدخان التبـغ  لثامنة من بنـود هـذه االتفاقيـة علـىالمادة ا بنصها في، فيها

ــة  الالزمــة لتــوفير الحمايــة مــن التعــرض لهــذا الــدخان فــي أمــاكن العمــل ووضــع التــدابير العملي

 .ألماكن العمومية الداخليةاالداخلية ووسائل النقل العام و 

باألضــرار الناتجــة عــن التــدخين وحمــايتهم مــن  منســوبي الجامعــة ومنســوباتها ومرتاديهــا توعيــة - ٣

 .يع األنماط السلوكية المناهضة لهتعاطيه وتشج

يم فــي فــي العمـل والتعلـ حقـوقهممــن أخطـار التـدخين الســلبي وحفـظ  لجامعـةمايـة منسـوبي اح - ٤

 .بيئة صحية خالية من الدخان

 .الراغبين في اإلقالع عن التدخين ية الالزمة للمدخنينو تقديم المساعدة الصحية والتوع - ٥

 .جمة عن التدخينالحد من الخسائر واألضرار االقتصادية والصحية واالجتماعية والبيئية النا - ٦
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  باجلامعة ملكافحة التدخني اللجنة الدائمة
 

  :المادة الثانية

) علــى أن مــة لمكافحــة التــدخيناللجنــة الدائ: (لمتابعــة تطبيــق الالئحــة تســمى بالجامعــةُتشــكل لجنــة 

  :في عضويتها الجهات التالية تضم

 إدارة السالمة واألمن الجامعي. 

  ون الطالبعمادة شؤ. 

 عمادة القبول والتسجيل. 

 ون أعضاء هيئة التدريس والموظفيندة شؤ عما. 

 المدينة الطبية. 

 .سة اللجنة من ِقبل صاحب الصالحيةعلى أن تحدد رئا

  

  



                               
  
                             

  
  

٥  

  
  جامعة الملك سعود 

  

  نطاق تطبيق الالئحة

 
  :المادة الثالثة

  :جامعية والوحدات التابعة لها مثلال للمدنيُمنع التدخين نهائياً داخل المرافق المغلقة 

  المكاتب اإلدارية.بات و والمكت والمدينة الطبيةالكليات  - ١

قاعــــات االحتفــــاالت وقاعــــات المحاضــــرات وقاعــــات العــــرض وقاعــــات االجتماعــــات  - ٢

 .كن تناول الوجبات والبهو الجامعيوالنوادي وأما 

 .كن أعضاء هيئة التدريس والموظفينإسكان الطالب والطالبات ومرافق س - ٣

 .والخاصة المملوكة من قبل الجامعة وسائل النقل الجماعية العامة - ٤

والمؤسسـات المتعاقـدة مـع  تالجامعيـة ومكاتـب الهيئـات والشـركا ةالمدينـ داخل مبـاني - ٥

 .الجامعة

 .ةسطوانات الغاز داخل الجامعبيع أ الورش والغرف الميكانيكية والكهربائية وأماكن - ٦

  :المادة الرابعة

ـــة وال - ١ تـــرويج أي  قـــروءة التابعـــة للجامعـــةة والممســـموعيُمنـــع علـــى وســـائل اإلعـــالم المرئي

 .سواًء بطرق مباشرة أو غير مباشرةإعالن للتدخين 

يُمنـــع عـــرض مشـــاهد تعـــاطي التبـــغ ومشـــتقاته وكـــل مـــا يشـــجع علـــى التـــدخين فـــي كافـــة  - ٢

 .المختلفة وسائل اإلعالمية التابعة للجامعة وفي برامج وأنشطة الجامعةلا

قمصـان واألقـالم ات أخـرى كالقبعـات واليُمنع وضع شـعارات التبـغ ومشـتقاته علـى منتجـ - ٣

 .المدينة الجامعيةداخل  واللوحات العامة،

  :لخامسةالمادة ا

يُمنــع بيــع ألعــاب األطفــال والحلــوى المصــنعة علــى هيئــة ســجائر أو أي أداة مــن وســائل  - ١

 والمرافق التابعة لها. بالجامعةسواق والمراكز التجارية وأدوات التدخين في كافة األ

والمرافـق التابعـة  سـواق والمراكـز التجاريـة بالجامعـةالتبغ ومشـتقاته فـي كافـة األيُمنع بيع  - ٢

  .لها

  



                               
  
                             

  
  

٦  

  
  جامعة الملك سعود 

  

  مهام وحدات اجلامعة

  

  :المادة السادسة

باالمتنـاع عـن التـدخين فـي مواقـع العمـل علـى عـاتق مرجعيـاتهم  قع مسؤولية توجيـه منسـوبي الجامعـةت

  .اإلدارات إلدارية كالعمداء والوكالء ومديريا

  :السابعة المادة

وكـذلك  إلداري في كافـة مرافـق الجامعـةمهمة الضبط ا بالجامعةالسالمة واألمن الجامعي  ةتتولى إدار 

وضع القواعد واإلجراءات الالزم اتباعها لتوثيـق وإثبـات المخالفـة وتوقيـع العقوبـات المشـار إليهـا فـي 

يم ضــبط اإللكترونــي وتصــمإعــداد برنــامج لل عــن طريــق ة) فــي المــادة الحاديــة عشــر ٢،  ١الفقــرات (

  .نماذج مخصصة لذات الغرض

  :المادة الثامنة

اتخاذ ما يلزم حيال طبع وتوزيع ملصقات ولوحـات منـع التـدخين  السالمة واألمن الجامعي على إدارة

  .تعميمها على مختلف وحدات الجامعةو والتحذير من أضراره وتوزيعها 

  :المادة التاسعة

التوعوية مـن ر التدخين ومعالجة أضراره، يتم تكثيف البرامج واألسابيع في إطار التوعية بأخطار ومضا

  :ات التاليةِقبل الجه

 .شؤون الطالب عمادة - ١

 .العالقات العامة واإلعالم إدارة - ٢

 .الكليات ومراكز دراسة الطالبات - ٣

 .ان أعضاء هيئة التدريس والموظفينإسك إدارة - ٤

 .صحيفة رسالة الجامعة - ٥

 .المدينة الطبية - ٦
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  باتالعقو
  

  

  :المادة العاشرة

  .ير دورية توضح مدى تطبيق الالئحةشؤون الطالب برفع تقار  م عمادةتقو 

  

  :المادة الحادية عشرة

  :لنصوص هذه الالئحة وفقاً لما يلييتم التعامل مع المخالفين 

وثيقهـا حسـب النمـوذج ) لایر يـتم ت٢٠٠مقـدارها (غرامة ماليـة بالمخالف  يعاقب .١

يهـــه لعيــادة اإلقــالع عــن التـــدخين فــي حــال رغبتـــه المخصــص لــذلك، مــع توج

 االستفادة من خدماتها.

هيئـة تـدريس كـان طالبـاً أو موظفـاً أو عضـو   سـواًءا للمـرة الرابعـة يحال المخالف .٢

جـــراءات والجـــزاءات حســـب لجنتـــه ليـــتم اتخـــاذ اإل كـــلٌ   ،إلـــى اللجنـــة التأديبيـــة

 .النظامية بحقه
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  أحكام عامة

  

  :ةالمادة الثانية عشر 

يحق لمـن صـدرت بحقـه عقوبـة مـن العقوبـات المنصـوص عليهـا فـي هـذه الالئحـة الـتظلم لـدى وكيـل 

  ى حقه في التظلم في نموذج الضبط.ينص علو  ،الل أسبوعين من تاريخ إبالغه بهاالجامعة خ

  :ةالمادة الثالثة عشر 

ات كام هذه الالئحة لدعم جهود عيادتخصص جميع الغرامات المالية المحصلة بموجب أح

  .ين وبرامجها التثقيفية والتوعويةمكافحة التدخ

  :ةالمادة الرابعة عشر 

يسبق تطبيقها  على أن الجامعة) يوماً من تاريخ إقرارها من مجلس ٩٠يعمل بهذه الالئحة بعد مرور (

  .حملة توعوية مكثفة

  :ةالمادة الخامسة عشر 

  .حق تفسير هذه الالئحة الجامعةلمجلس 

  :ةالمادة السادسة عشر 

  .والمراجعة بعد سنتين من إقرارها تخضع الالئحة للتقويم

كما يتم إصدار نشرة  ،التابعة للجامعةاإللكترونية  والمواقع رسالة الجامعةتنشر هذه الالئحة في 

  . الجامعةتوزع على منسوبي  خاصة بهذه الالئحة

  


