
وت، في االحتفال بمرور مئة كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بير 
في أحرام جامعة القّديس يوسف في بيروت، برعاية الّلبنانّية األولى السّيدة  حظر التدخين على تنفيذ قراريوم 

، في الساعة الثانية عشرة والربع من بعد 2019نيسان )أبريل(  10يوم األربعاء الواقع فيه  نادية عون،
 من حرم العلوم الطبّية. Cالظهر، في المدرَّج 

 

 حضرة الّلبنانّية األولى، السّيدة نادية عون،

وعلى قبولك بالشكر حضرة الّلبنانّية األولى، لوجودك هنا اليوم بيننا إليك بامتنان كبير، نتوّجه 
من ، وهو اليوم المائة رعاية هذا اليوم التاريخّي بالنسبة إلى جامعة القّديس يوسف في بيروت

 اسمحوا لي أن أضمّ  ".أوتيل ديو دو فرانس"في أحرام الجامعة ومستشفى  حظر التدخينتنفيذ قرار 
ة في جنة التوجيهيّ للّ الوا من أجل التحضير للحفل وكذلك جميع أولئك الذين عم إلى هذا الشكر

 .تدخينجامعة من دون من أجل " أوتيل ديو دو فرانس"مستشفى /جامعة القّديس يوسف

 حضرة السّيدة الّلبنانّية األولى، أعّزاءنا الطالب،

لقد تّمت  .أن تلتزم قرار حظر التدخين في أحرامهابإّنه لتحدٍّّ تواجهه الجامعة، كأسرة جامعّية، 
علينا،  يتوّجب عي أّنها و الدراك اإلوالطالب، وكذلك الزائرين، إلى  دارّيينين واإلدعوة جميع المعّلم

قد يكون  .كجامعة، إعطاء القدوة وبالتالي الحصول على مساحة صحّية خالية من الدخان الضارّ 
عالوة على ذلك، الحملة التي قامت بها جامعة  .ى معالجتهاالتي نعمل عل التجاوزاتهناك بعض 

 حّتى اليوم، لم ُنرَغم .سكينةتّمت وتتّم حاليًّا بهدوء و  نلحظر التدخي في بيروت القّديس يوسف
خاذ التّ  أهبة االستعداد علىو  ا على حذرنإال أنّ . نينالمدخّ  على إصدار أوامر استدعاء ضدّ 

 .إذا اقتضى األمر بحّق المخالفين العقوبات الالزمة



نحن  .وتؤّثر علينا جميًعا، مّدخنين وغير مّدخنين التدخين هو مشكلة رئيسّية تطال الصّحة العاّمة
أظهرت دراسة  .جميعنا معنّيون بهذه اآلفة التي تتفاقم وخاّصة في مجتمعنا وباألخّص بين الشباب

مون في المائة من طالب السنة األولى يتعلّ  30ُأجِرَيت على عّينة من الطالب الجامعّيين أّن 
من إدمانهم على  إنطالًقاالكثير منهم يتعاطون المخّدرات للمّرة األولى  .التدخين في الجامعة

إال أّن مضاّر التدخين تفوق بكثير حوادث المرور على الطرقات العاّمة والمخّدرات  .التدخين
 .من دون التقليل من أهمّية هذه الحوادث ،واالنتحار

بشأن  174/2011فيذ أحكام القانون جامعتنا بتن ، إلتزمت2012( أكتوبر) شهر تشرين األّول في
 .ّية برّمتهاالجامع ة لألسرةمن أجل تعزيز بيئة عمل صحيّ  وذلك ةحظر التدخين في األماكن العامّ 

اليوم، تبغي  .على المستوى الوطنيّ  اع هذا القانون وتطبيقه كما يجبباتّ  ، لم يتمّ لسوء الحظّ 
 تعزيز التزامها المدنيّ ة و جتماعيّ تها اإلمسؤوليّ ل أن تكون نموذًجا في تحمّ  جامعة القّديس يوسف

 ة خالية من التدخين بيئة عمل صحيّ  وفي ايجاد( 2ة يّ الجامع ة أعضاء األسرةفي حماية صحّ ( 1
بدعم األشخاص في ( 4ة و ات صحيّ سلوكيّ  التدخين لدى الشباب واعتمادب الشروع من الحدّ و  3)
 .عن التدخين همقالعإ

واسعة االنتشار ، أطلقت الجامعة سياسة توعية 2018( نوفمبر)وهكذا، في شهر تشرين الثاني 
لمكافحة التدخين مصحوبة بحملة إعالمّية وتوعية في جميع أحرام جامعة القّديس يوسف ومراكزها 

 ".أوتيل ديو دو فرانس"وكذلك في مستشفى 

أصبح قرار حظر  ،بقرار مجلس الجامعة، وعماًل 2019( يناير)كانون الثاني  1من  عتباًراإ 
وأصبحت  ساري المفعول" أوتيل ديو دو فرانس"مستشفى /التدخين في جامعة القّديس يوسف

جامعة ، كّلهاالجامعة  ة تتقاسمهادامغعالمة  أصبح هذا األمرلقد  .الجامعة برّمتها ملتزمة به
 ...تدخينيسري فيها قانون حظر ال



يوم على االلتزام بحظر التدخين في  100مرور  2019( أبريل)نيسان  10يسّجل هذا اليوم، 
طالب وأعضاء الألسرة الجامعّية بأكملها، من تتمّتع بها ايوم لبيئة صحّية  100عتنا، أّول جام

بفضل تضافر جهود الجميع . زّوارالموّظفين و الطّباء، و األدارّية، و اإلهيئة التدريس، وأعضاء الهيئة 
 .لالهدف األوّ قنا هذا حقّ 

ومن خالل إرادة طالبنا الذين يلعبون دوًرا أساسيًّا في تشكيل األجيال المقبلة وتعزيز الصّحة في 
لنتناقش مع  اللبنانّية األولى عون  ناديا السّيدة المجتمع، نجتمع حول هذه الطاولة المستديرة برعاية

 .خبراء منّظمة الصّحة العالمّية حول هذا الموضوع الساخن

 جّيدة صحّيةنحن نريد أن ندمج الصّحة في جميع جوانب الحياة الجامعّية من أجل توليد ثقافة 
يجب أن تندرج  .من خالل إجراءات تعزيز الصّحة التي ُتَنفَّذ بالتعاون مع الهيئات المحّلية والدولّية

من وال يمكن تحقيقها  المتعّددة التخّصصات التالقي بينو  ديمومةال تحت خانةهذه اإلجراءات 
 .مجتمعنا في تغييرالصانعي من عَتَبرون كم أّيها الطاّلب أنتم الذين تُ دون

عدد المدّخنين، يمكننا القول إّننا من نعم، من خالل الحّد من التدخين في أحرامنا الجامعّية وحّتى 
 .نعمل من أجل الحّد من التلّوث في فضاء مدينة بيروت

ها الطالب أيّ . طالبنا يحييه األولى، أكّرر شكري لقبولك رعاية هذا الحفل الذيحضرة الّلبنانّية 
عملكم، وأعّبر عن شكري  ئكم علىأهنّ  .لتتمّ  ةهذه العمليّ م وبدون يقظتكم، ما كانت ، بدونكاءاألعزّ 
 ةصحّ أكثر لبنان إلحيائكم هذه الطاولة المستديرة التي تتضّمن الشهادات والرسائل من أجل  أيًضا

ًدا بتلك القّوة الراسخة قدرةكثر وبالتالي أ   .في جذع أرزة لبنانالمتجّذرة ، مزوَّ


