
 

 

       
 
 

 

       

 

 

 دلیل
  من الخالیة الوحدات متعددة السكنیة المباني

 
_____________________ 

 للمالك
 



 

 السيد الفاضل مالك العقار:

 
ُ
ختلط إ�� مب�ى أو ملكية خالية تماًما من التدخ�ن. يوفر هذا الدليل أ

ُ
عّد هذا الدليل �غية مساعدتك ع�� تحو�ل مبناك السك�ي أو ا�

ال�جائر وتدخي��ا �� املساكن متعددة الوحدات، وكيفية ا�حد من تلك املعلومات حول األثار املالية وال�حية السلبية املق��نة بالتعّرض لدخان 

 ا�خاطر �� ا�جمعات السكنية متعددة الوحدات، إ�� جانب

 إرشادات كيفية التطبيق الطو�� لسياسة املساكن ا�خالية تماًما من التدخ�ن.

  واالختبار الشامل�ن.تم جمع محتو�ات هذا الدليل من مصادر متعددة �عد أن خضعت جميًعا للدراسة 
ُ
هذا الدليل ليكون مجرد دليل  عّد أ

ل، وال يجوز إرشادي، 
ّ
 ل�حصول ع�� االستشارة القانونية. اعتباره أو االعتماد عليھ، �استشارة أو توج��ات قانونية. ونوصيك بالتعاون مع محاميك وال ُ�ش�

لتطبيق هذه السياسة ع�� مب�ى جديد، فإن تطبيق سواء كنت �غّ�� سياستك داخل املب�ى أو ا�جّمع السك�ي، أو تخطط 

نتوّجھ إليك بجز�ل الشكر التخاذك القرار بتحو�ل سياسة املساكن ا�خالية تماًما من التدخ�ن سيضمن حماية س�انك واستثماراتك. 

 مبناك أو مجمعك السك�ي إ�� مب�ى خال تماًما من التدخ�ن.

 

 ولك وافر التحية والتقدير،

 

 

 نيوج����ي �حيةتحالف 

 بالشراكة مع مبادرة "تو�ا�و فري" لوالية نيوج����ي �حية
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 :عام طرف وأخالء التمویل إقرار
 .للوقایة نیوجیرسي شبكة من تصریح بعد للتعدیل وخضعت الصحي، المجتمع شركاء بمعرفة الوثیقة ھذه عدّت◌ُ أ •
 لتموی إلى باإلضافة 5U58DP003529-03 رقم) CDC( منھا والوقایة األمراض مكافحة مراكز تمولھا التي المجتمع تحّول منحة من ءكجز الدلیل ھذا عد◌ُ أ •

 كاتبوا ویتحمل .DFHS16CTC003 رقة والمنحة DFHS16CTC002 رقم التبغ على الرقابة مكتب ومنحة األسرة، خدمات وقسم نیوجیرسي، في الصحة إدارة
 موقف عن أو امنھ والوقایة األمراض مكافحة لمركز الرسمي الموقف عن فیھ جاء ما یعبّر أن الضروري من ولیس محتواه، عن المسؤولیة وحدھم الدلیل ھذا
 .التبغ على الرقابة مكتب/  األسرة خدمات قسم/  نیوجیرسي في الصحة إدارة من كل

 .األساس ھذا على معاملتھا یجوز وال استشارة، بمثابة المعلومات تلك تُعد وال القانونیة، المسائل حول عاّمة معلومات على الدلیل ھذا یحتوي •



  الحقائق على تعّرف  

 1|  الصفحة

 

 

 

 

 �عّرف ع�� ا�حقائق: التدخ�ن السل�ي:

 التدخ�ن السل�ي:

ح��ق:
ُ
 ُ�عرف بدخان التبغ املنتشر �� البيئة، وهو مز�ج من نوع�ن من الدخان ينبعثان عن التبغ ا�

 الدخان ا�جان�ي: الدخان املنبعث عن بقايا ال�جائر املشتعلة.

 للسيجارة.الدخان السائد: الدخان املنبعث مع زف�� املدخن 

 

 

 الدخان ال��اك�ي

 يت�ون من بقايا تبغ ال�جائر والسيجار وغ��هما من منتجات التبغ وال�ي تتبقى �عد التدخ�ن وت��اكم ع�� األسطح واألثاث.

 

 
 

 

  



  الحقائق على تعّرف  
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 للتدخ�ن السل�ي�عّرف ع�� ا�حقائق: األثار الضارة 

 
 

 ج��ة ي�ون مضًرا بال�حة.و  صّرح كب�� ا�جراح�ن أنھ ليس هناك ما �عرف بمستوى ا�عدام مخاطر التعّرض للتدخ�ن السل�ي، فح�ى التعّرض لف��ة •

 

عرف بأ��ا تتسبب �� إصابة البشر بالسرطان. ويش�ل الدخان السل�ي  •
ُ
عن  املنبعثُ�عد التدخ�ن السل�ي ضمن ا�جموعة أ من املسرطنات. و�� مواد �

 أجهزة التدخ�ن اإللك��ونية مثل ال�جائر اإللك��ونية وأقالم الشيشة (األرجيلة) خطورة أيًضا.

 

% من هوا��ا مع الوحدات األخرى واملناطق املش��كة. وهذا �ع�ي 36% إ�� 35الوحدات ا�ختلفة �� �سبة ت��اوح ب�ن �� املبا�ي متعددة الوحدات، تتشارك  •

بما �� ذلك ارتفاع خطر اإلصابة باألزمات  –أنھ إذا �ان هناك ساكن واحد فقط يدخن، فإن جميع الس�ان اآلخر�ن �عانون من عواقب التدخ�ن 

 الرئة.والسكتات القلبية، وسرطان 

 

 ).SIDS�عا�ي األطفال املعرضون للتدخ�ن السل�ي من ارتفاع �� خطر إصاب��م بالر�و والعدوات ومتالزمة موت الُرضع املفا�� ( •

 

دخان تعّرض لوفًقا لتصر�حات ا�جمعية األمر�كية ملهند��ي الت��يد والتدفئة وتكييف الهواء، فإن الطر�ق الوحيد ل�حد من ا�خاطر ال�حية املصاحبة لل •

 التبغ �� األماكن املغلقة هو حظر التدخ�ن نفسھ.



  التدخین من خالیة مساكن توفیر یلزم لماذا  

 3|  الصفحة

 

 

 

 

 األسباب ال�ي تدفعك للس�� إ�� تطبيق سياسات املساكن ا�خالية تماًما من التدخ�ن

 تخفيض الت�اليف التشغيلية

   ت�ون ت�اليف تجديد الوحدات أع�� بمقدار ضعف�ن إ�� سبعة

بت�اليف صيانة وتجديد  أضعاف عند السماح بالتدخ�ن، مقارنة

 الوحدات ا�حظور التدخ�ن ف��ا ��ائًيا.

  ��عرض �عض شر�ات التأم�ن خصًما للتأم�ن ع�

 أضرار املمتل�ات

 للمالك املطبق�ن لسياسة املساكن ا�خالية تماًما من التدخ�ن.

  عد التدخ�ن من األسباب الرئيسية �حرائق املساكن والسبب�ُ

 األول �حوادث ا�حر�ق

 الوفاة �� الواليات املتحدة األمر�كية. 

 

 

 

 

 

 2009ملساكن خالية من التدخ�ن،  التقر�ر �شأ��ا بواسطة مؤسسة نيو إنجالند�ع�� تلك البيانات عن االستبيانات املقدمة من سلطات اإلس�ان ومرافق اإلس�ان املدعوم �� نيو إنجالند. تم جمعها و�عداد 

 نھائیًا التدخین فیھا بالمحظور مقارنة بالتدخین فیھا المسموح :الوحدة تجدید تكلفة
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 العامة النظافة

 الكثیف التدخین المحدود التدخین

 الحمام األجھزة األرضیات الطالء



  التدخین من خالیة مساكن توفیر یلزم لماذا  
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 املستأجرون يفضلون املساكن ا�خالية تماًما من التدخ�ن

  ��من املستأجر�ن، من بي��م املدخن�ن، يفضلون العيش �� 78نطاق الوالية أن أو�ح العديد من االستبيانات ال�ي جرت ع %

 مجمع سك�ي خال تماًما من التدخ�ن.

   انخفض عدد الش�اوى املقدمة �سبب لتدخ�ن السل�ي وطلبات االنتقال إ�� وحدات أخرى بنسبة كب��ة �عد تطبيق سياسة املساكن

% من الس�ان مدخن�ن، فمن املنطقي أن تود الغالبية العظ�ى من 21ا�خالية من التدخ�ن. وع�� مستوى الدولة، هناك أقل من 

 ًما من التدخ�ن.الس�ان اإلقامة �� بيئة خالية تما

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األمر�كيةاملصدر: مبادرة املساكن ا�خالية من التدخ�ن: جمعية الرئة 

 

 تحسن ا�حالة ال�حية للس�ان �� املساكن ا�خالية تماًما من التدخ�ن

  ليس هناك ما �عرف بمستوى ا�عدام مخاطر التعّرض للتدخ�ن السل�ي، وقد اعت��ت و�الة ا�حماية البيئية التدخ�ن السل�ي ضمن

ك�� ُسمّية واملسببة إلصابة البشر �� السرطان، مع نفس ا�جموعة أ من املسرطنات، وال�ي تضم فئة املواد الكيميائية املعروفة األ

 الفئة ال�ي تضم اإلسبستوس والبن�ين.

  عد التدخ�ن السل�ي من املسببات الرئيسية لنو�ات الر�و وغ��ها من املشا�ل التنفسية، وسبب معروف ملتالزمة موت الُرضع�ُ

 ).SIDSاملفا�� (

  ثسام للهواء"، لي�ون ضمن نفس الفئة للملوثات األخرى. ويش�ل الدخان السل�ي املنبعتم تصنيف التدخ�ن السل�ي ع�� أنھ "ملوث 

 عن أجهزة التدخ�ن اإللك��ونية مثل ال�جائر اإللك��ونية وأقالم الشيشة (األرجيلة) خطورة �حية أيًضا.

:النمو من عقد التدخین من الخالیة المساكن لسیاسات العام اإلسكان سلطات تطبیق   
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 !المال یوفّر إنھ :المالیة المنافع

 5|  الصفحة

 

 

 

  ر�ح ل�ل من املالك والس�ان  

 

 قانونيةإ��ا 
املدخنون ليسوا فئة محمية بموجب القانون، لذا فال يوجد قانون بخصوص "ا�حق �� التدخ�ن" �� قوان�ن الواليات 

اإلس�ان من القطاع�ن املتحدة. و�� الواقع، ��جع اإلدارة األمر�كية للمساكن والتنمية ا�حضر�ة �ل من مقدمي خدمات 

 العام وا�خاص ع�� تطبيق سياسات منع التدخ�ن.

 

واالتحادات الدعم والتمك�ن من القوان�ن االتحادية وقوان�ن والية نيوج���ىي �ح��م ع�� تطبيق  املمتل�ات مديرو و�تلقى 

ألليفة أو الضوضاء: قواعد حظر التدخ�ن داخل ممتل�ا��م، كما يمك��م تطبيق قواعدهم ا�خاصة �شأن ا�حيوانات ا

 للمساعدة ع�� خلق بيئة معيشة أفضل وأك�� أماًنا.

 

 ُمر�حة.
�سهم تطبيق حظر التدخ�ن �� حماية استثماراتك وس�انك. ُ�عد التدخ�ن أحد األسباب الرئيسية 

 �حر�ق املساكن، و�ؤدي السماح بالتدخ�ن إ�� رفع ت�اليف التجديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نجالند ملساكن خالية من االستبيانات املقدمة من سلطات اإلس�ان ومرافق اإلس�ان املدعوم �� نيو إنجالند، تم جمعها و�عداد التقر�ر �شأ��ا بواسطة مؤسسة نيو إ�ع�� تلك البيانات عن 

 2009 التدخ�ن.

 

 سهلة
 

البيئة ا�خالية من التدخ�ن، وهناك الكث�� �شهد املبا�ي ا�خالية من التدخ�ن إقباال م��ايًدا �� الواليات املتحدة، حيث يفّضل الس�ان 

 بالفعل يحظرون التدخ�ن �� منازلهم، لذا تتم�� سياسات حظر التدخ�ن �سهولة كب��ة �� تطبيقها ذاتًيا.

 باألرقام

443,000 

... حالة وفاة �سبب التدخ�ن والتعّرض 

 للتدخ�ن السل�ي ��

 الواليات املتحدة األمر�كية سنوً�ا.

 

87 
باملائة من حاالت الوفاة �سرطان ... 

 الرئة �سبب التدخ�ن.

 

70 
... باملائة من املدخن�ن �ع��ون عن 

 رغب��م �� اإلقالع.

 

44 
... باملائة أع�� �� معدالت اإلصابة بالر�و 

ن مع �م�جلة ب�ن األطفال املقيم

ن.
ّ

 �خص ُمدخ

 

 65إ��  35من 
... باملائة من هواء أي وحدة مش��ك 

ألخرى واملناطق مع الوحدات ا

 املش��كة.

 

88 
ن �� الواليات 

ّ
... مليون فرد غ�� مدخ

 املتحدة �ستنشقون دخان تبغ غ��هم.



  أبدأ؟ أین من مالك، بصفتي  

 6|  الصفحة

 

 

 

 ما الذي �عنيھ مب�ى خال تماًما من التدخ�ن؟

داخل الوحدات أو املناطق املش��كة. باإلضافة إ�� حظر املب�ى ا�خا�� تماًما من التدخ�ن هو املب�ى الذي يحظر التدخ�ن ��ائًيا داخل جدرانھ، بما �� ذلك 

 التدخ�ن عند املداخل أو ا�خارج و�ساعد جميع أنظمة ال��و�ة والنوافذ

العب داخل ع�� منع �سلل الدخان السل�ي إ�� الداخل أو أحد املناطق العامة املش��كة �� املساكن متعددة الوحدات أو الوحدات ا�خاصة. إذا �انت امل

 
ُ
 نشأة، فينب�� حظر التدخ�ن داخل املالعب و�� املناطق ا�حيطة ��ا وع�� أي مقاعد جلوس بالقرب من املب�ى أيًضا.امل

 

 بجعل مبناك خال تماًما من التدخ�ن ع��  يمكنك حماية �حة س�انك واستثماراتك

 تطبيق �غي�� ع�� السياسة بموجب اتفاقيات التأج�� ا�خاصة بك.

 املناسبهو الوقت اآلن 

ارتفاع يتحّول االهتمام حالًيا تجاه املبا�ي ا�خالية من التدخ�ن. أظهر دليل املنازل ال�حية الذي أعده مركز م�افحة األمراض والوقاية م��ا  •

األسر ، بينما ارتفعت �سبة 2003% �� 32لتصل إ��  93 - 1992% خالل 10�سبة األسر ال�ي تطبق قواعد املن�ل ا�خا�� من التدخ�ن من 

 % خالل نفس الف��ة.84% إ�� 57املطبقة لتلك القواعد بدون وجود مدخن�ن من 

 

 سيساعدك التحّول إ�� قواعد املساكن ا�خالية تماًما من التدخ�ن ع�� ا�حفاظ ع�� تنافسيتك �� السوق، واجتذاب عمالء جدد. •

 

 انتبھ ملا ي�� ...

التدخ�ن ال �ع�ي أنك ستحظر املدخن�ن من اإلقامة �� مبناك. فالسلوك هو ا�حظور إن التحّول إ�� قواعد املساكن ا�خالية تماًما من  •

 وليس ال�خص الذي يمارسھ.

ال يتطلب صياغة وتطبيق سياسة املساكن ا�خالية تماًما من التدخ�ن سوى قدر ضئيل من ا�جهد، لتحقيق أع�� النتائج لصا�حك  •

 ولصا�ح س�انك.

قوان�ن ملعاملة أجهزة التدخ�ن اإللك��ونية (مثل ال�جائر اإللك��ونية وأقالم الشيشة) تماًما  وقد طبقت نيوج���ىي بالفعل مجموعة •

وانا الطبية �� أي موقع يحظر فيھ التدخ�ن بموجب قانون نيوج���ىي للهواء النقي من غكمنتجات التبغ التقليدية. و�حظر تدخ�ن املاري

 التدخ�ن، ولوائح إدارة ال�حة �� نيوج���ىي.



  القانونیة الحقائق  

 7|  الصفحة

 

 

 

 القوان�ن ا�حالية وا�حاالت الشه��ة

لعمل، اع�� ضرورة حظر التدخ�ن �� جميع األماكن العامة الداخلية ومقرات  2006ينص قانون نيوج���ىي للهواء النقي من التدخ�ن لعام  •

). �شتمل األماكن الداخلية ال�ي يلزم حظر التدخ�ن ف��ا ع�� األماكن 2010أجهزة التدخ�ن اإللك��ونية (اعتباًرا من بما �� ذلك حظر استخدام 

يقات "املش��كة أو العامة" �� املساكن متعددة الوحدات، مثل ��و أبنية الشقق والساللم والغرف املش��كة وغ��ها، طبًقا ملا نصت عليھ التعل

 .2007�حة �� نيوج���ىي لعام ع�� الئحة إدارة ال

(أ) ع�� ضرورة منع �سلل الدخان من ا�خارج إ�� املناطق العامة الداخلية ال�ي 2.3-8:6رقم  2007تنص لوائح إدارة ال�حة �� نيوج���ىي لعام  •

املبا�ي السكنية متعددة الوحدات.  حظر التدخ�ن عند املداخل وا�خارج والنوافذ املطلة ع�� املناطق املش��كة �� يحظر التدخ�ن ف��ا. وهذا �ع�ي

 ويشتمل ذلك ع�� حظر استخدام أجهزة التدخ�ن اإللك��ونية �� تلك املواقع.

 

وانا الطبية �� أي موقع يحظر فيھ التدخ�ن غو�� نيوج���ىي، يحظر تدخ�ن املاري •

 قانون نيوج���ىي للهواء النقي من التدخ�ن، ولوائح إدارةبموجب 

 ال�حة �� نيوج���ىي.

 

ال يوجد مع �علمھ من قوان�ن اتحادية أو ع�� مستوى الواليات أو �� نيوج���ىي، تنص  •

ع�� حظر أي مالك أو سلطة إس�ان أو رابطة ُمالك من تطبيق أي سياسة للمساكن 

 ا�خالية تماًما من التدخ�ن.

 يندرج ا�حق �� التدخ�ن ضمن ا�حقوق الدستور�ة.وال  •

 

 يمكن �جميع املنشآت العامة وا�خاصة الس�� لتطبيق سياسات حظر التدخ�ن. •

�عد سياسات حظر التدخ�ن كغ��ها من شروط اإليجار، مثل التخلص من النفايات  •

وحظر دخول ا�حيوانات األليفة، و�نب�� تطبيقها وتنفيذها كغ��ها من سياسات 

 ج��.التأ

ذوي لقانون األمر��ي الال �عد التدخ�ن من االحتياجات ا�خاصة بموجب أح�ام  •

 االحتياجات ا�خاصة.

 
 

�شأن الضوضاء وا�حيوانات  تماًما كسياساتكم األخرى 

�حظر التدخ�ن ��دف خلق بيئة  األليفة، يمكنكم الس��

للساكن�ن واملقيم�ن. و�� الواقع،  أفضل وأك�� أماًنا

اإلدارة األمر�كية للمساكن والتنمية ا�حضر�ة �ل ��جع 

من ُمالك ومديري املبا�ي �شّدة ع�� تطبيق سياسات منع 

التدخ�ن، ليس فقط داخل املنشآت التا�عة لإلدارة، 

 ولكن �� جميع املبا�ي ا�حيطة ��ا.
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 تحقيق التحّول 

 وضع ا�خطة .1

 األ�سب ملنشأتك. دراسة التداب�� والوسائلصياغة السياسة وأعداد املسار الزم�ي 

 والالفتات. الالزمة لتنفيذ السياسة و�عميمها، مثل اس��اتيجيات التطبيق

 إبالغ الس�ان .2

داخل  إرسال إشعار إ�� الس�ان إلطالعهم ع�� موعد تطبيق ا�حظر التام للتدخ�ن

الالزمة ملساعدة  املساكن ا�خالية من التدخ�ن واملوارد املب�ى، و�دراج معلومات �شأن

ليتمكن أي  الراغب�ن �� اإلقالع عن التدخ�ن. تقديم نموذج التعليقات التقييمية

لتتمكن من تحديد أي الس�ان  –مدخن يتواجد حالًيا باملب�ى من إبالغك بذلك 

 سي�ونون بحاجة إ�� املز�د من الوقت إلتمام التحّول. كما يمكنك تنظيم اجتماع مع

 ال��م.الس�ان ملناقشة �ساؤ 

 �عديل جميع عقود اإليجار .3

تحديث عقود اإليجار ا�جديدة، و�ضافة م�حقات عقد اإليجار، وقواعد املسكن، 

 من الوثائق التنظيمية، وقواعد الشقق ا�خاصة واللوائح والسياسات أو غ��ها

مثل تار�خ تطبيقها  لتنص ع�� شروط وأح�ام املساكن ا�خالية تماًما من التدخ�ن

ع�� أي �خص يدخن  التدخ�ن محالفة جسيمة، وأ��ا �سري  تبارونفاذها؛ واع

 أسماؤهم داخل أي وحدة سواء �ان مقيًما أم زائًرا، وليس فقط األ�خاص الواردة

 �� عقد اإليجار أو أرواق اتحاد املالك)، وغ�� ذلك.

تطبيق ذلك عند تجديد عقود اإليجار.  وتبًعا الحتياجات ملكيتك، قد تحتاج إ��

 محاميك مراجعة جميع الوثائق واملستندات القانونية.اطلب من 

 

 ال��و�ج لوضعك .4

او�ح �جميع الس�ان ا�حالي�ن واملستقبلي�ن أن املب�ى خال تماًما من التدخ�ن. ضع 

الفتات أو إشعارات �� األماكن العامة ع�� ما �شبھ لوحة اإلعالنات، مع ذكر أن املب�ى 

تطبيق خلو  التسو�ق، مع اإلشارة إ�� توار�خخال تماًما من التدخ�ن �� جميع مواد 

 املب�ى تماًما من التدخ�ن وما تتوقعھ كنتيجة لذلك.

 

 مقتبسة من دليل جمعية ا�جهاز التنف��ي األمر�كية

http://www.idph.state.il.us/wechoosehealth/multi-unit/Smoke-free%20toolkit%202013.pdf 

  نموذج للمسار الزم�ي  

  األول اليوم  

 مراجعة السياسة وتبادل الوثائق واملستندات مع املوظف�ن

  واإلدارة 

  3اليوم  

 إعداد أو طلب الالفتات الالزمة وتوف�� املوارد الالزمة بخصوص

  اإلقالع عن التدخ�ن 

 10اليوم 

إرسال إشعارات إ�� الس�ان بتحول املب�ى إ�� سياسة حظر 

 وطلب املعلومات من املستأجر�نالتدخ�ن �� التار�خ املذ�ور، 

  الذين يدخنون داخل وحدا��م. 

 20اليوم 

مراجعة الردود ع�� اإلشعارات، و��جيل الوحدات ال�ي يقط��ا 

 مدخنون، و�رسال

 رسائل املتا�عة إ�� املقيم�ن اللذين

  لم يجيبوا. 

  25اليوم  

تنظيم اجتماع ملناقشة �ساؤالت املقيم�ن وتقديم املز�د من 

 التفس��

  �شأن السياسة. 

  30اليوم  

إرسال رسائل تذك�� بأنھ سيسري ع�� املب�ى حظر التدخ�ن �عد 

 يوًما، 30

  و�شر رسائل التذك�� تلك �� املناطق العامة. 

  60اليوم  

 البدء �� تنفيذ السياسة واالستمتاع �سهولة التنفس.

 

http://www.idph.state.il.us/wechoosehealth/multi-unit/Smoke-free%20toolkit%202013.pdf
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 هل �عد سياسة حظر التدخ�ن تمي��ية؟ ال

  ا مكفوال بموجب الدستور. فيمكن ألي سلطة قضائية
ً
�الوالية أو املقاطعات أو البلديات أو املمتل�ات ا�خاصة حظر التدخ�ن ليس �شاط

 التدخ�ن.

  ف�ونك مدخًنا ال يجعلك �خًصا ضمن أي فئة محمية دستورً�ا، ع�� النقيض من العرق أو املوطن األم أو غ��ها من الفئات ا�حمية

 بموجب الدستور.

 ،وال�ي تقت��ي توف�� بيئة مناسبة. وال �عد إدمان الني�وت�ن من االحتياجات ا�خاصة املع��ف ��ا 

 طبق السياسة بناًء ع�� حظر �شاط التدخ�ن �� املناطق ا�حظورة، وليس ع�� األفراد.التوصيات: 

 

 هل تزداد املسؤولية مع تطبيق سياسة حظر التدخ�ن؟ ال

الوحدات أي مسؤولية إضافية عن أي مخالفات عند استخدام اللغة املناسبة �� م�حق حظر التدخ�ن �عقد اإليجار، لن يتحمل مالك العقار أو 

 لسياسات حظر التدخ�ن وال�ي قد ينشأ ع��ا

 أي إصابات ت�حق بالس�ان إذا لم يكن املالك ع�� علم بتلك ا�خالفة.

ن. كما بنًدا إلخالء املسؤولية بلغة وا�حة ينصل ع�� أن مالك العقار ال يضمن توف�� بيئة خالية تماًما من التدخ� أضفالتوصيات: 

 عليك إضافة بنًدا ينص ع�� تحمل الس�ان مسؤولية إبالغ مالك العقار بأي مخالفات.

 

 هل يل��م الس�ان أو املقيمون بإبالغ املالك أو اتحاد املالك بحاالت عدم االمتثال؟ �عم

دات أي مسؤولية إضافية عن أي مخالفات عند استخدام اللغة املناسبة �� م�حق حظر التدخ�ن �عقد اإليجار، لن يتحمل مالك العقار أو الوح

 لسياسات حظر التدخ�ن إذا لم يكن املالك ع�� علم بتلك ا�خالفات.

 بنًدا ينص ع�� تحمل الس�ان واملقيمون مسؤولية إبالغ املالك أو اتحاد املالك كتابًيا بأي مخالفة. أضف التوصيات:

 

 ا�حركية أو ال�حة العقلية؟ ر�ما الهل يلزم توف�� تداب�� خاصة لألفراد من ذوي الصعو�ات 

 ا" وثيًقا باإلعاقة والتداب�� الالزمة لها. وال �عد السماح بالتدخ�ن داخل املب�ى �� مخالف
ً
ة لسياسة تتطلب اإلعاقات عالقة مباشرة أو "ارتباط

 أو ال�حة العقلية. حظر التدخ�ن عالقة مباشرة �افية لتحقق ظروف اإلعاقة ا�حركية

  يمارس أ�شطة من شأ��ا اإلضرار ب�حة وسالمة غ��ه. وقد  االتحادي لشؤون اإلس�ان ع�� أنھ ال يجوز تأج�� أو وحدة ل�خصينص القانون

 السل�ي. أثبت قدر ال بأس بھ من األدلة أن هناك مخاطر جّمة تصيب غ�� املدخن�ن املقيم�ن �� األبنية السكنية متعددة الوحدات من جّراء التدخ�ن
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 تثقيف ا�جميع!

  قّدم العروض اإليضاحية وشارك املعلومات مع �ل من الس�ان واملوظف�ن حول أضرار التدخ�ن السل�ي ومنافع سياسات حظر

 التدخ�ن.

 

 .نفذ استبيانات لتقييم مستوى الدعم الذي تحظى بھ مختلف أنواع سياسات حظر التدخ�ن 

 

 �ن.التأكد من توف�� ما يكفي من الفتات حظر التدخ 

 

ق �ل ��يء!
ّ
 وث

 عليك إعداد بنود إيجار مكتو�ة وم�حق للعقد، ولوائح الوحدات ا�خاصة والسياسات أو القواعد وما إ�� ذلك، �غية 
ا جسيما لبنود عقد اإليجار ولوائح ات

ً
عد ان��ا�

ُ
حاذ توثيق سياسة حظر التدخ�ن وخطوات إنفاذ السياسة، بما �� ذلك مخالفات التدخ�ن ال�ي �

 والوحدات ا�خاصة وما إ�� ذلك.املالك 

 

  ق أي مخالفة أو تقار�ر با�خالفات. ست�ون تلك ال�جالت مفيدة إذا احتاج املالك إ�� اتخاذ أي إجراءات �حل مش�لة
ّ
وث

 التدخ�ن.

 

 طّبق �ل مخالفة

 ك أو غ��ها من الوثائق، وتأكد من نّفذ السياسة. تأكد من إدراج خطوات التنفيذ �� عقد اإليجار وم�حق عقد اإليجار ولوائح اتحاد املال

 اتباعها �جميع ا�خالفات.

 

  ،(املناطق العامة أو الوحدات ا�خاصة) رتبكة
ُ
نّفذ السياسة بانضباط وتناغم. نّفذ السياسة بصرف النظر عن نوع ا�خالفة امل

 وطبقها بصرف النظر عن تحقق ظروف طارئة من عدمھ.

 

  السياسة ضد جميع مرتك�ي ا�خالفات،نّفذ السياسة �عدالة ومساواة. طّبق 

 وليس فقط ضد الس�ان أو املقيم�ن ا�جدد حيث سيتسبب ذلك �� ك��ة الش�اوى املقدمة.
 

  .عامل التدخ�ن تماًما كغ��ه من ا�خالفات األخرى لعقد اإليجار أو الئحة اتحاد املالك باعتباره إخالال جسيًما 

ر: 
ّ

 التدخ�نأنت ال تطلب الناس باإلقالع عن تذك

 ��دف سياسة حظر التدخ�ن إ�� حماية جميع الس�ان، بما �� ذلك املدخن�ن، من مخاطر التعّرض للتدخ�ن السل�ي. •

ا مارسوا ذلك �� األماكن املسموح ف��ا بالتدخ�ن، وال�ي تبعد مسافة �افية عن املب�ى. •
ً
 و�بقى بمقدور الس�ان التدخ�ن، طامل

 

ُمقتبسة من �حيفة وقائع االتحاد القانو�ي للرقابة ع�� التبغ 

ke_Free_Apartments_Fact_Sheet.pdfhttp://www.lungchicago.org/site/files/487/109194/374393/570079/Chicago_Smo 

http://www.lungchicago.org/site/files/487/109194/374393/570079/Chicago_Smoke_Free_Apartments_Fact_Sheet.pdf
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��جع تحالف نيوج����ي ال�حية ع�� التطبيق الطو�� لسياسات 

حظر التدخ�ن �� األبنية متعددة الوحدات، نظًرا ملا �ش�لھ التدخ�ن 

السل�ي من مخاطر. وسيسهم التصدي لهذه املش�لة ا�خطرة إ�� إنقاذ 

 األرواح وتوف�� األموال.

 

 

سياسات حظر التدخ�ن، أو تود �� معرفة املز�د من املعلومات حول جعل منشأتك السكنية م�اًنا مناسًبا �حياة �حية، فتواصل معنا عن  إذا رغبت �� معرفة املز�د حول 

 فضال، اتصل بنيا اليوم!طر�ق البيانات أدناه. فنحن هنا ملساعدتك خالل هذه الرحلة بدون أي ت�لفة. 

 

 

 

150 Airport Road, Suite 1400 
Lakewood, NJ 08701 

♦♦ 
 0611-367-732 :الھاتف
 9985-367-732 :الفاكس

♦♦ www.njpn.org 

 للوقایة ينیوجیرس شبكة

http://www.njpn.org/
http://www.njpn.org/
http://www.njpn.org/
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"تو�ا�و فري" لوالية نيوج����ي �حية هو مشروع �سري ع�� الوالية بال�امل،  

قدرة الس�ان ع�� االستمتاع ��واء نقي من التدخ�ن، �� أماكن  و�ركز ع�� ز�ادة

ع�� تقليص استعمال التبغ،  TFHNJعملهم ومعيش��م ومرحهم. �عمل برنامج 

 نيوج����ي. جميع مقاطعاتوما ي��تب ع�� التدخ�ن السل�ي من أثار ضارة ��دد 

من فرص االستمتاع بحياة خالية من التدخ�ن، عن  الكث��يرّوج هذا املشروع 

طر�ق التدر�ب واملساعدة الفنية املقدمة إ�� سلطات اإلس�ان، ومديري 

العقارات ومالكها، من الراغب�ن �� التحّول با�جمعات السكنية متعددة 

بالدعم  ، وذلك بإمداد مالك الشر�اتمساكن خالية من التدخ�ن الوحدات إ��

الذي يمك��م من تحس�ن مستوى السالمة والرفاهية �� مقرات العمل أو 

صياغة مبادرات جديدة لذلك، لدعم اإلقالع عن التدخ�ن وا�حد منھ ب�ن 

 القوى العاملة؛

تحظر التدخ�ن  و�تقديم املساعدة الفنية للبلديات ال�ي تتطلع إ�� سن قوان�ن

األماكن العامة، أو ا�حد من قدرة الشباب ع�� ا�حصول ع�� منتجات التبغ �� 

 لتعاطي التبغ. واألنظمة اإللك��ونية

NORTH 

 BERGEN|ESSEX|HUDSON|MORRIS| 

PASSAIC |SUSSEX|WARREN 
 

 میكیم سیندي الشمالي اإلقلیم
  واالستشارات، الوقایة مركز

 61 Spring Street, Newton NJ 07860 
 4787-383-973 :الھاتف

 elise@centerforprevention.org: اإللكتروني البرید
 

CENTRAL 
HUNTERDON|MERCER|MIDDLESEX|MONMOUTH|U 

NION| OCEAN | SOMERSET 
 

 مورس جینا المركزي اإلقلیم
 للوقایة نیوجیرس شبكة

30 Park Roard #2, Tinton Falls NJ 07724 
 0611-367-732 :الھاتف

 jenna@njpn.org: اإللكتروني البرید
 

SOUTH 
ATLANTIC|BURLINGTON|CAMDEN|CAPE 

MAY|CUMBERLAND|GLOUCESTER|OCEAN|SALEM 
 

 برنز كیم الجنوبي اإلقلیم
Atlantic Prevention Resources 

626 North Shore Road, Absecon NJ 
08221 Phone: 609-272-0101 ext. 18 

 tobaccofreenjsouth@atlprev.org: اإللكتروني البرید

 
 صحیة نیوجیرسي لوالیة" فري توباكو"

mailto:elise@centerforprevention.org
mailto:jenna@njpn.org
mailto:tobaccofreenjsouth@atlprev.org
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 موارد اإلقالع

اكن ستتوفر خدمات مجانية للمساعدة ع�� اإلقالع عن التدخ�ن �عمل ع�� تأهيل البالغ�ن �� نيوج���ىي، بصرف النظر عّما إذا �انوا مقيم�ن �� م

 متعددة الوحدات أم ال. وتتوفر تلك ا�خدمات برعاية إدارة ال�حة �� والية نيوج���ىي.

فضال عن تلك ا�خدمات ا�جانية، هناك أيًضا خدمات خاصة مدفوعة للمساعدة ع�� اإلقالع عن التدخ�ن، متوفرة عن طر�ق  

http://njquitline.org 

 ع�� املز�د حول خيارات العالج، املقدمة من ال��امج ال�خصية ا�حلية، وال��امج االتحادية ع�� اإلن��نت ع�� الرابط �عّرف

 tobacco.htm-http://njgasp.org/quit. 

�ن. اتصل ب��نامج السالمة �� مقر عملك، أو لدى تأمينك ال�حية ملعرفة ما الذي كما يحتمل أن يوفر لك مقر عملك برنامًجا لإلقالع عن التدخ

 �شملھ خطتك التأمينية.

 

 خط نيوج���ىي لإلقالع عند التدخ�ن

 

 

 

 اتصل بخط نيوج���ىي لإلقالع عند التدخ�ن ع�� األرقام:

 )866 (NJ-STOPS / (866) 657-8677       

 و

 http://njquitline.org 

 

 قد يتم تأهيل املشارك�ن �� خط نيوج���ىي لإلقالع عند التدخ�ن ل�حصول ع��
تلك  مؤن من ملصقات الني�وت�ن املعتمدة من منظمة الغذاء والدواء األمر�كية تكفي ملدة أسبوع�ن، ملساعد��م ع�� اإلقالع، خالل ف��ة توفر

 اإلمدادات. اتصل بخط نيوج���ىي لإلقالع عند التدخ�ن للتفاصيل.

 

 خط إقالع األمهات عن التدخ�ن

 

5191 – 545 )888( 

استشارات مجانية ع�� الهاتف أو �� لقاءات مباشرة �خدمة السيدات 

 ا�حوامل واألسر.

 

http://njquitline.org/
http://njgasp.org/quit-tobacco.htm
http://njquitline.org/
http://njquitline.org/
http://njquitline.org/
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 �حيفة وقائع مركز م�افحة األمراض والوقاية م��ا �شأن التدخ�ن السل�ي

 http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/Secondhand_smoke/general_facts/#estimates 
 

 دليل املنازل ال�حية: سياسات املساكن متعددة الوحدات ا�خالية من التدخ�ن

 مركز م�افحة األمراض والوقاية م��ا

 http://www.cdc.gov/healthyhomes/healthy_homes_manual_web.pdg 
 

 مخاطر الدخان ال��اك�ي

 �� والية م�ن Breath Easyتحالف 

 smoke-http://www.breatheeasymaine.org/facts/thirdhand 
 

 أسباب البحث عن منازل خالية من التدخ�ن

 املركز الوط�ي للمساكن ال�حية

 free_housing.pdf-http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/reasons_to_explore_smoke 
 

 نصائح للتطبيق والتنفيذ، والتساؤالت وا�خاوف الشائعة

 eet.pdfago_Smoke_Free_Apartments_Fact_Shhttp://www.lungchicago.org/site/files/487/109194/374393/570079/Chic 
 

 موارد املساعدة الفنية للمساكن متعددة الوحدات ا�خالية من التدخ�ن �� نيوج����ي

 support.htm-http://njgasp.org/muh 
 

 تحقيق التحّول 

 وغاملساكن ا�خالية من التدخ�ن �� شي�ا

 managers-housing-free-http://www.lungchicago.org/smoke/ 
 

 تطبيق سياسة حظر التدخ�ن نموذج للمسار الزم�ي

 جمعية الرئة األمر�كية

 http://www.lung.org/associations/states/oregon/ 
 

 التدخ�ن �عقد اإليجار نموذج مل�حق حظر 

 حياة خالية من التدخ�ن

 http://www.mnsmokefreehousing.org/documents/Smoke_free_addendum.pdf 
 

 التدخ�ننموذج �خطاب إشعار الس�ان �سياسة املب�ى ا�خا�� من 

 http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/letter_to_residents_1.pdf 
 

 نصائح التطبيق

 املساكن ا�خالية من التدخ�ن

 managers-owners-http://www.smokefreeforme.org//property 

 

 نموذج �خطة التطبيق ونموذج �خطاب امتثال الساكن

 جمعية الرئة األمر�كية

 http://www.lung.org/associations/states/illinois/advocacy/smokefreeillinois/housing/landlords.html 

http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/general_facts/%23estimates
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/general_facts/%23estimates
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/general_facts/%23estimates
http://www.cdc.gov/healthyhomes/healthy_homes_manual_web.pdg
http://www.cdc.gov/healthyhomes/healthy_homes_manual_web.pdg
http://www.cdc.gov/healthyhomes/healthy_homes_manual_web.pdg
http://www.breatheeasymaine.org/facts/thirdhand-smoke
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/reasons_to_explore_smoke-free_housing.pdf
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/reasons_to_explore_smoke-free_housing.pdf
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/reasons_to_explore_smoke-free_housing.pdf
http://www.lungchicago.org/site/files/487/109194/374393/570079/Chicago_Smoke_Free_Apartments_Fact_Sheet.pdf
http://njgasp.org/muh-support.htm
http://njgasp.org/muh-support.htm
http://njgasp.org/muh-support.htm
http://www.lungchicago.org/smoke-free-housing-managers/
http://www.lung.org/associations/states/oregon/
http://www.mnsmokefreehousing.org/documents/Smoke_free_addendum.pdf
http://www.mnsmokefreehousing.org/documents/Smoke_free_addendum.pdf
http://www.mnsmokefreehousing.org/documents/Smoke_free_addendum.pdf
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/letter_to_residents_1.pdf
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/letter_to_residents_1.pdf
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/hems/tobacco/pdf/letter_to_residents_1.pdf
http://www.smokefreeforme.org/property-owners-managers
http://www.lung.org/associations/states/illinois/advocacy/smokefreeillinois/housing/landlords.html


 15|  الصفحة

 

 

  نموذج ملواد التنفيذ  
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 نموذج االستبيان
 

ع�� خلق بيئة �حية �جميع الس�ان. كجزء من جهودها لنشر املبا�ي ا�خالية من    �عمل

 التدخ�ن. نود معرفة رأيك حول هذه املسألة. ُير�� إتمام االستبيان أدناه، ثم إرسالھ إ��

 

 اسمك:

 رقم الوحدة: عنوان مسكنك:

 

ن  .1
ّ

ن أي زائر أو ساكن �� وحدتك داخلها، سواء �ان يدخ
ّ

السيجار أو هل يدخ

ال�جائر أو الشيشة أو أجهزة التدخ�ن اإللك��ونية مثل ال�جائر اإللك��ونية 

 أو أقالم الشيشة، أو غ��ها من املنتجات األخرى؟

  ال  □ �عم □

خالل العام املا�ىي، هل وصل دخان التبغ أو أي دخان آخر إ�� داخل وحدتك  .2

�انت اإلجابة بنعم، فمن أين من م�ان أخر �� املناطق ا�حيطة باملب�ى؟ إذا 

 3أ�ى؟ إذا �انت اإلجابة بال، فتجاوز السؤال رقم 

  ال  □ �عم □

جابتك بنعم، هل �سبب دخان التبغ أو غ��ه �� شعورك بالضيق أو إإذا �انت  .3

 �سبب �� مرضك؟
 أحياًنا  □ ال  □ �عم □

 لست واثًقا □ ال  □ �عم □ هل كنت �علم أن التدخ�ن السل�ي خطر ع�� �حتك؟ .4

هل �عا�ي أي �خص �سكن وحدتك من مرض مزمن مثل الر�و أو ال��اب  .5

القصبات الهوائية املزمن، أو أمراض القلب أو السكر أو السرطان، وهل هناك 

 من �عا�� من السرطان؟

ال، ليس هناك من  □

 �عا�ي من مرض مزمن

 �خص واحد □

 �عا�ي من مرض مزمن
 

أك�� من  □

�عانون �خص واحد 

 من مرض مزمن
 

هل تفضل اإلقامة �� مب�ى خال تماًما من التدخ�ن (ال �سمح بالتدخ�ن داخل  .6

 أي وحدة أو �� األماكن العامة أو غ��ها من األماكن الداخلية)؟
 واثًقا لست □ ال  □ �عم □

هل تود حضور اجتماع للتعّرف ع�� نتائج هذا االستبيان ومعرفة املز�د حول هذا  .7

 املوضوع؟
 واثًقا لست □ ال  □ �عم □

 

 التعليقات:

 

 

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير. ستساعدنا نتائج هذا االستبيان �� تحديد أفضل طر�قة للتعامل مع هذه املسألة.
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 نموذج مل�حق سياسة عدم التدخ�ن لعقود اإليجار

 نموذج مل�حق حظر التدخ�ن �عقد اإليجار

مستمرة  دوجالس جيھ �ار�ي، من هان��ي، نيوم�� و�ار�ي، املسودة األو�� من هذا النموذج مل�حق عقد اإليجار. حيث تلقى استشارات ونصائح وتوصياتأعد ا�حامي 

للس�ان، أو يقدمون من �جنة االستشارات القانونية ال�ي تضم نخبة من ا�حام�ن املتخصص�ن �� خدمة مالك العقارات ومدير��ا، ويعملون كمحام�ن ومستشار�ن 

تم إدراج التعديالت  خدما��م االستشار�ة لهيئات اإلس�ان العامة. كما ضمت تلك ال�جنة ممثل�ن عن مركز الطاقة والبيئة ورابطة مينيسوتا لغ�� املدخن�ن. وقد

 ) بواسطة مبادرة شقق سكنية خالية من التدخ�ن.3�شأن األماكن املسموح بالتدخ�ن ف��ا (القسم 

ا �� عقد اإليجار املكتوب امل��م مع املالك (عقد اإليجار). ينص م�حق العقد ع�� شروط وأح�ام إضافية،ي�ون ا
ً
وال�ي �ش�ل  لساكن وجميع أفراد أسرتھ أطراف

ب ا�حقوق الواردة �� عقد بموجب هذا امل�حق جزًءا من التعاقد. يمنح أي ان��اك ألح�ام م�حق عقد اإليجار هذا ل�ل طرف ا�حقوق املنصوص عل��ا فيھ، إ�� جان

 اإليجار نفسھ.

 

) الز�ادة �� ت�اليف 2من األضرار ال�حية املعروفة للتدخ�ن السل�ي؛ ( وغ��هاات جال��ي) 1يرغب األطراف �� تخفيف (الغرض من سياسة حظر التدخ�ن  .1

) الت�اليف املرتفعة للتأم�ن ضد ا�حرائق �� املبا�ي 4التدخ�ن؛ () ا�خاطر امل��ايدة لنشوب ا�حرائق �سبب 3الصيانة والتنظيف والتجديد �سبب التدخ�ن؛ (

 غ�� ا�خالية من التدخ�ن.

 

 التعر�فات: .2
أو حمل أي نوع مشتعل من السيجار أو ال�جائر أو غ��ها من منتجات  والتنفسالتدخ�ن. �عرف مصط�ح "التدخ�ن" �عملية االستنشاق والزف�� 

 التبغ أو املنتجات الزراعية مهما �انت صور��ا.

 �شتمل التدخ�ن أيًضا ع�� ال�جائر اإللك��ونية.
السائل أو أي مادة أخرى �� محا�اة  ال�جائر اإللك��ونية �ع�ي مصط�ح "ال�جائر اإللك��ونية" ذلك ا�جهاز اإللك��و�ي الذي ينتج الدخان من الني�وت�ن

ال�جائر اإللك��ونية أو الغليون اإللك��ونية أو أي اسم أخر  لعملية التدخ�ن. ويشتمل هذا املصط�ح ع�� أي جهاز مصنع أو �شار إليھ بمصط�ح

 للمنتج.

 

الساكن وأفراد أسرتھ مدرجة ضمن مبادرة حظر  يقر الساكن بموافقتھ و�دراكھ أن الع�ن ال�ي �شغلها ا�جمعات السكنية ا�خالية من التدخ�ن .3

امة يحظر ع�� الساكن وأفراد أسرتھ التدخ�ن �� أي م�ان داخل الوحدة املستأجرة، أو املب�ى الذي يقيم فيھ الساكن أو �� أي من املناطق الع  التدخ�ن.

ًضا ع�� املستأجر السماح ألي من ضيوفھ أو زواره الذين ي�ون لھ أو األرا�ىي ا�جاورة لذلك املب�ى، أو �� أي جزء من ا�جتمع املستأجر، و�حظر أي

 سيطرة عل��م بالتدخ�ن أيًضا. [إذا خصصت م�اًنا خارجًيا للتدخ�ن فيجب ذكره وتحديده]

 

يل��م الساكن بإبالغ ضيوفھ �سياسة حظر التدخ�ن. فضال عن ذلك،  يل��م الساكن بدعم تطبيق سياسة حظر التدخ�ن وتنبيھ املالك بأي مخالفات .4
 خارج وحدة مسكن الساكن. يل��م الساكن �سرعة إبالغ املالك كتابًيا بأي حادث �سلل فيھ دخان التبغ إ�� وحدة الساكن من مصدر
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يل��م املالك بنشر الفتات حظر التدخ�ن عند مداخل ومخارج املناطق العامة واملمرات و�� األماكن  يل��م املالك بدعم تطبيق سياسة حظر التدخ�ن .5

 الرحبة ا�حيطة بمجمع الوحدات السكنية.

ا  .6
ً
يقر الساكن بأن تب�ي املالك لسياسة بيئة معيشة خالية من التدخ�ن، وما يبذلھ من جهود  لتوف�� بيئة خالية تماًما من التدخ�نال �عد املالك ضامن

اإلدارة التا�ع�ن لھ ضامن�ن �حماية �حة الساكن، أو توف�� بيئة خالية من  ءلتوف�� مجمع سك�ي خال من التدخ�ن، ال يجعل من املالك أو أي من وكال

 التدخ�ن داخل وحدة الساكن و�� األماكن العامة.

ن التدخ�ن. ومع ذلك، يل��م املالك باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ شروط حظر التدخ�ن داخل وحدات املؤجرة، لتوف�� مجمع سك�ي خال تماًما م

 ��م املالك باتخاذ أي إجراءات �شأن التدخ�ن ما لم �علم بالفعل �شأن حادث التدخ�ن املزعوم، أو تم إبالغھ بھ كتابًيا.ال يل

يقر الساكن بموافقتھ ع�� اعتبار الس�ان اآلخر�ن طرف مستفيد ثالث من م�حق حظر  الس�ان األخر�ن هم طرف مستفيد ثالث �� اتفاقية الساكن .7

�سري �� حق الس�ان األخر�ن كما �سري �� حق  ق بماامل�ح هذا بموجب املالك. (بالنسبة لل�خص العادي، فهذا �ع�ي ال��ام الساكن التدخ�ن باتفاقھ مع

ر. ال املالك). يحق للساكن مقاضاة ساكن أخر إللزامھ باالمتناع عن التدخ�ن ومطالبتھ بالتعو�ض عن األضرار، لكن ليس لھ ا�حق �� طرد ساكن أخ

 ي قضايا ب�ن الس�ان بموجب هذا امل�حق �� االدعاء بإخالل املالك لهذا امل�حق.أ تتسبب

 يمنح أي ان��اك ألح�ام م�حق عقد اإليجار هذا ل�ل طرف ا�حقوق املنصوص عل��ا فيھ، إ�� جانبتأث�� �ل إخالل وا�حق �� ف�خ عقد اإليجار.  .8

بأح�ام هذا امل�حق إخالال جسيًما �عقد اإليجار، وأساًسا موجًبا للف�خ الفوري للعقد من ا�حقوق الواردة �� عقد اإليجار نفسھ. �عد اإلخالل ا�جسيم 

 طرف املالك.

بأي حال  إخالء طرف املالك يقر الساكن بأن تب�ي املالك لسياسة بيئة حياة خالية من التدخ�ن وجهوده لتوف�� مجمع سك�ي خال من التدخ�ن، ال يؤدي .9

بتوف�� مبا�ي أو مساكن خالية من التدخ�ن،  أح�ام العناية القياسية ال�ي يل��م ��ا املالك أو وكيل اإلدارة تجاه الساكنمن األحوال إ�� �غي�� شروط و 

أي مسؤولية لت�ون أمنة وأك�� مالءمة للسك�ى، أو لالرتقاء بمعاي�� جودة الهواء أع�� من أي منشأة سكنية مستأجرة أخرى. وتنصل املالك تحديًدا من 

أو وحدات الساكن وفًقا ملعاي�� أع�� أو محسنة �جودة الهواء مقارنة �غ��ها من الوحدات  أو صر�حة بضمان توف�� مب�ى أو أماكن عامةضمنية 

راكھ لساكن بإداملستأجرة األخرى. ال �ستطيع املالك ولن يضمن أو يتعهد بخلو الوحدات املستأجرة أو األماكن العامة تماًما من التدخ�ن السل�ي. يقر ا

 يلزم إبالغ أن قدرة املالك ع�� تنظيم ومراقبة وتنفيذ االتفاقية وم�حقها املاثل، �عتمد بصورة كب��ة ع�� االمتثال الطوع يمن قبل الساكن وضيوفھ.

يتحمل أي واجب إضا�� الس�ان من مر�ىى ا�جهاز التنف�ىي أو املصاب�ن با�حساسية أو غ��ها من األمراض العقلية ذات الصلة بالتدخ�ن، بأن املالك ال 

 يتخطى ا�حرص ع�� تنفيذ هذا امل�حق، بما يتجاوز ال��ام املالك بموجب عقد اإليجار.

 

 

 

 الساكن  املالك

 

 

 

 

 التار�خ  التار�خ
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 �سياسة املب�ى ا�خا�� من التدخ�ننموذج �خطاب إشعار الس�ان 
 [صفحة غالف املالك]

 [التار�خ] [العنوان]

 السادة الس�ان األفاضل،

 لنتمكن من خلق بيئة �حية أك�� لصا�ح س�اننا وضيوفهم، قررنا التحول بملكيتنا إ��
باإلضافة إ�� مخاطر ا�حر�ق املصاحبة للتدخ�ن �� األماكن الداخلية املستوى الذي �سعنا سياسة ا�حظر التام للتدخ�ن. فببساطة تتخطى األثار الضارة للتدخ�ن السل�ي وال��اك�ي، 

 تجاهلھ.

سيتم تطبيق سياسة حظر التدخ�ن  إن املناطق العامة داخل مبنانا خالية بالفعل من التدخ�ن (ويشمل ذلك املمرات ومناطق التمر�ن وغرف الغسيل ومواقف السيارات املغلقة).

 دات األفراد ع�� مراحل مع �ل تجديد لعقد اإليجار.ع�� جميع وح

 مخاطر التدخ�ن السل�ي 

  ألف �خص  49ف�ي ثالث أسباب حاالت الوفاة ال�ي يمكن تجن��ا �� الواليات املتحدة األمر�كية، حيث تودي بحياة نحو �ش�ل التدخ�ن السل�ي مخاطر �حية بالغة

أنھ ال يوجد ما �عرف باسم مستوى ا�عدام مخاطر التعّرض للتدخ�ن السل�ي. ويش�ل �ل من  2010املتحدة األمر�كية لعام سنوً�ا. أكد تقر�ر كب�� جرا�� الواليات 

 التدخ�ن السل�ي وال��اك�ي خطورة خاصة ع�� األطفال، وتم ر�طھ باإلصابة بر�و األطفال وانخفاض الوزن عند الوالدة،

 املفا��. وكذلك ال��ابات األذن ومتالزمة موت الُرّضع

 مخاطر ا�حر�ق 

 قد تنشب ا�حرائق ع�� األرصفة و�� السيارات، وداخل الوحدات السكنية  التدخ�ن هو السبب الرئي��ي �حاالت الوفاة با�حرائق �� الواليات املتحدة األمر�كية

%) الذين يلقون حتفهم �� حرائق الوحدات 24�حايا ( 4�ل من  1أيًضا. وطبًقا لتقر�ر الرابطة الوطنية مل�افحة ا�حرائق "مش�لة حرائق مواد التدخ�ن"، فإن 

املدخن�ن الذين �سببت �جائرهم �� �شوب ا�حر�ق. ت�ون ا�حرائق الناجمة عن التدخ�ن باهظة الت�اليف ومميتة وتخلف ورا��ا  ليسواالسكنية �سبب التدخ�ن، 

 الكث�� من الناس

 ننا من تلك األضرار.لهم. وغايتنا حماية س�ا مأوى مدمرة ممتل�ا��م بدون 

 ال��و�ة غ�� فّعالة 

  حيث يمكن للدخان التسلل ع�� املنافذ الكهر�ائية وقنوات التدفئة التدخ�ن السل�ي ينتقل من وحدة إ�� أخرى. أظهرت األبحاث ال�ي جرت ع�� حركة الهواء أن

 والكهر�اء والفجوات الهي�لية.

�سلل الدخان السل�ي إ�� وحدة سكنية أخرى باهظة للغاية فضال عن �و��ا غ�� فّعالة. والطر�قة الفعالية الوحيدة وت�ون ت�لفة إعادة التصميم والتجديد ��دف منع 

 .�نملنع انتشار التدخ�ن السل�ي �� تب�ي سياسة حظر التدخ

 

 سياستنا ا�جديدة �حظر التدخ�ن �� مبنانا 

  وط وأح�ام هذه اعتباًرا من [التار�خ ا�حدد للس�ان ا�جدد]، يل��م جميع الس�ان امل��م�ن لعقود جديدة بالتوقيع ع�� م�حق حظر التدخ�ن والذي يحدد شر

ل إ�� ا�حظر التام للتدخ�ن داخل و�ل��م جميع الس�ان ا�حالي�ن بالتوقيع ع�� م�حق حظر التدخ�ن عند تجديد عقود إيجارهم. نتوقع اكتمال عملية االنتقاالسياسة. 

ق العامة املش��كة املب�ى بحلول [التار�خ ا�حدد �جميع الس�ان للتوقيع ع�� م�حق حظر التدخ�ن]. �سري سياسة حظر التدخ�ن ع�� جميع الوحدات وجميع املناط

 [وقائمة أخرى باملناطق ا�حظور التدخ�ن ف��ا، إن وجدت].

 االمتثال لهذه السياسة.يل��م جميع الس�ان وضيوفهم ب 

 
ساعد هذه السياسة ا�جميع ع�� االستمتاع ير�� االهتمام بما جاء �� هذا ا�خطاب واعتباره إشعاًرا بالتغي��ات ال�ي سيتم تنفيذها عند تجديدكم لعقد اإليجار. و�لنا أمل �� أن �

 بتنفس أنقى وحياة أك�� �حة.

�� غضون أسبوع واحد. إذا �انت لديك أي أسئلة �شأن هذه السياسة، ُير��  اإلدارةكم بالتوقيع ع�� النموذج املرفق و�سليمھ إ�� ير�� مطالبة جميع البالغ�ن املقيم�ن �� وحدت

 التواصل مع اإلدارة.

 وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،

 مدير ومالك العقار



 20|  الصفحة

 

 

 نموذج �خطاب امتثال املقيم
 

 

 

 [التار�خ]

 

 السيد الفاضل [اسم الساكن]

 

 كما ورد �� عقد إيجارك امل��م مع [اسم العقار / الشركة]، فإن سياستنا �حظر التدخ�ن �� (إضافة سياسة التدخ�ن من عقد اإليجار).

 

أي  أضف] مرتكًبا بذلك مخالفة لعقد اإليجار. املنطقةاسم [اخ�� واحدة] تدخن �� [ مشاهدتك / اإلبالغ عنك]، تمت الوقت] و[التار�خاليوم املوافق [وانھ �� 

 معلومات أخرى حول ا�خالفة حسبما �ان مناسًبا.

 

 املناسبة، بما �� ذلك ف�خ عقد إيجارك.و�ذا تكررت مخالفتك لبنود عقد إيجارك، فسنتخذ ضدك اإلجراءات القانونية 

 

 مرفق طي هذا ا�خطاب املعلومات ا�خاصة بموارد ا�جتمع للمساعدة ع�� اإلقالع عن التدخ�ن، إذا كنت مهتًما بذلك.

 

 إذا �ان لديك إجراءات ُمحددة لتنفيذ التنب��ات والغرامات واإلشعارات وما إ�� ذلك، ير�� ذكرها �� هذا ا�جزء.

 

 خصصت منطقة ُمحددة للتدخ�ن، ف���� اطالع الساكن ع�� موقعها، مع تذك�� باالل��ام بالتدخ�ن �� املنطقة ا�خصصة تلك فقط.إذا 

 

 ]معلومات االتصالإذا �انت لديك أي أسئلة أو مخاوف، ير�� االتصال بنا ع�� [

 

 ولك جز�ل الشكر،

 اسم شركتك
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150 NJ 08701| Suite 1400 Lakewood | Airport Road  +  

732.367.0611| P  

732.367.9985| F  

njpn.org  

www.facebook.com/NewJerseyPreventionNetwork | تفضل بز�ارتنا ع�� فيسبوك 

 

 بتمو�ل جزئي من طرف:

 إدارة ا�خدمات ال�حية العائلية �� نيوج���ىي 

 وحدة �حة ورفاهية ا�جتمع،  

 واللياقةمكتب الرقابة ع�� التبغ، والتغذية 
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