صفحة الوقائع

أحد مطبوعات شعبة اإلسكان وتجديد املجتمع عن إدارة اإليجار

رقم  45صفحة الوقائع الخاصة ب ُم َّلك المباني :حقوق اإلسكان الخاصة بالمستأجرين أجنبيي المولد
مقدمة
لقد دشنت والية نيويورك حملة تعليمية لم َُّلك املباين واملستأجرين حول حقوق املستأجرين من املهاجرين .تعمل صفحة الوقائع هذه عىل إخبار الم َُّلك
بالقوانني املتعلقة بالتفرقة العنرصية واملضايقة واالنتقام املتصلة باملستأجرين من املهاجرين.
تُعد التفرقة العنرصية ضد املستأجرين من األمور غري القانونية  -ج َّرم قانون اإلسكان العادل الفيدرايل وقانون حقوق اإلنسان يف والية نيويورك قيام املالك
أو أي وكيل له بالتفرقة العنرصية ضد املستأجرين عىل أساس بعض الخصائص املحمية؛ مثل العرق ،أو العقيدة ،أو اللون ،أو اإلعاقة ،أو األصل القومي ،أو
التوجه الجنيس ،أو الحالة العسكرية ،أو العمر ،أو الجنس ،أو الحالة االجتامعية ،أو الحالة العائلية (وجود طفل قارص يف املنزل) .باإلضافة إىل ذلك ،ج َّرمت
بعض القوانني املحلية األخرى؛ مثل قانون حقوق اإلنسان يف مدينة نيويورك ،التفرقة العنرصية ضد املستأجرين عىل أساس حالة كونهم أجانب أو حالة
املواطنة.
ج َّرمت هذه القوانني ،إىل جانب بعض أفعال التفرقة العنرصية )1( ،رفض تأجري ،أو بيع ،أو متويل ،أو ضامن ،أو املفاوضة عىل أساس بعض الخصائص
املحمية؛ و( )2تقرير رشوط وأحكام مختلفة أو تقديم خدمة غري متكافئة عىل أساس بعض الخصائص املحمية؛ و( )3إنشاء ،أو طبع ،أو نرش أو توزيع
بيانات تفرقة عنرصية أو إعالنات؛ و( )4تقديم إقرارات كاذبة بشأن توفُّر املساكن عىل أساس بعض الخصائص املحمية؛ و( )5التدخل ،أو إجبار أو تهديد
من يرغبون يف مامرسة حقوقهم؛ و( )6مضايقة ،أو تهديد ،أو تخويف ،أو إجبار املستأجر عىل أساس بعض الخصائص املحمية؛ و( )7االنتقام من املستأجرين
الذين يرغبون يف استعادة حقوقهم.
بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة باملستأجر .عىل سبيل املثال:
من غري القانوين قيام املالك أو وكيله بالتفرقة العنرصية ضد املستأجر ّ
•يُعد املالك الذي يرفض إصالح شقة املستأجر بسبب كون املستأجر من أصول مكسيكية مخالفًا للقانون .ويحق للمستأجر الحصول عىل تعويض
بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة به.
قانوين ّ
•يُعد املالك الذي يطلب معلومات عامة وإثبات حالة املواطنة من األفراد الذين هم من أصول جنوب آسيوية فقط وليس من بقية األفراد مخالفًا
بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم.
للقانون .ويحق لهؤالء األفراد تعويض قانوين ّ
•يُعد املالك الذي يتقاىض إيجا ًرا أعىل أو إيداع تأمني أعىل من األفراد الذين هم من أصول إفريقية مخالفًا للقانون .ويحق لهؤالء األفراد تعويض قانوين
بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم.
ّ
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تُعد مضايقة املستأجرين من األمور غري القانونية  -تُعد مضايقة املالك للمستأجر سلوكًا يُقصد به إجبار املستأجر عىل ترك شقته أو سب ًبا لرتك املستأجر
لحقوقه التي منحها له قانون تثبيت اإليجار أو قانون التحكم يف اإليجار .يف والية نيويورك ،يُحظر املالك أو وكيله من التدخل يف خصوصية املستأجر ،أو
راحته ،أو استمتاعه الهادئ بشقته .يتضمن ذلك قطع أو تخفيض الخدمات ،أو حبس املستأجر خارج شقته ،أو تهديد املستأجر بطريقة تتسبب يف طرده
من الشقة.
بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة باملستأجر .عىل سبيل املثال:
من غري القانوين قيام املالك أو وكيله مبضايقة املستأجر ّ
بغض النظر عن
•يُعد املالك الذي يقوم بإيقاف تدفئة املستأجر أثناء فصل الشتاء مخالفًا للقانون .ويحق للمستأجر الحصول عىل تعويض قانوين ّ
حالة الهجرة الخاصة به.
يُعد االنتقام من املستأجرين من األمور غري القانونية  -يحمي القانون املستأجرين من االنتقام .من غري القانوين قيام املالك باالنتقام من املستأجر بسبب
تقديم املستأجر لشكوى وطلب التعويض القانوين.
يجب معاملة األفراد أجنبيي املولد والذين يستأجرون شققًا خاضعة لتنظيم اإليجار بنفس الطريقة التي ُيعامل بها مستأجرو الشقق الخاضعة لتنظيم
اإليجار األخرى  -يحق للمستأجرين الذين يقيمون حال ًّيا يف شقق خاضعة لتثبيت اإليجار أو التحكم فيه الحصول عىل حامية إضافية مبوجب قانون نيويورك.
تعمل قوانني التحكم يف اإليجار عىل وضع حدود عىل اإليجار الذي يجوز للاملك تحصيله من تأجري الشقة ويقيد حق املالك يف طرد املستأجرين .ويحق أيضً ا
بغض النظر عن حالة هجرة مستأجر الشقة الخاضعة
ملستأجري الشقق الخاضعة للتحكم يف اإليجار الحصول عىل الخدمات األساسية .تتوفر هذه الحامية ّ
للتحكم يف اإليجار .عىل سبيل املثال:
بغض النظر عن حالة
•يُعد املالك الذي يرفع اإليجار بطريقة ال تتناسب مع اللوائح مخالفًا للقانون .ويحق للمستأجر الحصول عىل تعويض قانوين ّ
الهجرة الخاصة به.
توفر قوانني تثبيت اإليجار الحامية للمستأجرين عىل شكل قيود عىل مبلغ اإليجار ،وأحقية الحصول عىل الخدمات املطلوبة ،والحق يف تجديد إيجارهم،
بغض النظر عن حالة هجرة مستأجر الشقة الخاضعة لتثبيت
والحامية من الطرد من املنزل إال يف الحاالت التي يسمح بها القانون .تتوفر هذه الحامية ّ
اإليجار.
من غري القانوين قيام املالك بالطلب من مستأجر الشقة الخاضعة لتثبيت اإليجار تقديم معلومات عن حالة الهجرة أو رقم الضامن االجتامعي كرشط
لتجديد عقد اإليجار.
أمثلة أخرى:

•يُعد املالك الذي يهدد املستأجرين املهاجرين بالطرد دون أي أساس أو يتقاىض منهم مصاريف إضافية كمحاولة لدفعهم عىل ترك الشقق الخاضعة
بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم.
لتنظيم اإليجار مخالفًا للقانون .ويحق لهؤالء املستأجرين الحصول عىل تعويض قانوين ّ
•يُعد املالك الذي يرفض استكامل اإليجار التفضييل للمستأجر بسبب كون املستأجر أجنبي املولد أو عض ًوا يف فئة محمية مخالفًا للقانون .ويحق
بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة به.
للمستأجر الحصول عىل تعويض قانوين ّ
للحصول عىل معلومات إضافية بشأن القانون الذي يغطي الوحدات الخاضعة لتنظيم اإليجار ،راجع صفحة الوقائع الخاصة بإدارة إيجار مكتب تجديد
املساكن واملجتمع يف والية نيويورك رقم  ،1تثبيت اإليجار والتحكم فيه ،املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين .www.hcr.ny.gov
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أسئلة؟
إذا كنت مالكًا لوحدات خاضعة لتنظيم اإليجار ولديك أي أسئلة ،فتواصل مع إدارة إيجار مكتب تجديد املساكن واملجتمع يف والية نيويورك .توجد معلومات
االتصال الخاصة مبكتب إدارة اإليجار يف نهاية صفحة الوقائع هذه.
للحصول عىل معلومات إضافية ،تفضل بزيارة املواقع اإللكرتونية ملكتب األمريكيني الجددwww.newamericans.ny.gov :
أو شعبة حقوق اإلنسان لوالية نيويوركwww.dhr.ny.gov :

للحصول عىل املزيد من املعلومات واملساعدة ،ميكنك زيارة مكتب إيجار بورو (.)Borough Rent Office
Lower Manhattan
25 Beaver Street
New York, NY 10004

		Queens
			
92-31 Union Hall Street
		th Floor6
			
Jamaica, NY 11433

					
					
					
					

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY 10458

		Brooklyn
		
			 55 Hanson Place
		th Floor6
			
			Brooklyn, NY 11217

					
					
					
					

				 Westchester
75 South Broadway
		
3rd Floor
White Plains, NY 10601

Upper Manhattan
		
			163 W. 125th Street
		th Floor5
			
New York, NY 10027
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