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 RUTHANNE VISNAUSKAS 
  المفوض/المدیر التنفیذي 

 

 األسئلة الشائعة عن حالة الھجرة، والتفرقة العنصریة في اإلسكان ومضایقة المستأجرین 
 

 ما ھي التفرقة العنصریة في اإلسكان؟  .1
) رفض تأجیر، أو بیع، أو تمویل، أو ضمان، أو  1بموجب قانون اإلسكان العادل وقانون حقوق اإلنسان في والیة نیویورك، من غیر القانوني (

) تقریر شروط وأحكام مختلفة أو تقدیم خدمات غیر متكافئة على أساس بعض الخصائص 2المفاوضة على أساس بعض الخصائص المحمیة؛ و(
) تقدیم إقرارات كاذبة بشأن توفُّر المساكن على أساس  4إنشاء، أو طبع، أو نشر، أو توزیع بیانات تفرقة عنصریة أو إعالنات؛ و( )3المحمیة؛ و(

) رفض تقدیم أو التصریح  7) االنتقام؛ (6) التدخل، أو إجبار، أو تھدید من یرغبون في ممارسة حقوقھم؛ و(5بعض الخصائص المحمیة؛ و(
) مضایقة، أو تھدید، أو تخویف، أو إجبار 8ض أو فرض شروط وأحكام مختلفة للقرض على أساس بعض الخصائص المحمیة؛ و(بمعلومات بشأن قر

 أي فرد. 
 

 ھل أنا مشمول في قانون اإلسكان العادل وقانون حقوق اإلنسان في والیة نیویورك بغّض النظر عن حالة الھجرة الخاصة بي؟  .2
الخاصة بھا   نعم. یشمل قانون اإلسكان العادل وقانون حقوق اإلنسان في والیة نیویورك كافة سكان نیویورك. قد یكون لدى العدید من المناطق القوانین

ناء م وسائل حمایة إضافیة بجانب قانون حقوق اإلنسان في والیة نیویورك وقانون اإلسكان العادل. تحمي ھذه القوانین من التفرقة العنصریة ب التي تقد
ة  على عدد من الخصائص المحمیة (العرق، العقیدة، اللون، اإلعاقة، األصل القومي، التوجھ الجنسي، الحالة العسكریة، العمر، الجنس، الحال 
 التفرقة. االجتماعیة أو الحالة العائلیة). یحظر القانون التفرقة العنصریة بناء على أي من ھذه الخصائص بغّض النظر عن حالة الھجرة لضحیة ھذه 

 
 على سبیل المثال: 

 اصة بك. إذا طلب منك مقدم خدمة اإلسكان مقدًما أكبر بسبب عرقك، یُعد ذلك تفرقة عنصریة بغّض النظر عن حالة الھجرة الخ •
لة  إذا حصَّل مالك العقار منك مبلغ إیجار مختلفًا أو إیداع تأمین أكبر بسبب األصل القومي لك، یُعد ذلك تفرقة عنصریة بغّض النظر عن حا •

 الھجرة الخاصة بك. 
 

 ما معنى مضایقة المستأجر؟  .3
یل (وكالء) مالك العقار بمضایقة المستأجر. على سبیل المثال، یحظر قانون والیة نیویورك بجانب بعض القوانین المحلیة قیام مالك العقار و/أو وك

اء یُقَصد منھ  یُجرم قانون تثبیت اإلیجار والقوانین المحلیة في مدینة نیویورك قیام مالك العقار أو أي شخص یتصرف بالنیابة عن مالك العقار بأي إجر
 ھ الھادئ بشقتھ، أو یُقصد منھ التسبب في طرد المستأجر من شقتھ السكنیة. تكدیر ارتیاح المستأجر، أو استقراره، أو اطمئنانھ، أو استمتاع

 
 على سبیل المثال: 

إذا قام مالك العقار بأي إجراء؛ مثل طرق باب شقتك، أو إیقاف التدفئة في فصل الشتاء، أو أساء إلیك بالقول، أو أمر بطردك من شقتك،  •
 فكل ذلك یُعد مضایقة غیر قانونیة للمستأجر. 

 
 یتم حمایتي ضد مضایقة المستأجر بغّض النظر عن حالة الھجرة الخاصة بي؟  ھل .4

 نعم. أنت تحظى بالحمایة ضد مضایقة المستأجر بموجب العدید من قوانین اإلسكان الساریة. على سبیل المثال، أنت محمي بموجب قانون تثبیت
 ًما في شقة تخضع لتنظیم اإلیجار. اإلیجار بغّض النظر عن حالة الھجرة الخاصة بك ما دمت ال تزال مقی 

 
ر أم ال. اتصل بمكتب المنازل وتجدید المجتمع بوالیة نیویورك على الرقم الموجود أدناه لكي تعرف ما إذا كنت تقیم في وحدة خاضعة لتنظیم اإلیجا

 أما إذا كان لدیك أي تساؤالت أخرى، فاتصل بمقدم الخدمات القانونیة المحلیة لدیك.
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 ما ھي التفرقة العنصریة بسبب األصل القومي؟  .5
لغتك.  حدث التفرقة العنصریة بسبب األصل القومي عندما تُعاَمل بطریقة مختلفة في المسكن بسبب نسبك، أو عرقك، أو محل میالدك، أو ثقافتك، أوت 

ھذا شيء غیر قانوني. ال یجوز ألي شخص رفض تقدیم فرص اإلسكان لك بسبب كونك أنت أو أحد أفراد أسرتك من دولة أخرى، أو بسبب ارتباط 
 سمك أو لھجتك مع مجموعة ذات أصل قومي واحد أو بسبب اشتراكك في ممارسة تقالید عرفیة مع مجموعة ذات أصل قومي واحد. ا

 
 ما ھي التفرقة العنصریة بسبب الدین/العقیدة؟  .6

العتقادیة، أو تحدث التفرقة العنصریة بسبب الدین أو العقیدة عندما تُعاَمل بطریقة مختلفة في المسكن بسبب دینك، أو تصریحاتك الدینیة، أو أنظمتك ا
یجوز لھ أن یرفض   مبادئك، أو آرائك. ھذا شيء غیر قانوني باستثناء بعض األمور المحدودة. ال یجوز لمقدم خدمة اإلسكان أن یسألك عن دینك كما ال

 تقدیم فرص اإلسكان لك بسبب دینك أو عقیدتك الحقیقیة أو المتصورة. 
 

 ما ھي الجھة التي أتصل بھا إذا كنت أعتقد أنني ضحیة للتمییز العنصري في اإلسكان؟  .7
 إذا كنت تعتقد أنك ضحیة للتمییز العنصري، فبإمكانك تقدیم شكوى من خالل االتصال بـ:  

 
 والیة نیویورك 

 عبة حقوق اإلنسان ش
One Fordham Plaza 

4th Floor 
Bronx, New York 10458 

 3644-392 (888)الرقم المجاني 
 8300-741 (718)الھاتف النصي/ ھاتف ضعاف السمع 

 / http://www.dhr.ny.govالصفحة الرئیسیة: 
 guide.pdf-housing-fair-https://dhr.ny.gov/sites/default/files/pdf/nysdhrدلیل اإلسكان العادل: 

 
 ما ھي الجھة التي أتصل بھا إذا كنت أعتقد أنني ضحیة لمضایقة المستأجر؟  .8

 كنت تعیش في وحدة سكنیة تخضع لتنظیم اإلیجار وتعتقد أنك ضحیة لمضایقة المستأجر، یرجى التواصل مع:إذا 
 

 مكتب المساكن وتجدید المجتمع بوالیة نیویورك 
 وحدة حمایة المستأجر  

641 Lexington Avenue 
New York, NY 10022   

 TPUinfo@nyshcr.orgالبرید اإللكتروني: 
 unit-protection-https://hcr.ny.gov/tenantالصفحة الرئیسیة: 

 
 أجر، یرجى االتصال بمقدم الخدمات القانونیة المحلیة لدیك.إذا كنت ال تعیش في وحدة سكنیة تخضع لتنظیم اإلیجار وتعتقد أنك ضحیة لمضایقة المست 
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