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 أفضل ممارسات لوكالء العقارات لتفادي التمییز 
 استناداً إلى مصدر الدخل

 
 
 
 

فئة، بما في ذلك التمییز المستند    24یحمي قانون حقوق اإلنسان لمدینة نیویورك (یُشار إلیھ الحقاً بـ "القانون") ضد التمییز والمضایقة في  
 اإلسكان، والذي یحمي المستأجرین الذین یتلقون إعانات أو قسائم اإلسكان. إلى "مصدر الدخل" في مجال 

قون  ال یمكن لسماسرة ووكالء العقارات والمالكین معاملة المستأجرین الحالیین أو المستقبلیین بصورة مختلفة أو رفض التأجیر لھم ألنھم یتل
) على األقل في  1دخل على أولئك الذین یمتلكون أو یتحكمون بمبنى واحد (إعانات أو قسائم اإلسكان. یسري بند القانون المتعلق بمصدر ال

 ) وحدات سكنیة أو أكثر. سیساعدك قسم األسئلة المتكررة أدناه في تلبیة التزاماتك كوكیل عقارات. 6مدینة نیویورك والذي یتألف من ست (

 
تصرفات وكالئي، الموظفین التابعین لي، المتعاقدین المستقلین  سؤال: ھل إنني كسمسار عقارات و/أو كمالك لشركة سمسرة، مسؤول عن 

 التابعین لي، و/أو العمال غیر المرخص لھم التابعین لي؟ 
 نعم. أنت مسؤول عن تصرفات أي شخص یعمل تحت رخصتك كسمسار. ب: جوا

 سؤل: ماذا ینبغي علّي القیام بھ إذا رفض مالك القبول بقسائم/إعانات اإلسكان؟
یجب أخذ التمییز المستند إلى   ینبغي علیك عدم العمل مع المّالك الذین یقومون بالتمییز المستند إلى مصدر دخل المستأجرین المستقبلیین. جواب:

 مصدر الدخل بعین االعتبار مثلھ مثل أي نوع آخر من التمییز. 

 لقون قسائم اإلسكان؟ سؤال. ھل یحق لي الحفاظ على قائمة ("قائمة انتظار") منفصلة لشقق الذین یت 
مّالك  ال. الحفاظ على قوائم منفصلة لشقق الذین یتلقون القسائم/اإلعانات اإلسكانیة یعد ممارسة تمییزیة. ال یؤسس توجیھ مقدمي الطلبات إلى    جواب:

 معینین لممارسة تمییز فحسب، بل قد یُعتَبر مساعداً للممارسة التمییز الذي یمارسھ المالك ویحرض علیھ. 

)  6مقدمي الطلبات الذین یملكون قسائم/یتلقون إعانات إسكانیة إذا اعتقدت أن مالكاً ال یملك مبنى فیھ ست ( سؤال: ماذا ینبغي علّي إخبار
 وحدات سكنیة أو أكثر، وبالتالي فھو لیس ملزماً بقبولھم كمستأجرین؟ 

 نی��ارک سیٹ  مںی  ز�ادە تر کرا�ی  � مکان، �شمول غ�ی  قانوین  یونٹس، ذ�� تقس�م شدە ح�، ا ور/�ا  واحد کمر� وا�  یونٹس  قانون �: جواب
۔ ا�ر  مال�ان مکان  ا�� عمارت مںی  کویئ  یونٹ کرایہ پر دے  ر��  ہںی  )ج�  �کاری اعانت  ۔ اس مںی  �ف دو  استثنات  ہںی  ذر�عہ  احاطہ  �افتہ  ہںی
 موصول نہںی  ہو ر� ہو (جس مںی  �ف وە اور اس � اہل خاندان ر��ت  ہوں، اور اس عمارت مںی  ا�ک دو� � � آزادانہ طور پر ز�ادە �
 ز�ادە 2 خاندان رە ر��  ہوں، اور کرا�ی  وا�  یونٹ �  عوا� �شہ�ی  نہںی  �  گیئ  ہو تو ان � ل�ی  واؤچر �ا  آمدین  � د�گر قانوین  ذرائع کو قبول کر�ن 
۔  قانون  ک�  ا��  یونٹ مںی  ب� کمر�  �  کرا�ی  کو  مستثین  قرار دیتا  ��  جس م ںی  مال� مکان �ا  مال�  مکان  �  خاندان کا  ورت  نہںی  ��  �  �ن

 کویئ  رکن ر�تا  ہو اور اس یونٹ کو �کاری امداد موصول  نہ  ہویت  ہو۔ 

 سؤال: ماذا إذا قال المالك بأنھ یقبل القسائم ولكنھ یشترط أن یكون دخل مقدمي الطلبات... 
 االستئجار): مرة ثمن  50دوالر أو یساوي  68000یساوي دخالً معیناً (مثالً، 

تحتسب برامج القسائم إیجار المستأجرین لضمان أن یكون المستأجرین قادرین على سداد الجزء المتوجب علیھم دفعھ. وبالتالي فإن اشتراط   •
 دخل معین غیر ضروري ویشكل ممارسة تمییزیة.

 امتالك ضامن: 
إیجار المستأجرین استناداً إلى دخل المستأجرین. مرة أخرى، ھذه البرامج  ال یحق لك طلب ضامن عندما یقوم برنامج القسائم باحتساب سعر   •

 تحتسب سعر إیجار المستأجرین لضمان القدرة على دفعھ. 
 نقطة):  700، أو 650، 600امتالك نقاط أھلیة ائتمانیة عالیة (مثل، أكثر من 

طلب منك حد أدنى من األھلیة االئتمانیة، وال ینبغي علیك الخضوع  % من اإلیجار، فقد ال یت 100إذا كانت القسائم/اإلعانات اإلسكانیة تغطي   •
 لفحص االئتمان. 

قاً،  إذا كان المستأجر یدفع جزءاً من اإلیجار، فقط تخضع لفحص االئتمان. ألن حاملي القسائم یتمتعون عادة بائتمان منخفض أو ال ائتمان أطال  •
بھ المفوضیة. ینبغي درس كل حالة على حدة. لحمایة نفسك    1فإن اشتراط نقاط أھلیة ائتمانیة معینة قد یؤدي إلى إجراء تحقیق تقوم  
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 ون حقوق اإلنسان لمدینة نیویورك والتقید بالقانون الفدرالي عند اتخاذ قرار مستند إلى تقریر االئتمان، قم بتزوید مقدم الطلب بتوضیحتحت قان 
 كتابي لتحلیلك.

 للقسائم/اإلعانات اإلسكانیة؟ سؤال: ماذا علي القیام بھ إذا قام مالك برفض الطلب استناداً إلى وضع مقدم الطلب كمتلقي  
تمثل الطریقة المثلى لحمایة نفسك من تحمل المسؤولیة في اإلبالغ عن انتھاك مفوضیة مدینة نیویورك لحقوق اإلنسان ("المفوضیة") عبر   جواب:

مالك یرفضون المسـتأجرین  ) احتفظ بسجل ألي 1. لتفادي تحمل المسؤولیة:(212-416-0197) على الرقم Infolineاالتصال بخط المعلومات ( 
 ) وقم بالتزوید برسالة كتابیة حول قرار الرفض إلى مقدم الطلب. 3( ) قم بإخطار المفوضیة حول أي انتھاكات محتملة؛2(  بطریقة غیر شرعیة؛

) المالحظات و/أو المراسالت الكتابیة  4) سبب الرفض؛ (3) عنوان الوحدة السكنیة المعنیة؛ (2) اسم المالك؛ (1(  ینبغي أن یتضمن السجل:  
) نسخة من الطلب المرفوض. إذا طلب مقدمي الطلبات إعادة مواد طلبھم، فینبغي علیك االحتفاظ  5مع المالك بخصوص قرار الرفض؛ و (

 حساسة محررة مثل رقم الضمان االجتماعي أو تاریخ الوالدة. بنسخة في السجالت المتضمنة معلومات 
)  3) عنوان الشقة؛ (2) ما اإلجراء المتخذ أو عدم المتخذ؛ (1(  ینبغي أن تنص رسالة الرفض المرسلة إلى مقدمي الطلبات على ما یلي:

 یة. ) تعلیمات إلى مقدمي الطلبات حول كیفیة إرسال شكوى إلى المفوض4توضیح قرار الرفض؛ و(

 ؟ سؤال: ھل یمكن للسماسرة طلب عربون نقدي "لحجز" الشقة أو لمشاھدتھا 
ال. أي سیاسة تجعل األمور صعبة على الشخص الذي یتلقى قسائم إسكانیة لتقدیم طلب بنجاح و/أو استئجار شقة فإنھ یخالف قانون مدینة   الجواب: 

  م/إعانات نیویورك لحقوق اإلنسان، وقد ینتھك قوانین أخرى مضادة لممارسات التمییز. إذا كنت تعرف بأن مالك ما یسري علیھ القانون وال یقبل قسائ 
 حتى ولو كانت اسمیة من مقدم الطلب. — إسكانیة، فال یحق لك العمل مع ذلك المالك وال ینبغي علیك تلقي أي رسوم

سؤال: ھل مسموح لي العمل مع المالك الذین یفضلون قسائم أو برامج إعانات معینة دون غیرھا؟ ھل مسموح لي، كوكیل عقارات، أن یكون  
 ة دون غیرھا؟ عندي تفضیالت للعمل مع برامج معین

دفع  ال. إن قبول بعض القسائم أو البرامج فقط یظل ینتھك القانون. وھذا یسري حتى في حال تطلبت برامج معینة أعمال ورقیة/كتابیة أكثر أو ت  جواب: 
 رسوم أقل إلى السمسار أو تطلبت أوقات معالجة أطول. 

 سؤال: ما ھي العواقب المحتملة النتھاك القانون؟ 
 أي مما یلي یعد عواقب محتملة النتھاك القانون:  جواب:
 . دوالر لكل انتھاك 250,000عقوبات تصل إلى غرامة مالیة تصل إلى قد تؤدي االنتھاكات المتعّمدة إلى  •
  على سبیل المثال، مقدمو الطلبات دون مأوى بعد قرار رفضھم غیر   ،. إذا بقيال سقف لھا  یمكن للمستأجرین طلب التعویض عن أضرار  •

ل المسؤولیة تجاه معاناتھم النفسیة المرتبطة بتشردھم أ  و  المشروع، فیمكن للوكیل و/أو شركة السمسرة التي مارست التمییز ضدھم أن تُحمَّ
 بقائھم دون مأوى. 

إلغاء رخصة  شعبة خدمات التراخیص.  وھذا قد یؤدي إلى  - قد تقوم المفوضیة باإلبالغ عن وكیل مرخص لھ بانتھاك قانون وزارة الوالیة  •
 الوكیل. 

 وقد تكون مسؤوالً عن سداد أتعاب محامي المستأجرین.  •
 وقد تقوم المفوضیة بمراقبة أنشطة السمسار أو الوكیل لشھور أو سنوات.  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زیارة موقعنا اإللكتروني على   یرجىللحصول على مزید من المعلومات أو للعثور على دورات تدریبیة بخصوص قانون مدینة نیویورك لحقوق اإلنسان، 
 ) 212( 416-0197أو االتصال بالرقم:  NYC.gov/HumanRightsالعنوان: 
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