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 ، ممثل المدعي العام، بوالية نيو جيرسي Andrew J. Bruck من:
 Rosemary DiSavino نائب المدير، قسم الحقوق المدنية بوالية نيو جيرسي ، 

 

 2021ديسمبر  التاريخ:
 

 قوانين التمييز في السكن الموضوع:

 
مندوب مبيعات مرخص له، الذي استعنت به لتولي  ( بوالية نيو جيرسي من كل وسيط أو  RECتطلب اللجنة العقارية )

(  LADقائمة ممتلكاتك، أن يقدم لك نسخة من هذا اإلشعار. والغرض من ذلك هو مساعدتك على االمتثال لقانون مكافحة التمييز )
 (. 2022يناير،   1( )اعتباًرا من FCHAلنيو جيرسي وقانون تكافؤ الفرص في السكن ) 

 

 قانون مكافحة التمييز: 
 

التمييز ضد المشتري أو المستأجر المحتمل أو الحالي جزئيًّا أو كليًّا بسبب    -بموجب قانون مكافحة التمييز - يُحظر قانونيًا  
العرق، أو الدين، أو األصل القومي، أو الجنسية أو النسب، أو الحمل، أو الرضاعة الطبيعية، أو الجنس، أو الهوية الجنسية أو 

عاًما أو حضانته أو الحمل(، أو اإلعاقة،    18لتوجه الجنسي، أو الحالة العائلية ) يُعرف برعاية طفل دون سن  التعبير الجنساني، أو ا
 أو المسؤولية عن الخدمة في القوات المسلحة للواليات المتحدة، أو الحالة االجتماعية، أو حالة االتحاد المدني، أو حالة شريك الحياة.

التمييز  قانونيًا  ضد مشتٍر أو مستأجر محتمل أو حالي بسبب أي مصدر دخل قانوني تم استخدامه في مدفوعات    ويُحظر أيًضا 
اإليجار أو الرهن العقاري. ويُحظر قانونيًا إصدار أي بيان أو طباعته أو نشره، بما في ذلك اإلعالنات المطبوعة والمنشورات  

 أي من تلك الخصائص المحمية. عبر اإلنترنت، مع ِذكر أي تفضيالت أو قيود أو تمييز على أساس 
 

( على مجموعة واسعة من األنشطة، مثل اإلعالن، والبيع، والتأجير قصير المدى، LADينطبق قانون مكافحة التمييز)
والتأجير طويل المدى، والتأجير الفرعي، والتنازل عن العقارات وعرضها )بما في ذلك األراضي المفتوحة(. فيما يلي بعض  

 (: LADرأ بشكل متكرر عند تطبيق قانون مكافحة التمييز )القضايا التي تط
 

حظر التمييز على أساس مصدر الدخل القانوني يعني، على سبيل المثال، أنه ال يحق لمالك العقار رفض التأجير لمستأجر   •
محتمل ألنه يعتزم الدفع باستخدام اإلعانات أو قسائم مقدمة من برامج المساعدات اإليجارية الفيدرالية أو الحكومية أو 

، وبرنامج المساعدة اإليجارية في حاالت الطوارئ الخاصة 8اختيار السكن للقسم    المحلية بما في ذلك قسائم برنامج قسائم 
، والمساعدة اإليجارية المؤقتة (SRAP)، وبرامج المساعدات اإليجارية الحكومية  (CVERAP)  19- بفيروس كوفيد 

(TRA)  وبرنامج منع عمليات اإلخالء ،(EPP)ل الضمان التكميلي. ال  ، وإعانات البطالة، وإعالة الطفل، والنفقة، ودخ
يحق لمقدم خدمات اإلسكان اإلعالن عن عقار بأي طريقة من الطرق التمييزية بناًء على مصدر الدخل القانوني، بما في  

على رفض قبول القسائم أو اإلعانات أو ِذكر أي قيود   -بشكل مباشر أو غير مباشر-ذلك عبر نشر اإلعالنات التي تنص  
" أو "ال تُقبل المساعدة اإليجارية  8مثال، تنتهك اإلعالنات التي تنص على "ال تُقبل قسائم القسم  تخضع لها. على سبيل ال

(.  باإلضافة إلى ذلك، يجب على  LAD" قانون مكافحة التمييز )8(" أو "هذا العقار غير خاضع للقسم  TRAالمؤقتة )
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و المعيار المالي، أو معيار الدخل بناًء على الجزء  مقدمي خدمات اإلسكان احتساب أي من متطلبات الحد األدنى للدخل، أ
 الذي يدفعه المستأجر فقط من مبلغ اإليجار، وليس عن مبلغ اإليجار بالكامل. 

    

( المضايقات القائمة على التحيز في اإلسكان، بما في ذلك التحرش الجنسي. إذا كان LADيحظر قانون مكافحة التمييز ) •
ئمة على التحيز والتي من شأنها خلق بيئة معادية، وإذا كان مقدم خدمات اإلسكان يعلم  المستأجر يتعرض لمضايقات قا

ذلك.   اتخاذ خطوات معقولة إليقاف حدوث  مقدم خدمات اإلسكان  فيجب على  باألمر،  يكون على علم  أن  يُفترض  أو 
ت اإلسكان. يُحظر أيًضا  يتضمن ذلك المضايقات من قبل المستأجرين اآلخرين ومن قبل وكالء أو موظفي مقدم خدما 

على سبيل المثال، عندما يطلب مشرف المبنى ممارسة الجنس أو الخدمات   -التحرش الجنسي "كخدمة مقابل خدمة"  
 الجنسية كشرط إلجراء اإلصالحات الالزمة. 

 

يكن ذلك عبئًا  يجب على مقدمي خدمات اإلسكان توفير اإلقامة المريحة للمستأجرين من ذوي اإلعاقة بشكل معقول ما لم    •
للدعم  المستأجر من ذوي اإلعاقة أن االحتفاظ بحيوان  إذا أظهر  المثال،  له يؤثر على أعمالهم.  على سبيل  ال داعي 
مقدم خدمات اإلسكان   فيجب على  به،  المسكن واالستمتاع  االنتفاع من  في  ليتساوى  لمنحه فرصة  العاطفي ضروري 

و كان يطبق سياسة "عدم السماح بحيوانات أليفة"، ما لم يتمكن من إثبات  السماح بوجود حيوان الدعم العاطفي، حتى ل
 أن ذلك سيكون عبئًا ال داعي له.   

 

ال يمكن تطبيق قاعدة "غير مسموح بالحيوانات األليفة" على شخص من ذوي اإلعاقة يصطحب أحد حيوانات الخدمة أو  •
افية على المستأجر من ذوي اإلعاقة مقابل االحتفاظ بأحد اإلرشاد. ال يجوز لمالك العقار أيًضا أن يفرض رسوًما إض

 حيوانات الخدمة أو اإلرشاد.
 

على نفقة المستأجر  —يجب على مالك العقار السماح للمستأجر من ذوي اإلعاقة بإجراء تعديالت معقولة على المسكن   •
 خدام المسكن أو االستمتاع به. إذا كانت هناك حاجة إلى مثل هذه التعديالت لمنحه فرصة متساوية الست —الخاصة

 

على سبيل المثال، التمييز ضد العائالت التي    - ( التمييز بناًء على "الحالة العائلية"  LADيحظر قانون مكافحة التمييز ) •
عاًما والحوامل. وبالمثل، ال يحق لمالكي العقارات استخدام قيود اإلشغال غير المعقولة    18لديها أطفال تقل أعمارهم عن  

 نع العائالت التي لديها أطفال من االنتقال للسكن.لم
 

تُعد االستفسارات االنتقائية عن حالة الهجرة أو الجنسية للمستأجر أو المشتري المحتمل أو طلب معلومات عنها أو تقديم    •
وثيقة تتعلق بها بسبب األصل القومي، أو العرق، أو األصل الفعلي أو المتصور للشخص، أو التمييز على هذا األساس،  

 (.LADانتهاًكا لقانون مكافحة التمييز ) 
 

، نتيجة  2016كما هو موضح في وثيقة التوجيه الصادرة عن وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية في أبريل   •
لتفشي الفوارق العرقية والجنسية على نطاق واسع في نظام العدالة الجنائية، فإن السياسات الشاملة التي تُفيد بأن جميع  

( LADدانة جنائية غير مؤهلين لالستئجار تنتهك كل من قانون مكافحة التمييز ) األفراد الذين اعتقلوا سابقًا أو اتهموا بإ
وقانون اإلسكان العادل الفيدرالي؛ ألن لها تأثيًرا متباينًا على أساس العرق أو األصل القومي وال تدعمها ضرورة تجارية  

للتم كذريعة  الجنائي  السجل  استخدام  اإلسكان  لمقدمي خدمات  يجوز  أو مشروعة. وال  العرق  أساس  المتعمد على  ييز 
األصل القومي )على سبيل المثال، من خالل تطبيق قيود تعتمد على السجل الجنائي ضد طالبي السكن ذي البشرة السوداء 

  فقط دون طالبي السكن ذي البشرة البيضاء(.  
 

فقد تتعرض لعقوبات بغرامة تصل قيمتها إلى    ،(LAD)إذا مارست التمييز في السكن والذي ينتهك قانون مكافحة التمييز    العقوبات.
دوالر لالنتهاك الثاني خالل خمس سنوات من ارتكاب الجريمة    25000دوالر عن االنتهاك األول، وغرامة بقيمة تصل إلى    10000

 دوالر النتهاكين أو أكثر خالل سبع سنوات. 50000األولى، وغرامة بقيمة تصل إلى 
 

ايا التمييز استرداد قيمة الخسائر االقتصادية المتعلقة بالتمييز )مثل االضطرار إلى دفع قيمة إيجار أعلى يمكن لضح التعويضات األخرى.  
لوحدة أخرى(، وكذلك األضرار الناجمة عن االضطرابات النفسية واأللم واإلذالل. في الحاالت األكثر ضرًرا، يجوز للضحية أيًضا 

 الحصول على تعويضات تأديبية.
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يتلقاه كتابيًا. تُصدر  يالوسطاء.   المبيعات، الذي استعنت به لتسجيل عقارك، أن يرسل إليك كل عرض  جب على الوسيط أو مندوب 
( LADتراخيص الوسطاء ومندوبو المبيعات من قبل لجنة العقارات في والية نيو جيرسي وتخضع أنشطتهم إلى قانون مكافحة التمييز ) 

للوالية والقوانين واللوائح التنظيمية الخاصة باللجنة. يجب على الوسيط أو مندوب المبيعات رفض    باإلضافة إلى قوانين العقارات العامة
 (. LADتسجيل عقارك إذا أشرت إلى نية ممارسة التمييز على أي أساس يحظره قانون مكافحة التمييز )

 

 قانون تكافؤ الفرص في السكن:
 

مقدمي خدمات اإلسكان السؤال عن السجالت الجنائية لمقدمي  ( على  FCHAيحظر قانون تكافؤ الفرص في السكن )
طلبات اإليجار في طلب أولي أو النظر في السجل الجنائي لمقدم الطلب بأي شكل من األشكال، حتى بعد تقديم عرض سكن مشروط 

(  FCHAؤ الفرص في السكن )لمقدم الطلب، مع استثناءات محدودة كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي. الهدف من قانون تكاف
هو ضمان حصول األشخاص الذي ُسجنوا سابقًا والمسجلين في النظام على حق عادل في االنتفاع من السكن في جميع أنحاء  

 الوالية.
 

( ما يطلب من أصحاب العقارات أو مقدمي خدمات اإلسكان النظر  FCHAال يوجد في قانون تكافؤ الفرص في السكن )  
لجنائي عند اإلسكان. إذا راجع مقدم خدمات اإلسكان السجل الجنائي لمقدم الطلب بعد تقديم العرض المشروط،  في سجل الشخص ا

فسيتم تطبيق قيود محددة. ويتعين على مقدم خدمات اإلسكان إجراء تحليل مخصص للسجل الجنائي لمقدم الطلب، ويجوز رفض  
 يق مصلحة جوهرية وقانونية وغير تمييزية. إسكانه فقط إذا كان سحب العرض المشروط ضروريًا لتحق

 

 إليك بعض االشتراطات المحددة لمقدمي خدمات اإلسكان بموجب قانون تكافؤ الفرص في السكن: 
 

يحظر على مقدمي خدمات اإلسكان السؤال عن السجالت الجنائية لمقدمي الطلبات حتى بعد تقديم عرض السكن المشروط  •
بأي نشاط إجرامي متعلق بالمخدرات للشركة المصنعة أو إنتاج مادة الميتامفيتامين في مقر  باستثناء اإلدانات ذات الصلة  

اإلسكان المقدم كمعونة من الدولة أو في حالة تسجيل مقدم الطلب مدى الحياة في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في  
 الوالية.

 

إلى حاالت االعتقال أو التهم التي لم تنجم عنها  حتى بعد تقديم عرض مشروط، ال يجوز لمقدم خدمات اإلسكان النظر   •
إدانة جنائية، وكذلك عدم االلتفات إلى اإلدانات المشطوبة واإلدانات التي ُمحيت من خالل عفو تنفيذي واإلدانات الملغاة 

 وغيرها من اإلدانات المبطلة قانونيًا وقضايا جنوح األحداث والسجالت المغلقة. 
 

خدمات اإلسكان يختارون أخذ السجل الجنائي لمقدم الطلب في االعتبار بعد تقديم عرض مشروط، يجوز  إذا كان مقدمي   •
 لهم مراعاة اآلتي فقط: 

 

o   اإلدانات بجرائم القتل واالعتداء الجنسي الجسيم وجرائم خطف األطفال والحريق المتعمد واإلتجار بالبشر
 والتي تعد انتهاًكا لقوانين نيو جيرسي واالعتداء الجنسي التي تعرض رفاهية الطفل للخطر 

N.J.S.2C:24-4(b)(3) ؛ 
o اإلدانات في أي جريمة تقتضي تسجيل الشخص مدى الحياة في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية في الوالية؛ 
o  أي جريمة من الدرجة األولى والتي يعاقب عليها القانون، أو اإلفراج من السجن بعد هذه الجريمة خالل السنوات

 الماضية؛  الست
o   أي جريمة من الدرجة الثانية أو الثالثة والتي يعاقب عليها القانون، أو اإلفراج من السجن بعد هذه الجريمة خالل

  السنوات األربع سنوات الماضية.
o   أي جريمة من الدرجة الرابعة والتي يعاقب عليها القانون أو اإلفراج من السجن بعد هذه الجريمة خالل السنة

 .الماضية
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 بالنسبة لإلدانة التي يمكن أخذها في االعتبار، يجب أن يجري مقدم خدمات اإلسكان تحليالً مخصًصا يشمل:  •
 

o   طبيعة الجريمة )الجرائم( ودرجة خطورتها 
o  عمر ُمقدم الطلب وقت ارتكاب الجريمة )الجرائم(؛ 
o  مدى قرب وقت حدوث الجريمة )الجرائم(؛ 
o  الطلب لصالحه منذ وقوع الجريمة )الجرائم(؛ أي معلومات قدمها ُمقدم 
o   إذا حدثت جريمة )جرائم( أخرى في المستقبل، وما إذا كان ذلك سيؤثر على سالمة المستأجرين اآلخرين أو

 العقار؛
o   ما إذا كانت الجريمة )الجرائم( قد وقعت أو كانت ذات صلة بالعقار التي استأجره ُمقدم الطلب بشكل طويل أو

 قصير األمد 
 

إذا كان مقدم خدمات اإلسكان ينوي أخذ التاريخ الجنائي في االعتبار كما هو منصوص عليه في قانون تكافؤ الفرص    •
في السكن بعد تقديم عرض مشروط؛ فال يتسنى له قبول رسوم الطلب قبل اإلفصاح عن هذه الحقيقة لمقدم الطلب ومنحه  

ل الجنائي وغيرها من األدلة المتعلقة بإعادة التأهيل وعوامل  فرصة تقديم دليل على عدم دقة بعض البيانات في السج
موقع   على  اإلفصاح  بيان  نموذج  باستخدام  المطلب  هذا  استيفاء  يمكن  على   DCRالتخفيف.    اإللكتروني، 

Statement_12.14.21.pdf-Disclosure-content/uploads/2021/12/Model-ttps://www.njoag.gov/wph. 

 

إذا سحب مقدم خدمات اإلسكان عرًضا مشروًطا بناء على السجل الجنائي، يجب التوضيح كتابةً مبررهم للقيام بذلك، وهو ما     •
موقع   على  الموجود  باالنسحاب  اإلخطار  نموذج  باستخدام  به  القيام   على   DCRيمكن 

.Withdrawal_12.15.21.pdf-of-Notice-content/uploads/2021/12/Model-https://www.njoag.gov/wp  
يمكن أن يطلب مقدم الطلب حينئذ المعلومات التي اعتمد عليها مقدم خدمات اإلسكان، ويمكن أن يقدم معلومات تتعلق بالتخفيف أو  

تتعلق بجوانب في سجله الجنائي يجب مراعاتها بموجب قانون تكافؤ الفرص في السكن الذي يجب أن يضعه مقدم  عدم دقة بيانات  
 خدمات اإلسكان في االعتبار. 

 

إذا استعان مقدم خدمات اإلسكان بأي مورد أو شخص أو كيان خارجي للتحقق من السجل الجنائي نيابةً عنه، فإنه يتخذ    •
ضمن بأن المورد أو الشخص/الكيان الخارجي قد تحقق من السجل الجنائي بما يتفق مع متطلبات  تدابير احتياطية معقولة ت

(. سيتحمل مقدم خدمات اإلسكان المسؤولية بموجب قانون تكافؤ الفرص في  FCHAقانون فرص المساواة في السكن )
كيان خارجي؛ وهو ما يُعد انتهاًكا لقانون  السكن العتماده على االستعالم عن السجل اإلجرامي بمعرفة بائع أو شخص أو  
 تكافؤ الفرص في السكن إذا لم ينجح في اتخاذ خطوات معقولة للتأكد من امتثاله. 

 

يُحظر على مقدمي خدمات اإلسكان ممارسة التمييز ضد أولئك الذين لهم سجالت جنائية في أي إعالن أو إخطار أو  •
لب بالخضوع الختبار المواد المخدرة أو الكحول أو لتقديم معلومات مستمدة منشور. وال يمكنهم أيًضا مطالبة مقدمي الط

 من أي منشأة عالجية. 
 

دوالر عن أول انتهاك خالل خمس سنوات من   1000إذا انتهكت قانون تكافؤ الفرص في السكن، فقد تخضع لعقوبات تصل    العقوبات.
دوالر عن انتهاكين أو أكثر   10000دوالر عن ثاني انتهاك خالل خمس سنوات من الشكوى وتصل إلى    5000الشكوى وتصل إلى  

 خالل سبع سنوات. 
 

 الحقوق المدنية الموافقة على تعويضات أخرى حسب الظروف. يجوز لقسم   التعويضات األخرى.
 

لمزيد من المعلومات عن قوانين مكافحة التمييز أو قانون تكافؤ الفرص في السكن أو إذا كان لديك أسئلة أخرى عن التمييز  
أو اتصل   www.NJCivilRights.govفي بيع الممتلكات العقارية أو تأجيرها بما في ذلك كيفية اإلبالغ عن شكوى، يُرجى زيارة  

لقسم الحقوق المدنية عدد من صفحات الوقائع الخاصة باإلسكان    .3050-405 (866)بالخط الساخن لإلسكان الخاص بنا على رقم  
 شكًرا لك..  https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.htmlالعادل المتاحة على 

 

 

https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-Statement_12.14.21.pdf.
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-Statement_12.14.21.pdf.
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Disclosure-Statement_12.14.21.pdf.
https://www.njoag.gov/wp-content/uploads/2021/12/Model-Notice-of-Withdrawal_12.15.21.pdf
http://www.njcivilrights.gov/
https://www.nj.gov/oag/dcr/housing.html
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Andrew J. Bruck Rosemary DiSavino 

 نائب المدير، قسم الحقوق المدنية ممثل المدعي العام 

 

  التاريخ:
 

 وسيط أو بائع مرخص 
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