
 

 
 اإلبالغ عن التحرش 

 الجنسي والتمییز على  
 أساس الجنس 

 
ھل لدیك أسئلة حول قانون اإلسكان العادل والتمییز  

 على أساس الجنس؟ 

 اإلسكان العادل:

 التمییز على أساس الجنس 

إذا كان لدیك اعتقاد بأن مقدم خدمة اإلسكان أو برنامج اإلسكان أو  

مؤمنة لدى إدارة اإلسكان الفیدرالیة رفض تقدیم خدمة  جھة إقراض 

إسكان إلیك أو عاملك على نحو مختلف بسبب جنسك أو توجھك  

الجنسي أو الھویة الجنسانیة، فیمكنك التقدم بشكوى تتعلق بمخالفة  

قانون اإلسكان العادل إلى وزارة اإلسكان والتنمیة العمرانیة  

)HUD .( 

االنتظار التخاذ اإلجراء الالزم؛ فیجب علیك التقدم  من المھم عدم 

بالشكوى خالل عام واحد من آخر تاریخ للتمییز أو التحرش الجنسي  

   ُ         الم دعى بھ. 

 یمكن تقدیم الشكاوى المتعلقة بمخالفة قانون اإلسكان العادل: 

 hud.gov/fairhousingعلى اإلنترنت من خالل  •

 أو   1-800-669-9777عن طریق الھاتف على الرقم  •

 (ھاتف نصي)   8339-877-800-1

ُ                                                            ی عد قیام مقدم خدمة اإلسكان باالنتقام منك للتقدم بشكوى ضده أو  

المشاركة في إجراء الشكاوى الخاص بوزارة اإلسكان والتنمیة  

                ً                                                  العمرانیة مخالفا  للقانون. إذا كان لدیك اعتقاد بأنك تعرضت لالنتقام  

إلبالغ عن تحرش جنسي أو ممارسة تمییزیة فیجب علیك االتصال  ل

 بوزارة اإلسكان والتنمیة العمرانیة. 

عن طریق االتصال على خط      ً   مجان ا                     ٍ  یمكنك التحدث إلى محام  
استشارات اإلسكان إلدارة المساعدة القانونیة لوالیة أیداھو على  

                          ً (خدمات ترحیل االتصاالت فضال    208-746-7541الھاتف رقم: 
ً    صباح ا    10الجمعة، -). اإلثنین7- 1-1اتصل بالرقم:     ً   مساء    3:30 -   

 ). MTمنطقة الجبال الزمنیة ( 

 .idaholegalaid.orgأو یمكن التقدیم عبر اإلنترنت في: 

 

 

 للمزید من المعلومات بشأن حقوقك
 بموجب قانون اإلسكان العادل:
hud.gov/fairhousing 

idaholegalaid.org 
ifhcidaho.org 

 208-746-7541خط استشارات اإلسكان: 

ھل أنت بحاجة إلى تقدیم شكوى تتعلق بمخالفة قانون  
 اإلسكان العادل؟

یمكنك التواصل مع وزارة اإلسكان والتنمیة العمرانیة على الرقم: 
 أو   9777-669-800-1

 (ھاتف نصي) أو زیارة 8339-877-800-1
hud.gov/fairhousing 

لعمل الذي أتاح األساس لھذا المنشور تم دعمھ من موارد تمویلیة  ا
 بموجب منحة مقدمة من الوزارة األمریكیة

لإلسكان والتنمیة العمرانیة. ویتم إھداء مادة ھذا العمل ونتائجھ إلى  
جمھور العموم. ویتحمل المؤلف والناشر المسؤولیة الوحیدة عن دقة  

والتفسیرات التي یتضمنھا ھذا المنشور. وھذه التفسیرات ال  البیانات 
 تعكس بالضرورة آراء ووجھات نظر الحكومة الفیدرالیة. 



 

 

     

 قانون اإلسكان العادل  
 التمییز على أساس الجنس   

ُ                                               ی عد مقدمو خدمة اإلسكان وجھات اإلقراض منخرطین في  

قانوني على أساس الجنس إذا تعاملوا مع شخص  تمییز غیر 

 على نحو مختلف بسبب نوع جنسھ.

 أمثلة على األفعال التمییزیة:

 رفض التأجیر إلى شخص بسبب نوع جنسھ. •

اإلعالن عن تفضیل على أساس الجنس مثل "قبول   •

الطلبات من الرجال فقط" (لكن ھناك استثناء یسمح  

عن زمیل بتفضیل على أساس الجنس عند اإلعالن 

 غرفة سوف یشارك في مساحة مشتركة). 

طرد شخص من المسكن بسبب أنھ ناج من عنف   •

 أسري. 

 التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة

أعلنت الوزارة األمریكیة لإلسكان والتنمیة العمرانیة في  

أنھا سوف تطبق قانون اإلسكان العادل   2021فبرایر/ شباط 

الجنسي والھویة الجنسیة (بما لحظر التمییز على أساس التوجھ 

 في ذلك التمییز على أساس عدم التوافق مع األنماط الجنسیة). 

باإلضافة إلى ذلك، تشترط قاعدة الوصول المتكافئ لوزارة  

اإلسكان والتنمیة العمرانیة الوصول المتكافئ إلى البرامج التي 

  تمولھا الوزارة دون النظر إلى التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة

 للشخص أو حالتھ االجتماعیة.

 أمثلة على األفعال التمییزیة:

             ُ                                  امرأة متحولة ی طلب منھا عدم ارتداء مالبس النساء   •

 في المناطق المشتركة بالمجمع السكني الذي تقیم بھ.

مقدم خدمة إسكان یسأل عن التوجھ الجنسي أو الھویة   • 

 الجنسیة للمستأجر في عملیة تحدید أھلیتھ للسكن. 

ضامن لدى جھة إقراض مؤمنة لدى  أن یرفض •

اإلسكان الفیدرالیة طلب قرض یتقدم بھ شخصان 

 ذكران ألنھ یفترض أنھما زوج مثلي.

 التحرش الجنسي

التحرش الجنسي في اإلسكان ھو شكل من أشكال التمییز على 

أساس الجنس ولذلك یخالف قانون اإلسكان العادل. ھناك نوعان 

 ) بیئة عدائیة.2مقابل شيء ) شيء 1من التحرش الجنسي: 

یحدث التحرش من نوع "شيء مقابل شيء" عندما یطلب مقدم 

ً      ً                               خدمة إسكان سلوك ا جنسی ا كشرط لخدمات تتعلق باإلسكان.                 

 أمثلة على التحرش من نوع "شيء مقابل شيء": 

                                     ً    صاحب عقار یطلب الجنس من مستأجر(ة) بدال  من  •

 مدفوعات اإلیجار

فض(ت) مقدمات مدیر عقار یطرد مستأجر(ة) ر •

 جنسیة

یحدث التحرش الجنسي من نوع البیئة العدائیة عند إخضاع 

 مستأجر(ة) لسلوك جنسي مرفوض شدید ونافذ.

 أمثلة على تحرش البیئة العدائیة: 

صاحب عقار یتكرر منھ لمس أو تقبیل أو تحسس   •

 مرفوض

مدیر عقار اعتاد على إبداء تعلیقات داعرة مرفوضة   •

 عن جسم مستأجر(ة)

یحظر قانون اإلسكان العادل التمییز في بیع المساكن  

              ً                                              وتأجیرھا استناد ا إلى الفئات المحمیة التالیة: العرق، اللون،  

الجنس، الدین، األصل القومي، اإلعاقة، أو الحالة العائلیة. تم 

سن قانون اإلسكان العادل كجزء من قانون الحقوق المدنیة 

 .1968لعام 

األفعال التي یمكن أن تخالف  یمكنك معرفة المزید حول 

قانون اإلسكان العادل عن طریق  

 /https://www.hud.gov/program_officesزیارة:

fair_housing_equal_opp. 

ُ                                                     ی جرم قانون اإلسكان العادل التمییز في اإلسكان على أساس  

یمكن أن یصدر في التمییز على أساس الجنس الجنس. 

مجموعة متنوعة من األشكال والتي تشمل: التمییز ضد  

المرأة، التمییز ضد الرجل، التمییز ضد شخص ألنھ ال  

یتوافق مع األعراف الجنسانیة المتصورة المرتبطة بالتوجھ 

سي أو الھویة الجنسانیة، التمییز الناتج عن التحرش  الجن

 الجنسي في اإلسكان. 

 


