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 خدماتنا مجانية

NORT HWEST FAIR  
HOUSING ALLIANCE  

إذا تم انتهاك حقوق السكن الخاصة بك بسبب العرق أو 
اللون أو األصل او القومية أو الدين أو الجنس أو 
اإلعاقة أو الحالة األسرية أو الحالة االجتماعية أو 

التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو الحالة العسكرية / 
المحاربين القدماء أو العقيدة أو الهجرة أو الجنسية، 

 فاتصل بـ:

 عمل الذي قدم األساس لهذا المنشور كان
 مدعوًما جزئيًا بتمويل بموجب منحة مقدمة من الواليات المتحدة.

هي المسؤولة  HUD. NWFHAقسم اإلسكان والتنمية الحضرية ، 
 وحدها عن دقة البيانات والتفسيرات الواردة في هذا المنشور.

Arabic  - 228288  

 

 إذا تم إجالؤك ألنك كذلك
 الجنس غير المطابق ،

ا. 
ً

 ليس هذا دائًما أمًرا واضح
 

 اتصل بوكالة اإلسكان العادلة المحلية الخاصة بك
 لمساعدتك على القراءة بين السطور

(509)-325-2665 
1-800-200-FAIR (3247) 
www.nwfairhouse.org 

NORTHWEST FAIR  
HOUSING ALLIANCE  

 
“العمل عىل ضمان مساكن متساوية للجميع”  

يطلب صاحب مبنى شقتها من امرأة متحولة جنسيًا 
عدم ارتداء مالبس النساء في المناطق العامة من 
 (FHA)العقار. هذا انتهاك لقانون اإلسكان العادل 

 الذي يحظر التمييز على أساس الجنس.
 
 

يرفض مدير العقارات تأجير وحدة لمستأجر محتمل 
 متحول جنسيًا. إذا كان الحرمان من السكن بسبب
يشكل عدم توافق المستأجر المحتمل مع الصور 
النمطية الجنسانية تمييًزا غير قانوني على أساس 

 الجنس بموجب قانون إدارة اإلسكان الفدرالي.
 

يرفض صاحب العقار اإليجار لمقدمة الطلب ألنها 
ترتدي مالبس ذكورية وتنخرط في تعبيرات جسدية 
أخرى تكون ذكورية نمطية. هذا ينتهك حظر قروض 

 إدارة اإلسكان الفدرالية للتمييز على أساس الجنس.
 

يُحرم زوجان مثليان متزوجان ولهما أطفال من 
اإليجار بسبب "األسرة والعالقة غير العادية". هذا 

 ينتهك قانون اإلسكان العادل.
 

 
 اعرف حقوقك

ال يمكن أن ُيطلب من الشخص غير المطابق لنوع 
ي المجتمع من 

ن فن الجنس االمتثال ألدوار الجنسير
 أجل الوصول إىل السكن. 

 
 

عىل سبيل المثال ، ال يمكن إجبارهم عىل تحديد 
ي طلب "ذكر" أو 

جنس إذا كان هناك خياران فقط فن
". يمكنهم رفض االختيار ولكن ال يمكن  "أنثى

حرمانهم من السكن أو معاملتهم بشكل مختلف 
 ألنهم اتخذوا هذا اإلجراء. 

http://www.sexdiscriminationinhousing.org


VAWA in HUD Housing قانون اإلسكان العادل 
 
 

ز عىل أساس الجنس  الحماية من التميير
 
 

 8692في عام  (FHA)تم سن قانون اإلسكان العادل 
لحماية الناس من التمييز في السكن على أساس العرق 

، أضاف  8691واللون واألصل القومي والدين. في عام 
الكونجرس وسائل حماية على أساس "الجنس" ، وفي 

، تمت إضافة اإلعاقة والوضع العائلي  8622عام 
 )القصر في األسرة(.

 

القانون  HUDبمرور الوقت ، فسرت المحاكم و 
لالعتراف بأن التمييز "على أساس الجنس" يتخذ أشكااًل 
عديدة ، بما في ذلك التحرش الجنسي والتنميط الجنساني 

، و يوفر الحماية للناجين من العنف المنزلي 
واألشخاص غير المطابقين للجنس أو المتحولين جنسياً. 

قواعد  HUD، أصدرت  8289و  8288في عامي 
تحمي الهوية الجنسية والتوجه الجنسي في برامج 

HUD.  أعلنت  8288في عام ،HUD  أنها ستقبل
شكاوى التوجه الجنسي والهوية الجنسية بموجب قانون 

 اإلسكان العادل الذي يحمي "الجنس".
 

 

 

 HUDقواعد وإرشادات 
 

 

ي "
ز

ي الحصول عىل السكن ف
ز

 HUDالمساواة ف
امج بغض النظر عن الجنسية  الير

 2102 -التوجه أو الهوية الجنسية "
 

أو لديهم قروض  HUDموفرو اإلسكان الذين يتلقون تمويل "
، وكذلك  (FHA)مؤمنة من قبل إدارة اإلسكان الفيدرالية 

المقرضون المؤمن عليه من قبل قروض إدارة اإلسكان الفدرالية 
ي 
ي تتطلب  HUD، يخضع لقاعدة الوصول المتساوي فن

، والث 
ي الوصول إىل برامج 

بغض النظر عن الميول  HUDالمساواة فن
الجنسية الفعلية أو المتصورة للشخص ، أو الهوية الجنسية ، أو 

 الحالة االجتماعية ". 
 
 

 

المساواة في الوصول وفقًا للهوية "
الجنسية للفرد في قاعدة التخطيط 

2016 -المجتمعي وبرامج التنمية"   
 

تضمن قاعدة الهوية الجنسية لجميع األفراد المساواة في "
الوصول إلى العديد من برامج المأوى األساسية لإلدارة 

في وفقًا لهويتهم الجنسية. ... مشاريع أحادية الجنس 
باستخدام األموال الممنوحة من خالل مكتب التخطيط 

مطلوبة بموجب القاعدة  (CPD)المجتمعي و التنمية 
لتزويد جميع األفراد ، بما في ذلك األفراد المتحولين 

جنسياً وغيرهم من األفراد الذين ال يتماهون مع الجنس 
الذي تم تكليفهم به عند الوالدة ، بإمكانية الوصول إلى 

 البرامج والمزايا والخدمات واإلقامة وفقًا لهويتهم الجنسية
 

 دون التعرض الستجواب تطفىلي أو مطالبتك بتقديم وثائق ". 
 
 

 

: "منع ومكافحة 88911األمر التنفيذي 
التمييز على أساس الهوية الجنسية أو 

2021 -التوجه الجنسي"   
 

في قضية بوستوك ضد مقاطعة كاليتون ... قضت 
على التمييز  VIIالمحكمة العليا بأن حظر المادة 

"بسبب . . أغطية الجنس " التمييز على أساس الهوية 
الجنسية والتوجه الجنسي. تحت منطق بوستوك ، القوانين 

التي تحظر الجنس التمييز ... حظر التمييز على أساس 
 الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي ... "

 

 

 Worden  -  2022مذكرة 
 

 88622التباع األمر التنفيذي رقم  HUDيوجه 
واالعتراف بالتمييز الجنسي ليشمل التوجه الجنسي 

 .والهوية الجنسية
 

 


