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 المتعددة العلوٌة السكنٌة الشمك لسكان الحماٌة كبٌر حد إلى ٌزٌد أن شأنه من لانون سن عن هوكول الحاكمة أعلنت 
 

 الخدمات األساسٌة ٌعتبر من غٌر المانونً تعطٌل أو اإلخفاق فً توفٌر  (S.6950 / A.  7667)بموجب التشرٌع 
 وإمكانٌة السكن للوحدات السكنٌة العلوٌة المتعددة المؤلتة، وٌسمح للمستأجرٌن بمتابعة الدعاوى فً محكمة اإلسكان 

 
 ٌسمح المانون لسكان شمك الدور العلوي المتعددة بطلب الحماٌة فً محكمة اإلسكان بمدٌنة نٌوٌورن ضد فشل المالن فً 

  والماا الساخن والككرباا واللاز واإلهمال وتجاهل المالن عموماًا التدفئة: تمدٌم الخدمات األساسٌة
  

الذي ٌعتبر أن من غٌر المانونً تعطٌل أو  (S.6950 / A.7667) أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم عن التشرٌع األخٌر 
عدم توفٌر الخدمات األساسٌة وصالحٌة السكن للوحدات السكنٌة المتعددة المإلتة وٌسمح للمستؤجرٌن بمتابعة الدعاوي فً 

ٌحظر هذا المانون على أي مالن شمة علوٌة تعطٌل الخدمات األساسٌة أو رفض تمدٌمها أو . محكمة اإلسكان بمدٌنة ٌورن
لانون الشمك العلوٌة "إٌمافها أو إنشاء بٌئة غٌر صالحة للسكن فً وحدة سكنٌة متعددة أو ألي مستؤجرٌن مشمولٌن بمانون 

ٌمكن أن تشمل األمثلة على . تشمل األمثلة على الخدمات األساسٌة التدفئة والماء الساخن والكهرباء والغاز. الحالً" المتعددة
دخل هذا . البٌئة غٌر الصالحة للسكن وجود بٌئة بها تسرٌبات أو عفن أو نمص فً صٌانة المبنى مما ٌخلك ظروفًا خطٌرة
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إنه حك أساسً من - لٌس من الرفاهٌة العٌش فً منزل به خدمات أساسٌة مثل التدفئة والماء الساخن  "لالت الحاكمة هوكول،
ٌمنح هذا التشرٌع المنطمً المستؤجرٌن الوصول إلى اإلنصاف فً محكمة "." حموق اإلنسان ٌستحمه كل سكان نٌوٌورن

 ."اإلسكان عندما ٌُحرمون من الخدمات األساسٌة، وهً خطوة حاسمة نحو الحفاظ على أمان سكان نٌوٌورن فً منازلهم
  

ال ٌنبغً ألحد أن ٌملك بشؤن عدم حصوله على الخدمات األساسٌة التً ٌحتاجها فً منزله  "لال نائب الحاكمة برٌان بنٌامٌن،
ٌستحك المستؤجرون فً الدور العلوي والوحدات السكنٌة المتعددة نفس الحموق . نتٌجة لثغرة لانونٌة دنٌوٌة عفا علٌها الزمن

أود أن أشكر الجهات الراعٌة لمشروع المانون والحاكمة هوكول لتولٌعها . األساسٌة الممنوحة لكل مستؤجر آخر فً نٌوٌورن
 ."على هذا التشرٌع المهم

 
 فً المبانً من جدٌدة فئة وأنشؤ العلوي الدور لانون المتعدد السكن لانون لواعد وأرسى ،1982 عام فً السكن لانون صدر 

 فً مساحات هً العلوٌة الغرف ".لوفتس" أو العلوٌة الغرف أي المإلتة المتعددة المساكن باسم تُعرف نٌوٌورن مدٌنة
 الغرف هٌئة أًٌضا العلوٌة الغرف لانون أنشؤ .كمساكن استخدامها ٌتم والتً السابمة والصناعٌة التجارٌة العلوٌة الطوابك
 .آمنة سكنٌة وحدات إلى المساحات لهذه المانونً التحوٌل لتنسٌك العلوٌة

  
المصنفة لانونًٌا زٌادة فً المضاٌمات واإلهمال ولم " الغرف العلوٌة" على مدار السنوات العدٌدة الماضٌة، واجه سكان 

ٌتمكنوا من معالجة شكاواهم باستمرار فً محكمة اإلسكان بمدٌنة نٌوٌورن، حٌث ٌمكن لجمٌع المستؤجرٌن اآلخرٌن تمرٌبًا 
تشمل أمثلة المضاٌمات واإلهمال عدم توفٌر الخدمات األساسٌة واألساسٌة، مثل التدفئة والماء الساخن . التماس اإلنصاف

الفشل فً إصالح التسرٌبات ومعالجة : والكهرباء والغاز، فضالً عن الفشل فً الحفاظ على ظروف معٌشٌة آمنة ومناسبة
نتٌجة لعدم تمكنهم من معالجة شكاواهم فً محكمة اإلسكان، لم ٌتمكن المستؤجرون . العفن وغٌر ذلن من المشكالت المماثلة

فً الدور العلوي من االستفادة من تدابٌر الحماٌة الموسعة المتزاٌدة التً سنتها والٌة ومدٌنة نٌوٌورن على نطاق واسع 
 .للمستؤجرٌن على مدار العمد الماضً، بما فً ذلن الوصول الشامل إلى التمثٌل المجانً فً محكمة اإلسكان بمدٌنة نٌوٌورن



  
 أوضحت لرارات المحكمة األخٌرة أن مستؤجري الدور العلوي ال ٌمكنهم متابعة حمولهم بشكل كامل بموجب تدابٌر الحماٌة 

 هٌئة مجلس أمام المثول علٌهم كان األكثر شموالً التً تنص علٌها لوانٌن اإلسكان فً نٌوٌورن فً محكمة اإلسكان، ولكن 
 المشكلة هذه ٌصلح التشرٌع هذا .وإهماله المالن مضاٌمة لضاٌا لمعالجة كامالً  تجهًٌزا مجهزة تكن لم والتً العلوٌة، الشمك

 شكاوى متابعة ٌمكنهم أنه وٌوضح المالن مضاٌمة من العلوٌة الغرف فً ٌعٌشون الذٌن للمستؤجرٌن الحماٌة وٌوسع األساسٌة
 .اإلسكان محكمة فً معٌنة

 
 الشمك هٌئة إلى طلبًا المستؤجر ٌمدم أن بمجرد للمبنى األساسٌة الخدمات لطع من الشمة مالن على اآلن الجدٌد المانون ٌحظر 

 العمارات أصحاب التشرٌع ٌمنع ذلن، إلى إضافة .للمضٌة ملف رلم بتعٌٌن العلوٌة الشمك هٌئة لٌام وعند الشمة، لتطبٌع العلوٌة
 بتمدٌم للمستؤجر وٌسمح العلوٌة الشمك هٌئة مجلس أمام معلمة لضٌة وجود أثناء العلوٌة الغرف من المستؤجرٌن إخالء من

 محكمة فً شكاوى بتمدٌم للمستؤجرٌن التشرٌع ٌسمح أخًٌرا، .العلوٌة الشمك هٌئة إلى باإلضافة اإلسكان محكمة فً شكوى
 حمًا الالزمة الراحة وسائل مع مناسبة معٌشة مساحة توفٌر ٌكون أن ٌجب .األساسٌة الخدمات تمدٌم استمرار وٌتطلب اإلسكان
 .العلوي الدور مستؤجري على األحوال من حال بؤي ٌمتصر وال عالمًٌا،

  
، كان الهدف هو توفٌر الحماٌة 2019عندما تم تجدٌد لانون الشمك العلوٌة وتعزٌزه فً عام  "لالت السناتور جولٌا ساالزار،

ٌجب االستماع إلى المضاٌا المتعلمة باإلصالحات وإمكانٌة السكن فً محكمة . وعملٌة عادلة للمستؤجرٌن فً الدور العلوي
أنا ممتنة للحاكمة كاثً هوكول لتولٌعها . اإلسكان، ولٌس من لبل هٌئة الشمك العلوٌة، وهو غٌر مجهز لحل مثل هذه المشاكل

هذا التشرٌع الذي من شؤنه تعدٌل لانون الشمك العلوٌة وٌمنح المستؤجرٌن فً الدور العلوي نفس الحماٌة للسكن اآلمن 
 ."والسكنً مثل المستؤجرٌن اآلخرٌن

 
سٌضمن مشروع . كان من المحبط أن أساءت المحاكم لراءة لانون الدور العلوي "لالت عضوة الجمعٌة دٌبورا جٌه جلٌن،

المانون هذا أن جمٌع المستؤجرٌن، بما فً ذلن المستؤجرٌن فً الدور العلوي، لدٌهم إمكانٌة الوصول إلى محكمة اإلسكان فٌما 
ٌوضح هذا اإلجراء أن محكمة اإلسكان، ولٌس هٌئة الشمك العلوٌة، هً المكان المناسب . ٌتعلك بنمص الخدمات األساسٌة

ٌعد توضٌح هذا الوصول أكثر . عندما ٌسعى المستؤجرون فً الدور العلوي للحصول على تعوٌض لمضاٌا خدمات اإلسكان
وبٌنما أشارت المدٌنة إلى لوائح اإلسكان التابعة . أهمٌة ألن تغٌٌرات تمسٌم إدارة المدٌنة تإدي إلى تآكل الحماٌة السابمة

 ."للوالٌة، فإن هذا اإلجراء سٌضمن حك الرجوع المانونً لمستؤجري الدور العلوي
  

فً السنوات األخٌرة، من خالل سن أحكام واسعة من  "لال السناتور برٌان كافانا، رئٌس لجنة اإلسكان بمجلس الشٌوخ،
لانون استمرار اإلسكان وحماٌة المستؤجرٌن وتشرٌعات محددة لتعزٌز شمك الدور العلوي لمد أوضحت أنا وزمالئً فً الهٌئة 

التشرٌعٌة، أننا سنفعل ما هو ضروري لضمان حصول كل مواطن من سكان نٌوٌورن على سكن مستمر وآمن وبؤسعار 
بالطبع ٌتضمن هذا الجهد توفٌر استجابة فعالة عندما ٌتخذ بعض مالكً العمارات عدٌمً الضمٌر خطوات تجعل . معمولة

أثنً وأشكر السناتور جولٌا ساالزار وعضو الجمعٌة دٌبوراه جلٌن، اللذان كانا أبطااًل . منازل المستؤجرٌن غٌر صالحة للسكن
أولوٌاء بشكل خاص لمضٌة حماٌة مستؤجري الدور العلوي، والحاكمة كاثً هوكول، التً لطعت خطوات كبٌرة بالفعل فً 

 ."ولتها المصٌر كرئٌسة تنفٌذٌة لدٌنا فً حماٌة منازل نٌوٌورن
  

ٌحك لجمٌع المستؤجرٌن الوصول المتساوي إلى مساحة المعٌشة الصالحة للسكن " لال عضو الجمعٌة ستٌفن سٌمبرووٌتز، 
سٌعنً هذا . والحماٌة األساسٌة، باإلضافة إلى الحك فً التماس اإلنصاف المانونً عندما تكون هذه الحموق تم رفض تمدٌمها

المانون الجدٌد أن المستؤجرٌن فً الدور العلوي سٌحصلون أخًٌرا على نفس الحماٌة المانونٌة مثل المستؤجرٌن اآلخرٌن 
 ."وسٌكون لدٌهم خٌار السعً لتحمٌك العدالة فً محكمة اإلسكان إذا أصبح ذلن ضرورًٌا

  
إن تمرٌر هذا المانون ٌعنً أكثر من  "لال جٌنٌسس أكوٌنو المدٌر التنفٌذي فً مؤسسة المستأجرٌن والجٌران فً نٌوٌورن،

سد ثغرة للسماح للمستؤجرٌن فً الشمك العلوٌة بفرض حمهم فً ظروف صالحة للسكن إنها خطوة ألرب إلى المضاء على 
كمنظمة تناضل من أجل حموق المستؤجرٌن فً منازل آمنة، تدرن مإسسة . مساكن دون المستوى فً والٌة نٌوٌورن

 تؤثٌر ظروف السكن غٌر اآلمنة على صحة الناس، ونشٌد بالحاكمة هوكول لتولٌعه على NYSالمستؤجرٌن والجٌران فً 
كما نشكر عضو الجمعٌة . مشروع لانون الغرف العلوٌة واالعتراف بؤن جمٌع المستؤجرٌن ٌستحمون العٌش فً سكن محترم

 ." غلٌن والسٌناتور ساالزار على المشاركة فً رعاٌة مشروع المانون لهذا التشرٌع المطلوب



  
هذا انتصار كبٌر لحموق  "لالت وٌتنً هو، مدٌرة المشاركة واألبحاث المدنٌة من الكنائس المتحدة لإلسكان العادل،

. المستؤجرٌن خاصةً ألن مستؤجري الدور العلوي كانوا عرضة بشكل خاص لحرمان أصحاب العمارات من الخدمات األساسٌة
ٌسعدنا أن نرى الحاكمة هوكول وإدارتها ٌمضٌان لدًما فً ضمان تمتع جمٌع سكان نٌوٌورن بمساحات معٌشٌة كرٌمة 

نحن ممتنون أًٌضا للدعوة المستمرة وعمل السناتور جولٌا ساالزار وعضو الجمعٌة دٌبورا غلٌن من أجل هذا . ووسائل حماٌة
 ." التشرٌع الضروري

  
ٌجب أن ٌتمتع جمٌع المستؤجرٌن فً نٌوٌورن بالحك فً الدفاع عن  "لالت منسمة حملة عدالة اإلسكان للجمٌع، تشٌا وٌفر،

أنفسهم من عملٌات اإلخالء وظروف المعٌشة غٌر اآلمنة فً محكمة اإلسكان، وأشكر السٌناتور ساالزار، عضو الجمعٌة 
لمد وفرت . جلٌن و الحاكمة هوكول لضمان تمتع مستؤجري الدور العلوي بنفس الحموق والحماٌة التً ٌتمتع بها اآلخرون

وتمر تشرٌعات الٌوم هذه الحمٌمة وتإكد هذه - لشمك العلوٌة مصدًرا مهًما لإلسكان المٌسور التكلفة لنٌوٌورن لعمود من الزمن 
 ." الحموق الهامة آلالف المستؤجرٌن فً أحٌائنا ومجتمعاتنا

  
### 
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