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هل متلك أو تسكن يف شقة أو تاونهاوس؟ إذا كان األمر كذلك فإن 
مسكنك مشمول عىل األرجح مبجّمع أو مبنى سكني.

تعمل حكومة NSW حالياً عىل إجراء أكرث من 90 تغيرياً عىل قوانني 
املباين السكنية يف NSW ويرّجح أن يبدأ العمل بها تجاه نهاية سنة 

د موقعنا اإللكرتوين لالطالع عىل التحديثات(. 2016 )تفقَّ

سوف تؤثر بعض التغيريات عىل األحكام، التي تسمى القوانني 
الفرعية، والتي يتوجب عىل من يقطن يف مبنى سكني التقيد بها؛ 

علامً أنه يظل باإلمكان حل النزاعات املتعلقة بالقوانني الفرعية عن 
طريقNSW Civil and Administrative Tribunal )محكمة 

الشؤون املدنية واإلدارية )NCAT( يف نيو ساوث ويلز(.

كذلك يجب عىل مجالس املالكني أن تكون عىل علم ودراية 
بالتغيريات لتوّل مسؤولياتها. ومجلس املالكني عبارة عن هيئة إدارية 

للاملكني يف مجّمع أو مبنى سكني ميكن ألعضائها االقرتاع عىل 
املسائل الخاصة مبجّمعهم أو مبناهم. 

وفيام ييل بعض التغيريات األساسية التي ميكن أن تؤثر عىل أسلوب 
حياة سكان املباين.

احليوانات األليفة
سوف تتضمن القوانني الجديدة منوذج قانون فرعي جديد خاص 

بالحيوانات األليفة ميكن ملجلس املالكني اعتامده أو تغيريه إذا شاؤوا. 

وال يحظّر منوذج القانون الفرعي الجديد تواجد الحيوانات األليفة 
كلياً، لكن ليك يتمكن السكان من اقتناء حيوان أليف عليهم طلب 

إذن بذلك من مجلس املالكني ألخذ الطلب باالعتبار. وال ميكن 
ملجلس املالكني أن يرفض بدون مرّبرات معقولة إعطاء إذن للاملك 

باالحتفاظ بحيوان أليف.  

بناًء عىل ذلك، ووفقاً للظروف، قد ال يكون هناك مربر لرفض 
مجلس املالكني لطلب مالك باقتناء هرّة كحيوان أليف، خاصة إذا 

كان سيحتفظ بها داخل الشقة. ويتم لحظ كل حالة تبعاً للظروف 
املوضوعية؛ كام يتوجب عىل املستأجر أن يحصل عىل موافقة من 

املالك لالحتفاظ بحيوان أليف يف الشقة.  

هذا وال مينع القانون الفرعي املالك من االحتفاظ بكلب خاص 
باملكفوفني أو بضعيفي السمع، وغريه من الحيوانات املساِعدة؛ لكن 

ميكن أن يستلزم القانون الفرعي من املالك أن يقدم إثباتاً قانونياً بأن 
الحيوان هو حيوان مساِعد. وإذا سبّب الحيوان إزعاجاً أو خطراً، فإنه 

ميكن الحصول من NCAT عىل أمر مينع بقاء الحيوان يف املبنى.  

تسرب دخان التبغ 
يف منوذج القوانني الفرعية الجديدة، يجوز ملجلس املالكني أن يعتمد 
قانوناً فرعياً يسمح له مبنع أحد السكان من التسبّب بترسيب دخان 

التبغ من شقته إىل شقة شخص آخر. 

وإذا اعتمد مجلس املالكني منوذج القانون الفرعي أو قانون فرعي 
آخر يتعلق بترّسب دخان التبغ ومل ميتثل أحد السكان به، يتوجب 

عىل املجلس أن يعطيه إشعاراً يعلمه بوجوب االمتثال. وإذا تجاهل 
 NCAT الساكن اإلشعار، بإمكان مجلس املالكني تقديم شكوى إىل

للحصول عىل أمر يُلزم الساكن باالمتثال للقانون الفرعي.  

ركن السيارات
مبوجب القوانني الجديدة، يجوز ملجلس املالكني  أن يطلب من 

البلدية املحلية إدارة مخالفات ركن السيارات يف األماكن العمومية 
يف املباين، كركن السيارات يف موقف مخصص للمعاقني أو أمام أحد 

املخارج. ميكن أن يساعد ذلك مجالس املالكني عىل معالجة النزاعات 
املتعلقة مبواقف السيارات. 

أعمال التجديد 
سوف تتضمن القوانني الجديدة أحكاماً تتعلق باألذن املطلوب إلجراء 
أية أعامل عىل أي عقار. ويتوقف مستوى اإلذن عىل ما يريد صاحب 

العقار تجديده أو تغيريه يف ملكه أو شقته، كام ييل:
y  بعض التغيريات البسيطة )مثل تركيب خطّاف لتثبيت الصور( ال

تحتاج إىل موافقة من مجلس املالكني.  
y  بالنسبة ملعظم أعامل التجديد التي ال تؤثر عىل الشقة من

خارجها أو ال تشمل أي تغيري يف إنشاءات املبنى، يتعني الحصول 
عىل موافقة من املالكني باألكرثية يف اجتامع عام.

y  بالنسبة ألعامل التجديد الكبرية؛ عىل سبيل املثال األعامل التي
تغرّي الشكل الخارجي لشقة ما أو التي تؤثر عىل مناعة جدرانها 
لدخول املاء أو تنطوي عىل تغيريات يف إنشاءات املبنى، فيجب 
أن توافق عىل التغيري نسبة 75% من املالكني، وفقاً ألحقية كل 

.))special resolution( مالك شقة )ويُعرف هذا بالقرار الخاص
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يجب عدم االعتامد عىل نرشة املعلومات هذه 
كنصحية قانونية. للحصول عىل مزيد من 

املعلومات عن هذا املوضوع، يتعني الرجوع إىل 
الترشيع املناسب.
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