
 األسئلة األكثر شيوًعا 

 . ما هي لجنة بيتسبرغ للعالقات اإلنسانية؟ 1

( هي لجنة مستقلة تقدم توعية وتثقيفًا عن قضايا الحقوق المدنية  PghCHRلجنة بيتسبرغ للعالقات اإلنسانية )

 وحقوق اإلنسان، وتحرص على إنفاذ أشكال حماية الحقوق المدنية داخل مدينة بيتسبرغ.

 .  ما أوجه االختالف بين "الموارد البشرية" و"العالقات اإلنسانية"؟ 2 

الذين يعملون لدى صاحب عمل.  تنظر الكثير   األشخاص  -- "الموارد البشرية" هو مصطلح آخر للموظفين 

من المؤسسات إلى موظفيها على أنهم "موارد" يجب عليهم تحقيق أهداف المؤسسات التي يعملون بها.  ولذا،  

 غيرت المؤسسات إطار العمل التنظيمي لديها من "الموظفين" إلى "الموارد البشرية". 

نسان، يشير إلى العالقات مع األشخاص والجماعات أو بينهم،  "العالقات اإلنسانية" مصطلح مشابه لحقوق اإل 

خاصة في البيئات المهنية.  باإلشارة إلى حكومة الوالية أو الحكومة المحلية، تُعد أقسام العالقات اإلنسانية  

مسؤولة عن تعزيز المعاملة العادلة وتكافؤ الفرص، باإلضافة إلى إنفاذ القوانين التي تحظر التمييز في  

توظيف واإلسكان وأماكن اإلقامة العامة.  لجنة بيتسبرغ للعالقات اإلنسانية ليست قسًما للموارد البشرية،  ال

 وتبحث بصرامة في قضايا التمييز.

 . ما هو التمييز؟ 3 

معاملة شخص أو مجموعة من األشخاص معاملةً غير عادلة أو بطريقة غير  - بحسب تعريفه   - يعني التمييز 

صائص معينة. يتضمن التمييز غير المشروع في كثير من األحيان إقصاًء أو تقييدًا ألعضاء متكافئة بسبب خ

مجموعة واحدة من الفرص المتاحة لآلخرين. في بيتسبرغ، يحميك القانون من التمييز في التوظيف واإلسكان 

 باسم "الفئات المحمية"(: وأماكن اإلقامة العامة والخدمات العامة بناًء على الخصائص التالية )وتُعرف أيًضا 

 العمر )التوظيف(  •

 الساللة  •

 الجنسية أو حالة الهجرة )اإلسكان وأماكن اإلقامة العامة(  •

 اللون  •

 الوضع العائلي )اإلسكان(  •

 الهوية الجنسانية أو التعبير عن الجنس  •

 تصفيفات الشعر وتسريحات الشعر المميزة الحامية والتي تعبر عن ثقافة الفرد  •

 

 العجز أو اإلعاقة  •

 استخدام مساعدة أو حيوان مدرب على المساعدة  •

 الجنسية األصلية  •

 مكان الميالد  •

 اللغة المفضلة )اإلسكان وأماكن اإلقامة العامة(  •

 الحمل/شركاء الحوامل  •

 العرق  •



 الدين  •

 الجنس  •

 الميول الجنسية  •

 حالة النجاة من عنف أسري )اإلسكان(  •

 تصفيفات الشعر وتسريحات الشعر المميزة الحامية والتي تعبر عن ثقافة الفرد  •

 . كيف أعرف إذا ما تمت ممارسة التمييز ضدي؟ 4 

ك تمييز  نادًرا ما يكون التمييز غير المشروع واضًحا ويمارس بأشكال كثيرة. إذا كنت تتساءل ما إذا وقع علي

أو   412- 360- 9553من قبل، فموظفونا في خدمتك لمناقشة الموقف معك. تفضل باالتصال بنا على رقم 

 ! human.relations@pittsburghpa.gov، أو أرسل إلينا بريدًا إلكترونيًا عبر 412- 255- 2600

 . ماذا علّي أن أفعل إذا كنت أعتقد أنني وقعت ضحية للتمييز؟ 5 

إذا كنت تعتقد أنك وقعت ضحية للتمييز في مدينة بيتسبرغ في اإلسكان أو التوظيف أو أماكن اإلقامة العامة  

 . PghCHRاالتصال بـ أو خدمات المدينة بسبب انتمائك للفئة المحمية، يُرجى  

متاحة  PghCHRحتى وإن كنت غير متأكد من ممارسة تمييز ضدك، يُرجى االتصال بنا في كل األحوال.  

للرد على األسئلة وتقديم معلومات تعريفية عن الموارد والتمييز وحقوقك، باإلضافة إلى تلقي الشكاوى  

 المتعلقة بالتمييز غير المشروع.

ا التأكد من جمع وحفظ أي مالحظات ورسائل ووثائق ورسائل نصية وسجالت هاتفية وأسماء  يُرجى أيضً 

ومعلومات االتصال الخاصة بالشهود المحتملين وأي أدلة أخرى تعرفها. من أجل اتخاذ قرار سواء بوقوع 

 الحصول على هذه المعلومات واستعراضها.  PghCHRالتمييز أم ال، سيطلب محققو 

 ؟ PghCHR. من يجوز له تقديم شكوى لـ 6

يجوز ألي شخص أو مجموعة من األشخاص أو مؤسسة )مؤسسات( يدعون إيذائهم بتمييز غير مشروع في  

 مدينة بيتسبرغ في اإلسكان أو التوظيف أو أماكن اإلقامة العامة أو خدمات المدينة تقديم شكوى.  

 ن أقدم شكوى في حالة عدم العيش في مدينة بيتسبرغ؟.  أي7

  المتحدةقسم وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية بالواليات يجوز تقديم شكاوى التمييز المتعلقة باإلسكان مع 

(HUD يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع الوزارة اإللكتروني عبر النقر .)أو االتصال  هنا

 . 8339- 877- 800- 1أو  9777- 669- 800- 1على رقم 

(. EEOC) لجنة تكافؤ فرص العمل بالواليات المتحدةيجوز تقديم شكاوى التمييز المتعلقة بالتوظيف مع 

-1أو االتصال على رقم  هنانة اإللكتروني عبر النقر يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقع اللج

)خاصية الهاتف النصي للمتصلين من الصم/ضعاف السمع فقط(   6820- 669- 800- 1أو  4000- 669- 800

 للمتصلين من الصم/ضعاف السمع فقط(.  )خدمة الفيديو بلغة اإلشارة األمريكية  5122- 234- 844- 1أو 

بلجنة العالقات اإلنسانية بمقاطعة  إذا وقعت حالة التمييز المزعوم في مقاطعة أليجيني، فيمكنك االتصال 

أو االتصال على   هنامن المعلومات على موقعهم اإللكتروني عبر النقر  . يمكنك العثور على مزيدأليجيني

(412 )350 -6945 . 
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بلجنة العالقات اإلنسانية بوالية  إذا وقعت حالة التمييز المزعومة في أي مكان في بنسلفانيا، فيمكنك االتصال 

أو االتصال بهم على   هنا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات على موقعهم اإللكتروني عبر النقر بنسلفانيا

 )لمستخدمي خاصية الهاتف النصي فقط(.   7279- 787( 717أو ) 4410- 787( 717)

 ؟ PghCHR. كم تبلغ تكلفة تقديم شكوى لـ 8 

 .PghCHRليس هناك تكلفة أو رسوم نظير تقديم شكوى لـ 

 ؟ PghCHR. إلى متى يمكنني تقديم شكوى لـ 9

 ؟PghCHRلديك سنة واحدة من تاريخ واقعة اإليذاء أو انتهاك حقوقك لتقديم شكوى لـ 

 . هل يجب علّي توكيل محاٍم لتقديم الشكوى أو الرد على شكوى ما؟ 10

.  إن قرار توكيل محام  عنك PghCHR لتقديم الشكوى أو الرد على شكوى مع ال، ال يجب عليك توكيل محام  

متروك لك. إذا كان لديك محام  بالفعل، فلحماية سريتك، نحتاج منك أو منه تقديم مستند مكتوب، مثل إشعار 

 بالمثول، إلثبات أنه يمثلك. 

نموذج  PghCHRيمكنك أيًضا اختيار شخص ما ليس محاميًا لتمثيلك.  بالنسبة لهذا النوع من التمثيل، لدى 

 . النقر هنا للمدعى عليهمأو عن طريق  النقر هنا لمقدمي الشكاوىيجب ملؤه وتقديمه. يمكنك تنزيله عن طريق 

بموجب قانون اإلسكان العادل، بعد إيجاد السبب المحتمل، توفر اللجنة تمثيل لمقدمي الشكاوى في قضايا  

 المتعلقة باإلسكان.التمييز 

 لتقديم شكوى؟ PghCHR. ماذا يحدث عندما أتصل بـ 11

سيحاول المنسق الذي يأخذ البيانات العمل معك على تحديد موعد لتقديم المعلومات. وأثناء هذا الموعد، 

. بعد PghCHRسيطرح عليك المنسق أسئلة وقد يبحث في األدلة لتحديد ما إذا كان يمكن تقديم الشكوى مع 

 االنتهاء من أخذ المعلومات، سيتم تقديم الشكوى وتسجيلها وتسليمها إلى المدعى عليه. 

 "مقدم الشكوى" هو الشخص الذي يقدم الشكوى. "المدعى عليه" هو الشخص الذي حرر المقدم شكوى ضده. 

 . ماذا يحدث بعد تقديمي الشكوى؟ 12

نسخةً من الشكوى إلى المدعى عليه عبر البريد المسجل. إذا كانت القضية   PghCHRسيرسل أحد موظفي 

أيام من تاريخ استالم الشكوى وبيان  10متعلقة باإلسكان، يتعين على المدعى عليه تقديم رد في غضون 

  . أما في القضايا المتعلقة بالتوظيف وأماكن اإلقامة العامة وخدماتPghCRHموقف )يُعرف باسم "رد"( لـ 

يوًما لتقديم رد. ينبغي للمدعى عليه إرسال نسخة من اإلجابة إلى مقدم   30المدينة، فيُمنح المدعى عليه 

على معلومات سرية ال يتم مشاركتها مع مقدم   -في بعض األحيان  - الشكوى أيًضا. تحتوي بيانات الموقف 

ة، وسيتم إرسال خطاب التكليف  الرد، سيتم تكليف أحد المحققين بالقضي PghCHRالشكوى. بمجرد استالم 

 إلى مقدم الشكوى. 

سيستعرض بعدها المحقق الشكوى والرد وأي وثائق أو أدلة أخرى مقدمة. سيبدأ المحقق بعد ذلك في االتصال 

بالطرفين والشهود لتحديد موعد لعقد مقابالت معهم وطلب الحصول على المعلومات. إلجراء التحقيق، من  

 محقق أسماء ومعلومات اتصال بالشهود والطرفين حديثة ودقيقة. المهم أن يكون بحوزة ال
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سيسأل المحقق أيًضا الطرفين إذا كانا يرغبان في إجراء وساطة/مصالحة في القضية، ما يعني محاولة العمل  

إلبرام اتفاق طوعي لحل القضية. إذا كان الطرفان يرغبان في إجراء  PghCHRمع شخص من 

بكال الطرفين ويحدد موعدًا للوساطة. إذا   PghCHRتحقيق. يتصل شخص من وساطة/مصالحة، سيتوقف ال

، فستُغلق القضية بناًء على بنود االتفاق. للتعرف على مزيد  PghCHRتم التوصل إلى اتفاق ووافقت عليه 

 من تفاصيل عملية الوساطة، اطلع على إجراءات الوساطة الخاصة بنا. 

اق، فسيستمر التحقيق. يجوز للمحقق أو الطرفين طلب عقد اجتماع إذا لم يتم التوصل إلى وساطة أو اتف

لتقصي الحقائق. يُعد االجتماع بمثابة فرصة الستعراض األدلة التي ُجمعت ولمشاركة أي أدلة لم يتم  

مشاركتها بعد. باإلضافة إلى استعراض األدلة، فاالجتماع فرصة لتوضيح أي مشكلة )مشكالت( تنشأ في  

 ه المرحلة، ال تزال الوساطة خياًرا مطروًحا.القضية. وفي هذ

 . ماذا يحدث بعد إجراء التحقيق؟ 13

بمجرد انتهاء المحقق من إجراء التحقيق، يقدم النتائج التي توصل إليها وتوصياته إلى قسم استعراض االمتثال  

(CRS في )PghCHR  :الموافقة على  ( ب1للتصويت عليها. عادةً ما تكون التوصيات واحدة من ثالث نتائج

( باإلقرار بنتيجة عدم 3( باإلقرار بنتيجة أن ثمة سببًا محتماًل* لوقوع حادثة التمييز أو 2اتفاق تسوية أو 

وجود سبب محتمل** لوقوع حادثة التمييز. لقسم استعراض االمتثال قبول التوصية أو التوصل إلى استنتاج  

 تحقيقات.مختلف أو إرسال القضية مجددًا إلجراء مزيد من ال

*"السبب المحتمل" هو معيار قانوني يعني وجود أساس معقول لالستنتاج بأن شخًصا ما ربما يكون قد انتهك  

القانون، بناًء على القانون والمالبسات واألدلة المتاحة. كشف السبب المحتمل ال يتطلب استنتاج اليقين المطلق  

 بأن شخًصا ما قد انتهك القانون.

ب المحتمل" يعني باألساس عدم وجود أساس معقول لالستنتاج بأن شخًصا ما ربما يكون **"عدم وجود السب

قد انتهك القانون، بناًء على القانون والمالبسات واألدلة المتاحة. وعدم وجود سبب محتمل ال يعني بالضرورة 

 دم القانون التعويض دائًما. أن شيئًا لم يحدث. فاإليذاء يقع بأشكال متعددة ويتم الشعور به بطرق كثيرة، وال يق

 . ماذا يحدث بعد اتخاذ قسم استعراض االمتثال لقرار؟ 14

 الطرفين بالنتيجة.  PghCHRتخطر 

بالنسبة للقضايا التي تنتهي بعدم وجود سبب محتمل أو وجود سبب محتمل، يمكن ألي من الطرفين أن يطلب  

استنادًا إلى أدلة جديدة وذات صلة ومادية لم   أيام تقويمية من تاريخ اإلشعار إعادة النظر، 10في غضون 

يُنظر فيها بالفعل وقد تؤثر في عملية التقرير. يستعرض المدير التنفيذي جميع طلبات إعادة النظر ويبّت فيها.  

 وال تعني الموافقة على إعادة النظر بالضرورة أنه سيتم تغيير القرار.

( لم يتم اكتشاف سبب محتمل، سيتم  3هت مدة إعادة النظر، و( انت2( كان لم يتم اكتشاف سبب محتمل، و1إذا 

 إغالق القضية تلقائيًا. 

إذا ُرفعت القضية بطريقة ثنائية مع لجنة تكافؤ فرص العمل ولم يتم اكتشاف سبب محتمل، فبإمكان مقدم  

الشكوى الطلب من مكتب تكافؤ فرص العمل استعراض مطابقة االعتبارات مع النتائج من خالل المكتب  

اإلقليمي للجنة تكافؤ فرص العمل في بنسلفانيا عبر إرسال بريد إلكتروني إلى  

PHLSTATEANDLOCAL@EEOC.gov 
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موعدًا لعقد اجتماع إلزامي   PghCHRإذا تم الكشف عن سبب محتمل وانتهت مدة إعادة النظر، فستحدد 

لى  للمصالحة/الوساطة.  يجب على كال الطرفين حضور االجتماع لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما التوصل إ

اتفاق، ولكن ال يمكن إجبار أي منهما على التوقيع على اتفاق. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم إرساله إلى قسم  

استعراض االمتثال إلجراء تصويت. وإذا وافق قسم استعراض االمتثال على االتفاق، فستُغلق القضية بناًء  

القضية إلى جلسة استماع علنية أمام قسم االستماع  على بنود االتفاق. إذا لم يتم إبرام اتفاق، فربما تُحول

 أو في حاالت أخرى، يجوز للطرفين اختيار الذهاب إلى المحكمة.  PghCHRالعلني التابع لمفوضي 

 . ما هي جلسة االستماع العلنية؟ 15

 جلسة االستماع العلنية هي عملية رسمية قضائية يحضرها طرفا الشكوى. جلسة االستماع متاح حضورها

للعامة وتشبه مراحل إدارتها جلسة االستماع التي تُجرى في المحاكم. يترأس الجلسة مفوض أو أكثر من 

المفوضين التابعين لقسم جلسات االستماع العلنية. إذا وكل الطرفان محاميين، فيجوز تواجدهما معهما. يجوز  

. في جلسة االستماع، يجوز للطرفين الشهادة )تحت القسم( وتقديم األدلة   للطرفين أيًضا المثول بدون محام 

 وتقديم الحجج القانونية.  سينظر المفوضون رؤساء الجلسة في كل ما سلف ذكره أثناء أخذ قرارهم. 

إذا وجد المفوضون الرؤساء أن المدعى عليه ارتكب أي ممارسات تمييزية غير مشروعة، فستصدر اللجنة  

متع اللجنة بسلطة واسعة لمنح الدعم الذي سيساعد على إصالح الوضع. قد  أمًرا قاباًل للتنفيذ وملزًما قانونيًا. تت

يتضمن األمر أموًرا مثل الطلب من المدعى عليه إيقاف الممارسة )الممارسات( التمييزية، واالمتثال لقانون 

حقوق  الحقوق المدنية، ودفع تعويضات مالية لمقدم الشكوى، ودفع أتعاب المحامي، وتلقي تدريب في مجال ال 

المدنية، وإعادة صياغة السياسات، و/أو دفع غرامة. يجوز إنفاذ األمر واستئنافه أمام محكمة الدعاوى المدنية  

 التابعة لمقاطعة أليجيني. 

 . ما هي بعض األمثلة المحددة على سبل االنتصاف التي قد تطلبها اللجنة؟ 16

الشكوى إعادة دفع األجور أو المنافع أو   في قضايا التوظيف، قد تتضمن سبل االنتصاف المحتملة لمقدم

الفرص الضائعة وتسديد أتعاب المحاماة المعقولة. ويجوز لمقدم الشكوى أيًضا أن يكون مؤهاًل لقبول  

عضويته في أي منظمة عمالية أو استعادة عضويته فيها والعودة إلى منصبه أو الحصول على ترقية أو النقل  

 إلى المنصب الذي يسعى إليه. 

قضايا اإلسكان، قد تتضمن سبل االنتصاف شراء أو استئجار المنزل أو الشقة التي كان يسعى مقدم   في

الشكوى للحصول عليها بشروط متساوية في األحكام والشروط والتسهيالت والخدمات واالمتيازات.  قد  

عاب محامي مقدم  يصبح المدعى عليه مسؤواًل أيًضا عن سداد النفقات التي دُفعت باألموال الخاصة وأت

 الشكوى. 

في قضايا أماكن اإلقامة العامة، يجوز لمقدم الشكوى تلقي المزايا أو التسهيالت أو الخدمات أو االمتيازات  

والمنتجات أو البضائع الخاصة بمكان خدمة المدعى عليه أو مكان الترفيه الخاص به.  قد يتلقى مقدم الشكوى  

 إلثبات. أيًضا نفقات شخصية ومعقولة وقابلة ل 

بغض النظر عن نوع القضية، يجوز للجنة أيًضا طلب تلقي المدعى عليه تدريبًا عن قانون الحقوق المدنية  

و/أو تبني سياسات غير تمييزية. يجوز للجنة أيًضا مراقبة المدعى عليه لمدة معينة من الوقت؛ لضمان امتثاله  

 لألمر وعدم انتهاكه لقوانين الحقوق المدنية. 

 . هل يمكنني الوصول إلى ملف قضيتي، وإن أمكن ذلك، فمتى وكيف؟ 17



عادةً ما تُحفظ السجالت المتعلقة بحاالت التمييز في اإلسكان والتوظيف وأماكن اإلقامة العامة لمدة ال تقل عن 

مدى  ثماني سنوات. وعلى الرغم من ذلك، يتم االحتفاظ بالقضايا التي حولت إلى جلسات االستماع العلنية 

 الحياة. 

ال يتم مشاركة جميع سجالت ملف القضية مع الطرفين. تظل بعض السجالت سرية ومحمية بموجب العديد  

 من القوانين. 

(  412إذا كنت ترغب في طلب الحصول على سجالت من ملف قضيتك، يُرجى االتصال باللجنة على )

نموذج طلب الحق في  وقد تكمل  human.relations@pittsburghpa.govأو على موقع  2600- 255

بزيارة الخاص بالمدينة. لمزيد من المعلومات عن سياسات بيتسبرغ عن الحق في المعرفة، فتفضل  المعرفة

 . هناالموقع اإللكتروني 

 . أين يمكنني العثور على قواعد اللجنة ولوائحها؟ 18

 ولوائحها.  PghCHRانقر هنا لالطالع على قواعد 

 . أين يمكنني العثور على جزء مجموعة قوانين مدينة بيتسبرغ الذي يسري على اللجنة؟ 19

هناك الكثير من األقسام في مجموعة قوانين مدينة بيتسبرغ تتعلق على وجه التحديد بالممارسة العادلة.   

نترنت على موقع  الموجود على اإل  مجموعة قوانين بيتسبرغ لقراءة هذه األقسام، اذهب إلى إصدارنا من 

Municode.com . 

 من هذه القوانين:  HTMLنصائح حول استخدام إصدار 

 Pittsburgh, PA Code، انقر على الرابط الخاص بـ Municode.com.     على الموقع اإللكتروني 1

of Ordinances   بيتسبرغ، مجموعة أوامر(PA) 

  Title VI.     على الجانب األيسر من شريط التنقل، انقر نقًرا مزدوًجا على رمز المجلد الموجود أمام 2

 )السلوك(.  Conduct)الباب السادس(: 

)المادة الخامسة(:   Article V.     ثم انقر نقًرا مزدوًجا على المجلد الصغير الموجود أمام 3

Discrimination  .)التمييز( 

 ا، انقر نقًرا مزدوًجا على المجلد الصغير الموجود أمام الفصل الذي ترغب في قراءته. .     بعده4

.     في النهاية، انقر نقًرا مزدوًجا على صفحة الرسم البياني الصغيرة الموجودة أمام قسم الفصل الذي  5

 ترغب في قراءته.

 . ما هي مهام المفوضين، وكيف أصبح مفوًضا إذا كنت مهتًما؟ 20

 للتعرف على مزيد من التفاصيل! هنازيارة صفحة المفوضين قم ب
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 رابط صفحة المفوضين

 PghCHRمفوضو 
 قريبًا! -األسئلة الشائعة عن المفوضين 

  

  

هل أنت مهتم أن تصبح مفوًضا؟ أرِسل سيرتك الذاتية وخطاب تعريفي تشرح فيه اهتمامك بالوظيفة عبر  

 human.relations@pittsburghpa.govالبريد اإللكتروني إلى : 
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