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اإلنس ان حق وق ق انون
م اين والي ة ف ي

لجنة حقوق اإلنسان في والية ماين :ما ھي؟
لجنة حقوق اإلنسان في والية ماين ھي الوكالة الحكومية المكلفة
بمسؤولية إنفاذ قوانين مكافحة التمييز في والية ماين .نتلقى
الشكاوى عن التمييز غير القانوني في العمل ،السكن ،التعليم ،دخول
األماكن العامة وتمديد االئتمان والتحقيق فيھا .ونحن نحاول حل ھذه
الشكاوى بما يرضي كافة األطراف المشتركة فيھا .وقد نقوم برفع
القضية إلى المحكمة في حال فشلت الحلول البديلة.

العمل
السكن

تعريف التمييز:

التعليم

.1
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دخول األماكن العامة
المعامالت االئتمانية

.3
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م اين والي ة ف ي اإلنس ان حق وق لجن ة
ستيش ن ھاوس س تايت 51
، ME 04333أوغوس تا

التمييز العلني  -وھو التمييز المتعمد الھادف؛
التعامل الغير متكافئ أو المتباين  -معاملة أعضاء فئة
محمية بطريقة مختلفة وأقل مواتاة من أعضاء الجماعة
األغلبية في وضع مماثل .ويتطلب إثبات الدافع
التمييزي.
األثر المتباين  -السلوك الذي ،على الرغم من أن تطبيقه
بالتساوي على الجميع ،له تأثير سلبي على أفراد فئة
محمية بالمقارنة مع تأثير على أفراد طبقة األغلبية .وال
يوجد تأثير للقصد أو الدافع.

عملية التحقيق

) 6290‐624 (207الھ اتف
) 8729‐624 (207ف اكس
 711ري الي م اين TTY :
www.maine.gov/mhrc

النزاھة :محققوا لجنة حقوق اإلنسان في والية ماين يجمعون
المعلومات بطريقة محايدة .تستند اللجنة في قراراتھا على الوقائع
واألدلة .إذا وجدت اللجنة أسبابا ً معقولة لالعتقاد بأن تمييزاً غير
مشروعا ً قد وقع ،في ذلك الوقت يمثل الشخص الذي قدم الشكوى
في جھود رامية إلى تسوية ھذه المسألة بشكل غير رسمي ،وإذا لزم
األمر ،يتم رفع القضية إلى المحكمة العليا دون أي تكلفة على
صاحب الشكوى.
التسوية :قانون حقوق اإلنسان في والية ماين يسعى للتسويات غير
الرسمية لجميع الشكاوى المقدمة.
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قانون حقوق اإلنسان في والية ماين
ليس كل تمييز غير قانوني .قانون حقوق اإلنسان في والية ماين
يجعل من غير القانوني التمييز في المجاالت التالية وذلك
لألسباب التالية:
العمل :على أساس العرق ،اللون ،الجنس ،التوجه الجنسي،
اإلعاقة الجسدية أو العقلية ،النزعة الوراثية ،الدين ،السن ،النسب
أو األصل .أيضا ،بسبب رفع دعوى أو إثبات حق بموجب قانون
قانون عمال الشركات ،أو االنتقام بموجب قانون المبلغين.
السكن :على أساس العرق ،اللون ،الجنس ،التوجه الجنسي،
اإلعاقة الجسدية أو العقلية ،الوضع العائلي ،الدين ،السن ،النسب
أو األصل .أو أي حالة مثل اإلستفادة من المساعدة العامة التي
تقدمھا الدولة ،الوالية أو المقاطعة.
التعليم :على أساس الجنس ،التوجه الجنسي ،اإلعاقة الجسدية أو
العقلية ،أو األصل أو العرق.
دخول األماكن العامة  :على أساس العرق ،اللون ،الجنس،
التوجه الجنسي ،اإلعاقة الجسدية أو العقلية ،الدين  ،النسب أو
األصل أو )اإلقامة بسبب األطفال(.
المعامالت االئتمانية :فقط على أساس السن ،العرق ،اللون،
الجنس ،التوجه الجنسي ،الحالة الزوجية ،الدين ،النسب أو
األصل.
اإلنتقام :إن قانون حقوق اإلنسان في والية ماين يحظر االنتقام
من أي فرد يعارض أي ممارسة من شأنھا أن تكون انتھاكا ً
للقانون ،أو ألن الفرد قد تقدم بشكوى ،أو شھد أو ساعد بأي شكل
من األشكال في أي تحقيق ،أو إجراء أو جلسة استماع بموجب
القانون.

إجراءات التعامل مع شكوى من التمييز

إدخال/صياغة الشكوى
مقابلة مفصلة مع مقدم الشكوى لتحديد تفاصيل الشكوى و
اختصاص اللجنة .إذا لم يكن ھناك اختصاص أو إذا لم يمكن إثبات
التمييز المزعوم ،يتم رفض الشكوى إداريا ً.

اللوائح اإلجرائية :يتم تعيين إجراءات اللجنة عن طريق اللوائح
المنظمة التي لھا قوة القانون ،و التي ينبغي اإلطالع عليھا.
المفوضون :اللجنة ھي لجنة مواطنين ،وتتألف من خمسة
أشخاص يعينھم الحاكم ويعتمد من قبل مجلس الشيوخ لمدة
خمس سنوات متعاقبة.

إخطار المدعى عليه
وطلب المعلومات
التحقيق
تجمع الحقائق ،إما عن طريق إجتماع تقصي الحقائق ،استعراض
المعلومات الموجودة في الملف ،أو المقابالت مع األطراف ،تتم
كتابة التقرير ،وقد يقوم كال الطرفين بالرد على التقرير؛ يتم توجيه
تقرير يتضمن توصيات الموظفين ورد كل من الشاكي والمدعى
عليه إلى المفوضين للمراجعة.

ترسل نسخة من الشكوى إلى المدعى عليه مع
إخطارا رسميا و طلب للحصول على معلومات ،وتتم
دعوة الطرفين إلى تسوية.

التسوية
إذا كان من الممكن تسوية األمر بين الطرفين قبل تقصي اللجنة،
يتم تنفيذ ھذا االتفاق.

الرفض
إذا أيقن موظفو اللجنة أن شروط اتفاق التسوية قد استوفيت ،يتم
رفض القضية إداريا ً.

النتائج التي توصلت إليھا اللجنة
التوفيق
إذا وجدت اللجنة أنه توجد أسباب معقولة لالعتقاد بأن تمييزاً غير
قانونيا ً قد حدث ،تجري مفاوضات التوفيق.

المحكمة
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية القضية ،يجوز رفع دعوى مدنية في
المحكمة العليا.

في جلسة علنية ،تنظر اللجنة كل قضية وتقوم بالتصويت على
دالئل وجود أو عدم وجود أسباب معقولة لالعتقاد بأن تمييزاً غير
مشروعا ً قد حدث.

الرفض
إذا وجدت اللجنة أنه ال توجد أسباب معقولة لالعتقاد بأن تمييزاً
غير قانونيا ً قد حدث ،يتم رفض الشكوى.

