
عرف حقوقك ا  
األصل القومي، او األصل العرقيالتمییز بناًء على العرق،   

 
یحمیك القانون. وكیف األصل القومي، او األصل العرقيعلى العرق،  التمییز بناءً حول حقوقك ان تكون حراً من  ھنا أكثرم تعلّ   

 
 شارك ھذا الموضوع:

 
 

 اختار سیناریو:
 

؟األصل القومي، او األصل العرقيما ھو شكل التمییز بناًء على العرق،   
 

في العمل األصل القومي، او األصل العرقيى العرق، التمییز بناًء عل  
 
في السكن األصل القومي، او األصل العرقيالتمییز بناًء على العرق،    
 

والجامعاتفي المدارس  األصل القومي، او األصل العرقيالتمییز بناًء على العرق،   
 

 
 

 
 
 



 
؟األصل القومي، او األصل العرقيما ھو شكل التمییز بناًء على العرق،   

 
 نظرة عامة

 
بطریقة مختلفة بناًء على عرقك، انتمائك الوطني، أو أصلك  عن قصد شركة یعاملوكشخص او  قانوني بانانھ تمییز غیر 

بأن صاحب الملك ال یؤجر أشخاصاً القول لك  وتمقدمت طلب الستئجار شقة  إذاالعرقي. مثالً صاحب الملك یخالف القانون 
 سود.

الوطني. أصلھیین شخص ملون بسبب عرق الشخص، انتمائھ العرقي، او رفض تع صاحب العمل إذاكما انھ بالمثل   
او مانح القروض قد یضع سیاسات  الملك، صاحب او صاحب العملبعض اشكال التمییز غیر القانوني قد تكون حاذقة. مثالً، 

الً رفض توظیف وطني معین. مث أصلانتماء عرقي او  او عرق،من  ألشخاصمتجانس  وغیرعامة تسبب اذى غیر مشروع، 
، الذین احتمال ان یكون لھم سجل جنائي أكثر من البیض في والالتینیینبأي سجل جنائي یؤذي طالبین العمل السود  أحدأي 

 تأدیةعلى قدرة طالب العمل ب تأثیرنظام العدالة الجنائیة الحالي. عدة من أنواع اإلدانة، بما فیھا ادانات قدیمة، لن یكون لھا أي 
 العمل.

قانوني. باإلضافة الى، " غیرعامة الستبعاد األشخاص الذین لدیھم سجل جنائي تصل الى تمییز "تأثیر متبایناسة سی  
بناًء على أسباب تبني ھذه السیاسة، الحقائق سوف تظھر ان ھذه السیاسة قد كانت مدفوعة بالرغبة الستبعاد األشخاص ذو  

ل عن قصد تمییز عرقي غیر قانوني ایضاً.السیاسة تشكاللون بسجل جنائي، في ھذه الحالة   
 

 حقوقك
ــ قوانین عدم التمییز الفیدیرالیة تمنع التمییز في اإلسكان، االئتمان، التوظیف، و "الخدمات العامة" كالمطاعم، 

.والقطاراتمسارح األفالم، الحدائق،   
مفتوحة للعامة بسبب عرقك، اصلك العرقي، او او خدمات في اعمال  إسكان، ــ ال یتم ان تمنع من عمل،

سعراً مختلفاً بسبب عرقك، اصلك العرقي، او انتمائك  جعلك تدفعانتمائك الوطني، لیس باإلمكان ان یتم 
 الوطني.

ــ الدستور یمنع الحكومة من ان تعرضك لمعاملة اسوء بسبب عرقك، اصلك العرقي، او انتمائك الوطني، في 
ت.أي حالة من الحاال  
المحلیة قد تزود ایضاً بحمایة ضد التمییز على أسس عرقك، اصلك العرقي، او  والقوانینــ قوانین الوالیة 

.قوميانتمائك ال  
 

 تؤمن بان حقوقك تم انتھاكھا  أنك إذاماذا تفعل 
 

اوجد األشخاص  طلب،برید الیكتروني، رسائل نصیة، وثائق  -على سبیل المثالــ اجمع كل الوثائق التي قد تدعم ادعائك ـ 
 الذین شھدوا التصرف التمییزي.

 .بانھ قد تم التمییز ضدك لإلیمانالحقائق التي قادتك  وجمیع لألحداثــ اكتب الجدول الزمني 
او أصول عرقیة، او  ــ بإمكانك ان تُظھر بانك كنت قد تعرضت للتمییز المقصود باإلشارة الى اشخاص من عروق مختلفة،

، او باإلشارة الى تصرفات صاحب الملك، او صاحب العمل التي ال معنى لھا بغیاب أفضلحاذوا على معاملة  قومیةأصول 
 التمییز. 

 ان تقدم شكواك الیھا. بإمكانكــ اعرف أي وكالة حكومیة 
تختلف  واإلجراءاتقد یكون بإمكانھا المساعدة،  ومحلیةھذا قد یكون بعض األحیان مربكاً الن ھناك وكاالت فیدیرالیة، والیة، 
 الحضاریة. والتنمیة: للسكن: دائرة السكن بناًء على مكان سكنك. ابدئ بالمواقع االلیكترونیة للوكاالت الفیدیرالیة

 للعمل: لجنة تساوي فرص التوظیف. لتسلیف المستھلك: مكتب حمایة المستھلك المالیة. 
 التي قد تساعد.قد یكون لدیھا وكالتھا الخاصة ــ مدینتك او بلدتك 

 تحقیقاً بدون أي تكلفة لك. جريوتشكواك مع أي وثائق داعمة، لــ ھذه الوكاالت سوف تسألك ان تقدم شرحاً 



  بان یتم  والفرصةؤدي الى تعویض مالي لك كن على علم بان الفترة الزمنیة لتقدیم شكوى قد تكون قصیرة.  ھذه اإلجراءات قد ت
 .لألماممضیاً  ھیغیر سیاستاخذك بعین االعتبار للعمل او السكن. وقد تتطلب على صاحب العمل او السكن بان 

 تقدم دعوى قضائیة في محكمة الوالیة او محكمة فیدیرالیة.ایضاً  بإمكانكــ 
 
 
 
 

 ھل من الممكن ان اواجھ انتقام لتقدیم الشكوى؟
 
 

 السكن او صاحب العمل ضدك بعد علمھ بالقضیة القضائیة.ــ خذ مالحظة بأي تصرف یتخذه مالك 
 ھذا السلوك قد یخالف حق التعدیل األول الخاص بك بان تكون حراً من أي انتقام للشكوى حول التمییز.

ان تقدم شكوى انتقام منفصلة الى الوكالة المناسبة او ان تعدّل دعوتك القضائیة لتضمن شكوى  بإمكانكحصل ھذا،  إذا ــ
 نتقام.اال
 

 مصادر إضافیة 
 
    

 ــ لجنة تساوي فرص التوظیف
     http://www.eeoc.govU30T/ 
 

 الحضاریة. والتنمیةن اسكــ دائرة اال
http://www.hud.gov30T/ 

 
 ــ دائرة التعلیم، مكتب الحقوق المدنیة

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 
 

 حمایة البیئة. ووكالةوائر المواصالت، الزراعة، العمل، ــ من الممكن تقدیم شكاوى الحقوق المدنیة ایضاً مع د
 

 الدفاع  محاموــ صندوق 
https://www.naacpldf.org30T/ 

 
 ــ لجنة المحامیین للحقوق المدنیة

https://lawyerscommittee.org30T/ 
 

 ــ صندوق الدفاع القانوني المكسیكي األمریكي
ttp://www.maldef.orgh30T/ 

 
 ــ جمعیة اإلسكان العادل الوطني

https://nationalfairhousing.org30T/ 
 
 

 السیناریوشارك ھذا 
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 في العملالمبني على العرق، األصل العرقي، او األصل القومي  التمییز
 

 حقوقك
 

 توظیفك، ترفیعك، او اعطائك زیادة بناًء على عرقك، اصلك العرقي، او اصلك القومي.ــ لیس باإلمكان رفض 
ــ امثلة على التمییز غیر القانوني تحت قانون تساوي فرص التوظیف الفیدرالي تتضمن أي قرار من قبل صاحب العمل برفض 

وضع متطلبات للتعیین غیر ا یتضمن ایضاً تعیین، او بفرض شروط بناًء على العرق، األصل العرقي، او األصل القومي. ھذ
 اشخاصاً بناًء على العرق، األصل العرقي، او األصل القومي، او أي فئة محمیة أخرى. وتستبعدالعمل  ألداءمتطلبة قي الواقع 

 ــ الدستور یمنع الحكومة ایضاً باي حالة من تعریضك لمعاملة اسوء بسبب عرقك، اصلك العرقي، او اصلك القومي.
 
 

 تؤمن بان حقوقك تم انتھاكھا  أنك إذاماذا تفعل 
 

برید الیكتروني، رسائل نصیة، وثائق طلب، اوجد األشخاص الذین -على سبیل المثالــ اجمع كل الوثائق التي قد تدعم ادعائك ـ 
 شھدوا التصرف التمییزي.

 بانھ قد تم التمییز ضدك. لإلیمانالحقائق التي قادتك  وجمیع لألحداثــ اكتب الجدول الزمني 
ــ بإمكانك ان تُظھر بانك كنت قد تعرضت للتمییز المقصود باإلشارة الى اشخاص من عروق مختلفة، او أصول عرقیة، او 

، او باإلشارة الى تصرفات صاحب العمل، الشركة، او صاحب العمل المحتمل التي ال أفضلأصول وطنیة حاذوا على معاملة 
 تمییز.معنى لھا بغیاب ال

 ــ قدم شكوى الى لجنة تساوي فرص التوظیف. 
 ــ مدینتك او بلدتك قد یكون لدیھا وكالتھا الخاصة التي قد تساعد.

 تحقیقاً بدون أي تكلفة لك. وتجريشكواك مع أي وثائق داعمة، لــ الوكاالت الحكومیة سوف تسألك ان تقدم شرحاً 
. وقد تتطلب على صاحب ذكوربان یتم اخذك بعین االعتبار للعمل الم لفرصةواھذه اإلجراءات قد تؤدي الى تعویض مالي لك 

 .لألماممضیاً  ھیغیر سیاستالعمل بان 
 ایضاً تقدم دعوى قضائیة في محكمة الوالیة او محكمة فیدیرالیة. بإمكانكــ 
 
 

 ھل من الممكن ان اواجھ انتقام لتقدیم الشكوى؟
 
 

 العمل الحالي ضدك بعد علمھ بالقضیة القضائیة.ــ خذ مالحظة بأي تصرف یتخذه صاحب 
 ھذا السلوك قد یخالف حق التعدیل األول الخاص بك بان تكون حراً من أي انتقام للشكوى حول التمییز.

ان تقدم شكوى انتقام منفصلة الى الوكالة المناسبة او ان تعدّل دعوتك القضائیة لتضمن شكوى  بإمكانكحصل ھذا،  إذاــ 
 االنتقام.

 
 

 مصادر إضافیة 
 

    
 ــ لجنة تساوي فرص التوظیف

     http://www.eeoc.gov30T/ 
 

 ــ مشروع التوظیف القانوني الوطني
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https://www.nelp.org30T/ 
 

 الدفاع  محاموــ صندوق 
https://www.naacpldf.org30T/ 

 
 ــ لجنة المحامیین للحقوق المدنیة

https://lawyerscommittee.org30T/ 
 
 

 ــ صندوق الدفاع القانوني المكسیكي األمریكي
http://www.maldef.org30T/ 

 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 

 اإلسكانالتمییز المبني على العرق، األصل العرقي، او األصل القومي في 
 

 امثلة على التمییز المبني على العرق، األصل العرقي، او األصل القومي في اإلسكان
 

 او یبیع أناس سود. رال یؤجالملك  او صاحبلك بان المالك  وقیلقدمت طلب استئجار شقة، او شراء منزل  إذاــ 
قومي  أصلعرقي، او  عرق، أصلألناس من اذى  متجانسة تسببوغیر ــ مانح السكن او االئتمان لدیھ سیاسة غیر عادلة 

ن محدد. على سبیل المثال، تم رفض منحك قرض عقاري بسبب عرقك، او وكالة ترفض إعطاء قرض او تغطیة تامین ال
 العقار یقع في منطقة معینة، او ترفض إعطاء قرض او تغطیة تامین بشروط متساویة.

 
 حقوقك

 
الفیدرالي ایضاً یمنح . قانون الفرص االئتمانیة المتساویة واإلقراضــ قانون اإلسكان العادل الفیدرالي یمنع التمییز في اإلسكان 

 بوضوح التمییز المبني على العرق، اللون، او األصل القومي. حمایة من التمییز في اإلقراض. كال القانونین یمنعا
 . باإلسكانالمتعلقة  والخدماتــقوانین الوالیة والمحلیة لحقوق المدنیة/االنسان، عادة تمنع التمییز في اإلسكان 

 

 تؤمن بان حقوقك تم انتھاكھا  أنك إذاماذا تفعل 
 

برید الیكتروني، رسائل نصیة، وثائق طلب، اوجد األشخاص الذین -سبیل المثال ــ اجمع كل الوثائق التي قد تدعم ادعائك ـ على
 شھدوا التصرف التمییزي.

 بانھ قد تم التمییز ضدك. لإلیمانالحقائق التي قادتك  وجمیع لألحداثــ اكتب الجدول الزمني 
ــ بإمكانك ان تُظھر بانك كنت قد تعرضت للتمییز المقصود باإلشارة الى اشخاص من عروق مختلفة، او أصول عرقیة، او 

 ، او باإلشارة الى تصرفات صاحب الملك التي ال معنى لھا بغیاب التمییز.أفضلأصول وطنیة حاذوا على معاملة 
 المریكیة، و/او مكتب حمایة المستھلك المالي.الحضاریة ا والتنمیةــ قدم شكوى الى دائرة االسكان 

 تھا الخاصة التي قد تساعد.ــ مدینتك او بلدتك قد یكون لدیھا وكاال
 تحقیقاً بدون أي تكلفة لك. وتجريــ الوكاالت الحكومیة سوف تسألك ان تقدم شرحاً شكواك مع أي وثائق داعمة، 

المذكور. وقد تتطلب على  لإلسكانبان یتم اخذك بعین االعتبار  والفرصةھذه اإلجراءات قد تؤدي الى تعویض مالي لك 
 .لألماممضیاً  ھیغیر سیاستبان  زود السكنصاحب العمل او م

 ایضاً تقدم دعوى قضائیة في محكمة الوالیة او محكمة فیدیرالیة. بإمكانكــ 
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 ھل من الممكن ان اواجھ انتقام لتقدیم الشكوى؟
 
 

 تخذه صاحب الملك الحالي ضدك بعد علمھ بالقضیة القضائیة.ــ خذ مالحظة بأي تصرف ی
 ھذا السلوك قد یخالف حق التعدیل األول الخاص بك بان تكون حراً من أي انتقام للشكوى حول التمییز.

 ان تقدم شكوى انتقام منفصلة الى الوكالة المناسبة او ان تعدّل دعوتك القضائیة لتضمن شكوى بإمكانكحصل ھذا،  إذاــ 
 االنتقام.

 
 

 مصادر إضافیة 
 

 الحضاریة. والتنمیةــ دائرة االسكان 
http://www.hud.gov30T/ 

 
 الدفاع  محاموــ صندوق 

https://www.naacpldf.org30T/ 
 

 ــ لجنة المحامیین للحقوق المدنیة
https://lawyerscommittee.org30T/ 

 
 

 ــ صندوق الدفاع القانوني المكسیكي األمریكي
http://www.maldef.org30T/ 

 
 

 ــ تحالف اإلسكان العادل الوطني
 

https://nationalfairhousing.org30T/ 
 
 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 
 
 

التمییز المبني على العرق، األصل العرقي، او األصل القومي في المدارس 
 والجامعات
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مدارس امثلة على التمییز المبني على العرق، األصل العرقي، او األصل القومي في ال
 والجامعات

 
قوميال األصل، او األصل العرقيــ فصل الصفوف او النشاطات برعایة المدرسة بناًء على العرق،   

 ــرفض تقدیم خدمات لغویة لمتعلمي اللغة اإلنكلیزیة.
وطني معین، دون اآلخرین. أصلــ معاقبة طالب من عرق، انتماء العرقي، او   

القومي. أصلھمــ توفیر مصادر مختلفة للطالب بناًء على عرقھم، انتماءھم العرقي، او   
القومي من قِبل كلیة التدریس، زمالء الدراسة، او عاملوا  األصل، او األصل العرقيــ المضایقة او التصنیف بناًء على العرق، 

 المدرسة.
للتفتیش او االعتقال.حدد وطني م أصلــ استھداف طالب من عرق، انتماء عرقي، او   

 
 

 حقوقك
 

ــ تحت البند السادس من قانون الحقوق المدنیة، یمنع التمییز بناًء على العرق، اللون، او األصل القومي في البرامج او 
التي تتلقى تمویالً من دائرة التعلیم االمریكیة. والجامعات. ھذا یتضمن المدارس ةالنشاطات المتلقیة لمساعدات مالیة فیدرالی  

أي تمویل فیدرالي، لذلك حمایات البند السادس ال تطبق علیھا) (مالحظة: بعض المدارس الخاصة ال تتلقى    
د تمنع القومي التي ق األصل، او األصل العرقيــ على مؤسساتك التعلیمیة ان ترد حاالت التمییز او المضایقة بناًء على العرق، 

مدرستك التعلیمیة. وبرامجاو تحدد من قابلیتك ان تساھم او تنتفع من نشاطات   
 
 

 تؤمن بان حقوقك تم انتھاكھا  أنك إذاماذا تفعل 
 
 

برید الیكتروني، رسائل نصیة، وثائق طلب، اوجد األشخاص الذین -ــ اجمع كل الوثائق التي قد تدعم ادعائك ـ على سبیل المثال
 التمییزي. شھدوا التصرف

 بانھ قد تم التمییز ضدك. لإلیمانالحقائق التي قادتك  وجمیع لألحداثــ اكتب الجدول الزمني 
ــ بإمكانك ان تُظھر بانك كنت قد تعرضت للتمییز المقصود باإلشارة الى اشخاص من عروق مختلفة، او أصول عرقیة، او 

 صرفات الُمدرس او الطالب الزمیل التي ال معنى لھا بغیاب التمییز.، او باإلشارة الى تأفضلأصول قومیة حاذوا على معاملة 
 ــ قدم شكوى الى مكتب الحقوق المدنیة في دائرة التعلیم االمریكیة.

 المدنیة او حقوق االنسان التي قد تساعد. الخاصة للحقوقــ مدینتك او بلدتك قد یكون لدیھا وكالتھا 
 تحقیقاً بدون أي تكلفة لك. وتجريشكواك مع أي وثائق داعمة، لقدم شرحاً ــ الوكاالت الحكومیة سوف تسألك ان ت

المذكور. وقد تتطلب  لإلسكانبان یتم اخذك بعین االعتبار للعمل او  والفرصةھذه اإلجراءات قد تؤدي الى تعویض مالي لك 
 .لألماممضیاً  تغیر سیاستھا المدرسة بانعلى 

 في محكمة الوالیة او محكمة فیدیرالیة.ایضاً تقدم دعوى قضائیة  بإمكانكــ 
 
 

 مصادر إضافیة
 

 ــالحیاة كأسود في الحرم الجامعي: خریطة طریق لنشاط طالب
-black-while-education/living-inequality-and-justice/race-lhttps://www.aclu.org/issues/racia

campus 
 

 مدنیةحقوق الالــ دائرة التعلیم، مكتب 

https://www.aclu.org/issues/racial-justice/race-and-inequality-education/living-while-black-campus
https://www.aclu.org/issues/racial-justice/race-and-inequality-education/living-while-black-campus


 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html 

 
 الحقوق المدنیة، قسم الفرص التعلیمیةالعدل، فرع ــ دائرة 

 
section-opportunities-https://www.justice.gov/crt/educational 

 
 ــ مركز التعلیم القانوني
w.edlawcenter.orghttp://ww30T/ 

 
 ــ الكرامة في المدارس

https://dignityinschools.org30T/ 
 

 ــ جمعیة المحامیین للحقوق المدنیة
https://lawyerscommittee.org30T/ 

 
تكون قادرة على اخذ  وقدالوالیة لدیھا معلومات إضافیة  مباإلضافة الى دوائر تعلی والوالیةة وكاالت حقوق االنسان المحلی

 شكاوى التمییز.
 

 شارك ھذا السیناریو
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