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 معلومات للمدعى علیھم 
 

یصف ھذا المنشور بعض القواعد واإلجراءات التي تنطبق على المدعى علیھم في حاالت التمییز المرفوعة أمام لجنة شیكاغو للعالقات 
وال  یس بیانًا كامالً بجمیع القوانین واإلجراءات التي قد تنطبق.وھذا المنشور ل ).Commission on Human Relationsاإلنسانیة (

  یشكل ھذا المنشور مشورة قانونیة وال یجوز االستشھاد بھ كسلطة قانونیة.
 

 الحالة. ، فیرجى الحفاظ على ھذا المنشور للرجوع إلیھ في حالة استمرارإذا كنت مدعى علیھ في حالة معلقة
 

  )Commission on Human Relationsة (عن لجنة العالقات اإلنسانی
 

وتعتبر  لجنة العالقات اإلنسانیة ھي وكالة مدینة شیكاغو التي تنفذ مرسوم شیكاغو لحقوق اإلنسان ومرسوم شیكاغو لإلسكان العادل.
وتعمل اللجنة أیًضا  الیة.القرارات واألوامر ومذكرات االستدعاء الصادرة عن اللجنة ملزمة قانونًا وقابلة للتنفیذ من خالل محكمة الو

والتمییز في شیكاغو من خالل أنشطة مثل رصد وقوع جرائم الكراھیة ومساعدة ضحایا جرائم الكراھیة والتوسط في  التحیزللقضاء على 
 والتمییز. لتحیزاحل التوترات بین الجماعات وتنفیذ البرامج التعلیمیة وإسداء المشورة إلى حكومة المدینة بشأن المسائل التي تنطوي على 

ویتم تعیین أعضاء مجلس المفوضین من قبل  من قانون بلدیة شیكاغو. 5-8و  2-160و  2-120الفصول وأعمال اللجنة مأذون بھا في 
 العمدة مع تصدیق مجلس المدینة.

 
  حول شكاوى التمییز

 
إن قبول شكواك  وم اإلسكان العادل في شیكاغو.یمكن ألي شخص تقدیم شكوى یدعي فیھا انتھاك مرسوم شیكاغو لحقوق اإلنسان أو مرس

یرد في القسم  فتقدیم الشكوى یعمل فقط على بدء عملیة البت في الحالة. ال یعني أن اللجنة قد قررت وقوع مخالفة قانونیة.
2-120-510(e)-(q) الشكاوى المتعلقة  من قانون بلدیة شیكاغو وفي لوائح التنفیذ المعتمدة من قبل مجلس المفوضین، إجراءات تلقي

 بالتمییز والتحقیق فیھا والفصل فیھا بموجب مرسوم شیكاغو لحقوق اإلنسان ومرسوم اإلسكان العادل. 
 

  المعلومات والنماذج القانونیة المتاحة
 

ییز (المدعى تقدم اللجنة منشورات ونماذج لمساعدة األشخاص الذین یقدمون شكاوى (أصحاب الشكاوى) وكذلك األشخاص المتھمین بالتم
من بین المنشورات  .)www.cityofchicago.org/humanrelationsومعظمھا متاح على موقع اللجنة على اإلنترنت على ( علیھم).

یلخص القرارات الصادرة بعد جلسات  موجز ألحكام المجلسالمتاحة مجانًا بناًء على الطلب نسخ من القوانین واللوائح المعمول بھا، و
ویمكن االستشھاد بجمیع قرارات المجلس والعدید من قرارات اللجنة  داریة، بما في ذلك اإلغاثة الممنوحة إذا وجد انتھاك.االستماع اإل

بحث قانون المتعلق باللوائح والمنشور المجاني  270.500لمزید من المعلومات حول السوابق، انظر القسم  األخرى باعتبارھا سوابق.
 .اللجنة

 
  حول التحقیقات

 
والغرض من التحقیق ھو تحدید ما إذا  یتعین على لجنة العالقات اإلنسانیة إجراء تحقیق في كل شكوى تمییزیة یقدمھا أحد أفراد الجمھور.

إن العثور على أدلة جوھریة  على انتھاك مرسوم شیكاغو لحقوق اإلنسان أو مرسوم اإلسكان العادل في شیكاغو. أدلة جوھریةكانت ھناك 
وإذا وجدت اللجنة  ًجا بأن ھناك مخالفة للقانون، ولكن فقط بأن ھناك أدلة كافیة على مضي الحالة قدًما في جلسة استماع إداریة.لیس استنتا

بمزید من التفصیل نطاق التحقیق  220.110وتصف الئحة اللجنة  أنھ ال توجد أدلة جوھریة على حدوث انتھاك، فسیتم رفض الحالة.
 مكن استخدامھا. وأسالیب التحقیق التي ی
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  الدور المحاید للمحقق واللجنة
 

وال یقرر المحققون ما إذا كانت ھناك أدلة جوھریة وال یصدرون  في غضون بضعة أیام من تقدیم الشكوى، تعین اللجنة محققًا في الحالة.
یق، ویتلقى المذكرات الخطیة المقدمة من فالمحقق المكلف یعمل بصفتھ جھة االتصال باللجنة أثناء عملیة التحق أي حكم آخر في الحالة.

الطرفین، ویحصل على أدلة أخرى حسب الحاجة، ویجمع ھذه المواد لكي ینظر فیھا كبار موظفي اللجنة الذین یتخذون القرارات الالزمة 
  في مرحلة التحقیق.

 
لحالتك (إال إذا كانت شكوى مقدمة من اللجنة) وال  ال تعمل اللجنة بمثابة مدعٍ  وصناع قرار. محایدینویعد موظفو اللجنة بمثابة محققین 

یجوز ألعضاء اللجنة اإلجابة عن األسئلة العامة حول القوانین واإلجراءات المعمول بھا ولكن ال یجوز لھم  تعمل كمحام لمقدم الشكوى.
ا لم تقدم إلیھم ھذه الحالة التخاذ قرار وال یصبح أعضاء مجلس المفوضین مشاركین في حالة م تقدیم المشورة أو تدریب أي من الجانبین.

 نھائي بعد جلسة استماع إداریة.
 

  ردك على الشكوى
 

وتتضمن الرسالة البریدیة نسخة من الشكوى، والموعد النھائي لتقدیم رد  بعد تقدیم شكوى، تقوم اللجنة بإخطار كل مدعى علیھ بالبرید.
قد تكون قادًرا على الحصول على تمدید للوقت لتقدیم كل أو جزء من الرد إذا كان  د.مكتوب، ومعلومات عن كیفیة الرد لمساعدتك على الر

وتقدم اللجنة نموذًجا إضافیًا وإرشادات اختیاریة یمكنك استخدامھا لتقدیم ردك والمستندات الداعمة أو التماس  بإمكانك أن تظھر سببًا وجیًھا.
 ا یجب أن یحتوي علیھ الرد.تذكر م 210.250و 210.240اللوائح:  تمدید الوقت.

 
  فرصة مقدم الشكوى للرد

 
وتحدد الرسالة البریدیة لمقدم الشكوى الموعد  ترسل اللجنة رسالة بالبرید إلى مقدم الشكوى وفي الوقت نفسھ تقوم بإخطار كل مدعى علیھ.

 الداعمة المتاحة. النھائي للرد على أي رد وإلرسال جمیع المستندات
 

  ةالتسویة والوساط
 

غیر أن اللجنة ال تطلب أبدًا من األطراف تسویة أو  تشجع اللجنة على تسویة الحاالت طوًعا بین الطرفین وكثیًرا ما تیسر مناقشات التسویة.
لمساعدة األطراف في مناقشات التسویة، یمكن للجنة أن تحدد موعدًا لعقد مؤتمر تسویة مع وسیط مستقل ال  قبول شروط تسویة معینة.

ویمكن لموظفي اللجنة أیًضا تسھیل مناقشات التسویة ویمكنھم شرح إجراءات  ك في أي قرارات تتعلق بالحالة أو یكشف عما نوقش.یشار
التسویة من لوائح اللجنة والمنشور المجاني للجنة  230لمزید من المعلومات، انظر الجزء الفرعي  إغالق الحالة إذا تم التوصل إلى اتفاق.

 .والوساطة
 

  كاوى المعدلةالش
 

إذا تلقت اللجنة شكوى معدلة في حالتك، فإنھا سوف ترسل لك نسخة مع إشعار یعطیك الموعد  في بعض األحیان، یعدل المشتكون شكاواھم.
 . 210.160، و210.150، و210.245وتنطبق قواعد محددة على تعدیل الشكاوى؛ یتم ذكرھا في اللوائح:  النھائي إلیداع وتقدیم رد.

 
  التحقیق مالإك 

 
 ، وأي مالحظات كتابیة أخرى من الطرفین.الكتابیة والردودمعدلة، الشكوى، وأي شكاوى  بمراجعةدوًما عند إجراء تحقیق، تقوم اللجنة 

یجوز على سبیل المثال،  ویجوز للجنة أن تطلب مزیدًا من األدلة عند الضرورة لتحدید ما إذا كانت ھناك أدلة جوھریة النتھاك المرسوم.
للجنة أن تجري مقابالت مع الشھود، وأن تحصل على مستندات إضافیة، وأن تفحص األماكن واألدلة المادیة األخرى، وأن تجري 

وتحدد اللجنة الكیفیة التي سیبدأ بھا التحقیق وال یطلب منھا إجراء  وقد یحدث جمع األدلة ھذا في أي وقت بعد تقدیم الشكوى. االختبارات.
 من لوائح اللجنة للحصول على مزید من المعلومات. 220.100انظر القسم  األفراد الذین یقترحھم أحد األطراف.مقابالت مع 

 
  كم من الوقت یستغرق التحقیق؟

 
 یوًما أخرى لتقدیم رد. 28یوًما من إرسال اإلشعار بإیداع الشكوى لتقدیم رد، ولدى أصحاب الشكوى  28عادة یكون لدى المدعى علیھم 

وال یمكن للجنة التأكد من ماھیة إجراءات جمع األدلة اإلضافیة المطلوبة إال بعد أن تستعرض ھذه  یمكن منح تمدید في الوقت. ولكن
وبصفتك مدعى علیھ، یمكنك المساعدة في  وبصفة عامة، تحاول اللجنة إكمال أقدم التحقیقات المعلقة قبل التحول إلى أحدثھا. المستندات.

التحقیق إلى أدنى حد ممكن من خالل تقدیم الرد الفوري والدقیق المكتوب وتقدیم جمیع المستندات الداعمة المتاحة لدعم  تقلیل التأخیر في
  موقفك، والتعاون الطوعي مع التحقیق المتبقي.
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  أوامر التحقیق ومذكرات االستدعاء
 

تحقیق التي تتطلب منك تقدیم مستندات أو معلومات معینة، أو على الرغم من أن اللجنة تفضل التعاون الطوعي، فإنھا قد تصدر أوامر ال
یمكن للجنة أن تطلب من مدعى علیھ من رجال األعمال إتاحة  المثول في مقابلة، أو إتاحة المباني أو غیرھا من األدلة المادیة للفحص.

 . 220،120التفاصیل حول أوامر التحقیق موجودة في اللوائح:  المالك أو المسؤول أو المدیر أو الموظف إلجراء المقابلة.
 

عادة ما یستخدم االستدعاء للحصول على معلومات من شاھد  یجوز للجنة استخدام سلطتھا في االستدعاء للحصول على أدلة أثناء التحقیق.
ترد التفاصیل  تصدر أوامر االستدعاء إلى األطراف. ونادًرا ما أو منظمة لیست طرفًا في الحالة، إذا لم یتعاون الطرف الثالث طواعیةً.

 من لوائح اللجنة. 220.200من قانون بلدیة شیكاغو والقسم  (k)510-12-2المتعلقة بمذكرات االستدعاء للجنة في القسم 
 

  تقریر ما إذا كانت ھناك أدلة جوھریة
 

ثم تصدر  إذا كانت ھناك أدلة جوھریة لدعم كل مطالبة في الشكوى. بعد االنتھاء من التحقیق، یقرر كبار موظفي اللجنة المأذون لھم ما
 اللجنة أمًرا كتابیًا ینص على قرارھا.

 
  مراجعة قرارات اللجنة

 
إذا تم رفض الحالة بشكل كامل أو رفض مطالبة محددة، یمكن لمقدم الشكوى تقدیم طلب مراجعة تدعي فیھ أن الرفض كان خطأً وأنھ یجب 

وستصدر اللجنة  إذا تم تقدیم طلب مراجعة لك، یمكنك (من خالل طلب مكتوب) طلب فرصة إلیداع وتقدیم رد. لمطالبة.إعادة مناقشة ا
 من لوائح اللجنة للحصول على مزید من المعلومات. 250.100انظر القسم  .اكتابیً حكًما 

 
 اء مراجعة داخلیة أو إعادة النظر في ذلك القرار.إذا وجدت اللجنة أدلة جوھریة على مخالفة المرسوم، فال یحق للمدعى علیھ إجر

لمزید من المعلومات حول  وستمضي عملیة االستماع اإلداریة قدًما، وھذه ھي فرصتك إلقناع اللجنة بأنك لم تنتھك المرسوم الساري.
  من اللوائح. 250.100مراجعة قرارات اللجنة، انظر القسم 

  سجلسات االستماع اإلداریة وأحكام المجل
 

إذا حدث ذلك،  إذا وجدت اللجنة أدلة جوھریة (أو وجدت المدعى علیھ متخلفًا عن الحضور)، فإن الحالة تنتقل إلى عملیة االستماع اإلداریة.
یجب على مقدم الشكوى إثبات الحالة في  فسوف تتلقى رسالة بریدیة حول جدول جلسات االستماع واإلجراءات وحقوقك ومسؤولیاتك.

 ال تعمل اللجنة بمثابة مدعٍ لحالتك وال تقدم األدلة لك (ما لم تكن الشكوى مقدمة من اللجنة). ماع.جلسة االست
  الوصول إلى سجالت الحالة

 
ویتم إرسالھا بالبرید إلى جمیع األطراف (باستثناء أوامر التحقیق التي یتم إرسالھا بالبرید فقط إلى  كتابیًاوقراراتھا تصدر أوامر اللجنة 

المقدمة من  الكتابیةالمذكرات ھذه المقابالت جنبًا إلى جنب مع  ویتم تلخیص مقابالت الشھود كتابةً. ف المطلوب منھ االمتثال).الطر
ویجوز للطرفین أن یرتبا لفحص ھذا  الطرفین وأي مستندات تم الحصول علیھا من مصادر أخرى تشكل ملف التحقیق الخاص بھذه الحالة.

لمزید  220.410انظر الالئحة  أن تصدر اللجنة أمرھا بإنھاء التحقیق ولكن لیس أثناء تعلیق التحقیق. بعدالمستندات الملف وشراء نسخ من 
الالئحة  في حالة رفع الدعوى القضائیة إلى جلسة استماع إداریة، یتم االحتفاظ بسجل جلسات االستماع كوثیقة عامة. من المعلومات.

وبعد إغالق الحالة، یمكن ألفراد الجمھور فحص الملف  .220.410 (b) حسب الالئحة ندات عامةالشكاوى ھي أیًضا مست .240.510
 تتوفر اإلجراءات ألي طرف للحصول على أمر یحد من اإلفصاح عن معلومات معینة لسبب وجیھ حسب بموجب قانون حریة المعلومات.

 . 240.520و (2)(a)220.410اللوائح: 
 

  تمثیل المحامي
 

ولدى اللجنة نماذج حضور  یجب على المحامي الخاص بك تقدیم نموذج تمثیل كمحام. یمثلك محام في أي وقت أثناء تعلیق الحالة.یجوز أن 
إذا تلقیت نموذج حضور من محام یمثل طرفًا آخر، یجب علیك توجیھ  للتمثیل، لكن المحامین عادة ما یستخدمون النماذج الخاصة بھم.

والشفویة المخصصة لذلك الطرف إلى المحامي؛ أي أنك ال یجوز لك التواصل مباشرة مع ھذا الطرف ولكن  جمیع االتصاالت المكتوبة
من لوائح  270.300لمزید من المعلومات حول نماذج حضور المحامین واالنسحابات، انظر القسم  التواصل فقط من خالل المحامي.

 اللجنة.
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  ؟ھل وجود محام ضروري
 

)، فیجب علیك االستمرار بشخصكمحام، حتی في جلسة االستماع اإلداریة، ولکن إذا واصلت التقدم بدون محام ( ال یتعین علیك إحضار
یتم تشجیع كل أصحاب الشكوى والمدعى علیھم بالتماس المساعدة القانونیة، ألن حاالت التمییز یمكن أن  في االلتزام بالمتطلبات القانونیة.

 تكون معقدة.
 

أیًضا،  عن الموارد غیر الھادفة للربح كنقطة انطالق ولكنھا ال تقدم إحاالت إلى المحامین. بمعلومات المساعدة القانونیةة تقدم اللجنة قائم
 منطقة شیكاغو لدیھا عدد من خدمات اإلحالة للمحامین، وعادة ما تدیرھا نقابات المحامین. 

 
  التواصل مع اللجنة

 
إذا دخلت الحالة في  مات الھاتفیة والمراسالت واإلیداعات إلى المحقق الذي تم تقدیم اسمھ لك.خالل التحقیق، یرجى توجیھ جمیع المكال

تعقد االجتماعات مع موظفي اللجنة بعد تقدیم الشكوى عن  اتصال أخرى. عملیة الوساطة أو جلسة االستماع اإلداریة، فستتلقى اسم جھة
 طریق المواعید فقط، حسب االقتضاء.

 
  ات وتقدیمھاإیداع المستند

 
 مقدمیجب أیًضا تقدیم معظم المستندات التي أودعتھا إلى  تقبل إیداعات المستندات في مكتب االستقبال التابع للجنة خالل ساعات العمل.

ع وتقدیم وترد القواعد التفصیلیة للجنة بشأن إیدا الشكوى وأي مدعى علیھ آخر، باإلضافة إلى مسؤول جلسة االستماع إذا تم تعیین أحدھم.
لدى اللجنة إشعار لجلسة االستماع وشھادة إثبات  من المھم اتباع ھذه القواعد وإال فلن تقبل مستنداتك. المستندات في اللوائح المطبوعة أدناه.

 التقدیم لمساعدتك في إیداع المستندات وتقدیمھا.
 

  تقدیم المستندات 270.210الالئحة 
 

)a( طریقة التقدیم 
 

ذلك، یجوز تقدیم جمیع الطلبات واألوامر واإلشعارات واالكتشافات وغیرھا من المواد التي یتعین  ر أمر بخالفإصدا یتملم ما 
عن طریق إرسال ) 3(أو ) عن طریق إیداع ھذا العنصر في صندوق برید تابع للوالیات المتحدة 2) شخصیًا، أو (1تقدیمھا (

یجب أن یتم استالم المستندات  عن طریق البرید اإللكتروني غیر مسموح بھ. التقدیم نسخة الفاكس اإللكترونیة من ھذا العنصر.
یعتبر التقدیم عن طریق البرید كامالً بعد ثالثة أیام من تاریخ إرسال البرید  المطلوب تقدیمھا، ولیس إرسالھا، في الموعد المحدد.

ت ذلك الشخص أن ھذا العنصر لم یتم استالمھ فعالً في بشكل صحیح إلى الشخص المعني، ما لم یثب معنونالبرید، المختوم بخاتم 
  مساًء من أجل اعتبارھا مستلمة في یوم معین. 5:00یجب استالم الفاكسات بحلول الساعة  ذلك الیوم.

 
)b( شھادة إثبات التقدیم 

 
جنة وتقدیمھا إلى موظف جلسة إذا كان التقدیم مطلوبًا، یجب تقدیم شھادة إثبات التقدیم أو أدلة مكتوبة مكافئة للتقدیم إلى الل

تتكون شھادة التقدیم من بیان موقع من الشخص الذي قدم الخدمة، ویحدد  أیام من تاریخ التقدیم. 7االستماع، إن وجد، خالل 
المواد المقدمة، والشخص أو األشخاص المقدم لھم، ویحدد لكل شخص طریقة وتاریخ التقدیم بما في ذلك العنوان أو رقم الفاكس 

  أي مكان آخر إلرسال أو استالم البرید. أو
 



 
 5 

 
  اإلیداع إلى اللجنة 270.220الالئحة 

 
)a(  اإلیداع نوع 

 
خمة المودعة في اللجنة من نسخة أصلیة ونسخة واحدة ما لم یسمح بنسخة واحدة من المواد الض المستنداتجمیع یجب أن تتألف   

یفضل إجراء نسخ لمستندات  .المستنداتتقدیم وال یطلب من اللجنة تقدیم خدمات النسخ لألفراد الذین یحاولون  بأمر كتابي.
وباستثناء  اإلثبات ما لم یصدر أمر بخالف ذلك، شریطة أن یحتفظ الطرف بكل وثیقة أصلیة وأن یصدرھا حسب الطلب.

على رقم الحالة الذي یقصد بھ اإلیداع  أو مجموعة من المستندات المودعة بوضوحالشكاوى األولیة، یجب أن تنص كل وثیقة 
یھدف إلى تغطیة حاالت متعددة (مثل إشعار بتغییر االسم أو  مستنداتإیداع إذا كان  على الصفحة األولى أو صفحة الغالف.

الة موحدة، مع ذكر أرقام الحاالت الساریة الحالة أو معلومات االتصال)، فیجب تقدیم نسخ كافیة لتغطیة كل رقم حالة أو ح
 بوضوح وبشكل واضح.

 
)b( طریقة اإلیداع 

 
صباًحا  9:00یُقبل إیداع المستندات في اللجنة بین الساعة  تعتبر المستندات مودعة لدى استالمھا لدى اللجنة، ولیس عند إرسالھا.

یجب استالم الوثائق المودعة  بشكل واضح في اللجنة.مساًء في أیام العمل ما لم یؤمر أو یُعلن خالف ذلك  5:00والساعة 
بالفاكس كامالً إال بعد استالم  ال یعتبر اإلیداع مساًء من أجل اعتبارھا مستلمة في یوم معین. 5:00بالفاكس بحلول الساعة 
نة أو موظف جلسة أیام من تقدیم الطلب بالفاكس یسمح للج 7األصلي في غضون  المستندإیداع إن عدم  األصل في شكل ورقي.

وال تقبل اللجنة إیداع المستندات بالبرید اإللكتروني ما لم یسمح بذلك بموجب أمر  ، بإبطال اإلیداع.كان ینطبق إذااالستماع، 
 كتابي لسبب وجیھ مبین.
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