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 مكتب الحقوق المدنیة  األسئلة الشائعة حول

  
 ؟  كمحامي خاص بينیة الحقوق المدھل یمثلني مكتب  .1

ال یمكن لمكتب الحقوق   . وقد ال تكون سریة كحققد ال تكون اتصاالتنا معك محمیة . ال یمثلك مكتب الحقوق المدنیة كفرد  •
اإلجراءات  من المھم التحدث إلى محاٍم إذا كانت لدیك أسئلة أو مخاوف بشأن تأثیر ھذه . المدنیة تقدیم المشورة القانونیة لك

  .على حقوقك الفردیة
  

 ؟ مكتب الحقوق المدنیة   ما ھو دور .2
فرض قوانین الحقوق  ب تضطلع محایدة تقصي حقائق موضوعیة و كون بمثابة وكالة ی ھو أن  مكتب الحقوق المدنیة دور •

ً عیس مدافل إن مكتب الحقوق المدنیة .سیتم التعامل مع جمیع األطراف باحترام وإنصاف .المدنیة عن الطرف المشتكي   ا
اً تمییزھناك على جمع المعلومات وتحلیلھا وتطبیق القانون لتحدید ما إذا كان  مكتب الحقوق المدنیة یعمل .ھوال یمثل

 ً ً  في حال .لحقوق اإلنسان يقد حدث بموجب قانون مدینة البوكیرك عنصریا كتب م ، سیجري كان التحقیق ضروریا
 .دقیق و  منصفتحقیقًا محایدًا یقوم بتقییم األدلة بشكل  الحقوق المدنیة

  
 ؟ طریقة سیر األمورما ھي  .3

متطلبات االختصاص القضائي الواردة في قانون  استفسارك ، سیحدد مكتبنا ما إذا كان یستوفي المبدئيبعد استفسارك  •
األخرى التي قد تكون قادرة   عن الھیئات إذا كان استفسارك ال یفي بالمتطلبات ، فسوف یخبرك مكتبنا .حقوق اإلنسان

 .قانونیة مجتمعیة أو أخرى بمصادر قد تزودك  على مساعدتك و
ً إذا كانت شكواك تستوفي متطلبات االختصاص  • ً  القضائي ، فسوف یطلب مكتبنا بیانا یقدم نظرة عامة على  موثقا

معك ، سیقوم مكتبنا  الشخصیة باستخدام ھذا البیان والمقابالت .سوف یساعدك مكتبنا في صیاغة ھذا البیان .ادعاءاتك
بمجرد  .یع علیھ التوق ھذا النموذج لك لمراجعتھ و تسلیمسیتم ". يالتمییز العنصرشكوى "بصیاغة نموذج یعرف باسم  

 .إرسالھا بالبرید إلى المدعى علیھ و  المعاملة إدراجتم ی استالم مكتبنا للشكوى الموقعة ، س
مكتب الحقوق المدنیة  مع مع وسیط و/أو  مشاكلھمھي عملیة اختیاریة تسمح لألطراف بمناقشة  اتخاذ القرارتسویة ما قبل  •

یمكن  یق.قبل بدء التحقاإلجراء   حضور ھذاالمدعى علیھ ل یتم دعوةف. األطرابھدف حل النزاع بطریقة مقبولة لجمیع 
قبل بدء التحقیق   جراءاإل اتم ھذی یمكن أن  وى.في أي وقت قبل اتخاذ قرار بشأن الشك  ھذا اإلجراءألي من الطرفین طلب 

ً أو الحق  أثناء التعامل مع الشكوى.   ا
بإجراء مقابالت مع  مكتب الحقوق المدنیة سیقوم  ق. یبدأ التحقی وف المسبقة ، فس إذا رفض أي من الطرفین التسویة  •

، والرجوع إلى القوانین ذات المتعلقة اإلجرائیة  و الخطوات األطراف والشھود المعنیین ، ومراجعة الوثائق والسیاسات 
ز تمیی  وجود  ما إذا كانت ھناك أدلة كافیة علىق حقّ بناًء على األدلة المقدمة والتحقیق الذي تم إجراؤه ، سیحدد المُ  .الصلة

 عنصري.  
تقریر بوجود   ، سیتم إصدارعنصري تمییزوجود بعد التحقیق ، إذا قرر مكتب الحقوق المدنیة أن ھناك أدلة كافیة على  •

  یُعرُض األمر على، فقد بینھما الحلإذا لم ینجح  ي.ستتاح للطرفین فرصة أخرى لحل المسألة بشكل تعاون  تمییز عنصري.
، أو یمكن إحالتھ  )Metro Court( المیتروبولیتانمحكمة المجلس حقوق اإلنسان، أو یمكن تقدیمھ على ھیئة شكوى في 

 ذ ما ورد بھ. حكومیة أخرى لتنفی  /فیدرالیة ھیئاتإلى 
  

 ما ھي الوساطة؟  .4
بمساعدة وسیط محاید تم تدریبھ لمساعدة الناس على لناس بین اسریة لحل النزاعات   الوساطة ھي طریقة غیر رسمیة و •

قوم دالً من ذلك ، ی . ب قرار ةإصدار أی ب  حتى یقوم  خطأ أوعلى الوسیط من ھو على حق أو  یُحددال  وم. مناقشة خالفاتھ
 .النزاعات الوساطة كأداة لحلمكتب الحقوق المدنیة  یقدم ل.األطراف على إیجاد حلولھم الخاصة للمشاك الوسیط بمساعدة

  
 ؟ منھ نتھين حتى األمر  ھذال یلزمكم من الوقت  .5

ً إذا كان التحقیق ضروری  .قد تختلف المدة الزمنیة • یمكن أن تتم التسویة   ر.أشھ 9، فقد یستغرق استكمالھ ما یصل إلى  ا
 .مشاركة األطراف وإتاحة  تعتمد على بسرعة أكبر و
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