
 ماذذاا يیعنى االعدلل فى ااالسكانن؟
 

عنى أأنن لكل أأنسانن االفرصة فى ااالسكانن يی االعدلل
االسكنيیة أأوو شرااء  فى اايیجارر االوحدااتت االمتساوويیة

االمناززلل أأوو االتاميین على االمساكن. االمناززلل أأوو سلفيیاتت  
 

هھھھل حصلت لك إإحدىى هھھھذهه 
 االموااقف؟

 
ووجدتت إإعالنا لشقة تعتبرهھھھا مناسبة لك. أأتصلت  *

 لمت أأنن االشقة الززاالت متوفرةةبرقم االتلفونن ووع
لإليیجارر. عملت موعد وو ذذهھھھبت مباشرةة وولكن عندما 

أسف لقد تم تأجيیر االشقة قبل لك "ن ااووصلت قالو
."قليیل  

  
. يیصر االسمسارر * اانت تبحث عن منزلل للشرااء

االعقارريي على عرضض مناززلل في ااحيیاء معيینة فقط. 
االسمسارر يیقولل لك عباررااتت مثل "نعتقد اانن هھھھذهه 

ن لك". "نعتقد اانك لن تكونن مرتاحاً في االمنطقة ااحس
 تلك االمنطقة".

 
* أأتصلت لإلستفسارر عن شقة. عندما أأخبرتت 

صغيیر, أأجابب بأنن هھھھذهه االشقة االمسؤلل أأنهھ عندكك ططفل 
فى االطابق االثانى ووبهھا بلكونة ووهھھھي التصلح 

 لألططفالل.
 

* تقدمت بطلب سلفيیة لشرااء منزلل. على االرغم من 
نن ااآل االماضى وولكن أأنهھ كانن لديیك مشاكل ماليیة فى

عندكك ددخل كافى ووسجل إإئتمانى جيید لكن االبنك يیقولل 
 لك إإنك ال تفى بالشرووطط.

 
صة ت بصددد شرااء منزلل ووتريید شرااء بوليی* أأن

تأميین لهھذاا االمنزلل وولكن االموظظف يیقولل لك أأنهھم ال 
.يیصدرروونن بواالص تأميین لهھذاا االجزء من االمديینة  

 

قق * أأنت ااعمى وو لك كلب يیساعدكك وولكن مديیر االش
يیسمحونن بالكالبب فى يیرفض تأجيیر شقة لك ألنهھم ال

 االشقق.
 

* أأستفسرتت عن إإيیجارر شقة وولكن أأعطوكك سعر 
 أأعلى من االسعر االذىى يیعطوهه لألخريین.

 
إإذذاا حصلت لك هھھھذهه االموااقف أأوو أأيي موااقف أأخرىى 

فى االسكن. تفرقةمشابهھة فأنت رربما تكونن ضحيیة لل  
 

ماهھھھى االقواانيین االتى تحميیك من االتفرقة فى 
سكن؟اال  

 
 ً : معظم االمدنن لديیهھا ووكاالتت للحقوقق االمدنيیة محليیا

فى االسكن . أأتصل بمكتب  االتفرقةووااإلنسانيیة تمنع 
 االمديینة االتى تسكن فيیهھا لمزيید من االمعلوماتت.

 
 ً ) يیمنع 216: قانونن أأيیواا للحقوقق االمدنيیة (ررقم ووالئيیا
االلونن , االجنس  ,االعرققفى االسكن بناءااً على  االتفرقة

, ااألصل االقومى, سى, االنوعع , االديیانةاالجناالتوجهھ  ,
االوضع االعائلى ٬، ااألعاقة االجسديیة٬، ااألعاقة االذهھھھنيیة

 (ووجودد أأططفالل فى االمنزلل).
 

 ً  1866: قانونن االحقوقق االمدنيیة االفدرراالي لعامم فدررااليیا
فى االسكن بسبب االعرقق أأوو االلونن. قانونن  االتفرقةيیمنع 

فى  االعدللووقانونن  8ررقم  1968االحقوقق االمدنيیة لعامم 
فى االسكن  االتفرقةيیمنع  1989سكانن االمعدلل لعامم ااإل

االعرقق٬، االلونن٬، االجنس٬، االديیانة٬، ااااألصل بسبب 
.االقومى٬، ااإلعاقة٬، وواالوضع االعائلى  

 
 

االوضع االعائلى أأوو ووجودد أأططفالل فى االمنزلل يیحمى 
سنة.  18لديیهھا أأططفالل أأعماررهھھھم أأقل من  ااألسر االتى

كما يیحمى أأيیضاً ااألسر االتى تسعى لحضانة ططفل أأوو 
تتوقع ووالددةة ططفل. هھھھناكك أأستثناء بسيیط لهھذاا االجزء من 

االقانونن ووهھھھو:االوحدااتت االمخصصة لألشخاصص 
 االمسنيین.

 
أأصحابب ااألمالكك ملزميین بموجب االقانونن بعمل 

ووعمل  تعديیالتت فى االمبنى (على حسابب االمستأجر)
فاء يیترتيیباتت معقولة فى االبواالص ووذذلك من أأجل ااإل

 بإحتيیاجاتت ااألشخاصص االمعوقيین.
  
ذذاا يیمكن أأنن تفعل إإذذاا علمت أأنك قد ما

 تعرضت للتفرقة؟
 

أأيیواا للحقوقق االمدنيیة وو ااألستفسارر  مفوضيیةإإتصل ب
سيیقدمم لك  مختصيینعن ططريیقة تقديیم شكوىى. أأحد اال

إإذذاا  سيیساعدكك على تقديیم االشكوىى االمعلوماتت وو
كانت هھھھنالك ددوواافع قويیة. ليیست هھھھنالك أأيیة ررسومم 

اً بتقديیم أأيیض االمفوضيیةستقومم  على هھھھذهه االخدماتت.
نفس االشكويي لوززااررةة ااإلسكانن وو االتنميیة االحضريیة 

كانت قضيیتك تخضع  االفدررااليیة لحمايیة حقوقك إإذذاا
 للقانونن االفدرراالى.

 
ً◌من  يیوما 300قدمم االشكوىى فى خاللل يیجب أأنن تُ 

قدمم . يیمكن أأنن تُ ةاالمزعوم االتفرقةتارريیخ حدووثث 
االشكوىى للوززااررةة االفدررااليیة فى خاللل سنة أأوو يیمكن 

 أأنن يیقامم بإجرااء محكمة خاصة فى خاللل سنتيین.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ة:ــمدنيیـاال وققـإإتصل بمفوضيیة أأيیواا للحق  
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صباحاً إإلى 8موااعيید االعمل: من   

اايیامم ااألثنيین ووحتى االجمعة. يیمكنك تركك  مساءااً  4:30
ررسالة هھھھاتفيیة فى أأىى ووقت وو سنتصل بك فى خاللل 

.االرسميیةساعاتت االعمل   
 

 ماذذاا يیحدثث حالما تتقدمم بالشكويي؟
 

. االمفوضيیةيیوددعع االطلب فورر أأستالمهھ كتابة بوااسطة 
 سوفف يیخطر

دمت االشكوىى ضدهھھھا االشخص أأوو االشركة االتى قُ  
عطى فرصة للردد.ووتُ   
خصص محقق لهھذهه االشكويي ووسيیقومم بعمل تحقيیق سيیُ 

فحص تصل بالشهھودد وو ستُ شامل وو محايید. سيیُ 
فانن االفرصة للحواارر وو عطى االطراالوثائق. سيیُ 

 االوصولل إإلى تسويیة إإختيیارريیة.
 

بعد االتحقيیق سيیحددد االقاضى ااإلدداارريي ما إإذذاا كانن 
) تكونن قد حدثيیمكن أأنن ت االتفرقةهھھھنالك سبب ووجيیهھ (

كونن قد يیمكن أأال ت االتفرقةأأوو ليیس هھھھنالك سبب ووجيیهھ (
). إإذذاا كانن االقراارر أأنهھ ليیس هھھھنالك سبب ووجيیهھ تحدث

رصة لإلستئنافف.ستشطب االشكويي وو تظل هھھھناكك ف  
إإذذاا ووجد أأنن هھھھناكك سبب ووجيیهھ يیمكن للطرفيین أأنن 

يیحتكمانن للقضاء فى االمحكمةاالجزيیئة أأوو فى جلسة 
مفوضيیة.إإستماعع عامة أأمامم اال  

 

ماهھھھى االخدماتت االتى تقدمهھا مفوضيیة أأيیواا 
 للحقوقق االمدنيیة؟

 
اوويي االمزعومة فى تستلم وو تحقق فى االشك مفوضيیةاال

ااإلئتمانن  ٬،ةاالعام يیئة٬،االتهھااالسكانن مجاالتت االتوظظيیف٬،
 وو االتعليیم.

 
فى مجالل حقوقق  براامج وو متحدثيین مفوضيیةتقدمم اال

فى ااإلسكانن. كما توجد  االعدللااإلنسانن وويیشمل ذذلك 
نشرااتت مجانيیة وو مكتبة فيیديیو لموااضيیع حقوقق 

ااإلنسانن٬، وو مكتبة تحوىى كتباً عن االحقوقق االمدنيیة وو 
 االتارريیخ وو االتنوعع وو كلهھا لإلعاررةة.

 
باختبارر أأصحابب ااألمالكك وو  وضيیةمفكما تقومم اال

ااألعمالل وو االمخدميین لدررااسة ططبيیعة وو مدىى إإنتشارر 
قواانيین االحقوقق فى أأيیواا وو تحديید ما إإذذاا كانت  االتفرقة

 االمدنيیة متبعة.
 

مع االموااططنيین فى كل االواليیة لتكويین  مفوضيیةتعمل اال
فرقق إإحتراامم االتنوعع فى مجتمعاتنا. كل فريیق سيیعمل 

عع ددااخل مجتمعهھ وو ذذلك من فى قضايیا وو مشاكل االتنو
وو االتعامل مع جراائم االكرااهھھھيیة. االتفرقةأأجل محارربة   

أأيیضاً حلقاتت االدررااسة (مجموعاتت  مفوضيیةتشجع اال
) عن االعالقاتت االعرقيیة وو موااضيیع صغيیرةة نقاشش
 أأخرىى.

 
.االتفرقةلواليیة خاليیة من  هھھھى ررؤؤيیتنا  

 
ترسيیخ االحقوقق االمدنيیة من  مهھمتنا هھھھى

.االوساططة٬، االتعليیم, االتأيیيید خاللل ااإللتزاامم٬،  
 
 
 
 

 

االعـــــدلل فى ااإلســـــــكانن 
 ووأأنت

 
 

 
 

ــــــوققة أأيیـواا للحقيیـــمفوض  
ةــــــــاالمدنيی  
 

The Iowa Civil Rights 
Commission 

 
Grimes State Office Building 

400 E. 14th Street 
Des Moines, IA 50319 

 هھھھاتفف   515-281-4121
 االررقمم االمجانى  800-457-4416
FAX: 515-242-5840   فاكسس 

http://www.state.ia.us/government/crc 
 

بمنحة من ووززااررةة ااإلسكانن وو  إإعدااددهھھھا مهھھھذهه االنشرةة ت
فى  االعدلللحضريیة االفدررااليیة٬، برنامج مباددررااتت االتنميیة اا

 ااإلسكانن


