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 مقدمة
السادس الخاص بالشكاوى المقدمة على أساس  بابيصف هذا الفصل إجراءات قسم النقل في والية ماساتشوستس للتعامل مع ال

والجهات التي تستجيب  المشتكين. إن هذه اإلجراءات ُمعدة لتوفير اإلجراءات الواجب اتخاذها فيما يخص وتنظيمهاالتمييز
السادس التابعة  بابكجزء من جهد تعاوني بين وحدة ال 2017تم تحديث اإلجراءات التي يتم وصف تفاصيلها هنا في  .للشكوى

مكتب  يوالشفافية، عمل كادر موظف توحيد االجراءاتوانطالقا من روح لمكتب التنوع والحقوق المدنية وفريق التحقيقات. 
ديم الشكاوى في كل مجاالت برنامج االلتزام بعدم التمييز على المستوى التنوع والحقوق المدنية من اجل جعل إجراءات تق

على العامة من الناس فهم ل ممكنة بحيث يسهالسابع) متسقة و بابالسادس وال بابالفدرالي وعلى مستوى الوالية (مثل ال
 العملية. 

 

 الغرض ومدى التطبيق
كل من الشكاوى المتعلقة بالتمييز التي يتم تقديمها بشكل  وتنظيمإن هدف هذا الفصل هو وضع اإلجراءات الخاصة بالتعامل مع 

التعامل معها وفقا  سلطةمباشر لقسم النقل في والية ماساتشوستس وشكاوى التمييز التي لدى قسم النقل في والية ماساتشوستس 
السادس) وسلطات الوالية والسلطات الفدرالية ذات العالقة والتي لها  باب(ال 1964المدنية لعام  قانون الحقوقمن السادس  بابلل

 صلة بعدم التمييز، بما في ذلك قانون األمريكيين ذوي االعاقات.
تصف اإلجراءات العملية اإلدارية التي تهدف إلى تحديد حاالت التمييز وانهاءها في البرامج واألنشطة التي يتم تمويلها على 

المشتكين الذين يسعون للحصول على تعويضات فردية، بما في ذلك  إلغاثةالمستوى الفدرالي. وال توفر اإلجراءات سبيال 
مكافئات التعويضية، وهي ال تمنع المشتكين من تقديم الشكاوى لدى وكاالت أخرى تابعة وال بسبب اضرار التعويضات الجزائية

تحرم المشتكين من حق السعي للحصول على خدمات محامي خاص للتعامل مع أعمال ، كما ال للوالية او وكاالت فدرالية
 التمييز المزعومة.

المتلقين الفرعيين لألموال والتابعين له من ي والية ماساتشوستس تنطبق اإلجراءات المذكورة في هذه الوثيقة على قسم النقل ف
 واألنشطة التي يتم تمويلها فدراليا. بالبرامجالفدرالية والمقاولين والمقاولين الفرعيين في إدارتهم الخاصة 

 
السادس، يتم تشجيع المتلقين الفرعيين للمساعدة المالية الفدرالية من خالل قسم النقل في والية  بابوكجز من جهودهم لالمتثال لل

فإن هؤالء المتلقين الفرعيين يعترفون بالتزامهم ماساتشوستس على اعتماد إجراءات تقديم الشكاوى هذه. ومن خالل القيام بذلك، 
فيها حصول انتهاكات بحق متطلبات عدم التمييز في كل جوانب برامج  بتوفير الفرصة للعامة من الناس لتقديم شكوى يزعمون

وخدمات وانشطة المنظمة. ووفقا للمبادئ التوجيهية الفدرالية، فإن المتلقين الفرعيين لألموال المتعلقة بمشاريع النقل يفهمون بأن 
ن الرئيسيين وقسم النقل في والية ماساتشوستس السادس وسوف يبلغون المتلقي بابلديهم سطلة التعامل مع الشكاوى المتعلقة بال

لألموال  المتلقون الفرعيونبالشكاوى التي يتلقونها ونتائج التحقيقات بالطريقة التي يتم فيها التعامل مع األمور. ويفهم كذلك 
السادس التي يتم  ببابأن ليس لديهم سطلة التحقيق في الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات لل المتعلقة بمشاريع الطرق السريعة

تم إحالة ي. والسادس) بابتقديمها ضد منظمتهم (حيث تكون منظمتهم هي المستجيب أو الطرف الذي يُزَعم قيامه بانتهاك ال
لألموال  المتلقون الفرعيونفظ مناسبة. ويحتجميع المطالبات إلى قسم النقل في والية ماساتشوستس لتحديد السلطة التحقيقية ال

بمشاريع الطرق السريعة بحق النظر في مزاعم انتهاك القسم السادس كمسألة تتعلق بالتأمين و/ أو االمتثال للسياسة المتعلقة 
السادس. ويشجع قسم النقل في والية ماساتشوستس  بابال يُسمح لهم اتخاذ القرارات حول انتهاكات محتملة لل الداخلية، غير أنه

التنوع والحقوق المدنية، ومدير مكتب السادس التابع ل بابالمختص بال الموظفمع  جميع المتلقين الفرعيين على التواصل
 البرامج الفدرالية و/ أو مدير قسم التحقيقات عندما/ إذا يتم تسلم الشكاوى وذلك لضمان التعامل السليم مع القضية.

 

 التعريفات
 والية ماساتشوستس.الشخص الذي يقدم شكوى لدى قسم النقل في  –) Complainant( المشتكي
تمييز يحتوي على طلب من المكتب المتلقي  يخص مزاعما بحصولبيان مكتوب او مطبوع الكترونيا  -)Complaint( الشكوى

للشكوى لكي يتخذ اجراًء معيناً. وعندما يتم تقديم الشكوى من قبل شخص ذي إعاقة، فإن مصطلح شكوى يشتمل تنسيقات بديلة 
 الستيعاب حالة اإلعاقة لدى المشتكي.



دا ام غير مقصود، يتعرض من خالله هو الفعل أو عدم اتخاذ فعل معين، سواء كان مقصو -)Discrimination( مييزالت
شخص في الواليات المتحدة لمعاملة ال تتسم بالمساواة أو تأثير ُمتباين تحت أي برنامج أو نشاط يتلقى المساعدة الفدرالية وذلك 

 عمروالالتمييز، مثل النوع االجتماعي  متغطيها سلطات أخرى لعد ألسباببسبب العرق او اللون او األصل الوطني او فقط 
 واإلعاقة.

وكاالت تابعة لوزارة النقل االمريكية، بما في ذلك اإلدارة الفدرالية  -)Operating Administrations( اإلدارات العاملة
للطرق السريعة، واإلدارة الفدرالية للنقل، واإلدارة الفدرالية لسكك الحديد، واإلدارة الوطنية لسالمة الطرق السريعة التي تمّول 

 وأنشطة النقل.برامج 
 الشخص أو الوكالة او المؤسسة او المنظمة التي يُزعم قيامها بعملية تمييز. -)Respondent( الجهة المستجيبة للشكوى

 تقديم الشكاوى
السادس  بابيشرح هذا القسم بالتفصيل إجراءات قسم النقل في والية ماساتشوستس للتعامل مع شكاوى التمييز التي تتعلق بال

شكاوى التمييز القائمة على أساس االحكام اإلضافية لعدم و(القائمة على العرق او اللون أو األصل الوطني، بما في ذلك اللغة) 
السادس لقانون  بابالتمييز (القائمة على أساس العمر والجنس واإلعاقة). يجعل القانون الفدرالي واللوائح الفدرالية التي تحكم ال

للتحقيق في شكاوى الحقوق المدنية، من مسؤوليات الكلي السادس) عاتق سلطة التنسيق  باب(ال 1964الحقوق المدنية لعام 
تنفذ هذه المسؤوليات. وفي مجال النقل، فإن هذه السلطة  التيوزارة العدل االمريكية، التي تعمل بالتعاون مع الوكاالت الفدرالية 

ي من مسؤوليات وزارة النقل االمريكية ووكاالتها الخاصة بوسائل النقل المختلفة، بما في ذلك اإلدارة الفدرالية التحقيقية ه
 للطرقوبالتنسيق مع متطلبات وزارة النقل االمريكية، وضعت اإلدارة الفدرالية  .طرق السريعة، واإلدارة الفدرالية للنقللل

حا وارشادات تطلب من المتلقين الرئيسيين والمتلقين الفرعيين للمساعدات المالية الفدرالية لوائ السريعة واإلدارة الفدرالية للنقل
 لدى هذه المنظمات. ايتم تقديمه التيالسادس  بابان يضعوا إجراءات للتعامل مع الشكاوى التي تتعلق بال

التي تم التوصية بها والتي أصدرتها  تم تصميم اإلجراءات التي يتم شرحها ادناه، والتي هي على غرار إجراءات الشكاوى
وزارة العدل االمريكية، لتوفير فرصة مناسبة للتعامل مع الشكاوى مع احترام اإلجراءات الواجبة لكل من المشتكين والجهات 

ية المستجيبة للشكوى. وباإلضافة إلى عملية الحل الرسمي للشكاوى والتي يتم شرحها بالتفصيل هنا، فإن قسم النقل في وال
 السادس، عندما يكون ذلك مناسبا.  بابماساتشوستس تتخذ خطوات اكيدة لمتابعة الحل غير الرسمي ألي أو جميع شكاوى ال

 عملية تقديم الشكوى

 شكوى؟ أن يقدممن يمكن له  .1
شخص من عامة الناس، باإلضافة إلى جميع عمالء قسم النقل في والية ماساتشوستس، ومقدمي الطلبات، والمقاولين،  أي

يعتقدون أنه تم إساءة معاملتهم هم او طرف ثالث او مجموعة اشخاص أو تم معاملتهم بشكل غير  نوالمتلقين الفرعيين الذي
ما في ذلك محدودية الكفاءة في استخدام اللغة اإلنجليزية) والذي يُعد انتهاكا منصف بسبب عرقهم او لونهم او أصلهم الوطني (ب

، والقوانين الفدرالية او قوانين الوالية وانظمتها ذات العالقة، أو سياسة منع 1964السادس لقانون الحقوق المدنية لعام  بابلل
السادس وسياسة منع المضايقة والتمييز، فإن االنتقام  بابلل اووفقمضايقة والتمييز التابعة لقسم النقل في والية ماساتشوستس. ال

 من عامة الناس على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني هو امر محظور أيضا.

 الشكوى؟ أقدمكيف  .2
 يمكن تقديم الشكوى لدى الكيانات التالية:

 Boston Region Metropolitan Planning Organization Title VI Specialist  
Email: civilrights@ctps.org

 Phone: 857-702-3700



 التابع لقسم النقل في والية ماساتشوستس السادس باباخصائي ال
 مكتب التنوع والحقوق المدنية التابع لقسم النقل في والية ماساتشوستس

  8580‐368-857 الهاتف:
 MassDOT.CivilRights@state.ma.us البريد االلكتروني:

The MassDOT Title VI Specialist  
MassDOT Office of Diversity and Civil Rights 

Phone: 857-368‐8580 or 7-1-1 for Relay Service. 
Email: MassDOT.CivilRights@state.ma.us  

 وحدة التحقيقات –مكتب التنوع والحقوق المدنية التابع لقسم النقل في والية ماساتشوستس 
 مساعد سكرتير التنوع والحقوق المدنية، قسم النقل في والية ماساتشوستس

 odcrcomplaints@dot.state.ma.us البريد االلكتروني:

The MassDOT Office of Diversity and Civil Rights – Investigations Unit  
Assistant Secretary of Diversity & Civil Rights, MassDOT 

Email: odcrcomplaints@dot.state.ma.us  

 اإلدارة الفدرالية للطرق السريعة
 اإلدارة الفدرالية للطرق السريعة

 وزارة النقل األمريكية
CivilRights.FHWA@dot.gov البريد االلكتروني:

 0693‐366‐202 الهاتف:
The Federal Highway Administration   

Federal Highway Administration  
U.S. Department of Transportation  

Office of Civil Rights 
Email: CivilRights.FHWA@dot.gov  

Phone: 202‐366‐0693 

 اإلدارة الفدرالية للنقل
 اإلدارة الفدرالية للنقل
 وزارة النقل األمريكية
 مكتب الحقوق المدنية

 ومنه إلى: الفريق المختص بالشكاوى
The Federal Transit Administration   

Federal Transit Administration 
U.S. Department of Transportation  

Office of Civil Rights 
Attention: Complaint Team 



 
 

  يرجى مالحظة ما يلي:

شكوى حول الباب السادس فيما يخص قسم النقل في والية ماساتشوستس، عندما تستلم اإلدارة الفدرالية للنقل  •
لقي فرعي أو مقاول، فإنه يجوز لها أن تطلب من قسم النقل في والية ماساتشوستس ان يُجري التحقيق أو مت

 في المسألة.

وتدعي حصول انتهاك من  ستتعلق بالباب الساد النقل في والية ماساتشوستستم تقديم شكوى ما لقسم  إذا •
النقل في والية ماساتشوستس، فإنه يتم إحالة الشكوى إلى المكتب قبل شعبة الطرق السريعة التابعة لقسم 

التابع لإلدارة الفدرالية للطرق السريعة الذي بدوره يقوم بإحالة الشكوى لمكتب الحقوق المدنية التابع  المحلي
 عة ليتم التعامل مع ذلك.لمقر اإلدارة الفدرالية للطرق السري

إذا تسلَّم قسم النقل في والية ماساتشوستس شكوى ما تتعلق بالباب السادس تم تقديمها ضد متلقي فرعي من  •
شعبة الطرق السريعة في قسم النقل في والية ماساتشوستس، فإنه يجوز لقسم النقل في والية ماساتشوستس 

قوق المدنية التابع لمقر اإلدارة لمكتب الحالتعامل مع الشكوى والتحقيق في شأنها، أو يجوز له إحالتها 
 الفدرالية للطرق السريعة.

 

 مالذي يجب عليَّ تقديمه مع الشكوى؟ . 3
يتوفر نموذج الشكوى المتعلقة بالباب السادس/ عدم التمييز بشكل الكتروني على موقع الباب السادس لقسم النقل في والية 

)، http://www.massdot.state.ma.us/OfficeofCivilRights/TitleVI/FileAComplaint.aspxماساتشوستس (
أو على شكل أوراق مطبوعة يمكن الحصول عليها من اخصائي الباب السادس التابع لقسم النقل في والية ماساتشوستس 

وعوضا عن ذلك، فإنه يجوز للمشتكي ان يقدم الشكوى على شكل رسالة كطريقة بديلة ويجب ان تحتوي على والمذكور أعاله. 
 مايلي:

 الية الخاصة بك (مثل، رقم الهاتف والعنوان).اسمك، وتوقيعك، ومعلومات االتصال الح •
 اسم الجاني المزعوم ورقم بطاقته (إذا كان معروفا ومنطبقا). •
 وصف لكيفية حصول التصرف المحظور، مع ذكر الزمان والمكان. •
 وصف بالتفاصيل يظهر لماذا تعتقد أنه تم التعامل معك بصورة مختلفة.  •
 د.أسماء ومعلومات االتصال الخاص بأي شهو •
 أي معلومات أخرى تعتقد أن لها عالق بشكواك. •

 
في حال عدم تمكن المشتكي من توفير بيان مكتوب، فإنه يمكن تقديم شكوى شفهية إلى مكتب التنوع والحقوق المدنية.  . أ

 ُمحقق الحقوق المدنية بمساعدة الشخص، إذا تطلب ويقوميُجري محقق مختص بالحقوق المدنية مقابلة مع المشتكي. 
 ويجب ان يوقع المشتكي على جميع الشكاوى.تحويل الشكوى الشفهية إلى شكوى مكتوبة. لذلك،  االمر

 
بنفس طريقة  مجهولة المصدرق في الشكاوى يبنفس الطريقة. ويتم التحق مجهولة المصدريجوز تقديم الشكاوى  . ب

 الشكاوى األخرى.
 

 لغة ُمعترف بها، وتتوفر نماذج لتقديم الشكاوى بعدة لغات. بأييتم قبول الشكاوى  . ج
 

 الفترة الزمنية التي يمكن لي خاللها تقديم الشكوى؟هي كم . 4
 

http://www.massdot.state.ma.us/OfficeofCivilRights/TitleVI/FileAComplaint.aspx


سياسة منع المضايقة والتمييز التابعة لقسم النقل جب تقديم الشكوى التي تدّعي حصول انتهاك للباب السادس و/ أو ي . أ
 ) يوما من تاريخ االنتهاك المزعوم.180مائة وثمانين (في والية ماساتشوستس في موعد أقصاه 

 
الزمني التي يضعه  اإلطاريجب تقدم الشكاوى التي تدّعي حصول انتهاكات لقانون الوالية أو القانون الفدرالي ضمن  . ب

 . السوابق القضائيةالقانون الفرعي، او اللوائح أو 
  

 . كيف سيتم التعامل مع الشكوى الخاصة بي؟5
 يتم تسلم شكوى ما، فإنه يتم تعيينها لمحقق مختص بالحقوق المدنية. ويعمل هذا المحقق على:عندما 

 تحديد الوالية القضائية:أ.  
 التنوع والحقوق المدنية الوالية القضائية إذا كانت الشكوى:يملك مكتب 

 
 تنطوي على بيان أو سلوك ينتهك ما يلي: )1

في والية ماساتشوستس المعنيان بمنع التمييز أو التحرش أو  التعهد وااللتزام القانونيان لقسم النقل •
 االنتقام على أساس الميزات المحمية فيما يتعلق بأي مجال من مجاالت الخدمة العامة للوكالة،

االلتزام الذي قطعه المتلقون الفرعيون والمقاولون العاملون مع قسم النقل التابع لوالية ماساتشوستس  •
 وبسياسات قسم النقل،  لاللتزام

 
 إذا تم تقديمه في الوق المناسب. )2

 
) أيام عمل من تاريخ استالم 10فيما يخص الوالية القضائية خالل عشرة ( قرارب. التأكيد باستالم الشكوى وتقديم 

 الشكوى.

نه يقوم إذا قرر المحقق المختص بالحقوق المدنية أن الشكوى ال ترتقي لتشكل انتهاكا للحقوق المدنية، فإ •
 بإبالغ المشتكي والموظف المختص بالباب السادس بشكل خطي فيما يخص النتائج ويتم إغالق القضية.
 

إجراء تحقيق ُمكثّف بالمزاعم المذكورة في الشكوى وذلك وفقا لإلجراءات الداخلية للشكاوى الخاصة بقسم النقل ج. 
 في والية ماساتشوستس.

 

 وتقديم التوصيات؟ . ماذا يحصل للتوصل إلى النتائج6
من الرسائل الثالثة التالية إلى المشتكي والجهة المستجيبة للشكوى وذلك بناء على  ةواحد في نهاية التحقيق، يُرسل المحقق

 النتائج التي تم التوصل إليها:
 

لالمتثال للباب أ. رسالة تحتوي على حل للمشكلة توضح الخطوات التي اتخذتها أو ستتخذها الجهة المستجيبة للشكوى 
 السادس.

 



ب. رسلة تخص التوصل إلى النتائج يتم إصدارها عندما يتم التأكد ان الجهة المستجيبة للشكوى تمتثل للباب السادس. 
وتشمل هذه الرسالة توضيحا يبين سبب كون الجهة المستجيبة للشكوى ممتثلة، وتقدم اشعارا بحقوق المشتكي بتقديم 

 استئناف. 
 

التوصل النتائج عندما يتم التأكد من ان الجهة المستجيبة للشكوى ال تمتثل للباب السادس. وتشمل هذه  ج. رسالة تخص
وعواقب الرسالة كل انتهاك يتم اإلشارة إليه بناء على اللوائح المعمول بها، ووصف مختصر بالنتائج/ التوصيات، 

  من خالل االمتثال، إذا كان ذلك مناسبا.مشكلة عدم االمتثال الطوعي، وعرض للمساعدة في وضع خطة لحل ال
 

 استئنافا بحق نتائج ما؟ أقدم. هل يمكن لي ان 7
إذا لم يوافق المشتكي أو الجهة المستجيبة للشكوى على نتائج المحقق فيمكن له/ لها/ لهم تقديم استئناف لمساعد السكرتير 

معلومات جديدة لم تكن متوفرة أثناء سير أيه الخاص بالتنوع والحقوق المدنية. ويجب على الجهة المقدمة لالستئناف ان توفر 
. يجب تقديم طلب ان تجعل قسم النقل في والية ماساتشوستس يعيد النظر في قراراته التحقيق األصلي والتي من شأنها

) يوما من تاريخ ارسال رسالة النتائج. وبعد مراجعة هذه المعلومات، سيجيب 60االستئناف وأية معلومات جديدة خالل ستين (
على قرار أو من خالل إعالم الجهة الُمقدمة  قسم النقل في والية ماساتشوستس أما من خالل اصدار رسالة ُمنَقّحة تحتوي

 لالستئناف أن الرسالة االصلية الخاصة بالقرار أو النتائج تبقى سارية المفعول.
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