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  ھيئة تكافؤ فرص العمل
  

 employee.htm-www.eeoc.gov/facts/backlash: المصدر

  :االختصاص

مع مراعاة بعض الحاالت االستثنائية، التمييز  :حظورالسلوك الم
الھجرة والموطن األصلي والمتعلق /وضع الجنسيةعلى أساس 
أو اإلحالة مقابل رسم؛ والممارسات  التعيينو قالةبالتوظيف واإل
أثناء عملية إثبات األھلية للعمل  في طلب الوثائق غير المنصفة

  .؛ واإلنتقام)Form I-9 إستمارة(

أرباب العمل ذوو أربعة موظفين أو أكثر  :العمل المشمولون أرباب
 /يةالجنسوضع مشمولون في الحظر على التمييز على أساس 

وأرباب . الممارسات غير المنصفة في طلب الوثائقالھجرة و
العمل ذوو أربعة إلى أربعة عشر موظفاً مشمولون في الحظر على 

  .التمييز على أساس الموطن األصلي

حاملو الجنسية األمريكية واألفراد  :المشمولون األشخاص
على أساس الموطن  المصرحون للعمل محميون من التمييز

نسية األمريكية الج وحاملو. وإساءة إستعمال الوثائق األصلي
ياسيون ون الشرعيون الحديثون والالجئون السوالمقيمون الدائم

ى أساس تون محميون من التمييز علوالالجئون والمقيمون المؤق
  .الھجرة/وضع الجنسية

  :االختصاص

التمييز على أساس الدين والموطن األصلي  :السلوك المحظور
والجنس والسن واإلعاقة والحمل والعرق، والمتعلق بأي ناحية من 

  .التوظيف، بما في ذلك بنود وشروط التوظيف

  

ً أرباب العمل ذوو خمسة عشر موظف :أرباب العمل المشمولون أو  ا
  .أكثر

  

  

بصرف النظر عن وضع  ،جميع األفراد :األشخاص المشمولون
  .ھجرتھم

  :مثال عن التمييز في التوظيف

  :على أساس الدينالتمييز 

قدم طلب العمل في شركة أنور ھو الجئ سياسي من مصر 
رفضت الشركة توظيفه ألنه ال يحمل الجنسية و. للخدمات المالية
ما الذي على ". ن كاردغري"بطاقة اإلقامة يحمل األمريكية وال 
  أنور أن يفعله؟

أساس عاء بالتمييز على لإلد OSCيستطيع أنور رفع تھمة لمكتب 
ألرباب العمل رفض توظيف  جوزوال ي. الھجرة/وضع الجنسية
سية األمريكية أو ن أو الجئين ألنھم ال يحملون الجنالجئين سياسيي

اقة اإلقامة غير مقيمين بشكل دائم وشرعي، أو ألنھم ال يحملون بط
، إال إذا كان ھذا التمييز على أساس وضع الجنسية "غريد كارد"

  .مطلوباً بموجب القانون أو اللوائح أو عقد حكومي

على أرباب العمل إثبات أھلية عمل جميع الموظفين الجدد بصرف 
النظر عما إذا كانوا يحملون الجنسية األمريكية، وذلك من خالل 

ويجوز لألفراد أن يختاروا من قوائم . Form I-9إستمارة إستكمال 
وثائق مقبولة، بما في ذلك بطاقة غير مقيدة للضمان اإلجتماعي 

بطاقات  العمل أن يشترطوا وال يجوز ألرباب. ورخصة القيادة
  . ا الغرضذلغير حاملي الجنسية لھ" غريد كارد"

  :مثال عن التمييز في التوظيف

  :على أساس الدينالتمييز 

وقدم طلب  عمامة سيخ من جنوب آسيا يعتمرمن ال ناريندر ھو
ورفض فالن توظيفه ألنه كان . كأمين للصندوق لدى فالنالعمل 

ما . يخشى أن زي ناريندر الديني سيسبب عدم االرتياح للزبائن
  الذي على فالن أن يفعله؟

يندر بسبب تفضيالت الزبائن توظيف ناررفض ال يجوز لفالن 
ً للقانون المتعلقة بالزي الديني، ً مخالفا . إذ يعتبر ذلك تمييزاً دينيا

فمن . ويكون ذلك كما لو رفض توظيف ناريندر ألنه من السيخ
غير الشرعي أن تتم معاملة األفراد سلبياً في مكان العمل بناًء على 

      .إنحياز متعلق بدينھم أو عرقھم أو موطنھم األصلي



  11/9ءات صحيفة وقائع التمييز اإلنتقامي بعد إعتدا
  تابع األمثلة

  :الھجرة/التمييز على أساس وضع الجنسية

 نحن نوظف أمريكيين " علّق رب عمل الفتة كتب عليھا
 ."فقط

  مظھره رفض رب عمل توظيف أحد مقدمي طلب العمل ألنه
 ."مواطن أمريكي"ال يدل على أنه 

  كان رب عمل موظفين ال يحملون الجنسية األمريكية أو أقال
ً بيأجن"مظھرھم   ".ا

  :التمييز على أساس الموطن األصلي

  عمل توظيف مقدمي طلب العمل ألنھم من أصل رفض رب
 . أو مظھر عربي أو جنوب آسيوي

  حجابأقال رب عمل موظفاً يعتمر وشاحاً أو ً  .عمامة أو ا
 رفض رب عمل توظيف أي شخص يتكلم بلھجة أجنبية. 
 موظف  عند اإلشارة إلى فئةل تلفظ رب عمل بعبارات مھينة

 .ولد في باكستان، مما أدى إلى إرغام الموظف على االستقالة

  :الممارسات غير المنصفة في طلب الوثائق

 رب عمل وثائق قدمھا عرب أمريكيون إلثبات  دقق ورفض
إلى ) Form I-9إستمارة (أھلية العمل في الواليات المتحدة 

 .رينحد أكبر مما قام به بالنسبة لوثائق الموظفين الجدد اآلخ
  إستكمال بجميع المنحدرين من جنوب آسيا ألزم رب عمل

 الموظفين اآلخرين لم يلزمجديدة، بينما  Form I-9إستمارة 
 .بذلك

 دمي طلب عمل أو موظفين جدد يدلم رب عمل مقألز 
جنسية بتزويد وثائق إثبات ال" مسلمون"مظھرھم على أنه 

بتقديم  سمح لغيرھم من مقدمي طلب العملاألمريكية، بينما 
 ً مثل بطاقة الضمان (أي مجموعة من الوثائق المقبولة قانونيا

 .Form I-9إستمارة إلستكمال ) االجتماعي ورخصة القيادة
 لزم رب عمل ھؤالء الذين ال يحملون الجنسية األمريكية أ

 أو] INS" [دائرة الھجرة والجنسية"وثيقة صادرة عن بتزويد 
، Form I-9إستمارة مال إلستك ]DHS[ "وزارة األمن الوطني"

ھؤالء األفراد فرصة تقديم مجموعة وثائق بدالً من السماح ل
غير مقيدة للضمان االجتماعي  بما في ذلك بطاقة(مقبولة 

   ). قيادةورخصة 

  تابع األمثلة

  :التمييز على أساس الدين

شأنھم شأن موظفين من أديان أخرى، قد يحتاج الموظفون 
أخذ إجازة للعطالت الدينية أو حاالت  المسلمون إلى تسھيالت مثل

  .إستثنائية لضوابط اللباس

الن أمام المشرف عليھم حضر موظفون مسلمون في مؤسسة ف
اح لھم بإستخدام قاعة مؤتمرات في مبنى مجاور مسوطلبوا ال
وحتى تقديم ھذا الطلب، كان ھؤالء الموظفون يصلون في . للصالة

  فالن؟ ما الذي يجب أن يفعله. مراكز عملھم

عندما تكون القاعة مطلوبة ألغراض األعمال، يستطيع فالن 
رفض إستخدامھا ألھداف دينية شخصية، إال أن من المرجح أال 
يفرض السماح للموظفين بإستخدام قاعة المؤتمرات للصالة عبءاً 

وعلى نحو . غير ضروري على فالن في ظروف عديدة أخرى
ً ما يمكن الصالة أثناء  االستراحات بحيث ال يؤدي مماثل، غالبا

تقديم الوقت الكافي أثناء ساعات العمل للصالة إلى عبء غير 
وإذا كان الذھاب إلى مبنى آخر للصالة يستغرق وقتاً . ضروري

اإلستراحة المخصصة، ال يزال من الممكن  أطول من فترات
التكيف مع الموظفين إذا كانت طبيعة العمل تسمح بمرونة في 

ويستطيع فالن إلزام الموظفين بالتعويض عن أي  .تحديد األوقات
       .لطقوس دينيةوقت عمل تم قضاؤه 

  :أمثلة عن التحرش في مكان العمل

وإجتمع محمد بمديره واشتكى من . كان محمد يعمل لحساب فالن
راكب "يشير إليه بإنتظام بعبارات مثل  "بيل"أن أحد زمالئه 

عمد إحراجه أمام تولقد  ،"آية هللا"و" اإلرھابي المحلي"و "الجمال
كيف يجب أن . بعض الزبائن من خالل اإلدعاء بأنه غير كفوء

  المشرف؟ تصرفي

في  غير مالئمالمدراء والمشرفون الذين يعلمون بسلوك  يكون
مكان العمل على أساس الدين أو الموطن األصلي، مسؤولين عن 

على . إتخاذ خطوات لتصحيح سلوك أي شخص خاضع إلدارتھم
ال كان دير محمد أن يحيل شكوى محمد إلى المدير المالئم إذا م

وإذا قرر فالن حدوث تحرش، فيجب إتخاذ ". بيل"يشرف على 
بما يكفي إلى حد كبير لضمان عدم " بيل"إجراء تأديبي ضد 
  .  إستمرار ھذا التحرش

للحصول على مزيد من المعلومات عن  :OSCاالتصال بمكتب 
التھم،  رفعالحصول على إستمارات  ، بما في ذلكOSCمكتب 

الخط أو االتصال ب www.usdoj.gov/crt/oscيرجى زيارة 
 1-800-255-7688على الرقم المجاني  OSCالمباشر لمكتب 

يجب رفع التھم في ). 1-800-237-2515 البعاديةالطابعة (
   .يوماً من حدوث التمييز المزعوم 180غضون 

مزيد من المعلومات عن  للحصول على :EEOC االتصال بھيئة
الرقم بأو االتصال  .goveeocwww.، يرجى زيارة EEOC ھيئة

). 1-800-669-6820 البعاديةالطابعة ( 4000-669-800-1
   .يوماً من حدوث التمييز المزعوم 180يجب رفع التھم في غضون 

  


