
 

 009سیاسة مجلس اإلدارة رقم 

ض   إجـراءات تقد�م الشكاوى المتعلقة بالتعرض للتمي�ي

غو" أو  تھدف ھذه السیاسة إلى وضع إجراء یمكن بموجبھ تقدیم الشكاوى التي تدّعي التعرض للتمییز في أثناء تقدیم خدمات "رابطة حكومات سان دیی
 أنشطتھا من جانب أشخاص لیسوا موظفین في "رابطة حكومات سان دییغو".  

 معلومات أساسیة

غو" التي تھدف إلى االمتثال للقوانین واللوائح الفیدرالیة والوالئیة، بما یشمل قانون األمریكیین ذوي  تمثل ھذه السیاسة سیاسة "رابطة حكومات سان دیی
(الباب السادس والسابع) والقوانین الفیدرالیة والوالئیة األخرى لمكافحة التمییز.    1964)، وقانون الحقوق المدنیة لعام ADA( 1990اإلعاقة لعام 

ییغو" على موظفیھا ومقاولیھا ومستشاریھا ممارسة أي نوع من أنواع التمییز، وكذا ممارستھ في إطار تقدیم برامجھا  تحظر "رابطة حكومات سان د
الحمل أو   وأنشطتھا وفي المرافق التابعة لھا. وتحظر "رابطة حكومات سان دییغو" ممارسات التمییز على أساس العرق أو اللون أو الجنس (بما في ذلك

ة  اعة الطبیعیة أو الحاالت الطبیة ذات الصلة) أو العقیدة أو الدین أو األصل القومي أو العمر أو الحالة االجتماعیة أو النسب أو الحال الوالدة أو الرض
لجینیة أو الھویة  ات ا الطبیة أو اإلعاقة أو الحالة العسكریة أو حالة قدامى المحاربین أو حالة الدخل المنخفض أو مستوى إتقان اللغة اإلنجلیزیة أو المعلوم
جھ الجنسي أو أي فئة أخرى محمیة بموجب القانون الفیدرالي أو الخاص بالوالیة أو القانون المح  لي في إدارة األعمال  الجنسیة أو التعبیر الجنساني أو التوَّ

الت التي ینص علیھا القانون، الحق في  الحكومیة. ولألشخاص الذین یعتقدون أنھم تعرضوا للتمییز أو ُحرموا من الوصول إلى الخدمات أو التسھی
 استخدام إجراء تقدیم الشكاوى والتظلمات ھذا. 

 وتمثل اإلجراءات الواردة أدناه ھي اإلجراءات نفسھا بالنسبة لتقدیم الشكاوى ضد أي نوع من أنواع التمییز المحظور.

 اإلجراءات 

 قابلیة التطبیق  .1

لحصر،  یسري إجراء تقدیم الشكاوى ھذا على جمیع األشخاص الذین لیسوا موظفین في "رابطة حكومات سان دییغو". وھذا یشمل، على سبیل المثال ال ا
ردین أو أي شخص آخر یتعامل مع الرابطة أو  یستخدم زوار الرابطة وأفراد الجمھور ومجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة وأعضاء مجموعة العمل أو الموَّ

تم تصمیم   خدماتھا ممن یعتقدون أنھم تعرضوا للتمییز من قِبل موظفي "رابطة حكومات سان دییغو" أو المتعاقدین معھا أو االستشاریین. وبصفة عامة،
 ھذا اإلجراء بھدف معالجة النزاعات، بما یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، ما یلي:  

 اكن اإلقامة أو تعدیل أي من ممارسات أو متطلبات "رابطة حكومات سان دییغو"؛ الخالفات بشأن الخدمة المطلوبة أو أم 1.1

 عدم إمكانیة الحصول على خدمات أحد البرامج أو المنشورات أو األنشطة التي تقدمھا الرابطة؛ و  1.2

 التحرش أو التمییز الذي یحظره قانون كالیفورنیا أو القانون الفیدرالي.  1.3

 الحوادث المشمولة في قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة ومنسق الحوادث المنصوص علیھا في الباب السادس تحدید مسؤول االمتثال ومنسق  .2

ا في  مدیر شؤون التنوع واإلنصاف ھو مسؤول االمتثال ومنسق الحوادث المشمولة في قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة ومنسق الحوادث المنصوص علیھ
الفیدرالیة للطرق السریعة (یُشار إلیھم مجتمعین باسم "مسؤول االمتثال") وھو مسؤول عن إدارة إجراء تقدیم  الباب السادس بموجب لوائح الدائرة 

 الشكاوى ھذا باإلضافة إلى ضمان االمتثال للقوانین المعمول بھا. ویمكن التواصل مع مسؤول االمتثال عن طریق:
SANDAG, 401 B Street, Suite 800, San Diego, California 92101; (619) 699-1900 . 

لیة  .3  عملیة المراجعة األوَّ

قبل الشروع في اتخاذ اإلجراء الرسمي في تقدیم الشكاوى المنصوص علیھ أدناه، وكشرط مسبق لذلك، یجب على    -قرار غیر رسمي  3.1
الطرف صاحب الشكوى التواصل مع مسؤول االمتثال للمساعدة في حل المشكلة بشكل غیر رسمي في أقرب وقت ممكن عملیًا، بصفة  

ن وقت علم صاحب الشكوى بشأن فعل أو إغفال "رابطة حكومات سان دییغو" الذي ھو موضوع  یوًما تقویمیًا م 15عامة في غضون 



] یوًما تقویمیًا تقریبًا)، فعلى  30الشكوى. وإذا لم ینجح مسؤول االمتثال في الوصول إلى حل مرٍض بسرعة (أي في غضون ثالثین [
   . 3.2مسؤول االمتثال اتخاذ الخطوات الموضحة في الفقرة الفرعیة 

سیقوم مسؤول االمتثال بدعوة لجنة مراجعة مخصصة للنظر في المشكلة (المشكالت) المثارة. وستتألف اللجنة مما یلي    -لجنة المراجعة  3.2
(أو من ینوب عنھم): مسؤول االمتثال، وعضو من موظفي اإلدارة، ونائب الرئیس التنفیذي، و(حسب المشكلة (المشكالت) أي موظفین  

)  30ناسبین. وتقوم ھذه اللجنة باستعراض الطلب والنظر والتحقیق فیھ ومحاولة حل المشكالت في غضون ثالثین (آخرین قد یكونوا م 
تیجة  یوًما تقویمیًا تقریبًا من طلب المراجعة الثانیة أو الشروع فیھا. ال یلزم إصدار تقریر رسمي من قبل اللجنة، لكن على اللجنة توثیق ن

ف صاحب الشكوى. وإذا لم یكن الطرف صاحب الشكوى راضیًا عن تصرف اللجنة في المسألة، فیجوز  مراجعتھا في رسالة إلى الطر 
 للطرف صاحب الشكوى تقدیم شكوى رسمیة باتباع اإلجراء الموضح أدناه.  

 تقدیم شكوى رسمیة .4

 یم شكوى رسمیة بالطریقة التالیة:  إذا لم یؤد اإلجراء الموضح أعاله للمراجعة األولیة إلى حل ناجح، فیجوز للطرف صاحب الشكوى تقد

) أیام تقویمیة من تاریخ 10یجب أن تكون الشكاوى الرسمیة مكتوبة ویجب تقدیمھا في غضون عشرة (  -متى یتم تقدیم شكوى رسمیة  4.1
لیة الموضحة أعاله.   استالم الطرف صاحب الشكوى لإلشعار المتعلق بانتھاء عملیة المراجعة األوَّ

 

یجب أن تكون الشكوى مكتوبة وتتضمن المعلومات المطلوبة في النماذج المرفقة لتقدیم الشكاوى    - لتي یتعین تقدیمھا ما ھي المعلومات ا
ضد التمییز. یجب على الطرف صاحب الشكوى أیًضا إرفاق نسخة من خطاب لجنة المراجعة یوضح النتیجة التي أسفر عنھا إجراء  

لیة الموضح أعاله.    المراجعة األوَّ

,  SANDAG, 401 B Street, Suite 800, San Diegoیجب تقدیم الشكوى إلى مسؤول االمتثال في  - توجیھ الشكوى مكان  4.2
California 92101 1904-699 (619)؛ الھاتف النصي 1995-699 (619)؛ رقم الفاكس  . 

عند استالم الشكوى، یقوم مسؤول االمتثال بمراجعة الشكوى للتأكد من حسن توقیتھا ومالءمتھا إلجراء تقدیم الشكوى    -إشعار االستالم 
 ھذا، وسیقدم للطرف صاحب الشكوى إشعاًرا كتابیًا یقّر فیھ باالستالم.  

سألة على الفور. عند إجراء التحقیق، یجوز لمسؤول االمتثال  یجب على مسؤول االمتثال أو من ینوب عنھ بدء التحقیق في الم - التحقیق  4.3
إجراء المقابالت والتشاور مع أي فرد یعتقد مسؤول االمتثال أن لدیھ معلومات ذات صلة، بما فیھم طاقم العمل أو أفراد الجمھور، و/ أو  

المتثال أیًضا جلسة استماع غیر رسمیة وفقًا لتقدیره طلب منھم تقدیم رد كتابي على المشكالت التي أثیرت في الشكوى. وقد یعقد مسؤول ا
 الخاص. 

جھ ضده الشكوى أن یكون لھ شخص یمثلھ. ویجب على الطرف أن یوضح ما إذا  -التمثیل   4.4 یحق للطرف صاحب الشكوى وأي طرف توَّ
یجوز للممثل أن یكون محامیاً طالما أن كان سیساعده ممثل، وإذا كان األمر كذلك، فعلیھ أن یذكر اسم ذلك الممثل. ألغراض ھذا اإلجراء، 

 مكتب المستشار العام حاضر أثناء اإلجراءات.  

عند االنتھاء من التحقیق، یقوم مسؤول االمتثال بإعداد تقریر نھائي وإرسالھ إلى الطرف صاحب الشكوى وإلى أي    -النتائج واإلخطار  4.5
نتائج المكتوبة والقرار الفصل المقترح. ومن المتوقع أن یتم تقدیم ھذا  طرف یتم توجیھ الشكوى ضده، بحیث یتضمن ملخًصا للتحقیق وال
) یوًما تقویمیًا من تاریخ تقدیم الشكوى الرسمیة. ویجوز تمدید  45التقریر إلى الطرف صاحب الشكوى في غضون خمسة وأربعین (

وجود سبب وجیھ لذلك. یجب أیًضا تقدیم التقریر  الموعد النھائي من قِبل الرئیس التنفیذي لـ "رابطة حكومات سان دییغو" في حالة 
النھائي، عند االقتضاء، إلى أي شخص ستكون سلطتھ مطلوبة لتنفیذ القرار الفصل المقترح أو لتحدید ما إذا كان ھناك أي إجراء شخصي 

 مناسبًا یجب اتخاذه. 

ینبغي تنفیذ القرار الفصل الذي اقترحھ مسؤول االمتثال على الفور. یجوز للطرف صاحب الشكوى أو أي طرف   -القرار الفصل النھائي  4.6
جھ ضده الشكوى أو القرار الفصل المقترح أن یقدم طلب طعن. ولن یوقف طلب الطعن المقدم إلى الرئیس التنفیذي (على النحو المبین   موَّ

تنفیذ القرار الفصل المقترح من قِبل مسؤول االمتثال، إال في تلك الظروف التي یقرر فیھا الرئیس التنفیذي للرابطة وجود  أدناه) إجراءات 
 سبب وجیھ یجعل تعلیق إجراءات التنفیذ مناسبًا.  

  



 المسائل العاجلة  .5

لشكوى ھذا عن حدوث مشكلة بسبب طبیعة الشكوى أو نشأة  عندما یسفر تطبیق أي من المواعید النھائیة أو اإلجراءات المنصوص علیھا في إجراء ا
  مسألة عاجلة أو قرب وقوع حدث قادم، یتعین على مسؤول االمتثال تحدید ما إذا كان یمكن اتخاذ إجراء عاجل مناسب، بناًء على الطرف صاحب

 الشكوى.  

 سبل االنتصاف  .6

الخطوات واإلجراءات التصحیحیة بحیث تقلل من آثار التمییز أو إنھاء ممارسات  تشمل سبل االنتصاف الممكنة في إطار إجراء تقدیم الشكاوى ھذا 
سخة من  المضایقة والتحرش، والتدابیر الالزمة لتوفیر ترتیبات إقامة معقولة أو إجراء تصحیحي مستمر مناسب. كما ھو مذكور أعاله، یجوز إرسال ن

 اسبین لتحدید ما إذا كان ینبغي متابعة اتخاذ أي إجراء یتعلق بطاقم العمل. تقریر مسؤول االمتثال، عند االقتضاء، إلى األشخاص المن 

 الطعن 

أیام تقویمیة من إصدار التقریر النھائي، تقدیم طعن إلى   10یجوز للطرف صاحب الشكوى أو أي طرف مّوجھ ضده الشكوى، في غضون  6.1
 الرئیس التنفیذي ضد قرار مسؤول االمتثال.  

,  SANDAG Chief Executive Officer, 401 B Street, Suite 800تقدیم طلب كتابي للمراجعة مع  یتم قبول الطعن عن طریق  6.2
San Diego, California 92101 1904-699 (619)؛ الھاتف النصي  1995-699 (619)؛ رقم الفاكس  . 

تقدیمھ على أُسس أخرى غیر عدم یجب أن یحدد الطلب الكتابي للمراجعة األساس الموضوعي و/ أو اإلجرائي المحدد للطعن، ویجب  6.3
جھا فقط للقضایا المثارة في الشكوى الرسمیة عند   الرضا العام عن القرار الفصل المقترح. عالوةً على ذلك، یجب أن یكون الطعن موَّ

 تقدیمھا أو أخطاء إجرائیة في سیر إجراءات الشكوى نفسھا، ولیس قضایا جدیدة.  

س التنفیذي أو من ینوب عنھ على االعتبارات التالیة: ھل أثرت الحقائق والمعاییر المناسبة على  وتقتصر المراجعة التي یجریھا الرئی 6.4
ب القرار الُمتخذ؟ ھل تم تطبیق حقائق أو معاییر غیر مناسبة أو خارجیة على القرار الُمتخذ والتي كان لھا أثر كبیر على القرار على حسا

فات إجرائیة كان لھا أثر كبیر على نتیجة المسألة على حساب الطرف صاحب الشكوى؟  الطرف صاحب الشكوى؟ ھل كانت ھناك أیة مخال
 بالنظر إلى الحقائق والمعاییر واإلجراءات المناسبة، ھل كان القرار ھو القرار الذي قد یتخذه شخص لو كان في وضع ُمتخذ القرار؟  

یوًما تقویمیًا من تقدیم   30من المتوقع الحصول على نسخة من القرار الكتابي الذي یتخذه الرئیس التنفیذي أو من ینوب عنھ في غضون  6.5
الطعن على القرار وإرسالھا إلى جمیع األطراف المعنیة ومسؤول االمتثال وكذلك األشخاص الذین ستكون صالحیتھم مطلوبة لتنفیذ القرار  

االقتضاء. ویجوز تمدید الموعد النھائي من قِبل الرئیس التنفیذي في حالة وجود سبب وجیھ لذلك. ویكون قرار الرئیس  الفصل، عند 
 التنفیذي أو من ینوب عنھم بشأن الطعن ھو القرار النھائي.  



 الشكاوى ضد الحوادث المنصوص علیھا في الباب السادس 

برامجھا دون النظر للعرق أو اللون أو األصل القومي وفقا للباب السادس من قانون الحقوق المدنیة. وبغیة االمتثال  تدیر "رابطة حكومات سان دییغو"  
(ب)، تلتزم الجھات المستفیدة الرئیسیة والجھات المستفیدة الفرعیة من لوائح دائرة النقل    21.9القسم   49" رقم CFRلقانون اللوائح الفیدرالیة "

)، مثل "رابطة حكومات سان دییغو"، بوضع إجراءات للتحقیق في الشكاوى  FHWA) ولوائح الدائرة الفیدرالیة للطرق السریعة (FTAالفیدرالیة ( 
ھور عند  ضد الحوادث المنصوص علیھا في الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة ومتابعة تلك الشكاوى وإتاحة إجراءات تقدیم الشكاوى ألفراد الجم

من ھذه السیاسة اإلجراءات التي ینبغي ألفراد الجمھور اتباعھا من أجل طلب معلومات إضافیة بخصوص التزامات "رابطة حكومات سان  الطلب. وتتض
شخاص دییغو" بعدم ارتكاب أي ممارسات تمییز أو تقدیم شكوى بشأن حوادث التمییز ضد الرابطة. یجوز ألي شخص یعتقد أنھ أو أي فئة معینة من األ 

ة. ویتعین  عرضون للتمییز، الذي تحظره أحكام الباب السادس، تقدیم شكوى مكتوبة إلى دائرة النقل الفیدرالیة أو الدائرة الفیدرالیة للطرق السریع أنھم یت
یدرالیة للطرق السریعة  یوًما بعد تاریخ حادث التمییز المزعوم ما لم تقرر دائرة النقل الفیدرالیة أو الدائرة الف  180تقدیم الشكوى في غضون موعد أقصاه  

مج الممولة  تمدید وقت تقدیم الشكاوى. ویمكن إرسال الشكاوى ضد الحوادث المنصوص علیھا في الباب السادس من قانون الحقوق المدنیة المتعلقة بالبرا
 اتحادیًا في "رابطة حكومات سان دییغو" إلى وكالة التمویل المناسبة أدناه:

Federal Transit Administration Office of Civil Rights 
Attention:  Complaint Team 
East Building, 5th Floor - TCR 
1200 New Jersey Ave., SE 
Washington, DC 20590  
 
Federal Highway Administration  
Attention: Office of Civil Rights 
1200 New Jersey Avenue, SE 
8th Floor E81-105 
Washington, DC 20590 

 السّریة .7

یتعین على "رابطة حكومات سان دییغو" اتخاذ تدابیر معقولة لحمایة خصوصیة الطرف صاحب الشكوى وأولئك األفراد الذین قد یكونون موضوع  
لغرض إجراء   شكوى. وال یمكن لـ "رابطة حكومات سان دییغو" ضمان االلتزام بالخصوصیة، خاصةً إذا كان الكشف عن المعلومات السریة ضروریًا 

 تحقیق كامل أو إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون. 

 

 

 2003تار�ــــخ االعتماد: يونيو 
 2004تار�ــــخ التعد�ل: نوفم�ب 

 2010تار�ــــخ التعد�ل: يناير  
اير   2012تار�ــــخ التعد�ل: ف�ب

 2013تار�ــــخ التعد�ل: أ�ت��ر 
 2017تار�ــــخ التعد�ل: يناير  

 2022تار�ــــخ التعد�ل: نوفم�ب 

  



 نموذج تقدیم الشكاوى المتعلقة بحوادث التعرض للتمییز

لحبر  تعلیمات: إذا كنت تعتقد أن "رابطة حكومات سان دییغو" قد تورطت في حوادث تمییز ضد شخص أو أكثر، فیُرجى ملء ھذا النموذج بالكامل، با 
. وھناك وسائل بدیلة لتقدیم الشكاوى، مثل إجراء  2د في الصفحة األسود أو بتنسیق مطبوع. التوقیع على النموذج وإعادة إرسالھ إلى العنوان الوار

 المقابالت الشخصیة أو تسجیل الشكاوى على شریط، والتي سیتم توفیرھا لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب الطلب.  

  صاحب الشكوى: 

  العنوان: 

  الرمز البریدي:   الوالیة:   المدینة: 

 العمل:   المنزل: رقم الھاتف: 
 
 

 

  اسم الشخص الذي تعرض لحادث التمییز: (إذا كان غیر الشخص صاحب الشكوى) 

  العنوان: 

  الرمز البریدي:   الوالیة:   المدینة: 

  العمل:   المنزل: رقم الھاتف: 

 

   التاریخ:  متى وقع حادث التمییز؟ 

 
(أسماء) األفراد المسؤولین قدر اإلمكان (استخدم المساحة الفارغة  یُرجى وصف ممارسات التمییز المزعومة التي تعرضت لھا مع تقدیم اسم 

إذا لزم األمر).  یُرجى ذكر الفئة التي تعتقد أن حادث التمییز ینتمي إلیھا (األصل العرقي، اللون، اإلعاقة، الحالة الصحیة،   3الموجودة في الصفحة 
 وما إلى ذلك): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى وزارة العدل أو أي محكمة أو وكالة حقوق مدنیة فیدرالیة أو تابعة للوالیة أو محلیة؟ ھل تم تقدیم شكوى  

   ال:  نعم:



 إذا كانت اإلجابة بنعم: 

  اسم الوكالة أو المحكمة: 

  جھة االتصال: 

  العنوان: 

  الرمز البریدي:   الوالیة:   المدینة: 

  رقم الھاتف: 

  تاریخ تقدیم الشكوى:

 

 مساحة إضافیة لإلجابات:

 

 

 

 

 

  التوقیع: 

   التاریخ: 
 

 إعادة إلى:
Compliance Officer – Office of Diversity and Equity 

SANDAG 
401 B Street, Suite 800 

San Diego, CA 92101 
 1995-699 (619)؛ رقم الفاكس:  1900-699 (619)رقم الھاتف: 

 1904-699 (619)الھاتف النصي: 
OfficeofDiversityandEquity@sandag.org 

 
Free Language Assistance | Ayuda gratuita con el idioma | Libreng Tulong sa Wika  
Hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí | 免费语言协助 | 免費語言協助 | مجانیة  لغویة مساعدة  | 무료 언어 지원  

رایگان  زبان کمک   | 無料の言語支援 | Бесплатная языковая помощь | Assistência linguística gratuita  
मु� भाषा सहायता | Assistance linguistique gratuite | ជំនួយ��ឥតគិតៃថ� | ఉ�త �� స�యం  

 ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານພາສາຟຣີ | Kaalmada Luqadda ee Bilaashka ah | Безкоштовна мовна допомога  
SANDAG.org/LanguageAssistance | 619.699.1900 

 
SANDAG Notice of Non-Discrimination | Aviso de no discriminación de SANDAG  

Abiso sa Hindi Pandidiskrimina ng SANDAG | Thông cáo Không phân biệt đối xử của 
SANDAG | SANDAG 非歧视通知 | SANDAG: التمییز  عدم  إشعار  

 زییمتلا مدع راعشإ 
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