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& MILITARY Status Discrimination
Discrimination Against Veterans With
Disabilities

ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﺍﻝﻕﺍﺉﻡ ﻉﻝﻯ
ﺃﺱﺍﺱ
ﺍﻝﻭﺽﻉ ﺍﻝﻉﺱﻙﺭﻱ
ﻭﺽﺩ ﻕﺩﺍﻡﻯ
ﺍﻝﻡﺡﺍﺭﺏﻱﻥ
ﺍﻝﻡﻉﺍﻕﻱﻥ.

َ
ﻭﻱﺱﺃﻝﻙ ﺍﻝﻡﺍﻝﻙ ﻉﻡّﺍ
ﺕﺭﻱﺩ ﺍﺱﺕﺉﺝﺍﺭ ﺇﺡﺩﻯ ﺍﻝﺵﻕﻕ ﺍﻝﻡﻉﺭﻭﺽﺓ
ﻥﺕﺇﺫﺍ ُ
ﺏﺍﻝﺝﻱﺵ ،ﻑﻡﻥ ﺙﻡ ﺕﺥﺏﺭﻩ َ
ﺃﻥﻙ
ﻙ
َ
ﻑﻩﻝ ﻩﺫﺍ ﻕﺍﻥﻭﻥﻱ؟
ﻱﺭﻑﺽ ﺍﻝﻡﺍﻝﻙ ﺍﻝﺕﺃﺝﻱﺭ ،ﻝﻙ
ﻭﺡﻱﻥﺉ ٍﺫ

ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﻉﻝﻯ ﺃﺱﺍﺱ ﺍﻝﻭﺽﻉ ﺍﻝﻉﺱﻙﺭﻱ .ﺡﻱﺙ

ﻑﻕﻁ ﺏﺱﺏﺏ ﻭﺽﻉﻩ ﺍﻝﻉﺱﻙﺭﻱ.

َ
ﺇﻝﻯَ
ﺍﻝﻉﺱﻙﺭﻱﺓ ﻑﻱ ﺍﻝﺥﺍﺭﺝ
ﺥﺩﻡﺕﻙ
ﺩﺕﺍﻝﺩﻱﺍﺭ ﺏﻉﺩ ﺃﺩﺍء
ُﻉ
َ
ﺇﻉﺍﻕﺕﻙ
ﺕﺡﺭﻙُ ﺏﺱﺏﺏ
ﺕﺱﺕﻁﻱﻉ ﺍﻝﻭﺹﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﻡﻙﺍﻥ َ
ﺡﻱﺙ ﺇﻥ ﻭﺝﻭﺩ ﺍﻝﻙﺭﺱﻱ
ﻉﻡﻝﻙ
َ
ﺍﻝ ُﻡ
َ
ﻑﺃﻥﺕ ﻡﺅﻩﻝ ﻝﺕﻥﻑﻱﺫ ﺝﻡﻱﻉ ﺝﻭﺍﻥﺏ ﻡﺱﺅﻭﻝﻱﺍﺕ ﻭﻅﻱﻑﺕﻙ؛ ﻑﻡﺍ
ﺡﻕﻭﻕﻙ َ
َ
ﺁﻥﺫﺍﻙ؟
ﻩﻱ
ّ

ﻉﻝﻯ ﺃﻑﺭﺍﺩ ﺍﻝﻕﻭﺍﺕ ﺍﻝﻡﺱﻝﺡﺓ ﺏﺩﻭﺍﻡ ﻙﻝﻱ ،ﻭﺍﻝﺡﺭﺱ

َ

َ
ﻉﻡﻝﻙ
ﻱﺕﻉﻱﻥ ﻉﻝﻯ ﺭﺏ
ﺃﺱﺍﺱ  ،ﻭﻩﺫﺍ َ
ﺇﻉﺍﻕﺕﻙﻱﻉﻥﻱ ﺃﻥ ﻉﻝﻯ ﺭﺏ ﺍﻝﻉﻡﻝ ﺕﻉﺩﻱﻝ ﻡﻙﺍﻥ
ﺍﻝﻉﻡﻝ ﻝﺕﺱﻩﻱﻝ ﺩﺥﻭﻝﻙ ،ﻡﺍ ﻝﻡ ﻱﺏﻱﻥ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻕﺩ ﻱﺱﺏﺏ ﻡﺵﻕﺓ

ﻕﺩﺍﻡﻯ ﺍﻝﻡﺡﺍﺭﺏﻱﻥ ﻑﻱﻡﺍ ﻱﺕﻉﻝﻕ ﺏﺍﻝﻉﻡﻝ ﻭﺍﻝﺱﻙﻥ
ﻭﺃﻡﺍﻙﻥ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺥﺩﻡﺍﺕ ﺍﻝﻉﺍﻡﺓ

ﺇﻝﻯ ﻡﻝﻩﻯ ﻝﻱﻝﻱ ﻭﺍﻝﺏﻉﺽ ﻡﻥﻙﻡ ﻭﻝﻱﺱ ﺝﻡﻱﻉﻙﻡ ﻙﺍﻥ ﻱﺭﺕﺩﻱ

ﺍﻝﻉﺩﺩ ،ﻭﺏﻱﻥﻡﺍ ﺕﻥﺕﻅﺭ َ
ﺃﻥﺕ
ﺍﻝﻡﻝﻩﻯ ُﻡ
ﺩﺥﻭﻝﻙﻡُ ،ﻡﺩﻉﻱﺍًﺃﻥﻙﺕﻡﻝ
َ
ﻭﺃﺹﺩﻕﺍﺅﻙ
ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻡﻝﻩﻯ ،ﻑﻩﻝ ﻩﺫﺍ ﻕﺍﻥﻭﻥﻱ؟

ﺍﻝﻉﺱﻙﺭﻱ ﻑﺡﺱﺏ ﻑﻡﻥ ﺙﻡ ُﻱﻉﺩ َ
ﺫﻝﻙ

ﻭﻱﺝﺏ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻑﻱ ﻍﺽﻭﻥ ﺱﻥﺓ
ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﻡﻭﺽﻉ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ .ﻝﻡﺯﻱﺩ

َ
َ
ﻉﻡﻝﻙ؛
ﻡﻥﺯﻝﻙﺃﻭ ﻡﻙﺍﻥ
ﺏﺃﻕﺭﺏ ﻡﻙﺕﺏ ﺇﻕﻝﻱﻡﻱ ﺇﻝﻯ
ﺃﻭ ﻱُ َ
ﻡﻙﻥﻙ
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ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥ ﺍﻝﻡﻝﻩﻯ ﺍﻝﻝﻱﻝﻱ ﻕﺩ ﺭﻑﺽ ﺩﺥﻭﻝﻙﻡ ﺏﺱﺏﺏ ﻭﺽﻉﻙﻡ
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ﻱُ
ﺹﻁﻝﺡ ُﻡﺍﻝﻭﺽﻉ ﺍﻝﻉﺱﻙﺭﻱ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﺥﺹ
ﺵﻱﺭ
ﺍﻝ ُﻡ
ُﺕﺡﺩﺓ
َ

ﻉﺍﻕﻱﻥ ﺏﻡﺍ ﻑﻱ َ
ﺫﻝﻙ
ُ

ﺥﺭﺝﺕ َ
ﻭﻡﺝﻡﻭﻉﺓ ﺃﺥﺭﻯ ﻡﻥ ﺃﻑﺭﺍﺩ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﻉﺱﻙﺭﻱﺓ
ﺃﻥﺕ

ONE FORDHAM PLAZA
BRONX, NEW YORK 10458
(718) 741-8400

ﺵﻙﻭﻯ

ُ

ﻍﻱﺭ ﺽﺭﻭﺭﻱﺓ.

ANDREW M. CUOMO, GOVERNOR

ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺕﻕﺩﻱﻡ

ﺕﺹﺭﻑ ﻍﻱﺭ ﻕﺍﻥﻭﻥﻱ.

قانون حقوق اإلنسان يحمي
الجنود ال ُمعاقين العائدين
من الخارج في أثناء
عودتهم إلى أسواق العمالة
واإلسكان ،والشعبة وظيفتها
هنا ضمان تطبيق قانون
حقوق اإلنسان بدقة.
الثأر واالنتقام من مُقدم شكوى يُعد تصرفاً
غير قانوني
حيث يحظر قانون حقوق اإلنسان الثأر من مُقدم
الشكوى من التمييز أو المعارض للممارسات التمييزية.
كما أن هذا االنتقام ممنوع أيضاً بعد إيداع الشكوى
بهيئة حقوق اإلنسان أو خالل الفترة التي تكون فيها
الشكوى قيد النظر؛ ويمكن رفع دعاوى االنتقام والفصل
فيها كشكاوى مُنفصلة ومستقلة.

أفراد الخدمة المعاقون يواجهون
تحديات خاصة
تعمل Division of Human Rights

الوضع العسكري

يعرف بأنه مشاركة الشخص

في الخدمة العسكرية للواليات المتحدة أو الخدمة العسكرية
لوالية أخرى ويتضمن ذلك القوات المسلحة للواليات

(شعبة حقوق اإلنسان) على ضمان عودة أفراد الخدمة

المتحدة ،والحرس الوطني التابع للجيش والحرس الوطني

المصابين إلى الحياة المدنية من خالل اإلنفاذ الصارم

الجوي ،والميليشيا البحرية بنيويورك ،وحرس نيويورك.

وواسع النطاق للحظرالمفروض في نيويورك ضد التمييز
على أساس اإلعاقة ،حيث إن والية نيويورك من بين هذه
الواليات التي تعمل على تطبيق قوانين اإلعاقة لتوفير أكبر

القوات المسلحة االحتياطية

تُعرف على

قدر ممكن من الحماية لمواطنيها.

أنها خدمة ليست دائمة ،ذات دوام كامل بالقوات العسكرية

أفراد الخدمة العسكرية العائدون من الخدمة وهم يعانون

بالواليات المُتحدة وتشمل الخدمة في الجيش االحتياطي

من إعاقة قد يعانون من التمييز ألول مرة في حياتهم،

بالواليات المُتحدة ،والقوات البحرية االحتياطية بالواليات

علي سبيل المثال قد يرفض صاحب العمل توظيف قدامى

المُتحدة ،فيلق البحرية االحتياطي بالواليات المُتحدة ،القوات

العسكريين المعاقين اعتقادا منه بأنهم سيحتاجون إلى

الجوية االحتياطية بالواليات المُتحدة ،و خفر السواحل

إجازات أكثر لزيارة األطباء أو سيحملون الشركة المزيد

االحتياطي بالواليات المُتحدة.

من أقساط التأمين الطبي؛ ومثال آخر هو عدم سماح رب
العمل لقدامى العسكريين المعاقين بالقيام بتعديالت في
مساكنهم لتتناسب مع إعاقتهم.

الميليشيات المُنظمة بالوالية

هناك العديد من أعضاء الخدمة يعودون إلى الوطن
بإعاقات نفسية ً
بدال من اإلعاقة البدنية الواضحة؛ فعلى

أنها خدمة ليست دائمة ،ذات دوام كامل بالقوات العسكرية
للواليات المُتحدة وتشمل على سبيل المثال ال الحصر

سبيل المثال ،هناك أعداد كبيرة من الجنود العائدين من

جيش الحرس الوطني بنيويورك ،الحرس الوطني الجوي

الخارج مصابين باضطراب ما بعد الصدمة وهي

بنيويورك والميليشيا البحرية بنيويورك ،وحرس نيويورك.

إعاقة معروفة.

تُعرف على

