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ﺕﻡﻱﻱﺯ ﺏﺱﺏﺏ
ﺍﻝﺕﻭﺝﻩ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱ

ﺃﻥﺕ ﺱﺡﺍﻕﻱﺓ ﻭﻭﻕﻉ ﺍﺥﺕﻱﺍﺭﻙ ﻉﻝﻯ ﺵﻕﺓ ﻝﺕﺃﺝﻱﺭﻩﺍ .ﺍﺕﺹﻝ ﺏﻙ
ﺱﻡﺱﺍﺭ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻕﺍﺭ ﻝﻱﺥﺏﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺵﻕﺓ ﻕﺩ ﺕﻡ ﺕﺃﺝﻱﺭﻩﺍ ﺇﻝﻯ ﺵﺥﺹ
ﺍﻝﺱﻡﺱﺍﺭ ﻱﻭﺍﺹﻝ ﻉﺭﺽﻩﺍ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺱﺕﺃﺝﺭﻱﻥ ﺍﻝﻡﺡﺕﻡﻝﻱﻥ .ﻩﻝ ﻱﻉﺩ ﻩﺫﺍ

ﻡﺥﺍﻝﻑﺍً
ﻝﻝﻕﺍﻥﻭﻥ؟

ﻁﺭﻱﻕﺓ ﺕﻕـﺩﻱﻡ
ﺵﻙﻭﻯ
ﺇﺫﺍ ﻙﻥﺕ ﺕﻉﺕﻕﺩ ﺃﻥﻩ ﺕﻡ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﺽﺩﻙ

ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥ ﺹﺍﺡﺏ ﺍﻝﻉﻕﺍﺭ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻝﺱﻡﺱﺍﺭ ﺍﻝﻉﻕﺍﺭﻱ ﻕﺩ ﻕﺭﺭ ﻉﺩﻡ ﺕﺃﺝﻱﺭ
ﺍﻝﺵﻕﺓ ﻝﻙ ﻥﻅﺭﺍًﻝﻡﻱﻭﻝﻙ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱﺓ ،ﻑﺇﻥ ﻩﺫﺍ ﻱﻉﺩ ﻡﺥﺍﻝﻑﺍً ﻝﻝﻕﺍﻥﻭﻥ.

ﺏﺱﺏﺏ ﻡﻱﻭﻝﻙ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱﺓ ﺍﻝﻑﻉﻝﻱﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻡﻉﺕﻕﺩﺓ،
ﻱﻡﻙﻥﻙ ﺍﻝﺕﻕﺩﻡ ﺏﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ

ﺃﻥﺕ ﺵﺥﺹ ﻡﺱﺕﻕﻱﻡ ﻭﺕﺥﻁﻁ ﻝﺕﻥﺍﻭﻝ ﺍﻝﻉﺵﺍء ﻡﻉ ﻡﺝﻡﻭﻉﺓ ﻡﻥ
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ﺕﻭﺍﻑﺭ ﻡﻭﺍﺉﺩ ﺵﺍﻍﺭﺓ ،ﺭﻑﺽ ﻡﺽﻱﻑ ﺍﻝﻡﻁﻉﻡ ﺕﻭﻑﻱﺭ ﻡﺍﺉﺩﺓ ﻝﻡﺝﻡﻭﻉﺕﻙ

ﻡﺩﻉﻱﺍً

ﺕﺡﺹﻝ ﻡﺝﻡﻭﻉﺕﻙ ﻉﻝﻯ ﻡﺍﺉﺩﺓ ﺏﻱﻥﻡﺍ ﻅﻝﺕ ﺏﻉﺽ ﺍﻝﻡﻭﺍﺉﺩ ﺵﺍﻍﺭﺓ .ﻩﻝ

ﻱﻉﺩ ﻩﺫﺍ ﻡﺥﺍﻝﻑﺍً
ﻝﻝﻕﺍﻥﻭﻥ؟

ﻭﻱﺝﺏ ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺵﻉﺏﺓ ﻑﻱ

ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻱﺕﻡ ﻡﻥﺡﻙ ﻡﺍﺉﺩﺓ ﺏﺱﺏﺏ ﻡﻱﻭﻝﻙ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱﺓ ﺍﻝﻑﻉﻝﻱﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻡﺕﺹﻭﺭﺓ،

ﺍﻝﺱﻝﻭﻙ ﻱﻉﺩ ﻡﺥﺍﻝﻑﺍًﻝﻝﻕﺍﻥﻭﻥ ﺡﻱﺙ ﻱﻡﺙﻝ ﺫﻝﻙ ﻡﻥﻉﺍً
ﻝﻝﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﻉﺍﻡﺓ.

ﻡﻥ ﺩﺥﻭﻝ ﻡﻙﺍﻥ

ﻍﺽﻭﻥ ﺱﻥﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﺍﺭﺱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ
ﻡﻭﺽﻉ ﺍﻝﺵﻙﻭﻯ .ﻝﻡﺯﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺃﻭ

َ
ﻡﻥﺯﻝﻙ
ﺇﻕﻝﻱﻡﻱ ﺇﻝﻯ

ﺃﻭ ﻡﻙﺍﻥ َ
ﻉﻡﻝﻙ ؛ ﺃﻭ ﻱُ َ
ﻡﻙﻥﻙ

ﺃﺡﺩ ﻙﺏﺍﺭ ﺍﻝﻡﺩﻱﺭﻱﻥ ﺏﻉﺽ ﺍﻝﻥﻙﺍﺕ ﺍﻝﻡﻉﺍﺩﻱﺓ ﻝﻡﺙﻝﻱﻱ ﺍﻝﺝﻥﺱ ﻡﻡﺍ ﺝﻉﻝﻙ
ﺍﻝﻡﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺏﺵﺭﻱﺓ .ﻉﻕﺏ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺕﺹﺭﻑ ،ﺏﺩﺃﺕ ﻑﻱ ﺕﻝﻕﻱ ﺕﻕﻱﻱﻡﺍﺕ ﺱﻝﺏﻱﺓ

ً
ﻝﻝﻕﺍﻥﻭﻥ؟

ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺕﻭﺝﻩ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱ ﻙﻡﺍ ﻱﺡﻅﺭ ﺍﻝﺙﺃﺭ ،ﺱﻭﺍء ﻝﺭﻑﻉ ﺵﻙﻭﻯ ﺩﺍﺥﻝﻱﺓ
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ﺏﺍﻝﺕﻡﻱﻱﺯ ﺽﺩﻙ ﻭﻑﺹﻝﻙ ﺙﺃﺭﺍً
ﺍﻥﺕﻩﺍﻙﺍً
ﻝﻝﻕﺍﻥﻭﻥ.
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هل يحتوي قانون حقوق اإلنسان على
أية استثناءات؟
نعم ،يعفي قانون حقوق اإلنسان “المؤسسات الدينية أو
الطائفية” و/أو “المنظمات العاملة ألغراض خيرية أو

ما هي سبل الحماية التي يوفرها قانون حقوق اإلنسان؟
إن التمييز بسبب التوجه الجنسي الفعلي أو المتصور محظور ضمن
عدد من المجاالت من ضمنها:

تعليمية” التي تخضع “للتشغيل أو اإلشراف أو السيطرة من

التوظيف :يحظر تماماً رفض التعيين أو اتخاذ قرار بالفصل ،أو

قبل أو بما يرتبط بمنظمة دينية ”.يحق للمنظمات الدينية أو

تخفيض الرتبة أو التسريح من العمل أو التحرش بالموظف بأي

القائمة على االعتقاد الديني الواقعة تحت إطار هذا اإلعفاء
أن تقصر التوظيف أو المبيعات أو اإليجار أو توفير
السكن أو االنضمام إليها على الذين يعتنقون نفس الديانة؛
ويجوز لها تفضيل المنتمين إلى نفس الديانة ،كما يحق لها

سبيل آخر ،بسبب ميوله الجنسية.
أماكن الخدمات العامة :يحظر تماماً منعك من الدخول أو االستمتاع

اتخاذ أية إجراءات أخرى للترويج للمبادئ الدينية التي تم

باألماكن العامة مثل المطاعم ،أو دور المسرح والسينما ،أو محالت

تأسيسها أو إقامتها لصالحها.

التجزئة ،أو العيادات الطبية أو عيادات األسنان ،بسبب التوجه الجنسي.

في سياق اإلسكان ،يتم إعفاء المنازل المخصصة ألسرتين

االلتحاق بمؤسسات تعليمية غير طائفية :يحظر تماماً رفض

والمشغولة بمالكيها من قانون حقوق اإلنسان.

ما هي اإلجراءات التعويضية التي يتيحها
قانون حقوق اإلنسان؟

االنضمام إلى أو استخدام مدارس أو كليات أو جامعات عامة غير
طائفية بسبب التوجه الجنسي.

تتضمن اإلجراءات التعويضية األجور المحتجزة والمزايا

اإلسكان :يحظر تماماً رفض البيع أو اإليجار أو اتخاذ قرارات

واألجر عن فترة التوقف عن العمل في سياق التوظيف.

باإلخالء بسبب التوجه الجنسي .يحظر كذلك التحرش بالمستأجرين

في أغلب الحاالت يتم تقديم تعويضات عن األلم النفسي
الذي عانى منه المتضرر نتيجة للسلوك التمييزي المثبت.
هذا وقد تطالب الشعبة المخالف لقوانينها باتخاذ إجراءات
معينة ،مثل إعادة تعيين موظف أو ترقيته أو تأجير أو بيع

بسبب توجههم الجنسي.
االئتمان واإلقراض :يحظر تماماً اتخاذ القرارات المتعلقة بشروط

وحدة سكنية ،أو السماح بدخول أماكن الخدمات العامة ،أو

القروض ،بما في ذلك مدة القرض أو معدل الفائدة ،على أساس

إصدار أوامر بتوقف الشخص المعني أو المؤسسة وكفه

التوجه الجنسي.

عن ممارسة أي نشاط غير مشروع.

يحظر قانون حقوق
اإلنسان لوالية
نيويورك التمييز
القائم على التوجه
الجنسي الفعلي
أو المتصور
يعرف قانون حقوق اإلنسان مصطلح التوجه الجنسي بأنه
“الميل إلى الجنس اآلخر أو الميل إلى نفس الجنس أو
الميل إلى الجنسين أو عدم الميل إلى الجنسين ،سواء كان
فعلياً أو معتقداً”.
في عام  ،1945أصبحت نيويورك هي أول والية تقوم بسن
قانون مناهض للتمييز .ومنذ صدوره ،يخضع قانون حقوق
اإلنسان للتحديث بصفة مستمرة بما يعكس مجتمعنا المتغير.
وفي عام  ،2002تم توقيع قانون مكافحة التمييز بسبب التوجه
الجنسي (“ )”SONDAحيث أضاف التوجه الجنسي إلى قائمة
الفئات الخاضعة للحماية تحت إطار قانون حقوق اإلنسان.
تتبنى نيويورك دوماً أحدث ما يتم التوصل إليه من سبل
الحماية التشريعية في مجتمع دائم التغيير .إذا كنت تعتقد إنك
تعرضت للتمييز ضدك بسبب ميولك الجنسية ،يمكنك رفع
شكوى لدى شعبة حقوق اإلنسان.

