الخدمات التي يقدمها مكتب تطبيق المساواة في المعاملة BUG
الدعم الذي يقدمة مكتب تطبيق المساواة في المعاملة BUG
مكتب تطبيق المساواة في المعاملة  BUGهو جهة غير حكومية يعتمد على التمويل الخارجي في تنفيذ أعماله وقد وضع
المكتب اإلطار الذي يحكم عمله ضمن خطته االستراتيجية .قبل التواصل معنا ،الرجاء التأكد من أن حالة قضيتك تقع ضمن
خطتنا االستراتيجية واإلطار الموضوعي للمكتب .كما ال يمكننا تقديم النصائح العامة حول التمييز ،اذا ما احتجتم الى
نصيحة بالخصوص ،عليكم التوجه الى الهيئات التي تُعنى بمكافحة التمييز في منطقتكم او الى الهيئة االتحادية لمكافحة
التمييز.
قبل طلب المساعدة القانونية ،الرجاء قراءة التعليمات جيداً واالطالع على القائمة قبل التواصل مع مكتبنا.
ماذا تتوقع من مكتب تطبيق المساواة في المعاملة BUG
اذا ما وافق مكتب  BUGعلى تقديم الدعم لقضية ما ،ستُوكل القضية الى محامي ُمختص وسيتم التكفل بالنفقات المالية
وذلك باالعتماد على الوضع المالي للفرد ،علما ً بأن األمر سيكون خاضع للنقاش مع المكتب.
لتحقيق معيار فترة الشهرين ،سيقوم مكتب  BUGبعد مرور اسبوعين من استالم الطلب الخاص بتحديد الكيفية واآللية
المناسبة لدعم القضية.
اذا انطبقت عليكم معايير استحقاق المساعدة القانونية ،سيقوم المحامي بمتابعة اجراءات طلبكم .وفي حال عدم تغطيتكم من
جانب تأمين النفقات القانونية (الخاص أو من خالل العضوية في أحد االتحادات) ،سيفحص مكتب  BUGطلبكم وبنا ًء عليه
سيقرر فيما اذا سيقوم بتغطية نفقات القضية أم ال.
قبل وأثناء وبعد مرحلة التعاون ،سيسعى مكتب  BUGالى تحقيق درجة جيدة من التواصل والنتائج االيجابية .ولهذا السبب،
سيكون المكتب على اتصال دائم معكم ومع المحامي ،هذا وسيتم توضيح شروط التعاون بشكل دقيق ضمن اتفاقية التعاون
بين المكتب والعميل.
ما هي األمور التي النستطيع تقديمها
مكتب تطبيق المساواة في المعاملة  BUGليس مكتبا ً لمكافحة التمييز وال نقدم نصائح عامة حول قضايا التمييز ،اذا كنتم
تبحثون عن المساعدة ،الرجاء التواصل مع هيئات مكافحة التمييز أو الهيئة االتحادية لمكافحة التمييز.
لقد وضع مكتب  BUGأولويات العمل المحددة واألهداف طويلة المدى ،سوف نوافق على الدعاوى القضائية في المحكمة
ذات العالقة بصلب عملنا ألقصى حد ممكن .كما وال يستطيع المكتب قبول اجراءات أبعد من نقطة عملنا األساسية.
إنطالقا ً من تركيز عمل المكتب على الدعاوى القضائية االستراتيجية ،يمكننا التركيز فقط على الدعاوى القضائية ذات
القيمة االستراتيجية .هذا وسيقوم مكتب  BUGبإجراء فحص مف ّ
صل لقضيتكم وإعالمكم بقراره في غضون اسبوعين على
أبعد تقدير.
سياسة الخصوصية
بما أن مكتب  BUGيقوم بدعم القضايا التي تمهد الى بناء سابقة قضائية ،من الضروري القيام بدور العالقات العامة
المتعلقة باالشكوى .وحتى نتمكن من ذلك ،عادة ما نقوم بعمل مرجعية حول حالة التمييز التي يجري التقاضي بشأنها في
المحكمة وهذا يعني أن الشكاوى التي يدعمها المكتب ستكون عامة .علما ً بأنه يمكننا استبدال اسم مقدم الشكوى بإسم مستعار
أو جعله مجهول في حال رغبتم بذلك ،من الممكن أن يحيط القضية درجة معينة من الدعاية التي قد ال يتمكن المكتب من
محاصرتها كلياً .واذا كان هذا األمر يشكل مشكلة لديكم ،نرجو منكم مناقشة األمر معنا في مرحلة مبكرة.

