جرائم الكراهية
مجتمع
يف
ي

ال للكراهية

ما هو الفرق بي جريمة
الكراهية وحادثة الكراهية؟
حادثة الكراهية لها نفس مميزات جريمة الكراهية ،
لكنها ال تشمل الفعل اإلجرامي). (1

ماذا أفعل إذا تأثرت أنا أو شخص أعرفه
بجريمة أو حادث كراهية؟
إذا تعتقد أنك أو شخص تعرفه قد وقع ضحية لجريمة
كراهية أو حادث كراهية  ،فهناك خطوات يجب
اتخاذها في أقرب وقت ممكن.

https://pixabay.com/en/no-hate-word-letters-scrabble-2019922/

ما هي جريمة الكراهية؟
جريمة الكراهية هي أي جريمة أو محاولة إرتكاب
جريمة ضد أى شخص بنا ًء على جنسه أو بلد األصل
أو دينه أو جنسه أو إعاقته الجسدية

. 1الحصول على المساعدة الطبية على الفور إذا كان
هنالك أذي جسدي.
. 2إذا كنت بحاجة إلى مساعدة من الشرطة أو
المستشفى  ،فاتصل برقم .911
. 3اكتب التفاصيل المهمة عن الجريمة بما فيها ،
الموقع والوقت وما حدث وأكبر قدر ممكن من
التفاصيل عن المهاجم أو المهاجمة.
ا .خذ مالحظة خاصة عن أي كلمات أو رموز
يستخدمها المهاجم .هذه التفاصيل قد تساعد على
معرفة مجموعة انتماء المهاجم.

أو ميوله الجنسي(1) (3) .
بعض الجرائم تشمل:
 رسم أو كتابة إهانة عنصرية على منزلك
 قام شخص ما بضربك وقال شيئًا عن دينك أو
جنسيتك
 هددك شخص بسبب ميولك الجنسي ()1

ب .ما هي الكلمات التي استخدمها المهاجم ؟ قد
تكون هذه كلمات غير منطقية بالنسبة لك  ،ألنها
قد توفر معلومات مهمة للشرطة.
ج .إن أمكن  ،التقط صور لنفسك و للمهاجم أو
أي شيء آخر تعتقد أنه مهم إلثبات ما حدث.
 .4إبالغ الشرطة على الفور.

ا .بمجرد إمكانك  ،اتصل بالشرطة لتقديم
شكوي عن الحادث.
ب .اكتب اسم ضابط الشرطة ورقم بطاقته
ج .تأكد من قيام الشرطة برفع تقرير الحادث
وأطلب منه نسخة التقرير.
د .إذا كنت تعتقد أن الجريمة كانت بسبب
التمييز العنصري  ،اطلب من الضابط أن
يضيف ذلك إلى التقرير.
 .5قدم شكوي مع مجموعة الدفاع عن الحقوق
المدنية في منطقتك)2( )1( .
في بعض األحيان  ،تقديم شكوى للشرطة قد يكون
أمرا صعبًا  ،لكن القيام بذلك يعد خطوة مهمة في
ً
ً
جعل مجتمعك أكثر أمانا .إن تقديم شكوى يساعد
ً
وشموال
الشرطة في جعل مجتمعك أكثر أمانًا
للجميع .أطلب المساعدة من مجموعات المجتمع
التي تثق بها.

كيف يمكنني الوصول إلى دعم إضافي لنفسي
أو ألصدقاءي أو أفراد عائلتي؟
تسبب جرائم الكراهية وحوادث الكراهية صدمة
طويلة المدى وانعدام الثقة في المجتمع .من المهم
الحصول على مساعدات إضافية ميل طلب عناية
للصحة العقلية من العيادة أو الخبير النفسيى.
اتصل بخط الخط الساخن لوقف الكراهية على
الرقم  1-844-966-4283للحصول على مزيد
من المعلومات أو رفع شكوى أو التعرف على
المساعدات المتوفرة في مجتمعك .بعد سماع
الرسالة باإلنجليزية  ،ابق على الخط لسماع
المعلومات باللغة اإلسبانية والماندرين والكانتونية
والكورية والبنجابية والفيتنامية.
إذا كنت تتحدث بلغة غير مدرجة  ،اتصل بالخط
الساخن لتوفير مترجم يناسب لغتك.

أماكن أخرى لإلبالغ
 مجتمعات ضد الكراهية
https://communitiesagainsthate.org/report.

 المركز القانوني الجنوبي لمكافحة الفقر
https://www.splcenter.org/reporthate

منظمة مكافحة اإلساءة



https://www.adl.org/take-action/report-anincident

يمكن أن يساعد تقريرك الوكاالت على تتبع جرائم
وحوادث الكراهية من أجل معالجة االتجاهات
والمخاوف في جميع أنحاء البالد.

للمزيد
 هيئة إيقاف الكراهية
https://8449nohate.org/
 منظمة مكافحة اإلساءة
https://www.adl.org/what-we-do
 المركز القانوني الجنوبي لمكافحة الفقر
https://www.splcenter.org/hatewatch
 نبراسكا أبل سيد
Neappleseed.org
 االتحاد األمريكي للدفاع عن للحريات المدنية
Aclunebraska.org
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