
  

  
 ما هي جريمة الكراهية؟ما هي جريمة الكراهية؟

 

 
 

، يستخدم إدارة شرطة مدينة العقوبات الدولة نيويوركالعقوبات الدولة نيويورك  لقانونلقانونوفقا 
نيويورك اإلرشادات العامة التالية: "هو حادث تحيز ألي جريمة أو 

دافع في كل أو جزء كبير من شخص، هوية  أوفعل غير قانوني 
مجموعة أو في مكان مع عرق معين، اللون، الدين، العرق، 

لجنس، العمر، اإلعاقة، النسب، األصل القومي أو التوجه الجنسي ا
)بما في ذلك مثلى ، مثلية، ثنائية الجنسي، والمتحولين إلى الجنس 

 عمل مكافحة جريمة الكراهية. فريقاآلخر( كما يحددها الضابط 

 

 
 

 
جرائم الكراهية تذهب أبعد من جنائية العمل ذاته.  يصبح  

صدمة في حد ذاته.  ومع ذلك، إذا ارتكب  جرائم الكراهيةضحية 
الفعل بسبب من أنت أو ما نؤمن، االنتهاك ال معنى أكثر ويسبب 
 لها تأثير عاطفي عميق

 

 
 

جميع حوادث جرائم الكراهية خطيرة وتعامل على هذا النحو  
يحقق فيها   من إدارة الشرطة. الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

 مكافحة جريمة الكراهية.عمل  من جانب فريق بنشاط

 
 
 

 حرية التعبير حرية التعبير 

 مقابلمقابل

 جريمة الكراهية...جريمة الكراهية...

  

  

  

  

دستورنا يحمي حرية الكالم. أي شخص لديه الحق في التعبير دستورنا يحمي حرية الكالم. أي شخص لديه الحق في التعبير 
عن ما يحب ويكره واآلراء، بغض النظر عن كيف الهجومية قد عن ما يحب ويكره واآلراء، بغض النظر عن كيف الهجومية قد 

  يكون للبعض اآلخر.يكون للبعض اآلخر.
  
  

هذه الحرية في التعبير مع ذلك، يمكن أن يسبب بعض االلتباس 
يتعلق بحيث تنتهي حرية التعبير ويبدأ جريمة كراهية.  على  فيما

الرغم من أن قد يظهر الخط تكون واضحة، في نهاية المطاف.. 
ومع ذلك،  الكالم الهجومية أو بغيض ال يزال مجرد كالم ومحمي.

هو فعل إجرامي هو دافع في جزء كامل أو كبير  الكراهيةجريمة 
 من تصور هوية الضحية.

 

 
 

شخص آخر اسم مهين.. أنها   بيل المثال، شخص يناديعلى س
مجرد اسم وليس جريمة.  على الرغم من أنك قد تشعرفي االسم 
البغيضة والهجومية..انها يعتبر حرية التعبير.  ومع ذلك، إذا 

عرقه وحده. ثم يعتدي شخص اسم بغيض بسبب  شخص ينادي
 . عليه يصبح جريمة كراهية

   
 

 
 

 
 
 

 

  جريمةجريمة  عنعن  بالغبالغاإلاإل  يمكنكيمكنك  كيفكيف

  كراهية؟كراهية؟
  

عن جريمة الكراهية بنفس طريقة    أي شخص يبلغ
 إذا كان جريمة خطيرة  . البالغ عن أي جريمة أخرى

.  إذا كان جريمة غير 911 -في التقدم، إتصل ب
جسيمة أو جريمة من جرائم التي وقعت في الماضي، 

المحلي الخاص بك.  سيتم  إستدعى قسم الشرطة
المساعدة الفورية   تخصيص ضباط الشرطة لتقديم

والبدء في عملية تقديم التقارير.  إذا كانت الحالة يعتبر 
عمل مكافحة  فريقحادث دوافع تحيز، سيتم إبالغ 

 جريمة الكراهية.

جريمة الكراهية ، سوف تستجيب   بناء على إشعارإحتمال  
وسيتم إجراء  عمل مكافحة جريمة الكراهية فريقالمباحث من 
 تحقيق شامل.

ضحايا جرائم الكراهية يمكن أن يتأكدوا أنه سيتقدم لهم 
المساعدة المناسبة، من الشؤون الجتماعية و قسم الشرطة 

محلي الخاص بهم و فريق عمل مكافحة جريمة الكراهيةـ إن ال
وضع الهجرة لشخصماما ال يعنى إنهم بأي وسيلة يمتنعو عن 

 اإلبالغ عن جريمة الكراهية أو توفير الخدمات األساسية لهم.

يلتزم فريق عمل مكافحة جريمة الكراهية بشرطة نيويورك 
داخل  بلتحقيق في أي حادث جريمة الكراهية التي تحدث

 المدينة.

 

ماجروني مارك المفتش نائب  

عمل مكافحة جريمة الكراهية فريقرئيس 



عمل مكافحة جريمة  فريق  ووهه  ماما
؟؟  الكراهية   

 
 
 
 

 

المدينة هو فريق المدينة هو فريق     فريق عمل مكافحة جريمة الكراهيةعلى مدارفريق عمل مكافحة جريمة الكراهيةعلى مدار  
الذين هم مسؤولين عن التحقيق في جميع الذين هم مسؤولين عن التحقيق في جميع     متخصص من المحققينمتخصص من المحققين

  ذات الصلة.ذات الصلة.  جرائم الكراهية والحوادثجرائم الكراهية والحوادث

  
  

هى جزء من شعبة الضحايا الخاصة في إدارة شرطة هى جزء من شعبة الضحايا الخاصة في إدارة شرطة     الوحدةالوحدة
  مدينة نيويورك.مدينة نيويورك.

  
 
.. 

 

 
 

 
 

نيويورك مدينة شرطة إدارة  

عمل مكافحة جريمة الكراهية فريق  
 

NEW YORK CITY POLICE DEPARTMENT 
HATE CRIME TASK FORCE 

19½ PITT STREET 3RD FLOOR 
NEW YORK, NY 10002 

 

 
 

 هاتف: رقم ال

 (646) 610-5267 
 
 

 البريد اإللكتروني:
 

hctf@nypd.org 
 
 

 
 

 تذكر!
 

اإلبالغ عن جريمة الكراهية أثناء وقوعها 

٩١١أو أي حالة طوارئ باألتصال ب   
  

  

ينبغي اإلبالغ عن الحاالت الغير طارئ 

 لقسم الشرطة المحلي.

  
  

 

نيويورك مدينة شرطة إدارة  
 

 

عمل مكافحة  فريق
 جريمة الكراهية

 

 

 

المباحث مكتب  
 

  
  

  

السالم حفظ قوات  

mailto:hctf@nypd.org

