
لن تقبل مدينة نيويورك بحدوث وقائع

المضايقات

التمييزية على أرضها

ُيرجى االتصال بالرقم 0197-416-212 وطلب الوصول إلى لجنة حقوق اإلنسان 
بمدينة نيويورك في حالة تعرضت للتهديد أو المضايقات أو التخويف أو تم استخدام 
العنف أو اإلكراه ضدك من قَِبل أحد األشخاص بسبب انتمائك لفئة معينة من الفئات 
المحمية قانوًنا من التمييز مثل فئات العرق أو اللون أو الديانة/المعتقد أو األصل 
القومي أو النوع أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو حالة الهجرة 

أو أي فئة محمية أخرى.

هذه األفعال محظورة بموجب قانون حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك.

            @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights

وقائع  إحدى  عن  اإلبالغ  عند  اللجنة  إلى  تقديمها  إلى  أحتاج  التي  األدلة  هي  ما 
التمييز؟

كل ما نحتاجه منك هو سماع تجربتك. فقط اتصل باللجنة وأخبرنا ما حدث.

من الذي يمكن محاسبته على وقائع المضايقات التمييزية؟
بإمكانك  أنه  يعني  وهذا  التمييزية.  المضايقات  وقائع  ارتكاب  الجميع  على  ُيحظر 
قام  ما  جار  أو  الشارع  في  هاجمك  ما  شخص  ارتكبها  تمييز  وقائع  عن  اإلبالغ 

بمضايقتك أو أحد ركاب الحافلة، بغض النظر عن عالقتك بذلك الشخص.

هل تعتبر رسوم الجرافيتي المفعمة بالكراهية ضمن المضايقات التمييزية؟
يمكن أن تعتبر رسوم الجرافيتي المفعمة بالكراهية ضمن المضايقات التمييزية إذا 

تعارضت مع حقوق الفرد، على سبيل المثال، في دخول متنزه أو مدرسة.

لماذا ينبغي أن أبلغ عن وقائع التمييز إلى اللجنة؟
يمكن أن تعمل اللجنة معك ومع أعضاء المجتمع في منطقتك لمنع مثل تلك الوقائع من 
الحدوث مجدًدا. يمكنك حتى أن تقدم بالًغا بدون كشف هويتك. ستنظر اللجنة أيًضا 
في طلبات الحصول على شهادات من أجل تأشيرة U-visa وإقرارات لدعم طلبات 
الحصول على تأشيرة T-visa لألشخاص الذين لديهم معلومات من شأنها أن تساعد 

في تحقيق بخصوص دعوى حدوث واقعة مضايقة تمييزية.

ما هي أنواع اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها اللجنة ضد شخٍص معتٍد؟
عندما تقدم دعوى ضد شخٍص معتٍد، وإذا تبينت صحة االتهام المقدم في الدعوى، 
التمييزية. ويمكن أن  فبإمكان اللجنة الحصول على أمر يطالب بإيقاف المضايقات 
تأمر اللجنة مرتكب المضايقات بدفع تعويضات عن الضرر العاطفي الذي لحق بك 
أموالك  من  تكبدتها  التي  النفقات  بدفع  وأمره  مدنية  عقوبات  تغريمه  إلى  باإلضافة 

الخاصة.

 األسئلة
 الشائعة

 لجنة حقوق 
اإلنسان

   المضايقات
   في ظل   التمييزية

 

 قانون حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك



 فريق االستجابة 
 لحوادث االنحياز بلجنة حقوق اإلنسان

في مدينة نيويورك
العالقات  مكتب  إشراف  تحت  باللجنة،  االنحياز  لحوادث  االستجابة  فريق  يعمل 

المجتمعية، على توجيه استجابة اللجنة لحوادث االنحياز في جميع أنحاء المدينة.

ويتضمن ذلك:

جمع المعلومات وتأكيدها بخصوص الواقعة )الوقائع(.  •
تحديد طبيعة الواقعة )الوقائع( وتقييمها.  •

تعيين فريق عمل لالستجابة.  •
تحديد القادة المجتمعيين والمنظمات المجتمعية واألطراف األخرى للتواصل   •

وعقد الشراكات معها.

توفير الموارد وإجراءات المتابعة مع القادة المجتمعيين واألطراف المعنية   •
األخرى.

التنسيق مع مكتب إنفاذ القانون إلمكانية التحقيق والمقاضاة.  •

يقوم فريق االستجابة لحوادث االنحياز بتنسيق أنشطة التوعية المناسبة وتوفير 
 المواد التثقيفية المالئمة في هذه المنطقة.  

للتواصل مع هذا الفريق، يرجى إرسال بريد إلكتروني على العنوان: 

biasresponse@cchr.nyc.gov  تشمل المضايقات التمييزية 
وقائع التهديد أو التخويف أو المضايقات أو اإلكراه أو 

العنف التي:

 تتعارض مع حقوق الشخص المدنية 1 
أو الدستورية؛

 وتكون ناتجة جزئًيا عن انتماء الشخص لفئة محمية 2 
فعلية أو متصورة – على سبيل المثال، العرق أو 

الديانة أو اللون أو األصل القومي أو النوع أو 
الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو العمر أو 

اإلعاقة أو حالة الهجرة.

   في مقصف إحدى الكليات، قامت مجموعة من الطالب الجامعيين بااللتفاف حول طاولة يجلس بها طالب من أصول 

التينية وبدأوا بالهتاف “سنبني الجدار الحاجز” وأخبروهم أنه سيتم ترحيلهم قريبًا.

    قام أحد ركاب الحافلة بمواجهة امرأة ترتدي حجابًا وصاح في وجهها وأخبرها بأن عليها أن تخلع حجابها أو تنزل 

من الحافلة.  وقد نظرت بعيًدا لمحاولة تجاهله، ولكنه لم يتوقف حتى قامت أخيًرا بالنزول من الحافلة في المحطة التالية.

ض على رجل أمريكي من أصل آسيوي وهتفوا، “ارجع إلى الصين” وهم 
    قامت مجموعة من المعتدين بإلقاء البي

يركضون بعيًدا.

     جوين فتاة سوداء نشطة في مواقع التواصل االجتماعي، وغالبًا ما تشارك صوًرا لنفسها وهي تعمل في حديقتها.  وفي 

 
ض بالتعليق على أحد منشوراتها قائاًل “ستقومين بإنجاز هذه األعمال في حديقة منزلي 

   أحد األيام، قام مستخدم أبي

قريبًا”. وفي وقت الحق، علق بكتابة “KKK” رًدا على أحد منشوراتها.

ميريل امرأة متحولة جنسيًا، وقد حاولت في يوم ما دخول أحد المحال الراقية لبيع مالبس النساء، 

 
ض طريقها قائلة، “ال يمكنك التسوق هنا”.  وعندما حاولت التحرك 

         ولكن قامت سيدة عابرة باعترا

 
ض طريقها 

         من أمامها، قالت السيدة، “غير مسموح بوجود المخنثين هنا” وقامت باعترا

 

             حتى سارت ميريل بعيًدا بشكل سريع قبل أن يعلو صياح السيدة.

سيناريوهات 

 
لمساعدتك على التعرف على 

 
وقائع المضايقات التمييزية:

المضايقات
التمييزية

هل يتم استهدافك في الحي الذي تعيش به بسبب عرقك أو ديانتك؟

ض للمضايقة ألنك متحول جنسيًا؟
هل تتعر

هل صرخ في وجهك ألنك تحدثت مع عائلتك بلغة أجنبية؟


