
ُطلب منه أن يفسح المكان

ُطلب منه أن يغادر الحي

خضع إلجراء فحص الحقائب 
نتيجة لتنميطه ضمن فئة 

معينة

ُطلب منها أن تغادر المتجر

ُطلب منها أن تظهر تعريف هوية

 أشياء ينبغي أن تعرفها عن ممارسات5

 التنميط القائم على التحيز 
 الصادرة من قوات تنفيذ القانون 

وفًقا لقانون حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك

يحدث التنميط القائم على التحيز عندما يقوم ضابط شرطة أو رجل أمن باستهدافك إللقاء القبض عليك أو اتخاذ أي   
إجراء متعلق بتنفيذ القانون الجنائي، ليس بسبب معلومات محددة تربطك بنشاط مخالف للقانون، ولكن بسبب فئتك المحمية من التمييز بموجب 

القانون، مثل عرقك أو أصلك القومي أو لونك أو ديانتك أو عمرك أو حالة الهجرة أو المواطنة الخاصة بك أو نوعك أو هويتك الجنسية أو 
توجهك الجنسي أو إعاقتك أو حالة اإلسكان الخاصة بك. قد ينطبق هذا أيًضا على السياسات واإلجراءات ذات التأثير غير المتكافئ على 

مجموعة معينة، حتى إذا كانت هذه السياسات واإلجراءات ال تستهدف تلك المجموعة صراحة.

تلتزم لجنة حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك بمنع ومواجهة ممارسات التنميط القائم على التحيز وذلك عن طريق التحقيق في   
ادعاءات المنظمات وأفراد العامة والعمل مع الشركاء المجتمعيين لتثقيف مواطني مدينة نيويورك بشأن حظر تلك الممارسات والعمل مع إدارة 

شرطة نيويورك على األمور المتعلقة بقانون حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك وتثقيف وكاالت المدينة بشأن القانون وفي الوقت ذاته دعم 
السياسات التي تتبنى مبادئ التعددية واإلدماج.
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إن كل مواطني نيويورك محميون من ممارسات التنميط القائم على التحيز الصادرة من قوات تنفيذ القانون على أساس 
عرقهم أو أصلهم القومي أو لونهم أو ديانتهم أو عمرهم أو حالة الهجرة أو المواطنة الخاصة بهم أو نوعهم أو هويتهم 
الجنسية أو توجههم الجنسي أو إعاقتهم أو حالة اإلسكان الخاص بهم الفعلية أو المتصورة. حالة اإلسكان تتعلق بنوع 

المكان الذي تعيش فيه، كالبنايات الخاصة أو شقق اإلسكان العام أو نظام المأوى، أو أن تكون مشرًدا.

تشجع لجنة حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك مواطني نيويورك على اإلبالغ عن وقائع التمييز، حتى إذا كانوا يرغبون في 
م الشكوى اسمه. أن تبقى هويتهم مجهولة. تستطيع اللجنة أن تبدأ تحقيقاتها حتى إذا لم يذكر مقدِّ

وفًقا للقانون، فإنه إذا تم التوصل لنتيجة، يمكن أن تأمر اللجنة ضباط الشرطة أن يتوقفوا عن استهدافك وتلزمهم بالخضوع 
لتدريب يتعلق بهذا الجزء من قانون حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك. وتستطيع اللجنة أيًضا أن تلزم الوكالة التي يعملون 

بها باتخاذ خطواٍت إضافية لتضمن عدم استمرار هذا السلوك. باإلضافة إلى ذلك، تستطيع اللجنة أن تلزم الضابط والوكالة 
بإنشاء أو ترسيخ السياسات الجيدة وتغّير السيئة منها.

يشمل القانون إدارة شرطة نيويورك وضباط الشرطة به. يشمل كذلك رجال األمن المعينين بواسطة المدينة، مثل مديري 
الشرطة وبعض الحراس في منشآت المدينة. وينطبق أيًضا على “أفراد الدوريات الخاصة” المعينين بواسطة إدارة شرطة 

نيويورك مثل ضباط أمن المدارس.

 Civilian Complaint Review( ينبغي أن يتم اإلبالغ عن سوء سلوك الشرطة إلى مجلس مراجعة شكاوى المدنيين
Board, CCRB( الذي يحقق في االدعاءات المتعلقة باستخدام القوة المفرطة وسوء استخدام السلطة والسلوكيات الفظة 

واستخدام لغة مهينة.

 اتصل بـ 311 واسأل عن لجنة حقوق اإلنسان بمدينة نيويورك أو اتصل باللجنة مباشرًة على 0197-416-212 إذا كنت 
تعتقد أنك قد تعرضت إلى تنميط قائم على التحيز من ِقبل رجال الشرطة.

 إلرسال شكوى تخص استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية أو سوء استخدام السلطة أو السلوكيات الفظة 
 أو استخدام لغة مهينة بواسطة ضباط إدارة شرطة نيويورك، 

قم بزيارة NYC.gov/CCRB أو اتصل بـ 1-800-341-2272.

لجنة
حقوق اإلنسان

            @NYCCHR
NYC.gov/HumanRights


