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محاربة التمييز منذ عام 1955

لجنة نيويورك 
لحقوق اإلنسان
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كيف يمكننا تقديم المساعدة
كيف يمكننا تقديم المساعدة

إذا كنت قد تعرضت أو شاهدت تمييًزا أو مضايقة في مدينة 
نيويورك، فيمكنك اإلبالغ عن ذلك عن طريق االتصال بالرقم 

 0197-416-212، أو زيارة الموقع االلكتروني 
NYC.gov/HumanRights عن طريق ملء نموذج 

اإلبالغ عن التمييز.

طلب الحصول على ورشة عمل مجانية
يمكن العثور على قائمة كاملة بورشات العمل الخاصة باللجنة 
 .NYC.gov/HumanRights على الموقع االلكتروني

يمكن لموظفي اللجنة تصميم ورشة عمل وفًقا الحتياجات 
جمهورك ويمكنهم الحضور إلى مكان العمل أو دار العبادة أو 
المنظمة المجتمعية أو المجلس المجتمعي أو أي تجمع آخر في 
trainings@ مدينة نيويورك لتقديمه. يمكنك مراسلتنا على

cchr.nyc.gov لتحديد موعد لورشة العمل.

ادُع اللجنة للتحدث في الحدث الخاص بك.
يمكنك أن تطلب من موظفي اللجنة التحدث في األحداث أو 

المشاركة في حلقات النقاش أو مناقشات المائدة المستديرة  حول 
القضايا المتعلقة بالتمييز والمضايقات وحقوق مكان العمل وحقوق 

السكن وتعزيز المحادثة المجتمعية. يمكنك مراسلتنا عبر البريد 
اإللكتروني على policy@cchr.nyc.gov لطلب الحصول 

على متحدث.

الحصول على منشورات اللجنة
 يمكنك تنزيل أو طلب مواد متعددة اللغات حول قانون حقوق 
 اإلنسان لمدينة نيويورك من خالل زيارة الموقع االلكتروني:

 NYC.gov/HumanRights أو اتصل بنا على
.communications@cchr.nyc.gov           



من نحن 

قانون حقوق اإلنسان في مدينة نيويورك

يعتبر قانون حقوق اإلنسان في مدينة نيويورك هو أحد أكثر 
قوانين الحقوق المدنية شموالً في الدولة. يحظر القانون التمييز 
والمضايقة في التوظيف واإلسكان واألماكن العامة على أساس 

عدد من الفئات المحمية بما في ذلك العرق والجنس والعمر 
واإلعاقة والديانة واألصل القومي و أكثر من ذلك بكثير. كما 

يحظر القانون المضايقات التمييزية والتنميط القائم على التحيز 
من قبل سلطات إنفاذ القانون.

 يحميك قانون حقوق اإلنسان في مدينة نيويورك من التمييز 
 إذا كنت تعيش في أو تعمل أو تزور مدينة نيويورك. يحميك 

 القانون أيًضا إذا واجهت انتقاًما بسبب اإلبالغ عن واقعة 
التمييز العنصري. ال تسألك اللجنة عن وضع الهجرة الخاص 

بك. يمكنك معرفة المزيد عن حقوقك من خالل:
NYC.gov/HumanRights

ما هو القانون
مكتب إنفاذ القانون

يحقق مكتب إنفاذ القانون )LEB( في القضايا، 
والتفاوض على القرارات الخاصة باألفراد، والمالحقة 

القضائية للقضايا عن طريق المحاكمة. في ظروف 
معينة، يجرى أيًضا مكتب إنفاذ القانون )LEB( بعض 
التدخالت الطارئة لحل النزاعات بسرعة أكبر. تتمتع 

اللجنة بسلطة إصدار األمر الخاص بالتعويضات المالية 
للفرد المتضرر من التمييز، وعقوبات انتهاك القانون، 

والتدابير التصحيحية اإلضافية مثل إعادة التوظيف، 
وتغيير السياسات، والتدريب، وطرق العدالة اإلصالحية 

التي تفيد المجتمع ككل.

مكتب العالقات المجتمعية
يعمل مكتب العالقات المجتمعية )CRB( على تعزيز 

التفاهم واالحترام بين سكان نيويورك وتثقيف سكان 
نيويورك بشأن حقوقهم والتزاماتهم بموجب قانون حقوق 

اإلنسان لمدينة نيويورك من خالل األحداث وورش العمل 
والتوعية المجتمعية والشراكة مع المنظمات المجتمعية 

المحلية والمدارس، والشركات الصغيرة والمسئولين 
المنتخبين ودور العبادة. يعقد مكتب العالقات المجتمعية 

)CRB( بانتظام مناظرات عامة وفعاليات لمناقشة قضايا 
حقوق اإلنسان التي تؤثر على المجتمعات. يشارك فريق 

االستجابة المختص للتحيز التابع لمكتب العالقات المجتمعية 
)CRB( أعضاء المجتمع والقادة المحليين والمسئولين 
المنتخبين في دعم المجتمعات وتحقيق االستقرار فيها 

بعد وقوع حادث التحيز. لدى مكتب العالقات المجتمعية 
)CRB( أيًضا برامج للشباب يمكن تنفيذها في المدارس 
وبالشراكة مع المنظمات التي يقودها الشباب والتي تركز 

على الشباب. يمكنك التعرف على المزيد من خالل الموقع 
.NYC.gov/HumanRights االلكتروني

ما الذي نفعله

لجنة نيويورك لحقوق اإلنسان

تفرض اللجنة قانون حقوق اإلنسان في مدينة نيويورك وتثقيف 
الجمهور حول القانون. يتحدث فريقنا أكثر من 30 لغة مختلفة. 

يعكس هذا رؤية اللجنة ومهمتها في أن تكون مورًدا حكومًيا 
محلًيا والتي تمثل المجتمعات المتنوعة التي تخدمها الوكالة 

ويمكن الوصول إليها بسهولة. 


