
 التي تنطوي على تصنيف عرقي والقائمة على التحيز؟  ما هي األنشطة الشرطية

 ما هي وحدة األنشطة الشرطية التي تنطوي على تصنيف عرقي والقائمة على التحيز؟

 أمثلة على األنشطة الشرطية التي تنطوي على تصنيف عرقي / القائمة على التحيز: 

وحدة التحقيق في األنشطة الشرطية التي تنطوي على تصنيف عرقي والقائمة على 

 (CCRBالتحيز لدى مجلس مراجعة الشكاوى املدنية )
 

 

"( هو هيئة جديدة في مدينة نيويورك تتولى أنشطة التحقيق والوساطة واملالحقة للضباط بخصوص الشكاوى املقدمة من املدنيين حول سوء CCRBمجلس مراجعة الشكاوى املدنية )"

 ، ولسنا جزًءا من دائرة شرطة نيويورك.محايدةالسلوك الصادر من أعضاء دائرة شرطة مدينة نيويورك. نحن هيئة مستقلة 

 

 

، أو االستدعاء، أو التفتيش، أو األمر االحتجازأو املشاة، أو    املركباتيتمثل التصنيف العرقي في قيام أحد ضباط دائرة شرطة نيويورك باتخاذ إجراء إنفاذ للقانون ضدك )مثل توقيف  

غير ذلك( بسبب عرقك   أو  املتصور  باملغادرة،  أو  لونكالفعلي  أو  الوطني  أو  اإلثني  دائرة شرطة أما  .  أو أصلك  أحد ضباط  يتخذ  التحيز فتكون عندما  القائمة على  الشرطية  األنشطة 

 . املسكنقة أو حالة نيويورك إجراء إنفاذ للقانون ضدك بسبب الدين أو العمر أو وضعية الهجرة أو الجنسية أو النوع / الهوية الجنسانية أو امليول أو اإلعا 

"إساءة استخدام السلطة"، وهو ما   CCRB  األنشطة الشرطية التي تنطوي على تصنيف عرقي والقائمة على التحيز إلى نطاق اختصاص مجلس  2021لسنة    47أضاف القانون املحلي رقم  

التي كانت دائرة    الشكاوى القدرة اآلن على التحقيق في الشكاوى املدنية التي تنطوي على الزعم بصدور سلوك تمييزي من أعضاء دائرة شرطة نيويورك )وهي    CCRBيعني امتالك مجلس  

وحدة تحقيق جديدة، أال وهي وحدة األنشطة الشرطية التي تنطوي على تصنيف عرقي    CCRBتتولى التحقيق فيها جميًعا بصورة داخلية(. أنشأ مجلس    منشرطة نيويورك نفسها هي  

من محامين ومحققين وخبراء في مجال البيانات يعملون مًعا للتحقيق في مزاعم وقوع   RPBPحدة  و التحقيق في هذه الشكاوى. تتكون  "(، للتركيز على  RPBP"وحدة  والقائمة على التحيز )

 األنشطة الشرطية التي تنطوي على تصنيف عرقي والقائمة على التحيز.

 

هذا مدني يرتدي عمامة يتم إيقاف سيارته بعد سيره ببطء شديد وعدم توقفه عند الفتة توقف. يصدر  •

عن معظم السائقين اآلخرين،  السير ببطء شديد وعدم التوقف عند الفتة التوقف، ، املتمثل في الفعل ذاته

 ئرة شرطة نيويورك.من داللتوقيف ولكنهم ال يتعرضون ممن ال يرتدون عمامات، 

بعد انتهاء اليوم الدراس ي باملدرسة، يطلب ضباط دائرة شرطة نيويورك من الطالب السود من إحدى املدارس   •

 اإلعدادية مغادرة الحي، بينما ُيسمح للطالب البيض من املدرسة نفسها بالبقاء في محيط املنطقة. 

األولى ، وهي في ليلة من ليالي عطلة نهاية األسبوع، تقف امرأتان عند نفس الزاوية تتفقدان هواتفهما املحمولة.   •

هويتها.   وطلبوا  أنشطتها  عن  وسألوها  الضباط  أوقفها   ،
ً
جنسيا متحولة  هويتها امرأة  أن  يبدو  التي  الثانية  أما 

 تجوابها أو سؤالها عن هويتها.نوع جنسها فال يتم إيقافها أو اس الجنسية متوافقة مع

 في أحد عربات مترو األنفاق وفي وقت متأخر من الليل، ُيخرج ضباط دائرة شرطة نيويورك رج •
ً
نائًما يبدو أنه    ال

آخرين   لرجلين  ُيسمح  بينما  استدعاًء،  له  ويصدرون  العرب  نائمين مشرد  نفس  في  أيًضا  يبدو ة،  هما  ال  ولكن 

 ة. بالبقاء بالعرب، عليهما التشرد

سيرهم • أثناء  التينيين  شبان  ثالثة  من  مكونة  مجموعة  ضابطان  الساعة   يوقف  حوالي  في  الرصيف    2على 

ويقومان بتفتيشهم. وعندما سألوا عن سبب توقيفهم،  أي أسلحة  صباًحا ويسأالنهم عما إن كانت بحوزتهم  

في   الضابطانأوضح   التينيين  رجال  جانب  من  باملنطقة  مؤخًرا  نار  إطالق  حوادث  عدة  وقعت  قد  أنه 

 العشرينات من عمرهم وأنه ال يوجد ما يستدعي تجول الشبان الثالثة في هذا الوقت املتأخر من الليل.

هناك العديد من الطرق: ُيمكنك االتصال بنا على الرقم  

(CCRB) 2272-341-800-1  املوقع  ة؛ أو زيار 311أو

c.gov/ccrbcomplaintywww.nمكتبنا  إلى  ، أو التوجه

 . Church Street, 10th Fl. New York 10007 100في 

بغض النظر عن طريقة تقديم الشكوى، فُيرجى التأكد  

الهاتف أو عنوان البريد اإللكتروني أو  من إدراج رقم 

العنوان البريدي الحالي حتى نتمكن من التواصل معك  

لتحديد موعد ألخذ أقوالك بصورة مباشرة. ملعرفة 

 املزيد،

 c.gov/ccrbyn.تفضل بزيارة املوقع  

أرسل رسالة بريد إلكتروني على العنوان  

outreach@ccrb.nyc.gov  لطلب عرض تقديمي بشأن

 .في مجتمعك CCRBمجلس 

الشهرية، والتي   CCRB ُيمكنك حضور اجتماعات مجلس

ُيمكنك بها مشاركة أفكارك حول العالقات بين الشرطة 

 واملجتمع. 
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