اإلبالغ عن حوادث الكراهية/التمييز
أبلغ أعضاء في المجتمع مكتب (CAPAA) Washington State Commission on Asian Pacific American Affairs
صا أمريكيين من أصول آسيوية ومن جزر المحيط الهادئ ( )APIخالل جائحة كوفيد( 19-كورونا).
بوقوع حوادث كراهية تستهدف أشخا ً
ولسوء الحظ ،ال يقوم  CAPAAبالدور المنوط به في معالجة هذه القضايا ،كما ال يجوز لنا تقديم المساعدة القانونية في هذا الخصوص.
ومن هنا ،فإننا نحث جميع ضحايا األفعال التي تنطوي على كراهية على اتخاذ اإلجراءات التالية:
الحصول على مساعدة طبية ،إذا لزم األمر.
تدوين جميع تفاصيل الجريمة في أقرب وقت ممكن بعد الحادثة .ويشمل ذلك جنس الجاني [الجناة] وعمره وطوله وعرقه ووزنه ومالبسه
وغير ذلك من سماته المميزة .كما يُراعى أن يشتمل البالغ على أي تهديدات أو تعليقات متحيزة في حالة وجودها.
تقديم بالغ .إذ يتعين إبالغ سلطات إنفاذ القانون المحلية بالحادثة .وإذا كان الضحايا ال يريدون الذهاب إلى أقسام الشرطة المختصة ،فقدِّم
بال ً
غا إلى فريق العمل المحلي المعني بالحقوق المدنية/حقوق اإلنسان في منطقتك .وحتى إذا كانت الحادثة ال تستوفي التعريف القانوني
لجريمة الكراهية ،فسيظل من األهمية بمكان إبالغ الجهة المختصة بها .يُرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة أدناه.
غالبًا ما يكون لدى حكومات الواليات والمقاطعات والمدن وغيرها من المنظمات األخرى مكان مخصص لإلبالغ عن أفعال الكراهية
والتمييز بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الموارد الواردة أدناه:
•

Washington State Human Rights Commission
بموجب القانون ،لكل فرد الحق في عدم التعرض للتمييز في العمل أو السكن أو أماكن اإلقامة العامة أو عند السعي للحصول
على االئتمان والتأمين .ويجوز ألي شخص يعتقد أنه قد تعرض للتمييز على أساس حالته كأحد المنتمين إلى إحدى الفئات
المحمية أن يرفع دعوى تمييز ضد الشركات وأصحاب العمل ومقدمي خدمات اإلسكان المعنيين.

•

King County Office of Civil Rights
يتمتع هذا المكتب بسلطة التعامل مع شكاوى التمييز فقط لحكومة مقاطعة كينج وكذلك ألصحاب العمل ومقدمي خدمات اإلسكان
والشركات في األجزاء غير المسجلة بمقاطعة كينج (خارج المدن).

•

Seattle Office for Civil Rights
يدعم هذا المكتب القوانين التي تحميك من المضايقات التمييزية في السكن أو العمل أو األماكن العامة داخل حدود مدينة سياتل.

•

صفحة اإلبالغ عن جرائم الكراهية والتحيز لدى قسم شرطة Spokane Police Department
تحتوي هذه الصفحة على معلومات حول ماهية جريمة الكراهية وكيفية اإلبالغ عنها.

•

City of Spokane’s Human Rights Commission
تعد هذه الجهة المختصة لإلبالغ عن مثل هذه الحوادث إذا كنت تقيم في مدينة سبوكان .وتحتوي الصفحة على معلومات حول
أنواع مختلفة من الشكاوى.

•

نموذج اإلبالغ عن حوادث الكراهية لدى Spokane County Human Rights Task Force
تعد هذه الجهة المختصة لإلبالغ عن مثل هذه الحوادث إذا كنت تقيم في مكان آخر في مقاطعة سبوكان.

أب ِّلغ أيًا من الكيانات التالية عن أي من هذه الحوادث للمساعدة في تثقيف الجمهور بما يحدث وصياغة السياسة ذات الصلة .يمكنك الذهاب
إلى:
•

موقع ( Stand Against Hatredمكافحة الكراهية)
تضطلع منظمة  Asian Americans Advancing Justiceبمهمة تتبع حوادث التحيز .ومن خالل مشاركة التجارب ذات
الصلة التي تعرضتَ لها أو ما شاهدت َه ،يمكنك تثقيف الجمهور بالمسائل ذات الصلة وتمكين اآلخرين وإبراز المواطن التي
تحتاج إلى المساعدة لمقدمي الخدمات المعنيين ،فضالً عن تعزيز جهود الدعم والتوعية إزاء التصدي لجرائم الكراهية والوقاية
منها .وتتوفر النماذج ذات الصلة باللغات اإلنجليزية والصينية (التقليدية والمبسطة) والكورية والفيتنامية.
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•

نموذج اإلبالغ عن حوادث كراهية ضد ( AAPIاألمريكيين من أصول آسيوية ومن جزر المحيط الهادئ)
تكرس منظمة  OCA – Asian Pacific American Advocatesجهودها من أجل النهوض بالرفاهية االجتماعية
والسياسية واالقتصادية لألمريكيين من أصول آسيوية ومن جزر المحيط الهادئ ( .)AAPIوسيساعد اإلبالغ عن حوادث
الكراهية عبر هذا النموذج لـ  OCA – Asian Pacific American Advocatesعلى رصد حوادث الكراهية تجاه
 AAPIsفي جميع أنحاء البالد.

•

موقع ( Stop AAPI Hateأوقفوا الكراهية ضد األمريكيين من أصول آسيوية ومن جزر المحيط الهادئ)
أطلق كل من ائتالف ( Asian Pacific Policy and Planning Council )A3PCONومنظمة
( Chinese for Affirmative Action )CAAمركز اإلبالغ هذا للسماح ألعضاء المجتمع باإلبالغ عن
حوادث الكراهية التي تعرضوا لها .وستظل المعلومات التي يقدمها األفراد ،بما في ذلك تفاصيل الهوية الشخصية،
سرية ولن تتم مشاركتها إال بعد الحصول على إذن .وفي المجمل ،سيتم استخدام هذه المعلومات لتقديم المساعدة والدعم
والتثقيف .وتتوفر النماذج باللغات اإلنجليزية والفيتنامية والصينية والكورية والخميرية والتايالندية واليابانية.

أخيرا ،تمتلك مؤسسة ( Human Rights Campaign )HRCدليالً إرشاديًا لضحايا جرائم الكراهية :ماذا تفعل إذا كنت ضحية لجريمة
ً
كراهية (.)What to Do If You’ve Been The Victim of a Hate Crime
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