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الکراهیة تٶمل.
أبلغ عنه و ضع حدا له.

الکراهیة 
تجعلني 

أنا
أشعر…



وميكن أن تشمل أشياء مثل:

االعتداء الجسدي  •

إلحاق أرضار باملمتلكات  •

كتابات مهینة عىل الجدران   •

حريق متعمد  •

التحريض عىل الكراهية عرب اإلنرتن  •

ما هو حادث الكراهية؟

الرشطة یتمکن من املقاضاة فقط عند حدوث خرق للقانون، ولكن 

الرشطة تريد أيضا أن تعرف عن حوادث الكراهية الغري جنائیة. قد 

ال تكون هذه الحوادث جرائم جنائية، ولکن ميكن أن یحس املترضر 

يف كثري من األحيان بأن جرما قد ارتکبت ضده، وفعال ميكن لهذه 

الحوادث أن تتطور أحيانا إىل جرائم؛ لذلك، نحن نعمل مع الرشكاء 

ملحاولة منع حدوث ذلك. تشمل حوادث الكراهية غري الجنائیة أشياء 

مثل التعليقات املسيئة أو املهينة عرب اإلنرتنت أو شخصيا أو خطيا.
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Hate hurts.
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“الكراهية” ميكن أن يكون أي حادث أو جرمية بدافع التحامل أو 

العداء )أو ينظر إليها عىل هذا النحو( ضد العرق، أو الدين، أو 

التوجه الجنيس، أو الهوية الجنسية أو معوقیة الشخص. هذا يشمل:

جرمية جنائية حيث القانون التي تم خرقها هو جرمية الكراهية  •

حادثة ليست بجرمية جنائيةوهو حادث كراهية  •

يتم تقييم جميع انواع “الكراهية” من قبل الرشطة لتحديد ما إذا 

كانت جرمية أو حادث. وال تستويف جميع الحاالت الحد األدىن لجرم 

جنايئ، ولكن عندما يُبلغ عن وقوع حادث كراهية، سوف ينظر دامئا 

يف آراء الضحية.

ما هي جریمة الکراهیة؟

 جرمية الكراهية هي أي جرمية جنائية بدافع التحيز أو العداء 

)أو ينظر إليها عىل هذا النحو( ضد شخص ما بسبب: 

إعاقة – بدنية، ضعف يف السمع  والبرص، مرض نفيس و صعوبات   •

التعلم 

العرق - الجنسية، األصل العرقي، لون البرشة والرتاث  •

اإلميان - الدين، املعتقد، املعتقد غري الديني  •

التوجه الجنيس - األشخاص الذين یعرفون باملثليه، اومثيل الجنس،   •

أو ثنايئ الجنسية أو املیال للجنس املقابل

الهوية الجنسية - األشخاص املعروفون بتسمیة “ترانس” مبا يف   •

ذلك املتحولني جنسيا 



أبلغ عنه

ميكن ألي شخص أن يكون ضحية الكراهية. جرائم أو حوادث 

الكراهية ميكن أن تحدث يف أي مكان - يف املنزل، يف الشارع، عىل 

شبكة اإلنرتنت، يف العمل أو يف املدرسة. وال ينبغي أن يعيش أحد 

بخوف وقلق و مع عواقب الكراهية. 

إذا كنت ضحية أو شاهدا عىل الكراهية، فإن إبالغك عنه سوف 

تساعدنا عىل التعامل معها، وميكن أن یمنع وقوع هذه الحوادث 

لشخص آخر. سوف تساعدنا أيضا عىل فهم مدى حوادث الكراهية يف 

منطقتك املحلية، ولکي نتمكن من الرد علیهم بشكل أفضل. 

إذا تعرضت أنت أو شخص تعرفه لحالة الكراهية، فمن املهم اإلبالغ 

عنها ووضع حد لها.

کیف اإلبالغ عن حادث أو جریمة الکراهیة؟

اتصل بالرقم ١٠١ للحاالت الغري طارئة أو ٩٩٩ يف حاالت الطوارئ.  •

إذا كنت أصم أو عندك صعوبة يف السمع أو ضعف يف النطق،   •

اتصل بالتکستفون ١٨٠٠١١٠١ أو بالرقم ٠٧٧٨٦٢٢٠٠٢٢ للرسائل 

القصیرة. 

قم بزيارة أو باالتصال باملرکز املحيل لإلبالغ عن جرائم الكراهية.   •

القامئة الکاملة بهذه املراکز موجودة علی موقعنا الشبکي. 

ميكنك أيضا اإلبالغ عن جرمية الكراهية عىل االنرتنت  • 

 True Vision من خالل موقعنا الشبکي أو من خالل

)report-it.org.uk(

للمزيد من املعلومات قم بزيارة املوقع الشبکي التايل:  • 

southyorks.police.uk/hatehurts
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