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 COVID-19 )19-جرائم الكراھیة وفیروس كورونا المستجد (كوفید
 

 الكراھیة  جرائم قانون الجرائم في بنسلفانیا یجعل من غیر المشروع ارتكاب 
 

أفراد من   ھ تم استھداف كانت ھناك تقاریر تفید بأن ،، في جمیع أنحاء البالد19- كوفید منذ بدایة أزمة
الجالیة اآلسیویة أو األمریكیة اآلسیویة بأفعال خسیسة من المضایقة واالعتداء والترھیب. تشیر ھذه  

األزمة على اآلسیویین أو األمریكیین   بما یخصالتقاریر إلى أن ھناك من یسعون خطأً إلى إلقاء اللوم 
غیر  والمن الواضح أن ھذا العامل الممرض  أو ینقلوا ھذا المرض إلى دولتنا.    یبتكروااآلسیویین الذین لم  

. قد تشكل أعمال المضایقة تجاه الجالیة اآلسیویة أو األمریكیة اآلسیویة  بین األشخاص المرئي ال یمیز
في السكن أو األماكن العامة أو التعلیم أو العمل تمییًزا غیر قانوني بموجب قانون بنسلفانیا للعالقات  

عمال المرتبطة بعدم التسامح مع مجموعة أخرى غیر أخالقیة وقد تكون  إن األ .("PHRA") اإلنسانیة
 . أیًضا إجرامیة 

 
 الترھیب العرقي 

 
یُطلق على نصوص جرائم الكراھیة في بنسلفانیا "الترھیب العرقي". تجرم جریمة الترھیب العرقي  

ارتكاب جرائم معینة ضد األشخاص والممتلكات عندما یكون الدافع وراء ھذه الجرائم ھو النیة  
فھو   للضحیة. عندما یكون الفعل جریمة، العرق أو اللون أو الدین أو األصل القومي تجاه   المغرضة

إن جریمة الكراھیة تؤدي إلى  جریمة ضد المجتمع بأكملھ، ولیس فقط األشخاص المعنیین مباشرة. 
فالمجتمع المحلي ال یتعرض لألذى بسبب الجریمة األساسیة فحسب، بل أیضا    : لتضخیم الضرر 

كان القصد  بسبب الرسالة البغیضة التي كان القصد من الجریمة أن تُرسلھا، والخوف والترھیب الذي  
 منھ أن یسببھ. 

 
وترأس لجنة العالقات االنسانیة في بنسلفانیا فرقة العمل المشتركة بین الوكاالت، التي یشعر أعضاؤھا 

ومن المؤكد أن أعمال  . بقلق عمیق إزاء الحوادث التي تقع في الكمنولث والتي تسبب توترا مدنیا
ویمكن أیضا إبالغ لجنة العالقات   .األحیانالكراھیة یمكن أن تكون مصدر توتر مدني في كثیر من 

االنسانیة في بنسلفانیا بأعمال الكراھیة أو التخویف العرقي لكي تقوم فرقة العمل المشتركة بین  
وعلى الرغم من أن لجنة العالقات اإلنسانیة في بنسلفانیا ال تحقق في المسائل   .الوكاالت باستعراضھا

 .ھیئة إنفاذ القانون المناسبة م بتحویلك إلى نقوالجنائیة، إال أننا نستطیع أن 
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 الكراھیة: زیادة التعرض للعقاب جریمة نتیجة تھمة 

 
  توجیھ نھمةتحمل كل جریمة منفصلة مستوى معینًا من العقوبة المحتملة. عندما یتم  ،في بنسلفانیا

من    األعلىالتعرض للعقاب على أنھ الدرجة التالیة  غرص یتم تصنیف  ،جریمة الترھیب العرقي
تصنف جریمة االعتداء   ، الجریمة األساسیة التي ترتبط بھا تھمة الترھیب العرقي. على سبیل المثال

عادة على أنھا جنحة من الدرجة الثانیة. الجنح من الدرجة الثانیة تعرض الجاني إلى السجن المحتمل  
دوالر. إذا كان من الممكن إثبات أن جریمة االعتداء الكامنة قد   5000لمدة سنتین وغرامة تصل إلى  

یتم تصنیف جریمة   ،عرق الضحیة أو لونھا أو دینھا أو أصلھا القوميارتكبت بنیة خبیثة تجاه  
أو كجنحة من الدرجة األولى. التعرض لعقوبة جنحة   ،الترھیب العرقي على أنھا الدرجة التالیة األعلى

فإن   ،وبعبارة أخرىدوالر.  10000سنوات في السجن وغرامة تصل إلى  5لى ھو  من الدرجة األو
 .اتھام الترھیب العرقي یعزز تعرض الجاني للعقاب 

 
 الكامنة  الجنح المتطلبات:  

 
یسرد قانون   ،كامنة. بشكل عام جنحة یجب أن یكون الجاني قد ارتكب  ، العرقي الترھیب قبل اتھام 
  الجنحالممتلكات. تشمل العدید من االشخاص أو ضد  الجنحاألساسیة المطبقة مثل تلك  نحالجالجرائم 

العرقي: المضایقة واالعتداء والتھدیدات اإلرھابیة    الترھیبالتھام  الجنح الكامنة التي غالبًا ما تكون 
 .واإلساءة اإلجرامیة (التخریب) والحرق العمد

 
 أعمال الكراھیة   اإلبالغ عن

 
أفعال كراھیة موجھة نحو عرق الضحیة أو لونھا أو دینھا أو أصلھا  ب على درایة إذا رأیت أو كنت 

 .فال تتردد في االتصال بقسم الشرطة المحلي لدیك ، القومي
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 المدني لضحایا التخویف العرقي   التعویض

 
مدنیة مصممة خصیًصا لضحایا جرائم الكراھیة. یوجد   نعویضاتأنشأ المجلس التشریعي في بنسلفانیا 

. یسمح ھذا الحكم  8309القسم  (قانون بنسلفانیا الموحد)  .Pa.C.S 42حكم االنتصاف المدني في 
العرقي باسترداد األضرار العامة (فقدان الممتلكات والتكالیف المرتبطة بإصابة    الترھیبلضحیة 

جسدیة) واألضرار العاطفیة. یمكن للضحایا أیضا استرداد األضرار العقابیة (قیمة مصممة لجعل  
المدني یساعد الضحایا على إیجاد محامین   التعویضالجاني یضر مالیا). ھناك بند ھام آخر من سبل 

(یطلب  أمر قضائي یتوخى حكم االنتصاف المدني طلب  ،محامي یمكنھ استرداد أتعابھم. وأخیًراألن ال
 .من المحكمة أن تأمر بوقف اإلجراءات المسیئة) 

 
 

 الحق في تقدیم شكوى جنائیة خاصة 
 

عندما یعتقد الضحیة أن قسم الشرطة المحلي لم یأخذ حادثة على محمل الجد أو ال یعتبر الحادث  
شكوى جنائیة خاصة من خالل   تقدیمیحق للضحیة متابعة شكوى جنائیة خاصة. یمكن  ،جریمة كراھیة 

الضحایا على   PHRC لجنة بنسلفانیا للعالقات اإلنسانیةالذھاب إلى قاضي المقاطعة المحلیة. تشجع 
 االتصال بنقابات المحامین المحلیة للحصول على المساعدة

 
 

 


