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ما العمل إن وقعت ضحّية جرمية بدافع الكراهّية أو 

كنت شاهًدا عليها؟

االتصال عىل الفور بالرقم 9-1-1.

إعطاء أكرب قدر من املعلومات املفيدة: وصف حركات 

املعتدي ونقل ما صدر عنه من كالم وأّي دليل أو معلومة 

تؤكّد طبيعة الجرمية املرتكبة بدافع الكراهية.

ما العمل إن وقعت ضحّية حادثة دافعها الكراهّية أو 

كنت شاهًدا عليها؟

لإلبالغ عن حادثة دافعها الكراهيّة، ميكن ملء تقرير عىل 

 SPVM املوقع اإللكرتوين لقسم الرشطة يف مدينة مونرتيال

بالنقر عىل رابط املوقع التايل:

spvm.qc.ca/haineux

كام ميكن اإلبالغ عن الحادثة يف مخفر الرشطة املجاور 

ملسكنك.

وإن رغبت يف اإلبالغ عن حادثة أو جرمية مرتكبة بدافع 

الكراهيّة من دون الكشف عن هويتك، ميكن التواصل 

 Info-Crime مع برنامج اإلبالغ عن الجرائم يف مونرتيال

Montréal عىل الرقم 393-1133 514.

الحوادث والجرائم بدافع الكراهّية

التعرف عليها والتبليغ عنها

spvm.qc.ca 

الحوادث والجرائم بدافع الكراهّية

التعرف عليها والتبليغ عنها 



ما هي أثار الحوادث والجرائم املرتكبة بدافع الكراهّية؟

بالنسبة إىل الضحّية:

اإلهانة؛  •

املس باحرتام الذات وشعور بالتعّدي عىل الهويّة والكرامة اإلنسانيّة؛  •

التعرّض لدرجة من العنف غالبًا ما تفوق العنف الذي يطبع الجرائم   •

األخرى؛

الخوف من تكرار الحادثة بسبب التميز و اإلختالف عن اآلخرين؛  •

االنعزال.  •

بالنسبة إىل الجامعة:

النيل من الشعور باألمان بني أعضاء الجامعة املترضرة؛  •

التأثري عىل الجامعة بأرسها؛  •

املّس مبجتمعنا املتعدد الثقافات.  •

ملَ اإلبالغ عن حادثة أو جرمية مرتكبة بدافع الكراهّية؟

يويل قسم الرشطة يف مدينة مونرتيال SPVM األولويّة ملكافحة هذا 

النوع من الجرائم، بغّض النظر عن خطورة الفعل الجرمي.

لذا يعترب قسم الرشطة يف مدينة مونرتيال SPVM أنّه من الرضوري 

مبكان توعية الجميع عىل ظاهرة الحوادث والجرائم املرتكبة بدافع 

الكراهيّة والحّث عىل التنبّه لها.

ما هي الجرمية بدافع الكراهّية؟

إنّها فعل جرمي: "تعتبر الجريمة مرتكبة بدافع الكراهيّة عندما يكون 

دافعها، أوعندما يشتبه أن يكون دافعها ، الكراهية القائمة على 

العرق أواألصل القومي أو اإلثني أو اللغة أو اللون أو الدين أو الجنس 

أو العمرأو اإلعاقة العقليّة أوالجسديّة أو التوّجه الجنسي أو الهوية 

الجنسية )الجندر( أوأي دافع مماثل آخر"*.

* هذا التعريف مقتبس عن دليل برنامج اإلفادة املوّحدة عن الجرائم 

بعض األمثلة عن الجرائم بدافع الكراهّية:

رسم رمز النازية )الصليب املعقوف(؛  •

تهديد شخص بسبب انتامئه الديني؛  •

التعّدي الجسدي عىل شخص بسبب لون برشته.  •

ما هي الحادثة الواقعة بدافع الكراهّية؟

يُقصد بها كّل فعل غري جرمي مرتكب بدافع الكراهيّة من شأنه أّن 

يهّدد الشعور باألمان لدى شخص أو

 مجموعة معيّنة من األشخاص والذي، نظرًا للسياق العام، قد 

يفّسعىل أنّه مرتكب بدافع الكراهيّة بسبب

 العرق أو األصل القومي أو اإلثني أو اللغة أو اللون أو الدين أوالجنس 

أو العمر أو التوّجه الجنيس أوالهوية الجنسية )الجندر( أواإلعاقة، عىل 

سبيل املثال ال للحرص.

يف ما ييل بعض األمثلة عن الحوادث الواقعة بدافع الكراهّية:

توزيع مواد مهينة تنال من الشعور باألمان لدى املجموعة األثنيّة   •

املستهدفة؛

شتم شخص أو سبّه بسبب وضعه االجتامعي إّما وجًها لوجه أو عىل   •

وسائل التواصل االجتامعي؛

الترصّف بشكل مهني مع شخص بسبب توجهاته الجنسيّة.  •


