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 ( غارداي)

رة على المجتمعات ويمكن أن يكون لها آثار مدم  م يوتقس والترهيب الخوف في تسببو، في أشكال عديدة يتأت جرائم الكراهيةإن 

 قر  وت. والمجتمعات المحلية جريمة الكراهية على األفراد واألسرالذي تخلفه ثر األبسيوشانا  غاردايشرطة وتعترف . المدى الطويل

 . وهذا شيء نريد تغييره ،بوجود نقص كبير في اإلبالغ عن جرائم الكراهية أيضا
 
 (ممثلو المجتمع)

يمكنك القيام بذلك عن و. سيوشانا غاردايشرطة قسم  عنها لدى بالغاإل، فيرجى كراهيةإذا كنت قد تعرضت أو شاهدت جريمة 

االلكترونية الخاصة باإلبالغ عن جرائم الكراهية وذلك من  ةصفحعبر الالتبليغ أو  المحليشرطة القسم طريق االتصال أو زيارة 

 www.garda.ie خالل الموقع االلكتروني التالي:
 
، معًا غاردايشرطة إذا عمل الضحايا والشهود و و. المجتمع على نطاقجريمة الكراهية هي مشكلة مجتمعية تحتاج إلى استجابة إن 

 . فيمكننا إرسال رسالة واضحة مفادها أن جريمة الكراهية غير مقبولة وليس لها مكان في مجتمعاتنا
 
 . في الحفاظ على سالمة الناس نساعد عنها و نتصدى للمسؤولين، وسر حاجز الصمت عن جرائم الكراهيةيمكننا ك ،معًا

تقسيم جريمة الكراهية تتحدى المساواة من خالل مهاجمة هويتنا وو. لضمان الكرامة واالحترام للجميع -المساواة حق أساسي إن 

 المجتمعات.

 . ألنهم تم استهدافهم ببساطة بسبب هويتهمغالبًا ما يعاني ضحايا جرائم الكراهية من الخوف أو الذنب أو الصدمة و

السالمة الفردية مجتمعات بأكملها أن جرائم الكراهية تشكل خطًرا على التدرك و. الكراهية األفراد والعائالتر جرائم أثتجاوز يوقد 

  . والجماعية

تسهيل ذلك من خالل  شرطة غاردايريد ت ولهذا السبب . ، يعد اإلبالغ عن جرائم الكراهية أمًرا صعبًابالنسبة لبعض األشخاصو

 . غاردايلدى  متخصص في قضايا التنوعضابط عبر اإلنترنت أو التحدث إلى  التبليغ

تلتزم  الو. بشكل مناسب لالستجابة، فإنك تقدم لهم المعلومات التي يحتاجونها لفهم ما حدث شرطة غاردايالتبليغ لدى من خالل و

 . باإلدالء ببيان مكتوب أو الذهاب إلى المحكمة إذا كنت ال ترغب في القيام بذلك

 . في المستقبلمماثلة اإلبالغ عن جرائم الكراهية يجعل األشخاص مسؤولين أمام القانون ويساعد على منع وقوع حوادث  إن

، سواء كجريمة كراهية أو ز أو العداء من اآلخرينالتحي  ر من تضر  ي شخص أللمساعدة ا مستعدة لتقديم سيوشانا غاردايشرطة  إن 

 . حادثة كراهية

الوطنية  وحدةالأو اتصل ب www.garda.ie، تفضل بزيارة الموقع التالي: جرائم الكراهية للحصول على مزيد من المعلومات عن

 diversity@garda.ie بر الصفحة التالية: ع لتنوع واإلدماجل

 . كراهيةللمعا صدى دعونا نتلذا، . ظاهرة للعيانفي جعلها يساعد اإلبالغ عن جرائم الكراهية  إن  
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