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ر ال حقوق  الجريمة متضر
ر
ف  

 

ُرا بسبب عندما تكون  : متضر جريمة ، يحق لك التالي  

 

الحصول عىل معلومات ؛ ●  

الدعم ، و ●  

الحماية.  ●  

 هذه الخدمات مؤسسات العدالة الجنائية الحكومية  )انظر إلى مساعدات أخرى فى الصفحة 13(  

 

ر  هو  من   المتضر
ر
  الجريمة؟ ف

  
ر  يعانر ر  يكون وقد  الجريمة حدوث بسبب المتضر    فر  متمثل  الضر

: اآلن   

ر  ● ؛( الجسم فر  إصابة) جسدي ضر  

ر نفس  ؛ ● ضر  

ر معنوي ؛ ● ضر  

ر  ● . مادي ضر  

   إذا 
ًرا  تعتب   فأنك جريمة لحدوث كنتيجة عائلتك أفراد  احد  توفر    . الجريمة بسبب متضر

ر  األشخاص العائلة أفراد  من يعد  يك أو  الزوجة/ الزوج: التاليي  يكة/ شر .  واحد  سقف تحت معك يعيشون كانوا   الذين الحياة شر

   هذا . عائلتك أفراد  من ون المباشر  واألقرباء رعايتك تحت األشخاص ، واألخوات األخوة يعد  كذلك
 أيضا  لهم يحق أنه  يعنر

(. جريمة حدوث حال فر ) والحماية والدعم المعلومات عىل الحصول  

 

 

 اإلبالغ عن جريمة

أدلة؟ تقديم عىلي  يجب هل  

 

ر  شخصك  ● ا  هاًما  ك دوًرا  تلعب فأنك ، جريمة فر  متضر
ً
  بأدلة اإلدالء إىل تضطر  وقد  ، الجنائية العدالة نظام فر  جد

ر
     ف

. المحكمة  

   أدلة تقديم منك ُيطلبقد  ●
سيفرج عن مركتب الجريمة ضدك إذا ما تقرير  يتم . . بكفالة لإلفراج ستماعل ا جلسة فر  

   فر هذه الجلسة.  المحاكمة جلسة موعد مدفوعة حن   بكفالة    

ا  منك ُيطلب قد  قد قد  ●
ً
ها  ضدك الجريمة حدوث نتيجة بتفاصيل المحكمة إبلغ أيض   يسىم هذا . حياتك عىل وتأثبر
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رال بيانب     صدور الحكم.  قبل المحكمة تسمعه وعادة عليها / عليه الجريمة تأثي   حول متضر  

ر   لتمثيلك بمحام   الستعانة إىل تحتاج لن. الجرائم مرتكن   ( الحكومة) الدولة تحاكمتحاكم  ●   كمتضر
ر
جنائية.  قضية ف  

    

 

 

 كيف أبلغ عن الجريمة؟

 

.  112/999اتصل برقم الطوارئ  ●  

طة) الغاردا  برقم اتصل ● طة مركز  إىل اذهب أو  المحىل  ( الشر . لإلبلغ شخصيا  الشر  

طة بمركز  التصال األسهل من يكون قد  أحيانا  . الذهاب قبل معهم مسبق موعد  وتحديد  الشر  

 

ية اللغة التحسن كنت  إذا  ر   األنجلبر

ر  لكل المقدمة الخدمة مستوى نفس عىل الحصول تستطيع حن   لك ترجمة خدمات سنقدم ، الحاجة عند  . جريمة من متضر  

 

ي  1ماذ
طي ) الغاردا  سيسألنر

  الجريمة؟ عن اإلبالغ أثناء( الشر

ط  ) شيوكانا  غاردا  آن لعضو  جريمة عن التبليغ عند 
ر  كنت  سواًءا ( شر    منك ُيطلب سوف ، الشاهد  أو  المتضر

: اآلن   
 

الجريمة ؛ حول المعلومات من ممكن قدر  بأكي   تزويدنا  ●  

 

 

 

إخبارنا إذا لديك مخاوف بخصوص سلمتك أو سلمة أفراد عائلتك ، حن  نستطيع تزويدك بنصيحة تناسب●  

وضعك.      

تزويدنا بتفاصيل التصال بك حن  نستطيع إبلغك بآخر تطورات التحقيق. ●  

ار إخبارنا إذا كانت لديك معلومات جديدة. ● إضافية بعد اإلبالغ األول عنقد تنتبه إل وجود خسائر أو أضر  

  الجريمة.    

ار جسدية أخرى ● ي من أضر
بعد الصابة األولية فر الجريمة. إخبارنا إذا كنت تعانر  

ت تفاصيل التصال بك )مثل رقم الهاتف أو عنوان السكن(. ● إخبارنا إذا تغي   

ري الجريمة. ● إخبارنا إذا كنت ترغب فر الفادة من خدمات دعم متضر  
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 ماذا أتوقع بعد اإلبالغ عن الجريمة )كتابة التقرير(؟ 

 

 شكواك )تقريرك عن الجريمة(. ●
ر
سوف يتم التحقيق ف  

طة ورقم البولص ●  قضيتك ، رقم هاتف مركز الشر
ر
ودك بإسم الغاردا المحقق ف ر اوهو رقم تعريف كمبيوتر الغارد –سير  

والذى تم تسجيل قضيتك تحت هذا الرقم.   –للجريمة المذكورة     

 الجريمة إما من قبل المحقق أو ●
ر
ر ف رين أو ضابط اإلتصاسيتم التصال بالمتضر    ل مكتب الغاردا لخدمة المتضر

    العائلة حسب ظروف الجريمة. بأفراد    

ا لك يتضمن إقراًرا بالحصول عىل تقرير رسم  بالجريمة مقدم إىل الغار ●
ً
دا. سنكتب رد  

يتضمن هذا المستند معلومات أساسية حول الجريمة الجنائية النى ابلغت عنها.      

بلغتك األم إذا شئت. يمكننا تزويدك بهذا المستند      

ا عىل نوع الجريمة ، قد نزودك بهذه المعلومات شخصيا بدال عن ●
ً
إليك.   الكتابةاعتماد  

( المحقق أو ضابط اإلتصال بأفراد العائلة سيتصل بك إما ● طي
رين أو الغاردا )الشر مكتب الغاردا لخدمة المتضر

ظروف الجريمة لبلغك عن آخر التطورات فر التحقيق بخصوص شكواك )تقريرك عن الجريمة(.  حسب  

 

 

ي أثناء اإلبالغ عن الجريمة؟ 
 هل استطيع جلب شخص معي لمرافقنى

 

ر ، يمكنك افقك ل نعم. كشخص متضر ي  لدعم المعنويغرض ااختيار شخص لي 
: أثناء اآلنى  

 

؛ البلغ عن جريمة●  

تقديم شكوى أو تقرير رسم  ؛  ●  

طة(. ● حضور مقابلت إضافية مع الغاردا )الشر  

 

  
للحضور معك.   –المحام   –يمكنك كذلك جلب ممثل قانونر  

 ذلكشخص   قد يطلب منك عضو آن غاردا شيوكانا اختيار أحيانا ، 
ر
  آخر لمرافقتك ، بما ف

 .  
 الممثل القانونر

 

 قد يمنع عضو اآلن غاردا شيوكانا شخًصا يرافقك إذا كان: 



6 
 

يتعارض وجود هذا الشخص مع مصالحك الشخصية ؛●  

يضر وجود هذا الشخص بالتحقيق الجاري أو سي  الجراءات الجنائية. ●  

 

 

يطة ان يكون  طي المحقق مقتنًعا أن الشخص الجديد حدوث هذا اليمنعك من أن تختار شخًصا آخًرا  لمرافقتك ، شر
الشر

   مناسب لك. 

 

ي اإلطالع عىل عملية سبر التحقيق؟ 
 أين يمكننر

 

 :   التاىل 
ونر  للحصول عىل فكرة شاملة حول سي  التحقيق ، يرج   مراجعة الموقع اللكي 

 .قسم األسئلة الشائعة )فاك( 

 

 

رين   حماية المتضر

 

وري تعاونك معنا حنى نستطيع تقييم احتياجاتك. سوف نحدد وجود أي مخاطر بخصوص  ر ، فمن الضر بما أنك المتضر

: سالمتك. كذلك سنقوم بتحديد إذا أن ي
 خطر من حدوث اآلنى

ر
ت ف  

 

ر كنتيجة لتقديم شكواك(اإلنتقام   خطر من أشخاص معينير
ر
؛ )قد تكون ف  

عيب ) ر زرع الخوف فيك( ؛البى )قد يحاول أشخاص معينير  

ر من جديد  ًرا وأذى إضافًيا لك(. )التضر  الجريمة ضدك ووجودك أثناء المحاكمة ضر
ر
عندما يسبب التحقيق ف  

 
رين لخدمة الغاردا  مكتب جريمة من المتضر  

رين لخدمة الغاردا  مكتب فروع من فرع كل يفتح  ر  يوم من مساًءا  5 حن   صباحا  9 الساعة من أبوابه المتضر  حن   الثني 

. الجمعة  

رين بجميع التصال سيتم   الواقعة الجريمة ظروف عىل بناًءا  الجريمة من المتضر

 

 

https://www.garda.ie/en/Victim-Services/Reporting-a-crime-FAQs/
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ر  األشخاصقبل احد  من : التاليي   

●) ط 
المحقق ؛ الغاردا )الشر  

رين ؛● مكتب الغاردا لخدمة المتضر  

ضابط اإلتصال بأفراد العائلة. ●  

 
 يمكنك الحصول عىل قائمة كاملة بمواقع وجهات التصال الخاصة 

رين   بمكتب الغاردا لخدمة المتضر

16من الصفحة  . 

 

 

رين (  عاما 18 سن تحت) القاضين المتضر  

 
ام بكرامة معنا  يتواصلون الذين السن صغار  القاضين جميع نعامل نحن . واحي   

 

رين أندوما  ندرك نحن  مقابلت ترتيب يمكننا . لحتياجاتهم خاص اعتبار  إىل دائمة بحاجة السن وصغار  القاضين المتضر

.    لهم المكان قدر  الراحة لتوفي   محددة مواقع فر  تتم والقاضون السن صغار  لمقابلة مخصوصا  مدربون أشخاص يجري  ها   

ورة ،  تمشًيا مع – واألشة الطفل وكالة –‘ توسل’ إىل السن صغي  / القاض  إحالة سيتمعند الضر  

 األطفال أوال: التوجيه الوطني لحماية ورفاهية الطفل

 

 

 اإلحتياجات الخاصة 

 

  فسنأخذ  ، إعاقة من تعانر  كنت  إذا 
ر
. الخاصة متطلباتك اإلعتبار  ف  

ها  نستطيع حن   مخصوصة مساعدة أو  دعم إىل حاجة فر  وكنت خاصة حالة لديك كانت  إذا  إخبارنا  يرج   لك توفي   

 

 
 جرائم اإلعتداء الجنسي 

 
 من غاردا  ضو ع تخصيصقوم بسن ، الطلب عند . الجنسي  اإلعتداء جرائم مع التعامل عند  الدبلوماسية غاية فر  نكون سوف

ر  الشخص جنس نفس . ذلك أمكن ذا بلغ الجريمة ، إ لتسجيل المتضر  

http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm
http://www.dcya.gov.ie/docs/EN/Children-First-Guidance/2759.htm


8 
 

. علجك أو  فحصك ليتم جنسك حسب طبيبة أو  طبيب بتخصيص سنقوم،  المكان عند  كذلك  

  لكن
ر
.  هذا  عملن الممكن م يكون لن األحيان بعض ف  

ودك ر رين دعم بمنظمات التصال بتفاصيل وسير   المتضر
ر
. الجنسي  اإلعتداء جرائم ف  

 
الفقيدة/ الفقيد  عائالت  

 
  شخصا  عائلتك فقدت إذا 

ر
ر  ، قتل جريمة أثر  توف فسنقوم بتعيي   

 

 
مسئوال عن التصال بك أثناء التحقيق. اإلتصال بأفراد العائلة لإلتصال بك ، وسيكون هذا الشخص  ضابط  

رين وظيفة هذا الضابط هو إبلغك بآخر تطورات تحقيق الغاردا. كذلك  ويدك بتفاصيل التصال بمنظمات دعم المتضر ر سيقوم بي 

. الن  بإمكانها تقديم المساعدة لك أثناء عزائك  

 
ري العنف   العائىلي  متضر

 
 
ر
ب أو و  العنف حاالت  ف   المعاملة سوءالضر

ر
ل  ف ر كاء أو  األزواج اعتقال بإمكاننا  ، العائلةمبر  أفراد وحماية  لحمايتك الحياة شر

ك. بذلك لنا  القانون سمح إذا  عائلتك . المحاكم طريق عنترتيبها  يمكن الن   الحماية بإجراءات سنخي   

ي  شخصيا  كنت  إذا 
ي  شخًصا  أوتعرف تعانر

ب أو  العنف من يعانر ل فر جنس  العتداء ال/ أو العنف المعاملة سوء والضر ر العائلة  مير

. المساعدة وطلب إليها  اللجوء بالمكان الحكومة قبل من مدعومة ومحلية وطنية خدمات فهناك ،  

:  الموقع زيارة يرج   ، الخدمات بهذه قائمة عىلللحصول عىل  التاىل   

 www.cosc.ie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosc.ie/
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اإلعتداء العنضيالعنف و جرائم   

 
التابع لمنطقتك. المجموعة العرقية  إتصال ضابط خدمات من بالفادة ننصحك فسوف ، عنضي اعتداء ضحية كنت  إذا   

 

 
ر  مجتمعات المثليات ي  والمثليير ي الجنسي  الميل ومزدوج  (ترانسجيندر) الجنس ومغبر  

 

  التنوع ضابط بخدمات بالستعانة ننصحك سوف ، الكراهية بسبب ء  اعتدا  ضحية كنت  إذا 
ر
طة) شيوكانا  غاردا  آن ف (. الشر  

 

 

 قضيتك

  التطورات بآخر  علم عىل أبقى  كيف
ر
؟ ف ي

قضينى  

 
ط   من تطلب أن يمكن ، شكواك فر  التحقيق أثناء

  المهمة التطورات بتفاصيل تزويدك المحقق الشر
ر
. التحقيق ف  

. بقضيتك الخاصة الجنائية الجراءات انتهاء بعد  أو  التحقيق أثناء وقت أي فر  التفاصيل هذه طلب بإمكانك  

. وقت أي فر  معلومات عىل الحصول طلب تغيي   كذلك  يمكنك  

:  التالية بالمعلومات نزودك فسوف ، القضية بخصوص دائم اطالع عىل نبقيك أن منا  طلبت إذا   

 

 
  -معلومات عنك: 

  إذا شئت. سنبعث لك نسخة من الشكوي/التقرير الرسم  

 

  -معلومات حول إلقاء القبض عىل المتهم وتوجيه التهمة إليه: 

 نستطيع تزويدك بمعلومات حول: 

شخص واتهامه )بعمل الجريمة( ؛القبض عىل ●  

نوع الجريمة النى تم اتهامه بها. ●  

وط الفراج بكفالة )وهو  يمكننا تزويدك بمعلومات حول الفراج بكفالة عن الشخص أو حبسه. تتضمن هذه المعلومات شر

ر موعد قيام جلسة المحاكمة(.   عبارة عن إفراج مؤقت لحي 

 

 



10 
 

  -الفراج أو الهرب من السجن : 

 حجز  هروبه من السجننستطيع ، إذا شئت ذلك ، ابلغك عن الفراج عن جانر او 
ر
سجنه حن  )الغاردا أو  أثناء تواجده ف

.  (موعد المحاكمة  

 

للمتهم المدان: يمكنك كذلك الحصول عىل التفاصيل التالية   

الفراج المؤقت عنه أو هروبه من الحبس ؛●  

●  
 الحبس. وفاته ، إذا كان المتهم يقضر

ر
العقوبة ف  

 

 
 مكتب مدير النيابة العامة 

 

 الن   التهم ونوعية الجرائم ارتكابهم بسبب األشخاص مقاضاة سيتم ماإذا  تقرير  فر  العامة النيابة مدير  دور  يتمثل

 ترغب كنت  إذا . اإلدعاء  قضيةعن  مسؤوال  العامة النيابة مدير  مكتب يصبح ، المحاكمة  بدء عند . إليهم ستوجه

 
ر
:  ب       اتصل ، قضيتكالخاصة ب القضائية الجراءات اثناء العامة النيابة مدير  مكتب خدمة عىل التعليق ف  

العامة النيابة مدير  مكتب  

Infirmary Road, Dublin 7 

+353 (0)1 858 8500 
 الهاتف: 

www.dppireland.ie 
: الموقع  ي

ونر اإللكبى  

 

 

 

-( : المقاضاة عدم) القضية رفض تم إذا   

 

. لألسباب بملخص نزودك فسوف ، التحقيق متابعة عدم أو  الشكوى رفض تقرر  إذا   

ك فسوف ، المقاضاة بعدم قرار  اتخاذ إذا تم   اخبارك نستطيع ، شئت إذا . لألسباب ملخص عىل الحصول بكيفية نخب 

القرار.  فر  النظر  إعادة طلب بكيفية  

 

 

http://www.dppireland.ie/
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 المحاكمة )المقاضاة(

 
. المحاكمة ومكان بتاري    خ ابالغك ، شئت إذا  ، يمكننا  ، المتهم إل التهمة توجيه تم إذا   

 

ك ، المتهم إدانة تمت إذا  . استئناف وأي الحكم ومكان بتاري    خ ، ذلك شئت إذا  ، فسنخب   

 

 

 
 ترتيبات خاصة 

 قدر  براحة ستشعر  أنك من للتأكد  خاصة ترتيبات اتخاذ  فيمكننا  ، بشأنك مخاطر  أو  مخاوف وجود  حددنا  إذا 

تيبات هذه تشمل قد . المحاكمة أثناء المكان    الي 
: اآلن   

السماح لك بالدخول والخروج من مبنر المحكمة عي  طريق غي  مفتوح للجمهور ؛●  

استبعاد الجمهور من المحاكمة ؛●  

  مباشر أو خلف الشاشة.  ●
تقديم األدلة عن طريق رابط تلفزيونر  

 

 
 سوف ننصحك بشأن سلمتك وكيفية حماية ممتلكاتك الشخصية. 

 

 
كلفة المحاكمة ت  

لبإذا 
ُ
ا  تكون أن منك ط

ً
ي  شاهد

ر
داد  فيمكنك ، المحكمة ف . نفقاتك اسي   

 حال 
ر
نفقات الشهود. يتضمن هذا تكلفة حضورك إىل بعض ىل المحكمة ، فستقوم آن غاردا شيوكانا بدفع تم رفع قضيتك إف

 المحكمة لتقديم األدلة. 

: لتاىل  قد تشمل هذه النفقات ا  

تكلفة المواصلت للحضور إىل المحكمة ؛●  

تكلفة الوجبات والطعام ؛●  

أوتيل فر بعض األحيان.  تكلفة القامة فر ●  

ف عىل المقاطعة )غاردا سوبر انتندانت(الغاردا سيدفع  فر المنطقة الن  تجرى فيها المحاكمة بدفع مصاريفك. تتواجد  المشر

 :   تفاصيل التصال لكل مراكز الغاردا عىل الموقع التاىل 

 هنا

https://www.garda.ie/en/Contact-Us/Station-Directory/


12 
 

 بعض الحاالت ، منك ايصاالت لنفقاتك.  طلبمع قضيتك ترتيب دفع مصاريفك وقد ي بإستطاعة الغاردا الذى يتعامل
ر
ف  

 

 

 يمكنك الحصول عىل نفقات مدفوعة قبل المحاكمة حن  تتمكن من السفر والحضور إىل المحكمة.  

 

 المعونة القانونية 

 
 جريمة اعتداء جنسي أو عنف 

ر
ًرا ف  ظروف معينة ، مثل كونك متضر

ر
ل العائلة ف ر  مبر

ر
الحصول عىل معونة ، يحق لك ف

  
  مجانر

  اثناء المحاكمة. كذلك يحق لك الحصول عىل تمثيل قانونر
قانونية مجانية. يسمح لك هذا بالحصول عىل ممثل قانونر

 .  إذا كنت ضحية اإلتجار بالبشر لغرض اإلستغالل الجنسي

ون لمجلس المعو  : للمزيد من المعلومات راجع الموقع اللكي  نة القانونية التاىل   

www.legalaidboard.ie. 

 
بالسجن اإلتصال خدمة  

 

 معرفة اإليرلندية السجون مصلحة من تطلب أن بإمكانك ، ضدك الجريمة بارتكاب المحتجز  شخص إدانة تمت إذا 

  التطورات آخر 
ر
   عقوبة ف

. المحتجز  الجانر  

: راجع التسجيل كيفية  حول التفاصيل من للمزيد . المعلومات هذه عىل للحصول التسجيل طريق عن ذلك عمل بإمكانك  

www.irishprisons.ie. 

 

 التعويض

 
 التعويض من المحكمة

 

  الجنائية اإلصابات عن التعويض محكمة تنظر 
ر
 جسدية إصابة بسبب عانوا الذين األشخاص قبل من المقدمة الدعاوى ف

. ضدهم عنفعتداء أو إ جريمة لحدوث كنتيجة  عزيز  شخص وفاة أو   

انية خارج نفقات أي عن تعويض منح المحكمة بإمكان ر ر  وظيفة خسارة مثل ، المي  يطة ، المتضر  عىل إثبات هناك يكون أن شر

ها  اليصاالت  مثل ذلك . األدلة من وغي   

 ويمكن ، المطالبة لتقديم اشهر  ثلثة مدتها  زمنية مهلة هناك. حدوثها  حال عنها  الغاردا  تبليغ يجب هذه الصابة حادثة

    . خاصة استثنائية ظروف فر  تمديدها 

  إذا 
ر
ر  توف ة هناك توجد  ال . الضحية ألشة التعويض منح للمحكمة يجوز  ، للحادث نتيجة المتضر  لتقديم محددة زمنية في 

   وفاة تتضمن الن   القضايا 
. عليه المجنر  

http://www.legalaidboard.ie/
http://www.irishprisons.ie/
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ي 
ر
 التعويض من الجان

 

ي ، يجوز للمحكمة
ر
نك الحصول عىل مزيد امك. بإكجزء من العقوبة أن تأمر الجانر بدفع تعويض لك  كذلك  بعد إدانة الجان

 من المعلومات من: 

 خطة التعويض عن اإلصابات الجنائية

7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2. 

 الهاتف 8670 476 1(0) 353+

criminalinjuries@justice.ie  
ر
ون يد اإللكبى  الب 

 

 

 

 مساعدات أخرى
 إخبارنا بما حدث لك أو فهم مانقوله لك. قد يحدث هذا 

ر
ي من صعوبة تؤثر عىل قدرتك ف

يمكننا مساعدتك إذا كنت تعانر

 :  بسبب التالي

ظر وفك الشخصية ؛●  

إعاقة ذهنية؛●  

صدمة نفسية. ●  

 

جمون  المبى

 

جم فوري مناسب لك. هؤالء هم أشخاص مستقلون وليسوا أعضاًءا فر آن غاردا شيوكانا.  بإمكاننا توفي  مي   

 

 

رين من جريمة  الوصول إل خدمات دعم المتضر

 

رين من جريمة )راجع القائمة المذكورة فر صفحة  هناك سيقوم عضو آن  عند موافقتك ،(. 22العديد من خدمات دعم المتضر

تيب  غاردا شيوكانا بي 

 

 

mailto:criminalinjuries@justice.ie
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 مساعدات أخرى

 

رين من جريمة تناسب وضعك. ممثىل  موعد لك مع احد  خدمات دعم المتضر  

 

إيرلندا دولة خارج المرتكبة الجرائم  

  المختصة السلطات إىل ت أخبر  دون الشكوى إرسال فبإمكاننا  ، إيرلندا  دولة خارج حدثت جريمة عن أبلغت إذا 
ر
 ف

. الجريمة فيها  حدثت الن   الدولة  

 

  أيرلندا  زوار 

  عنها  البلغ يمكنك ، إيرلندا  دولة زيارتك أثناء جريمة إلإذا تعرضت 
ر
 ، الفور  عىل شكواك سنسجل. غاردا  مركز  أي ف

ي  آي) اإليرلندية السياحية المعونة خدمة إىل سنحيلك وبموافقتك
ى
أس(.  آي ن  

   الصعيد  عىل مجانية خدمات اإليرلندية السياحية المعونة خدمة تزود 
رين الزوار  ومساعدة الفوري الدعم تشمل الوطنر  المتضر

إيرلندا.  دولة زيارتهم اثناء أخرى مؤلمة أحداث أو  جريمة من  

 

 مساعدات أخرى

 

 

+353 (0)1 666 9354 
 الهاتف

www.itas.ie 
  
ونر  الموقع اللكي 

 

 

 

 

 خدمات العدالة التصالحية

 

ي 
ر ، الجانر  العدالة التصالحية المتضر

ر
 اإلجتماعيلتقى ف

ر
 إدارة هذه اإلجتماعات. ف

ر
ة ف بإمكان  وشخص ثالث له خب 

ر أن يقول ماحدث له  ي من مواجهةالمتضر
رتكاب جريمته ، وإصلح أكي  قدر ممكن من إائج والتعامل مع نت حنى يتمكن الجانر

ر.     الضر

http://www.itas.ie/
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ي قاًضا )اصغر من 
ر
ر وكان الجان  اجتماع عائىل  تستطيع فيه التعبي   عاما( ، قد يتم دعوتك إل 18إذا كنت المتضر

ر
المشاركة ف

 عن آرائك الن  ستأخذ بالعتبار. 

 :  لمزيد من المعلومات راجع الموقع التاىل 

Restorative Justice  

www.probation.ie. 

 

 

 

 مساعدات أخرى

 

 هل أنت غبر راض عن الخدمة التني تلقيتها؟ 

ملحظات أو آراء حول الطريقة الن  تعامل بها معك عضو آن غاردا شيوكانا ،  اسئلة ، إذا لم تكن راضيا عن خدمتنا أو توجد لديك

ف )غاردا سوبر انتندينت( المحىل  التابع لمنطقتك.  : التاىل عىل الموقعم بهتتوفر تفاصيل التصال يرج  التصال بالغاردا المشر  

 .هنا

. بمكتب الغاردا لخدمة اأو يمكنك التصال  رين المحىل 
لمتضر  

تقديم شكوى إىل كذلك باستطاعتك    

ر المظالم المختص بالغاردا شيوكانا.   لجنة أمير

Garda Síochána Ombudsman Commission 

150 Abbey Street Upper, Dublin 1. 

 لوكال )رخيص التكلفة(  800 600 1890

 الهاتف 6727 871 1(0) 353+

 

 

 

 

 

 

 

http://www.probation.ie/
https://www.garda.ie/en/Contact-Us/Station-Directory/
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 أماكن تواجد مكاتب الغاردا لخدمة

 أنحاء الدولة
ر
رين من الجريمة ف  المتضر

 

 

 أنحاء الدولة
ر
رين من الجريمة ف :  أماكن تواجد مكاتب الغاردا لخدمة المتضر  

 

كافان/موناهان   (1  

Ballyconnell, Co. Cavan 

 :5807 952 49  ).(  

: هاتف 5807 952 49(0)  

CavanMonaghan.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

كلبر  ( 2  

Ennis, Co. Clare 

 انيس ، مقاطعة كلي  

).(  56 684 8194هاتف:   

 هاتف:  8194 684 65(0)

Clare.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

مدينة كورك ( 3  

Anglesea Street, Cork  

).(  21 454 8524هاتف:   

 هاتف:  8524 454 21(0)

CorkCity.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

كورك شمال  ( 4  

Mitchelstown, Co. Cork   

 هاتف:  86786 25(0)

CorkNorth.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

غرب كورك ( 5  

Bandon, Co. Cork  

mailto:CavanMonaghan.VictimService@garda.ie
mailto:Clare.VictimService@garda.ie
mailto:CorkCity.VictimService@garda.ie
mailto:CorkNorth.VictimService@garda.ie
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(3).  23 885 2295هاتف:   

 هاتف:  2295 885 23(0)

CorkWest.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

  

 أنحاء الدولة:  
ر
رين من الجريمة ف  أماكن تواجد مكاتب الغاردا لخدمة المتضر

 

قية –حافظة دبلن م( 6   المنطقة الشر

Dún Laoghaire, Co. Dublin  

).( 1 666 5063هاتف:   

 هاتف:  5063 666 1(0)

DMREast.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

  وسطالمنطقة شمال  –حافظة دبلن م( 7

Store Street, Dublin 1  

 هاتف:  8108 666 1(0)

DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

المنطقة الشمالية  –حافظة دبلن م( 8  

Ballymun, Dublin 9 

 هاتف:  4463 666 1(0)

DMRNorth.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

  وسطالمنطقة جنوب  –حافظة دبلن م( 9

Pearse Street, Dublin 2  

 هاتف:  9350 666 1(0)

DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

المنطقة الجنوبية  –حافظة دبلن م( 10  

Crumlin, Dublin 12 

 هاتف:  6263 666 1(0)

DMRSouth.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

mailto:CorkWest.VictimService@garda.ie
mailto:DMREast.VictimService@garda.ie
mailto:DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie
mailto:DMRNorth.VictimService@garda.ie
mailto:DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie
mailto:DMRSouth.VictimService@garda.ie
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المنطقة الغربية  –حافظة دبلن م( 11  

Finglas, Dublin 11 

 هاتف:  7563 666 1(0)

DMRWest.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

  دونيغول( 12

Glenties, Co Donegal  

 هاتف:  1085 955 74(0)

Donegal.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

  جالواي( 13

Gort, Co. Galway  

(0)91 636495  

Gaillimh.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

ي( 14   كبر

Castleisland, Co. Kerry 

(0)66 716 3303  

Kerry.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

كلدير ( 15  

Naas, Co. Kildare 

 هاتف:  884395 45(0)

Kildare.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

 

 

 

mailto:DMRWest.VictimService@garda.ie
mailto:Donegal.VictimService@garda.ie
mailto:Gaillimh.VictimService@garda.ie
mailto:Kerry.VictimService@garda.ie
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/كارلو ( 16 ي
كلكينر  

Kilkenny, Co. Kilkenny 

 هاتف:  5090 777 56(0)

KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

ليش/أوفالي ( 17  

Portlaoise, Co. Laois  

: هاتف 4195 867 57(0)  

LaoisOffaly.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

لمريك ( 18  

Henry Street, Limerick  

 هاتف:  212496 61(0)

Limerick.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

الوث ( 19  

Dunleer, Co. Louth  

 هاتف:  2388 686 41(0)

Louth.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

مايو ( 20  

Swinford, Co. Mayo 

 هاتف:  3139 925 94(0)

Mayo.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

 

 

 

 

mailto:KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie
mailto:LaoisOffaly.VictimService@garda.ie
mailto:Limerick.VictimService@garda.ie
mailto:Louth.VictimService@garda.ie
mailto:Mayo.VictimService@garda.ie
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ميث  ( 21  

Navan, Co. Meath  

 هاتف:  6194 903 46(0)

Meath.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

روسكومون/لونغفورد ( 22  

Convent Road, Roscommon  

 هاتف:  8389 663 90(0)

RoscommonLongford.VictimService@garda.ie  يد الي 

 :  
ونر  اللكي 

 

يم( 23   ساليغو/ليبى

Carrick-on-Shannon  

 هاتف:  0517 965 71(0)

SligoLeitrim.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

  تيبوريري( 24

Templemore, Co. Tipperary  

 هاتف:  32636 504(0)

Tipperary.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

  واترفورد( 25

Waterford, Co. Waterford  

 هاتف:  305395 51(0)

Waterford.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Meath.VictimService@garda.ie
mailto:RoscommonLongford.VictimService@garda.ie
mailto:SligoLeitrim.VictimService@garda.ie
mailto:Tipperary.VictimService@garda.ie
mailto:Waterford.VictimService@garda.ie
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ويستميث ( 26  

Delvin, Co. Westmeath  

 هاتف:  8102 966 44(0)

WestMeath.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

  يكسفورد و ( 27

Wexford, Co. Wexford  

 هاتف:  5297 916 53(0)

Wexford.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

ويكلو( 28  

Bray, Co. Wicklow  

 هاتف:  5360 666 1(0)

Wicklow.VictimService@garda.ie  :  
ونر يد اللكي   الي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:WestMeath.VictimService@garda.ie
mailto:Wexford.VictimService@garda.ie
mailto:Wicklow.VictimService@garda.ie
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نيت مواق مفيدة ع انبى  

 

ر  رين المتوفرة بالمصادر  قائمة يىل   فيما . مجانا  الدعم خدمات عىل الحصول لك يحق ، جريمة من كمتضر  للمتضر

. جريمة من  

رين لخدمة الغاردا  مكتبب التصال نكيمك ، تناسبكفرة المتو  دعمالتعرف أي من خدمات تكن  مل إذا   المتضر

ي  المساعدة بخط أو  المحىلي 
رين الوطنر . المعلومات من للمزيد  116 006  الرقم عىل جريمة من للمتضر  

 

 

رين من جريمة قتل –آدفيك  النصيحة للضحايا والمتضر  

 ويوفر  معا  بالقتل المنكوبة العائلت يجمع كما   ، وعائالتهم القتل جرائم لضحايا  الحقوق من مزيدا  عىل آدفيك حمالت تحث

.  مجانية نفسية استشارة جلسات  

www.advic.ie  الموقع  
ونر اللكي   

 هاتف 000 852 1800

 

خدمات الدعم للرجال –أنيمان   

. اآلخر  النصف من ضدهم العنف من يعانون أو  عانوا  الذين للرجال والمعلومات الدعم خدمات أنيمان يوفر   

www.anyman.ie   
ونر  الموقع اللكي 

 هاتف 3811 554 1(0) 353+

 

 

ر  -كاري خدمات لألطفال والمراهقير  

رين بسبب اإلعتداء الجنسي عليهم ، إضافة إل توفبر الدعم  ر المتضر ر ألفراد أشة توفر كاري الدعم لألطفال والمراهقير المتضر

ولياء األمور. وا  

www.cari.ie   
ونر  الموقع اللكي 

 هاتف 567 924 1890

 

 

 

رين مساعدة خط ة جريم من المتضر  

رين مساعدة خط رين ودعم ونصيحة استماع خدمةهو  جريمة من المتضر   جريمة بسبب للمتضر
ر
. إيرلندا  ف  

www.crimevictimshelpline.ie   
ونر  الموقع اللكي 

 هاتف 006 116

 

http://www.advic.ie/
http://www.anyman.ie/
http://www.cari.ie/
http://www.crimevictimshelpline.ie/
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  اإلغتصابمركز دبلن ألزمات 

 اإلعتداء أو  لإلغتصاب تعرضوا الذين  والرجال للنساء والمساعدة الدعم خدماتجموعة من ممركز دبلن ألزمات اإلغتصاب يقدم 

  الجنس   اليذاء أو  الجنس   التحرش أو  الجنسي 
ر
. الطفولة مرحلة ف  

www.drcc.ie   
ونر  الموقع اللكي 

 هاتف 8888 77 1800

 

 

المفقودين  األشخاص مساعدة خط  

. مفقود  زميل أو  صديق أو  قريب لديهم الذين واألفراد  للعائلت الدعم المفقودين األشخاص مساعدة خط يوفر   

www.missingpersons.ie   
ونر  الموقع اللكي 

 هاتف 552 442 1890

 

 

 واحد من كل أربعة 
ر الذين تعرضواو يساعد برنامج وان إن فور ) لإليذاء الجنس  فر مرحلة الطفولة وأشهم ، واولئك  احد من كل أربعة( البالغير

 الذين شاركوا فر السلوك الضار جنسيا. . 

www.oneinfour.ie   
ونر  الموقع اللكي 

(01) 662 4070 
 هاتف

 

إليرلنديةشبكة أزمات اإلغتصاب ا  

توفر و المشورة تقدم ، وه   غتصابال مراكز أزمات أعضاء ضم جميع ت ةهيئة ممثله  إليرلندية شبكة أزمات اإلغتصاب ا
ر من االعتداء الجنس  جلسات استشارة نفسية  . مجانا  والدعم للناجي   

www.rapecrisishelp.ie   
ونر  الموقع اللكي 

(01) 865 6954 
 هاتف

 

 روحاما

   . الجنسي بالبشر لغرض اإلستغالل الدعارة واالتجار توفر روحاما الدعم لضحايا 

www.ruhama.ie  الموقع  
ونر اللكي   

(01) 8360292 
 هاتف

 

 

 

 

http://www.drcc.ie/
http://www.missingpersons.ie/
http://www.oneinfour.ie/
http://www.rapecrisishelp.ie/
http://www.ruhama.ie/
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 الدعم بعد جرائم القتل
ت الذين تلألشخاص تطبيقية الوالمعلومات نفس  والمعنوي دعم اللالقتل اجرائم يوفر الدعم بعد  جريمة سبب حياتهم بغبر

. قتل  

www.supportafterhomicide.ie   
ونر  الموقع اللكي 

 هاتف 7322 983 087

 

 معونة النساء

 الاللن  تعرضن تقدم معونة النساء خدمات الدعم والمعلومات للنساء 
ر
  ف

ب من لعنف اليزلن يتعرضن اآلن لأو ماضر والضر

. أزواجهن  

www.womensaid.ie   
ونر  الموقع اللكي 

 هاتف 900 341 1800

 

نيت أخرى مفيمواقع  دةانبى  

www.garda.ie )طة  الغاردا )الشر

www.courts.ie خدمة المحاكم 

www.tusla.ie ’وكالة الطفل واألشة ‘ توسل  

www.hse.ie مسؤول الخدمات الصحية التنفيذية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supportafterhomicide.ie/
http://www.womensaid.ie/
http://www.garda.ie/
http://www.courts.ie/
http://www.tusla.ie/
http://www.hse.ie/
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رين من جريمة خط مساعدة المتضر  

116 006 
 هاتف: 

 CrimeVictimsHelpline.ie  

 
 آن غاردا شيوكانا 

ر من جريمة ،  خدمات الدعم المجانية  لإلبلغ عن جريمة ، أو لمعرفة المزيد عنللحصول عىل معلومات حول حقوق المتضر
ها من المعلومات ،  رين من جريمة وغبر : للمتضر راجع الموقع التالي  

www.garda.ie 

 

 

 

http://www.garda.ie/

