جرائم الكراهية
وكيفية اإلبالغ عنها

Hate Crime

)and how to report it (Arabic

اإلبالغ عبر
جهات خارجية

ال تقف صام ًتا حيال جرائم الكراهية

اإلبالغ عبر
جهات خارجية

“تؤمن الحكومة األسكتلندية بأن جرائم الكراهية لم تعد أمرً ا مقبوالً في الحياة الراهنة في أسكتلندا ،ونحن
ملتزمون بالقضاء عليها تمامًا في المجتمع”.

أليكس نيل ،عضو البرلمان األسكتلندي ،أمين مجلس الوزراء للعدالة االجتماعية والمجتمعات المحلية وحقوق السجناء

ما المقصود بجرائم الكراهية؟
ُتعرِّ ف الحكومة األسكتلندية جرائم الكراهية بأنها تلك الجرائم المرتكبة ضد أي أشخاص أو ممتلكات بدافع
ً
َ
ضحية إلحدى جرائم الكراهية ،إذا كنت
وقعت
“الحقد أو الكراهية لفئة اجتماعية محددة” .ومن المرجّ ح أنك
تعتقد بأنه جرى استهدافك بسبب:
العِرْ ق
●
الدين
●
الميول الجنسية
●
الهوية الجنسانية المغايرة
●
اإلعاقة
●
إذا كنت تعتقد بأنه جرى استهدافك جرّ اء أيٍ من األسباب المذكورة أعاله ،يُرجى إبالغ الشرطة بذلك؛ علمًا
بأن الشرطة تتعامل مع جرائم الكراهية بجدية تامة .وفي حال إبالغك الشرطة باعتقادك أن التحيّز ضد فئة
معينة هو الدافع وراء إحدى الحوادث ،فيجب على الشرطة تسجيل البالغ والشروع في التحقيق به.
وقد تأخذ جرائم الكراهية عدة صور ،تشمل على سبيل المثال ال الحصر:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

االعتداء البدني
اإلضرار الجنائي بالممتلكات ،كالكتابات والرسوم على الحوائط (الجرافيتي) وإشعال
الحرائق بالممتلكات والتخريب المتعمد لها
سلوكيات الترويع أو التهديد التي تشمل المكالمات أو اإليحاءات المسيئة
االعتداء عبر اإلنترنت ،على غرار منشورات الفيسبوك أو تويتر
الكتابات المهينة كالخطابات والنشرات والملصقات
االعتداء أو اإلهانة اللفظية؛ بما في ذلك السباب
االعتداء الوجداني أو النفسي
التسلط
القتل
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ما الذي يجب القيام به إذا تعرضت أو شهدت جريمة أو حادث كراهية؟
إذا تعرضت أو شهدت حادث كراهية ،سوا ًء كانت جريمة أم ال وبغض النظر عن أنك قد تراها تافهة أو
غير ذات أهمية ،يُرجى العلم بأنه سيتم تسجيل شكواك والتعامل معها بجدية إذا اخترت إبالغ الشرطة بها.
ويمكنك تقديم بالغ من خالل:
●
●
●

أحد مراكز اإلبالغ عبر جهات خارجية
االتصال هاتفيًا على الرقم 101
خدمة اإلبالغ عبر اإلنترنت المتاحة على الموقع اإللكتروني للشرطة األسكتلندية.

تذكر – اتصل دو ًما بالشرطة على الرقم  999عند الحاجة
إلى مساعدة فورية.
ما الداعي إلى اإلبالغ عن إحدى جرائم الكراهية؟
ثمة عد ٌد من األسباب التي تجعل اإلبالغ عن جرائم الكراهية أمرً ا بالغ األهمية.
●
●
●

●
●
●
●

إذا وقعت ضحية ألي من هذه الجرائم ،يمكنك الحصول على الدعم والنصح لزيادة إحساسك باألمان.
قد يردع ذلك مرتكب الجريمة ويحول دون اقترافه ألية جريمة أخرى.
تساعد كل البالغات في تكوين صورة واضحة لجرائم الكراهية في مجتمعك وفي جالسجو ،كما
ٌ
مشكلة ما في أحد األحياء أو مدى استهداف
توضّح لنا هذه البالغات ما إذا كانت هناك
مجتمع محليٍ
ٍ
بعينه؛ حتى يتسنى لنا التعامل مع المشكلة.
قد يحول ذلك دون تطوِّ ر موقف بسيط إلى مشكلة خطيرة.
يساعد ذلك في زيادة الوعي بالمشكلة؛ األمر الذي يؤدي إلى إحداث تغيير في السلوكيات.
قد تؤدي المعلومات التي ُتدلي بها إلى إلقاء القبض على مرتكب الجريمة وإدانته.
تساعدنا البالغات في منع وقوع أية جرائم كراهية أخرى في المستقبل.
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ما هو اإلبالغ عبر جهات خارجية؟
يتردد الكثيرون للعديد من األسباب في إبالغ الشرطة مباشرة بالجرائم؛ غير أنه يمكن لضحايا جرائم
الكراهية وشهود تلك الجرائم اإلبالغ عنها ،دون االتصال المباشر بالشرطة ،عن طريق أحد مراكز اإلبالغ
عبر جهات خارجية .و ُتمثل مراكز اإلبالغ عبر جهات خارجية أماكن آمنة وداعمة تتيح لك مناقشة مشكلتك؛
ومن ث ّم تتصرف الشرطة حيال هذا البالغ كما لو كانت تلقته مباشرة منك.
ويمكنك أن تطلب من أحد مراكز اإلبالغ عبر جهات خارجية أن يمنح الشرطة نذرً ا يسيرً ا أو كبيرً ا من
المعلومات الشخصية حسبما تريد؛ علمًا بأنك لست مضطرً ا لإلفصاح عن اسمك إذا لم ترغب في ذلك .وقد
تلقى العاملون بتلك المراكز تدريبًا مالئمًا؛ ولذا بإمكانهم تزويدك بأي دعم أو نصح إضافي تحتاج إليه.
ويمكنك االطالع على قائمة ببعض مراكز اإلبالغ عبر جهات خارجية الكائنة في جالسجو في نهاية هذه
النشرة .ولالطالع على القائمة الكاملة ،يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
 www.hatecrimescotland.orgأو .www.scotland.police.uk

كيف يمكنني إبالغ الشرطة عبر اإلنترنت؟
يتيح لك اإلبالغ عبر اإلنترنت تقديم بالغ مباشر وسري إلى الشرطة عبر موقعها اإللكتروني .ويمكن أن يكون
البالغ مجهول االسم ،رغم أن هذا قد َيح ُّد من اإلجراءات التي قد تتخذها الشرطة .ولإلبالغ عبر اإلنترنت،
يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني www.scotland.police.uk :والنقر فوق “”Report Hate Crime
(اإلبالغ عن إحدى جرائم الكراهية).
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مراكز اإلبالغ عبر جهات خارجية في جالسجو
مركز أمينة لموارد النساء المسلمات
ص ّم
ُ الرابطة البريطانية لل
(Amina Muslim Women’s Resource Centre)
(British Deaf Association)
0808 8010301 1st Floor Central Chambers Suite 58 93 Hope
St
جمعية أردنجلين لإلسكان
Glasgow, G2 6LD
(Ardenglen Housing Association)
0141 2485554
355 Tormusk Rd Castlemilk
Glasgow, G45 0HF
المركز القانوني لألقليات العرقية
0141 6348016
(Ethnic Minorities Law Centre)
41 St Vincent Place
جمعية إلدربارك لإلسكان
Glasgow, G1 2ER
(Elderpark Housing Association)
0141 2042888
31 Garmouth Street
Govan
كوينز كروس لإلسكان
Glasgow, G51 3PR
(Queens Cross Housing)
0141 4402244
45 Firhill Road
Glasgow, G20 7BE
مجلس الالجئين األسكتلندي
0141 5897424
(Scottish Refugee Council)
5 Cadogan Square,
مركز جالسجو للمعيشة الشاملة
Glasgow, G2 7PH (Glasgow Centre For Inclusive Living)
0141 2489799
117-127 Brook Street
Glasgow, G40 3AP
جمعية العمل اإليجابي في مجال اإلسكان
0141 5507468
(Positive Action In Housing)
98 West George Street
شبكة االندماج في ماري هل
Glasgow, G2 1PJ
(Maryhill Integration Network)
0141 3532220
35 Avenuepark St
Glasgow, G20 8TS
خدمة جالسجو لالجئين السياسيين والالجئين
0141 9469106
(Glasgow Asylum & Refugee Service)
Hamish Allan Centre
هيئة دعم الضحايا في أسكتلندا
180 Centre Street
(Victim Support Scotland)
Glasgow, G5 8EE
Abbey House, 2nd Floor
0141 2768245
10 Bothwell Street,
Glasgow, G2 6LU
مكتبة المرأة في جالسجو
0141 5532415
(Glasgow Women›s Library)
23 Landressy Street
وحدة اتحاد المعاقين في جالسجو
Bridgeton
(Glasgow Disability Alliance Unit)
Glasgow, G40 1BP
301Templeton Business Centre
0141 5502267
Templeton St
Glasgow, G40 1DA
0141 5567103
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مشروع ويفرلي كير لشؤون الصحة األفريقية
(Waverley Care African Health Project)
12 Queen’s Crescent
Glasgow, G4 9AS
0141 3322520
جمعية نخطو م ًعا
(We Step Together)
Drumchapel Community Centre
320 Kinfauns Dr
Glasgow, G15
07826 255944
جمعية دي آر سي جينيريشانز
(DRC Generations)
102 Kingsway
Glasgow, G14 9YS
0141 5843211
معرض فرجينيا
(Virginia Gallery)
45 Virginia Street
Glasgow, G1 1TS
0141 5525699

جمعية اإلسكان في جوفانهيل
(Govanhill Housing Association)
Samaratin House
79 Coplaw Street
Glasgow, G42 7JG
0141 6363636
شبكة االندماج في بولوك الكبرى
(Greater Pollok Integration Network)
Flat 11, 70 Kennishead Avenue
Glasgow, G46 8RP
0141 6492000
مركز غرب أسكتلندا للمساواة العرقية
West of Scotland Racial Equality(
)Council
39 Napiershall St
Glasgow, G20 6EZ
0141 3376626
إل جي بي تي يوث أسكتلندا
(LGBT Youth Scotland)
3/2, 30 Bell Street
Glasgow, G1 1LG
0141 5527425

ص ّم الخيرية
ُ جمعية خدمات ال
(Deaf Connections)
شبكة االندماج في جوفان وكريجتون
100 Norfolk Street (Govan & Craigton Integration Network)
Glasgow, G5 9EJ
Pearce Institute, 840 Govan Rd
enquiries@deafconnections.co.uk
Glasgow
0141 445 3718
جمعية الرفاه العرقي األسكتلندية الخاصة
Scottish Ethnic Private Hire Welfare(
مركز استشارات ويل متعدد الثقافات
)Association (The Well Multicultural Advice Centre)
71-73 Kingston Street
42-44 Albert Road
Glasgow
Glasgow, G42 8DN
G5 8BJ
0141 4244523
07859 995637

 يُرجى زيارة،لالطالع على قائمة كاملة بأحدث مواقع اإلبالغ عبر جهات خارجية
:الموقع اإللكتروني
www.hatecrimescotland.org
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CommSafetyGlasg@

CommSafetyGlasgow

Eastgate, 727 London Road, Glasgow G40 3AQ.
www.communitysafetyglasgow.org : الموقع اإللكتروني0141 276 7400 :هاتف
enquiries@communitysafetyglasgow.org :البريد اإللكتروني
. فيل ووكر: العضو المنتدب.)SCO17889 ) وجمعية خيرية مُسجَّ لة (برقم130604  هي شركة محدودة تأسست في أسكتلندا (برقمCommunity Safety Glasgow جمعية

