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»دولت اسکاتلند معتقد است که جرم ناشی از نفرت ]از اقلیت ها[ در اسکاتلند مدرن پذیرفته شده نیست، و 
ما متعهد شدیم تا آن را از جامعه ریشه کن کنیم.«

الکس نیل، عضو پارلمان و مشاور دولت در عدالت اجتماعی، جوامع و حقوق بازنشستگان

جرم ناشی از نفرت چیست؟
دولت اسکاتلند جرم ناشی از نفرت را به عنوان جنایت علیه یک شخص یا اموال تعریف میکند که با 

انگیزه »کینه توزی یا بدخواهی علیه یک گروه اجتماعی خاص« صورت می گیرد. اگر تصور می کنید 
بخاطر مشخصه های زیر مورد هدف قرار گرفته اید، احتماالً قربانی جرم ناشی از نفرت شده اید:

نژاد  	•
مذهب  	•

گرایش جنسی  	•
هویت جنسی  	•

ناتواتی 	•
اگر فکر می کنید به دالیل فوق، مورد هدف قرار گرفته اید، لطفاً آن را با پلیس در میان بگذارید. آنها به 

جرم ناشی از نفرت بسیار اهمیت می دهند. اگر به آنها بگویید که فکر می کنید رویدادی با انگیزه تبعیض 
و تعصب برای تان رخ داده است، پلیس باید آن را ثبت و پیگیری کند.

جذم ناشی از نفرت می تواند اشکال مختلفی شامل موارد زیر به خود بگیرد اما به آنها محدود نمی شود:

ضرب و شتم جسمی 	•
خسارت مجرمانه به اموال به عنوان مثال، نقاشی های دیواری، آتش افروزی، خرابکاری 	•

رفتار تهدید آمیز از جمله بکار بردن الفاظ یا حرکات زشت و رکیک 	•
توهین اینترنتی و آنالین همچون ُپست های فیسبوک و توئیتر 	•

متون توهین آمیز مانند نامه ها، جزوات، پوسترها 	•
توهین کالمی یا هتاکی همچون فحش دادن 	•

توهین عاطفی یا روانی 	•
زورگویی و قلدری 	•

قتل 	•
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اگر جرم ناشی از نفرت و رویداد کینه ورزی را تجربه کردید یا شاهد آن بودید، 
باید چه کاری انجام دهید

اگر رویداد کینه ورزی را تجربه کردید یا شاهد آن بودید، چه جرم باشد یا نباشد، صرفنظر از اینکه تا چد 
برایتان جزئی یا بی اهمیت است، زمانی که تصمیم بگیرید آن را به پلیس گزارش دهید، شکایت شما ثبت 

می شود و با جدیت به آن رسیدگی می شود. شما می توانید از طرق زیر این نوع جرم را گزارش کنید:

مرکز گزارش دهی شخص ثالث  	•
تماس با 101 	•

از طریق سامانه گزارش دهی آنالین موجود در وبسایت پلیس اسکاتلند 	•

 به خاطر داشته باشید – در صورت نیاز به کمک فوری، 
با پلیس به شماره 999 تماس بگیرید.

چرا جرم ناشی از نفرت را باید گزارش کرد؟
چند دلیل بر اهمیت گزارش کردن جرم ناشی از نفرت:

اگر قربانی باشد، می توانید حمایت و مشاوره دریافت کنید تا ایمن تر باشید 	•
می تواند مانع فرد خاطی از ارتکاب دوباره آن شود 	•

تمام گزارشات به ایجاد تصویری از جرم ناشی از نفرت در جامعه شما و نیز در گالسگو کمک می  	•
کند. آنها به ما می گویند آیا مشکلی در محله خاص وجود دارد یا آیا جامعه ای مورد هدف قرار 

گرفته شود. آنگاه می توانیم آن مشکل را از بین ببریم.
ممکن است بتواند مانع تبدیل مشکلی جزئی به شرایطی حاد تر شود. 	•

شما به افزابیش سطح آگاهی در رابطه با این موضوع کمک می کنید و باعث تغییر در نگرش های  	•
می شوید

اطالعات شما ممکن است منجر به دستگیری و محکومیت افراد خاطی شود 	•
شما در پیشگیری از رخداد حوادث ناشی از نفرت در آینده به ما کمک خواهید کرد 	•
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گزارش دهی شخص ثالث چیست؟
افراد بسیاری به دالیل مختلف مایل یه گزارش کردن مستقیم جرائم به پلیس نیستند. قربانیان و شاهدان 

جنایات ناشی از نفرت می توانند بدون تماس مستقیم با پلیس از طریق مرکز گزارش دهی شخص ثالث 
جرائم را گزارش دهند.  مرکز گزارش دهی شخص ثالث فضایی امن و حمایت کننده برای بحث در مورد 

شکایت شما است. اگر قصد دارید آن را به پلیس گزارش دهید، آن ها این کار را از جانب شما انجام 
میدهند. پلیس به گونه ای به آن گزارش رسیدگی می کند که انگار مستقیماً آن را از شما دریافت کرده 

است.

شما می توانید از مرکز گزارش دهی شخص ثالث بخواهید به میزان دلخواهتان اطالعات شخصی شما را 
در اختیار پلیس قرار دهد -  اگر مایل نیستید مجبور نیستید نام خود را ذکر کنید.  این مراکز، آموزش 

مناسب را دریافت کرده اند و می توانند حمایت یا مشاوره الزم را به شما ارائه دهند.

شما در پایان این بروشور، فهرستی از مراکز گزارش دهی شخص ثالث گالسگو را خواهید دید. برای 
 دیدن فهرست کامل از وب سایت ما به آدرس www.hatecrimescotland.org یا

www.scotland.police.uk دیدن کنید.

چگونه می توان به صورت آنالین به پلیس گزارش داد؟
گزارش آنالین به شما این امکان را می دهد که به طور مستقیم و محرمانه از طریق وب سایت به پلیس 
گزارش دهید.  این گزارش می تواند بصورت ناشناس باشد اگرچه عملکرد پلیس را محدود میکند. برای 
 Report Hate Crime دیدن کنید و بر روی www.scotland.police.uk گزارش آنالین از وب سایت

)گزارش جرم ناشی از نفرت( کلیک کنید.
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انجمن ناشنوایان بریتانیا )اسکاتلند( 
 1st Floor Central Chambers Suite 58 93

Hope St
 Glasgow, G2 6LD

0141 2485554

 Ethnic Minorities Law Centre 
)مرکز مشاوره حقوقی اقلیت های قومی(

 41 St Vincent Place
 Glasgow, G1 2ER

0141 2042888

 Queens Cross Housing
 45 Firhill Road 

 Glasgow, G20 7BE
0141 5897424

Glasgow Centre For Inclusive Living
117-127 Brook Street

 Glasgow, G40 3AP
0141 5507468

Maryhill Integration Network
35 Avenuepark St
 Glasgow, G20 8TS

0141 9469106

  Victim Support Scotland 
)مرکز حمایت از قربانیان در اسکاتلند(

Abbey House, 2nd Floor
 10 Bothwell Street, 

 Glasgow, G2 6LU 
0141 5532415

 Glasgow Disability Alliance Unit 
301Templeton Business Centre

Templeton St
Glasgow, G40 1DA

0141 5567103

Amina Muslim Women’s Resource Centre
)مرکز منابع زنان مسلمان آمنه(

0808 8010301

 Ardenglen Housing Association
)انجمن مسکن آردنگلن(

 355 Tormusk Rd Castlemilk
 Glasgow, G45 0HF

0141 6348016

Elderpark Housing Association
)انجمن مسکن الدرپارک(
31 Garmouth Street

Govan
 Glasgow, G51 3PR

0141 4402244

 Scottish Refugee Council
)شورای پناهندگی اسکاتلند(

 5 Cadogan Square,
 Glasgow, G2 7PH

0141 2489799

 Positive Action In Housing
98 West George Street

Glasgow, G2 1PJ
0141 3532220

 Glasgow Asylum & Refugee Service
)مرکز خدمات پناهندگان و پناهجویان گالسگو(

Hamish Allan Centre
180 Centre Street
 Glasgow, G5 8EE

0141 2768245

 Glasgow Women’s Library
)کتابخانه زنان گالسگو(
23 Landressy Street

 Bridgeton 
Glasgow, G40 1BP

0141 5502267
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مراکز گزارش دهی شخص ثالث در گالسکو



 Govanhill Housing Association
Samaratin House
79 Coplaw Street

 Glasgow, G42 7JG
0141 6363636

Greater Pollok Integration Network
)شبکه همبستگی گریتر پوالک(

Flat 11, 70 Kennishead Avenue
Glasgow, G46 8RP

0141 6492000

 West of Scotland Racial Equality Council
 (WSREC)

)شورای تساوی نژادی غرب اسکاتلند(
39 Napiershall St

Glasgow, G20 6EZ
0141 3376626

LGBT Youth Scotland

)انجمن جوانان اقلیت جنسیتی اسکاتلند(
3/2, 30 Bell Street
 Glasgow, G1 1LG

0141 5527425

Govan & Craigton Integration Network
)شبکه همبستگی گوان و کرایتون(

Pearce Institute, 840 Govan Rd
Glasgow

0141 445 3718

 The Well Multicultural Advice Centre
)مرکز مشاوره چندفرهنگی(

42-44 Albert Road
Glasgow, G42 8DN

0141 4244523

Waverley Care African Health Project
)مرکز پروژه بهداشت و مراقبت آفریقایی ویورلی(

12 Queen’s Crescent
Glasgow, G4 9AS

0141 3322520

 We Step Together
Drumchapel Community Centre

320 Kinfauns Dr
 Glasgow, G15
07826 255944

 DRC Generations
102 Kingsway

 Glasgow, G14 9YS
0141 5843211

Virginia Gallery
45 Virginia Street
Glasgow, G1 1TS

0141 5525699

Deaf Connections
 100 Norfolk Street 

Glasgow, G5 9EJ
enquiries@deafconnections.co.uk

 Scottish Ethnic Private Hire Welfare
Association

)انجمن رفاه خصوصی قومیتی اسکاتلند(
71-73 Kingston Street

Glasgow
 G5 8BJ 

07859 995637
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 برای دریافت فهرست کامل و به روز سایت های گزارش دهی شخص ثالث 
از وب  سایت www.hatecrimescotland.org دیدن کنید



CommSafetyGlasgow @CommSafetyGlasg

 Eastgate, 727 London Road, Glasgow G40 3AQ.

 www.communitysafetyglasgow.org :تلفن: 7400 276 0141 وبسایت 
enquiries@communitysafetyglasgow.org :ایمیل

  )Phil Walker( به ثبت رسیده است. مدیر عامل: فیل واکر )SCO17889( و به عنوان یک مؤسسه خیره )یک شرکت با مسئولیت محدود است که در اسکاتلند )شماره 130604 Community Safety Glasgow


