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حقیقة
 معلومة: الجریمة بدافع الكراھیة ھي تصرف أو عمل عدائي غیر قانوني تجاھك بسبب ما

تمثلھ

 الجریمة بدافع الكراھیة
  یمكنك أن تفعل شیئاً تجاھھا

 مرحباً، یسرنا أن نرحب بكم في ویلز! نحن ندرك أن القادمین الجدد إلى ویلز یتمتعون بخلفیات ثقافیة
 ومواھب وقدرات رائعة یمكنھا إضفاء الكثیر من التنوع إلى مجتمعنا. والسؤال اآلن، كیف تجد الحیاة

 في ویلز؟

 كم كان ذلك شنیعاً، لسُت مندھشاً من شعورك السيء. رغم أنك تدرك أن ھذا لیس خطأك؟ ھذا حادث بدافع
 الكراھیة. یمكنك إبالغ الشرطة بذلك. إذا رأت الشرطة أن ما حدث یعد جریمة بدافع الكراھیة، یمكنھا اتخاذ

 اإلجراءات الالزمة. سوف یستمعون إلیك ویعرضون علیك تقدیم الدعم الالزم لك كما سیقّیمون إذا ما كان یمكن
 تصنیف ذلك الحادث باعتباره جریمة بدافع الكراھیة. وحتى لو لم یمكنھم تصنیف ذلك على أنھ جریمة بدافع

 الكراھیة، فإنھ من المفید اإلبالغ عن ھذا الحادث للحصول على الدعم الالزم، وال ینبغي علیك التساھل في ھذا
!األمر

 ویلز بلد جمیل یتمتع معظم شعبھ بالود،
 غیر أن بعضھم لیس كذلك

حقاً...لماذا؟ ھل حدث شيء؟

 قبل وقت مضى وأثناء ركوب الحافلة، بدأ شخٌص ینادیني بأسماء وقحة، قائالً إنھ ینبغي علّي العودة إلى بلدي.
 وعندما طلبت منھ التوقف، قام بإلقاء شيء ما علّي. أعتقد أنھ كان عنباً. كنت محرجاً وخائفاً للغایة، ولم أعرف ما

.ینبغي علّي فعلھ

ھل یمكنني اإلبالغ عن ھذا الحادث؟ ما ھي الجریمة بدافع الكراھیة ؟

 الجریمة بدافع الكراھیة أو الحادث بدافع الكراھیة ھي أعمال عدائیة ُترتكب ضدك بسبب العرق أو الدین  
أو المعتقد أو العجز أو مغایرة الھویة الجنسیة أو المیول الجنسیة لك.  یمكنك اإلبالغ بشأن ما إذا كان ھذا  

النوع من الكراھیة موجھاً ضدك أم أنك رأیتھ یحدث لشخص آخر، مثل أحد أفراد عائلتك أو أصدقائك أو 
تعرفھ شخص قابلتھ للتو أو حتى شخص ال 

 وینبغي اإلشارة إلى أن الجریمة بدافع الكراھیة یمكن أن تقع في أي مكان، سواًء كان في بیتك أو في الحافلة 
أو المتنزه أو المدرسة أو الجامعة

األخصائي االجتماعي



 اتصل بـ 999 أو 101
 "تذكر أن تقول "أرغب في اإلبالغ عن جریمة بدافع الكراھیة

  لكني أعتقد أن الشخص الذي بدر منھ ذلك مجرد شخصي غبي؟

  حسناً، لكن كیف یمكنني اإلبالغ عن ھذا الحادث؟

 في الواقع، ھذا الشخص كّون مجموعة من األحكام عنك، وھاجمك بناًء على ما استقر لدیھ من ھذه
 األحكام. وھذا أمر غیر مقبول في المملكة المتحدة. قد یكون ھذا التصرف غیر قانوني أو جریمة!  كما

العامة أنھ من حقك أن تشعر باألمان في بلدك ووسط مجتمعك وفي األماكن 
 ھناك العدید من األشیاء التي یمكن أن تقع لألشخاص والتي تعد غیر مقبولة، ویمكن أن تصیر حادثاً

بدافع الكراھیة في حالة ارتكابھا بسبب إصدار شخص ما مجموعة من األحكام تجاھك
ویمكن أن تكون ھذه األمور

دفعك أو التشاجر معك أو تھدید
إلقاء شيء ما علیك، أو إرسال شيء من ھذا القبیل إلیك عبر صندوق البرید, اقتراب 

شخص منك بطریقة تمثل تھدیداً ووعیداً,
اإلیحاءات واإلیماءات العدوانیة غیر اللفظیة أو المحاكاة بشكل یستھدفك

االشتباك معك أو ضربك أو ركلك, 
إطالق أسماء وقحة علیك، أو االستھزاء بك أو إطالق نكات وضیعة موجھة إلیك, إتالف 

سرقتھا ممتلكاتك أو 
 مھاجمة أحد الجیران لك

 إحراق الممتلكات عمداً أو حدوث نزاع مع الجیران، و
 إزعاجك والتنمر علیك نتیجة العجر أو العرق أو الدیانة أو المیول الجنسي أو التحول 

الجنسي

حسناً، في حالة حدوث طارئ، یمكنك اإلبالغ عن ذلك باالتصال بالرقم999  في الحاالت 
التالیة   ،في حالة وقوع الحادث اآلن، واحتیاجك للدعم في حاالت  الطوارئ 

إذا كان مرتكب الھجوم ال یزال قریباً منك  
إذا كنت تشعر بوجود خطر على حیاتك أو حیاة شخص آخر، أو

في حالة استخدام العنف، وشعورك بأنك مھدد.

التالیة  بینما یمكنك االتصال بالرقم 101 في الحاالت 
 إذا كان الحادث قد وقع منذ وقت مضى، وترغب في اإلبالغ عنھ. إذا 

, كان مرتكب الھجوم ضدك لم یعد بالقرب منك
 إذا لم یكن ھناك خطر اآلن على حیاتك أو حیاة شخص آخر، و  في 

حالة عدم استخدام العنف ضدك.



تذكر :
 ال یتعین علیك التحدث إلى أي شخص لإلبالغ جریمة مرتكبة بدافع الكراھیة؛

 حیث یمكنك اإلبالغ عنھا على اإلنترنت

إذا قمت باإلبالغ عن الحادث، ما الذي سیحدث بعد ذلك؟

 عندما تقوم باإلبالغ عن جریمة بدافع الكراھیة، ستقوم الشرطة باتخاذ كافة الخطوات 
الالزمة لضمان سالمتك وأمنك، حیث ستأتي الشرطة لمقابلتك، ما لم تفضل أنت الذھاب 
إلى مركز الشرطة أو التحدث إلیھم عبر الھاتف، وسوف یتم التعامل مع بیاناتك بسریة  

تامة. وسوف تستمع الشرطة لوصفك لما حدث، وتعرض علیك دعم مؤسسات أخرى، من 
بینھا مركز دعم الضحایا، وذلك خالل إجراء التحقیق،  كما ستعمل الشرطة أیضاً على  

إیجاد وسائل لمنع الشخص المعني من االتصال بك عند الضرورة. تجدر اإلشارة إلى أن 
جمیع قوات الشرطة الویلزیة مزودة بمسؤولین مكرسین من أجل مساعدتك وتقدیم 

إلیك الدعم  .الالزم 
 ونود أن نؤكد على أنھ لن ُیطلب منك التحدث إلى الشخص المعني أو مواجھتھ أو 

التواصل:المباشر معھ، ولكن قد ُیطلب منك

تقدیم بالغ,
 تقدیم دلیل قد یكون لدیك مثل التصویر بالھاتف المحمول، أو كامیرات المراقبة،

الفوتوغرافیة أو اإلصابات، أو الصور 
 تقدیم بالغ بتأثیر الحادث على الضحیة، والذي یوضح كیف تشعر تجاه ما حدث،

و وكیف تأثرت حیاتك بذلك، 
تقدیم دلیل في المحكمة بمساعدة ممثل مركز دعم الضحایا

 ماذا لو شعرت أنني ال أرغب في اإلبالغ عن
 الحادث؟ فربما قد یؤدي اإلبالغ عنھ إلى أن

 تسوء األمور؟

 ذا كنت ال ترغب في التحدث إلى أي شخص بشأن الحادث، یمكنك اإلبالغ عنھ على 
دعم اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لمركز 

-www.reporthate.victimsupport.org.uk/hate-crime/
الضحایا  من ھنا، حیث یمكنك اختیار لغتك المفضلة، وتعبئة النموذج وإرسالھ 

 عبر اإللكتروني إلى أو hate.crimewales@victimsupport.org.uk البرید 
االتصال على1982 303 0300



 اتصل بمركز دعم الضحایا على الرقم 1982 303 0300  وسوف 
یقومون باإلبالغ عنھ نیابًة عنك

 أنا طالب لجوء وال أرغب في جذب االنتباه إلّي؟ ال أرغب
 في حدوث أي مشكالت، وال أرغب أن یؤثر ذلك على

 طلبي للحصول على اللجوء

 یتم التعامل مع الجرائم والحوادث المرتكبة بدافع الكراھیة من جانب الشرطة المحلیة، ولیس لذلك أي تأثیر
 على طلب اللجوء الخاص بك. فإذا ما حاول شخص ما إیذائك بسبب ھویتك أو بسبب اعتقادھم لما تمثلھ أنت،

 فھذا لیس خطأك. سوف تعمل الشرطة معك لضمان عدم تعارض مواعید التحقیق مع مواعیدك الخاصة
 بطلب اللجوء، ولن یتم إرسال تقریر الجریمة المرتكبة بدافع الكراھیة إلى المختص بالحالة في وزارة

الداخلیة

 كما أن اإلبالغ عن حادث مرتكب بدافع الكراھیة أیضاً لن یؤثر على الدعم الخاص بمسكنك، ولكن إذا كنت
 بحاجة إلى مسكن أكثر أماناً بسبب الحادث المرتكب ضدك بدافع الكراھیة، فسوف یتم مساعدتك في ھذا

األمر

 ماذا لو لم أرغب في اإلبالغ عن الحادث بنفسي، ھل یمكن
لشخص آخر أن یقوم بذلك نیابًة عني؟

 نعم، یمكنك االتصال بمركز دعم الضحایا على الرقم 1982 303  0300 وسوف  
یقومون باإلبالغ عنھ نیابًة عنك. یمكنك أیضاً أن تطلب من إحدى وكاالت الدعم المحلي  

اإلبالغ عنھ نیابًة عنك. ومن الوكاالت التي یمكنھا المساعدة في ھذا األمر المجلس 
الویلزي لالجئین، ومكتب إرشاد المواطنین، وھیئة الصلیب األحمر البریطانیة



 تذكر :
 یمكن للشرطة استخدام التسجیالت المصورة بالھاتف المحمول أو من خالل كامیرات

الشوارع للحصول على دلیل على بالغك

 ھل یمكنني اإلبالغ عن حادث ُمرتكب بدافع الكراھیة، حتى لو لم أتمكن
من وصف الشخص الذي ھاجمني بوضوح؟

 أي معلومات تقدمھا عن الحادث قد تكون ذو أھمیة، وربما تكون ذات صلة بحادث مشابھ وقع
 لشخص آخر في منطقتك. قد تتعرف الشرطة على الشخص المعني، وقد تحصل على دلیل

 للحادث عبر فیدیو تم تصویره بالھاتف المحمول أو كامیرات المراقبة، وربما یؤدي ھذا إلى منع
 تصاعد حدة الحادث وتحولھ إلى جرائم خطیرة مرتكبة بدافع الكراھیة. لھذا، ُیرجى اإلبالغ عن

الحادث إلى أحد األشخاص

 ماذا لو لم تعتقد الشرطة أنھا جریمة
  بدافع الكراھیة؟

 إذا لم یتم تصنیف حادثتك على أنھا جریمة بدافع الكراھیة، ستقوم الشرطة بإخطارك باإلجراءات التي اتخذتھا،
وسوف یستمر مركز دعم الضحایا في مساعدتك

 ھل یتعین علي إثبات أن الحادث كان
جریمة بدافع الكراھیة؟

 ال، إذا كنت تعتقد أنھ قد تم استھدافك بسبب العداء تجاھك على أساس العرق أو
 الدین أو العجز أو المیول الجنسیة أو النوع، یتوجب على الشرطة التعامل مع ما
 حدث على أنھ جریمة بدافع الكراھیة. وحتى إذا لم یكن ما حدث جریمة جنائیة
 (فسوف ُتطلق علیھا الشرطة حادث بدافع الكراھیة)، فإن الشرطة سوف تستمر
 في التحقیق في األمر واتخاذ الالزم لمنع حدوثھ، وسوف یتم تقدیم الدعم إلیك من

جانب مسؤول مكرس



 یمكن لبعض الوكاالت اإلبالغ عن الحوادث المرتكبة بدافع الكراھیة نیابًة عنك
020 772 08444  ھیئة الصلیب األحمر البریطانیة

774 245 01633مكتب إرشاد المواطنین

1982 303 0300  مركز دعم الضحایا

800 489 02920المجلس الویلزي لالجئین

 ذكر
 عند اإلبالغ عن حادث مرتكب بدافع الكراھیة، یؤدي ذلك إلى إحداث الفارق لك وألصدقائك 

ولمجتمعك

لماذا یعد اإلبالغ عن الحادث أمراً مھماً؟

 تمضي العدید من الجرائم المرتكبة بدافع الكراھیة دون اإلبالغ عنھا، ولذلك، فأنت عندما تقوم باإلبالغ عن جریمة
 مرتكبة بدافع الكراھیة، فأنت تصنع الفارق مع نفسك ومع أصدقائك ومع عائلتك ومع المجتمع بأسره. وعندما تقوم

باإلبالغ عنھا وقت حدوثھا، فھذا یعني أنھ یمكنك

المساعدة في إیقاف حدوثھا معك أو مع شخص آخر 
المساعدة في تسلیط الضوء على المجاالت التي تھم أو تسبب قلقاً لطالبي اللجوء والالجئین 

مساعدة الشرطة في فھم مستوى الجریمة المرتكبة بدافع الكراھیة بشكٍل أفضل في 
منطقتك، وكیفیة التعامل معھا، و 

تحسین أسلوب استجابة الشرطة للجرائم المرتكبة بدافع الكراھیة
 إذا كنت ال ترغب في تقدیم بیاناتك الشخصیة، فقط یمكنك إبالغھم بما حدث، وسوف یمكنھم استخدام المعلومات التي
 قدمتھا لمراقبة أنشطة الجرائم المرتكبة بدافع الكراھیة في منطقتك، وجعل مجتمعك أكثر أماناً، ومساعدة األفراد في

 عدم الشعور بالعزلة أو الخوف بسبب ما حدث لھم. وینبغي اإلشارة إلى أن الشرطة تقوم بتسجیل جمیع الجرائم
 المرتكبة بدافع الكراھیة التي یتم اإلبالغ عنھا. وعلى الرغم من أن ما حدث قد ال یتم إحالتھ إلى المحكمة، لكن الشرطة

 سوف تستمر في العمل معك ومع وكاالت دعم الجرائم المرتكبة بدافع الكراھیة األخرى لمنع تصاعد حدة ھذه
 الحوادث

 ماذا لو لم تستمع الشرطة لي؟ عندما تم مھاجمة صدیق لي
 بإلقاء البیض علیھ، تم تسلیم بالغ إلى الشرطة لكنھا لم تقم

بعمل أي شيء

إذا شعرت أن ضابط الشرطة أو أحد أفراد الشرطة لم یستمع إلیك أو لم یعاملك بشكٍل جید، یمكنك تقدیم شكوى 
بشأن ذلك؛ حیث یمكنك تقدیم شكوى في مركز الشرطة الذي تتبعھ وأن تطلب منھم توجیھ دعواك إلى قسم 

المعاییر المھنیة، فجمیع مراكز خدمات الشرطة یوجد بھا ھذا القسم. كما یمكنك أیضاً إبالغ عضو البرلمان أو 
عضو الجمعیة الذي یمثل منطقتك بشأن ھذا األمر؛ حیث یمكنھ/یمكنھا مساعدتك في تقدیم الشكوى، أو یمكنك 

 .www.ipcc.gov.uk االتصال بالمفوضیة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة على الموقع اإللكتروني
ویمكنك أیضاً تقدیم شكوى عن طریق محامیك إذا كان لدیك محاٍم. 

للوصول إلى عضو البرلمان الممثل لمنطقتك، یرجى الذھاب إلى الموقع اإللكتروني
www.parliament.uk والنقر على الرابط.  

للوصول إلى عضو الجمعیة الممثل لمنطقتك، یرجى الذھاب إلى الموقع اإللكتروني
www.senedd.assembly.wales/mgFindMember.aspx 



إقرار
 ھذا المنشور الخاص بالجریمة بدافع الكراھیة عبارة عن دلیل إرشادي لفھم الجرائم والحوادث التي تقع بدافع الكراھیة في

 ویلز، وكیفیة اإلبالغ عنھا، وما یمكنك فعلھ للحیلولة دون وقوعھا.  ویسر المجلس الویلزي لالجئین مشاركة ھذه المعلومات
معك، مع خالص الشكر واالمتنان إلى المنظمات التي عملت معنا لمساعدتنا على إصدار ھذا المنشور

شكرا لكم

 شكراً لك على المساعدة. الیزال لدي شعور سيء یساورني
 بسبب ما حدث، على الرغم أنني أصبحت أشعر أیضاً بمزید من

  الثقة بأنھ یتعین علّي اآلن فعل شيء حیال ذلك

 على الرحب والسعة! تذكر أنھ یمكنك اإلبالغ عن الحادث والحصول على
 الدعم الذي تحتاجھ عند القیام بذلك، حیث یمكن أن یؤدي ذلك إلى مساعدة

  الشرطة في إیقاف حدوث ھذا األمر لآلخرین




