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ةمدقملا

نيذلا سانلا نم ةريبك دادعأب ةمحدزم نكامأ يه يعماجلا مرحلا عقاوم
ةعساو دادعأل عمجم لكشت اهنأ .يمويلا مهتايح نيتور ءاضقل نوبهذي
بالطلا و  ،راوزلاو  ،لامعلاو  ،يعماجلا مرحلا يفظوم :نم سانلا نم
.مهسفنأ

ةعئاش ةفولأملا ريغ هوجولا نوكت ثيح  ،هتاذ يعماجلا مرحلا ةعيبط نإ
لوح ةلوهسب لوجتي نأ نكمي يذلا مرجملل لاجملا حسفت  ،ةلوبقمو
ريغ نم سيل  ،لاثملا ليبس ىلع .هتميرج باكترأب ئنبملا تاعاق
وأ كشلا نود اهريغو رهظلا بئاقح نولمحي نيذلا صاخشألا ةيؤر داتعملا
.هابتنألا
لادبتسا بعصلا نم  ،ةدودحملا تاينازيملا يوذ بالطلل ةبسنلاب
رظنلا يف ريصق تقو ءاضق نسحتسملا نمو  ،نمثلا ةظهاب ضارغألا
ربخلاو .ةقرسلا ةيناكمإ نم دحلل ةلاعف ريبادت ذاختا ةيفيك يف
ةصرف ليلقتل اهذاختا كنكمي يتلا تاءارجإلا نم اًددع كانه نأ وه راسلا
.ةميرجل ةيحض حبصت نأ

يف ةينكسلا ءايحالا ةبقارم ماظن هبشي يعماجلا مرحلا ةبقارم ماظن نإ
 Gardaنيب ةكارشب لمعيو .عمتجملا ةمالسو ةميرجلا عنمل جمانرب هنوك
لك نأ ساسأ ىلع لمعي .يعماجلا مرحلا لامع و )ةطرشلا تاوق( Síochána
ةايحلا ةيعون نيسحت يف دعاسي نأ نكمي يعماجلا مرحلا يف وضع
نع غالبإلاو  ،راوزلاو نيفظوملاو بالطلا ةبقارم لالخ نم عقوملا يف
.ةطرشلا ىلإ ةهوبشملا ةطشنألا

يف كتاكلتمم وأ تنأ كنأبًاقالطا ضرتفت ال  -ةعئاشلا ساوحلا نمأ
ةدايز وه بيتكلا اذه نم فدهلا نإ .ةنمآ اهلعجل تاوطخ ذختإ ام اًمئاد ،نمآ
ضرعت هنع أشني فقوم ثودحل كعنم ةيلامتحا ديزت ثيحب كيعو
.رطخلل كتاكلتممو ةيصخشلا كتمالس

 ،بيتكلا اذه اهيطغي يتلا تاعوضوملا نم يأ لوح تامولعملا نم ديزمل
.ةيلحملا ةطرشلا زكرم وأ  www.garda.ieـب لاصتالا ىجري

.كفعض •
.كتئيب •
.يدرفلا ككولس •

حئاصن ضعب عبتا ً-افسآ نوكت نا نم اًنمآ نوكت نأ اًمئاد لضفألا نم
.كتمالس ىلع ظافحلا يف ةدعاسملل ةيصخشلا ةمالسلا

عراشلا يف ةديفم حئاصن

ةيصخشلا كتمالس

دقتعي .ناكم يأ يفو  ،تقو يأ يف  ،صخش يأل ةميرجلا ثدحت نأ نكمي
"!انأ نوكي نل" :ةيحضلا دقتعيو  ،هيلع ضبقلا متي نل هنأ مرجملا
ضبقلا متي نل .ةيحض امئاد كانه ةميرج لكل .ادج ةفلتخم ةقيقحلا
وأ كتاناعم ىدم دمتعي .يناعت فوس ةيحض لك نكلو  ،مرجم لك ىلع
:ةيسيئر لماوع ةثالث ىلع كرئاسخ

 .1ةقثلاو ةظحالملا
وأ صللا .ةقثب و ةظقي ةقيرطب كلذب مق ،ةماعلا نكامألا يف يشملا دنع
نكامألا يف نوكت امدنع ً.افعض رثكألا فدهلا نع ثحبيس مجاهملا
وأ مهدرفمب اوناك ءاوس ءابرغلا نم اًرذح نكو كلوح رظنا ً.اظقي نك ةماعلا
وأ ماع ىنبم برقأ ظحال .تاعومجم يف
 ،كطيحم نم دكأتم ريغ تنك اذإ .نمآ ناكم
 ،هنم تئج يذلا ناكملا ىلإ عجراف
كتقفارمل هب قوثوم قيفر نع ثحباو
بنجتو ،كساوحب قث .كتهجو ىلإ
ريغ ءيش كانه ناك اذإو  ،ةهجاوملا
نمآ ناكم ىلإ لقتناف  ،اًمامت حيحص
.روفلا ىلع

 .2كتلحرل ططخ
فيكو كانه ىلإ لصتس فيك ططخ
تنأ نيأ ىلإ نوفرعي سانلا عد .دوعتس
.رمألا كقرغتسيس تقولا نم مك و بهاذ
تنك اذإ ام ةفرعمب كئاقدصأل حمسا
نمض سيل صخش عم رداغتس
.ةعومجملا
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 .3ةلومحملا فتاوهلا
تاملاكملا يقلت وأ ءارجإ بنجت .لومحملا كفتاه وه عراشلا صلل دحاو مقر فدهلا
سيلو ماع ىنبم يف هنع ةباجإلا لواح  ،نري كفتاه ناك اذإ .ةماعلا نكامألا يف
.راظنألا نع ديعبو نمأم يف لومحملا كفتاه يقبإ .عراشلا يف
 .4ةنيمثلا ءايشألاو بئاقحلا  ،ظفاحملا
بسح اهجاتحت يتلا تاقاطبلاو دقنلا طقف لمحإ .كتبيقح وأ كتظفحم يفخأ
وأ كتظفحم ةقرس ةلاح يف كسفنل هظفحا و لاملا نم غلبم لزعا .ةرورضلا
و ضرع بنجت .ةيلمعلا هذه يف كسفن حرجت دق ؛ صل عم عراصت ال .كتبيقح
.ةماعلا نكامألا يف ةميقلا وأ نمثلا ةظهاب تارهوجملا زاربا
ً.5اديج ةءاضملا نكامالا رتخا

يف ةقلغم كترايس يقبا .تارايسلا فوقو وأ يشملل ةملظملا نكامألا بنجت
تنك اذإ .تارايسلا يف ةضورعم ةنيمثلا ءايشألا كرت بنجت .تاقوألا عيمج
.قيفر عم كلذ لعفاف ،فيعض لكشب ةءاضم ةقطنم ربع لقنتلل ةجاحب
نوريسي نيرخآ دارفأ نمًارذح نكف  ،ةعومجم نمض ريست تنك اذإ  ،لثملابو
،كعبتي دحأ ناك اذإ .قيرطلا ربعا  -كعبتت متي هنأ دقتعت تنك اذإ .مهدرفمب
لصتاو  ،ةءاضإ هل لزنم وأ ةناح  ،رجتم لثم  ،ماع ناكم برقأ ىلإ بهذاف
.ةطرشلاـب
.مويلا يف ةعاس  24رادم ىلع كل ةرفوتم ةدجنلاف  ،ءادتعالل تضرعت اذإ
.روفلا ىلع  112وأ  999ىلع لصتا
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كتماقإ ناكم نمأ و ةمالس
و كتيامحل اًيويح اًرمأ  ،لزنم وأ ةقش ناك ءاوس  ،كتماقإ ناكم نمأ دعي
:كتماقإ ناكم نيمأت يف ةدعاسملل حئاصنلا هذه عبتا .كتاكلتمم ةيامح

• .تاقوألا عيمج يف ةقلغم باوبألاو ذفاونلا عيمج نأ نم دكأت
• نكمي ثيح كحيتافم كرتت ال .رخآ صخش يأل كحيتافم يطعت ال
.اهيلإ لوصولا نيرخآلل
• عنتقم كنأ نم دكأت  ،كتماقإ ناكم ىلإ صخش يا روضحب لبقت نأ لبق
.كش يف تنك اذإ ةيوهلا بلطا  -هتيوهب
• .اديعب بهذتس تنك اذإ هب قوثوم قيدص وأ راج غالبإب مق
•ًالثم -رغاش نكسمل ةحضاو تامالع هل سيل كتماقإ ناكم نا نم دكأت
.كلذ ىلإ امو راهنلا تاعاس لالخ ةقلغم رئاتس
• زمر عم كب ةصاخلا تاكلتمملا عيمج ىلع ةمالع عضو نم دكأت
 D08لاثملا ليبس ىلع( كب صاخلا  Eircodeلثم ،يصخشلا فيرعتلا
.نمآ لكشب ةميقلا ءايشالا و عطقلا لفقت نأ بجي HN3X).
• عافدلا طخ وه يسيئرلا لخدملا .ةيجراخلا باوبألا لافقإب مق امئاد
كرحت و ءارجإ ذختإ .مالظلا لولح دعب رئاتسلا قلغأ .كتاكلتممل لوألا
كنوكراشي نيصتخملا عد .اهلهاجتت ال  ،كيدل يتلا كوكشلا ىلع
.كدحول كنأ ادبأ فشكت ال .ككوكش

03

فاقيإ كيلع سيل .نيفولأملا ريغ صاخشألا ةيوه نم ققحتلا نم فخت ال
ةجاحب وأ اًعئاض ناك اذإ امع لاؤسلاو ام صخش ىلإ هجوتلا كنكمي .ةوقب سانلا
بلاطلا كليمز نم ةدعاسم ىلع لوصحلا امبر .اًدكأتم نكت مل اذإ ةدعاسم ىلإ
.جهن يأ ذاختا لبق
ءانثأ نولصي نيذلا ءابرغلل باوبألا حتفت ال و ،نولخدي ءابرغلا عدت ال
سان كانه – ركذت .كتفرغ باب ىلع بابلا ةلسلس مدختسا .ىنبملا كترداغم
!اضيأ ىنبملا يف نوشيعي نيرخآ

ىلإ لوخدلا لواحي وأ ةهوبشم ةقيرطب فرصتي ام اًصخش نأ دقتعت تنك اذإ
مرحلا يف نمألا يفظوم  /ةطرشلا دارفأب لصتاف  ،اهب صخرم ريغ ةماقإ نكامأ
.يعماجلا
ناكم ىلإ ةئيسم وأ ،ةددهم ،ةبيرغ ةيفتاه تاملاكم يأ تيقلت اذإ  ،لثملابو
.يعماجلا مرحلا يف نمألا يفظوم /ةطرشلا دارفأ غلبأف  ،كتماقإ
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"لعفت ال و لعفا"ل ةيساسالا طاقنلا

• ةبلاطم ميدقت ىلإ تجتحا لاح يف ةجاردلل ءارشلا تالاصيإب ظفتحا
.نيمأتلا ةكرش نم ضيوعت
• راطإلا مقر ،زارطلا ،جذومنلا كلذ يف امب .كتجارد تافصاوم ظفحب مق
اهعقومو ةزيمم تامالع يأ كانه ناك اذا ظحالو  ،ةيفارغوتوفلا ةروصو
.قيقدلا
• .لباكلا لفقو " "Dلفقلا ىلع ةجاردلا ةميق نم  20 ٪ىلإ  10 ٪قفنأ
• .كب صاخلا  Eircodeلاب  UVملق مادختساب كتجارد مِلع
• .ضرالا نعًاديعب لفقلا عض و كرحتم رﯾﻏ عضومب ةجاردلا لافقﺈﺑ مﻗ
• !ةيناثل ئتح الو – اهلفق متي مل ام ةبقارم نود كتجارد كرتت ال
•  ،ةيفخم نكامأ يف هنكرت ال
لضفألا نم .هلفق مت ول ىتح
نكلو .ةيلخادلا نكامألا يف هلفق
ثيح هلفقأ :جراخلا يف ناك اذإ
دوجو ثيح ،ةديج ةءاضإ كانه
ةبقارملا وأ ةبقارملا تاريماك
.ةداتعملا
• اهلافقإ نود نم ةجاردلا كرتت ال
هعضوب مق .ةيفلخلا ةقيدحلا يف
رخآ يجراخ ىنبم يأ وأ نمآ بآرم يف
.هلافقإب مقو
• ةلباقلا تاراوسسكألا كرتت ال
دنع ةجاردلا ىلع ةلوهسب ةلازإلل
جورسلاو ءاوضألا لثم  ،اهكرت
.تالجعلا وأ عازتنالا ةعيرسلا
• ةقرس نع غالبإلاب مق امئاد
.ةطرشلا ىلإ ةجاردلا

كتبكرم نمأ و ةمالس

ةجاردلا

ةيرانلا ةجاردلا

بعصلا نم نكلو  ،لقنلا لئاسو نم عئاش لكش يه ةيرانلا تاجاردلا
نم  Uفرح لكش ىلع عطق دعاست نأ نكمي .اهنكرل نمآ فقوم ىلع روثعلا
ةعضاخلا قطانملا يف ةدوجوملا و تنمسألا يف ةتبثملا ةلاقسلا ةدمعأ
،ةيرانلا تاجاردلا ةمالس و نمأ نامض ىلع ،ةداتعملا ةبقارملا تاريماكل
.ةقرسلا صرف نم دحلاو
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ةرايسلا

ةصرف نع اًمئاد نوثحبي نومرجملاو  ،تارايسلا باحصأ مه بالطلا نم ديدعلا
:رابتعالا نيعب رومألا هذه عض .ةلهس

 .1ناك اذإ هبنملا مدختسا .ةرداغملا لبق كلذ نم ققحتو  ،كترايس لفق نم دكأت
.دحاو كيدل
 .2نع رظنلا ضغب  -فيفط لكشب ولو ىتح  ،ةحوتفم ذفاونلا كرت بنجت
.اهيف كترايس كرتتس يتلا ةدملا وأ  ،هيف كترايس تفقوأ يذلا ناكملا
 .3مقف  ،اًيرورض كلذ ناك اذإ .كترايس يف ةنيمثلا ءايشألا كرتت ال
.ةرايسلا قودنص يف نيعألا نع اًديعب اهئافخإب
 .4كلذ ىلإ امو رفسلا تازاوجو ةدايقلا صخر يأ  ،ةيصخشلا قئاثولا كرتت ال
.كترايس يف ،
 ، .5تارايسلا فقوم دادع يف همادختسال كترايس يف لاملاب تظفتحا اذإ
لاملا ناك اذإ .نيعلا نع ديعب رخآ ناكم يف وأ  ،قلغم قودنص يف هب ظفتحا
)وروي  200يواست( ةيبناج ةذفان مطحي دق اًسئاي اًصل نإف  ،ضرعلا يف
.لباقملا يف وروي  3ةقرسل
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وأ ةطرفملا ةعرسلا .ادنلريأ يف قرطلا تايفول ببس ربكأ يه ةعرسلا
ةعرسلا ليلقت .ةتيمملا قرطلا ثداوح ثلث يف لماع يه ةمئالملا ريغ
.حاورألا ذقني

ًامهاسمًالماع ربتعي لوحكلا
تالاح عيمج نم  38٪يف
/نيقئاس( ةتيمملا ةافولا
ةاشمو نيرومخم نيبكار
فصن نم رثكأ ).نيرومخم
يتلا ةتيمملا قرطلا ثداوح
وًءاسم  9ةعاسلا نيب ثدحت
.لوحكلاب ةطبترم اًحابص 5

قرطلا يف ةمالسلا

ةقيرطلا نع لوؤسم انم دحاو لك .عيمجلا ةيلوؤسم يه قرطلا يف ةمالسلا
اهل انمادختسا ةيفيك نع رظنلا ضغب ،قيرطلا ىلع اهب فرصتن يتلا
.رذحلاو ةيانعلا ىهتنمب ةدايقلا اًمئاد انيلع بجيو ،

تاوق  2017 ،ليربأ  13ذنم
ةطلسلا اهيدل ةطرشلا
ةطحم يف وأ قيرطلا بناج ىلع نيقئاسلل ةيومفلا لئاوسلا رابتخأل
لثم( تاينويفألا ،نيياكوكلا ،شيشحلا دوجو نم ققحتلل ةطرشلا
).مويلافلا لثم( تانيبيزايدوزنبلاو )نيفروملا

نكمي  ،نامألا مازح نودبو .حاورألا ذقنت نامألا ةمزحأ
ةريطخ حورجب مهتاباصإ وأ  4لصأ نم صاخشأ  3لتق
.ةعاسلا يف مك  50ةعرسب يضرع مطحت ثداح يف
دكأتو ةدايقلا ءانثأ نامألا مازح ءادترا ىلع اًمئاد صرحا
لافطألا ىلع بجي .نامألا مازح يدتري بكار لك نأ نم
و .ةرورضلا دنع ةبسانملا لفطلا دييقت ةادأ مادختسا
نكي مل تارايسلا ثداوح نم ةسمخ لك نم دحاو ،لدعمك
عوقو تقو يف نامأ مازح كانه
.مداصتلا

نم  20٪ىلإ لصي ام يفًالماع نوكي نأ نكمي بعتلا
بعتلا دنع ةدايقلا .ادنلريأ يف ةتيمملا ثداوحلا
ررقملا دحلا زواجت ءانثأ ةدايقلاك ريطخ رمأ ديدشلا
.برشلل
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ةلومحملا فتاوهلا

نوناقلا دض اذه نا .ةدايقلا ءانثأ لومحملا كفتاه مدختست ال
يف نيدأ اذإ ةسمخ وأ ،ةبوقع طاقن ثالثو ةمارغ هجاوت نأ نكميو
مادختسا نودب زاهج عم طقف ةلومحملا فتاوهلا مدختسا .ةمكحملا
.ةدايقلا دنع كهابتنا تتشت ال نكلو  ،نيديلا
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،كسنج ناك ايأ  -مارتحاو ةماركب اياحضلا ةطرشلا دارفأ عيمج لماعيس
،كنس ،ةيسنجلا كلويم ،يقرعلا كلصأ ،ةينيدلا كتادقتع ،كقرع
.ةيلئاعلا وأ ةيجوزلا كتلاح ،ةيداصتقالا كفورظ ،كتقاعإ ،كتيسنج
:ب موقنسف  ،ةملؤم ةثداح وأ ةميرجل ةيحض تنك اذإ
• .كاوكش يف قيقحتلاو كتملاكم ىلع ةعرسب درلا

• اذھ  -ثداحلل  PULSEلا مﻗرو ةطرشلا قيقحن زكرﻣو فﺗﺎھ مﻗر ،مﺳا كﺋﺎطﻋإ
.ﺔﻋرﺳﺑ كتيضق لﯾﺻﺎﻔﺗ ﯽﻟﻋ روﺛﻌﻟا نﻣ نﮐﻣﺗﻧ ﯽﺗﺣ كﺛدﺎﺣﻟ حوﻧﻣﻣﻟا مقرﻟا وھ

كدوزنو كتيضق يف ةماهلا تاروطتلا عيمجب ملع ىلع كيقبنس
مييقت ءارجإ متيس كنواعت عم ،ةيحضك .معدلا تامظنم نع ليصافتب
كضرعت ىدمو كتمالسب قلعتت اياضق يأ ديدحت لجأ نم كتاجايتحال
.ءاذيإلا ةداعإو فيوختلاو ماقتنالل

؟ةميرجل ةيحض تنأ له

لخادو ةطرشلا تامدخ زكرم يف اياحضلل اصاخ اناكم كانه نأ دقتعن
ماظنلا بلق يف اياحضلا عضو ىلإ ىعسن اننإ .ةيئانجلا ةلادعلا ماظن
حئاصنلا ،تامولعملل ةينوناقلا قوقحلا نأ نم دكأتلاو يئاضقلا
موقنسو .ةءافكو ةيلاعفب اهب ءافولا متي ىرخألا ةبسانملا تادعاسملاو
.اياحضلا عيمج تاجايتحا و فواخم ،ةمارك معدب لاوحالا لك يف

ىلع ةطرشلا لمع تاروطت نع ةديفم ىرخأ ليصافتو تامولعم رفوتت
 www.garda.ieعقوملا

يناجملا فتاهلا ئلع مئارجلا اياحض ةدعاسم طخب لاصتالا كنكمي وأ
116006
لاصتالا كنكمي  ،معدلاو ةروشملا نم ديزم ىلع لوصحلل  ،كلذ نمًالدب
:ئلع

The Garda Victim Liaison Oﬃce,
An Garda Síochána,
Garda National Protective Services Bureau,
Harcourt Square,
Dublin 2.
Tel: (01) 666 3453 or (01) 6663435
)لمعلا تاعاس لالخًاعيمج اهدصر متي( Email: crimevictims@garda.ie
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ةيسنجلا ةميرجلا

مايقلا .كتقفاوم نود كعم يسنج لعف يف طارخنالا صخش يأل زوجي ال
.ةميرج يه كلذب

 ،يسنج لعف يف طارخنالا ةيعاوط و ةيرح ينعت ةقفاوملا ءاطعإ
لشفلا .لعفلا ءانثأ وأ لبق تقو يأ يف كتقفاوم بحس زوجيو
لعفلا ىلع ةقفاوم هتاذ دح يف لكشي ال ةمواقملا نع عانتمالا وأ
.يسنجلا

:لاثملا ليبس ىلع  ،تنك اذإ كتقفاوم يطعت ال
:لاثملا ليبس ىلع  ،تنك اذإ كتقفاوم يطعت ال
مادختسا نم خسار فوخ وأ  ،ةوقلا وأ ديدهتلا مادختسا ببسب اهمدقت )أ(
؛ةوقلا
؛يعولل ادقاف وأ امئان )ب(
ةيودألا ضعب وأ لوحكلا ريثأت ببسب ةقفاوملا ءاطعإ ىلع رداق ريغ )ج(
؛ ىرخألا
؛ ةقفاوملا ءاطعإ نم كعنمت ةيدسج ةقاعإ نم يناعت )د(
؛ هنم ضرغلاو طاشنلا ةعيبط يف تأطخأ )ـه(
؛ طروتم رخآ صخش يأ ةيوه ديدحت يف تأطخأ )و(
.كنع ةباين ةقفاوملا ءاطعإ رخآ صخش يأل زوجي ال

نع امإ  ،روفلا ىلع ةطرشلاب لصتاف  ،ةيسنج ةميرجل ةيحض تنك اذإ
عبات زكرم برقأب لاصتالاب وأ  112 ،وأ  999مقرلاب لاصتالا قيرط
ةرشابم ةرواجملا ةقطنملا فظنت وأ كسبالم ريغت وأ لسغت ال .ةطرشلـل
.ةيويحلا ةلدألا دصق نود رمدت دق -

 www.garda.ie/en/crime/sexualعقوملل رظنا  ،تامولعملا نم ديزملcrime

ىرخا طباور  /تالاصتا
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1800يناجم فتاه ً-ايسنج لافطألا ةلماعم ةءاسإ نع ةطرشلا غالبإ طخ
555 222.
عيمج يف لمعت يسنجلا ءادتعالا ةجلاعم تادحو www.hse.ie/satu -
.ادنلريأ ءاحنأ
يف باصتغالا ةمزأ ةكبش www.rapecrisishelp.ie/find-a-service -
.ادنلريأ
ينطولا ةدعاسملا طخ  -نلبد يف باصتغالا ةمزأ زكرم - www.drcc.ie
1800 778888يناجم فتاه  -ةعاس  24رادم ىلع
ادنلريأ يف ةأرملل ينطولا سلجملل عورشمwww.itstopsnow.org
ثلاثلا ىوتسملا تاسسؤم يف فنعلاو يسنجلا شرحتلا ةحفاكمل
).ةعماجلا(

ىجري .بالطلا نكس نم برقلاب نوشيعي نسلا رابكو رسألا نم ديدعلا
يملسلا عتمتلا يف مهقوقح ىلع اًبلس رثؤي ال ككولس نأ نم دكأتلا
 ،ىندألا دحلا ىلإ ءاضوضلا تايوتسم ىقبت نأ بجي .مهتاكلتممب
.ليللا يف ةصاخو

يف يناعت ال  ،عمتجملل يداعملا كولسلا اياحض كناريج وأ تنأ تنك اذإ
و مهفتب ،ةاعارمب ،فطلب كلماعن فوس .ةطرشلا غالبإب مق .تمص
نأ اننكمي ،يعماجلا مرحلا ةبقارم ماظن لالخ نمًاعم لمعلابو .مارتحإ
ً.اقرف ثدحن

؟عمتجملل يداعملا كولسلا وه ام

وأ ببست ةقيرطب صخشلا فرصتي امدنع وه يعامتجالا ريغ كولسلا
:ام اًصخشل ببست نأ لمتحي
 •.ةقياضملا
• .رمتسم وأ ريبك راذنإ
• .بيهرت وأ فوخ ،ملأ
• .ةرمتسم وأ ةنمآ ةقيرطب ،هتاكلتممب عتمتلا ىلع ةردقلا مدع

عمتجملل يداعملا كولسلا

ةايحلا ةدوج ىلع رثؤت ةيسيئر ةيضق وه عمتجملل يداعملا كولسلا
طامنأ ةدايق يف قحلا مهيدل سانلا نأ نيح يف .ةثيدحلا ادنلريأ يف
عم مهتايح بيلاسأ لخادتت نأ لوبقملا ريغ نم هنإف  ،ةفلتخم ةايح
.نيرخآلا تايرحو قوقح

نوناق( لزنملا سفن يف شيعي صخشلا ناك اذإ نوناقلا قبطني ال
ةيندملا تاءارجإلا  -يناثلا ءزجلا  2006 -ماعل ةيئانجلا ةلادعلا
 (113)).عمتجملل يداعملا كولسلاب ةقلعتملا

عمتجملل يداعملا كولسلا عم لماعتن فيك

يف طروتملا صخشلا ىلإ كولسلل ريذحت رادصإب ةطرشلا موقت دق
.رهشأ ةثالث ةدمل رمتسي كولسلا ريذحت .عمتجملل يداعملا كولسلا
تقو يف اًيباتك هرادصإ مث  ،اًيهفش أريذحت رادصإ ةطرشلل نكمي
.قحال

نكميف  ،ريذحتلا ةعاطإب رمعلا نم رشع ةنماثلا زواجت صخش مقي مل اذإ
.كولسلا رمأ ىلع لوصحلل ةيلحملا ةمكحملا ىلإ بلط ميدقت ةطرشلل
كولسلا رماوأ هذه .هب مايقلاب صخشلل حمسُي ال ام كولسلا رمأ حضوي
.نيماع ةدمل رمتست

11

نيمرجملاب قلعتي اميف يلعف لكشب نوناقلا قيبطتب ةطرشلا تاوق موقت
ةطرشلا تاوق موقت .مهناريج ىلع يداعملا مهكولس رثؤي نيذلا نيرركتملا
نيناوقلا مادختسا مهنكميو  ،نيينعملا صاخشألا ةبساحم و قيقحتلاب
؛ ةيلاتلا
•
•
•
•
•

 2006ماعل ةيئانجلا ةلادعلا نوناق •
 1994ماعل )ماعلا ماظنلا( ةيئانجلا ةلادعلا نوناق
 1997ماعل صاخشألا دض ةتيمملا ريغ مئارجلا نوناق
 1991ماعل ةيئانجلا رارضألا نوناق
 1989ماعل ةيهاركلا ىلع ضيرحتلا رظح نوناق

عمتجملل يداعملا كولسلا عنم

عنم ىلع لب  ،بسحف ةيلحملا ءايحألا ةبقارم ىلع ةطرشلا رود رصتقي ال
تاعمتجملا عم نواعتلاب نولمعي مهو .هنم دحلاو عمتجملل يداعملا كولسلا
ةيماظن ةئيه يه ةطرشلا تادايع .كلذ قيقحتل ىرخألا تالاكولاو ةيلحملا
هذه و .عمتجملل ةيلحملا ةطرشلا لبق نم اهرييسيت متي يتلا تاعمتجملل
مهل حامسلاو  ،عمتجملل يداعملا كولسلا ةانج ديدحت ىلع ةطرشلا تاوق دعاست
.بسانم لكشب درلاب

:يه ةطرشلا تاوق فادهأ نا
• .رطخلل نيضرعملا بابشلا عم طارخنالا
• .عمتجملل يداعملا كولسلا نع مهداعبإ
• .مهعمتجم يف يباجيإ كولس يف مهكارشإ
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نوناقو  2016ماع ىتح  1977ماعل تاردخملا لامعتسا ةءاسإ نيناوق
نانوناقلا امه  2010ماعل )يناسفن رثؤم تاذ داوم( ةيئانجلا ةلادعلا
يف تاردخملا مئارجب قلعتت تاعيرشت نامدقي ناذللا نايساسألا
.ادنلريأ

مئارجلا

يف ةباقرلل أعضاخ راقع هيدل نوكي نأ صخشلل زوجي ال :ةزايحلا
لامعتسا ةءاسإ نيناوق نمض مادختساللًافوصوم ناك اذإ الإ هتزوح
.تاردخملا

ديروتلا وا ديوزتلا ةينب ةزايحلا

رثؤم تاذ ةدام يأ وأ( ةباقرلل عضاخ راقع نم ةيمك ةزايح ربتعي
وه يصخشلا مادختسالل اًبسانم هرابتعا نكمي امع ديزت )يناسفن
.نيرخآلا ديوزت دصقب ةزايح

نأ نكميو يئانج لجس ىلإ ةينوناق ريغ ريقاقع يطاعت يدؤي دق ،ركذت
.رطخلل ينهملاو يميداكألا كلبقتسم ةحصو كتحص ضرعي

تنك اذإ وأ  ،تاردخملاب ةقلعتم ةلكشم يف ةدعاسم ىلإ ةجاح يف تنك اذإ
رشتساف ،كقيدص ىلع وأ كسفن ىلع لاكشألا نم لكش يأب أقلق
.اًلوؤسم اًصخش وأ بالطلا راشتسم ،ةيلكلا يف ةيبالطلا ةحصلا تامدخ

دض ةيعوتلاب قلعتت تامولعملا نم ةعساو ةعومجم ىلع عالطالا نكميو
: www.drugs.ieعقوملا لالخ نم تاردخملا مادختسا

لوحكلاو تاردخملا يطاعت دض ةيعوتلا

نوناقلاو تاردخملا
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لوحكلا يطاعت دض ةيعوتلا

يعماجلا مرحلا يف لوحكلا يطاعت يعماجلا ىوتسملا تاسسؤم نم ديدعلا رظحت
تلخدأ دقف ،لثملابو .ةصخرملا يداونلا لثم اهب حومسملا قطانملا ءانثتساب ،
رومخلا يطاعت رظحت يتلا ةيلخادلا نيناوقلا ةيلحملا تاطلسلا ةيبلاغ
هذه ةفلاخم ببسب روفلا ىلع تامارغ رادصإ متي .ةماعلا نكامألا يف ةركسملا
يف ةاضاقملا ىلإ يدؤت دق ،ةمارغلا ديدست نودب تكرت اذإ يتلاو نيناوقلا
.مكاحملا
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:يلي ام نيبت و ،طقف وروي  10ةقاطبلا ةفلكت غلبت

•
•
•
•

مسالا
ةدالولا خيرات
ةروصلا
اهتحص نامضل ةينمألا تازيملا نم ديدعلا

نسلا ةقاطب

يهو  1988 ،ماعل ةركسملا رومخلا نوناق بجومب نسلا ةقاطب ردصت
ةقاطبلا لماح نأ تبثت و ".رمعلل تابثإ" اهنأب عساو قاطن ىلع ةلوبقم
.لوحكلا ءارشل يفكي امب ريبك اًينوناق

ةقاطب ىلع لوصحلل بلط ميدقتل  www.agecard.ieعقوملا ةرايزب مق
:ديلا لوانتم يف يلي ام ىلإ جاتحتس .نسلا

•  GNIBةقاطب وأ  ،رفسلا زاوج وأ  ،داليملا ةداهش
• .ىرخأ ةيوه
• .ةدحاو ةنولم ةيفارغوتوف ةروص
• .نسلا ةقاطب ةميسق وأ  ،ةيكنبلا نامتئالا ةقاطب نم وروي  10عفد
.ديرب بتكم يأ نم ةميسقلا ءارش نكمي
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لاومألا ليسغ

!ةريطخ ةميرج وأ لهسلا لاملا
ةيتاذلا ةيلوؤسملا

:صخشلا ىلع بجي  ،لاومألا ليسغ يف طروتلل ضرعتلا بنجت لجأ نم
• خيرات  ،ناونعلا لثم كب ةصاخلا ةيصخشلا ةيوهلا تامولعم ظفح
.خلا  PPS ،مقر  ،داليملا
• ءاهتنا خيراتو  PIN ،مقر يأ  ،كب ةصاخلا ةيفرصملا تاقاطبلا ظفح
.خلإ  CVV ،مقرو  ،ةيحالصلا
• ةيفرصم تامولعم بلطت يتلا ينورتكلإلا ديربلا لئاسر لهاجت
ةيصخش
• ليوحتل رخآ صخش لبق نم يفرصملا كباسح مادختسأب حمست ال
.لاومألا

نوناقلاو لاومألا لسغ

وه  2010ماعل )باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ( ةيئانجلا ةلادعلا نوناق
لاومألا لسغب ةقلعتملا تاعيرشتلا ىلع صني يذلا يساسألا نوناقلا
.ادنلريأ يف باهرإلا ليومتو

:مئارجلا

ماعل )باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ( ةيئانجلا ةلادعلا نوناق نم  7دنبلا
تادئاع" اهنأب تاكلتمملا ثيح نم لاومألا لسغ ةميرج فرعي 2010
فرعي يتلا تالاحلا يف لاومألا لسغ مئارج بكترُت ".يمارجإلا كولسلا
مأ كلذ ناك اذإ امب قلعتي اميف رتهتسم هنأ وأ( دقتعي وأ صخشلا اهيف
:يف صخشلا كراشيو يمارجإلا كولسلا تادئاع لثمت تاكلتمملا نأ )ال

• وأ ةكرحلا ،فرصتلا ،عقوملا ،ردصملا ،حيحصلا لصألا هيومت وأ ءافخإ
راقعلا ةيكلم
• وأ راقعلا مادختسا وأ كالتما ،بسك ،ةلوانم ،لقن ،ليوحت
• ةلودلا ىلإ تاكلتمملا راضحإ وأ نم تاكلتمملا جارخإ

!ريذحت
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 ،اهب ةطبترم يفرصملا كباسح ليصافت نأ ثيح اهلح لهس ةميرج اهنإ
.اًماع  14ةدمل نجسلا ىلإ ئدؤت يهو

و  Facebookلثم ةيعامتجالا تاكبشلا عقاوم ةيبعش راشتنا عم
رطاخمب ةيارد ىلع نوكت نأ مهملا نم  Snapchat ،و  Instagramو Twitter
كضرعت نم للقتس  ،ةيلاتلا حئاصنلا قيبطت لالخ نم .اهمادختسا
نم مهريغو ةيوهلا صوصلو تاسوريفلا باتكو نيلفطتملاو زركاهلل
.نيمرجملا

ةينورتكلإلا ةميرجلا

نم  2٪طقف  2016 ،ماع يف يندملا عمتجملا تامظنم ماقرأل اًقفو
اومدختسي مل اًماع  29و  16نيب مهرامعأ حوارتت نيذلا صاخشألا
ربع تنرتنإلا اومدختسإ – كلذ اولعف نمم  98٪نم  96٪و  ،تنرتنإلا
ربع اًعويش رثكألا بالطلا ةطشنأ .ةيكذلا فتاوهلا وأ ةلومحملا مهفتاوه
،ينورتكلإلا ديربلا ،ةيعامتجالا تاكبشلاب ةقلعتم تنرتنإلا
ليمحتو ،تامدخلاو علسلا لوح تامولعم ىلع روثعلا ،ىقيسوملا
.تامولعملا

:ةعئاشلا تنرتنألا ربع حئاصن

 .1فذحب تمق ول ىتح ،ءيش رشنت ام درجمب .مئاد تنرتنإلا
.دبألا ىلإ كانه هنأ ربتعا ،كباسح
" .2كتكراشم" درجمب كل اًكلم دعي مل كروص يف مكحتلا نأ ركذت
.تنرتنإلا ربع اهب
 .3؟اًقح مهفرعت له  -كسفن لأسا ،قيدص ةفاضإل كلوبق دنع
.يقيقحلا ملاعلا يف مهفرعت نيذلا صاخشألا "قيدصلا" لبقإ طقف
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 .4تاباسحلا ماحتقا ةنصارقلل نكمي .ةفورعم ريغلا لئاسرلا يف قثت ال
تاوعد كلذ نمضتي .كئاقدصأ نم اهنأكو ودبت يتلا لئاسرلا لاسرإو
كوكشم ةلاسرلا نأ يف كشت تنك اذإ .ةديدج ةيعامتجا تاكبش ىلإ مامضنالل
.اهنم ققحتلل كقيدصب لاصتالل ةليدب ةقيرط مدختساف ،اهيف
 .5كراشت كنأ نم دكأت .كب ةصاخلا ةيصوصخلا تادادعإ ريبدتب مق
.ةلئاعلاو ءاقدصألا عم طقف تامولعملا
 .6يونت تنك اذإ .يكذلا فتاهلا اريماك ىلع عقوملا فشك تادادعإ فاقيإب مق
ىلع ظافحلا ىلإ كلذ ءارجإ يدؤيسف  ،تنرتنإلا ربع روصلا ةكراشم
.طبضلاب كعقوم ةيصوصخ
 .7بعصي رورم تاملك رتخا .رركتم لكشب كب ةصاخلا رسلا تاملك رييغت
ماقرألاو فرحألا نم جيزم عم لقألا ىلع فرحأ ةينامث نم نوكتت يتلاو اهنيمخت
.زومرلاو
 .8تاملك مادختسا نم دكأتف  ،ةيعامتجا ةكبش باسح نم رثكأ كيدل ناك اذإ
.باسح لكل ةفلتخم رورم
 .9تاقيبطت ليزنتب ةيعامتجالا تاكبشلا عقاوم نم ديدعلا كل حمست
.ةيصخشلا كتحفص عم رومألا نم ديزملاب مايقلا كل حيتت ةيجراخ تاهج
.ةيصخشلا كتامولعم ةقرسل اًنايحأ تاقيبطتلا هذه نومرجملا مدختسي
تاءارجإ سفن عبتا  ،نامأب اهمادختساو ةيجراخلا تاهجلا تاقيبطت ليزنتل
.بيولا نم هليزنتب موقت رخآ فلم وأ جمانرب يأ عم اهذختت يتلا نامألا
 .10قلغ ءاغلإ وأ كباسح نم ققحتلا هعم لماعتت يذلا كنبلا كنم بلطي نل
ينورتكلإلا ديربلا ربع كباسح ليصافت
 .11ديربلا ىلع درت الف  ،هتحبر يذلا بيصنايلل ةركذت يرتشت مل اذإ
.ةئنهتلاب كربخي يذلا ينورتكلإلا
 .12يف ةقرسلل اوضرعت مهنأ نوعدي نيذلا ءاقدصألا لئاسر ىلع درت ال
الو لاومألا لاسرإ لبقًالوأ مهب لصتا .ةيلام ةدعاسم ىلإ نوجاتحيو جراخلا
.لاومألا ليوحتل ةلاكو ربع اًدبأ لسرت
 .13سف رذح ىلع نكو كزاهجل تاسوريفلا نم ةيامحلا ثيدحت ىلع ظفاح
.كماظن ىلع اهليزنت متي يتلا ةيدفلا  /ةراضلا جماربلا عنمل مادختسالا
. .14مادختسالا ةءاسإ وأ ضارتعاللًةضرع ةماعلا  Wi-Fiةكبش نوكت نأ نكمي
لثم ةيصخشلا تاباسحلا ىلإ لوصولا مدعب نومدختسملا هبتني نأ بجي
 Wi-Fiتاكبش مادختسا دنع ةيفرصملا تاباسحلا وأ ةيعامتجالا تاكبشلا
.ةحوتفم
 .15رتويبمكلا زاهج ىلع رورملا تاملك ظفحت ال و رورملا تاملك كراشت ال
ربع تاباسحلا وأ ةيصخشلا تافلملا لالخ نم كلذ بلط دنع وأ كب صاخلا
.مادختسالا ءوس و ضارتعالل ةضرع نوكت نأ نكمي هذه .تنرتنإلا
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يذلا(  2001ماع يف ةطرشلل يفاقثلا و يقرعلا بتكملا ءاشنإ ئدل
تتبثأ - (GDIU ،ةطرشلا يف لماكتلاو عونتلا ةدحو نآلا همسا حبصأ
ةجاحلل ةباجتسالا ةعرس ىلع اهتردق  Garda Síochánaةطرشلا تاوق
تاقالعلا زيزعت ىلإ  GDIUىعست .ةبسانملا ةيطرشلا تاردابملا ىلإ
:لالخ نم  ،قارعألا ةددعتم ةئيب يف ةديجلا ةيعمتجملا

• بيلاسأ مدختست يتلا ةعونتملا تاعومجملا عيمج يلثمم عم رواشتلا
) ،كلذ ريغ وأ ةسوسحملا( زجاوحلا ةلازإ ىلإ ةيعاس زييمتلل ةضهانم
.تايلقألاو ةطرشلا نيب
• ءانب لجأ نمًاثيدح نيدفاولا نيئجاللاو ءوجللا يبلاط عم عامتجالا
.ةيزييمتلا ريغ ةطرشلا تامدخب مهتنأمط عم ةقثلا
• ةطرشل لمعب قلعتي اميف امومع روهمجلل ةروشملاو هيجوتلا ريفوت
.ةددعتملا تافاقثلا عم ادنلريأ يف
• .ةيرصنعلاو ةيهاركلا مئارج فشكو عنم نامضل يعسلا
•  ،اهيف هبتشملا ةيهاركلا  /ةيرصنعلا مئارج اياحضل معدلا ميدقت
.اهنع غالبإلا عيجشتو
• .عونتلل ةطرشلا ةيجيتارتسا قيبطت ريسيت
• .فرطتلا ةحفاكمو ةيرصنعلا ةحفاكم تاردابم عيجشت
• مهتاجايتحا مهف ساسأ ىلع  LGBTIعمتجمل ةساسح ةمدخ ميدقت
 ،نيرجاهملا هرك و نييلثملا ةيهارك مئارجل نيلمتحم اياحضك مهفواخمو
.ةطرشلاب قحاللا مهلاصتاب قلعتي اميفو
• ةلصلا تاذ رومألا عيمجب قلعتي اميف ةطرشلا ىلإ ةروشملا ميدقت
.ادنلريأ يف تافاقث نيب نمألا ظفح يف ةطرشلا لامعاب
• يتلا مئارجلا يف قيقحتلا يف ةطرشلل ةروشملاو هيجوتلا ريفوت
.ةيقرعلا تايلقألا دارفأ ىلع يوطنت

عونتلا مارتحا

) (GDIUلماكتلاو عونتلل ةطرشلا ةدحو
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) Garda (ELOsعونتلل ةطرش طابض نييعت

تاعمتجمل ) Garda (ELOsعونت طابض نييعتب ةطرشلا ضوفم نذأ دق
ةعبسو ناتئام اًيلاح دجوي .ةيالولا لخاد ةطرشلا ماسقأ عيمج يف تايلقألا
.دالبلا ىوتسم ىلع مهنييعت متي  ELOيف اًوضع ) (227نورشعو

 ،مهنم لك ماسقأ لخاد تايلقألا تاعمتجم يلثممب لاصتالا يف مهرود لثمتيو
ةيامحلاو ةطرشلا لبق نم ةمدقملا تامدخلاب تاعمتجملا هذه ةنأمط و غالبإلو
.مهل ةحاتملا

 ELOsبيردت

لل بيردتلا بتكملا رفوي  ELOs.بيردتل ةلماكلا ةيلوؤسملا  GDIUلمحتت
نم يلثمملا نيبردملاو نيملعملا عم نواعتلاب كلذ متيو .نيينيعملا ELO
رابتعالا يف ذخألا عم اًقبسم مهرايتخا متي نيذلا تايلقألا فلتخم
ةيلحملا ةيفارغميدلا صئاصخلا
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ةطرشلا تاوق
WWW.GARDA.IE

ةيعمتجملا ةكراشملل ةطرشلا بتكم

