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 كلمة المفوض
 

اتيجيتنا للتنوع واالندماج ي أن أعرض إستر
ي تعتر عن اال 2021عام الإىل  2019 عامالمن  يسعدنز

ام ، والتر ز لتر

طة ةلقو  شديد ال ي  مع جميع أفراد المتجمع تفاعللل (An Garda Síochána) األيرلندية الشر
ر

بشكل استباق

ام، بكل و   األقليات والخلفيات المتنوعة. س مناألشخاص ، وعىل وجه الخصوصاحتر
ً

يكون عملنا مدعوما

امنا  ز ي مدونة وإدراج بتعزيز  بالتر
ز

نا األخالقية عىل النحو الوارد ق طة األيرلندية.  خالقياتاأل معايتر  لقوات الشر

طة  شت  تعريف األيرلندية أن تقدمالشر
ً

ئ  ،لجريمة الكراهية ا ف بالتكوين المتنوع الحاىلي والناشر والذي يعتر

ي المجتمع. ست
ز

سهل هذه لمجتمعاتنا، وي  هدف إىل حماية جميع األقليات والمجموعات المتنوعة ق

اتيجية تعزيز آليات اإلبالغ والتسجيل والتحقيق والمقاضاة فيما يتعلق بجريمة الكراهية و  لحوادث  Pulseسجل  تقديماالستر

 .الكراهية غتر اإلجرامية

ي مع الجهات المعنيةأود أن أعرب عن تقديري لجميع  طة األيرلندية  الذين شاركوا بشكل إيجانر ي تطوير هذه االستر قوات الشر
ز

اتيجية ق

ز قدموا مدخالت ال تقدر بثمن الجهات المعنية هؤالء  شملالمشورة والدعم. ، تقديم من خالل التشاور المنتظم مير ز محتر كاديميير أ

ي 
ز

. حول محادثات  إنماء وتطوير ق ي
أن جرائم الكراهية ، المنظمات الحكومية ، المنظمات غتر الحكومية ومنظمات المجتمع المدنز

ي تنعكس مساهمة هذه الجهات المعنية ، منفردة ومجتمعة ، 
ي المضز

ز
اكات التعاونية ق اتيجية ويؤمل أن تستمر هذه الشر ي هذه االستر

ز
ق

 .قدًما

اف والمراقبة من قبل  حيب باإلشر ، باإلضافة إىل هيئات الرقابة التنظيمية لدينا ، فيما يتعلق  التنوعبالرئيسية  الجهات المعنيةيتم التر

اتيجية ومشاركتنا المستمرة مع األفراد والمجتمعات. سيتم تيستر هذا الرصد من خالل إنشاء بهذ طة توجيه ال لجنةه االستر للشر

ز من مج ي ستضم ممثلير
اتيجية لمراجعة فصلية مستمرة اميع مختلفة من الجهات المعنيةالوطنية للتنوع ، والتر . ستخضع هذه االستر

ي الرب  ع األ 
ي قز

 .2021ختر من عام وللتقييم النهانئ

ي 
اتيجية عىل مدار السنوات الثالث المقبلة من قبل جميع أعضاء وموظفز ي أتطلع إىل تنفيذ هذه االستر

 An Garda Síochána إنتز

 
ً

كتر عدال كتر مساواة و ، بينما نسىع جاهدين من أجل مجتمع أ اًما أ  .احتر

 
 هاريس درو         

 مفوض          

طة األيرلندية   قوة الشر

An Garda Síochána   
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 االلتزامات التنظيمية

 رؤياال
ي المجتمع، اتم خدميقدقوم بتسوف ن

ز
ز ق طة مستجيبة ومتساوية ومتاحة للجميع، وخاصة أولئك المهمشير األقليات،  شر

 .واألشخاص من خلفيات متنوعة

 مهمةال
 .الحفاظ عىل سالمة الناس

طة األيرلندية مدونة األخالقيات  ام والمساواة -لقوات الشر  االحتر

م كرامة وحقوق اإلنسان المتساوية لجميع الناس    - ف وأحتر  .سأعتر

ام    -  .سوف أعامل الناس بلطف واحتر

ي جميع األوقات، ول    -
ز

ز بشكل خاطئ ن أمارس سأتعامل مع الجميع بإنصاف ق  .التميتر

ز أو  يظهر أي سلوك أو لغة  أتحدىسأعارض و    - ام، ال سيما فيما يتعلق باألفراد المستضعفير ز أو عدم االحتر  .األقليات التميتر

كون    - ي االعتبار مواطن اسأ
ز

 و أخذ ق
ً

 ألفراد، للضعف دقيقا
ً

كون  مثال ي االعتبار بسبب سنهم أو إعاقتهم. سأ
ز

 بالتعامل و األخذ ق
ً

دقيقا

ي قد يجدها األفراد عند
طة األيرلنديةب اتصال عىلما يكونوا للظروف الصعبة التر  .الشر

ز لألشخاص الذين     - كون سأظهر الفهم والتعاطف المناسبير  بهم.  عىل اتصالسأ

  ذلك وحيثما كانسوف أقوم بتلبية احتياجات الفرد الخاصة حيثما أمكن ذلك.     -
ً

ز العالقات ممكنا ، سوف أتخذ خطوات لتحسير

ي ربما كانت لها  خاصة، عامة الشعبمع 
ي السابق مع األفراد أو الجماعات التر

 تحعالقة محدودة أو قز
ً

طة أجهزةمع  ديا  .الشر

 
طة األيرلندية( ز )مدونة األخالقيات لقوات الشر وعة للتميير  أمثلة عىل أسباب غير مشر

 

 العمر -

 اإلعاقة -

 الوضع العائىلي  -

 الجنس -

 الحالة المدنية -
 

 المسافر نظمةعضوية م -

 الدين -

 العرق -

ة -  لون البشر

 الجنسية -
 

 التوجه الجنسي  -

ز  - ز الجنسير  عدم التوافق بير

 الرأي السياشي  -

 حالة اإلقامة -

 األصل االجتماعي  -

 

 2014لعام  القانون األيرلندي لحقوق اإلنسان والمساواةمن  42 مادةال

ي أدائها لوظائفها الحاجة إىل عىل الهيئة العامةيجب 
 :أن تراعي قز

ز   أ (  القضاء عىل التميتر

 ، وموظفيها واألشخاص الذين تقدم لهم الخدماتلمعاملة تطوير التعزيز تكافؤ الفرص و   ب(

ز واألشخاص الذين تقدم لهم الخدمات. اإليفاء بتعزيز و ، ج(  حماية  حقوق اإلنسان ألعضائها والموظفير
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 المقدمة
 

اتيجية  طة األيرلندية لعامكجزء من بيان استر ز ، هناك ت 2021-2019 قوة الشر قوي عىل حقوق اإلنسان كأساس لتقديم خدمات  ركتر

ي بموجب المادة  طة. تمشيا مع واجبنا اإليجانر م مفوض  2014من القانون األيرلندي لحقوق اإلنسان والمساواة لعام  42الشر ز ، التر

طة ي مجال حقوق اإلنسان وال الشر
ز

 ببناء قدراتنا ق
ً

ي قدما
ي مبادراتنا المتعلق مضز

ز
 أن. ةوالخارجي ةدماج الداخلينة بالتنوع واإل ق

اتيجية  اتيجية ستكمل هذه " الخارجية التنوع واألندماج"إستر طة األيرلندية  الداخلية" التنوع واألندماج"إستر ي يجري تطويرها للشر
التر

ية وتنمية األفراد. من المهم أن تتم محاذاة كلتا االستر ، امن قبل المدير التنفيذي ز وتعماللموارد البشر  .بشكل متماسك ناتيجيتير

اتيجية مع تقديم امن إنتاج هذه االستر ز طة األيرلندية  يتر  ل  "تعريف An Garda Síochánaقوة الشر
ً

 عملي ا
ً

لجريمة الكراهية" لضمان  ا

طة الخاصة بنا  ام خطة الشر ز ي التر
ز

ي تركز عىل الضحايا ال اتتقديم خدمالمتمثلة  ق
طة التر ي تركز عىل  شر

الحفاظ عىل سالمة ، والتر

كتر ضعفا وتوفتر مستوى عال من الخدمة باستمرار. يعتتر تقديم  فئاتالناس ، وحماية ال عمىلي لجريمة الكراهية عالمة التعريف الاأل

اتيجية عىل مدى السنوات الثالث المقبلة يهدف إىل  ز الكبتر لهذه االستر كتر ام. وبالتاىلي ، فإن التر ز ي الوفاء بهذا االلتر
ز

تعزيز تحديد فارقة ق

ز هذه العنارص المحّسنة تقديم سياسة  ،إرشادات ،عنارص جرائم الكراهية واإلبالغ عنها والتحقيق فيها ومالحقتها. يتطلب تضمير

طة األيرلندية و تدريب ودعم  عىل مدار عمر  Garda PULSE كما يتطلب تحديثات تقنية المعلومات لنظامها.  لموظفيألفراد الشر

اتيجية  .االستر

اتيجية ، حيث يتم تحديد األهداف التنظيمية وتحديد النتائج التست اتيجية إىل خمسة مبادئ استر للسماح  محققةند هذه االستر

اتيجية . ، بمراقبة االستر
ً

  من المقبولو داخلًيا ومستقال
ً

ي اإلبالغ عن الجرائم المرتكبة ضد الجماعات المهمشة  ان هناك حاليا
نقص قز

ظهر هذه اإل 
ُ

 عنواألقليات. ت
ً

اتيجية نيابة طة األيرلندية ستر ا  An Garda Síochána قوة الشر
ً

ي تقارير من انفتاًحا واستعداد
لتلفر

ي و الجرائم ضد هؤالء األفراد والمجتمعات والتحقيق فيها بشكل 
اتيجية إىل زيادة اإلبالغ عن مهتز . يجب أن تؤدي هذه االستر ي

اقز احتر

ي يجب اعتبارها نتيجة إ
 .يجابيةجرائم الكراهية التر

اتيجية من خالل تقديم مستوى متدرج من التدريب عىل التنوع داخل طة األيرلندية   سيتم دعم هذه االستر بعد مراجعة قوات الشر

اتيجية عىل استمرار التعاون مع  كاء وا ة ،الرئيسي الجهات المعنيةبرامج التدريب الحالية. يعتمد هذا التدريب ونجاح هذه االستر لشر

 .والمجتمعات
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 جريمة الكراهية
 

 التعاريف
 

 جرائم الكراهية
أي فعل إجرامي يتم لمسه وإدراكه من قبل الضحية أو أي شخص آخر ، كلًيا أو جزئًيا ، بدافع من العداء أو التعصب ، عىل أساس 

ي ،  الدين ،  الميل الجنسي أو الجنس لموسالعمر الفعىلي أو الم
ر

 .، اإلعاقة ، العرق ،  اللون ،  الجنسية ، األصل العرق

 

 (غتر اإلجرامية) -حوادث الكراهية 

من قبل الضحية أو أي شخص آخر ، كلًيا أو جزئًيا ، بدافع من العداء أو التعصب ، عىل  ا وإدراكه ا يتم لمسه غتر إجراميةحادثة أي 

ي ،  الدين ،  الميل الجنسي أو الجنس لموسفعىلي أو المأساس العمر ال
ر

 .، اإلعاقة ، العرق ،  اللون ،  الجنسية ، األصل العرق

 

 مالحظات توضيحية

 .بمجموعة أو خلفية معينة ملموسقد يكون أي شخص أو مجتمع أو مؤسسة ضحية لجريمة الكراهية بحكم ارتباطه الفعىلي أو ال  -

 .عصبأو تعبتر عن العداء أو الت تظاهر ب مزعومالدافع" " -

 ."" و "الغجررٌحلالعرق يشمل "ال  -

ز   -  ."الدين يشمل "غتر المؤمنير

ز جنسيا ، انية " يشمل الهوية الجنسانيةجنسال" - ي الجنس، المتحولير ي واستكشاف النوع مزدوجر
ي  ، التعبتر الجنسانز

 .الجنسانز

طةالحادث" هو حدث تم اإلبالغ عنه إىل " -  .قوات الشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  P a g e طة 7 |    An Garda Síochána قوات الشر

اتيجية التنوع    2020-2019 واإلندماجاستر

 

حماية المجتمع - 1األولوية اإلستراتيجية   

 
 .ا األقليات والمجتمعات المهمشة واألفراد الضعفاءخاصة  حماية سالمة ورفاهية وحقوق الجميع ،

 

 األهداف
 

ي  -
ز

طة  تعزيز ثقة مجتمعات األقليات ق طة األيرلندية من أجل تعزيز الوصول إىل خدمات الشر  .قوة الشر

 .خدمة مرئية ، ميشة ، فعالة وشيعة االستجابة لجميع األشخاص والمجتمعاتتقديم  -

 .تقديم المشورة المناسبة لمنع الجريمة لألشخاص من خلفيات متنوعة وجماعات األقليات -

ي مجتمعاتناا دمإنتشجيع  -
ز

ز ق  .ج المهاجرين والمهمشير

 .رصد جريمة الكراهية والرد عليها ومنع وقوعها -

 .بالغ عن جميع جرائم الكراهية وحوادث الكراهية غتر اإلجراميةتشجيع وتسهيل اإل  -

 .تقديم الدعم المناسب لضحايا جرائم الكراهية خالل مراحل اإلبالغ والتحقيق والمالحقة القضائية -

 

 النتائج
 

 .2014 لعام ، (IHREC)من قانون اللجنة األيرلندية لحقوق اإلنسان والمساواة 42االمتثال للمادة  .1

ز ا .2 ي تحسير
طة األيرلنديةلثقة قز ائح المجتمع قدرات قوات الشر  .من قبل جميع شر

ي تركز عىل الضحايا،  .3
طة التر  .مستخدمي الخدمة من جميع الخلفياتوتدعم خدمة الشر

ز الثقافات، الوعي باإلعاقة والوعي  توعيةمواصلة استكشاف زيادة ال .4 بالتعاون مع وذلك ، فراد الضعيفةاأللدى بير

رةالمجتمعات   .المتضز

نت .5   .تطوير مرفق أوىلي لإلبالغ عن جرائم الكراهية عتر األنتر

ي عتر وحدة  .6
تسهيل إحاالت الطرف الثالث لجرائم الكراهية من المنظمات غتر الحكومية أو منظمات المجتمع المدنز

طة الوطنية للتنوع و اإلندماج )  (. GNDIUالشر

ي ميثاق ضحا .7
امات المنصوص عليها قز ز فيما  2017يا الجريمة وقانون العدالة الجنائية )ضحايا الجريمة( لعام االمتثال لاللتر

عملية العدالة الجنائية وإطالعهم عىل التقدم المحرز أثناء لضحايا لدعم تقديم اليتعلق بجميع ضحايا الجريمة ، لضمان 

  .ونتائج شكاواهم
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البيانات – 2األولوية االستراتيجية   
 

ام خصوصية ضمان  كتر فعالية ودقة للبيانات المتعلقة بجرائم الكراهية بطريقة آمنة ومأمونة وقانونية ، مع احتر اإلدارة األ

 .وحقوق جميع األشخاص

 

 األهداف
 

ي الوقت المناسب، بدقةضمان جمع جميع البيانات وتسجيلها وإبالغها  -
ز

 .وبطريقة مسؤولةكاملة   ،ق

ي تقودها المخابراتتوفتر بيانات دقيقة وموثوقة  -
طة التر  .إلبالغ الشر

 .االتجاهات واألنماط فيما يتعلق بجريمة الكراهيةعن بدقة العامة إبالغ  -

 

 النتائج
 

قوات لجميع غتر اإلجرامية تقديم مبادئ توجيهية واضحة بشأن تحديد وتسجيل جرائم الكراهية وحوادث الكراهية  .1

طة و  ي الشر
طة.  موظفز  الشر

ز لتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حادثة الكراهية غتر اإلجرامية لتتطوير آلية  .2 ي تقودها المخابرات خدمات  حسير
طة التر الشر

 .ومنع الجريمة

  .بإدخال آلية تنبيه لتسليط الضوء عىل جرائم الكراهية Garda PULSE تحديثات لنظام .3

ا  .4
ً

يعات التجميع وتخزين وحفظ البيانات بطريقة آمنة ومأمونة وفق  عامة لحماية البيانات. للتشر

طة االيرلندية .5 طة السنوي للتنوع عىل موقع قوات الشر   .نشر تقرير الشر

  .زيادة مستويات جرائم الكراهية المبلغ عنها .6

ي  .7
طة قز  المستقبل.  تحليل اتجاهات وأنماط جرائم الكراهية إلمالء استجابات الشر
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شعبنا – 3األولوية االستراتيجية   
 

ي جميع جوان، التنوع ، تطوير المهارات والبيئة الالزمة لضمان المساواة 
طة ب تنفيذ أعمالاالندماج وحقوق اإلنسان قز  .الشر

 

 األهداف
 

افية لمختلف المجتمعات واألقليات ومعالجة  - طة إحتر ضمان كفاية الدعم والتدريب والموارد الالزمة لتقديم خدمات شر

ية المحتملة  ز طة األيرلنديةالمواقف التميتر  .داخل قوة الشر

اف لجميع - طة األيرلندية توفتر التوجيه واإلشر فيما يتعلق باإلبالغ عن جرائم الكراهية وتسجيلها والتحقيق  أفراد قوة الشر

 .فيها ومقاضاة مرتكبيها

طة األيرلندية ولموظفيها - ي ألفراد الشر كتر فاعلية وإيجابية لبناء كفاءتهم وقدرتهم عىل التفاعل بشكل  وضع برنامج تدريتر أ

ز ، مع المهاجرين   .ضحايا جرائم الكراهية واألشخاص من خلفيات متنوعة وأقليات، الالجئير

  HRPD دعم هدف -
ً

، ممثال ز ي جذب وتطوير واالحتفاظ باألفراد الموهوبير
ز

األقليات والمجتمعات المتنوعة،  المتمثل ق

طة األيرلندية.   داخل قوة الشر

 النتائج
 

طة األيرلندية وموظفيهاتطوير وإصدار  .1  .سياسة وإجراءات جرائم الكراهية لتوجيه جميع أفراد قوة الشر

طة المجتمعية لدعمخدمات اتطوير "مجموعة أدوات التنوع" الداخلية ضمن اإلطار الجديد ل .2 طة األيرلندية لشر  قوة الشر

ي التعامل مع 
ي جرائم الاأل قز

ي التحقيق قز
 .كراهية ومالحقتهاشخاص من خلفيات متنوعة وأقليات وقز

طة حول التنوع وتطوير تدريب مفصل، مصمم خصيًصا لتلبية احتياجات  .3 ي الشر
امج التدريب الحالية قز مراجعة أجريت لتر

ي ست
طة للمجموعات المتنوعة والمجموعات الفرعية التر طة األيرلندية و الشر ي  ها لموظفي منح ألفراد الشر

ة والثقة قز الختر

 .لمجموعاتالمشاركة المهنية مع هذه ا

طة رصد عدد الشكاوى المقدمة من أشخاص من خلفيات متنوعة أو األقليات فيما يتعلق بسلوك .4 وكفاءة التحقيقات  الشر

طة  .لقوات الشر

ي  .5
ي تحول دون توظيف أشخاص من خلفيات متنوعة وأقليات واالحتفاظ بهم كأعضاء قز

طة  قوات تحديد العوائق التر الشر

ز  ، ي ق وموظفير
طة،أعضاء احتياط قز  .عوائقوبدء العمل لتخفيف أو إزالة هذه ال وات الشر

طة األيرلندية و  .6 نت للثقافات والخلفيات مع قاموس مصاحب للغة المقبولة ، لمساعدة أفراد الشر وضع دليل عتر اإلنتر

ي االستجابة بشكل مناسب الحتياجات األشخاص من خلفيات متنوعة ومجتمعات األقليات موظفيها
  .قز
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الشراكة – 4األولوية االستراتيجية   
 

طة لجميع الجهات المعنية التعامل مع  ز بطريقة استباقية وشاملة لبناء الثقة وتحديد احتياجات الشر ز والخارجيير الداخليير

ي المجتمعات األقليات و ، المجتمعات المتنوعة 
 ." "يصعب الوصول إليهاالتر

 

 األهداف
 

أصحاب المصلحة أو الجهات المعنية الرئيسية من مختلف المجموعات ومنظمات بناء والحفاظ عىل عالقات قوية مع  -

ي 
 .المجتمع المدنز

طة لجميع المجتمعات واالستجابة لها من خالل توفتر االعتبار المناسب آلراء ومنشورات  - االستماع إىل احتياجات الشر

طة ةوتقارير الجهات المعنية الرئيسي ي وضع خطط الشر
ز

 .ق

اكة  - ي شر
ز

طة تعاونية وفعالة لجميع المجتمعالعمل ق  .مع أصحاب المصلحة أو الجهات المعنية الرئيسية لتقديم خدمة شر

اكات الرئيسية، من خالل االتصال والمشاركة المنتظمة - طة األيرلندية لدعم الشر  .  ، عىل جميع مستوياتلقوة الشر

طة ومفتشية  - ي مراقبة ومراجعة فعالية ضمان المشاركة البناءة مع هيئات الرقابة مثل هيئة الشر
ز

طة األيرلندية ق قوات الشر

طة للتنوع واإلندماج اتيجية الشر  .تشغيل إستر

ي ذلك وزارة العدل والمساواة، مكتب مدير النيابات العامة، دائرة المراقبة،  -
ي العدالة الجنائية بما قز

كائنا قز للتعاون مع شر

 .ية العدالة الجنائية فيما يتعلق بجريمة الكراهيةدائرة السجون األيرلندية، ودائرة المحاكم لتعزيز عمل

 

 النتائج
 

ي منتدى الإنشاء  .1
طة  ع التابعلتنو لالوكتز لرصد ومراجعة تنفيذ هذه  ةالرئيسي والجهات المعنيةمع ممثىلي المجتمعات للشر

اتيجية، كل ثالثة أشهر  .االستر

ز العالقات مع أصحاب المصلحة او الجهات المعنية الرئيسية  .2 ي تحسير
 .عىل المستوى المحىلي والوطتز

طة والتنوع  .3 ي مع أصحاب المصلحة او الجهات المعنية الرئيسية كجزء من تطوير خطة الشر
عقد يوم التشاور السنوي الوطتز

 .المستقبىلي وتطوير سياسة اإلندماج

كاء العدالة الجنائية م يصال عامل التفاقمتطوير آلية لضمان إ .4 طة األيرلندية ن قبللجريمة الكراهية بفاعلية إىل شر  قوة الشر

 . خالل عملية العدالة الجنائية

اتيجيات الحكومية مثل .5 ام المستمر والدعم والمساءلة تجاه االستر ز   :االلتر

اتيجية إندماج المهاجرين  -   2020 - 2017استر

اتيجية الوطنية إلشتمال اإلعاقة  -   2021 - 2017االستر

اتيجية الوطنية إل  -   .2021 - 2017والغجر  شتمال الرٌحلاالستر

كاء .6 ي اآلراء والتوصيات والمنشورات الصادرة عن هيئات الرقابة والشر
  .النظر الفعال قز
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تواصلال – 5األولوية االستراتيجية   
 

ام مع جميع مجتمعاتنا  ي ،  التواصل بضاحة وصدق وحساسية واحتر
طة التر ي خدمة الشر

ز الثقة قز كائنا لتحسير زمالئنا وشر

 لجميع الناس.  نقدمها 
 
 

 األهداف
 

ي االنخراط بشكل مفتوح مع -
ز

ز ثقة المجتمعات وضحايا الجريمة ق طة األيرلندية واإلبالغ عن جميع الجرائم تحسير  .قوة الشر

اتيجية  - طة األيرلندية وموظفيها عىل دراية تامة بمسؤولياتهم بموجب استر طة للضمان أن جميع أفراد الشر لتنوع الشر

 .واإلندماج

ام قوة لضمان  - ز كد من أن جميع أفراد المجتمع، باألخص األشخاص من خلفيات متنوعة واألقليات، عىل دراية بالتر التأ

طة متساوية وعادلة للجميع ام وتقديم خدمات شر طة األيرلندية بمعاملة جميع الناس باحتر  .الشر

ز  -  .لتعزيز اتصاالتنا وعالقاتنا مع الجهات المعنية أو أصحاب المصلحة الرئيسيير

طة شفافة  -  .وصادقة للجميع ، رصيحة ، مسؤولةتوفتر خدمة شر

 النتائج
 

طة األيرلندية للتنوع واالندماج .1 اتيجية الشر  .نشر استر

طة لجريمة الكراهية وتعريف حادث الكراهية غتر اإلجرامي  .2  .نشر تعريف الشر

 .نشر التقارير السنوية فيما يتعلق بالتنوع وجرائم الكراهية .3

ز عند االقتضاء من قبل  لتواصلالحد من عوائق ا .4 ز الفوريير جمير طة األيرلندية وموظفيهاباستخدام المتر  .أفراد قوة الشر

االتصاالت الداخلية الواضحة، الموجزة والفعالة فيما يتعلق بالسياسات واإلجراءات المتعلقة بالتنوع واالندماج وجرائم  .5

 .الكراهية

نت  تحديثات طرق التواصل للعامة والجهات المعنية .6 ، موقعاألنتر ز باستخدام جميع قنوات التواصل االجتماعي الرئيسيير

طة األيرلندية  .والمشاركة الشخصية لقوة الشر

يكة .7  .إجراء حمالت التوعية العامة للتنوع واإلندماج بالتعاون مع الوكاالت الشر

تقدم المحرز حتر اآلن وتيستر وفرصة المشاركة لمراجعة ال )الجهات المعنية( تسهيل الحوار السنوي ألصحاب المصلحة .8

 .مستقبلللالتخطيط 
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بديلة صيغة  
 

ي أو أي من زمالئك أنك إذا شعرت 
ز

عىل سبيل المثال،  -أو لغة مختلفة  بصيغةهذا المستند عىل  الحصولالمجتمع قد تستفيد من  ق

ي 
ونز ية  ،خط كبتر بإصدار ، إصدار إلكتر ز ي  ،إصدار عادي باللغة اإلنجلتر

 إصدار  ، أو إصدار صونر
ً

جمة آخر  ا ية ب بخالف المتر ز اللغة اإلنجلتر

ي االتصال بنا -أو اللغة األيرلندية 
ز

دد ق  .يرجر عدم التر

ا للت
ً

ية ، األيرلندية ، الفرنسية ، األلمانية  www.garda.ie عىل الموقع حميلهذه الوثيقة متاحة أيض ز ، باللغات التالية: اإلنجلتر

تغالية ، البولندية ، الليتوانية ، الالتفية ، الرومانية ، العربية ، الماندرين والروسية  .اإلسبانية، التر

اتيجية ويمكن إرسالها إىل جهات االتصال كما هو موضح أدناه:   وبالمثل ، نرحب بأي تعليقات تتعلق بهذه االستر

   

 تصالاال 
 

طة                       (GNDIUالوطنية للتنوع و اإلندماج )وحدة الشر

طة للمشاركة المجتمعية و السالمة العامة                      مكتب الشر

 ميدان هاركورت                    

 2دبلن                     

D02 DH42                     

 
 

+353 (0)1 6663150                      

 
 

                   diversity@garda.ie 
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