
مراقبة الحرم الجامعي 



ات
وي

حت
01الم

03

05

07

09

10

11

14

15

16

17

19

سالمتك الشخصية

سالمة و أمن مكان إقامتك

سالمة و أمن مركبتك

السالمة في الطرق 

ضحايا الجريمة

الجريمة الجنسية

السلوك المعادي للمجتمع

التوعية ضد تعاطي المخدرات والكحول

بطاقة السن

غسيل األموال

الجريمة اإللكترونية

احترام التنوع



المقدمة

مواقع الحرم الجامعي هي أماكن مزدحمة بأعداد كبيرة من الناس الذين يذهبون لقضاء 
روتين حياتهم اليومي. أنها تشكل مجمع ألعداد واسعة من الناس من: موظفي الحرم 

الجامعي ، والعمال ، والزوار ، و الطالب أنفسهم.

إن طبيعة الحرم الجامعي ذاته ، حيث تكون الوجوه غير المألوفة شائعة ومقبولة ، تفسح 
المجال للمجرم الذي يمكن أن يتجول بسهولة حول قاعات المبنئ بأرتكاب جريمته. على 

سبيل المثال ، ليس من غير المعتاد رؤية األشخاص الذين يحملون حقائب الظهر وغيرها 
دون الشك أو األنتباه.

بالنسبة للطالب ذوي الميزانيات المحدودة ، من الصعب استبدال األغراض باهظة الثمن ، 
ومن المستحسن قضاء وقت قصير في النظر في كيفية اتخاذ تدابير فعالة للحد من إمكانية 
السرقة. والخبر السار هو أن هناك عدًدا من اإلجراءات التي يمكنك اتخاذها لتقليل فرصة 

أن تصبح ضحية لجريمة.

إن نظام مراقبة الحرم الجامعي يشبه نظام مراقبة االحياء السكنية في كونه برنامج لمنع 
الجريمة وسالمة المجتمع. ويعمل بشراكة بين Garda Síochána )قوات الشرطة( و 
عمال الحرم الجامعي. يعمل على أساس أن كل عضو في الحرم الجامعي يمكن أن يساعد 

في تحسين نوعية الحياة في الموقع من خالل مراقبة الطالب والموظفين والزوار ، واإلبالغ 
عن األنشطة المشبوهة إلى الشرطة.

أمن الحواس الشائعة - ال تفترض اطالقاً بأنك أنت أو ممتلكاتك في آمن، دائًما ما إتخذ 
خطوات لجعلها آمنة. إن الهدف من هذا الكتيب هو زيادة وعيك بحيث تزيد احتمالية منعك 

لحدوث موقف ينشأ عنه تعرض سالمتك الشخصية وممتلكاتك للخطر.

لمزيد من المعلومات حول أي من الموضوعات التي يغطيها هذا الكتيب ، يرجى االتصال 
بـ www.garda.ie  أو مركز الشرطة المحلية.
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يمكن أن تحدث الجريمة ألي شخص ، في أي وقت ، وفي أي مكان. يعتقد المجرم أنه لن س
يتم القبض عليه ، ويعتقد الضحية: “لن يكون أنا!” الحقيقة مختلفة جدا. لكل جريمة هناك 
دائما ضحية. لن يتم القبض على كل مجرم ، ولكن كل ضحية سوف تعاني. يعتمد مدى 

معاناتك أو خسائرك على ثالثة عوامل رئيسية:  

•  ضعفك.

•  بيئتك.

•  سلوكك الفردي.

من األفضل دائًما أن تكون آمًنا من ان تكون آسفاً - اتبع بعض نصائح السالمة الشخصية 
للمساعدة في الحفاظ على سالمتك.

نصائح مفيدة في الشارع
1.  المالحظة والثقة

عند المشي في األماكن العامة، قم بذلك بطريقة يقظة و بثقة. اللص أو المهاجم سيبحث عن 
الهدف األكثر ضعفاً. عندما تكون في األماكن العامة كن يقظاً. انظر حولك وكن حذًرا من 

الغرباء سواء كانوا بمفردهم أو في مجموعات. الحظ أقرب مبنى عام أو مكان آمن. إذا 
كنت غير متأكد من محيطك ، فارجع إلى المكان الذي جئت منه ، وابحث عن رفيق موثوق 

به لمرافقتك إلى وجهتك. ثق بحواسك، وتجنب المواجهة ، وإذا كان هناك شيء غير 
صحيح تماًما ، فانتقل إلى مكان آمن على الفور.

2.  خطط لرحلتك
خطط كيف ستصل إلى هناك وكيف ستعود. 
دع الناس يعرفون إلى أين أنت ذاهب و كم 

من الوقت سيستغرقك األمر. اسمح ألصدقائك 
بمعرفة ما إذا كنت ستغادر مع شخص ليس 

ضمن المجموعة.
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الهواتف المحمولة  .3
الهدف رقم واحد للص الشارع هو هاتفك المحمول. تجنب إجراء أو تلقي المكالمات في األماكن 

العامة. إذا كان هاتفك يرن ، حاول اإلجابة عنه في مبنى عام وليس في الشارع. إبقي هاتفك 
المحمول في مأمن وبعيد عن األنظار.

المحافظ ، الحقائب واألشياء الثمينة  .4
أخفي محفظتك أو حقيبتك. إحمل فقط النقد والبطاقات التي تحتاجها حسب الضرورة. اعزل مبلغ من 
المال و احفظه لنفسك في حالة سرقة محفظتك أو حقيبتك. ال تصارع مع لص ؛ قد تجرح نفسك في 

هذه العملية. تجنب عرض و ابراز المجوهرات باهظة الثمن أو القيمة في األماكن العامة.

5.  اختر  االماكن المضاءة جيداً
تجنب األماكن المظلمة للمشي أو وقوف السيارات. ابقي سيارتك مغلقة في جميع األوقات. تجنب 

ترك األشياء الثمينة معروضة في السيارات. إذا كنت بحاجة للتنقل عبر منطقة مضاءة بشكل 
ضعيف، فافعل ذلك مع رفيق. وبالمثل ، إذا كنت تسير ضمن مجموعة ، فكن حذراً من أفراد آخرين 

يسيرون بمفردهم. إذا كنت تعتقد أنه يتم تتبعك - اعبر الطريق. إذا كان أحد يتبعك، فاذهب إلى 
أقرب مكان عام ، مثل متجر ، حانة أو منزل له إضاءة ، واتصل بـالشرطة.

إذا تعرضت لالعتداء ، فالنجدة متوفرة لك على مدار 24 ساعة في اليوم. اتصل على 999 أو 
112 على الفور.

استخدم دماغك و ليس قبضة يدك )Use Your Brain Not Your Fists(  هي حملة للسالمة 
العامة لـقوات الشرطة )An Garda Síochána( تهدف إلى تقليل عدد االعتداءات التي يقوم 

بها الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 عاًما.

إنه يناشد الشباب بالتفكير في عواقب ذلك على أنفسهم وعلى اآلخرين المتورطين في االعتداءات، 
حيث تشير اإلحصاءات إلى ارتفاع عدد االعتداءات في السنوات األخيرة تمشياً مع ارتفاع االقتصاد 

الليلي.

يتم تنفيذ الغالبية العظمى من االعتداءات من قبل رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 سنة ضد 
رجال من نفس الفئة العمرية. تقع هذه االعتداءات عادًة في األماكن العامة وحولها )الشوارع، 

الطرق، الحانات والفنادق( بين الساعة 8 مساًء والساعة 5 صباًحا في عطلة نهاية األسبوع. حوالي 
25 ٪ من الحوادث المرتبطة باالقتصاد الليلي تتضمن تسمم إما الجاني المشتبه به، الضحية، أو 

كليهما. يميل مرتكبو االعتداءات إلى عدم تكرار الجريمة وهناك مستوى منخفض للغاية من اإليذاء 
المتكرر.

أنتجت Comhairle na nÓg Leitrim فيلم قصير لتسليط الضوء على مخاطر االعتداءات ، 
https://youtu.be/lmtWJbgoVBE  ويمكن الوصول إليها هنا
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يعد أمن مكان إقامتك ، سواء كان شقة أو منزل ، أمًرا حيوًيا لحمايتك و حماية ممتلكاتك. 
اتبع هذه النصائح للمساعدة في تأمين مكان إقامتك:

•  تأكد من أن جميع النوافذ واألبواب مغلقة في جميع األوقات.

•  ال تعطي مفاتيحك ألي شخص آخر. ال تترك مفاتيحك حيث يمكن لآلخرين الوصول إليها.

•   قبل أن تقبل بحضور اي شخص إلى مكان إقامتك ، تأكد من أنك مقتنع بهويته - اطلب 
الهوية إذا كنت في شك.

•  قم بإبالغ جار أو صديق موثوق به إذا كنت ستذهب بعيدا.

•   تأكد من ان مكان إقامتك ليس له عالمات واضحة لمسكن شاغر- مثالً ستائر مغلقة خالل 
ساعات النهار وما إلى ذلك.

•   تأكد من وضع عالمة على جميع الممتلكات الخاصة بك مع رمز التعريف الشخصي، 
مثل Eircode الخاص بك )على سبيل المثال D08 HN3X(. يجب أن تقفل القطع و 

االشياء القيمة بشكل آمن.

•   دائما قم بإقفال األبواب الخارجية. المدخل الرئيسي هو خط الدفاع األول لممتلكاتك. أغلق 
الستائر بعد حلول الظالم. إتخذ إجراء و تحرك على الشكوك التي لديك ، ال تتجاهلها. 

دع المختصين يشاركونك شكوكك. ال تكشف أبدا أنك لوحدك.
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ال تخف من التحقق من هوية األشخاص غير المألوفين. 
ليس عليك إيقاف الناس بقوة. يمكنك التوجه إلى شخص ما 

والسؤال عما إذا كان ضائًعا أو بحاجة إلى مساعدة إذا لم تكن 
متأكًدا. ربما الحصول على مساعدة من زميلك الطالب قبل 

اتخاذ أي نهج.

ال تدع الغرباء يدخلون، و ال تفتح األبواب للغرباء الذين 
يصلون أثناء مغادرتك المبنى. استخدم سلسلة الباب على باب 
غرفتك. تذكر – هناك ناس آخرين يعيشون في المبنى أيضا!

إذا كنت تعتقد أن شخًصا ما يتصرف بطريقة مشبوهة أو 
يحاول الدخول إلى أماكن إقامة غير مرخص بها ، فاتصل 

بأفراد الشرطة / موظفي األمن في الحرم الجامعي.

وبالمثل ، إذا تلقيت أي مكالمات هاتفية غريبة، مهددة، أو مسيئة إلى مكان إقامتك ، فأبلغ أفراد 
الشرطة/ موظفي األمن في الحرم الجامعي. 
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النقاط االساسية ل”افعل و ال تفعل”:

•  احتفظ بإيصاالت الشراء للدراجة في حال احتجت إلى تقديم مطالبة تعويض من شركة التأمين.

•   قم بحفظ مواصفات دراجتك. بما في ذلك النموذج، الطراز، رقم اإلطار وصورة 
الفوتوغرافية ، والحظ اذا كان هناك أي عالمات مميزة وموقعها الدقيق.

•  أنفق 10 ٪ إلى 20 ٪ من قيمة الدراجة على القفل “D” وقفل الكابل.

•  علِم دراجتك باستخدام قلم UV بال Eircode الخاص بك.

•  قم بإقفال الدراجة بموضع غير متحرك و ضع القفل بعيداً عن االرض.

•  ال تترك دراجتك دون مراقبة ما لم يتم قفلها – وال حتئ لثانية!

•   ال تركنه في أماكن مخفية ، حتى لو 
تم قفله. من األفضل قفله في األماكن 
الداخلية. ولكن إذا كان في الخارج: 
أقفله حيث هناك إضاءة جيدة، حيث 
وجود كاميرات المراقبة أو المراقبة 

المعتادة.

•   ال تترك الدراجة من دون إقفالها في 
الحديقة الخلفية. قم بوضعه في مرآب 

آمن أو أي مبنى خارجي آخر وقم 
بإقفاله.

•   ال تترك األكسسوارات القابلة لإلزالة 
بسهولة على الدراجة عند تركها ، مثل 

األضواء والسروج السريعة االنتزاع أو 
العجالت.

•   دائما قم باإلبالغ عن سرقة الدراجة إلى 
الشرطة.

الدراجة النارية
الدراجات النارية هي شكل شائع من وسائل النقل ، ولكن من الصعب العثور على موقف 

آمن لركنها. يمكن أن تساعد قطع على شكل حرف U من أعمدة السقالة المثبتة في األسمنت 
و الموجودة في المناطق الخاضعة لكاميرات المراقبة المعتادة، على ضمان أمن و سالمة 

الدراجات النارية، والحد من فرص السرقة.
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السيارة
العديد من الطالب هم أصحاب السيارات ، والمجرمون يبحثون دائًما عن فرصة سهلة. ضع هذه 

األمور بعين االعتبار:

تأكد من قفل سيارتك ، وتحقق من ذلك قبل المغادرة. استخدم المنبه إذا كان لديك واحد.. 1

 تجنب ترك النوافذ مفتوحة ، حتى ولو بشكل طفيف - بغض النظر عن المكان الذي أوقفت . 2
سيارتك فيه ، أو المدة التي ستترك سيارتك فيها.

 ال تترك األشياء الثمينة في سيارتك. إذا كان ذلك ضرورًيا ، فقم بإخفائها بعيًدا عن األعين . 3
في صندوق السيارة.

 ال تترك الوثائق الشخصية ، أي رخص القيادة وجوازات السفر وما إلى ذلك ، في سيارتك.. 4

 إذا احتفظت بالمال في سيارتك الستخدامه في عداد موقف السيارات ، احتفظ به في صندوق . 5
مغلق ، أو في مكان آخر بعيد عن العين. إذا كان المال في العرض ، فإن لًصا يائًسا قد يحطم 

نافذة جانبية )تساوي 200 يورو( لسرقة 3 يورو في المقابل.
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السالمة في الطرق هي مسؤولية الجميع. كل واحد منا مسؤول عن الطريقة التي نتصرف ا

بها على الطريق، بغض النظر عن كيفية استخدامنا لها ، ويجب علينا دائًما القيادة بمنتهى 
العناية والحذر.

السرعة هي أكبر سبب لوفيات الطرق في أيرلندا. السرعة المفرطة أو غير المالئمة هي 
عامل في ثلث حوادث الطرق المميتة. تقليل السرعة ينقذ األرواح.

الكحول يعتبر عامالً مساهماً في 38٪ من 
جميع حاالت الوفاة المميتة )سائقين/ راكبين 

مخمورين ومشاة مخمورين(. أكثر من 
نصف حوادث الطرق المميتة التي تحدث 
بين الساعة 9 مساًء و 5 صباًحا مرتبطة 

بالكحول.

منذ 13 أبريل 2017 ، قوات الشرطة 
لديها السلطة ألختبار السوائل الفموية 

للسائقين على جانب الطريق أو في محطة 
الشرطة للتحقق من وجود الحشيش، 

الكوكايين، األفيونيات )مثل المورفين( 
والبنزوديازيبينات )مثل الفاليوم(. 

تغيرت العقوبات المفروضة على السائقين عند القيادة في حالة سكر. يواجه كل سائق 
يتجاوز الحد القانوني للسرعة اآلن ما ال يقل عن ثالثة أشهر من منع القيادة للمركبة.

أحزمة األمان تنقذ األرواح. وبدون حزام األمان ، يمكن قتل 3 أشخاص 
من أصل 4 أو إصاباتهم بجروح خطيرة في حادث تحطم عرضي 

بسرعة 50 كم في الساعة. احرص دائًما على ارتداء حزام األمان أثناء 
القيادة وتأكد من أن كل راكب يرتدي حزام األمان. يجب على األطفال 
استخدام أداة تقييد الطفل المناسبة عند الضرورة. و كمعدل، واحد من 

كل خمسة من حوادث السيارات لم يكن هناك حزام أمان في وقت وقوع 
التصادم.

التعب يمكن أن يكون عامالً في ما يصل إلى ٪20 
من الحوادث المميتة في أيرلندا. القيادة عند التعب 

الشديد أمر خطير كالقيادة أثناء تجاوز الحد المقرر للشرب.
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الهواتف المحمولة
ال تستخدم هاتفك المحمول أثناء القيادة. ان هذا ضد القانون ويمكن أن تواجه 
غرامة وثالث نقاط عقوبة، أو خمسة إذا أدين في المحكمة. استخدم الهواتف 

المحمولة فقط مع جهاز بدون استخدام اليدين ، ولكن ال تشتت انتباهك عند القيادة.

إن حاملي رخصة المتعلم غير المصحوبين بسائق مؤهل ال يواجهون فقط نقاط 
جزاء وغرامة، ولكن يمكن اآلن حجز سيارتهم على الفور ويتم تحريرها أو فكها 
فقط عند دفع الرسوم المناسبة. باإلضافة إلى ذلك ، يواجه المالك )إذا كان شخصاً 
غير السائق( مقاضاة إذا سمح لحامل رخصة المتعلم بقيادة تلك السيارة. يجب أن 

يضع السائق المتعلم لوحات L وأن يرافقه سائق مؤهل كلياً في جميع األوقات.

يجب فحص اإلطارات بانتظام بحًثا عن الضرر ، التضخم والتآكل. الحد األقصى القانوني لعمق 
العجلة هو 1.6 مم للسيارات و 1 مم للدراجات النارية.

 يواجه كل من السائق المتعلم و المبتدئ  اإلقصاء و منع القيادة بعد 7 نقاط جزاء. انظر 
www.penaltypoints.ie للحصول على قائمة كاملة بجرائم نقاط الجزاء.
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نعتقد أن هناك مكانا خاصا للضحايا في مركز خدمات الشرطة وداخل نظام العدالة الجنائية. 
إننا نسعى إلى وضع الضحايا في قلب النظام القضائي والتأكد من أن الحقوق القانونية 

للمعلومات، النصائح والمساعدات المناسبة األخرى يتم الوفاء بها بفعالية وكفاءة. وسنقوم 
في كل االحوال بدعم كرامة، مخاوف و احتياجات جميع الضحايا.

سيعامل جميع أفراد الشرطة الضحايا بكرامة واحترام - أيا كان جنسك، عرقك، عتقداتك 
الدينية، أصلك العرقي، ميولك الجنسية، سنك، جنسيتك، إعاقتك، ظروفك االقتصادية، 

حالتك الزوجية أو العائلية.

إذا كنت ضحية لجريمة أو حادثة مؤلمة ، فسنقوم ب:

الرد بسرعة على مكالمتك والتحقيق في شكواك.• 

 إعطائك اسم، رقم هاتف ومركز نحقيق الشرطة ورقم ال PULSE للحادث - هذا • 
هو الرقم الممنوح لحادثك حتی نتمکن من العثور علی تفاصيل قضيتك بسرعة.

سنبقيك على علم بجميع التطورات الهامة في قضيتك ونزودك بتفاصيل عن منظمات الدعم. 
كضحية، مع تعاونك سيتم إجراء تقييم الحتياجاتك من أجل تحديد أي قضايا تتعلق بسالمتك 

ومدى تعرضك لالنتقام والتخويف وإعادة اإليذاء.

www.garda.ie تتوفر معلومات وتفاصيل أخرى مفيدة عن تطورات عمل الشرطة على الموقع

أو يمكنك االتصال بخط مساعدة ضحايا الجرائم علئ الهاتف المجاني 116006

بدالً من ذلك ، للحصول على مزيد من المشورة والدعم ، يمكنك االتصال علئ:

 ,The Garda Victim Liaison Office
,An Garda Síochána

,Garda National Protective Services Bureau
,Harcourt Square

.Dublin 2

Tel: )01( 666 3349

Email : crimevictims@garda.ie )يتم رصدها جميعاً خالل ساعات العمل(
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ا ال يجوز ألي شخص االنخراط في فعل جنسي معك دون موافقتك. القيام بذلك هي جريمة.

إعطاء الموافقة تعني حرية و طواعية االنخراط في فعل جنسي ، ويجوز سحب موافقتك 
في أي وقت قبل أو أثناء الفعل. الفشل أو االمتناع عن المقاومة ال يشكل في حد ذاته 

موافقة على الفعل الجنسي.

ال تعطي موافقتك إذا كنت ، على سبيل المثال:

)أ( تقدمها بسبب استخدام التهديد أو القوة ، أو خوف راسخ من استخدام القوة؛

)ب( نائما أو فاقدا للوعي؛

)ج( غير قادر على إعطاء الموافقة بسبب تأثير الكحول أو بعض األدوية األخرى ؛

)د( تعاني من إعاقة جسدية تمنعك من إعطاء الموافقة ؛

)هـ( أخطأت في طبيعة النشاط والغرض منه ؛

)و( أخطأت في تحديد هوية أي شخص آخر متورط ؛

)ز( محتجزاً بشكل غير قانوني في وقت حدوث هذا النشاط.

ال يجوز ألي شخص آخر إعطاء الموافقة نيابة عنك.

إذا كنت ضحية لجريمة جنسية ، فاتصل بالشرطة على الفور ، إما عن طريق االتصال 
بالرقم 999 أو 112 ، أو باالتصال بأقرب مركز تابع لـلشرطة. ال تغسل أو تغير مالبسك 

أو تنظف المنطقة المجاورة مباشرة - قد تدمر دون قصد األدلة الحيوية.

 www.garda.ie/en/crime/sexual-crime لمزيد من المعلومات ، انظر للموقع

اتصاالت / روابط اخرى 
خط إبالغ الشرطة عن إساءة معاملة األطفال جنسياً - هاتف مجاني 222  555  1800.

www.hse.ie/satu - وحدات معالجة االعتداء الجنسي تعمل في جميع أنحاء أيرلندا.

www.rapecrisishelp.ie/find-a-service - شبكة أزمة االغتصاب في أيرلندا.

www.drcc.ie -  مركز أزمة االغتصاب في دبلن - خط المساعدة الوطني على مدار 
24 ساعة - هاتف مجاني 778888  1800 

www.itstopsnow.org - مشروع للمجلس الوطني للمرأة في أيرلندا لمكافحة 
التحرش الجنسي والعنف في مؤسسات المستوى الثالث  )الجامعة(.
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السلوك المعادي للمجتمع هو قضية رئيسية تؤثر على جودة الحياة في أيرلندا الحديثة. في ال
حين أن الناس لديهم الحق في قيادة أنماط حياة مختلفة ، فإنه من غير المقبول أن تتداخل 

أساليب حياتهم مع حقوق وحريات اآلخرين.

العديد من األسر وكبار السن يعيشون بالقرب من سكن الطالب. يرجى التأكد من أن سلوكك 
ال يؤثر سلًبا على حقوقهم في التمتع السلمي بممتلكاتهم. يجب أن تبقى مستويات الضوضاء 

إلى الحد األدنى ، وخاصة في الليل.

إذا كنت أنت أو جيرانك ضحايا السلوك المعادي للمجتمع ، ال تعاني في صمت. قم بإبالغ 
الشرطة. سوف نعاملك بلطف، بمراعاة، بتفهم و إحترام. وبالعمل معاً من خالل  نظام 

مراقبة الحرم الجامعي، يمكننا أن نحدث فرقاً.

ما هو السلوك المعادي للمجتمع؟
السلوك غير االجتماعي هو عندما يتصرف الشخص بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب 

لشخًصا ما:

•  المضايقة.

•  إنذار كبير أو مستمر.

•  ألم، خوف أو ترهيب.

•  عدم القدرة على التمتع بممتلكاته، بطريقة آمنة أو مستمرة.

ال ينطبق القانون إذا كان الشخص يعيش في نفس المنزل )قانون العدالة الجنائية لعام 2006 - 
الجزء الثاني - اإلجراءات المدنية المتعلقة بالسلوك المعادي للمجتمع )113((.

كيف نتعامل مع السلوك المعادي للمجتمع 
قد تقوم الشرطة بإصدار تحذير للسلوك إلى الشخص المتورط في السلوك المعادي للمجتمع. 

تحذير السلوك يستمر لمدة ثالثة أشهر. يمكن للشرطة إصدار تحذيرأ شفهًيا ، ثم إصداره كتابًيا 
في وقت الحق.

إذا لم يقم شخص تجاوز الثامنة عشر من العمر بإطاعة التحذير ، فيمكن للشرطة تقديم طلب 
إلى المحكمة المحلية للحصول على أمر السلوك. يوضح أمر السلوك ما ال ُيسمح للشخص 

بالقيام به. هذه أوامر السلوك تستمر لمدة عامين.
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تقوم قوات الشرطة بتطبيق القانون بشكل فعلي فيما يتعلق بالمجرمين المتكررين الذين يؤثر سلوكهم 
المعادي على جيرانهم. تقوم قوات الشرطة بالتحقيق و محاسبة األشخاص المعنيين ، ويمكنهم استخدام 

القوانين التالية ؛

قانون العدالة الجنائية لعام 2006• 
قانون العدالة الجنائية )النظام العام( لعام 1994• 
قانون الجرائم غير المميتة ضد األشخاص لعام 1997• 
قانون األضرار الجنائية لعام 1991• 
قانون حظر التحريض على الكراهية لعام 1989• 

منع السلوك المعادي للمجتمع
ال يقتصر دور الشرطة على مراقبة األحياء المحلية فحسب ، بل على منع السلوك المعادي للمجتمع والحد 

منه. وهم يعملون بالتعاون مع المجتمعات المحلية والوكاالت األخرى لتحقيق ذلك. عيادات الشرطة هي 
هيئة نظامية للمجتمعات التي يتم تيسييرها من قبل الشرطة المحلية للمجتمع. و هذه تساعد قوات الشرطة 

على تحديد جناة السلوك المعادي للمجتمع ، والسماح لهم بالرد بشكل مناسب.

ان أهداف قوات الشرطة هي:

االنخراط مع الشباب المعرضين للخطر.• 
إبعادهم عن السلوك المعادي للمجتمع.• 
إشراكهم في سلوك إيجابي في مجتمعهم.• 
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قوانين إساءة استعمال المخدرات لعام 1977 حتى عام 2016 وقانون العدالة الجنائية )مواد ذات 
مؤثر نفساني( لعام 2010 هما القانونان األساسيان اللذان يقدمان تشريعات تتعلق بجرائم المخدرات 

في أيرلندا. 

الجرائم
الحيازة: ال يجوز للشخص أن يكون لديه عقار خاضعأ للرقابة في حوزته إال إذا كان موصوفاً 

لالستخدام ضمن قوانين إساءة استعمال المخدرات.

الحيازة بنية التزويد او التوريد
يعتبر حيازة كمية من عقار خاضع للرقابة )أو أي مادة ذات مؤثر نفساني( تزيد عما يمكن اعتباره 

مناسًبا لالستخدام الشخصي هو حيازة بقصد تزويد اآلخرين.

تذكر، قد يؤدي تعاطي عقاقير غير قانونية إلى سجل جنائي ويمكن أن يعرض صحتك وصحة 
مستقبلك األكاديمي والمهني للخطر.

إذا كنت في حاجة إلى مساعدة في مشكلة متعلقة بالمخدرات ، أو إذا كنت قلقأ بأي شكل من األشكال 
على نفسك أو على صديقك، فاستشر خدمات الصحة الطالبية في الكلية، مستشار الطالب أو 

شخًصا مسؤواًل.

ويمكن االطالع على مجموعة واسعة من المعلومات تتعلق بالتوعية ضد استخدام المخدرات من 
www.drugs.ie :خالل الموقع
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التوعية ضد تعاطي الكحول
تحظر العديد من مؤسسات المستوى الجامعي تعاطي الكحول في الحرم الجامعي ، باستثناء المناطق 

المسموح بها مثل النوادي المرخصة. وبالمثل، فقد أدخلت غالبية السلطات المحلية القوانين الداخلية التي 
تحظر تعاطي الخمور المسكرة في األماكن العامة. يتم إصدار غرامات على الفور بسبب مخالفة هذه القوانين 

والتي إذا تركت بدون تسديد الغرامة، قد تؤدي إلى المقاضاة في المحاكم.

االستراتيجية الوطنية للمخدرات 2017 - 2025 الحد من 
األضرار ودعم التعافي

إن إستراتيجية أيرلندا للحد من الضرر ودعم التعافي هي استجابة تقودها الصحة  التي تحدد استراتيجية 
الحكومة لمعالجة الضرر الناجم عن  إساءة استخدام المواد المخدرة في مجتمعنا حتى عام 2025.

تعتبر قوات الشرطة Garda Síochána واحدة من الوكاالت الرائدة في هذه اإلستراتيجية  وتدعم بشكل 
كامل هذا الشخص المتمحور وهي استجابة تقودها الصحة حول إساءة استخدام المخدرات.

تمشيا مع استراتيجيتنا الوطنية للمخدرات، تشجع قوات الشرطة الناس على “عدم الخوف من الحصول على 
المساعدة”. إذا شعرت أنت أو صديًقا لك بأنك متوعك أو شعرت بالرغبة باالنتحار بعد تعاطي المخدرات، 

فعليك الحصول على مساعدة على الفور. كن صريًحا بشأن ما تم تعاطيه، خدمات الطوارئ موجودة 
للمساعدة. يمكن االتصال بخدمات الطوارئ على الرقم 112 أو الرقم 999.

ترغب قوات الشرطة في التأكيد على أن جميع المخدرات غير المشروعة تضر بصحتك  وأنت ال تعرف ما 
الذي تتناوله.

للحصول على المعلومات والدعم، انظر إلى Drugs.ie/Saferstudentnights أو أتصل مجاناً 
على خط المساعدة لمكافحة إدمان المخدرات و الكحول للهيئة التنفيذية للخدمات الصحية على الرقم 

459 459  1800  )من االثنين إلى الجمعة من 9:30 صباًحا إلى 5:30 مساًء(.
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تصدر بطاقة السن بموجب قانون الخمور المسكرة لعام 1988 ، وهي مقبولة على نطاق واسع ب
بأنها “إثبات للعمر”. و تثبت أن حامل البطاقة قانونًيا كبير بما يكفي لشراء الكحول.

تبلغ تكلفة البطاقة 10 يورو فقط، و تبين ما يلي:

• االسم 

• تاريخ الوالدة

• الصورة

• العديد من الميزات األمنية لضمان صحتها

قم بزيارة الموقع www.agecard.ie لتقديم طلب للحصول على بطاقة السن. ستحتاج 
إلى ما يلي في متناول اليد:

•  شهادة الميالد ، أو جواز السفر ، أو بطاقة تصريح اإلقامة األيرلندية.  

•  هوية أخرى.

•  صورة فوتوغرافية ملونة واحدة.

•   دفع 10 يورو من بطاقة االئتمان البنكية ، أو قسيمة بطاقة السن. يمكن شراء القسيمة من 
أي مكتب بريد.
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من أجل تجنب التعرض للتورط في غسيل األموال، يجب على الطالب:

• حفظ معلومات الهوية الشخصية الخاصة بهم مثل العنوان، تاريخ الميالد، رقم  PPS و الخ.

•  حفظ البطاقات المصرفية الخاصة بهم. ال تكشف عن تفاصيل تسجيل الدخول للخدمات 
المصرفية عبر اإلنترنت، أرقام PIN، رقم CVV و إلخ.

• تجاهل رسائل البريد اإللكتروني التي تطلب معلومات مصرفية شخصية.

غسل األموال والقانون
يعد قانون العدالة الجنائية )غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب( لعام 2010 هو القانون 
األساسي الذي ينص على التشريعات المتعلقة 

بغسل األموال وتمويل اإلرهاب في أيرلندا.

ال تسمح باستخدام حسابك المصرفي من قبل 
شخص آخر لتلقي األموال، لتحويل األموال أو 
ألي إجراء يتعلق بتبديد األموال. #ال تكن بغالً

تحذير
غسل األموال هو جريمة خطيرة، بناء على 

الئحة االتهام، يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل 
إلى 14 سنة. قد يكون إلدانة غسل األموال 

آثار خطيرة على فرص العمل و السفر في المستقبل.

المكسب على المدى القصير ربما يعني األلم على المدى الطويل.

Image courtesy of EUROPOL
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وفًقا ألرقام منظمات المجتمع المدني في عام 2016 ، فقط 2٪ من األشخاص الذين تتراوح ا

أعمارهم بين 16 و 29 عاًما لم يستخدموا اإلنترنت ، و 96٪ من 98٪ ممن فعلوا ذلك – 
إستخدموا اإلنترنت عبر هواتفهم المحمولة أو الهواتف الذكية. أنشطة الطالب األكثر شيوًعا 

عبر اإلنترنت متعلقة بالشبكات االجتماعية، البريد اإللكتروني، الموسيقى، العثور على 
معلومات حول السلع والخدمات، وتحميل المعلومات.

 Instagram و Twitter و Facebook مع انتشار شعبية مواقع الشبكات االجتماعية مثل
و Snapchat ، من المهم أن تكون على دراية بمخاطر استخدامها. من خالل تطبيق النصائح 

التالية ، ستقلل من تعرضك للهاكرز والمتطفلين وكتاب الفيروسات ولصوص الهوية وغيرهم 
من المجرمين.

نصائح عبر األنترنت الشائعة:

 اإلنترنت دائم. بمجرد ما تنشر شيء، حتى لو قمت بحذف حسابك، اعتبر أنه هناك إلى . 1
األبد.

تذكر أن التحكم في صورك لم يعد ملًكا لك بمجرد “مشاركتك” بها عبر اإلنترنت.. 2
 عند قبولك إلضافة صديق، اسأل نفسك - هل تعرفهم حًقا؟ فقط إقبل “الصديق” األشخاص . 3

الذين تعرفهم في العالم الحقيقي.
 ال تثق في الرسائل الغير معروفة. يمكن للقراصنة اقتحام الحسابات وإرسال الرسائل التي . 4

تبدو وكأنها من أصدقائك. يتضمن ذلك دعوات لالنضمام إلى شبكات اجتماعية جديدة. إذا 
كنت تشك في أن الرسالة مشكوك فيها، فاستخدم طريقة بديلة لالتصال بصديقك للتحقق منها.

 قم بتدبير إعدادات الخصوصية الخاصة بك. تأكد من أنك تشارك المعلومات فقط مع . 5
األصدقاء والعائلة.

 قم بإيقاف إعدادات كشف الموقع على كاميرا الهاتف الذكي. إذا كنت تنوي مشاركة . 6
الصور عبر اإلنترنت ، فسيؤدي إجراء ذلك إلى الحفاظ على خصوصية موقعك بالضبط.
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 تغيير كلمات السر الخاصة بك بشكل متكرر. اختر كلمات مرور يصعب تخمينها والتي تتكون من . 7
ثمانية أحرف على األقل مع مزيج من األحرف واألرقام والرموز.

 إذا كان لديك أكثر من حساب شبكة اجتماعية ، فتأكد من استخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب.. 8
 تسمح لك العديد من مواقع الشبكات االجتماعية بتنزيل تطبيقات جهات خارجية تتيح لك القيام . 9

بالمزيد من األمور مع صفحتك الشخصية. يستخدم المجرمون هذه التطبيقات أحياًنا لسرقة 
معلوماتك الشخصية. لتنزيل تطبيقات الجهات الخارجية واستخدامها بأمان ، اتبع نفس إجراءات 

األمان التي تتخذها مع أي برنامج أو ملف آخر تقوم بتنزيله من الويب.
 لن يطلب منك البنك الذي تتعامل معه التحقق من حسابك أو إلغاء غلق تفاصيل حسابك عبر البريد . 10

اإللكتروني
 إذا لم تشتري تذكرة لليانصيب الذي ربحته ، فال ترد على البريد اإللكتروني الذي يخبرك بالتهنئة.. 11
 ال ترد على رسائل األصدقاء الذين يدعون أنهم تعرضوا للسرقة في الخارج ويحتاجون إلى . 12

مساعدة مالية. اتصل بهم أوالً قبل إرسال األموال وال ترسل أبًدا عبر وكالة لتحويل األموال.
 حافظ على تحديث الحماية من الفيروسات لجهازك وكن على حذر فس االستخدام لمنع البرامج . 13

الضارة / الفدية التي يتم تنزيلها على نظامك.
 يمكن أن تكون شبكة Wi-Fi العامة عرضًة لالعتراض أو إساءة االستخدام. يجب أن ينتبه . 14

المستخدمون بعدم الوصول إلى الحسابات الشخصية مثل الشبكات االجتماعية أو الحسابات 
المصرفية عند استخدام شبكات Wi-Fi مفتوحة.

 ال تشارك كلمات المرور و ال تحفظ كلمات المرور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو عند . 15
طلب ذلك من خالل الملفات الشخصية أو الحسابات عبر اإلنترنت. هذه يمكن أن تكون عرضة 

لالعتراض و سوء االستخدام.
 ال تستخدم سوى المواقع الرسمية للخدمات مثل Revenue، Sky، Eir أو أي مزود آخر. ال . 16

تنقر فوق روابط تخبرك بأنك مدين بالمال أو أن الخدمة ستتوقف إذا لم تتصرف بسرعة. التحليق 
أو التمرير فوق الرابط سيخبرك ما إذا كان سيأخذك إلى حيث يقول.

 صفحات الرومانسية المزيفة أصبحت أكثر انتشارا. انضم فقط إلى المواقع الشرعية وأال تقدم أبًدا . 17
المساعدة المالية لمقدمي الطلبات المحتملين بمجال السفر، أفكار العمل أو الفواتير الطبية ألحد 

أفراد العائلة. من المحتمل أن تكون هذه محاوالت لالحتيال عليك.
18 . ”Microsoft“ تجاهل المكالمات الواردة من أشخاص يخبرونك بأنهم من شركات البرمجيات مثل 

ويمكنهم مساعدتك في إصالح جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إن شركات االحتيال هذه مهتمة فقط 
في أموالك. إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك ال يعمل بشكل صحيح، فأحضره إلى خدمة 

اإلصالح أو إلى المكان الذي اشتريته منه.
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وع
لتن

م ا
ترا

وحدة التنوع و اإلندماج الوطنية للشرطة )GNDIU(اح
لدى إنشاء المكتب العرقي و الثقافي للشرطة في عام 2001 )الذي أصبح اسمه اآلن وحدة 

 Garda Síochána  أثبتت قوات الشرطة .GNDIU( - التنوع واإلندماج الوطنية للشرطة
قدرتها على التنبؤ بسرعة واالستجابة للحاجة إلى المبادرات الشرطية المناسبة الستقبال، معونة 

ومساعدة المجتمعات الجديدة التي استقرت في أيرلندا. تسعى GNDIU إلى تعزيز العالقات 
المجتمعية الجيدة في بيئة متعددة األعراق، من خالل:

•   التشاور مع ممثلي جميع المجموعات المتنوعة التي التي تسعى إلى إزالة الحواجز 
)المحسوسة أو غير ذلك( ، بين الشرطة واألقليات.

•   االجتماع مع طالبي اللجوء والالجئين القادمين حديثاً من أجل بناء الثقة مع طمأنتهم 
بالخدمات غير التمييزية المقدمة من قبل الشرطة.

•   تقديم التوجيه والمشورة للشعب عموما فيما يتعلق بعمل الشرطة في أيرلندا المتعددة 
الثقافات.

•  السعي لضمان كشف ومنع جرائم الكراهية والعنصرية.

•  تقديم الدعم لضحايا جرائم العنصرية/ الكراهية المشتبه فيها، وتشجيع اإلبالغ عنها.

•  تيسير تطبيق استراتيجية الشرطة للتنوع.

•  تشجيع مبادرات الشرطة لمكافحة العنصرية ومكافحة التطرف.

•   تقديم خدمة توعية لمجتمع المثليين LGBTI على أساس فهم احتياجاتهم ومخاوفهم 
كضحايا محتملين لجرائم كراهية المثليين و المتحولين جنسياً، وفيما يتعلق باتصالهم 

الالحق بالشرطة.

•   تقديم المشورة و التدريب إلى الشرطة 
فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الصلة 

باعمال الشرطة في حفظ النظام بأيرلندا 
المتعددة الثقافات.
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•   تقديم التوجيه والمشورة للشرطة في التحقيق في الجرائم التي تنطوي على أفراد األقليات العرقية.

•   الترويج لعمل وخدمات GNDIU من خالل المشاركة في األيام المفتوحة، األحداث الوطنية، 
والمحادثات والمحاضرات مع أصحاب المصلحة في الGNDIU، مجموعات المجتمع، 

المؤسسات الحكومية والتعليمية وأي منظمة لديها مصلحة راسخة في التنوع.
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