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   حقوقك ؟ و ماهي وقعت ضحية لجريمة وال تعرف ماذا تفعل  هل

سوف الفيديو  هذا  يعتبر في  من  لكم  الجريمة  نشرح  ماهي ضحية  ضحايا   و  بها  يتمتع  التي  الحقوق 
    الجريمة. 

 
شخصية أو تلف في الممتلكات، أو   سواء كانت إصابة  جرم ، أي شخص تضرر من  هو  الجريمة  ضحية 
معرضا لخطر مثل   إذا كنت  أيضا ، أنت الضحية في هذه الحالة  القلق .  مثل التوتر أو النفسي ، الضرر

    هذا الضرر كجريمة.

 https://www.youtube.com/watch?v=gHH_ItYCD7I&t=21s 

 
   الدين . الجنسية، أو العرق ،  الجنس ،  ألي منا أن يقع ضحية لجريمة بغض النظر عن  يمكن 

   الجريمة .  عن ال يهم أيضا إذا أبلغت الشرطة .  معاقبته  ال يهم ما إذا كان الجاني قد تم تحديده و 

  ضحيته .  مباشرة للجريمة، فأنت  كنتيحة  كنت قد تعرضت لألذى اذا

   ؟ الكراهية كيف تعرف أنك وقعت ضحية لجريمة 

 
التحيز ضد شخصك بسبب صفتك   بدافع أو اللفظي أو أي هجوم آخر   جريمة الكراهية تعني الهجوم الجسدي

العنيفة   يعتبر ضحايا جرائم الكراهية  الدين .  والتي يمكن أن تكون على سبيل المثال، لون البشرة أو المحددة
   الدولة . مستوى أعلى من الحماية من قبل ضحايا مستضعفين بشكل خاص ولهم الحق في 

    ال يتعين عليك ممارستها. ولكن  مكنكي  التي  الحقوق  بصفتك ضحية لجريمة، لديك العديد من 

والدعم   النفسية  ،  اإلجتماعية التي تقدم المساعدة القانونية،  المنظمات المقام األول، يحق لك اللجوء إلى في
  . لضحايا الجريمة 

 
أن تصطحب معك ما يسمى   في حال قررت القيام بذلك يمكنك   الشرطة عن الجريمة. إبالغ لديك الحق في 
   .داعمك و سيكون  تثق به تعرفه ، يعني شخص  ب " الوصي "

    للقانون.  اإلمتثال  والذي سيشرف على  أيضا محامي أو رجل قانون إلى الشرطة قد يرافقك  و بالمثل 

التالية بعد تقديم التقرير   الخطوات  و عن تقديم تقرير جنائي  الشرطة بتزويدك بمعلومات حول إمكانية تلتزم 
    الجنائي. 

 
الشرطة وقت  عند  منحك  حدث  الخاصة بكلماتك   لتصف سيتم  . ماذا  المهم  لك  شيء   من  كل  تصف  أن 

  . يتعلق بالهجوم فيما

 
   إليك . ضحية بحساسية وأن تستمع بإعتبارك  الشرطة يجب أن تتعامل معك

لن تؤثر سلبا على إجراءات اللجوء   حقيقة أنك ضحية جريمة الكراهية . بهجوم  الشرطة   ال تخف من إبالغ 
   أيضأ .  يكون تقديم شكوى جنائية سببا لترحيلك ال يمكن أن    الممنوحة لك في سلوفاكيا. أو اإلقامة

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHH_ItYCD7I&t=21s


 
  

 
 

  
 

 
 
 
 

Projekt SalamSK – Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete 
nenávistných trestných činov na Slovensku je podporený z prostriedkov Európskej únie, v rámci programu Práva, 
Rovnosť a Občianstvo (2014 - 2020). 

Liga za ľudské práva 
Račianska 80, 831 02, Bratislava 
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471 
www.hrl.sk 
 

 

على   و تعاقب  التي تحقق فيها  إلى بدء اإلجراءات الجنائية، يعني إجراءات الدولة يؤدي تقديم تقرير جنائي 
    ارتكاب جريمة جنائية. 

أخرى   عنك من قبل شخص آخر، أو منظمة يمكن تقديمه نيابة ، مباشرة  ال ينبغي عليك تقديم تقرير جنائي
    لإلدالء بشهادتك. بإستدعائك ذلك إذا كنت ضحية لجريمة، ستقوم الشرطة و مع  ،

 
  .  المتضرر بالطرف الجنائية يشار إلى الشخص الذي تضرر من جريمة جنائية في اإلجراءات 

الضحية عكس  يعتبر  الجرمية األفعال في على  الجريمة  هذه  في  المتضرر  اإلجراءات  طرفا فإن  في 
الدولة سلطات  أن  يعني  هذا  معه   الجنائية،  تتواصل  المحكمة  أو  العام  المدعي  مكتب  أو  الشرطة  مثل 

   . بنشاط

 
يمكن   متضرر .  هو أيضا  ومع ذلك ليس كل ضحية لجريمة  .    لجريمة ك فإن كل متضرر يعتبر ضحية لذل
  . ذلك خالف والشرطة لن تكتشف  ،  الجريمة عدم اإلبالغ عن  كضحية،  قررت ،  يحدث هذا إذا إن

، في تكون  الواقع  الشرطة  قد  فيها  تعرف  حاالت  أيضا  تحقق الجريمة  هناك  تعلم   و  ال  ولكنها  بها 
   الضحية . نكأ

 
نوصيك   الوضع ، الحقوق المتعلقة بهذا و ممارسة أن يتم التعرف عليك كمتضرر  في هذه الحالة إذا أردت 

    أو بمكتب المدعي العام.  بالشرطة اإلتصال  فورا

أدلة لصالحك والمشاركة في   و اقتراح الملف ، تفحص  ، لديك على سبيل المثال الحق في متضر بصفتك
   كنت ال توافق عليه. اذا ولكن أيضا الطعن في حكم المحكمة  جلسات المحكمة،

يعني  الجنائية،  اإلجراءات  أيضا ،  الشرطة لدى خالل  ما   ولكن  لك  يحق  أن  يمكن  المحكمة  في 
امي لديه خبرة  مح  شخصا حاصل على شهادة قانونية. من الناحية المثالية . يجب أن يكون بالُموكل  يسمى 

    في تمثيل الضحايا في اإلجراءات الجنائية. 

 
حقوقك   على التشاور معه حول أيضا قادرا و ستكون هذا الممثل حاضر معك في جميع اإلجراءات، سيكون

  مستند .  والتزاماتك، سيشرح لك أيضا محتوى كل

 
   راءات الجنائية.اإلج كم المدة التي ستستغرقها  فأنت بالتأكيد مهتم متضرر ،  بصفتك طرف 

أمر فردي تستغرق عموما ، جدا هذا  في سلوفاكيا  الجنائية  إلى  اإلجراءات  .  شهور  الممكن   سنوات  من 
   .   مرات  أن تدلي بشهادتك حول الهجوم عدة  خالل هذا الوقت 

    بطبيب نفسي إذا لزم األمر. اإلستعانة من  لذلك ال تخجل ، مرهقا  قد يكون هذا صعبا و 

    يحق لك المطالبة بالتعويض من الجاني. لك ، بت الجريمة في ضررفي حال تسب

معينة   ظروف  من الدولة في  تعويض  الحق في الحصول على  لديك  عنيفة ، في حال كنت ضحية لجريمة
.   

 
    . بمترجم اإلستعانة  الكافي، يحق لك كنت ال تتحدث اللغة السلوفاكية بالمستوى  اذا

مشاكل   هذا الحق، حتى إذا كنت تشعر أنه يمكنك التواصل باللغة السلوفاكية دون أي إستخدام من  ال تخف 
   ،أثناء اإلجراءات عند الشرطة أو المساعدة القانونية .
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لم تصادفها من  ربما  التي  الفنية  المصطلحات  استخدام  يتم  ما  ،  غالبا  أن قبل  فهمها   ويمكن  لسوء  يكون 
التحقيق. إجراءات  على  سلبية  شرح   عواقب  يتم  لم  التي  المستندات  على  أبدا  توقع  و   محتوياتها  ال 

   لك .  ترجمتها 

 
أو جنسيتك أو دينك أو بشكل عام   أنك ضحية جريمة كراهية تم ارتكابها بسبب طائفتك إذا كنت تشعر

أو بوضعك  ،  كأجنبي  حول   اإلهتمام ولديك  أجنبية  المعلومات  من  بمزيد 
    مساعدتكم. يسعدنا  بنا. اإلتصال يرجى  حقوقك. 

 


