
 
  لإلبالغ عن  جریمة عنصریة:

 

 تعتبر األفعال التالیة جریمة كراهیة عندما یكون هناك دافع عنصري ویمكن مقاضاتها بموجب المادة 82 أ من قانون العقوبات: 
 القتل ، واإلیذاء الجسدي ، االغتصاب ، زنى المحارم ، سوء السلوك الجنسي ، السرقة ، الحرق المتعمد ، الضرر ، اإلهانات ،

 التهدیدات ،  االضطرابات المنزلیة ، تدمیر الممتلكات الخاصة وما إلى ذلك
 

 دوائر الشرطة الیونانیة تشارك في مكافحة العنف العنصري
 

 الخط الساخن للشرطة الیونانیة ضد العنف العنصري (٢٤ ساعة في الیوم / مجهول وسري) : ١٤١٤●

 إدارات ومكاتب الشرطة لمكافحة العنف العنصري (أثینا: ٢١٠٦٤٧٦٧٥١، بیریاس: ٢١٠٤١٧٨٧١٤،  ثیلوسینیكي:●

(٢٣١٠٣٨٨٤٣٦  

 

  (RVRN) شبكة تسجیل العنف العنصري

 

/ http://www.rvrn.org    :الموقع اإللكتروني 

racistviolence@nchr.gr :البرید االلكتروني  

 رقم الهاتف: ٢١٠٧٢٣٣٢١٦

 

 بالنسبة للحوادث العنصریة التي یرتكبها موظفو الخدمة المدنیة أو ضباط الشرطة:

 

 مدیریة الشؤون الداخلیة للشرطة الیونانیة (٢٤ ساعة في الیوم مع الرسوم المحلیة على الصعید الوطني): ١٠٣٠١ أو●

 على ٢١٠٨٧٧٩٧٠٠

●racistviolence@nchr.gr ٢١٠٧٢٣٣٢١٦ أو على البرید االلكتروني :(RVRN) شبكة تسجیل العنف العنصري 

 أمین المظالم الیوناني: ٢١٣١٣٠٦٦٠٠ أو تقدیم شكوى   هنا●

 

 بالنسبة لحوادث إنتاج أو إعادة إنتاج القوالب النمطیة المعادیة لألجانب والخطاب العنصري / خطاب الكراهیة في وسائل

 اإلعالم:

 

  المجلس الوطني لإلذاعة والتلفزیون: ٢١٣١٥٠٢٣٩٠ أو تقدیم شكوى   هنا

 

 *****لمزید من المعلومات: یرجى مراجعة المنتدى الیوناني للمهاجرین   دلیل لإلبالغ عن جرائم الكراهیة  متوفر ب ١١ لغة

  مختلفة.

 

——————————————————————— 
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  المتفرج هو الشخص الذي یحضر حدًثا أو حادًثا ولكنه ال یشارك.  لذلك ، فإن المتفرج النشط هو شخص ال یشاهد موقًفا فحسب ،

 بل یتدخل ، وغالًبا ما یتخذ خطوات للتحدث أو التدخل لتهدئة الموقف اإلشكالي أو تعطیله.

 

 

  ٣ خطوات

 

 

  ١. تعّرف على الحادث العنصري:

 

 أدرك والحظ أن شخًصا ما هو الطرف المتلقي للسلوك العنصري.  هل الشخص في خطر؟  هل یحتاج الشخص إلى مساعدة من

 شخص ما؟

 

  ٢. فسر الموقف:

 

 قبل الرد ، الحظ بیئتك.  هل یمكنك المساعدة دون تعریض نفسك للخطر؟  هل یوجد أشخاص بالجوار؟  هل سلوك الجاني عنیف

 أم ال؟

  

  * إذا كان الموقف خطیًرا جًدا (مثل وجود تهدید بالعنف أو أن العدد یفوقك عدًدا) انتظر حتى یمر الموقف ثم اسأل الشخص

 المستهدف الحًقا عما إذا كان على ما یرام.  أو أبلغ عن ذلك عندما یكون ذلك آمًنا.

 

  ٣. رد الفعل (٥ خطوات)

 

 ما الذي یمكنك فعله لتغییر الوضع؟

 

 (١)المخترق

  ● أظهر للجاني أنك ال توافق على سلوكه السلبي

  ● ال تفاقم الموقف - اذكر بطریقة هادئة ومهذبة سبب إزعاجك لشيء ما واطلب منهم التوقف.

  ● صرف االنتباه.من خالل أن تبدأ محادثة معهم لمساعدة الشخص المستهدف على االبتعاد أو طلب تدخل اآلخرین.

 

 (٢) الشخص المستهدف

  ● تحدث إلى الشخص المستهدف

  ● اسأله عما إذا كان على ما یرام

  ● صرف االنتباه.  ابحث عن عذر إلبقائه مشغوًال.  أخبره أنه بحاجة إلى االتصال به أو أنك بحاجة للتحدث معه.

 

 (٣) اشخاص

  ● حاول أن تتصرف في مجموعة



 
  ● إذا كنت محرًجا جًدا من التحدث إلى الجاني ، أو لم تشعر باألمان للقیام بذلك ، فاجعل شخًصا آخر یتدخل.

 

 (٤) شرطة

   ● إبالغ الشرطة بالحادثة (١٠٠) ، إذا كان الموقف یستدعي ذلك. -> تذكر دائًما أن تتحقق من الشخص المستهدف قبل

 االتصال بالجهات القانونیة .  قد یخشى بعض األفراد و / أو ال یثقون في تحقیق القانون بسبب تجارب سابقة مؤذیة أو صادمة أو

 عدم ملكهم وثائق قانونیة.

 

 (٥) تسجیل مرئي -فیدیو-

        ● تسجیل الحادث على الفیدیو.  عند التسجیل تأكد من:

  حافظ على مسافة آمنة●

  معالم الفیلم (على سبیل المثال ، الفتة منصة مترو أنفاق أو لوحة أرقام قیاسیة إذا دخل المتحرش في السیارة)●

  امسك الكامیرا بثبات●

   اذكر بوضوح تاریخ ووقت التصویر●

 - إذا وعندما یتم التسجیل ، ضع في اعتبارك أن كشف هویة أي  شخص یعرضهم لمزید من الخطر؟


