
 (VIA) زانياري دةربارةي قوربانيان وئامؤذطاري  

 زانياري دةربارةي ري ورةسمي قازي وسوي ندخو رةآان

زانياري لةو بآلوآراوةية بة ضةند زمان وشي وةيةك هةية بؤية تكاية بؤ زانياري زياتر ثةيوةندي بكة 
 .) VIAظ ئاي ئةي(بة

  :ثي شةآي

 ئةم بآلوآراوةي داوةتة تؤ ضونكة تؤ مافخوراوي  ویا  (VIA) زانياري دةربارةي قوربانيان وئامؤذطاري
 بر یاریان    )شوراي دةول ةت(ة بة تةمةنةآاني داواآاري طشتي )محامي( مافثاری ز. ئةوةتةشاهيدي یا هةردوآياني لةتاواني ك

مارةیان ثازدة آةسة لة  سوی ندخؤرةآان آة ذ , لة دادطاي قازي و سوی ندخؤرةآان . داوة آة ئةم آي شةیة ببردری تة دادطاي قازي
 .خةل ك بریاردةدةن لة سةر تاوانبارآردن و قازیش بریار لةسةر جؤري سزایةآة دةدات   

,  تاوانبارآراو بةل طةو ئيسثاتي ئةو تاوانانةي آة دذي تؤمارآراوة ثي دةدری ت  ,سوی ندخؤر وقازي ) ئيجرائات(لة ری ورةسمي
  . اتةآاني آة ئيشارةي بؤ دةآري  لة آاتي دادطایي آردنهةروةها ليستي ناوي شاهيدةآان و بةل طةو ئيسث  

 ئةم بآلوآراوةیة باس لة قؤناغةآاني ری ورةسمي دادطاي قازي و سوی ندخؤرةآان دةآات   

)VIA (  لةم بارةیةوة دةتواني  یارمةتيتان بدات لة آاتي بةری وةضووني ری ورةسمي دادطایي آردندا. 

 

 VIA  ي  دةربارة

(VIA)یاسایي  وةآيلي خزمةتطوزاري بةرثرسي  . زطاي دةول ةت و وةآيلي خزمةتطوزاري بةرثرسي یاسایي بةشي كة لة دة 
                                .لي ثرسراوة لة لي كؤل ينةوةو بةرزآردنةوةي داوا لة دادطا دذي تاوان لة سكؤتالند

هةروةها یارمةتي شاهيد  , قوربانيان و تاوان لي كراوان بدةینئيشي ئي مة ئةوةیة یارمةتي . داوا بةرزناآةنةوة) VIA(آارمةنداني 
هةروةها آةس وآاري    , و لة ضةند باري تایبةتي ناآاو و ضاوةر وان نةآراو و تاواني وادا آة مردني تي دار ویدابي  بدةین

                                                                                                             .قوربانيةآان دةدةین

 

  ری ورةسمي دادطاي قازي و سوی ندخؤرةآان   

   

 
  ): شاهيدةآان ثي ويست ناآات حازر بن  (يةآةم روذي دادطايي آردن

 : لةخوی ندنةوةي یةآةمدا قازي

  . بير لة هةموو آي شة یاسایيةآان دةآات آة بةرزآرابي تةوة 

  .آة تاوانبارة یان نا) ئيعتراف دةآات( ثرسياردةآات ئایا تاوانبارآراو دان دةني ت 

 .نيشان دةآات ئایا داواآار و دیفاعكار ئامادةن بؤ دادطایي آردن   دةست 

لةوانةیة قازي حوآمي سزادان دةربكات یاخود لة هةندي  حال ةتدا دادطایي  , ةطةر هاتوو تاوانبارآراو داني نا آةوا تاوانبارة
هةروةها تاآو بزاني  آامة جؤري سزا    , آردنةآة دوا بخا بؤ ر ؤذی كي تر تا زیاتر زانياري دةربارةي تاوانبارآراو بزاني   

 .اوانبار دةطری تةوة

دادطاي قازي   .ةطةر تاوانبار داني نةنا بةوةي تاوانبارة ئةوا آي شةآة دةضي تة دادطا آة قازي و سوی ندخؤرةآان لةوي  دانيشتبن
 .و سوی ندخؤرةآان لةو آاتةدایة آة ذمارةیةك دادطایيكردن داندراوة بؤ آاتي كي دیاریكراو  
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):شاهيدةآان دةبي  حازربن(دادطايي آردن 

 آة تي يدا نوسراوة لة آامة  نامةي شاهيدي, ئةطةر هاتوو ثي ویستي دةآرد آة تؤ ئيسثات بكةي ئةوا تؤ نامةیةآت بؤ دةني ردری ت 
ئةطةر بؤت نةآرا لةو رؤذة دیاریكراوةدا بي يت بؤ دادطا ئةوا ثي ویستة یةآسةر لةطةل    ). محكمة(رؤذ و ساعةتتدا بي يت بؤ دادطا 

              .ةیوةندي بكةيث) VIA(وةآيل یا

خزمةتطوزاري شاهيد آة لة دادطاي قازیدا هةیة یارمةتيةآي آردةوةیي ثي شكةشدةآات بؤ شاهيدةآان و دةتواني  سةردانيكردني      
ثةیوةندي بكات بة خزمةتطوزاري شاهيد لة جياتي    خو ي) VIA(ئةطةر حةزدةآةي آة . دادطا  ثي ش دادطایي آردن ری كبخات 

                             .ئاطادارمان آةوة تؤ ئةوا 

ئةوةش دةآةوی تة سةر ئةوةي ضؤن    . لةوانةیة تؤ لة لة دادطا ضاوةر ي  بكةیت بؤ ماوةیةك تاآو بانط دةآری يتة ذوري دادطا 
طوتری ت تاآو بي يتةوة لةوانةیة تؤ لي ت داوا نةآری ت آة ئيسثات نامة ثيشانبدةي یاخود ثي ت ب, دادطایي آردنةآة بةری وة دةروات

 .لة رؤذی كي تردا

لة آاتي دادطایيكردن سوی ندخؤران طوي  لة هةموو ئيسثات و بةل طةآان دةطرن ثاشان بریاردةدةن ئایا حوآمةآة ئةو آةسة    
و ئازاد دةبي و ئةطةر حوآمةآة ئةوةبوو آة تاوانبار نية ئةوة تاوانبارآرا  .تاوانبار دةآات یا نا یاخود ئيسثاتةآان ئيسثات ناآری ن

  .ئةمةش آؤتایي بة دادطایي آردنةآة دةهي ني ت

 ثي ويستي تر   

ی ك هةبي ت تاآو   )مترجم(ئةطةر هاتوو حةزبكةي بة زباني كي تر بي جطة لة ئينطليزي قسة بكةي تؤ لةوانةیة ثي ویستت بة وةرطي ر    
ئةمة .ةآانت ثيشان بدةي)بةل كة(تا ئيسثاتبو ت روون بكاتةوة لة دادطایي آردنةآة ض طوتراوة یا خود یارمةتيت بدات     

 .لةوانةیة ثي ویست بي ت هةرضةندة ئةطةر بتوانيش لة ذیاني رؤذانةت باي ئةوةندة ئينطليزي بزاني بؤ آاروباري خ ؤت 

مانةي تؤ بؤت هةیةهةر بةل طةو ئيسثاتاتةآت هةبي ت وةآو نامةیةك لة وةآيلي طشتي آة دایبي ت بة تؤ وةربطي ر دری ت بؤ ئةو ز
 .آة خؤت حةزدةآةي بةآاري بي ني 

تؤ دةتواني بةل ي ن بدةي بةو طوی رةي آة دةطونجي   , هةرآةسي ك لة دادطا شاهيدي بدات ثي ویستة بةل ي ن بدات آة راستي بل ي   
  .لةطةل  ئایين و زمان و داب و نةریتت

ت بة ضةند رةخساندني كي دیاریكراو تاآو بتواني لة  ئةطةر  تؤ ثةآكةوتةي و یاخود ضاوت باش نابيني ئةوا تؤ ثي ویستت دةبي 
  .دادطا بوةستي و یاخود ئيسثاتةآانت نيشان بدةي

 ئي مة دل نيا بين لةوةي آة       تاآو.یا هةر ثي ویستيةآت هةبي ت. دةآات ) قلق (بل ي  بؤ هةر شتي كة آة تو  نيطةران ) VIA( تكایة بة 
                                       .نةقازي و وةآيلي طشتي ئاطادارن لةو مةسةال  

 

هةندی ك جار قازي یةآسةر تاوانبارآراو سزادةدات دواي ئةوةي تاوانبارآراو دان دةني ت آة تاوانبارة یاخود ئيسثات بوو آة      
  .تاوانبارة

سزادةدات

بارةي تاوانبارآراو   دةر) خلفية(قازي جاري واهةیة دادطایيةآة بةردةوام دةآات بؤ آاتي كي تر تاآو زانياري ثي شيني  
ئةطةرهاتوو قازي داواي راثؤرتي زانياري ثي شيني آرد      .هةروةها تاآو بزاني  ض سزایةآي دیاریكراو هةیة بؤي   .ثةیدابكات

هةندی ك جار قازي سةیردةآات آة تاآو .یاخود زانياري تر ئةوة ماناي وانية آة هةموو جاري  تاوانبارآراو بني ری ت بؤ زیندان 
ئةطةر هاتوو قازي بيریكردةوة آة سزاي زینداني بدات ئةواهةموو جاري  راثؤرتي ثي شين         . ا ضارة بدؤزی تةوة باشترین ری ط 

  . سال  بي ت یاخود ثي شتر زینداني نةدیتبي ت21لةذی ر تةمةني ) ئةوةي لة یاساي الداوة(داوادةآات لة حال ةتي ك آة تاوانبار

اتي دادطایي آردني قازي بریاردةدات ئایادةآري  تاوانبار بة آةفالةت بةرةل آل بكری ت    هةرآاتي ك تاوانبار لة زینداندا بي ت لة آ
 .تاآو بریاري سزادراني دةردةضي ت  



داواآاري 

اوانبار بؤي هةیة نارةزاي دةرببر ي دذي تاوانبارآردني یاخود سزاداني و داواي سةر لةنوي  دادطایي آردنةوة 
تاوانبارة لةوانةیة . طایي آردنةوة لة الیةن قازي و دادطاي باال  طوی ي لي دةطيری تداواآاري بو  دووبارة آردنةوةي داد.كات

ازاد بكری ت دواي سزادةرضووني تاآو داواي سةرلةنوي  بؤ دادطایي آردنةوة طوی ي لي دةطيری ت لة دادطا بة مةرجي ك قازي  
  .ئةمةش ثي ي دةطوتري  ئازادآردني آاتي.رازي بي  آة بةر ةل آل بكري 

زانياري زياتر 

    .ثرسيار بكة ئةطةر ویستت زیاتر بزاني یاخود هةرشتي ك آة تؤ طومانت لي ي هةیة  ) VIA(كایةلة 

 ةزطاآاني یارمةتيداني نزیك لة دةوروبةر  

:ؤ دةتواني ثةیوةندي بةمانةي خوارةوة بكةیت

ارمةتيداني لي قةوماوان سكؤتالند  

دةدات بؤ ئةو آةسانةي آة بوونةتة قورباني لة دةست تاوان بؤ زیاتر زانين ثةیوةندي ) فيعاتي(ة یارمةتي عةمةلي و دةروني 
 :كة 

 ة آاتي دةوام

0845 60 39 213  
www.victimsupportsco.org.uk

خزمةتطوزاري شاهيد   

. وو قوربانيان و شاهيدان و هةروةها خزم و دوستانيان دةدات  بو هةم) آردةوةیي(ةم دةزطایة یارمةتي عاتيفي و عةمةلي
 .اتي ك بو دادطا دی ن

" .یارمةتيداني لي قةوماوان سكؤتالند "بؤ خزمةت طوزاري شاهيد لة دةوروبةري خؤت تكایة ثةیوةندي بكة بة    

ةیوةندي بكة لة ری طاي 

ئةطةرنا تكایة ثةیوةندي بكة .لةفؤنةي آة لةطةل  ئةو نامةیة هاتووةلةو تة)  VIA(ؤ زیاتر زانين تكایة ثةیوةندي بكة بةئؤفيسي 
VIA( VIA National Team Level 7      29 Chambers Street( نيشتماني ة ئؤفيسي نيشتماني لة ئؤفيسي

       Edinburgh   EH1 1LA    Switchboard 0131 226 2626                              اخود بة تةلةفؤنكردن لة طةل 

uk.gov.crownoffice.www

  .بةشي كة لة دةزطاي دةول ةت و وةآيلي خزمةتطوزاري بةرثرسي یاسایي    ,زانياري لة بارةي قورباني و ئامؤذطاري
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