
 ستحقاقات التالٌة مضمونة لكإن الحقوق و اال
 متثلتو  بموجب القانون الساري فً إنجلترا و وٌلز 

 تفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان.  لال 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هتمام بكستجد المزٌد من التفاصٌل بشأن حقوقك و كٌف ٌجب معاملتك و اال
 خلمن طرف الشرطة بالدا 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 

 11/8/1ستحقاقات هً سارٌة المفعول انطالقا من لصٌغة الخاصة بإشعار الحقوق و االهذه ا

 

 تذكر حقوقك:

 
 

أخبر الشرطة إذا كنت ترٌد محام من أجل مساعدتك أثناء  .1
 .تواجدك فً مركز الشرطة. إن هذا األمر مجانً

 
 

 أخبر الشرطة إذا ما كنت ترٌد أن تبلغ شخصا ما بتواجدك فً .2
 .مركز الشرطة. إن هذا األمر مجانً

 

قوانٌنهم التً تدعً  على االطالعأخبر الشرطة إذا ما كنت ترٌد  .3
 Codes of Practiceبقواعد الممارسة 

 

أخبش الششطت إرا كىت بحاجت إلى مساعذة طبٍت. إن هزا األمش   

 .مجاوً
 



 اتخاذ القرارات أثناء تواجدك بمركز الشرطة. سوف تساعدك على الرجاء أن تحتفظ بهذه المعلومات و تقرأها فً أقرب وقت ممكن.

 

 االستعانة بخدمات محام  .1
 

 ًالمشورة بخصوص القانون.إلٌك أن ٌساعدك و ٌسدي  ٌمكن للمحام 
 

 .إن طلب التحدث إلى محام ال ٌجعلك تبدو و كأنك قمت بشًء خطأ 
 

 .ٌجب على ضابط شرطة السجن أن ٌسألك عن ما إذا كنت ترغب فً الحصول على مشورة قانونٌة 
 إنها مجانٌة. 

 

 قت، سواء بالنهار أو باللٌل، أثناء ٌجب على الشرطة أن تتٌح لك فرصة التحدث إلى محام فً أي و
 تواجدك فً مركز الشرطة.

 

  إذا طلبت مشورة قانونٌة فإنه ال ٌحق عادة للشرطة استجوابك حتى تكون لدٌك فرصة التحدث إلى
 الشرطة ٌمكنك أن تطلب حضور محام معك فً الغرفة.من طرف بك استجوٌتم اعندما  محام.

 

 حصول على مشورة قانونٌة و لكنك غٌرت رأٌك فٌما بعد، إذا أخبرت الشرطة بعدم رغبتك فً ال
 بمحام. االتصالفأبلغ ضابط شرطة السجن بذلك لٌقوم فٌما بعد بمساعدتك فً 

 

  إذا لم ٌحضر محام أو لم ٌتصل بك فً مركز الشرطة، أو كنت فً حاجة إلى التحدث إلى محام مرة
 أخرى، أطلب من الشرطة أن تتصل بهم ثانٌة.

 

 خطورة: أقل القضاٌا بعض بخصوص مجانٌة ونٌةقان مشورة

  و ٌقتصر هذا على إسداء المشورة عبر الهاتف من طرف مستشارٌن مؤهلٌن من خدمة الدفاع
مباشرة إال فً استثناءات محدودة سارٌة و التً  Criminal Defence Service (CDS)الجنائً 

 ٌتحتم فٌها على محام الحضور إلى مركز الشرطة، مثل:
الشرطة استجوابك بخصوص جرٌمة أو تجري عملٌة الكشف على هوٌة شاهد  ترٌد ~

 عٌان
 تقابل "أشخاص ٌحتاجون مساعدة".  مناسب". راشدتحتاج إلى مساعدة من "شخص  ~
 عبر الهاتف، أو االتصاللست قادرا على  ~
 .تزعم قٌام الشرطة بإساءة التصرف معك ~

 

 

مشتبه بها، ال ٌتىجب علٍك اإلدالء بأي شًء. ومع رلك، قذ تؤري دفاعك إرا لم تزكش شًءا قذ تم إرا تم استجىابك بخصىص جشٌمت 

 .استجىابك بخصىصه و الزي مه شأوك أن تشتكز علٍه فً المحكمت ال حقا. قذ ٌتم إدساج كل إفادة تذلً بها فً األدلت



 الخدمة طرف من الهاتف عبر المشورة على صولالح مجانٌة قانونٌة مشورة إسداء ٌقتصر ال عندما

 :CDS DIRECT الجنائً للدفاع المباشرة

 .إذا   ٌمكنك طلب التحدث إلى محام تعرفه و لٌس علٌك الدفع إذا كانوا ٌقومون بعمل مساعدة قانونٌة
بالمحام الذي تعرفه، ٌمكنك التحدث إلى المحامً  االتصالكنت ال تعرف أي محام أو ال ٌمكنك 

 إنها مجانٌة.  مناوب.ال
 

 .ال تربط المحام المناوب أي عالقة بالشرطة 
 

 مجانٌة: قانونٌة مشورة إسداء لترتٌب

  ًالدفاعستتصل الشرطة بمركز اتصال محامDefence Solicitor Call Centre (DSCC)   سٌقوم
مباشرة بترتٌب تقدٌم مشورة قانونٌة، إما من طرف الخدمة ال DSCCمركز اتصال محام الدفاع 

 Duty، أو من طرف محام قمت بطلبه أو من طرف المحام المناوبCDS Directللدفاع الجنائً 

Solicitor.  
 

  ٌعتبر كل من مركز اتصال محام الدفاعDSCC  ًو الخدمة المباشرة للدفاع الجنائCDS Direct 
م أي عالقة خدمات مستقلة و هً مسئولة عن ترتٌب تقدٌم مشورة قانونٌة مجانٌة و ال تربطه

 بالشرطة.

 
 قانونٌة: مشورة على بنفسك للحصول الدفع فً ترغب كنت إذا
  عندما تقتصر مشورة قانونٌة مجانٌة على المشورة عبر الهاتف من طرف الخدمة المباشرة للدفاع

ال ٌزال بإمكانك التحدث إلى محام من اختٌارك عبر الهاتف إذا كنت ترغب  CDS Directالجنائً 
لكن قد ال ٌتم تسدٌد ثمن تلك المشورة لهم من طرف المساعدة القانونٌة و ربما ٌطلب منك فً ذلك و 

 .بمحامٌك الخاص بالنٌابة عنك DSCCسٌتصل مركز اتصال محام الدفاع   أن تدفع لهم.

 

  ٌحق لك الحصول على استشارة خاصة عبر الهاتف من طرف محام من اختٌارك أو قد ٌقررون
 مركز الشرطة.الحضور لمقابلتك فً 

 
  إذا لم تتمكن من االتصال بمحام من اختٌارك، ال ٌزال بإمكان الشرطة االتصال بمركز اتصال محام

 Dutyمن أجل ترتٌب تقدٌم مشورة قانونٌة مجانٌة من طرف المحامً المناوبDSCC الدفاع 

Solicitor.  
 

 



 إخبار شخص ما بتواجدك بمركز الشرطة .2
 

 إنها   ة االتصال بشخص ما ٌحتاج لمعرفة أنك متواجد بمركز الشرطة.ٌمكنك أن تطلب من الشرط
 سٌتصلون بشخص ما من أجلك فً أسرع وقت ممكن.  مجانٌة.

 

 النظر فً قواعد الممارسة .3
 

  قواعد الممارسةThe Codes of Practice  هً بمثابة قوانٌن تخبرك عن ما ٌمكن للشرطة القٌام به
 ثناء تواجدك فً مركز الشرطة.و ما ال ٌمكنها القٌام به أ

 

  ستسمح لك الشرطة بقراءة قواعد الممارسة و لكن ال ٌمكنك قراءتها لفترة طوٌلة من شأنها أن تبطأ
 اكتشاف الشرطة أنك قمت بمخالفة القانون.

 

  إذا كنت ترٌد قراءة قواعد الممارسة، أخبر ضابط شرطة السجنPolice Custody Officer. 
 



 بخصوص تواجدك فً مركز الشرطة معرفتهاواجب أمور أخرى 
 

 الحصول على تفاصٌل تخص وقت تواجدك فً مركز الشرطة
 

 .و هذا ما ٌسمى بمحضر السجن   ٌتم تسجٌل كل ما ٌحصل لك أثناء تواجدك فً مركز الشرطة
Custody Record. 

 

 لنسبة عندما تغادر مركز الشرطة، ٌمكنك أن تطلب نسخة من محضر السجن و كذلك الشأن با
ٌجب على الشرطة أن تمنحك نسخة من محضر السجن فً   .الراشد المناسبلمحامٌك أو الشخص 

 أسرع وقت ممكن.
 

  شهرا بعد  21ٌمكنك أن تطلب من الشرطة الحصول على نسخة من محضر السجن لفترة أقصاها
 مغادرتك لمركز الشرطة.

 

 كٌف ٌجب معاملتك و االعتناء بك
لمعرفة المزٌد، أطلب االطالع   ة حول ما ٌمكن توقعه أثناء إبقاءك فً مركز الشرطة.تعتبر هذه مالحظات صغٌر

إذا كان   إنهم ٌدرجون قائمة بمكان وجود المزٌد من المعلومات حول أي من هذه المسائل.  على قواعد الممارسة.
 لدٌك أي أسئلة فاسأل ضابط سجن الشرطة.

 

 إذا كنت فً حالة غٌر جٌدة
سٌقومون باستدعاء طبٌب أو ممرضة   ذا كنت تشعر بأنك مرٌض أو أنك فً حاجة إلى تناول الدواء.أخبر الشرطة إ

قد ٌسمح لك بتناول أدوٌتك لكن ٌجب على الشرطة أن تتحقق   أو أي مختص فً الرعاٌة الصحٌة و هذا األمر مجانً.
ٌمكنك طلب   ا كنت فً حاجة إلى مقابلته.ممرضة بمقابلتك أوال، لكن ستستدعً الشرطة دكتورا إذعادة ستقوم   أوال.

 مقابلة طبٌب آخر و لكن قد تضطر إلى الدفع مقابل هذا.
 

 البقاء على اتصال
باإلضافة إلى التحدث إلى محام و إخبار شخص ما عن إلقاء القبض علٌك فسٌسمح لك عادة بالقٌام بمكالمة هاتفٌة 

ٌمكنك أٌضا أن تطلب الحصول على قلم و   اطلب ذلك من الشرطة.أذا كنت ترغب فً القٌام بمكالمة هاتفٌة ف  واحدة.
 ٌمكنك استقبال زوار ولكن ٌمكن لضابط السجن رفض السماح بذلك.  ورقة.

 

 زنزانتك
ٌجب أن ٌكون   ٌجب أن تكون نظٌفة و دافئة و مضاءة.  ٌجب اإلبقاء علٌك فً زنزانة بمفردك رٌثما أمكن ذلك.

 ٌجب أن ٌسمح لك باستعمال مرحاض و االغتسال.  فراشك نظٌفا و مرتبا جٌدا.
 

 مالبس
 إذا تم نزع مالبسك الخاصة منك، فٌجب على الشرطة حٌنئذ منحك لباس بدٌل.

 طعام و شراب
 ٌمكنك أٌضا أن تحصل على مشروبات بٌن الوجبات.  وجبات فً الٌوم رفقة مشروبات. 3ٌجب أن تقدم لك 

 

 تمرٌن رٌاضً
 إلى الخارج كل ٌوم الستنشاق هواء نقً إذا أمكن ذلك.ٌجب السماح لك بالخروج 

 

 كم من الوقت ٌمكن احتجازك؟
ٌمكن أن تكون هذه المدة أطول لكن ٌحدث   ساعة بدون توجٌه االتهام إلٌك. 12ٌمكن عادة احتجازك لمدة أقصاها 



مكن للمحكمة فقط ساعة ٌ 33بعد   أو محكمة بذلك. Police Superintendentهذا فقط إذا سمح مراقب شرطة 
فً بعض األحٌان ٌجب على أحد كبار    أن تسمح للشرطة باحتجازك لوقت إضافً بدون توجٌه االتهام إلٌك.

ما لم تكن فً وضعٌة   هذا ما ٌدعى بمراجعة.  ضباط الشرطة النظر فً قضٌتك لتحدٌد ما إذا وجب إبقاءك هنا.
ٌمتلك محامٌك أٌضا الحق فً اإلدالء برأٌه بخصوص هذا   صالحة فمن حقك اإلدالء برأٌك حول هذا القرار.

 القرار بالنٌابة عنك.
 

 عندما تستجوبك الشرطة
 .ٌجب تكون أن الغرفة نظٌفة و دافئة و مضاءة 

 .ال ٌجب علٌك الوقوف 

  و رتبهم. بأسمائهمٌجب أن ٌخبرك ضباط الشرطة 

 ناول مشروب بعد ساعتٌن.ٌجب أن تحظى باستراحة فً أوقات الوجبات العادٌة و استراحة لت 

  ساعة من تواجدك بالسجن. 12ساعات على األقل خالل أي مدة  8ٌجب أن ٌسمح لك باستراحة تدوم 
 

 األشخاص الذٌن ٌحتاجون إلى مساعدة
  سنة أو تعانً من صعوبات فً التعلم أو من مشاكل فً الصحة العقلٌة حٌنئذ  21إذا كنت تبلغ من العمر أقل من

 ٌدعى هذا الشخص ب"شخص راشد مناسب"  فقة شخص ما عندما تقوم الشرطة بأمور معٌنة.ٌجب أن تكون بر
 

  ًٌجب أن ٌكون شخص راشد مناسب برفقتك عندما تخبرك الشرطة بشأن حقوقك و تخبرك عن سبب إبقاءك ف
ف ٌجب أٌضا أن ٌكون / تكون برفقتك عندما ٌتلى علٌك التنبٌه القانونً للشرطة من طر  مركز الشرطة.

 الشرطة.
 

 .ٌمكن للشخص الراشد المناسب أٌضا أن ٌطلب حضور محام بالنٌابة عنك 
 

 .ٌمكنك التحدث إلى محامٌك فً الغرفة بدون الشخص الراشد المناسب إذا كنت ترغب فً ذلك 
 



 .خص ٌجب على الش  قد تحتاج الشرطة أٌضا إلى القٌام بأحد األمور المذكورة أسفله أثناء تواجدك بمركز الشرطة
الراشد المناسب، إال إذا وجدت أسباب خاصة، أن ٌرافقك طوال الوقت إذا أقدمت الشرطة على أي من هذه 

 األمور:
 

 .التحقٌق معك أو طلبهم منك توقٌع إفادة مكتوبة أو مالحظات الشرطة 

 .نزع أكثر من مالبسك الخارجٌة من أجل تفتٌشك 

 إجراء أي شًء بخصوص عملٌة التعرف على شاهد عٌان. 
 

 عندما تقوم الشرطة ب: إذا كان الشخص الراشد المناسب موجودا فٌجب علٌهم أٌضا الحضور 
 

 .مراجعة قضٌتك للنظر ما إذا كان ٌجب االستمرار باحتجازك لمزٌد من الوقت 

 .توجٌه التهمة إلٌك بارتكاب جرٌمة 

 أخذ بصمات أصابعك أو صورة فوتوغرافٌة أو عٌنة الحمض النوويDNA أخرى. أو أي عٌنة 
 
 

 االستعانة بمترجم شفوي من أجل مساعدتك
إذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجلٌزٌة أو ال تفهمها ستقوم الشرطة بترتٌب االستعانة بشخص ما ٌتحدث لغتك من أجل 

 مساعدتك.

 
ة إذا كنت أصم أو تعانً من صعوبة فً التكلم، ستقوم الشرطة بترتٌب الحصول على مترجم برٌطانً بلغة اإلشار

 اإلنجلٌزٌة من أجل مساعدتك.

 
ستتمكن من التحقق من   عندما تستجوبك الشرطة سٌقوم المترجم الشفوي بتسجٌل األسئلة و أجوبتك بلغتك الخاصة.

 هذا قبل توقٌعه باعتباره محضر صحٌح.

 
منه و توقعه  إذا أدلٌت بتصرٌح للشرطة، فسٌقوم المترجم بتسجٌل نسخة من ذلك التصرٌح بلغتك الخاصة لكً تتحقق

 على أنه صحٌح.
 

 األشخاص الغٌر البرٌطانٌون
 High Commission إذا لم تحمل جنسٌة برٌطانٌة، ٌمكنك أن تخبر الشرطة برغبتك فً االتصال باللجنة العلٌا

ٌمكنهم أٌضا القٌام بزٌارة خاصة   أو السفارة أو القنصلٌة لكً تخبرهم بمكانك و سبب تواجدك فً مركز الشرطة.
 أو بترتٌب حصولك على محام لمقابلتك. لك
 



 األوقات التً تتغٌر فٌها القوانٌن العادٌة
 

 االستعانة بخدمات محام 
  توجد بعض األوقات المعٌنة التً تحتاج فٌها الشرطة إلى استجوابك بشكل عاجل قبل أن تتحدث إلى أي محام.

هذا هو الكتاب الذي ٌحدد   .Codes of Practiceة تتوفر معلومات بشأن هذه األوقات المعٌنة فً قواعد الممارس
إذا كنت ترٌد أن تراجع   ما ٌمكن للشرطة القٌام به و ماال ٌمكنها القٌام به أثناء تواجدك بمركز الشرطة.

 ( من قواعد الممارسة.Code C) C القاعدةمن  3.3التفاصٌل، فإنها توجد فً الفقرة 
 

عندما ٌحدث   ك فٌه الشرطة بالتحدث إلى المحامً الذي قمت باختٌاره.ٌوجد وقت واحد معٌن والذي ال تسمح ل
إذا كنت ترٌد االطالع على التفاصٌل، فإنها توجد فً ملحق   هذا األمر ٌجب أن ٌسمح لك باختٌار محام آخر.

Annex B  للقاعدةC .من قواعد الممارسة 
 

 إخبار شخص ما بتواجدك بمركز الشرطة
تتوفر معلومات بشأن هذه   نة التً ال تسمح لك فٌها الشرطة باالتصال بأي أحد.توجد بعض األوقات المعٌ

 Annex Bإذا كنت ترٌد االطالع على التفاصٌل، فإنها توجد فً ملحق   األوقات المعٌنة فً قواعد الممارسة.
 من قواعد الممارسة. Cللقاعدة 

 

 اختبارات التنفس
ال ٌعنً هذا الحق بأنه ٌمكنك   لة سكر، لدٌك الحق فً التحدث إلى محام.إذا ألقً القبض علٌك بتهمة القٌادة فً حا

 رفض إعطاء الشرطة عٌنات من التنفس أو الدم أو البول بالرغم من عدم تحدثك بعد مع المحام.
 



    2883لسنة  Mental Health Actاالحتجاز بموجب قانون الصحة العقلٌة 
 

مركز الشرطة من أجل القٌام بالتقٌٌم بموجب قانون الصحة العقلٌة ٌمكن للشرطة أٌضا احتجاز األشخاص فً 
Mental Health Act.   إذا تم احتجازك بموجب قانون الصحة العقلٌة فهذا ال ٌعنً بأنه تم إلقاء القبض علٌك
   بسبب ارتكاب جرٌمة.

 

حة العقلٌة مؤهل و إنه ٌعنً بأن الشرطة ٌجب أن تقوم بترتٌب الفحص علٌك من طرف طبٌب و أخصائً الص
أٌام( من وقت وصولك إلى مركز الشرطة لكن  3ساعة ) 11ٌجب تقٌٌمك فً غضون   معترف به إلجراء التقٌٌم.

فً أثناء هذا الوقت قد تقوم الشرطة بنقلك إلى   ستحاول الشرطة اتخاذ الترتٌبات الالزمة فً أقرب وقت ممكن.
 مكان جد مناسب قصد إجراء التقٌٌم.

 

نتظار من أجل إجراء بالتقٌٌم، قد تتخذ الشرطة الترتٌبات الالزمة لكً تتم مقابلتك لطبٌب الرعاٌة الصحٌة أثناء اال
ال ٌمكنهم إجراء التقٌٌم بل سٌساعدونك على أي مشاكل   .Approved Healthcare Practitionerالمعترف به 

   .صحٌة أخرى قد تعانً منها و ٌساعدونك على شرح ماذا ٌعنً التقٌٌم
 

 زوار السجن المستقلٌن 
 

و هم معروفون بزوار   ٌوجد أشخاص من المجتمع و الذٌن ٌسمح لهم بالدخول إلى مراكز الشرطة بشكل مفاجئ.
السجن المستقلٌن و ٌعملون على أساس تطوعً لكً ٌتأكدوا من أنه تتم معاملة األشخاص المحتجزٌن بطرٌقة 

 الئقة و أنهم ٌحصلون على حقوقهم.
 

إذا قام زائر السجن   لك الحق فً مقابلة زائر السجن المستقل و ال ٌمكنك طلب زٌارة زائر السجن المستقل.لٌس 
المستقل بزٌارتك أثناء تواجدك بالسجن فإنهم سٌعملون بشكل مستقل عن الشرطة للتحقق من أن رفاهٌتك و 

 ال ترغب فً ذلك.و مع ذلك، فال ٌجب علٌك التحدث إلٌهم إذا كنت   حقوقك تحت الحماٌة.
 

 كٌف تتقدم بشكوى
إذا كنت ترٌد تقدٌم شكوى حول الطرٌقة التً تم التعامل بها معك، اطلب التحدث إلى ضابط شرطة بمرتبة مفتش 

بعد اإلفراج عنك، ٌمكنك أٌضا تقدٌم شكوى فً أي مركز شرطة، للجنة شكاوي الشرطة   أو ذو رتبة عالٌة.
أو من خالل محام أو عضو فً البرلمان  Independent Police Complaints Commission (IPCC) المستقلة

MP .بالنٌابة عنك 


