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  2000قانون اإلرهاب لعام 

 تذكَّر حقوقك أثناء احتجازك

  االتحاد األوروبيوهي تتماشى مع توجيه  إنجلترا وويلزالحقوق الواردة في هذا اإلشعار مضمونة لك بموجب القانون في إن 

 EU Directive 2012/13  بخصوص حق الحصول على المعلومات في إجراءات المقاضاة الجنائية 

 يوجد في هذه الصفحة ملخٌص عن حقوقك في مركز الشرطة. 

 في الصفحات التالية.  11إلى  1ت في الفقرات يتوافر المزيد من المعلوما

 بخصوص ممارسة المهنة.  Hتوجد التفاصيل كاملة في مدونة الشرطة 

 

 يتعين أن تخبر الشرطة بهذا.  مركز الشرطةإذا كنت تريد أن يساعدك محاٍم أثناء تواجدك في  -1

 بهذا. إن هذا مجاني. الشرطةإذا كنت تريد أن يعرف أحُدهم مكانك يتعين عليك أن تخبر  -2

سمى "مدونة ممارسة المهنة"/ بهذا. هذه القواعد تُ  الشرطةيتعين عليك أن تخبر  الشرطةإذا كنت تريد أن تطّلع على قواعد  -3

Codes of Practice  . 

إن في حال كونك بحاجة إلى مساعدة طبية. أخبر الشرطة إذا شعرت بأنك مريض أو تعرضت لإلصابة.  الشرطةأخبر  -4

 المساعدة الطبية مجانية. 

، تحضيرها أو  يةطُِرحت عليك أسئلة عن االشتباه باضطالعك في ارتكاب أفعال إرهاب إذا ال يجب عليك أن تقول أي شيء -5

تقوله قد . أي شيء قد تعتمد عليه الحقاً في المحكمة ءشي بذكر ، عندما تُسأَل،تقمالتحريض عليها، ولكن دفاعك قد يتأثر سلباً إذا لم 

 يُستخَدم كدليل.

أن تخبرك بطبيعة اضطالعك المشتبه به في ارتكاب أفعال إرهابية، تحضيرها أو التحريض عليها ولماذا تم  الشرطةيجب على  -6

 اعتقالك ولماذا أنت محتَجز.

زك وبالوقت الذي تقضيه متعلقة بسبب اعتقالك وبسبب احتجاال السجالت والوثائق كأن تُريك أنت أو محامي الشرطةيجب على  -7

 .مركز الشرطةفي 

 لك هذا، كما يمكنك طلب ترجمة بعض الوثائق المعينة وهذا بالمجان.  توفرأن  الشرطةكنت بحاجة إلى مترجم يجب على  إذا -8

تخبر  في حال كونك غير بريطاني وتريد أن تتصل بسفارتك أو القنصلية أو تريدهم أن يعلموا أنك محتَجز يتعين عليك أن -9

 بهذا. إن هذا مجاني.  الشرطةَ 

 طول المدة التي يمكنهم أن يحتجزوك فيها.بيجب على الشرطة أن تخبرك  -10

تم توجيه تهمة لك وتحولت قضيتك إلى المحكمة لديك الحق، أنت أو محاميك، برؤية أدلة االدعاء قبل جلسة االستماع في  إذا -11

 المحكمة.

 أخبر ضابط االحتجاز في الشرطة إذا كنت غير متأكد من أي حق من هذه الحقوق 
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 للمزيد من المعلومات عن كيف يجب على الشرطة أن تعاملك وتعتني بك اطّلِع على الصفحات التي بعد الملخص 

 2019أغسطس  21واالستحقاقات اعتباراً من الحقوق يسري مفعول هذه النسخة من 

وسوف تساعدك على اتخاذ القرارات أثناء وجودك في  ،يرجى االحتفاظ بهذه المعلومات وقراءتها في أقرب وقت ممكن

 مركز الشرطة.

 

 لمساعدتك الحصول على محام (1

 يمكن للمحامي أن يساعدك وينصحك حول القانون. 

  ئاً ارتكبت شي كأنكإن طلب التحدث إلى محام ال يجعل األمر يبدو. 

  إن  .ضابط االحتجاز لدى الشرطة أن يسألك عما إذا كنت ترغب في الحصول على مشورة قانونيةيجب على

 .هذا بالمجان

  ٍفي أي وقت كان، ليالً أو نهاراً، عندما تكون في مركز الشرطة يجب أن تتيح لك الشرطة التحدث إلى محام. 

  عليك حتى تتاح لك فرصة التحدث إلى محاٍم. إذا طلبت المشورة القانونية، ال يُسمح للشرطة عادة بطرح أسئلة

 .عندما تقوم الشرطة باستجوابك، يمكنك أن تطلب حضور المحامي معك في الغرفة

  إذا أخبرت الشرطة بأنك ال ترغب في الحصول على مشورة قانونية ولكنك غيرت رأيك بعد ذلك، فأخبر ضابط

 .االحتجاز لدى الشرطة الذي سيساعدك في االتصال بمحامٍ 

  ،إذا لم يحضر المحامي أو يتصل بك في مركز الشرطة، أو إذا كنت تحتاج إلى التحدث إلى المحامي مرة أخرى

 .اطلب من الشرطة االتصال به من جديد

 يمكنك أن تطلب التحدث إلى محاٍم تعرفه، ولن تضطر إلى الدفع إذا كان يعمل في إطار المساعدة القانونية. أما 

به، فعندئذ يمكنك التحدث إلى المحامي أو أن المحامي الذي تعرفه ال يمكن االتصال  اً يإذا لم تكن تعرف محام

 إن هذا بالمجان. .المناوب

 .ال عالقة للمحامي المنتدب بالشرطة 

 كيفية الترتيب للمشورة القانونية المجانية:

  سوف تقوم الشرطة باالتصال بمركز استدعاء محامي الدفاع والذي يُعَرف بـ(DSCC)  حيث سيقوم هذا المركز بدوره

أو عن طريق  Direct (CDS)بإجراءات الترتيب لتقديم المشورة القانونية سواء عن طريق دائرة الدفاع الجنائي 

 .المناوبالمحامي الذي قمت أنت بطلبه، أو عن طريق المحامي 

  تعتبرDSCC  وCDS Direct  القانونية المجانية، وال عالقة دوائر خدمات مستقلة، وهي مسؤولة عن تقديم المشورة

 لها بالشرطة.

 إذا كنت تريد أن تدفع أجور المشورة القانونية:

 .بإمكانك دائماً أن تدفع أجور المشورة القانونية إذا أردَت ذلك 

  بإمكانDSCC   .االتصال بمحاميك الخاص نيابة عنك 

  الحضور لرؤيتك في مركز الشرطة.عبر الهاتف بسرية مع محاميك المختار أو قد يقرر  التحدثلك يحق 

  ٍمن اختيارك، فال يزال بإمكان الشرطة االتصال بـ  إذا تعذر االتصال بمحامDSCC  لترتيب مشورة قانونية مجانية من

 .المناوبالمحامي 

 إبالغ شخص ما بأنك في مركز الشرطة: (2
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  الشرطة، وهذا مجانييمكنك أن تطلب من الشرطة االتصال بأي شخص يحتاج إلى معرفة أنك في مركز 

 سوف يقومون باالتصال بالشخص المطلوب في أقرب وقت ممكن 

 االطالع على مدونة ممارسات الشرطة: (3

 في  أثناء تواجدم ا يمكن للشرطة أن تفعله وما ال يمكنها فعلهبمرك تخبوف لتي سد اعوالقاي هسة رلمماد اعواق

 اإلشعار شمل تفاصيل الحقوق الملخصة في هذاذا يوه،ةرطلشز اکرم

  ممارسة المهنة ولكن ال يمكنك فعل هذا إذا كان من شأنه تعطيل الشركة عن اءة مدونة لشرطة قراستتيح لك

 معرفة ما إذا كنت خالفت القانون.

 أخبر ضابط االحتجاز لدى الشرطة بأنك تريد االطالع على مدونة ممارسات الشرطة 

 :الحصول على مساعدة طبية إذا كنت مريضاً أو مصاباً  (4

 دواء أو إذا كنت مصاباً. سوف يتصلون بالطبيب أو لى إبحاجة ض أو إذا كنت بالمرت شعرإذا لشرطة اخبر أ

 الممرض أو غيرهم من أخصائي الرعاية الصحية، وذلك مجاناً 

  قوم الممرض بمعاينتك، يقد يُسمح لك بتناول الدواء الخاص بك، ولكن يجب على الشرطة التحقق أوالً. عادة ما

يمكنك أن تطلب رؤية طبيب آخر، ولكن قد تضطر إلى  .يهإبحاجة ت کنب فيما إذا بيطلل سرة سترطلشا نلکو

 دفع أجور ذلك

 حق التزام الصمت: (5

 جريمة يُشتبه باضطالعك بارتكابها بخصوصليس عليك أن تقول أي شيء أثناء استجوابك 

 ولم تذكره أثناء استجوابك، فإن ذلك قد يضر دفاعك.ومع ذلك، إن كان لديك شيئاً تعتمد عليه أثناء محاكمتك الحقاً 

 تذكر أن أي شيء تقوله قد يستخدم كدليل

 القبض عليك واحتجازك: سببمعرفة  (6

  يجب أن تزودك الشرطة بالمعلومات التي تمكنك من فهم سبب القبض عليك واالشتباه في ضلوعك في ارتكاب

 اإلرهاب أو اإلعداد له أو التحريض عليه.

  تخبرك لماذا يعتقدون أنه يجب احتجازكيجب على الشرطة أن الشرطة في مركز 

  قبل أن يتم استجوابك حول االشتباه في ضلوعك في اإلرهاب يجب على الشرطة أن تزودك ومحاميك بما يكفي

اإلضرار دون من المعلومات حول ما تعتقد الشرطة بأنك فعلته، كي تتمكن من الدفاع عن نفسك، ولكن 

 .يق الشرطةتحقبمجريات 

  الشرطة بأنك ارتكبتها تشتبهمن الجرائم التي  آخرهذا ينطبق على أي أنواع 
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 القبض عليك واحتجازك:ب المتعلقةاالطالع على السجالت والمستندات  (7

 :عندما يتم احتجازك في مركز الشرطة، يجب على الشرطة 

  بأنه يجب أن يتم توقيفك يعتقدونأن يدونوا في سجل احتجازك سبب اعتقالك ولماذا 

  أن تسمح لك ولمحاميك باالطالع على تلك السجالت. سوف يقوم ضابط االحتجاز لدى الشرطة

 بترتيب هذا اإلجراء

  يجب أن تسمح الشرطة لك أو لمحاميك بالوصول إلى المستندات والمواد الضرورية الالزمة الختبار مدى

 شرعية اعتقالك واحتجازك

 ترجمة مستندات معينة لمساعدتك:الحصول على مترجم و (8

  إذا لم تكن تفهم أو تتحدث اللغة اإلنكليزية فسوف تقوم الشرطة بتأمين شخص يتحدث بلغتك لمساعدتك في

 الترجمة، وهذا مجاني

  إذا كنت أصماً أو تعاني من عيوب في النطق فسوف تقوم الشرطة بتأمين مترجم لغة اإلشارة لمساعدتك، وهذا

 مجاني

 ن تفهم أو تتحدث اللغة اإلنكليزية فسوف تقوم الشرطة بتأمين مترجم ليخبرك عن سبب اعتقالك، يجب إذا لم تك

 القيام بذلك في كل مرة قد تتعرض فيها للبقاء في الحجز

 سجالً بلغتك عن سبب  ضاً بعد كل قرار إلبقائك في الحجز وبعد اتهامك بأي جريمة، يجب أن تعطيك الشرطة أي

 الفة تم اتهامك بها، ما لم تكن هناك أسباب خاصة لعدم القيام بذلك كالحاالت التالية:احتجازك وعن أي مخ

   ما يحدث وتدرك العواقب  ماً أنك لست في حاجة إلى السجل للدفاع عن نفسك ألنك تفهم تما إذا قررت

المترتبة على عدم وجود سجل، وقد أتيحت لك فرصة أن تطلب من المحامي المساعدة في اتخاذ 

 يجب عليك أيضا إعطاء موافقتك على ذلك كتابياً  .القرار

  إذا كان الحصول على ترجمة شفوية أو ملخص عن طريق مترجم بدالً من ترجمة كتابية سيكون

 أن يأذن بذلك عن نفسك وللفهم الكامل لما يحدث. يجب على مسؤول الحجز أيضاً كافياً لك للدفاع 

  األسئلة وإجاباتك عليها ب سجالً المترجم يعمل تسجيل صوتي بذلك، س عملعندما تقوم الشرطة باستجوابك دون

 بلغتك، وسوف يكون بإمكانك مراجعتها والتحقق من صحتها كسجل نهائي دقيق قبل التوقيع عليها

 بلغتك الخاصة ه اإلفادة إلى الشرطة، فسوف يقوم المترجم بعمل نسخة من هذ بإفادةكنت ترغب في اإلدالء  إذا

 يها بمثابتها صحيحةوالتوقيع عل اومراجعته التقوم بتدقيقه

 ترجمة هذا اإلشعار، وإذا لم تكن الترجمة متوفرة فيجب أن تحصل على المعلومات شفهياً من  ضاً يحق لك أي

 ترجمة دون تأخير غير مبرر ومرفقةً معم خالل مترج

  



5 

 

 

 االتصال بسفارتك أو قنصليتك (9

، فيمكنك إخبار الشرطة بأنك تريد االتصال بسفارة أو قنصلية بالدك إلخبارهم بمكانك ولماذا أنت في اً إذا لم تكن بريطاني

 يتكؤترتيب محامي لرص أو تك بشكل خاريازيضًا أيمكنهم مركز الشرطة. 

 إلى أي مدى يمكن أن تبقى محتجزاً:  (10

  ساعة بدون توجيه أي تهمة إليك إال إذا سمحت المحكمة للشرطة بذلك.  48ال يمكن احتجازك لمدة تزيد عن

 يوماً من تاريخ االعتقال. 14للمحاكم صالحية تمديد فترة االعتقال بدون توجيه تهمة لمدة أقصاها 

 اإلبقاء عليك ب يجن کاإذا فة ما رلمعك في قضيتظر ينرفيع أن ة رطشط علی ضاب بيجن ألحيان امر في کثي

، هذا ما يسمى مراجعة، ما لم تكن في حالة مناسبة، فلديك الحق في أن يكون لك رأي في هذا في الحجز

 أن يكون له رأي في هذا األمر نيابة عنك ضاً يحق لمحاميك أيو القرار.

 جب إخبارك عن سبب ذلك والسبب المسجل في سجل احتجازكإذا لم يقم مسؤول المراجعة بإطالق سراحك، في 

  فيجب أن يتم إطالق سراحكاً احتجازك ضروري لم يعدإذا ، 

 :عندما تريد الشرطة أن تطلب من المحكمة تمديد فترة اعتقالك 

  ك حجزفترة لى تمديد إلسعي ب اسباع وأالستمااعقد جلسة اً بموعد كتابيراً خطاؤك إعطاإيتم أن يجب 

  تقديمك إلى المحكمة لحضور جلسة االستماع إال إذا تم ذلك عن طريق دارة تلفزيونية، حتى يجب

 تتمكن من رؤية وسماع األشخاص في المحكمة ويمكنهم رؤيتك وسماعك

 لك الحق في حضور محاٍم معك في جلسة االستماع في المحكمة 

 في لك ضروري وأن الشرطة تحقق لن يُسمح للشرطة بإبقائك في الحجز إال إذا اعتقدت المحكمة أن ذ

 قضيتك بعناية ودون إضاعة للوقت

  إذا كان لدى الشرطة ما يكفي من األدلة إلرسالك إلى المحكمة، فقد يتم توجيه التهم إليك في مركز الشرطة أو

 بالبريد، ليكون واضحاً أمام المحكمة ما ستحاكم عليه

 مراجعة االعتقال وتمديده

 الظروف، يجب أن في هذه . كعتقالد اساعة بع 48ن مر کثألفيها ز جتتُحن أن يمکك بعض الحاالت التي ناه

 :ما يلي يتم إعطاؤك

  قد تم تقديمه طلب تمديد احتجازكتنص أن وثيقة مكتوبة 

 تاريخ طلب التمديد 

 وقت االستماع إلى الطلب في المحكمة و 

 /تمديد الحجزأسباب  سبب 

 وني( إشعار في كل مرة يتم فيها تقديم طلب لتمديد فترة احتجازك.يجب أيضاً أن يُقَدم لك )ولممثلك القان
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 الوصول إلى األدلة إذا ذهبت قضيتك إلى المحكمة:  (11

يجب  .إذا تم اتهامك بارتكاب جريمة، فيجب السماح لك أو لمحاميك برؤية األدلة ضدك وكذلك األدلة التي قد تدعم دفاعك

أن يتم ذلك قبل بدء المحاكمة ويجب على الشرطة ودائرة النيابة العامة اتخاذ الترتيبات الالزمة وتوفير الوصول إلى 

 الوثائق والمواد ذات الصلة.
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 أمور أخرى يجب معرفتها حول وجودك في مركز الشرطة

 والعناية بك كيف يجب أن يكون التعامل معك

لمعرفة المزيد، اطلب رؤية مدونة الممارسات وهي  بما يمكن أن تتوقعه أثناء وجودك في مركز الشرطة. المالحظاتتخبرك هذه 

اسأل ضابط الشرطة إذا كان لديك  .تتضمن قائمة بالمواقع التي يمكن فيها العثور على مزيد من المعلومات حول كل من هذه األشياء

 أي أسئلة

 األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة

 أو كنت من ذوي االحتياجات الخاصة، على سبيل المثال إذا كنت تعاني من  ماً عا 18كان عمرك أقل من  إذا

صعوبات في التعلم أو مشاكل في الصحة العقلية، فحينئذ لديك الحق في أن يكون معك شخص ما عندما تقوم 

 من هذا اإلشعاريُسمى هذا الشخص "بالغ مناسب" وسيتم إعطاؤه نسخة  الشرطة بإجراءات معينة.

  سيساعدك شخص بالغ مناسب على فهم ما يحدث واالهتمام بمصالحك. يجب أن يكون هو أو هي معك عندما

معك  ضاً تخبرك الشرطة عن حقوقك وعن سبب احتجازك في مركز الشرطة. يجب أن يكون هو أو هي أي

 عندما تقرأ الشرطة حقوقك عليك

 نيابة عنك ياً ب لك محامللشخص البالغ المناسب أن يطل ضاً يمكن أي 

  يمكنك التحدث إلى محاميك الخاص دون الحاجة إلى وجود شخص بالغ مناسب في الغرفة إذا كنت ترغب في

 ذلك

 يجب أن يكون  .إلى القيام بأحد األشياء المذكورة أدناه أثناء وجودك في مركز الشرطة ضاً قد تحتاج الشرطة أي

الوقت إذا قامت الشرطة بأي من هذه األمور ما لم تكن هناك  الشخص البالغ المناسب موجوداً معك طوال

 أسباب خاصة دون ذلك:

  مالحظات الشرطةأو على  خطية إفادةإجراء مقابلة معك أو طلب توقيعك على 

 لتفتيشك غير مالبسك الخارجية الحاجة إلى نزع مالبس 

  أخذ بصماتك أو صورتك أو الحمض النووي أو أي عينة أخرى 

 جراء يتعلق بإجراءات تحديد هوية الشهودتنفيذ أي إ 

  أو عبر الهاتف لمساعدتك عندما تراجع  ياً فرصة الحضور شخص معكمناسب البالغ الشخص اليجب منح

 أكثرالشرطة قضيتك لمعرفة ما إذا كان يجب أن يتم احتجازك 

 م إليك من قبل الشرطةإذا كان لديك شخص بالغ مناسب، فيجب أن يكون حاضراً شخصياً عندما يتم توجيه الته 

 الحصول على تفاصيل عن وقتك في مركز الشرطة

 وهذا ما يسمى سجل االحتجاز .يتم تسجيل كل ما يحدث لك عندما تكون في مركز الشرط 

 يجب  .عندما تغادر مركز الشرطة، يمكنك أنت أو محاميك أو الشخص البالغ المناسب أن تطلب نسخة من سجل االحتجاز

 نسخة من سجل االحتجاز الخاص بك في أقرب وقت ممكن أن تعطيك الشرطة

  شهراً بعد مغادرة  12يمكنك أن تطلب من الشرطة الحصول على نسخة من سجل االحتجاز الخاص بك لمدة تصل إلى

 مركز الشرطة
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 البقاء على اتصال

 ةحدهاتفية وامكالمة اء جربإدة يُسمح لك عاف فسو، عتقالكمكان اشخص عن غ بالوإلى محامي ث إلتحدالى إضافة إلبا 

 إذا كنت تود إجراء مكالمة هاتفية، فاطلب من الشرطة ذلك 

 بإمكانك أيضاً أن تطلب ورقة وقلم 

 قد يُسمح لك باستقبال الزوار، ولكن يمكن لضابط االحتجاز أن ال يسمح بذلك 

 زنزانتك

 بمفردك في زنزانة  لو أمكن ينبغي وضعك 

 يجب أن تكون نظيفة ودافئة ومضاءة 

 يجب أن يكون سريرك نظيفاً وفي حالة جيدة 

 يجب أن يسمح لك باستخدام التواليت واالستحمام 

 

 االحتياجات الشخصية: الصحة، النظافة الشخصية وُحسن الحال

  يجب أن تُسأل ما إذا كنَت تريد أن تتكلم على انفراد مع أحد أفراد طاقم االحتجاز عن أي احتياجات شخصية تتعلق

 أو يسبب لك القلق أثناء احتجازك.نظافتك الشخصية وبُحسن حالك ومصلحتك العامة مما قد يؤثر عليك ، ببصحتك

 ك. إذا أردت يمكن أن يكون الشخص الذي تتكلم سترتب الشرطةُ لتوفير المستلزمات التي تُعتبَر ضرورية لتلبية احتياجات

 معه من نفس جنسك.

  ي مستلزماٍت حتاجأو من المحتمل أن ت تحتاجينسنة فما فوق، يجب أن تُسألي ما إذا كنِت  18في حال كونك امرأة بعمر

 للدورة الشهرية أثناء احتجازك. كما يجب أن يتم إخبارك بالتالي:

  ستُوفَر مجاناً أن  هذه المستلزمات 

 تتوافر من جديد متى نفد ما لديكأن هذه  المستلزمات س 

  الخاص لو وافق ضابط االحتجاز.مثل هذه المستلزمات على حسابهم أن يحضروا لِك  ك ئعائلتك أو أصدقاليمكن 

  سيحرص ضابط االحتجاز أن تتوافر من أجلك امرأة في مركز الشرطة كي  سنة 18فتاةً تحت عمر الـ في حال كونك

 تعتني بك ولتسألك عن احتياجاتك الشخصية وما قد يلزمك من مستلزمات للدورة الشهرية.

 

 المالبس

 إذا تم أخذ مالبسك الخاصة منك، فيجب على الشرطة أن تؤمن لك مالبس بديلة

 الطعام والشراب

 باتوجبات يومياً مع الشراب، بإمكانك أيضاً الحصول على شراب بين الوج 3يجب أن يؤَمن لك 

 النشاط

 ينبغي أن يخَصص لك وقت يومي الستنشاق الهواء النقي في الخارج إن أمكن
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 عندما تستجوبك الشرطة

 يجب أن تكون الغرفة نظيفة ودافئة ومضاءة 

  ًال ينبغي عليك أن تكون واقفا 

 يجب على الضابط المحقق أن يطلعك على اسمه ورتبته 

  تقريباً  العادية واستراحة لتناول مشروب بعد حوالي ساعتينيجب أن يكون لديك استراحة في أوقات الوجبات 

  ساعة من االحتجاز 24ساعات على األقل في أي  8يجب أن يُسمح لك باالستراحة لمدة 

 المتطلبات الدينية

  أخبر الشرطة إذا كنت بحاجة إلى أي شيء لمساعدتك على ممارسة دينك أثناء وجودك في المركز. يمكنهم

 ينيةتوفير الكتب الد
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 الحاالت التي تكون التعليمات العامة فيها مختلفة

 الحصول على محاٍم لمساعدتك

يتم إعطاء . ت الخاصة التي تحتاج فيها الشرطة بشكل عاجل لطرح أسئلة عليك قبل أن تتحدث إلى محامحاالهناك بعض ال

للشرطة وما ال يمكن القيام به أثناء وجودك في مركز ا يحدد ما يمكن وم سةت الخاصة في قوانين الممارلحاالمعلومات حول هذه ا

 .المهنية من مدونة الممارسة Code H من 6.7إذا كنت ترغب في البحث عن التفاصيل، فهي في الفقرة  الشرطة.

محامي هناك حالة واحدة عندما ال تسمح لك الشرطة بالتحدث إلى المحامي الذي اخترته. إذا حدث هذا، يجب أن يسمح لك باختيار 

 .المهنية من مدونة الممارسة Code H من B إذا كنت ترغب في البحث عن التفاصيل، فهي في الملحق آخر.

حالة واحدة حيث ال تسمح لك الشرطة بالتحدث إلى محاميك على انفراد، وذلك عندما يقوم ضابط شرطة رفيع المستوى هناك 

من  6.5بتكليف مفتش يرتدي الزي الرسمي بالحضور شخصياً. إذا كنت تريد االطالع على مزيد من التفاصيل، فهي في الفقرة 

Code H  الممارسة المهنيةمن مدونة. 

 ما بأنك في مركز الشرطة إبالغ شخص

يتم إعطاء معلومات حول هذه األوقات الخاصة  هناك بعض األوقات الخاصة التي لن تسمح لك فيها الشرطة باالتصال بأي شخص.

 من مدونة الممارسة Code H من B إذا كنت ترغب في البحث عن التفاصيل، فهي في الملحق .المهنية في قوانين الممارسة

 .المهنية

 نوالحجز المستقلزوار 
هناك أفراد من المجتمع يسمح لهم بالوصول إلى مراكز الشرطة دون سابق إنذار، يُعرف هؤالء بزوار الحجز المستقلين ويعملون 

 على أساس تطوعي للتأكد من أن المحتجزين يعاملون بشكل صحيح وأنهم يتمتعون بحقوقهم.

المستقلين وال أن تطلب منه أن يزورك، بينما بإمكانه هو أن يطلب رؤيتك. ليس لديك الحق في طلب رؤية أحد من زوار الحجز 

وعند زيارته لك في الحجز فإنه يتصرف بشكل مستقل عن الشرطة للتأكد من حماية حقوقك وامتيازاتك، ومع ذلك فإنك لست مجبراً 

 على التحدث إليه إذا كنت ال ترغب في ذلك.

 كيفية تقديم شكوى 

يضاً تقديم أيمكنك ي من الطريقة التي عوملت بها، اطلب التحدث إلى ضابط مفتش في الشرطة أو أعلى رتبة.  إذا أردت أن تشتك

ب نائٍم أو محال من خال( أو IOPCلشرطة )ك المستقل لسلوالمكتب الى أو إلشرطة مراكز امن أي حك في اسرق طالإبعد ى شكو

 بك.ص لخاا البرلمان

 

 

 

 

 

 

 


