تذكر حقوقك وأنت رهن االعتقال
إن الحقوق الواردة فً هذا اإلشعار مضمونة لك
بموجب القانون الساري فً إنجلترا ووٌلز وتمتثل
لتعلٌمات االتحاد األوروبً  01/2102بشان الحق فً المعلومات أثناء المتابعات الجنائٌة.

تم تلخٌص حقوقك أثناء تواجدك بمركز الشرطة فً هذه الصفحة،
وهناك معلومات إضافٌة من الفقرة  1إلى  11فً الصفحات التالٌة.
وتجد التفاصٌل الكاملة فً قانون الممارسة "سً" الخاص بالشرطة .Code of Practice C
 .1أخبر الشرطة إذا كنت ترٌد محام من أجل مساعدتك أثناء تواجدك فً مركز الشرطة .إن هذا األمر
مجانً.
 .2أخبر الشرطة إذا ما كنت ترٌد أن تبلغ شخصا ما بتواجدك فً مركز الشرطة .إن هذا األمر مجانً.
 .3أخبر الشرطة إذا ما كنت ترٌد االطالع على قوانٌنهم ،والتً تدعى قانون الممارسة Codes of
.Practice

 .4أخبر الشرطة إذا ما كنت تحتاج مساعدة طبٌة ،وأخبرها إذا كنت مرٌضا أو إذا كنت مصابا .إن
المساعدة الطبٌة مجانٌة.
 .5إذا تم استجوابك بخصوص جرٌمة مشتبه بها ،فال ٌجب علٌك اإلدالء بأي شًء .غٌر أنه إذا لم تشر
أثناء التحقٌق معك ألمر ما تعتمد علٌه الحقا فً المحكمة ،فقد ٌسًء ذلك إلى دفاعك .وقد ٌتم إدراج كل
إفادة تدلً بها فً األدلة.
ٌ .6جب على الشرطة أن تخبرك بالجرٌمة التً ٌظنون أنك ارتكبتها ،وبسبب إلقاء القبض علٌك
واحتجازك.
ٌ .7جب على الشرطة السماح لك أو لمحامٌك باالطالع على السجالت والوثائق التً تبٌن سبب إلقاء
القبض علٌك واحتجازك والمتعلقة بوقتك بمركز الشرطة.
 .8إذا كنت فً حاجة إلى مترجم ،فٌجب على الشرطة توفٌر ذلك .كما بإمكانك الحصول على بعض
الوثائق المترجمة .إن هذا األمر مجانً.
 .9إذا لم تكن برٌطانٌا أخبر الشرطة برغبتك فً االتصال بسفارة أو قنصلٌة بلدك ،أو برغبتك فً أن
تخبرهما الشرطة بأمر احتجازك .إن هذا األمر مجانً.
ٌ .10جب على الشرطة أن تخبرك بمدة احتجازك.
 .11إذا تم توجٌه التهمة لك ،وأحٌلت قضٌتك على المحكمة ،فسٌكون لك الحق أو لمحامٌك فً االطالع
على دلٌل االدعاء قبل عقد جلسة المحكمة.
إذا كنت غٌر متأكد بشأن أي حق من هذه الحقوق ،أخبر ضابط شرطة السجن

ىيمضَذ مه اىمؼيىماث ،ساجغ اىصفذاث بؼذ اىخالصت ىتؼشف مُف َجب أن تؼاميل اىششطت وتهتم بل
هذه الصٌغة الخاصة بإشعار الحقوق واالستحقاقات هً سارٌة المفعول اعتبارا من ٌ 2ونٌو 2102
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الرجاء أن تحتفظ بهذه المعلومات وتقرأها فً أقرب وقت ممكن .سوف تساعدك على اتخاذ القرارات أثناء
تواجدك بمركز الشرطة.

 .1االستعانة بخدمات محام
ٌ مكن للمحامً أن ٌساعدك وٌسدي إلٌك المشورة بخصوص القانون.
 إن طلب التحدث إلى محام ال ٌجعلك تبدو وكأنك قمت بشًء خطأ.
ٌ جب على ضابط شرطة السجن أن ٌسألك عما إذا كنت ترغب فً الحصول على مشورة قانونٌة.
إنها مجانٌة.
ٌ جب على الشرطة أن تتٌح لك فرصة التحدث إلى محام فً أي وقت ،سواء بالنهار أو باللٌل ،أثناء
تواجدك فً مركز الشرطة.
 إذا طلبت مشورة قانونٌة فإنه ال ٌحق عادة للشرطة استجوابك حتى تكون لدٌك فرصة التحدث إلى
محام .عندما ٌتم استجوابك من طرف الشرطة ٌمكنك أن تطلب حضور محام معك فً الغرفة.
 إذا أخبرت الشرطة بعدم رغبتك فً الحصول على مشورة قانونٌة و لكنك غٌرت رأٌك فٌما بعد،
فأبلغ ضابط شرطة السجن بذلك لٌقوم فٌما بعد بمساعدتك فً االتصال بمحام.
 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.
مشورة قانونٌة مجانٌة بخصوص بعض القضاٌا األقل خطورة:
 فً بعض القضاٌا األقل خطورة ،تقتصر المشورة القانونٌة المجانٌة على إسداء المشورة عبر
الهاتف من طرف مستشارٌن مؤهلٌن من خدمة الدفاع الجنائً Criminal Defence Service
) (CDSمباشرة إال فً استثناءات محدودة سارٌة والتً ٌتحتم فٌها على محام الحضور إلى مركز
الشرطة ،مثل:
~ ترٌد الشرطة استجوابك بخصوص جرٌمة أو تجري عملٌة الكشف على هوٌة من
خالل شاهد عٌان
~ تحتاج إلى مساعدة من "شخص راشد مناسب" .راجع "أشخاص ٌحتاجون مساعدة".
~ لست قادرا على االتصال عبر الهاتف ،أو
~ تزعم قٌام الشرطة بإساءة التصرف معك.
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عندما ال ٌقتصر إسداء مشورة قانونٌة مجانٌة على الحصول على المشورة عبر الهاتف من طرف الخدمة
المباشرة للدفاع الجنائً :CDS DIRECT
ٌ مكنك طلب التحدث إلى محام تعرفه و لٌس علٌك الدفع إذا كانوا ٌقومون بقبول أعمال مدفوعة من
ِق َبل "المساعدة القانونٌة" .إذا كنت ال تعرف أي محام أو ال ٌمكنك االتصال بالمحامً الذي تعرفه،
ٌمكنك التحدث إلى المحامً المناوب .إنها مجانٌة.
 ال تربط المحامً المناوب أي عالقة بالشرطة.
لترتٌب إسداء مشورة قانونٌة مجانٌة:
 ستتصل الشرطة بمركز اتصال محامً الدفاع ) Defence Solicitor Call Centre (DSCCسٌقوم
مركز اتصال محامً الدفاع  DSCCبترتٌب تقدٌم مشورة قانونٌة ،إما من طرف الخدمة المباشرة
للدفاع الجنائً  ،CDS Directأو من طرف محام قمت بطلبه أو من طرف المحامً المناوب Duty
.Solicitor
ٌ عتبر كل من مركز اتصال محامً الدفاع  DSCCوالخدمة المباشرة للدفاع الجنائً CDS Direct

خدمات مستقلة وهً مسؤولة عن ترتٌب تقدٌم مشورة قانونٌة مجانٌة وال تربطهم أي عالقة
بالشرطة.
إذا كنت ترغب فً الدفع للحصول بنفسك على مشورة قانونٌة:
ٌ مكنك فً جمٌع القضاٌا أن تدفع مقابل الحصول على المشورة القانونٌة ،إذا كنت ترغب فً ذلك.
 عندما تقتصر مشورة قانونٌة مجانٌة على المشورة عبر الهاتف من طرف الخدمة المباشرة للدفاع
الجنائً  CDS Directال ٌزال بإمكانك التحدث إلى محام من اختٌارك عبر الهاتف إذا كنت ترغب
فً ذلك ولكن قد ال ٌتم تسدٌد ثمن تلك المشورة لهم من طرف المساعدة القانونٌة وربما ٌطلب منك
أن تدفع لهم .سٌتصل مركز اتصال محامً الدفاع  DSCCبمحامٌك الخاص بالنٌابة عنك.
ٌ حق لك الحصول على استشارة خاصة عبر الهاتف من طرف محام من اختٌارك أو قد ٌقرر
الحضور لمقابلتك فً مركز الشرطة.


إذا لم تتمكن من االتصال بمحام من اختٌارك ،ال ٌزال بإمكان الشرطة االتصال بمركز اتصال محام
الدفاع  DSCCمن أجل ترتٌب تقدٌم مشورة قانونٌة مجانٌة من طرف المحامً المناوب Duty
.Solicitor
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 .2إخبار شخص ما بتواجدك بمركز الشرطة
ٌ مكنك أن تطلب من الشرطة االتصال بشخص ما ٌحتاج لمعرفة أنك متواجد بمركز الشرطة .إنها
مجانٌة.
 سٌتصلون بشخص ما من أجلك فً أسرع وقت ممكن.

 .3النظر فً قانون الممارسة
 قانون الممارسة  The Codes of Practiceهو بمثابة قوانٌن تخبرك عما ٌمكن للشرطة القٌام به
وما ال ٌمكنها القٌام به أثناء تواجدك فً مركز الشرطة .وتضم تفاصٌل الحقوق الملخصة فً هذا
اإلشعار.
 ستسمح لك الشرطة بقراءة قواعد الممارسة ،ولكن ال ٌمكنك قراءتها لفترة طوٌلة بحٌث تعٌق عمل
الشرطة على معرفة ما إذا كنت قمت بمخالفة القانون.
 إذا كنت ترٌد قراءة قواعد الممارسة ،أخبر ضابط شرطة السجن .Police Custody Officer

 .4الحصول على المساعدة الطبٌة فً حال مرضك أو إصابتك
 أخبر الشرطة إذا كنت تشعر بأنك مرٌض أو أنك فً حاجة إلى تناول الدواء .سٌقومون باستدعاء طبٌب أو
ممرضة أو أي مختص فً الرعاٌة الصحٌة وهذا األمر مجانً.
 قد ٌسمح لك بتناول أدوٌتك لكن ٌجب على الشرطة أن تتحقق أوال .ستقوم عادة ممرضة بمقابلتك أوال ،لكن
ستستدعً الشرطة طبٌبا إذا كنت فً حاجة إلى مقابلتهٌ .مكنك طلب مقابلة طبٌب آخر ولكن قد تضطر إلى
الدفع مقابل هذا.

 .5الحق فً عدم الجواب أثناء االستجواب
إذا تم استجوابك بخصوص جرٌمة مشتبه بها ،فال ٌجب علٌك اإلدالء بأي شًء.
غٌر أنه إذا لم تشر أثناء التحقٌق معك ألمر ما تعتمد علٌه الحقا فً المحكمة ،فقد ٌسًء ذلك إلى
دفاعك.
وقد ٌتم إدراج كل إفادة تدلً بها فً األدلة.

 .6التعرف على الجناٌة التً ٌشتبه فً أنك ارتكبتها ،والتعرف على سبب إلقاء
القبض علٌك واحتجازك
ٌ جب على الشرطة أن تخبرك بطبٌعة الجناٌة التً ٌظنون بأنك ارتكبتها .وٌشمل ذلك الزمن والمكان
المعتقد ارتكابها فٌهما.
ٌ جب على الشرطة أن تخبرك بالسبب الذي جعلهم ٌظنون بأنك مرتكب الجرٌمة ،وبالسبب الذي جعلهم
ٌعتقدون بحاجتهم فً إلقاء القبض علٌك.
ٌ جب على الشرطة أثناء التواجد بمركزها أن تخبرك بسبب اعتقادهم بالحاجة فً احتجازك.
 قبل أن ٌتم استجوابك عن أي جناٌةٌ ،جب على الشرطة مدك ومحامٌك بالمعلومات الكافٌة بخصوص ما
ٌظنون أنك ارتكبته حتى ٌتسنى لك الدفاع عن نفسك ،ولكن لٌس فً وقت قد ٌسًء إلى تحقٌق الشرطة.
ٌ نطبق هذا األمر على أي جناٌات أخرى تظن الشرطة بأنك مرتكبها.
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 .7االطالع على السجالت والوثائق الخاصة بإلقاء القبض علٌك واحتجازك
 أثناء احتجازك بمركز الشرطةٌ ،جب على الشرطة أن:
~ تسجل فً سجل احتجازك سبب وحاجة إلقاء القبض علٌك ،ولماذا ٌظنون بالحاجة إلى
احتجازك.
~ تسمح لك ولمحامٌك باالطالع على هذه السجالت .وسٌرتب ضابط شرطة السجن هذا
األمر.
َ ىطبق هزا األمش ػيً أٌ جىاَت أخشي تظه اىششطت بأول مشتنبها.
َ جب ػيً اىششطت اىسماح ىل أو ىمذامُل باالطالع ػيً اىىثائق واىمستىذاث اىضشوسَت مه أجو تذذٌ
بطشَقت فؼاىت قاوىوُت إىقاء اىقبض ػيُل وادتجاصك.

 .8االستعانة بمترجم فوري والحصول على بعض الوثائق المترجمة من أجل
مساعدتك





إذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجلٌزٌة أو ال تفهمها ستقوم الشرطة بترتٌب االستعانة بشخص ما ٌتحدث لغتك
من أجل مساعدتك .وهذا األمر مجانً.
إذا كنت أصما أو تعانً من صعوبة فً التكلم ،ستقوم الشرطة بترتٌب الحصول على مترجم برٌطانً بلغة
اإلشارة اإلنجلٌزٌة من أجل مساعدتك .وهذا األمر مجانً.
إذا كنت ال تتحدث اللغة اإلنجلٌزٌة أو ال تفهمها ،ستقوم الشرطة بإحضار مترجم فوري كً ٌخبرك بسبب
احتجازك وبالتهمة الموجهة لك .وٌجب القٌام بهذا األمر كلما قررت الشرطة االحتفاظ بك رهن االعتقال.
بعد كل قرار باالحتفاظ بك رهن االعتقال ،وبعد أن ٌتم توجٌه لك تهمة بارتكاب جناٌة ماٌ ،جب على
الشرطة أٌضا منحك سجل بلغتك ٌبٌن سبب اعتقالك وأي تهمة موجهة لك ،ما لم تكن هناك أسباب خاصة
تحول دون القٌام بذلك ،وهذه األسباب هً:
َ
قررت بأنك لست بحاجة إلى السجل للدفاع عن نفسك ،لكونك تفهم تماما ما ٌجري والنتائج
~ إذا
المترتبة عن استغنائك عن السجل وأن الشرطة سمحت لك بطلب المساعدة من محام كً تتخذ هذا
القرارٌ .جب أن تدلً بموافقتك كتابة.
~ إذا كانت الترجمة الشفوٌة أو الموجزة من قبل مترجم فوري كافٌة بأن تدافع عن نفسك ،وبأن تفهم
تماما ما ٌجري ،وموافقة ضابط شرطة السجن على هذا األمر.

 عندما تستجوبك الشرطة ولم تقم بتسجٌل صوتً لذلك ،سٌقوم المترجم الفوري بتسجٌل األسئلة وأجوبتك
بلغتك األم .ستتمكن من التحقق من هذا قبل توقٌعه باعتباره محضرا صحٌحا.
 إذا أردت أن تدلً بتصرٌح للشرطة ،فسٌقوم المترجم بتسجٌل نسخة من ذلك التصرٌح بلغتك لكً تتحقق
منه وتوقعه على أنه صحٌح.
َ ذق ىل اىذصىه ػيً وسخت متشجمت مه هزا اإلشؼاس .وإرا ىم تتىفش اىتشجمت ،فُجب مذك باىمؼيىماث ػه
طشَق متشجم ،ومزا باىىسخت اىمتشجمت مه دون أٌ تأخُش غُش ضشوسٌ.

 .9االتصال بسفارة أو قنصلٌة بلدك
إذا لم تحمل جنسٌة برٌطانٌةٌ ،مكنك أن تخبر الشرطة برغبتك فً االتصال باللجنة العلٌا High Commission

أو السفارة أو القنصلٌة لكً تخبرهم بمكانك و سبب تواجدك فً مركز الشرطةٌ .مكنهم أٌضا القٌام بزٌارة
خاصة لك أو بترتٌب حصولك على محام لمقابلتك.
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 .10المدة الممكنة العتقالك








ٌمكن عادة احتجازك لمدة أقصاها  22ساعة بدون توجٌه االتهام إلٌك .وٌمكن أن تكون هذه المدة أطول
فقط إذا كان القاضً وهٌئة المحلفٌن سٌبتون فً الجرٌمة بمحكمة التاج ،وإذا سمح مراقب شرطة
 Police Superintendentأو المحكمة بوقوع بذلك .بعد  63ساعة ٌمكن للمحكمة فقط أن تسمح
للشرطة باحتجازك لوقت إضافً بدون توجٌه االتهام إلٌك.
بشكل متكرر ٌجب على أحد كبار ضباط الشرطة النظر فً قضٌتك لتحدٌد ما إذا ال ٌزال من الواجب
إبقاؤك رهن االعتقال بمركز الشرطة .وهذا ما ٌدعى بالمراجعة .ما لم تكن فً حالة الئقة صالحة فمن
حقك اإلدالء برأٌك حول هذا القرار.وٌمتلك محامٌك أٌضا الحق فً اإلدالء برأٌه بخصوص هذا القرار
بالنٌابة عنك.
إذا لم ٌطلق ضابط المراجعة سراحك ،فٌجب إخبارك بسبب عدم القٌام بذلك ،وبالسبب المقٌد فً سجل
احتجازك.
إذا لم ٌكن اعتقالك ضرورٌاٌ ،جب إطالق سراحك .وإذا رغبت الشرطة فً مواصلة التحقٌق فً
الجرٌمة ،فٌمكن إطالق سراحك بكفالة.
عندما تطلب الشرطة من المحكمة تمدٌد مدة احتجازك:
~ ٌجب إحضارك إلى المحكمة من أجل جلسة االستماع.
~ ٌجب مدك بنسخة من المعلومات التً تخبر المحكمة باألدلة والسبب وراء رغبة الشرطة فً
إبقائك رهن االعتقال.
~ لك الحق فً أن ٌؤازرك محام فً المحكمة.
~ سٌسمح للشرطة بإبقائك رهن االعتقال فقط إذا رأت المحكمة فً ذلك أمرا ضرورٌا ،وأن
الشرطة تواصل التحقٌق بدقة فً قضٌتك وبدون تضٌٌع الوقت.

 إذا توفرت الشرطة على أدلة كافٌة إلحالتك على المحكمة ،فقد ٌتم توجٌه االتهام إلٌك وأنت بمركز
الشرطة أو عن طرٌق البرٌد ،كً تمثل أمام المحكمة من أجل محاكمتك.

 .11االطالع على األدلة فً حال إحالة قضٌتك على المحكمة
 إذا تم اتهامك بارتكاب جناٌة /جرٌمةٌ ،جب السماح لك أو لمحامٌك باالطالع على األدلة المقامة ضدك،
وكذلك األدلة التً قد تساعد فً الدفاع عنك .وٌجب القٌام بذلك قبل البدء فً محاكمتك .وتتحمل الشرطة
ومصلحة النٌابة العامة مسؤولٌة الترتٌب لذلك ،والسماح باالطالع على الوثائق والمستندات المناسبة.
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أمور أخرى واجب معرفتها بخصوص تواجدك فً مركز الشرطة
كٌف ٌجب معاملتك واالعتناء بك
تعتبر هذه مالحظات صغٌرة حول ما ٌمكن توقعه أثناء إبقائك فً مركز الشرطة .لمعرفة المزٌد ،اطلب
االطالع على قانون الممارسة .إنهم ٌدرجون قائمة بمكان وجود المزٌد من المعلومات حول أي من هذه المسائل.
إذا كان لدٌك أي أسئلة فاسأل ضابط سجن الشرطة.

األشخاص الذٌن ٌحتاجون إلى مساعدة







إذا كنت تبلغ من العمر أقل من  18سنة أو تعانً عقلٌا ،على سبٌل المثال من صعوبات فً التعلم أو
من مشاكل فً الصحة العقلٌة حٌنئذ ٌكون لك الحق فً أن تكون برفقة شخص ما عندما تقوم
الشرطة بأمور معٌنةٌ .دعى هذا الشخص بـ"شخص راشد مناسب" وٌتم منحه نسخة من هذا
اإلشعار.
ٌجب أن ٌكون شخص راشد مناسب برفقتك عندما تخبرك الشرطة بشأن حقوقك وتخبرك عن سبب
إبقائك فً مركز الشرطةٌ .جب أٌضا أن ٌكون  /تكون برفقتك عندما تتلو علٌك الشرطة التنبٌه
القانونً للشرطة.
ٌ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.
قد تحتاج الشرطة أٌضا إلى القٌام بأحد األمور المذكورة أسفله أثناء تواجدك بمركز الشرطةٌ .جب
على الشخص 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.
أخذ بصماتك أو صورة فوتوغرافٌة أو عٌنة من الحمض النووي  DNAأو ػُىت أخشي.
إجراء أي شًء له عالقة بعملٌة التعرف من خالل شاهد.

َ تؼُه مىخ فشصت ىيشخص اىشاشذ اىمىاسب مٍ َنىن سهه اإلشاسة شخصُا ً أو ػبش اىهاتف عندما
تقوم الشرطة بمراجعة قضٌتك للنظر ما إذا كان ٌجب االستمرار باحتجازك لمزٌد من الوقت.
 إذا كان الشخص الراشد المناسب موجودا ،فٌجب علٌه الحضور عندما تتهمك الشرطة بارتكاب
جرٌمة ما.

الحصول على تفاصٌل تخص وقت تواجدك فً مركز الشرطة
ٌ تم تسجٌل كل ما ٌحصل لك أثناء تواجدك فً مركز الشرطة .وهذا ما ٌسمى بمحضر السجن
.Custody Record
 عندما تغادر مركز الشرطةٌ ،مكنك أن تطلب نسخة من محضر السجن وكذلك الشأن بالنسبة
لمحامٌك أو الشخص الراشد المناسبٌ .جب على الشرطة أن تمنحك نسخة من محضر السجن فً
أسرع وقت ممكن.
ٌ مكنك أن تطلب من الشرطة الحصول على نسخة من محضر السجن لفترة أقصاها  02شهرا بعد
مغادرتك لمركز الشرطة.
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البقاء على اتصال
 باإلضافة إلى التحدث إلى محام وإخبار شخص ما عن إلقاء القبض علٌك فسٌسمح لك عادة بالقٌام بمكالمة
هاتفٌة واحدة.
 إذا كنت ترغب فً القٌام بمكالمة هاتفٌة فاطلب ذلك من الشرطة.
ٌ مكنك أٌضا أن تطلب الحصول على قلم وورقة.
ٌ مكنك استقبال زوار ولكن ٌمكن لضابط السجن رفض السماح بذلك.

زنزانتك





ٌجب اإلبقاء علٌك فً زنزانة بمفردك حٌثما أمكن ذلك.
ٌجب أن تكون نظٌفة ودافئة ومضاءة.
ٌجب أن ٌكون فراشك نظٌفا ومرتبا جٌدا.
ٌجب أن ٌسمح لك باستعمال مرحاض واالغتسال.

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

الطعام والشراب
ٌجب أن تقدم لك  6وجبات فً الٌوم رفقة مشروباتٌ .مكنك أٌضا أن تحصل على مشروبات بٌن الوجبات.

التمرٌن الرٌاضً
ٌجب السماح لك بالخروج إلى الخارج كل ٌوم الستنشاق هواء نقً إذا أمكن ذلك.

عندما تستجوبك الشرطة






ٌجب تكون أن الغرفة نظٌفة ودافئة ومضاءة.
ال ٌجب علٌك الوقوف.
ٌجب أن ٌخبرك ضباط الشرطة بأسمائهم ورتبهم.
ٌجب أن تحظى باستراحة فً أوقات الوجبات العادٌة واستراحة لتناول مشروب بعد ساعتٌن.
ٌجب أن ٌسمح لك باستراحة تدوم  8ساعات على األقل خالل أي مدة  22ساعة من تواجدك بالسجن.

االحتٌاجات الدٌنٌة
 أخبر الشرطة إذا كنت فً حاجة إلى أي شًء ٌساعدك على أداء الواجبات الدٌنٌة خالل تواجدك بمركز
الشرطة .حٌث ٌمكنهم توفٌر كتب دٌنٌة وأغراض أخرى حسب الضرورة.
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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.
تتوفر معلومات بشأن هذه األوقات المعٌنة فً قانون الممارسة  .Codes of Practiceوهى ٌحدد ما ٌمكن
للشرطة القٌام به وماال ٌمكنها القٌام به أثناء تواجدك بمركز الشرطة .إذا كنت ترٌد أن تراجع التفاصٌل ،فإنها
توجد فً الفقرة  3.3من القاعدة  )Code C( Cمن قواعد الممارسة.
ٌوجد وقت واحد معٌن ال تسمح لك فٌه الشرطة بالتحدث إلى المحامً الذي قمت باختٌاره .عندما ٌحدث هذا
األمر ٌجب أن ٌسمح لك باختٌار محام آخر .إذا كنت ترٌد االطالع على التفاصٌل ،فإنها توجد فً ملحق
 Annex Bللقاعدة  Cمن قواعد الممارسة.

إخبار شخص ما بتواجدك بمركز الشرطة
توجد بعض األوقات المعٌنة التً ال تسمح لك فٌها الشرطة باالتصال بأي أحد .تتوفر معلومات بشأن هذه
األوقات المعٌنة فً قواعد الممارسة .إذا كنت ترٌد االطالع على التفاصٌل ،فإنها توجد فً ملحق Annex B
للقاعدة  Cمن قواعد الممارسة.

اختبارات التنفس
إذا ألقً القبض علٌك بتهمة القٌادة فً حالة سكر ،لدٌك الحق فً التحدث إلى محام .ال ٌعنً هذا الحق بأنه ٌمكنك
رفض إعطاء الشرطة عٌنات من التنفس أو الدم أو البول بالرغم من عدم تحدثك بعد مع المحامً.
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االحتجاز بموجب قانون الصحة العقلٌة  Mental Health Actلسنة 0886
ٌمكن للشرطة أٌضا احتجاز األشخاص فً مركز الشرطة من أجل القٌام بالتقٌٌم بموجب قانون الصحة العقلٌة
 .Mental Health Actإذا تم احتجازك بموجب قانون الصحة العقلٌة فهذا ال ٌعنً بأنه تم إلقاء القبض علٌك
بسبب ارتكاب جرٌمة.
إنه ٌعنً بأن الشرطة ٌجب أن تقوم بترتٌب الفحص علٌك من طرف طبٌب وأخصائً الصحة العقلٌة مؤهل
ومعترف به إلجراء التقٌٌمٌ .جب تقٌٌمك فً غضون  22ساعة ( 6أٌام) من وقت وصولك إلى مركز الشرطة
لكن ستحاول الشرطة اتخاذ الترتٌبات الالزمة فً أقرب وقت ممكن .فً أثناء هذا الوقت قد تقوم الشرطة بنقلك
إلى مكان مناسب أكثر قصد إجراء التقٌٌم.
أثناء االنتظار من أجل إجراء بالتقٌٌم ،قد تتخذ الشرطة الترتٌبات الالزمة لكً تتم مقابلتك الختصاصً الرعاٌة
الصحٌة المعترف به  .Approved Healthcare Practitionerال ٌمكنه إجراء التقٌٌم بل سٌساعدك على أي
مشاكل صحٌة أخرى قد تعانً منها وٌشرح لك ماذا ٌعنً التقٌٌم.

زوار السجن المستقلون
ٌوجد أشخاص من المجتمع ٌسمح لهم بالدخول إلى مراكز الشرطة بشكل مفاجئ .وهم معروفون بزوار السجن
المستقلون و عملون على أساس تطوعً لكً ٌتأكدوا من أنه تتم معاملة األشخاص المحتجزٌن بطرٌقة الئقة
وأنهم ٌحصلون على حقوقهم.
لٌس لك الحق فً مقابلة زائر السجن المستقل وال ٌمكنك طلب زٌارة زائر السجن المستقل ،ولكن ٌحق للزائر
طلب مقابلتك .إذا قام زائر السجن المستقل بزٌارتك أثناء تواجدك بالسجن فإنه سٌعمل بشكل مستقل عن الشرطة
للتحقق من أن مصلحتك وحقوقك تحت الحماٌة .ومع ذلك ،فال ٌجب علٌك التحدث إلٌهم إذا كنت ال ترغب فً
ذلك.

كٌف تتقدم بشكوى
إذا كنت ترٌد تقدٌم شكوى حول الطرٌقة التً تم التعامل بها معك ،اطلب التحدث إلى ضابط شرطة بمرتبة مفتش
أو ذي رتبة عالٌة .بعد اإلفراج عنكٌ ،مكنك أٌضا تقدٌم شكوى فً أي مركز شرطة ،للجنة شكاوي الشرطة
المستقلة ) Independent Police Complaints Commission (IPCCأو من خالل محام أو عضو فً
البرلمان  MPبالنٌابة عنك.
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