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أنت متهم بارتكاب جرمية

لقد تم إلقاء القبض عليك كمتهم، وتم اقتيادك إىل مركز الرشطة أو متت دعوتك من أجل استجوابك.

يرتاوح عمرك بني 12 عاًما و18 عاًما، وقد فعلت شيًئا ال يسمح به القانون. عىل سبيل املثال، 

لقد قمت باإلتالف والتخريب، أو رسقة يشء ما، أو إساءة معاملة شخص ما. لقد ألقت الرشطة 

(أو جهة تحقيقات أخرى) القبض عليك، واقتادتك إىل مركز الرشطة وتقوم بإجراء تحقيق معك. 
أو طُلِب منك الحضور إىل مركز الرشطة ألن الرشطة تُريد استجوابك. “االستجواب” يعني أن 

الرشطة تريد التحدث معك وطرح أسئلة عليك. من املهم أن تعرف ما هي حقوقك. لذلك، اقرأ 

هذا النص بعناية. وإذا كانت ال تزال لديك أي أسئلة بعد قراءة هذا النص، فيمكنك طرحها عىل 

محاميك أو عىل الرشطة.

لقد تم إلقاء القبض عليك واقتيادك إىل مركز الرشطة

ما هي حقوقك؟

ه إليك.	  يجب أن تخربك الرشطة باالتهام املُوجَّ

 يجب عىل الرشطة أن توفر لك ُمحاميًا. يعمل املحامي دامئًا لصالحك وحدك وال يكون من 	 

الرشطة. إذا اتصلت الرشطة مبحاٍم، فسوف تقوم الرشطة بنقل بياناتك (االسم، العنوان، 

تاريخ امليالد، إلخ( إىل مجلس املساعدة القانونية. وسوف يحتفظ املجلس ببياناتك ويعطيها 

إىل محاميك.

معلومات لألبوين، أو الويص، أو املسؤولني عن رعاية الطفل
طفلك ُمتهم بارتكاب جرمية. تهدف هذه الورقة إىل إفادتك باملعلومات بشأن الحقوق التي يتمتع بها طفلك أثناء تحقيقات الرشطة. يجب عىل الرشطة إبالغك بأن طفلك قد تم إلقاء القبض عليه 

وأنه يقيم يف مركز الرشطة. كام يجب عىل الرشطة أن تُبقيك عىل اطالع عىل سري التحقيقات. تشاور مع الرشطة بشأن األمور املتعلقة باالتصال بطفلك وزيارته.

ملزيد من املعلومات

ملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين www.juridischloket.nl أو االتصال هاتفيًا عىل الرقم 8020 – 0900 )التكلفة 0,25 يورو لكل دقيقة(.
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ى بـ “العرض 	   ميكنك الذهاب إىل مساعد وكيل النيابة ورئيس الرشطة. وهو ما يُسمَّ

للمحاكمة”. سوف يخربك مساعد النيابة بحقوقك وميكن أن يطرح أسئلة عليك. لست ُملزًما 

باإلجابة عىل األسئلة (ولكن ميكنك اإلجابة عىل األسئلة إذا رغبت يف ذلك(. لديك الحق يف 

ى بـ “الحق يف التزام الصمت”. سوف يخربك مساعد النيابة  “التزام الصمت”. وهو ما يُسمَّ
أيًضا مبا سيحدث بعد ذلك ويقرر ما إذا كان يجب عليك البقاء يف مركز الرشطة أم ال.

 ميكن للطبيب، أو شخص يعمل مع الطبيب، فحصك للتحقق مام إذا كنت تتمتع بصحة 	 

جيدة عىل نحٍو كاٍف ليتم استجوابك أو لتخضع لتحقيق آخر من جانب الرشطة. إذا كان 

هناك سبب يستدعي ذلك، فيمكنك أنت أو الرشطة أو محاميك أو والداك (أو الويص أو 

املسؤولون عن رعايتك( طلب حضور الطبيب لفحصك. ميكن للطبيب اإلفادة بأنه يتعني 

عىل الرشطة االنتظار لبعض الوقت قبل استجوابك أو إجراء تحقيق آخر معك من جانب 

الرشطة. ولكن الرشطة ليست ُملزمة بتنفيذ هذه اإلفادة. فحص الطبيب لك مجاين.

 إذا كنت ال تتحدث أو تفهم اللغة الهولندية، أو تتحدثها أو تفهمها قليالً، فيحق لك 	 

الحصول عىل مساعدة مرتجم (مرتجم شفوي(. خدمة االستعانة مبرتجم شفوي مجانية.

 لديك الحق يف قراءة الوثائق اإلجرائية (التي كتبتها الرشطة عن قضيتك(. ولكن ميكن للنيابة 	 

العامة أن تقرر عدم السامح لك بذلك بشكل مؤقت. إذا كنت ال تفهم اللغة الهولندية، أو 

تفهمها قليالً، فلديك الحق يف أن يُتاح لك قراءة أهم األجزاء بلغتك األم بحيث تفهمها.

ماذا سيحدث أيًضا غري ذلك؟

 يجب أن تخرب الرشطة ووالديك (أو الويص أو املسؤولني عن رعايتك) أنه يجب عليك البقاء 	 

يف مركز الرشطة. إذا مل يكن لديك والدان (أو ويص أو شخص مسؤول عن رعايتك( أو غري 

ممكن التواصل معهم. فعندئذ سوف تطلب منك الرشطة أن تخربهم عن شخص بالغ 

ميكنهم االتصال به. إذا مل يكن هناك شخص بالغ ميكن للرشطة االتصال به، فسوف تتصل 

الرشطة مبجلس حامية الطفل.

 ميكن ملجلس حامية الطفل أيًضا إجراء تحقيق بشأن أفضل عقوبة قد تُفرض عليك و/أو 	 

أفضل مساعدة ميكن تقدميها لك. وهم يفحصون موقفك، وما الذي فعلته، وما مدى سوء 

ما فعلته.

 ميكن لوالديك (أو الويص أو املسؤولني عن رعايتك( االتصال بك يف مركز الرشطة وزيارتك.	 

 إذا كنت ال تحمل الجنسية الهولندية؟ فعندئذ ميكنك أن تطلب من الرشطة االتصال 	 

بسفارة بلدك.

البقاء يف مركز الرشطة

 إذا كنت ُمتهاًم بارتكاب جرمية خفيفة، مثل توجيه السباب (الشتم( لشخص ما، فسيتوجب 	 

عليك البقاء يف مركز الرشطة ملدة أقصاها 6 ساعات. ال تُحسب الساعات أثناء الليل (بني 

الساعة 12:00 صباًحا والساعة 9:00 صباًحا(. بعد ذلك، يجب عىل الرشطة إطالق 

رساحك.

 إذا كنت ُمتهاًم بارتكاب جرمية خطرية (مثل اإلتالف والتخريب، أو الرسقة، أو إساءة 	 

املعاملة(، فيجب عليك البقاء يف مركز الرشطة ملدة أقصاها 9 ساعات. وهنا أيًضا، ال 

تُحسب الساعات أثناء الليل (بني الساعة 12:00 صباًحا والساعة 9:00 صباًحا(. بعد 

ذلك يتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يجب عليك البقاء يف مركز الرشطة لفرتة أطول. وإذا 

ى بـ  كان هذا هو الحال، فيجب عليك البقاء هناك ملدة 3 أيام كحد أقىص (وهو ما يُسمَّ

“الحبس عىل ذمة التحقيق”(.
 إذا تم إلقاء القبض عليك يف املساء، فيمكن للرشطة تأجيل موعد استجوابك. وعندئذ تقوم 	 

الرشطة بتحديد موعد معك ومع والديك (أو الويص أو املسؤولني عن رعايتك( إلجراء 

د. االستجواب يف اليوم التايل يف مركز الرشطة. ويجب عليك االلتزام بهذا املوعد املُحدَّ

 عند الحبس عىل ذمة التحقيق، ميكنك أحيانًا أن تنام يف مكان آخر، عىل سبيل املثال يف 	 

منزلك. وخالل النهار تحرض إىل مركز الرشطة. الرشطة والنيابة العامة هام الجهتان املُخوَّلتان 

باتخاذ القرار يف هذا الصدد. إذا كان يجب عليك البقاء يف مركز الرشطة لفرتة أطول، 

فسيقرر القايض ذلك.

 اسأل محاميك عام ميكنك فعله إذا كنت ال توافق عىل إلقاء القبض عليك أو إذا كان عليك 	 

البقاء يف مركز الرشطة لفرتة أطول.

 إذا كنت تشعر بأنك لست يف حالة صحية جيدة، فأبلغ محاميك أو أبلغ الرشطة بذلك. 	 

وستتوىل الرشطة مسؤولية إحضار طبيب أو تقديم دواء لك.

مبجرد أال يعد من الرضوري أن تبقى يف مركز الرشطة، يجب إطالق رساحك.	 

املحامي

 إذا كان عليك البقاء يف مركز الرشطة، فستعمل الرشطة عىل توفري محاٍم لك. ويتواجد 	 

املحامي فقط من أجلك وال يفعل أي يشء إال بعد مناقشته معك.

 إذا كنت تعرف محاميًا وتريد أن يأيت هذا املحامي، فأخرب الرشطة بذلك. وسيقومون 	 

باالتصال به.

 سيأيت املحامي يف أرسع وقت ممكن لتقديم املشورة لك. ويتعني عليك أن تنتظر حضور 	 

املحامي. هذا ميكن أن يستغرق حوايل ساعتني. ال تستمع الرشطة إىل حديثك مع محاميك. 

وال يُسمح للمحامي بالتحدث عن هذه املحادثة مع اآلخرين، وال حتى مع الرشطة. ميكن 

للمحامي القيام بذلك فقط إذا سمحت أنت له بذلك. إذا قام مرتجم شفوي باملساعدة يف 

ترجمة املحادثة التي دارت بينك وبني املحامي، فال يُسمح له بأن يخرب الرشطة بأي يشء 

عن تلك املحادثة.

 إذا تم إلقاء القبض عليك من قبل الرشطة، فعادة ما تكون االستعانة مبحاٍم مجانية. إذا مل 	 

يتم إلقاء القبض عليك، ولكن طُلِب منك الحضور إىل مركز الرشطة لحضور مقابلة، فإن 

االستعانة مبحاٍم ال تكون مجانية. اسأل دامئًا محاميك عام إذا كانت االستعانة به مجانية.
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االستجواب

يف مقابلة مبركز الرشطة
ى بـ “االستجواب”.	  ستتحدث الرشطة معك وقد تطرح عليك بعض األسئلة. وهو ما يُسمَّ

 لست ُملزًما باإلجابة عىل أسئلة الرشطة (ولكن ميكنك اإلجابة عن األسئلة إذا رغبت يف 	 

ى بـ “الحق يف التزام الصمت”. ذلك(. لديك الحق يف “التزام الصمت”. وهو ما يُسمَّ

قبل االستجواب. 1

 قبل أن تبدأ الرشطة يف طرح األسئلة عليك، تحدث أوالً مع محاميك عام حدث. سوف 	 

تتحدث مع محاميك ملدة نصف ساعة تقريبًا. إذا احتجت إىل مزيد من الوقت، فهذا 

ممكن.

 إذا احتجت إىل مرتجم شفوي أثناء هذه املقابلة مع محاميك، فسيتم توفري مرتجم شفوي 	 

لك.

 سيُخربك املحامي كيف سيتم االستجواب، وسيُخربك بأفضل ما ميكنك فعله أو قوله للرشطة. 	 

ميكن أن يتصل املحامي أيًضا بأرستك أو رئيسك يف العمل أو مدير املكان الذي تتدرب فيه 

إلخبارهم بأنك يف مركز الرشطة. ميكن للمحامي القيام بذلك فقط إذا كنت أنت تريد ذلك.

أثناء االستجواب. 2

 إذا كنت ال تفهم ما تقوله الرشطة لك، فقل ذلك. مبعنى آخر، يجب عىل الرشطة أن ترشح 	 

لك ذلك جيًدا.

 إذا احتجت إىل مرتجم شفوي أثناء االستجواب، فسيتم توفري مرتجم فوري لك.	 

تواجد املحامي أثناء االستجواب
يجلس املحامي بجانبك يف غرفة االستجواب وميكنه:

أن يحرض االستجواب.	 

تقديم مالحظاته يف بداية ونهاية االستجواب.	 

طرح األسئلة عىل الرشطة.	 

أن يسألك عام إذا كنت تفهم ما يُقال.	 

التأكد من أنك لست ملزًما بقول يشء ما.	 

التأكد من أنك ال تشعر بالخوف من الرشطة.	 

 طلب إيقاف االستجواب لبعض الوقت. ليتحدث املحامي معك وحدك. وميكنك أيًضا أن 	 

تطلب بنفسك التحدث مع محاميك عىل انفراد. إذا كررت ذلك الطلب كثريًا، فيمكن 

للرشطة أن ترفض طلبك.

تصوير املقابلة بالفيديو أو تسجيلها صوتًيا

 يتعني عىل الرشطة أحيانًا تسجيل االستجواب باستخدام كامريا و/أو ميكروفون. عىل سبيل 	 

املثال، إذا كان األمر يتعلق بجرائم جنائية خطرية تعرض شخص فيها إلصابة خطرية. هناك 

قواعد ُمنظمة لهذا األمر. إذا أرادت الرشطة عمل تسجيالت فيديو أو تسجيالت صوتية، 

فيجب عىل الرشطة إخبارك بذلك يف بداية االستجواب.

حضور “شخص محل ثقة” االستجواب

 إذا كانت الرشطة ستستجوبك، فيُسمح بأن يحرض االستجواب شخص تثق به (شخص محل 	 

ثقة(. عىل سبيل املثال والدك أو والدتك أو شخص بالغ آخر. إذا كنت تريد ذلك، أخرب 

ُمحاميك والرشطة. ليس إلزاميًا أن تطلب حضور “شخص محل ثقة” أثناء االستجواب.

 يُسمح لـ “الشخص محل الثقة” باالستامع فقط. ميكنه أن يجلس بجوارك، ولكن ال يُسمح 	 

له بأن يقول أي يشء. يجب أن يكون ُعمر “الشخص محل الثقة” 18 عاًما أو أكرب وأال 

يكون له أي عالقة بالجرمية التي أنت متهم بارتكابها.

 يف بعض األحيان، ميكن أن ترفض الرشطة وجود “شخص محل ثقة” أثناء االستجواب. ولكن 	 

يجب عىل الرشطة أوالً أن تسأل النيابة العامة عام إذا كانت توافق عىل ذلك.

التقرير

ى هذا التقرير “املحرض الرسمي”. وهو تقرير ُمهم 	   يتم إعداد تقرير عن االستجواب. ويُسمَّ

يتضمن ما قلته للرشطة أثناء االستجواب. إنها أقوالك وما أدليت حول ما حدث.

 الحًقا، يقوم وكيل النيابة وبعد ذلك القايض أحيانًا بقراءة ما أدليت به من أقوال. لذلك من 	 

املهم أن تقرأ بعناية ما متت كتابته. إذا كان ال ميكنك القراءة عىل نحٍو جيد، فاطلب من 

الرشطة ما إذا كان ميكنهم قراءة ما متت كتابته عليك.

 بعد التحقق من أن ما أدليت به من أقوال مكتوب بشكل جيد، سوف تطلب منك الرشطة 	 

وضع اسمك وتوقيعك تحت النص املكتوب. إذا كنت تعتقد بأنه مل تتم كتابة أقوالك بشكل 

صحيح، فاطلب من الرشطة إدخال التغيري الالزم وإضافة ُمالحظتك. ميكن للُمحامي أيًضا أن 

يتحقق مام إذا كانت الرشطة قد كتبت أقوالك بشكل جيد ومساعدتك يف ذلك.

بيانات إصدار املنشور

متت كتابته من قبل:
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