
 حقوقكح شر

 

  عكم التحقيق سيتم و اعتقالك يتم لم اذا
 كمشتبه

 

 
 
 

 و محامي مع خاصة استشارة اجراء في الحق .1
 المقابلة اثناء قانونيةال المساعدة على الحصول

 

 متى؟ .أ
 

 مع خاصة استشارة اجراء في لحقا لديك –
 مساعدة على الحصول او المقابلة قبل محامي
 . المقابلة خالل قانونية

 حولها استجوابك يجري التي الجرائم كانت اذا –
يُطبَّق االجراء   . بالسجن عليها تعاقب

 البند ج. المنصوص عليه في 
 

  ؟محامي أي  .ب
 

 .ركختياا من بمحام االتصال طلب مكنكي –
 استدعاء معينة، قانونية لشروط وفقا يمكنك، –

 تكون التي لقانونيةا ةلمساعدا منظا عبر محامي
 .جزئي بشكل أو بالكامل أما يةمجان

 وطشر تحدد التي رةالستماا طلب وباستطاعتك
 من طلب يمكنك حينها. القانونية المساعدة

 لمحامينا نقابةل لتابعا لقانونيةا ةلمساعدا مكتب
 . محامي بتوكيل

 

 الخاصة؟ االستشارة اجراء يتم كيف .ج
 

 المحددة الحقوق تتضمن كتابية دعوة ارسال تم اذا
 المفترض من ان الى تشير و 4 الى 1 من النقاط تحت

 : فعليه المقابلة حضور قبل محامي تستشير ان

 
 لك توفر انه بما تاجيل أي على الموافقة يتم لن –

 .محامي الستشارة الفرصة
 عن المقابلة في البدء قبل ابالغك يتم ان البد –

 رغبتك عدم حالة في الصمت، االلتزام في حقك
 . (3ايضا النقطة )انظر بمحامي باالستعانة

 

 غير كتابية دعوة ارسال تم او كتابية دعوة ارسال يتم لم اذا
 : كاملة

 
 لمقابلةا تأجيل طلب فقط، واحدة حالة في يمكنك، –

 رةستشاا لك يتسنى حتى الحق موعد أو يخرتا لىإ
 .محاميك

 ءبد ثم منو ،لهاتفا عبر محاميكب االتصال يمكنك –
 .لمقابلةا

في مكان   محاميك لصوو رنتظاا يمكنك –
 االستنطاق. 

 

  المقابالت اثناء قانونية مساعدة .د
 

 : اآلتي محاميك يضمن
 

 نفسك؛ إدانة عدم وفي الصمت التزام في حقك تراماح –
 وما المقابلة، أثناء معك بها التعامل يتم التي الطريقة –

  ؛ال ام عليك الضغوط ممارسة تم إذا
 .نظامي بشكل المقابلة واجراء بحقوقك كإبالغ حقيقة –

 
 فيمكنه األمور، هذه من أي على بالتعقيب محاميك قام إذا

 يمكن. الشرطة مقابلة محضر في الفور على تدوينها طلب
 شخص مقابلة طلب او خاص تحقيق اجراء طلب لمحاميك

 األسئلة بشأن توضيحات طلب لمحاميك يحق. معيّن
 ايضا و التحقيق حول بتعليقاته القيام يمكنه كما . المطروحة

 او عنك نيابة اإلجابة لمحاميك اليحق . المقابلة يخص بما
 . المقابلة عرقلة
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 حقوقكح شر

 

 عكم التحقيق سيتم و اعتقالك يتم لم اذا
 كمشتبه

 

 
 
 

  حقك عن التنازل .ه
 

 من مساعدة او مشورة طلب على مجبًرا لست أنت
 . محامي

 
 تفكير وبعد طواعيةً  الحق هذا عن التنازل يمكنك
  : عميق

 
 الرشد؛ سن بلغت قد كنت إذا –
 .الغرض لهذا مستند وتأريخ بتوقيع قيامك إثر –

 

 الجرائم عن ملخص بيان .2
 

 يتم التي الجرائم باختصار معرفة لك يحق –
 .بشأنها استدعائك

 

 

  الصمت التزام في الحق .3
 
 على األوقات من وقت أي في اجبارك اليمكن –

 . نفسك تجريم
 االدالء لك يحق هويتك، بذكر تقوم ان بعد –

 . كوتالس أو األسئلة على اإلجابة بافادة،

 
 المقابلة اثناء أخرى حقوق .4

 
 الى باإلضافة. التبليغات من بعدد نفسها المقابلة تبدأ

 وحقك الجرائم تخص للمعلومات التي موجز تكرار
ً  احاطتك يتم الصمت، التزام في  : باآلتي علما

 
 المطروحة األسئلة كافة تدوين طلب يمكنك –

   قبلك؛ من المستعملة بالكلمات عليها واجابتك
 طلب او خاص تحقيق اجراء طلب يمكنك –

 ؛معيّن شخص مقابلة
 محكمنننة امنننام كننندليل أقوالنننك اسنننتخدام يمكنننن –

 . انونيةق
 

 فنني المغننادرة يمكنننك و القننبض القنناء تحننت لسننت –
  تشاء موقت أي

 فني مسنتندات أينة اسنتخدام يمكننك المقابلنة، أثنناء –
 تأجيننل الننى يننيدي ال ذلننك ان طالمننا حوزتننك

 أو المقابلننة أثننناء تطلننب، أن يمكنننك. لننةالمقاب
 بالمحضننر المسننتندات هننذه إرفنناق بعنندها،

 .المحكمة قلم لدى إيداعه أو المكتوب
 

  المقابلة نهاية في .5
 

 لكي المقابلة نص على المقابلة نهاية في ستحصل
 . عليك قراءته تطلب أن أيًضا ويمكنك .تقرأه

 
 أو تغييرات أية إدخال تود كنت إذا عما سيالك سيتم

 .أقوالك على توضيحات

 

  بمترجم االستعانة .6
 
 المستخدمة تلك غير بلغة التحدث ترغب تكن إذا –

 محلف مترجم توفير سيتم اإلجراءات، في
 .مجانية المساعدة هذه ان. المقابلة اثناء لمساعدتك

 . بلغتك اقوالك تدوين منك يُطلَب نا يمكن –
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  باستطاعتك االحتفاظ بهذا الشرح لحقوقك.
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