
  اعرف حقوقك أثناء وجودك رھن اإلحتجاز

 ما تحتاج إلى معرفتھ

 الحقوق وھذه اإلنسان. بحقوق التمتع حقك من ازل ي فال السجن، في ما ً عا18 من أقل عمرك كان إذا أنھ على القانون ینص
 تخولك الحصول على الحمایة، وتعني أن على السجن القیام بما مایلي:

أمان في إبقائك

 نا. وھذا یتضمن مساعدتك في إنشاء عالقات إیجابیة داخل الحجز مع المسؤول عنك لمنع التنمر ً لدیك الحق في أن تكون آم
 والعنف ضدك بحیث تشعر باألمان والرعایة.

ارم واإلحت بالرعایة شعورك على الحرص
 أثناء االحتجاز، من حقك أن تحظى بالرعایة واالحت ارم من كافة العاملین. وھذا یشمل حقك في إبداء ال أري في الق ار ارت

 المتعلقة بك، والمشاركة في خطة إحتجازك أثناء مكوثك فیھ وعند اإلف ارج عنك.

ارئك وآ عن مشاعرك التعبیر عند إلیك اإلستماع

 عا في األمور التي تخصك. قد یكون ذلك فیما یتعلق بشؤون ً لك الحق في أن یتم االستماع إلیك وأن یكون صوتك مسمو
 د ارستك والعالقات األسریة والتطویر الشخصي والخطط عند اإلف ارج عنك.

عادل بشكل  معاملتك

 عامل معاملة عادلة. وھذا معناه الحصول على كل األشیاء التي یحق ُ بغض النظر عما فعلتھ أو من تكون، یحق لك أن ت
 لك الحصول علیھا وعدم تعرضك للتمییز.



اإلحتجاز رھن وجودك أثناء حقوقك اعرف

  ما تحتاج إلى معرفتھ

ینص القانون على أنھ إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما في السجن، فال یزال من حقك التمتع بحقوق اإلنسان. وھذه الحقوق 
تخولك الحصول على الحمایة، وتعني أن على السجن القیام بما مایلي:  

  إبقائك في أمان

 لدیك الحق في أن تكون آمنًا. وھذا یتضمن مساعدتك في إنشاء عالقات إیجابیة داخل الحجز مع المسؤول عنك لمنع التنمر 
باألمان واإلھتمام. والعنف ضدك بحیث تشعر 

 الحرص على شعورك بالرعایة واإلحترام
 أثناء اإلحتجاز، من حقك أن تحظى بالرعایة واإلحترام من كافة العاملین. وھذا یشمل حقك في إبداء الرأي في القرارات 

المتعلقة بك، والمشاركة في خطة إحتجازك أثناء مكوثك فیھ وعند اإلفراج عنك.

 اإلستماع إلیك عند التعبیر عن مشاعرك وآرائك

من حقك أن یتم اإلستماع إلیك عند التعبیر عن مشاعرك وإسماع صوتك في األمور التي تخصك. قد یكون ذلك فیما 
یتعلق بشؤون دراستك والعالقات األسریة والتطویر الشخصي والخطط عند اإلفراج عنك.

  معاملتك بشكل عادل

 بغض النظر عما فعلتھ أو من تكون، یحق لك أن تُعامل معاملة عادلة. وھذا معناه الحصول على كل األشیاء التي یحق 
لك الحصول علیھا وعدم التمییز ضدك.



 توفیر التعلیم لك
 аϸЧϦ ϾϜϼϲϖ пЯК ШϦϸКϝЂвЮ ϢϸтϸϮ ϤϜϼϝлв ϞϝЂϦЪϜ ШЮϺ двЎϦтм .ϾϝϮϦϲшϜ ϼЧв сТ ШϸмϮм ̭ϝжϪϒ аЯЛϦϦ дϒ ШЧϲ дв 

.атЯЛϦЮϜ ϣтЯвК иϝϮϦ ШϦϼДж дтЂϲϦм ϝлϠ РϼϦЛв Ϥыкϔв пЯК ЬмЊϲЮϜм ̪ШжК ϬϜϼТшϜ ϸжК

 توفیر الّدعم لك للمحافظة على صّحتك
 свмт аϝДж ϼтмАϦ сТ ϤϜϼϝлв ϞϝЂϦЪϜ ШЮϺ двЎϦтм .ϾϝϮϦϲшϜ ϼЧв сТ ШϸмϮм ̭ϝжϪϒ сϲЊ Ϣϝтϲ Авж ЙϠϦϦ дϒ ШЧϲ дв
 ̪ШЛвϦϮв пЮϖ ϢϸмЛЮϜ ϸжК ШϦϸКϝЂвЮ ХтϼУЮϜ ϰмϼ ϤϜϼϝлв ϼтмАϦ пЮϖ ϣТϝЎшϝϠ ̪дтϼϝвϦЮϜ сТ ϣЪϼϝІвЮϜм аЯЛϦЮϜм ϸтϸϮ

.дтϼ϶фϜ Йв ЬЎТϒ ЬЪІϠ ЬЊϜмϦЮϜм ЬКϝУϦЮϜ пЯК ШϸКϝЂϦ ϢϸтϸϮ ϝ̯ЦϼА̳ ϤвЯЛϦ ϸЦ дмЪϦ ϨтϲϠ

تقدیم الدعم لك عند اإلفراج عنك
من حقك الحصول على دعم كامل عند اإلفراج عنك. سیتواصل معك موظفون مختصون في إعادة اإلندماج أثناء وجودك 

في الحجز لتقدیم الدعم الكامل لك عند اإلفراج عنك. سیساعدك ھذا في بناء مھارات جدیدة وطرقاً للتكیف لتتمكن من تحقیق 
عائد إیجابي في مجتمعك. 

تشعر بأنك قادر على التحدث عند حدوث شيء ما تقدیم المساعدة بحیث
من حقك رفع مستوى الوعي حول أي قضایا تشعر بعدم اإلرتیاح حیالھا أثناء فترة اإلحتجاز. تستطیع القیام بذلك من خالل 
التحدث مع الموظف المسؤول عنك أو التقدم بشكوى. یمكن للمرشد أو الموظف المختص في العمل مع الیافعین تقدیم مزیداً 

من المعلومات حول ھذا األمر. 

یمكنك  تعبئة  استمارة  شكوى  السجین  رقم 1 (PCF1) والتي  سیتم  إحالتھا  إلى  طاقم  العمل  في  العنبر  ومن  ثم  رئیس العنبر.

ویتم  إحالة  استمارة  شكوى  السجین  رقم 2  (PCF2) مباشرة  إلى  المدیر  ویجب  النظر  في  الشكوى  في  غضون  أسبوع.

في حالة أنك كنت مازلت غیر راٍض، یمكنك الطلب من الموظف المختص بالعمل مع الیافعین/ أو أحد الموظفین الحصول 

 .Ombudsman أو أمین المظالم (ICC) على معلومات حول إجراءات تقدیم شكوى إلى لجنة الشكاوى الداخلیة

كل الشكر للشباب الذین ساھموا في إعداد ھذا الدلیل في مشروع 'إنساید آوت' التابع لصوت العدالة للیافعین في (إصالحیة 

Youth Justice Voice's Inside Out project HMPYOI Polmont (بولمونت للجانحین األحداث

ЌϼвЮϜ ϸжК ШЮ ϢϸКϝЂвЮϜ атϸЧϦ
من حقك الحصول على خدمات الرّعایة الصحیة للتأكد من حصولك على المساعدة الصحیحة أثناء فترة اإلحتجاز. ویشمل ذلك 
الخدمات التي یقدمھا فریق الصحة العقلیة، وفریق الصحة الجنسیة، وأطباء األسنان، واألطباء النفسیین والممرضات واألطباء.



من  المھم حقا أن تكون على علم بأنھ  كونك شاباً  في  السجن،  فال  تزال  لدیك  حقوقاً  یجب  ان  تحصل  علیھا  أثناء  
جائحة كوفید-19، بقدر مایمكن تقدیمھا بشكل آمن. 

  من المھم أن تستمر في الحصول على حقوقك فیما یتعلق بما یلي:
  -  التعلیم

  -  ممارسة الریاضة والھواء الطلق

  - الرعایة الصحیة الجسدیة والنفسیة

  -  التواصل مع عائلتك وأصدقائك والمستشارین القانونیین واألخصائیین اإلجتماعیین

  - االستشارة القانونیة قبل اتخاذ إجراء تأدیبي (في السجن أو المحكمة أو أمام الھیئات القضائیة)

یتم تمویل مركز األطفال والیافعین من أجل العدالة (CYCJ) بشكل أساسي من قبل الحكومة االسكتلندیة برعایة 

 . University of Strathclyde جامعة ستراثكالید

www.cycj.org.uk :والموقع اإللكتروني   cycj@strath.ac.uk :البرید اإللكتروني

CYCJScotland@ :تویتر

cycj_scotland@ :اإلنستغرام

رقم الھاتف: 0141 444 8622

 إذا كنت ترغب في الحصول على ھذا الدلیل بصیغة أخرى، فیرجى إخبارنا بذلك.

ً لدیك تزال فال السجن، في شابًا بصفتك أنھ تعرف أن حقًا المھم من  ،19 كوفید- جائحة أثناء علیھا تحصل ان یجب حقوقا
 بقدر ما یمكن تقدیمھا بشكل آمن.

 من المھم أن تستمر في الحصول على حقوقك فیما یلي:

 -  التعلیم

 -  ممارسة الریاضة والھواء الطلق

 - الرعایة الصحیة الجسدیة والنفسیة

 -  التواصل مع عائلتك وأصدقائك والمستشارین القانونیین واألخصائیین اإلجتماعیین

 - االستشارة القانونیة قبل اتخاذ إجراء تأدیبي (في السجن أو المحكمة أو أمام الھیئات القضائیة)

University جامعة برعایة االسكتلندیة الحكومة قبل من أساسي بشكلCYCJ تمویل یتم of Strathclyde. 

www.cycj.org.uk اإللكتروني: والموقعcycj@strath.ac.uk اإللكتروني: البرید

CYCJScotland @ تویتر:

cycj_scotland @ اإلنستغرام:

01414448622 الھاتف: رقم

Children اسكتلندا والشباب األطفال مفوض & Young People’s Commissioner Scotland

inbox@cypcs.org.uk اإللكتروني: البرید

www.cypcs.org.uk

cypcs @ تویتر:
cypcs @ انستغرام:
cypcs / الفیسبوك:

  إذا كنت ترغب في الحصول على ھذا الدلیل بصیغة أخرى، فیرجى التواصل معنا.




