القوانين تحمينا – فدعونا نحميكم

أهال وسهال بكم في إسكتلندا

دليل

القانون اإلسكتلندي

مشروع تعاوني مع
طلبة الدبلوم الوطني العالي للخدمات القانونية
من كلية الناركشير الحديثة والمكتب الملكي لخدمة اإلدعاء
العام وشرطة إسكتلندا.

شكر وتقدير

إن نشر هذا الكتيب لم يكن ممكنا ً دون مساهمة ومساعدة من الجهات التالية:
كلية الناركشير الحديثة

المجلس اإلسكتلندي لالجئين

المكتب الملكي لخدمة اإلدعاء العام

شبكة ماريهيل للتكامل

شرطة إسكتلندا

برامج بريجيز

طلبة الدبلوم الوطني العالي للخدمات
القانونية
إلينور الفيرتي (مدرّ سة القانون في كلية
الناركشير الحديثة)
ميري نيكولسون (مسؤولة المناهج والجودة
في كلية الناركشير الحديثة)
كارين يويل (مديرة مشروع
ومسؤولة مجموعة)
لورين ميلر (مسؤولة مجموعة)
نيكول ووكر (مسؤولة مجموعة)

يسعدني إقرار هذا الكتيب الذي تم إعداده من قبل طلبة
الدبلوم الوطني العالي للخدمات القانونية من كلية
الناركشير الحديثة (الحرم الجامعي في مذرويل) لتوفير
التوجيه ألولئك الذين يأتون للعيش في إسكتلندا.
هذا المشروع هو قريب إلى قلبي ونشأ نتيجة فرصة لقاء
مع الطالب والموظفين الذين حضروا المحكمة لمشاهدة

نتقدم بشكر خاص إلى:
المستشار الملكي فرانك مولهوالند
المحترم ،مسؤول الشؤون القانونية

مقدمة

جيما واالس (صور األعمال الفنية)
جوش كيركالند (عالقات النشر)
أمبر رافيرتي (تصميم الغالف األمامي)
غاري ستارك (مصمم غرافيك في كلية
الناركشير الحديثة)
جون كايل (المكتب الملكي لخدمة
اإلدعاء العام) ()COPFS
بيتر ماك كليالند (المكتب الملكي لخدمة
اإلدعاء العام) ()COPFS
غيرتي واالس (المكتب الملكي لخدمة
اإلدعاء العام) ()COPFS

المحاكمة التي كنت أرأسها .لقد تحدثت مع الطالب خالل
إستراحة في المحاكمة وأعطت تلك المحادثة والدة فكرة هذا الكتيب .منذ ذلك الحين وأنا
تشجعت بإستمرار وأعجبت بالحماس الذي أبدوه في وضع هذا الكتيب معاً .بدالً من أن
يكون توجيها ً رسميا ً جافا ً صادراً عن موظفي الخدمة المدنية ،إال أنه وثيقة عملية بلغة
إنجليزية سهلة تم تحضيرها من إسكتلنديين شعبيين إلعطاء نصائح عملية معقولة حول
إسكتلندا وقوانينها ألولئك القادمين إلى بالدنا ألول مرة.
يمكن أن يكون التكيف مع الحياة في بلد جديد تجربة قلقة ومربكة وأن التوجيه على التقاليد
وقوانين البلد ليست دائما متوفرة بسهولة .هذا الدليل هو مثال على العمل الجيد الذي تم
القيام به في جميع أنحاء إسكتلندا للقضاء على التمييز وتعزيز الشمولية لجميع الناس سواء
كانوا هنا منذ سنوات أو قد وصلوا لتوهم في األيام القليلة الماضية .يجب الثناء على
الطالب والموظفين في عملهم الشاق في إعداد هذا الدليل.
المستشار الملكي فرانك مولهوالند المحترم
مسؤول الشؤون القانونية

داريو دي أندريا (شرطة إسكتلندا)

ساره ثيرويز (صور األعمال الفنية
ومسؤولة مجموعة)
كما نود أن نشكر مجتمع الالجئين في إسكتلندا لدعمهم ومساعدتهم في إنتاج هذا الكتيب.
نرحب بكم في بلدنا ونتمنى لكم كل التوفيق مع حياتكم الجديدة في إسكتلندا.

2

3

المحتويات
العائلة 6...............................

القانون في العمل 18.................

الزواج6..................................

ضحايا الجريمة –
الجرائم الجنائية في إسكتلندا 20....

الطالق 6.................................
مسؤوليات الوالدين 6....................
العنف المنزلي 7.........................
الحمل واإلجهاض 8.....................
العنف بسبب الشرف 8.................
ختان اإلناث8............................

األسلحة النارية 21......................
األسلحة21...............................
الجرائم الجنسية22......................
الدعارة 22...............................

القانون في المنزل10................

جرائم الكراهية 23......................

الكحول 10..............................

اإلتجار بالبشر 24.......................

التدخين 10..............................

المخدرات 24............................

رخصة التلفزيون 10....................

غسل األموال 24........................

إقراض المال 10........................

السرقة25................................

القانون في الشارع12...............

وسائل التواصل اإلجتماعي25.........

السلوك المعادي للمجتمع12............

القسوة على الحيوان 25.................

النظام العام12...........................

دعم ضحايا الجرائم 26..............

رمي النفايات 13........................

إخالء المسؤولية القانونية 28......

االحتشام العام13........................
قف و فتش 13...........................
استعمال األرصفة 13...................

قانون السيارات15...................

4
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العائلة

العائلة
الزواج

العنف المنزلي
العنف المنزلي هو عندما يضر شخص شخصا ً آخر لديه (أو كان معه) نوع من العالقة
معه .إنهما ال يحتاجا أن يكونا شركاء متغايرين جنسيا ً أو يسكنا في العقار نفسه .كل من
النساء والرجال يمكن أن يواجهون العنف المنزلي .ويشمل ذلك العنف من النساء تجاه

يمكن ألي شخص عمره  16عاما أو أكثر أن يتزوج .وهذا يشمل كال األزواج المتعاكسين
جنسيا ً واألزواج من نفس الجنس.

الرجال والعنف بين الشركاء أو الشركاء السابقين في العالقات الجنسية المثلية.

إنه من غير القانوني أن تكون متزوجا ً من أكثر من شخص واحد في نفس الوقت.

مجموعة الجرائم التي يمكن أن تصنف على أنها عنف منزلي هي واسعة ويمكن أن تشمل

الطالق
إذا كنت لم تعد ترغب في أن تكون متزوجا ً فيمكنك الحصول على الطالق تحت
ظروف معينة .وتشمل هذه الظروف الزنا والسلوك غير المعقول أو عندما كنتما
تعيشان منفصلين لفترة من الزمن.

مسؤوليات الوالدين
يجب أن تكون مسؤوالً وتحافظ على طفلك آمناً .الوالد يجب أن ال يترك األطفال لوحدهم

اإلعتداء الجسدي أو الجنسي أو العاطفي أو النفسي .إن الشرطة ستتعامل مع كل حوادث
العنف المنزلي كأولوية عالية .وسوف تضمن الشرطة ،إلى أقصى حد ممكن ،اإلستجابة
ألي حادث بشكل فوري من قبل ضباط الشرطة .األولوية األولى لضباط الشرطة الذين
يحضرون حادث عنف منزلي هي سالمة ورفاه الضحية ،وأسرهم وأي شخص آخر
يكون حاضراً.
وحيث يتوفر هناك ما يكفي من األدلة ،فإن الشخص المسؤول قد توجه له التهمة ويحتجز
للمثول أمام المحكمة.

وغير خاضعين للرقابة في المنزل أو في أي مكان آخر وفي أي وقت .ال ينبغي أبدا أن
يترك طفالً تحت سن  16لوحده في المنزل أثناء الليل وحتى الصباح.
يمكن أن تحاكم إذا ضربت طفلك أو طفالً هو في رعايتك .وعلى وجه الخصوص ،إذا
ضربت طفلك على رأسه ،هزه أو ضربه باستخدام أي شيء ،فإنك ستكون خارقا للقانون.
ضرب طفلك يلحق ضررا للطفل جسديا وعقليا على حد سواء ،ويمكن أن يؤثر عليهم في
وقت الحق من الحياة.
يجب عليك إرسال طفلك إلى المدرسة من سن  5سنوات :وعدم القيام بذلك هو جريمة
جنائية بحكم القانون .يمكن مقاضاة اآلباء إذا لم يذهب الطفل إلى المدرسة بشكل منتظم.
وهذا يعتمد على مستوى الحضور والظروف في المنزل.
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الحمل واإلجهاض
يمكن إيجاد المعلومات عن الحمل على موقع اإلنترنت التالي
 www.readysteadybaby.org.ukأو باإلمكان اإلتصال بخدمة الصحة الوطنية
باإلتصال الهاتفي المباشر على الرقم .111
ت عدم اإلستمرار في الحمل وتفكرين في اإلجهاض أو إنهاءه فيجب عليكِ طلب
إذا قرر ِ
المشورة الطبية فورا.

العنف بسبب الشرف
العنف بسبب الشرف هو مصطلح لوصف جريمة أو حادث ،الذي إرتكب ،أو ربما ،قد
إرتكب لحماية أو الدفاع عن الشرف ذو العالقة بالعائلة و  /أو المجتمع .هو أساسا ،ولكن
ليس دائما ،ينفذ ضد النساء والفتيات ،من خالل أسرهم أو مجتمعهم.
األشخاص الذين يرتكبون “جرائم الشرف” يقومون بذلك في كثير من األحيان ألنهم
يعتقدون أن الضحية/الضحايا فعلت شيئا يجلب العار لألسرة أو المجتمع .إن الشرطة
ستتعامل مع كل تقرير عن العنف بسبب الشرف على محمل الجد وسوف تجري
تحقيقا شامال.
الزواج القسري هو شكل من أشكال العنف القائم على الشرف وإنه جريمة جنائية في
إسكتلندا إلجبار أو محاولة إجبار شخص على الزواج

ختان اإلناث
يشير تشويه األعضاء التناسلية لإلناث (يشار إليها أحيانا باسم “قطع” أو “ختان اإلناث”)
إلى بعض اإلجراءات التي يمكن أن تغير أو تتسبب في إصابة األعضاء التناسلية األنثوية
ألسباب غير طبية .هذه الممارسة هي مؤلمة للغاية ،ويمكن أن تسبب مشاكل صحية
خطيرة ،عندما يتم تنفيذ اإلجراء وفي الحياة في وقت الحق على حد سواء .اإلجراء غير
قانوني في المملكة المتحدة .كما أنه غير قانوني لترتيب القيام بختان اإلناث في الخارج.
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القانون في المنزل

القانون في المنزل
الكحول
يمكن بيع الكحول فقط في األماكن المرخصة في إسكتلندا والمملكة المتحدة ،ويمكن فقط
شراؤها من قبل أشخاص أعمارهم  18عاما أو أكثر.
تعتبر مخالفة لشراء أو محاولة شراء الكحول من قبل شخص دون سن  18عاما .تعتبر
مخالفة لبيع الكحول لشخص دون سن  18عاما.
يمكنك إثبات إن كنت أكثر من  18عاما من العمر وقادراً على شراء الكحول من خالل
إظهار بعض الوثائق الرسمية ،على سبيل المثال ،بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر أو
رخصة القيادة.

التدخين
يجب أن تكون أكثر من  18عاما من العمر لشراء السجائر ومنتجات التبغ األخرى.
وتشمل منتجات التبغ على السجائر ،السيجار ،والتبغ الذي يلف باليد ،والسجائر
اإللكترونية والتبغ الذي يمضغ.
إنه من غير القانوني التدخين في األماكن العامة وجميع أماكن العمل أو شراء منتجات
التبغ لمن تقل أعمارهم عن  18عاما.
يجب عليك فقط شراء منتجات التبغ من متجر.

رخصة التلفزيون
إذا كان لديك جهاز تلفزيون في منزلك لتسجيل أو مشاهدة البرامج التلفزيونية كما تظهر
على التلفزيون مباشرة ،عندئذ يجب أن يكون لديك رخصة لذلك .أنت ال تحتاج إلى
ترخيص التلفزيون إذا كان جهاز التلفزيون ال يمكن أن يتلقى برامج تلفزيونية ،ويستخدم
لمشاهدة أقراص الفيديو الرقمية أو للعب ألعاب الكمبيوتر.

إقراض المال
يجب أن تقترض المال فقط من مقرض معترف به.
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القانون في الشارع

القانون في الشارع
السلوك غير اإلجتماعي المعادي للمجتمع
التصرف بطريقة تسبب أو يحتمل أن تسبب الذعر أو الضيق لآلخرين
يمكن أن يشتمل السلوك المعادي للمجتمع على:
• الضوضاء
• سلوك مشاغب مثل الصراخ والسباب والعراك
• تهديد الجيران وغيرهم
• إعتداء لفظي
• سلوك تعسفي يستهدف التسبب بألم أو خوف لآلخرين ،على سبيل المثال ،كبار السن
أو المعاقين

النظام العام
يجب أن ال تشارك في األنشطة التالية في األماكن العامة:
• شرب الخمور في الشارع أو أي مكان عام :الشرب في الشارع غير قانوني في
العديد من األماكن
• التجمع في مجموعات كبيرة  /حشود :يمكن إعتبار هذا على أنه تهديد ويجب تجنبه
إن أمكن.
• الصياح ،الصراخ والشتم علنا
• سلوك تهديدي أو مسيء تجاه اآلخرين
التصرف بهذه الطرق من المرجح أن يؤدي إلى إلقاء القبض عليك من قبل الشرطة
وإتهامك بجرائم جنائية.
إذا تم القبض عليك ،يجب أن تتعاون مع ضباط الشرطة.

• إلقاء مواد النفايات المنزلية في الشارع ،والمناطق والحدائق العامة.

رمي النفايات

• إتالف الممتلكات

قد يجوز معاقبتك بغرامة ثابتة لرميك القمامة وإذا فشلت في دفع ذلك ،فقد تضطر إلى دفع
زيادة في العقوبة .يعتبر رمي كميات كبيرة من النفايات مسألة أكثر خطورة وقد تضطر
إلى دفع غرامات أكثر بكثير إذا أدنت بذلك.

االحتشام العام

السلوك الذي من شأنه أن يكون مشروعا ً إذا ما نفذ في مكان خاص يمكن أن يصبح
إجراميا ً إذا ارتكب في مكان عام ويمكن رؤيته من قبل المواطنين .السلوك الجنسي الذي
يقام في مكان عام أو إظهار جزء خاص من أجزاء الجسم في مكان عام هو جريمة.

قف وفتش
يمكن لضابط الشرطة من تفتيشك إذا كان يشتبه في أن لديك مواد من التي ال ينبغي أن
تكون بحوزتك مثل المخدرات أو األسلحة أو البضائع المسروقة.

استعمال األرصفة
ألسباب تتعلق بالسالمة ينصح لك باستخدام ممرات المشاة المتوفرة .يجب عليك العبور
من مناطق إشارات المرور إن كانت متاحة .تستطيع المشي إلى جنب أي طريق في
إسكتلندا باستثناء الطرق السريعة.
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قانون السيارات

قانون السيارات
المخالفات المرورية على الطرق هي أشياء مثل:
• عدم التوقف بعد وقوع حادث
• السرعة
• القيادة حيث تكون تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات
• تسبب الموت بسبب القيادة المتهورة أو الخطيرة
• القيادة الخطيرة
• القيادة أثناء استخدام الهاتف المحمول
• قيادة متهورة
• القيادة بدون تأمين السيارات
• القيادة من دون رخصة أو حين جرى استبعادها منك
• القيادة من خالل الضوء األحمر
• القيادة دون استخدام حزام األمان
• القيادة دون رخصة فحص السيارة ()MOT

• القيادة بعيوب في سيارتك
إذا كنت قد ارتكبت أي من هذه المخالفات فقد تتلقى غرامة ،نقطة جزاء ،يتم منعك من
قيادة السيارة ،أو سجنك إعتماداً على مدى خطورة الجريمة.
نقاط الجزاء هي العالمات التي يتم االحتفاظ بها في رخصة قيادتك لمدة سنة ويتوقف ذلك
على مدى خطورة المخالفة .إذا كنت قد تلقيت أكثر من  12نقطة خالل فترة  3سنوات
فبعد ذلك سوف تكون غير مؤهل للقيادة لمدة ال تقل عن  6أشهر .إذا كنت قد نجحت
باختبار القيادة في غضون العامين الماضيين فباإلمكان منعك من القيادة مع  6نقاط فقط
عقوبة في رخصة قيادتك.
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إذا ترغب بقيادة سيارة في إسكتلندا فستحتاج اآلتي:
• ترخيص ساري المفعول :للقيادة قانونيا في إسكتلندا أو في أي مكان في المملكة
المتحدة يجب أن يكون عمرك على األقل  17عاما ويجب أن تنجح في االختبار
النظري واختبار القيادة العملي .إذا كنت قد جئت إلى إسكتلندا مع رخصة قيادة أجنبية
فستكون قادرا على استخدام هذه الرخصة لمدة  12شهرا ،طالما أنها ال تزال سارية
المفعول في البلد الذي أصدرها .وبعد  12شهرا ،يجب عليك إجراء اختبار القيادة
الكامل في المملكة المتحدة لكي تستمر بالقيادة في المملكة المتحدة.
• ضريبة الطريق :من غير القانوني أن تقود سيارة دون أن تخضع سيارتك للضريبة.
• التأمين :تعتبر قيادة سيارة دون التأمين عليها مخالفة للقانون .يجب عليك
مراجعة سياسة التأمين الخاصة بك للتأكد من أنك أو أي شخص آخر مؤمن عليه
باستخدام السيارة.
• رخصة فحص السيارة ( :)MOTرخصة فحص السيارة هي شهادة تشهد أن سيارتك
تصلح للسير في الطريق .وهو غير قانوني أن تقود بدون رخصة فحص سيارة نافذة.
إن حد الشرب والسياقة في إسكتلندا هو  22ميكروغرام من الكحول لكل 100مل من
التنفس .قد تكون أعلى من الحد بعد شرب أقل من شربة واحدة .قد تكون ال تزال أعلى
من الحد بعد اليوم الذي شربت فيه بشكل كثير .في إسكتلندا ،معظم الناس ال يشربون
الكحول على اإلطالق إذا كانوا سيقودون في ذلك اليوم ويحددوا من استهالكهم للكحول إذا
كانوا سيقودون في اليوم التالي.
جميع اإلطارات في سيارتك يجب أن تكون وافية للغرض .عمق سطح اإلطارات يجب أال
تقل عن الحد القانوني للسيارات والذي هو 1.6ملم.
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القانون في العمل

القانون في العمل
ويعرف العمل عموما على أنه اتفاق حيث سيدفع صاحب العمل للموظف للقيام بأعمال
لهم .ويمكن إجراء هذا االتفاق كتابة أو شفهياً.
حقوقك في العمل هي:
• تصريح خطي لشروط العمل خالل شهرين من تاريخ بدأ العمل.
• الحق في الحصول على قصاصة أجور العمل مع كل أجر تكتسبه.
• الحق في أن يدفع لك الحد األدنى لألجر الوطني.
• الحق في أن ال يستقطع من أجرك أي خصومات غير قانونية.
• الحق في عطلة مدفوعة األجور ،وهي  28يوما في السنة للموظفين بدوام كامل.
يحق للموظفين بدوام جزئي أليام عطل تناسبية.
• الحق في إجازة أمومة مدفوعة األجر للنساء ،كما يكون من حق شريك المرأة في
إجازة األبوة.
• الحق في عدم التعرض للتمييز.
• إذا تم إقالتك من العمل ،فلك الحق في تفسير خطي عن أسباب فقدانك وظيفتك من
رب عملك إذا كنت قد عملت هناك لمدة عامين .ومع ذلك ،فمن حق النساء الحوامل
أو في إجازة األمومة بالحصول على سبب مكتوب ،بغض النظر عن المدة التي
عملت هناك.
• إذا كانت إقالتك تعسفية ،فلك الحق في المطالبة بالتعويض طالما كنت قد عملت هناك
لمدة عامين.
• العاملون بدوام جزئي لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون بدوام كامل.
إذا كنت غير متأكدا حول ما إذا كان أي من هذه تنطبق عليك ،فيمكنك االتصال بـ:
• مكتب استشارات المواطنين من خالل موقعه على اإلنترنت www.cas.org.uk

أو االتصال بالمكتب المحلي في منطقتك
	•الخدمات االستشارية والتوفيق والتحكيم المعروفة أيضا ً بإسم ( )ACASمن خالل
موقعه على االنترنت  www.acas.org.ukأو االتصال برقم الهاتف
.0300 123 1100
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ضحايا الجريمة
الجرائم الجنائية
في إسكتلندا

ضحايا الجريمة

الجرائم الجنائية في إسكتلندا

يمكن ألي شخص أن يكون ضحية لجريمة  -ال يهم في ذلك السن أو العرق أو الجنس.
والضحية أي شخص قد تضرر من الجريمة ،سواء جسديا ً أوعاطفيا ً أو مالياً.

االعتداء
اإلعتداء هو هجوم من شخص على شخص آخر .وعادة ما يأخذ شكل االعتداء الجسدي.

إذا كنت ضحية لجريمة فيجب أن ال تكون خائفا ً من أن تخبر أحداً :وكلما تقول

االعتداء ليس بالضروروة أن يتسبب بأضرار لكي ينظر له القانون على أنه اعتداء .يمكن

لشخص ما بوقت مبكر ،كلما يكون بإمكانك وقف ما يحدث لك ،وحتى تتمكن من

أن يتم االعتداء باستخدام اليدين والقدمين أو األسلحة مثل العصي أو الحجارة أو السكاكين.
وتصنف أيضا ً بأنها اعتداء إذا كان شخص يبصق عليك أو يهددك بإطالق كلبه عليك.

الحصول على المساعدة .وهذا يمكن أن يتراوح ما بين إخبار أحد أفراد العائلة أو
صديق يتحدث إلى الشرطة.

االعتداء الجسيم يجعل الجريمة أكثر خطورة .االعتداء يمكن أن يتفاقم في العديد من

كضحية لجريمة لديك حقوق ،بما فيها الحق في المعلومات حول قضيتك والدعم .يجب أن

الطرق ،على سبيل المثال ،عن طريق استخدام سالح؛ إذا كانت الضحية عجوز أو طفل؛

تعامل معاملة عادلة وباحترام من قبل جميع العاملين في القضية ،بما في ذلك إذا كانت

أو إذا تم االعتداء على الضحية في عقر داره.

القضية ستصل إلى المحكمة.
إذا كنت قد تأثرت بجريمة في إسكتلندا ،أو تعرف شخصا ً قد تأثر ،فهناك العديد من
المنظمات المختلفة التي يمكنها تقديم المساعدة والدعم والمشورة ،وبعضها مجانا ً على
الهاتف .الكثير منها بسرية .ويمكن أن تساعدك على استعادة الثقة وتجعلك تشعر
بمزيد من الراحة في حياتك اليومية .بعض هذه المنظمات مذكورة في الجزء الخلفي
من هذا الكتيب.

األسلحة النارية
ال توجد في إسكتلندا “ثقافة السالح” .في إسكتلندا يسمح لك فقط بامتالك السالح إذا كانت
لديك رخصة .حيازة سالح بدون ترخيص يعتبر جريمة خطيرة للغاية ،ويمكن أن تؤدي
إلى عقوبة السجن.

األسلحة
األسلحة هي اآلالت التي يمكن أن تسبب ضررا وتشمل مواداً مثل السكاكين واألسلحة
النارية.
يجب أن ال تحمل أسلحة ،وخاصة السكاكين ،في األماكن العامة .العقوبة القصوى لحيازة
سكين هي  5سنوات في السجن.
إذا شاركت في اعتداء وتوفى شخص ما نتيجة تعرضه لهجوم بسكين ،فيمكن أن يحكم
عليك بالسجن مدى الحياة .وهذا قد يكون نفس الشئ حتى إذا لم تكن أنت الشخص الذي
استخدم السكين ولكن كنت على علم بأن شخصا ً آخر متورط في االعتداء كان لديه
سكينا ً وربما استخدمها في اإلعتداء.
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الجرائم الجنسية

جرائم الكراهية

يحدث االغتصاب عندما يمارس شخص ما الجنس مع شخص آخر دون موافقته .أي

“جرائم الكراهية” هي جرائم ترتكب ضد شخص أو ممتلكات والتي تتم بدافع الغضب أو

شخص يمكن أن يتعرض لالغتصاب .ال يهم ما هو جنسك أو سنك أو لون بشرتك .يمكن

الكراهية تجاه بعض الفئات المحمية.

أن يحدث االغتصاب بين الغرباء أو األصدقاء أو األسرة ،ويمكن أن يحدث في إطار
عالقة و  /أو الزواج.
سن الموافقة على النشاط الجنسي في إسكتلندا هو  16سنة.

أنت ضحية لجرائم الكراهية إذا كنت تعتقد أن شخصا ً ما قد استهدفك بسبب:
• عرقك
• دينك

تعتبر جريمة أن تجعل شخص آخر ينخرط في نشاط جنسي دون موافقته.

• توجهك الجنسي

تعتبر جريمة ألي شخص ،ذكرا أو أنثى ،باالعتداء الجنسي على شخص آخر.

• هويتك كمتحول جنسيا ً

إذا كنت ضحية لجريمة جنسية فيمكنك الحصول على المساعدة والمشورة من الوكاالت
التالية:
• أزمات االغتصاب في إسكتلندا – 08088 010 302
• تقديم الدعم للضحايا في إسكتلندا – 0345 603 9213
• شرطة إسكتلندا – ( 101غير الطوارئ) ( 999الطوارئ)

• إعاقتك
جرائم الكراهية يمكن أن تتخذ عدداً من األشكال ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر:
• القتل
• االعتداء الجسدي
• األضرار التي تلحق بالملكية ،مثل الكتابة على الجدران والحرق والتخريب

الدعارة

• ترهيب أو سلوك تهديدي بما في ذلك المكالمات الفاحشة أو اإليماءات

ينظر إلى الدعارة على أنها اإلنخراط أو الممارسة في عالقات جنسية مقابل ثمن أو بعض

• الرسائل الهجومية ،والنشرات ،والملصقات

الفوائد األخرى .وكال الحالتين سواء اإلنخراط في الدعارة وأولئك الذين يسعون لشراء

• اإلساءة اللفظية أو السب بما في ذلك الشتائم

الجنس قد يكونوا عرضة للمالحقة القانونية.

• البلطجة واالعتداء على االنترنت
يمكنك اإلخبار عن حادث غير طارئ إلى الشرطة:
• باإلتصال برقم الهاتف  999في حالة الطوارئ ورقم  101للحالة األقل إلحاحا ً
• من خالل اإلنترنت ،مأل نموذج اإلبالغ عن جريمة كراهية على موقع شرطة
إسكتلندا أو من خالل اإلبالغ عن طريق موقع طرف ثالث.
http://www.scotland.police.uk/contact-us/hate-crime-andthird-party-reporting/
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اإلتجار بالبشر

السرقة

اإلتجار بالبشر هو عمل إجرامي وغالبا ً ما يرتبط باألنشطة اإلجرامية المنظمة األخرى

السرقة هي عمل إجرامي حيث يتم أخذ ممتلكات أخرى دون
وجه حق ودون موافقة .ومن األمثلة على ذلك:

مثل الدعارة وتعاطي المخدرات وغسل األموال .قد يكون اإلتجار بالبشر عرضة
لالستغالل بسبب وضعهم كمهاجرين والوضع االقتصادي وقد يتعرضون لتهديدات

• سرقة من محل تجاري (سرقة محل)

وأعمال عنف.

• اقتحام منزل (دخول منزل عنوة)

إذا كنت تعتقد أنك وقعت ضحية اإلتجار فإتصل بالشرطة أو تحالف رفع الوعي باإلتجار

• إزالة بضائع من حديقة لشخص ما

(تارا) على رقم الهاتف .0141 276 7724

• سرقة سيارة

المخدرات
تعاطي المخدرات يمكن أن يؤثر بشكل خطير على صحتك ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.
هناك نوعان من األدوية مسيطر عليها بالقانون :تلك التي هي دائما ً غير قانونية (مثل
الحشيش والهيروين وحبوب الهلوسة والكوكايين والقات وغيرها) وتلك التي تعتبر غير
شرعية إال إذا كان لديك وصفة طبية صالحة من طبيب أو طبيب أسنان (مثل المورفين
والميثادون إلخ.).
إنه من غير القانوني امتالك العقاقير الخاضعة للمراقبة أو توفير العقاقير الخاضعة
للمراقبة لشخص آخر .قد ترسل إلى السجن إذا تزود المخدرات للغير.
إنه من غير القانوني أن تنمو نبات القنب بنفسك أو رعاية نبتة القنب لشخص آخر
إنه من غير القانوني أن تشارك في صنع العقاقير الخاضعة للمراقبة.
المواد نفسية المفعول الجديدة والتي تعرف
أيضا بإسم “المخدرات القانونية” خطيرة جدا
ويجب أن ال تتناولها .إذا كنت تزودها إلى
شخص آخر ،فقد تكون قد خرقت القانون.

غسل األموال
وجود واستخدام أموال تم الحصول عليها من النشاط اإلجرامي هو جريمة.

إذا كنت في حيازة أي سلع كنت تعلم أو لديك سبب معقول
لالعتقاد بأنها مسروقة فهي أيضا ً
جريمة وتعرف بأنها حيازة سلع مسروقة .السرقة عن طريق اللقية هو أيضا جريمة
بموجب القانون االسكتلندي.

وسائل التواصل االجتماعي
تشمل جرائم وسائل التواصل االجتماعي على إرسال رسائل هجومية أو تهديدية أو رسائل
مسيئة و/أو صور لشخص آخر عبر تويتر ،الفيس بوك أو أي وسيلة إعالمية إجتماعية
أخرى .يمكن أن تصنف هذه كاتصاالت ضارة ،أو جرائم تحرش أو ،في بعض األحيان،
جرائم كراهية.
يمكنك اإلبالغ عن أي من هذه األمور للشرطة وكذلك اإلبالغ عنها إلى مواقع وسائل
التواصل اإلجتماعي .يمكن أن يتخذوا إجراء ضد الجاني إما عن طريق إزالة الرسالة
الهجومية أو عن طريق إغالق حساب المخالف.

القسوة على الحيوان
تعتبر جريمة التسبب في معاناة الحيوانات أو ضرر لها.
إذا تمتك حيوانا ً فيجب عليك:
• توفير بيئة مريحة ونظيفة
• توفير فراش نظيف وجديد بشكل منتظم
• توفير غذاء وماء مناسب
• توفير العالج للحيوان المريض أو المصاب
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دعم ضحايا الجرائم
شرطة إسكتلندا
هاتف:

( 999للطوارئ)

هاتف:

( 101لغير الطوارئ)

موقع اإلنترنتwww.scotland.police.uk :

المجلس اإلسكتلندي لالجئين
هاتف:

0141 248 9799

موقع اإلنترنتwww.scottishrefugeecouncil.org.uk :

دعم الضحايا في إسكتلندا
هاتف:

 0345 603 9213أو 0808 16 89 111
من اإلثنين إلى الجمعة من  8صباحا ً لغاية  8مسا ًء

موقع اإلنترنتwww.victimsupportsco.org.uk :

أزمات االغتصاب في إسكتلندا
هاتف:

08088 01 03 02

موقع اإلنترنتwww.rapecrisisscotland.org.uk :

تقدم دعم سري مجاني إلى أي شخص من الذين عانوا أي شكل من أشكال العنف الجنسي
في أي وقت من حياتهم .المكتب الوطني ،0141 331 4180 ،يمكن أن يحولوك إلى
دعم متاح من خالل مركز أزمات االغتصاب المحلي.
مساعدة المرأة في إسكتلندا
هاتف:

0131 226 6606

موقع اإلنترنتwww.scottishwomensaid.org.uk :

خط هاتف األطفال في إسكتلندا
هاتف:

( 0800 1111مفتوح  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع)

موقع اإلنترنتwww.childline.org.uk :

يوفر دعم ونصائح لألطفال.
مكتب نصح المواطنين
موقع اإلنترنتwww.cas.org.uk :

نصائح حول حقوقك .موقع اإلنترنت هذا يعطيك تفاصيل عن طريقة االتصال بمكتب
نصح المواطنين المحلي التابع لك.
السامريون
هاتف:

08457 909090

موقع اإلنترنتwww.samaritans.org :

مصدر لمساعدة المواطنين المحتاجين.
خط المساعدة اإلسكتلندي للعنف المنزلي
هاتف:

( 0800 027 1234خط لمدة  24ساعة باليوم)

موقع اإلنترنتwww.sdah.org.uk :

يوفر المعلومات السرية والدعم للمتضررين من العنف المنزلي .ال يظهر رقم الهاتف
المجاني هذا في فواتير الهاتف المفصلة.
المأوى
هاتف:

0808 800 4444

موقع اإلنترنتscotland.shelter.org.uk :

يوفر معلومات حول مسائل المساكن العامة والوصول الطارئ لخدمات الالجئين.

توفر المعلومات والدعم والمالذ اآلمن للنساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي .كل
المجاميع عندها عاملين لدعم األطفال الذين يقدمون الدعم لألطفال والشباب.
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لمزيد من المعلومات عن القانون اإلسكتلندي قم بتصفح موقع
اإلنترنت:
www.nclanarkshire.ac.uk/scotslaw

إنضم إلى المحادثة
تابع كلية الناركشير الحديثة
facebook.com/NCLanarkshire
@NCLanarkshire

إخالء المسؤولية القانونية
المعلومات المرفقة في هذا الكتيب الستخدامها كدليل عام فقط وليست بيانا ً تفصيليا ً
للقانون .في إسكتلندا نظام خاص مستقل قانونيا ً والقوانين في إسكتلندا قد تكون في كثير
من األحيان مختلفة عن أجزاء أخرى من المملكة المتحدة .إذا كنت تحتاج إلى مشورة
قانونية يجب عليك دائما ً االتصال بمحام أو مكتب نصح المواطنين في إسكتلندا.
الرجاء مالحظة :إن المعلومات الواردة في هذا المنشور صحيحة في وقت الطباعة .كلية
الناركشير الحديثة رقم تسجيل المؤسسة الخيريةSC021206 :

