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طة بالعديد  تتمتع ال�ش
ي  من السلطات ال�ت

تساعدها عىل إنجاز 
عملها. 

حيث تم توضيح 
معظم هذه السلطات 

يعات  ي الت�ش
�ف

القانونية.

ي فهم هذه 
إقد تساعدك المعلومات التالية �ف

ي المواقف 
السلطات وحقوقك ومسؤولياتك �ف

المختلفة.
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االعتقال 
من يمكنه اعتقايلي ولماذا؟

ي حالة:
طة اعتقالك، مثاًل، �ف يمكن لضابط ال�ش

قيامك بارتكاب جريمة 		■

يطي أو  ارتكابك جريمة بالفعل، أو كان لدى ال�ش 		■

ي أنك قد   
طية أسباب معقولة لالشتباه �ف ل�ش 	

ارتكبت جريمة  

انتهاك الِسلم العام 		■

وط الكفالة الخاصة بك مخالفة �ش 		■

( العتقالك إصدار مذكرة اعتقال )إذن خيطي 		■

  )AVO( طية تقديم مح�ف /ال�ش يطي إذا احتاج ال�ش 		■

بعدم التعرض لك أو كانت لديه مذكرة اعتقال    
وبذلك يمكنه/يمكنها تقديم مح�ف بعدم     

التعرض لك  

ي حياتك تقديم مح�ف   
إذا أراد شخص ما �ف 		■

)عاجل( بعدم التعرض مؤقًتا ضدك.  
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يحق ألي مواطن خاص اعتقالك )القيام باعتقال مواطن( 
ي حالة:

�ف

قيامك بارتكاب جريمة 		■

ارتكابك جريمة 		■

ي حالة منع 
يندر جًدا قيام مواطن باعتقال شخص ما إال �ف

طة. وقوع جريمة واحتجاز الشخص ح�ت وصول ال�ش

؟ كيف يمكنهم اعتقايلي
يجب عىل الشخص الذي يقوم باعتقالك:

ك أنك قيد االعتقال أن يخ�ب   	■

ك بسبب اعتقالك أن يخ�ب   	■

طة أيًضا باسمه/اسمها   ك ضابط ال�ش يجب أن يخ�ب 		■

ومكان عمله/عملها.  

وإذا لم يمنحك الشخص الذي يقوم باعتقالك هذه 
التفاصيل، فال تُخض معه أي نزاع إذ يمكنك تقديم 

شكوى ضده الحًقا — راجع الصفحة 23.

؟ هل يحق له استخدام القوة العتقايلي

طة استخدام القوة بقدر ما يلزم  يمكن لضباط ال�ش
العتقالك. وتعت�ب القوة المفرطة اعتداًء. وبعد االعتقال 

طة تكبيل يديك إذا حاولت، مثاًل،  يمكن لضابط ال�ش
طة أنك قد تهرب. الهروب أو اعتقد ضابط ال�ش

ماذا يحدث إذا قاومت االعتقال؟

ح�ت إذا كنت تعتقد أنك غ�ي مذنب بارتكاب أي جريمة أو 
ي عدم اعتقالك، فمن الحكمة أن تستسلم لالعتقال. 

ينب�ف
وإذا تم توجيه أي تهمة ضدك، فسوف تتس�ف لك 

ي المحكمة لتوضيح حالتك. 
الفرصة �ف
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طة إذا كانت تعتقد  وح�ت إذا كنت بريًئا، فقد تعتقلك ال�ش
ي أنك قد ارتكبت جريمة.

أن هناك أسباًبا معقولة لالشتباه �ف

وإذا استخدمت العنف فقد توجه إليك تهمة االعتداء عىل 
طة. رجل �ش

؟ هل يجب أن أخضع للتفتيش إذا تم اعتقايلي
طة أن تقوم بتفتيشك عند اعتقالك ثم  نعم. يمكن لل�ش

طة. ي قسم ال�ش
تفتيشك مرة أخرى �ف

طة ي قسم ال�ش
االعتقال — �ف

طة، سوف يعطونك  طة إىل قسم ال�ش عندما تأخذك ال�ش
مستنًدا يوضح لك حقوقك.

ي تحقيقاتهم، حال أرادوا 
طة المشاركة �ف إذا طلبت منك ال�ش

ي الحصول عىل المشورة 
استجوابك مثاًل، فقد ترغب �ف

القانونية أواًل. يحق لك االتصال بمحاٍم وصديق أو أحد 
أفراد األ�ة. 

طة  ال يح�ف محامو المساعدة القانونية إىل أقسام ال�ش

ف وال يقدمون هذه  لتقديم المشورة لألشخاص المعتقل�ي

ف دون 18  المشورة ع�ب الهاتف )باستثناء األشخاص اليافع�ي
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عاًما فتقدم لهم المشورة ع�ب الخط الساخن للشباب.( 
وإذا كنت تعرف محامًيا خاًصا، فيمكنك االتصال به 

وطلب حضوره.

طة انتظار محاميك أو أي شخص آخر  ف عىل ال�ش ويتع�ي
طة لمدة  اتصلت به وطلبت منه الحضور إىل قسم ال�ش
ف فقط. وقد تقوم بالدفع لمحاٍم خاص للحضور  ساعت�ي

طة. إىل قسم ال�ش

ي االتصال هاتفًيا 
وإذا لم يكن لديك محاٍم، فقد ترغب �ف

برقم:

  )LawAccess NSW( لوأكسيس نيو ساوث ويلز 		■

ف إىل   ف الساعة 9 صباًحا و5 مساًء من االثن�ي ب�ي  
الجمعة عىل الرقم 529 888 1300.  

ف إذا كنت من    الخدمة القانونية للسكان األصلي�ي 	■

ف أو جزر مضيق توريس )للعثور عىل   السكان األصلي�ي  
خدمتك المحلية، تفضل بزيارة   

www.alsnswact.org.au( سوف تتمكن    
طة من إعطائك أرقام الهواتف. ال�ش  

الخط الساخن للشباب إذا كنت دون 18 عاًما عىل   		■

رقم 10 18 10 1800.  

ف عىلي اإلجابة عىل األسئلة إذا كنت  هل يتع�ي
قيد االعتقال؟

ي كل مرحلة من مراحل اإلجراء 
يحق لك أال تتحدث �ف

ي بعض الحاالت 
ف عليك �ف . ومع هذا، يتع�ي ي

القانو�ف
ي بعض الحاالت 

طة بعض المعلومات و�ف إعطاء ال�ش
ي 

ي الصمت ضدك �ف
يمكن استخدام ممارستك لحقك �ف

المحكمة. راجع الصفحة 19 للحصول عىل تفاصيل 
طة منك  ي قد تطلب ال�ش حول نوع المعلومات ال�ت

الكشف عنها.

ف  إذا تم اعتقالك فيما يتعلق بتهم معينة، فال يتع�ي
ي مقابلة لإلجابة عىل األسئلة المتعلقة 

عليك المشاركة �ف
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ي المشورة 
ء آخر(. ويجب عليك تل�ت ي

بالجريمة )أو أي �ش
ي عليها أن تحذرك 

ي ينب�ف طة، ال�ت حول ذلك األمر من ال�ش
ء تقوله قد ُيستخدم كدليل ضدك. ي

أيًضا من أن أي �ش

تتمتع بحرية تقرير إذا ما كنت سوف تقدم إجابة أم ال عىل 
طة عليك أو ما يجب عليك اإلدالء  أي أسئلة تطرحها ال�ش

به. إذا لم تكن متأكًدا، فعليك االنتظار ح�ت تتل�ت المشورة 
القانونية قبل إجراء التحقيق معك..

طة استخدام  ة، يمكن لل�ش ي حالة بعض الجرائم الخط�ي
�ف

ي إنه 
“التحذير الخاص”. يتجىل تأث�ي “التحذير الخاص” �ف

طة بحقيقة ما، اعتمدت  إذا امتنعت أو رفضت إخبار ال�ش
ي دفاعك أمام المحكمة، فقد يسمح التحذير 

عليها الحًقا �ف
الخاص للمحكمة باستخدام حق الصمت، الذي مارسته، 

طة استخدام تحذير خاص إال إذا:  ضدك. ال يتس�ف لل�ش

أتيحت لك فرصة التماس المشورة قانونية من     ■
محاميك؛  

ي حضور محاميك.
تلقيت “التحذير الخاص” �ف  ■

وإذا لم يمثلك أي محاٍم أو إذا لم يح�ف محاميك عند 
طة استخدام  طة معك، فال يتس�ف لل�ش تحدث ال�ش

التحذير الخاص.

ح محاميك أال يح�ف إىل قسم  ولهذا السبب، قد يق�ت
ي 

طة أثناء اعتقالك هناك، وذلك إذا كان األمر �ف ال�ش
صالحك.

ة، فقد ُيطلب منك  إذا ارتبط اعتقالك بجريمة خط�ي
ي مقابلة يتم تسجيلها بالصوت والصورة. 

المشاركة �ف
ي هذه المقابلة، فسوف تتل�ت نسخة من 

وإذا شاركت �ف
ي )الصوت(.

التسجيل الصو�ت
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ف عىلي الخضوع ألخذ بصمات األصابع أو  هل يتع�ي
؟ ي

التصوير الفوتوغرا�ف

طة بأخذ الصور الفوتوغرافية وبصمات  نعم. ُيسمح لل�ش
األصابع وبصمات الكف للتعرف عىل هويتك.

ي استعراض تحديد 
ف عىلي المشاركة �ف هل يتع�ي

الهوية؟

طة بداًل من ذلك  ي هذه الحالة قد تطلب ال�ش
ال، ولكن �ف

من الشهود التعرف عليك من خالل االطالع عىل صورك 
الفوتوغرافية.

الكفالة

ف عىل  طة بجريمة ما، فسوف يتع�ي إذا اتهمتك ال�ش
طة تحديد ما إذا كانت سوف تطلق �احك بكفالة  ال�ش
ي الحجز. إذا رفضت منحك 

أو بدونها أو سوف تبقيك �ف
ي أقرب وقت 

الكفالة، فيجب عليها ترحيلك إىل المحكمة �ف
ممكن ح�ت تتمكن من التقدم بطلب إخالء سبيل مقابل 

كفالة للمحكمة.

ي جميع المحاكم 
يتوفر محامو المساعدة القانونية �ف

طة برفض  المحلية لتمثيل األشخاص الذين قامت ال�ش
كفالتهم. إذا كان لديك محاٍم بالفعل، فيمكنه أيًضا 

ي التقدم بطلب إخالء سبيل مقابل كفالة.
مساعدتك �ف

ي نهاية األسبوع 
إذا تم رفض إخالء سبيلك مقابل كفالة �ف

ي المحكمة من خالل أي 
ي العطلة العامة، فقد تظهر �ف

أو �ف
وسيلة اتصال صوتية ومرئية. وسوف يتصل بك محايمي 
المساعدة القانونية من خالل أي وسيلة اتصال صوتية 

ي المحكمة.
ومرئية قبل ظهورك �ف
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تفتيش األشخاص وممتلكاتهم
؟ ي

إذا لم أكن قيد االعتقال فهل يمكن تفتي�ش

طة تفتيشك )وتفتيش سيارتك أو قاربك أو أي  يمكن لل�ش
مركبة وغ�ي ذلك من الممتلكات( إذا كانت هناك أسباب 

: ي حيازتك ألّي مما يىلي
معقولة لالشتباه �ف

أي بضائع م�وقة أو أي بضائع تم الحصول عليها    ■
، عىل سبيل المثال من بيع المخدرات ي

بشكل غ�ي قانو�ف  

أو المخدرات الممنوعة  ■

أو أي عن� تم استخدامه أو يمكن استخدامه الرتكاب    ■
ة، مثل أدوات اقتحام السيارات أو المنازل جريمة خط�ي  

ف أو األسلحة أو األدوات الخطرة  أو السكاك�ي  ■

ر ف ات الل�ي أو مؤ�ش  ■

طة أيًضا تفتيشك وتفتيش سيارتك، إذا كانت  يحق لل�ش
: ي ما يىلي

لديهم أسباب منطقية لالشتباه �ف

ة وقعت ي ارتكاب جريمة خط�ي
استخدام األدوات �ف  ■

حيازة بضائع م�وقة أو بضائع تم الحصول عليها    ■

ي
بشكل غ�ي قانو�ف  

حيازة مخدرات محظورة  ■

ي ارتكاب جريمة
االشتمال عىل عنارص تم استخدامها �ف  ■

ي   ي األماكن العامة أو المدرسة ال�ت
حدوث حاالت جارية �ف  ■

توجد فيها السيارة من شأنها أن تعرض السالمة العامة    
ة أو إىل مخاطر كب�ي  

ي السيارة مطلوب  
ي أن شخص ما �ف

طة �ف اشتباه ال�ش  ■
لالعتقال.  
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ي  طة لسلطات الطوارئ العامة ال�ت أثناء استخدام ال�ش
تمكنهم من تفتيشك أو تفتيش سيارتك، إذا كنت أو 

ي “طريق أو منطقة مستهدفة”.
كانت سيارتك �ف

ما الذي يتضمنه التفتيش؟

طة جسدك من أعىل ألسفل، وأن  قد تتحسس ال�ش

تطلب منك إزالة مالبسك الخارجية وحذائك والنظر 

ي 
و�ف داخل مالبسك ومتعلقاتك واستخدام جهاز إلك�ت

للكشف عن المعادن. ويمكنهم أيًضا أن يطلبوا منك 
نفض شعرك وفتح فمك.

طة طلب التعري من أجل التفتيش إال إذا  ال يمكن لل�ش
وري.  ي أن ذلك رصف

كانت لديها أسباب معقولة لالشتباه �ف

طة، لكن يمكن  ي قسم ال�ش
طة بذلك عادة �ف تقوم ال�ش

ة  ي حالة الظروف الخط�ي
ي أماكن أخرى �ف

أن تقوم بذلك �ف
طة أن توفر لك القدر الالزم  والعاجلة. ويجب عىل ال�ش

من الخصوصية.
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بقدر ما هو معمول به، يجب تنفيذ التفتيش بواسطة 
طة من نفس جنس الشخص الذي يتم تفتيشه.  ضابط �ش
 ، ي حالة ُطلب منك التعري للخضوع للتفتيش الشخيصي

�ف
ي منطقة 

فيجب أن يتم ذلك، بالقدر المستطاع عملًيا، �ف
خاصة بعيًدا عن مرأى األشخاص من الجنس اآلخر، 

ي عملية 
ف �ف وعن مرأى األشخاص اآلخرين غ�ي المشارك�ي

التفتيش.

يجب أال يتضمن التفتيش بالتعري تفتيش تجاويف    
جسم الشخص أو فحص الجسد باللمس.  

ي حالة كان الشخص الذي يتم 
وت�ي أحكام خاصة �ف

ف 10 و17 عاًما أو إذا كان معاق ذهنًيا. تفتيشه ب�ي

طة القائم بالتفتيش اإلفصاح عن  يجب عىل ضابط ال�ش
طة  ك ضابط ال�ش اسمه ومكان عمله. ويجب أيًضا أن يخ�ب

بسبب التفتيش. وإذا امتنعت عن التفتيش فقد ترتكب 
بذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
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كالب المخدرات

طة كالًبا مدربة الكتشاف المخدرات  تستخدم ال�ش
ي 

الممنوعة. وغالًبا ما يتم استخدام هذه الكالب �ف
السجون ومحطات السكك الحديدية واألماكن العامة. 
إذا أشار كلب إىل إمكانية حملك لمخدرات، فقد يكون 
طة “شك معقول” ما يسمح لهم بتفتيشك. لدى ال�ش

مذكرات التفتيش

لك  ف طة عىل مذكرة تفتيش لتفتيش م�ف قد تحصل ال�ش
طة أيًضا بتفتيش  أو منشآتك الخاصة. وقد تقوم ال�ش

ي هذه المنشآت وقد تستخدم 
أي شخص موجود �ف

القوة المعقولة لدخول المنشآت إذا كان لديها إذن 
بالتفتيش. وإذا قمت بإعاقة أو تعطيل األشخاص 

ف عىل التفتيش بموجب مذكرة، فإن هذا سوف  القائم�ي
ُيعت�ب جريمة يعاقب عليها القانون.

يلي
ف العنف الم�ف

اًل فيما يتعلق بارتكاب جريمة  ف طة م�ف إذا دخلت ال�ش

م باالستفسار  ف طة تل�ت ىلي تم ادعاؤها، فإن ال�ش
ف عنف م�ف

عن حيازة أي أسلحة والبحث عنها ومصادرتها، وإذا 

ي وجود أسلحة لم يتم إخبارها بها، 
طة �ف اشتبهت ال�ش

طة طلب الحصول عىل مذكرة  فيمكن لرجال ال�ش

تفتيش، ويمكن أيًضا التفتيش عن أي مواد أو أدوات 
. ف ي ذلك السكاك�ي

ة ومصادرتها، بما �ف خط�ي

 12



اإلخالل بالنظام العام
طة باستخدام سلطات الطوارئ، إذا  قد ُيّ�ح مفوض ال�ش

كان هناك خلل واسع النطاق بالنظام العام، أو تهديد بحدوث 
ي المستقبل القريب.

اضطراب عام واسع النطاق �ف

تتضمن هذه السلطات:

تطويق المناطق 		■

إقامة حواجز عىل الطرق 		■

طلب الكشف عن الهوية 		■

إصدار التوجيهات 		■

تفتيش األشخاص والمركبات 		■

ي ذلك المركبات  
مصادرة األشياء واحتجازها، بما �ف 		■

والهواتف المحمولة  

إعالن وتحديد المناطق الخالية من الكحوليات 		■

ها حظر بيع الكحوليات أو توف�ي 		■

تفريق التجمعات 		■

13 



طة يمكنها إيقاف وتفتيش األشخاص  ي هذا أن ال�ش يع�ف
ي المنطقة “المستهدفة” ح�ت 

ومتعلقاتهم ومركباتهم �ف
إذا لم يرتكبوا أي خطأ وبدون أن يكون لديهم أي أسباب 

ي أن هؤالء األشخاص قد ارتكبوا أي 
معقولة لالشتباه �ف

خطأ.

ويمكن أن تخول الحكومة أيًضا هذه السلطات الخاصة 
للتعامل مع مواقف مثل المنتديات العالمية أو زيارات 

كبار الشخصيات من الخارج.

ام بالتوجيهات ف االل�ت
ي “بالتحرك 

طة أن تأمر�ف هل يمكن لل�ش
لألمام”؟

ي مكان 
طة أن تصدر توجيهات لك إذا كنت �ف يمكن لل�ش

: عام وإذا كانت تعتقد ألسباب معقولة أنك تقوم بما يىلي

إعاقة حركة شخص آخر  ■

عرقلة حركة المرور  ■

مضايقة أو تخويف شخص أو أشخاص آخرين  ■

ي إخافة شخص  
التسبب أو من المحتمل التسبب �ف  ■

أو أشخاص آخرين  

ويدهم   ف تزويد شخص أو أشخاص آخرين أو النية ل�ت  ■
بالمخدرات المحظورة أو ترويجها لهم بشكل غ�ي    

ي أو
قانو�ف  

محاولة الحصول عىل المخدرات المحظورة  ■

ي مكان 
إذا كنت ثماًل )تحت تأث�ي الكحول أو المخدرات( �ف

ة  طة أن تأمرك بمغادرة منطقة ما لف�ت عام، فيحق لل�ش
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طة ألسباب  تصل إىل ست ساعات إذا اعتقدت ال�ش
: معقولة أن سلوكك قد يتسم بما يىلي

ي إصابة ألي شخص أو   
احتمال تسبب سلوكك �ف 		■

ي تلف الممتلكات، أو
أشخاص آخرين أو �ف  

ي ارتفاع مخاطر السالمة العامة؛ أو
التسبب �ف 		■

إذا كان سلوكك مضطرًبا. 		■

يطي إخبارك باسمه ومحل  ف عىل ال�ش وإذا كان ممكًنا، يتع�ي
ي يأمرك بها. عمله وسبب التوجيهات ال�ت

ف بمثابة جريمة. كما يعد  ُيعد عدم االمتثال لتوجيه مع�ي
ي نفس المكان العام أو مكان آخر 

ي حالة ُسكر �ف
التواجد �ف

خالل 6 ساعات من توجيه األمر إليك بالمغادرة من هذا 
ي حالة ُسكر واضطراب سلويكي جريمة.

المكان لكونك �ف

احتجاز األشخاص تحت تأث�ي 
الُمسِكَرات

ي حالة ُسكر )تحت 
طة إذا كنت �ف قد يعتقلك ضابط �ش

ي 
ي مكان عام وكنت �ف

تأث�ي قوي للكحول أو المخدرات( �ف
الحاالت اآلتية:

■	 الت�ف بسلوك مضطرب

ي إصابة نفسك أو  
الت�ف بسلوك من شأنه التسبب �ف   ■
شخص آخر أو تلف الممتلكات؛ أو  

ي حالة ُسكر
ي الحاجة إىل الحماية المادية ألنك �ف

■	 �ف

طة  ي حالة ُسكر، فقد ُتطلق ال�ش
إذا تم احتجازك ألنك �ف

ي رعاية شخص مسؤول يتعهد 
�احك فوًرا إذا كنت �ف

بتوىلي أمرك فوًرا.
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طة من العثور عىل هذا الشخص  إذا لم تتمكن ال�ش

المسؤول، أو كنت تت�ف بعنف بحيث قد ال يتمكن 

الشخص المسؤول من السيطرة عليك، فقد تنقلك 

طة أو  طة إىل مكان احتجاز م�ح به )مثل قسم ال�ش ال�ش

مركز قضاء األحداث(.

ي حالة ُسكر، فيجب السماح لك 
عند اعتقالك ألنك �ف

باالتصال بشخص مسؤول، وأن يتم احتجازك بعيًدا عن 

األشخاص الذين ارتكبوا جرائم وأن يتم توف�ي الطعام 
اب والفراش واألغطية لك. وال�ش

طة تفتيشك ومصادرة أي متعلقات قد تكون  يحق لل�ش
بحوزتك، إذا تم احتجازك بسبب الُسكر.

يجب إطالق �احك وإرجاع ممتلكاتك، بمجرد االستفاقة 
من حالة الُسكر.
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الكشف عن الهوية
؟ ي

ي بالكشف عن هوي�ت
طة مطالب�ت هل يحق لل�ش

ي بعض األحيان بذكر اسمك 
طة �ف قد تطالبك ال�ش

طة بشكل  وعنوانك وإبراز أوراق هويتك. إذا طالبتك ال�ش
ي بها صورتك الفوتوغرافية،  ي بإبراز أوراق هويتك ال�ت

قانو�ف
فلديهم السلطة أيًضا لمطالبتك بإزالة أي غطاء عىل 
طة برؤية وجهك. يجب  وجهك للسماح لضابط ال�ش
طة أواًل طلب اإلذن منك ثم إجراء العرض  عىل ال�ش

ي أ�ع وقت ممكن. 
بطريقة توفر الخصوصية المعقولة �ف

ر  ء يغيطي وجهك بدون أي م�ب ي
إذا لم تقم بإزالة أي �ش

خاص، فقد يعت�ب هذا االمتناع جريمة. يتوفر المزيد من 
ي القسم أدناه بشأن االستجواب.

المعلومات �ف

االستجواب
هل يمكن اعتقايلي من أجل الخضوع لالستجواب؟

طة  طة اصطحابك إىل قسم ال�ش ال. قد تطلب ال�ش

ف عليك الذهاب ما لم  إلجراء استجواب، ولكن ال يتع�ي
يتم اعتقالك لجريمة. ويجب عليك التحدث مع أحد 
تيب  طة. وقد يتم ال�ت ف قبل التحدث مع ال�ش المحام�ي

ف أو مع شخص آخر للحضور خالل  مع أحد المحام�ي
 االستجواب. وال تقدم ليجل آيد نيو ثاوز ويلز 

ف لهذا الغرض. )Legal Aid NSW( محام�ي
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ف عىلي اإلجابة  هل هناك أي أسئلة يتع�ي
عنها؟

عند القيادة أو السفر:

طة باسمك وعنوانك )وأن   يجب عليك أن تخ�ب ال�ش 		■

تقدم لهم رخصتك( إذا كنت تقود سيارة أو كنت    
بصحبة سائق متعلم.  

، فيجب أن تعيطي   ي حادث س�ي
إذا كنت متورًطا �ف 		■

اسمك وعنوانك للسائق اآلخر المتورط معك. ويجب    
طة باإلضافة إىل   عليك أن توفر هذه المعلومات لل�ش  

التفاصيل األخرى للحادث.  

ف   إذا كنت تمتلك مركبة أو كنت مسؤواًل عنها، فيتع�ي 		■

طة اسم سائق المركبة وعنوانه، إ  عليك أن تعيطي لل�ش  
ذا كان/كانت قد ارتكب هذه المخالفة المرورية حسب    

االدعاءات.  

ي استخدام مركبة الرتكاب   
طة �ف إذا اشتبهت ال�ش 		■

ة، فيجب عىل مالك المركبة    مخالفة خط�ي  
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طة بأسمائهم وعناوينهم   والركاب إبالغ ال�ش والسائق    
عرف  

ُ
)وأسماء وعناوين بعضهم البعض(. وإذا لم ت  

األسماء والعناوين الكاملة لهذا الشخص فيجب عليك    
توف�ي كل ما تعرفه من معلومات حول هويته بقدر ما    

تعرف.  

ي ُيطلب منك فيها تقديم اسمك 
الحاالت ال�ت

وعنوانك

ي القطار أو  
ي ارتكابك لمخالفة �ف

إذا كان هناك اشتباه �ف 		■

ممتلكات خاصة بالسكك الحديدية  

ي أنك دون سن 18 عاًما، وكنت  
طة �ف إذا اشتبهت ال�ش 		■

ي األماكن العامة. فقد تطالبك  
تحمل أو تتناول الكحول �ف  

ي )إذا كنت دون 18  
طة بتقديم إثبات لسنك القانو�ف ال�ش  

عاًما، فقد يصادرون ما لديك من كحول(  

ي تواجدك بمكان حدثت به  
طة �ف إذا اشتبهت ال�ش 		■

ة أو كنت بالقرب منه وأن لديك معلومات   جريمة خط�ي  
قد تساعدهم.  

طة تحاول تقديم مذكرة تخلف عن دفع   إذا كانت ال�ش 		■

الغرامة  

طة لسلطات الطوارئ من أجل   ي حالة استخدام ال�ش
�ف 		■

التعامل مع حاالت اإلخالل بالنظام العام، بينما كنت    
ي أنك  

طة �ف ي منطقة مستهدفة واشتبهت ال�ش
متواجًدا �ف  

ي حالة اضطراب عام واسعة  
كنت أو ربما تصبح متورًطا �ف  

النطاق  

ا بعدم التعرض قد صدر   ً ي أن مح�ف
طة �ف إذا اشتبهت ال�ش 		

بحقك.  

طة “بالتقدم لألمام”، إذا كانت هويتك   عندما تأمرك ال�ش 		■

طة. مجهولة لل�ش  
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وبوجه عام، ُيعد عدم تقديمك لمعلومات يتوجب    
عليك تقديمها قانونًيا بمثابة الجريمة. تتفاوت    

عقوبتها بالنسبة لكل موقف.  

ف عىلي اإلجابة عىل  ، هل يتع�ي إذا تم اعتقايلي
أسئلتهم؟

راجع صفحة 6.

مصادرة البضائع
؟ ي

طة مصادرة أشياء م�ف هل يحق لل�ش

طة تنفذ مذكرة تفتيش، فيحق لها مصادرة  إذا كانت ال�ش
ي لم  ي يجدونها. وتتضمن هذا األشياء ال�ت األشياء ال�ت

طة تشتبه ألسباب معقولة  تذكرها المذكرة، إذا كانت ال�ش
أن هذه األشياء ترتبط بجريمة معينة.

: طة مصادرة ما يىلي ي مكان عام فيمكن لل�ش
إذا كنت �ف

ي ذلك أي شفرات حادة(
ف )بما �ف السكاك�ي  ■

األسلحة النارية 		■

أي سالح أو أداة أخرى يمكن استخدامها كسالح 		■

مخدرات 		■

ي أنه م�وق أو تمت حيازته  
طة �ف ء تشتبه ال�ش ي

أي �ش 	■ 

ي
بشكل غ�ي قانو�ف  

ي احتمال كونه دليل  
طة �ف ء قد تشتبه ال�ش ي

أي �ش 		■

إثبات عىل ارتكاب جريمة معينة.  

إذا تمت مصادرة أّي من هذه األشياء معك، فقد ُتّتهم 
بارتكاب جريمة جنائية. إذا كان يمكنك توضيح السبب 

ي من حيازتك لهذه األشياء، فيمكنك طلب 
القانو�ف
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استعادة هذه األشياء، ويمكنك طلب استعادتها عند انتقال 
قضيتك إىل المحكمة.

طة مصادرة: وإذا كنت دون سن 18 عاًما، يحق لل�ش

وبات الكحولية الم�ش 		■

طة بأن هناك   رذاذ الطالء، ما لم تتمكن من إقناع ال�ش 		■

غرًضا قانونًيا لحاجتك إليه.  

طة بشأنها إنذاًرا  وهناك مخالفات أخرى، قد تمنحك ال�ش

فقط، عىل األقل للمرة األوىل.
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يعات( القانون )الت�ش
ف التالية: ي القوان�ي

طة الرئيسية �ف تم تحديد سلطات ال�ش

إنفاذ القانون )السلطات والمسؤوليات( قانون سنة    		■

)LEPAR( أو ليبار )LEPRA( ا 2002 المعروف باسم لي�ب  

قانون الكفالة لعام 2013 		■

( قانون سنة 2007    ىلي والشخيصي ف الجرائم )العنف الم�ف 		■

)نيو ساوث ويلز(

طة بها ممارسة  ي يمكن لل�ش ف الحاالت ال�ت توضح هذه القوان�ي
يــــع عىل:   سلطاتها ومسؤولياتها. ويمكنك قراءة الت�ش

.www.legislation.nsw.gov.au

الشكاوى

طة قد أساءت استخدام سلطاتها،  إذا كنت تعتقد أن ال�ش
فيمكنك رفع شكوى بشأن ذلك.

يمكنك رفع شكوى عن طريق:

طة المحىلي وطلب رؤية ضابط    الذهاب إىل قسم ال�ش 		■

الوردية أو قائد المنطقة المحلية

طة االتصال بمفوض ال�ش 		■

ا(
ً
ف المظالم )مجان االتصال بمكتب أم�ي 		■	

524 451 1800 أو  

االتصال بلجان إدارة إنفاذ القانون )LECC( )الرقم    		■

.1800 657 079 ) ي
المجا�ف
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جهات االتصال
هيئة LawAccess NSW: توفر معلومات قانونية مجانية 

ي 
ع�ب الهاتف، ومشورة وإحاالت إىل خدمات أخرى، بما �ف

ي نيو ساوث 
ذلك أقرب مكتب خدمة المساعدة القانونية �ف

ويلز )Legal Aid NSW( والمراكز القانونية المجتمعية 
ي يمكنها تقديم  ف والمنظمات األخرى ال�ت ف الخاص�ي والمحام�ي

المساعدة. اتصل عىل 529 888 1300
www.lawaccess.nsw.gov.au.

ي نيو ساوث 
الخط الساخن لخدمة المساعدة القانونية �ف

ويلز الخاص بالشباب: إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما 
وتحتاج إىل المشورة العاجلة، ُير�ب االتصال الخط الساخن 
الخاص بالشباب عىل 10 18 10 1800. الخط الساخن 
ف إىل الخميس من 9 صباًحا ح�ت منتصف  متاح من األثن�ي
ي 

الليل، ومتاح عىل مدار الساعة من الجمعة إىل األحد و�ف
العطالت العامة.

ي نيو ساوث ويلز: يمكنك 
خدمة المساعدة القانونية �ف

ي المحكمة من 
الحصول عىل المشورة والمساعدة القانونية �ف

ي نيو ساوث ويلز. للعثور عىل أقرب مكتب 
الخدمة القانونية �ف

لك ُير�ب االتصال عىل الرقم 529 888 1300 أو تفضل 
.www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us بزيارة

ف )ALS(: إذا كنت من  الخدمة القانونية للسكان األصلي�ي
ي 

ف أو سكان جزر مضيق توريس، يمكنك تل�ت السكان األصلي�ي
المساعدة القانونية المجانية من الخدمة القانونية للسكان 

. اتصل عىل الرقم 767 765 1800. ف األصلي�ي

طة،  ف وتم أخذك إىل قسم ال�ش إذا كنت من السكان األصلي�ي
فإنه يحق لك االتصال فوًرا بمحايمي من خدمة اإلخطار 

 .Aboriginal Legal Service باالحتجاز التابعة لهيئة
طة أن تجعلك عىل اتصال بهذه  يمكن لجميع أقسام ال�ش

الخدمة ويهي متوفرة عىل مدار الساعة.
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 Intellectual Disability( خدمة حقوق اإلعاقة الذهنية
Rights Service )IDRS( : يمكن لخدمة منارصة العدالة 
ي تقدمها خدمة حقوق اإلعاقة الذهنية تقديم  )JAS( ال�ت
طة أو  ي قسم ال�ش

ي �ف ي من قصور ذه�ف
الدعم لشخص يعا�ف

المحكمة. اتصل عىل الرقم 908 665 1800.

ي نيو 
ف �ف ف التابعة لجمعية الحقوقي�ي خدمة إحالة المحام�ي

ي 
و�ف يد اإللك�ت ساوث ويلز: اتصل عىل 0300 9926 أو ال�ب

.ereferral@lawsociety.com.au

معلومات أخرى مفيدة
ي التفاعىلي

و�ف يتضمن الموقع اإللك�ت 		■	

www.burn-movie.com.au فيلًما عن الشباب     
ي أنشطة إجرامية.

ف �ف المتورط�ي  

ي لخدمة   
و�ف تتوفر المعلومات القانونية عىل الموقع اإللك�ت 		■

   )Find Legal Answers( إيجاد اإلجابات القانونية  
ي   

)www.legalanswers.sl.nsw.gov.au( و�ف  
ي جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.

المكتبات العامة المحلية �ف  
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ي أال ُيعتمد عليها 
ة يهي دليل عام للقانون. ينب�ف هذه الن�ش

كمشورة قانونية ونوصيك بالتحدث إىل محاٍم بخصوص 
حالتك.  

. لمزيد  المعلومات صحيحة وقت طباعتها إال أنها قد تتغ�ي
من المعلومات، اتصل بهيئة LawAccess NSW عىل 

الرقم 529 888 1300.

This brochure is available in Arabic,  
Simplified Chinese, Spanish, and Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2022

نت عىل  اطلب المنشورات ع�ب اإلن�ت
 www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Legal Aid NSW  لمزيد من المعلومات حول خدمات

هل تحتاج إيل مساعدة لتتصل بنا؟
جم، اتصل  إذا كنت بحاجة إىل م�ت

 TIS( جمة الخطية والشفهية بخدمة ال�ت
 National( عىل الرقم

 إىل 5 مساًء( 
ً
450 131 )من 9 صباحا

.LawAccess NSW واطلب

ي السماع أو التحدث؟
هل تواجه صعوبة �ف

ي السماع أو 
إذا كنت تواجه صعوبة �ف

ي 
التحدث، اتصل بنا ع�ب خدمة المرّحل الهات�ف

الوطنية)NRS(  عىل الرقم 677 133 واطلب 
LawAccess NSW أو تفضل بزيارة الموقع 

 www.relayservice.gov.au : ي
و�ف اإللك�ت
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