
 
 

 

 
 إيصال باستالم مشروع قانونمعلومات حول 

 
 (سيتم تحديث هذه المعلومات وترجمتها إلى العديد من اللغات)

 
 :شرطة مقاطعة أوسلو بتنفيذ مشروع تجريبي باستالم إيصالقد كلفت وزارة العدل  تكون ،2022بحلول نهاية 

 

عرض وإصدار إيصال من أجل  لقانون تنفيذ مشروع تجريبي في شرطة مقاطعة أوسلو 2022قبيل نهاية عام  يجري"

من في سياق تدابير أخرى  هذه اإلجراءاتينبغي النظر إلى ، إذ إثبات إجراءات التحقق من الهوية التي تقوم بها الشرطة

ات الفاعلة الجهبعض إشراك بلدية أوسلو و والعمليات التي يقومون بها، كما يتعينأفراد الشرطة  زيادة الثقة فيأجل 

 (2022)وزارة العدل ."تقييم المشروع في هذا الملف، حيث سيتمذات الصلة والمنظمات األخرى 

 
 

  مشروع قانون
تهم من وفحص هوي توقيفهمبتسليم إيصال لألشخاص الذين يتم  لقانون قامت شرطة مقاطعة أوسلو بتنفيذ مشروع تجريبي

 03.09.2023إلى 05.12.2022سيتم اختبار هذا المشروع التجريبي لمدة تسعة أشهر، بدء من ، وقبل الشرطة

 طويلة على تحسين معاملتها لألفراد وتعاملها مع إجراءات عمليات التحقق من الهوية. مدةة لعوقد ركزت شرطة المقاط

 ظر عن المهمة.إن تعامل الشرطة مع المواطنين يجب أن يشكل تجربة جيدة وإيجابية، بغض الن

 
 تم اتخاذ العديد من التدابير في شرطة المقاطعة كما جرى تنفيذ عدة برامج تدريبية لكل العاملين.في هذا السياق، 

يعد مشروع قانون باستالم إيصال عند التحقق من الهوية بمثابة أحد التدابير التي يتعين تنفيذها بغرض تعزيز ثقة الجمهور و

 في الشرطة.

 
 الهدف

هو التوصل إلى المعرفة الكافية بشأن كيفية تطبيق ألية تسليم اإليصال في الحياة  المشروع التجريبي هذا الهدف منإن 

 ي. عمل الشرطال أساليبيؤثر على من شأنه أن يف ذلك كالنظام على الثقة في الشرطة، وكهذا العملية، وكيف يؤثر 

أن هذه التدابير تمثل البعض  رىفي الوقت نفسه قد يالشرطي، وعمل الأداة مهمة في ويعتبر الشرطي الذي يؤدي هذا العمل 

 .بالرغم من أنها تدابير ضرورية وقانونيةعبئًا غير عادل على أولئك الذين يخضعون للفحص، 

التحقق من الهوية الشخصية، كما أنه سيصير  بخصوصإن مشروع القانون من شأنه أن يمد السلطات بمعرفة متزايدة 

  .الشروع في العمل على مخطط محتمل الستالم إيصال مستقباًل ب المتعلقتخاذ القرار أساًسا ال

 
 

وكذلك الجهات المنوطة ، Minotenk ، واتحاد المحامين، وOMODو ،بلدية أوسلو :كل من في العمل شاركوي

 األخرى ذات الصلة.

 

 
 تقييم المشروع التجريبيضرورة 

 
 يحصل على اإليصال؟الذي من 

ن داخل منطقة كبيرة ومحدودة تقع في وسط أوسلو ديالمتواجوفحص بعض  توقيفربما سيجري خالل الفترة التجريبية، 

 بذلك. إيصااًل من قبل قوات الشرطة حيث يتلقون )انظر الخريطة( 

 
أما  ،في هذا المشروع التجريبيUEH والعاملون بـ وقسم الوافدين األجانب Enhet Centrumيشترك العاملون في 

 إيصاالت. هذه المنطقة فلن يمنحوافي نفس  الذين لديهم مهام باقي أطقم العاملين

 
 



 ما هو فحص الهوية لألفراد؟
 فحص الهوية هو مقابلة الشرطة مع الجمهور في األماكن العامة مما يتطلب لوائًحا وبنودًا في القانون.

 

 7ة مادال -قانون الشرطةل طبقًا التوقيف والتفتيش

53-04-08-https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995 

 
 أ من قانون الشرطة 7التفتيش عن السالح طبقًا للمادة 

53-04-08-/NL/lov/1995https://lovdata.no/dokument 

 

 10مادة ال - قانون الشرطةلطبقًا التفتيش األمني 

53-04-08-https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995 

 

  10مادة ال -مراقبة المرور طبقًا لقانون المرور

4-18-06-https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965 

 
  162المادة  -مراقبة األفراد طبقًا للقانون الجنائي 

28/*-20-05-/NL/lov/2005https://lovdata.no/dokument 
 

 21المادة  -مراقبة المهاجرين طبقًا لقانون الهجرة 

35-15-05-https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008 

 
 

 لقاءات مع رجال الشرطة الذين لم يعطوا إيصاًل 

  ومقابالت أخرى مع الجمهورالمحادثات الطواعية  •

 ضوابط مسبقة لمراقبة المرور  •

 (اإلجراءات العامة طبقًا لقانون الشرطة )مثل تفريق التجمعات •

 تفتيش الحدود •

 قالحرائ حاالت في أثناء حاالت اإلخالء، على سبيل المثال •

 
 

 
 

 
 

 ماذا يحدث عندما أحصل على إيصال؟

هذه معلومات يتعين تقديمها للشرطة، ف ،طوعي تماًما، لكن على الشرطة تدوين االسم وتاريخ الميالد أمر قبول اإليصال

 وذلك بهدف، فقط في هذا المشروع التجريبي إاليستخدم ال المعلومات في سجل  دوين هذهتيتم كما  ،162المادة  راجع

  عواقب.ثمة حد ذاته  ، لكن ليس لإليصال فيةهويالفحص إلجراء  خضعقد  الشخص إيضاح أن
سيحتوي اإليصال الذي ستتلقاه على معلومات تتعلق باالسم وتاريخ الميالد والتوقيت والمكان باإلضافة إلى اإلشارة إلى 

 الهوية. القانون المخّول لهذا التفتيش، وكذلك معلومات عن المسئول )رقمه( الذي أجرى فحص
 موضع الفحصالشخص  حصولكيفية  إلى مشروع القانون، باإلضافةيحتوي اإليصال أيًضا على معلومات موجزة عن 

 ، وكذلك إمكانية تقديم شكوى.جراءهذا اإلالمزيد من المعلومات بشأن  لىع

 
 كيف تحصل على إيصال؟

 :تم إصدار اإليصال في منطقة وسط أوسلويسخالل الفترة التجريبية، 

 
 الواقعة بين:يتم تنفيذ هذا المشروع التجريبي في المناطق 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/*
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35


E6 til RV150, RV150 til RV4, RV4 til Ring 2, fra Ring 2 ned Sognsveien, 
Thereses gate og Pilestredet til RV162, og fra RV162 til E6.  
 (انظر الخريطة)

 
 التصال بالشرطة

في حالة الرغبة في الحصول على المزيد من المعلومات حول مشروع القانون، أو في حالة وجود أسئلة عامة للشرطة  

أي أمر آخر، يمكنك التواصل مع الشرطة على البريد اإللكتروني بشأن الفحص األمني، أو سبب ذلك الفحص أو بشأن 

  التالي:
 

post.oslo@politiet.no 

 

 أو االتصال على رقم الهاتف التالي:

 

02800  
 

 وفي حالة الرغبة في تقديم شكوى للشرطة، رجاء استخدام البريد اإللكتروني التالي:

 

post.oslo@politiet.no 

 
من اللغات. يتم تحديث المعلومات وترجمتها إلى العديدس  
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