
 

رسیددادن اطالعات مربوط به طرح آزمایشی با   
 

(. ی نیز ترجمه خواهد شددیگراین اطالعات به روز شده و به زبان های  ) 
 

 
، از طرف وزارت عدلیە و خدمات اضطراری بە پلیس منطقە اسلو ماموریت دادە شد تا یک پروژە 2022در سال 

 آزمایشی همراە با دادن رسید را اجرا کند:
 

 پلیس اسلو با آزمایش یک راه حل فنی برای ارائە و صدور  ناحیە، یک پروژه آزمایشی در 2022"در سال           
 اعتماد بە پلیس و بازرسی های شخصی اجرا خواهد شد. برای افزایش ،کنترل های شخصیانجام تاییدیە           
 انجام شدە توسط پلیس، این اقدام باید در ارتباط با اقدامات دیگر بررسی گردد. شهرداری اسلو، سازمان ها و            
 شود.نیز باید در انجام این کار مشارکت داشتە باشند. این پروژه آزمایشی باید ارزیابی  ەطبومر اداراتسایر             
 (" 2022عدلیە و آمادگی اضطراری، )وزارت  "         

 
 

 برنامه آزمایشی
ناحیە پلیس اسلو یک طرح آزمایشی با دادن رسید برای کسانی کە توسط پلیس متوقف و کنترول می شوند، اجرا کرده 

خواهد بود. 3.9.23تا  5.12.22است. این طرح برای یک دوره نە ماهە،   
 

رسی های پیشینە تمرکز کرده است. جلسات با گذشت زمان، ناحیە پلیس بر بهبود شیوە برخورد با مردم و انجام بر
 پلیس با مردم بدون توجە بە نوع ماموریتشان باید بە بهترین شکل ممکن تجربە شوند.

 
 اقدامات زیادی در ناحیە پلیس اجرا شده وماموران یک برنامە آموزشی را پشت سر گذاشتە اند.

 
اقداماتی است کە باید برای افزایش اعتماد عمومی بە طرح آزمایشی با دادن رسید در زمان کنترول شخص، یکی از 

 پلیس مورد آزمایش انجام شود.
 

 منظور
در عمل، تأثیر این طرح  طرح آزمایشی با رسیدمنظور از طرح آزمایشی کسب معلومات در مورد نحوه عملکرد یک 

 بر اعتماد بە پلیس و بە چە قسم این کار بر روش های کاری پلیس تأثیر دارد.
 

کنترول های شخصی یک ابزار مهمی در کار پلیس است. اگرچە آنها ضروری و قانونی هستند، اما برای برخی از 
 کسانی کە کنترل می شوند، می تواند بە عنوان یک فشار ناعادالنە تلقی شود.

 
 ر موردداساس تصمیم گیری همچنین و  اشخاص بدهداین طرح آزمایشی باید اطالعات بیشتری در مورد کنترول 

 دهد.پیشنهاد بە وزارتخانە را در آینده های احتمالی طرحچنین 
 
 

مینوتنک و دیگر سازمانهای مربوطە در این پروژە مشارکت دارند.، ، انجمن وکال  OMOD ،شهرداری اسلو  
 

 د.قرار گیرارزیابی مورد باید  ایشیطرح آزماین 
 
 

 به چه کسی رسید دادە می شود؟
افرادی کە در یک منطقە بزرگ و محدود در مرکز اسلو هستند )نقشە را ببینید( و توسط  در طول دوره آزمایشی،

 .پلیس متوقف و کنترول می شوند، رسید دریافت می کنند
 

این کارمندان دایرە امور بیگانگان در ادارە پلیس مرکز شهر هستند کە در این پروژە شرکت دارند. بقیە مامورانی کە 
 ت دارند، رسید نمی دهند.در این ناحیە ماموری



 
ست؟یکنترل شخص چ  

 هایمجوزدر ان مکانها رعایت است کە  یعموم یهابا مردم در مکان سیپل یهامالقاتبە معنای  شخص  کنترول
 .الزامی می باشدها دستورالعمل ایمقررات  ،یقانون

 
 قانون پلیس 7ماده  -دستگیری و تفتیش 

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

 
 بازرسی اسلحه بر أساس  مادە 7a قانون پلیس

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

 قانون پلیس 10ماده  -بازرسی امنیتی 
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-04-53 

 

قانون راهنمایی و رانندگی 10مادە  –کنترل ترافیک   

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

 
قانون کیفری ١٦٢مادە  –کنترل مشخصات   

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

قانون بیگانگان 21مادە –کنترل بیگانگان      
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-05-15-35 

 
 
دهد ینم دیرس به هنگام برخورد، سیپل که واردیم  

 

یجلسات عموم ریداوطلبانە و سا یگفتگوها   • •  

شده یزیبرنامە ر شیاز پ یکیتراف یکنترل ها   • •  

اتتجمعاز )بە عنوان مثال اخراج  سیبر اساس قانون پل یاقدامات جمع   • •(  

یکنترل مرز   • •  

 یآتش سوزبە هنگام بە عنوان مثال  ە،یتخلالزام بە در صورت    •
 
 

افتد؟ یم یچه اتفاق کردم، افتیدررا  دیرس بعد از اینکه  
است کە شما  یاطالعات نیکند. ا یم ادداشتیتولد شما را  خینام و تار سیکامالً داوطلبانە است، اما پل دیرس گرفتن

 یثبت مسیستم  کیدر  این معلومات .دیمراجعە کن از قانون کیفری 162ە مادە ب د،یهست سیآن بە پل دادنموظف بە 

بە  دیرس کی. دیشده ا کنترلدهد کە شما  یو نشان مقرار می گیرد استفاده مورد  یشیطرح آزمااین شود کە فقط در 
.ندارد یعواقب چیخود ه یخود  

 
قانون مربوط بە کنترل کردن تولد، زمان و مکان +  خینام، تار قبیلاز  معلوماتی یحاو دیکن یم افتیکە در یدیرس

.را انجام داده است این کنترل( تیره خدم)شما امورکدام م نکەیدر مورد ا یاطالعات ن،یاست. عالوه بر ا  
 

چە کار باید بکند تا بتواند  کنترلشخص مورد  نیو همچن این پروژە،در مورد  یاطالعاتخالصە  یحاو نیهمچن دیرس
 .بدست اورد رهیو غ دنظریتجد امکان درخواست، این کنترل انجام شدەدر مورد ی شتریاطالعات ب

 
د؟یریگ یم دیاز کجا رس  

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


 شوند: یم صادردر مرکز اسلو  واقع در منطقە نیدر ا دهایرس ،یشیدوره آزمااین طول  در
 

، Sognsveien نییبە پا Ring 2، از Ring 2تا  RV4 ،RV4تا  RV150 ،RV150تا  E6 نیدر منطقە ب این طرح اولیە

gate Thereses  وPilestredet  تاRV162  و ازRV162  تاE6 (دینیشود. )نقشە را بب یانجام م 
 
 

 تماس با پلیس
 سیاز پل یسواالت کلیا اینکە در مورد این کنترل  د،یخواه یم یشتریاطالعات ب ازمایشیطرح این در مورد  اگر

، و یا شمارە تلفن post.oslo@politiet.noاز طریق  سیبا پل دیتوان یم ،یا بە هر دلیل دیگری ارید،د

 تماس بگیرید. 02800
 

 :دیاستفاده کن لیمیا نیاز ا - بفرستید سیپل درخواست اعتراض خود را برای  دیخواه یاگر م
 

post.oslo@politiet.no 
 
 
 ترجمە خواهد شد.نیز زبان  نیبە روز شده و بە چند ین معلوماتا

 
 

 

mailto:post.oslo@politiet.no
mailto:post.oslo@politiet.no

