
 

 

 

  (CIIPA) 2002) لعام شخصية األفراد تحديد( التحقيقات الجنائيةقانون 

   2013عام ل شخصية األفراد) التحقيقات الجنائية ( تحديدقانون  تعديل علىأجري ، 2013تشرين الثاني عام  /في نوفمبر
(CIIPA) قانون من 16لمادة على اأكبر و صالحية جديدة ضفاء. حيث تم إ  CIIPAالجديدة فيالصالحية لغرض من . ا 
CIIPA  اضروريآخر قد يكون  غطاء الوجه أو القيام بأي شيء رفعشخص الطلب من أن ي يتمكين الشرط من أجل 

 .ته رؤية وجه الشخص ألغراض تحديد هويمن  يشرطالبشكل معقول لتمكين و

شرطة غرب  قامت  حيث )""النقابعبرقالقانون  ( والذي عرف بوقد ركزت وسائل اإلعالم على هذا التعديل التشريعي 
حظيت بتغطية إعالمية مكثفة التي حادثة البعد خاصة  دفراشخصية األ تحديدبمراجعة الصالحيات المحددة في أستراليا 

أوجه العيوب وبعض وجد أن هناك بعض حيث ساوث ويلز.  في نيو "النقاب"مرأة ترتدي البرقعحول إ جرتوالتي 
 .بشكل صحيح شخصية األفرادلتعرف على على االشرطة  من قدرة الذي يحدو اأستراليغرب القصور في قانون 

 .العيوبتلك  مثل عالج هذا التعديل وقد

 قانونال

يرتديها الشخص ،  التي وجهغطاء الللشرطة أن تطلب إزالة أو تعديل الصالحية  CIIPA قانونأ) من 4(16تعطي المادة 
رؤية وجه الشخص أو التحقق من من  يلشرطالتمكين آخر يكون ضروريا أو أن يطلب من الشخص القيام بأي شيء 

 .عطاهشخصية م معلوماتأي  ةصح

 تعريف

 . كليا أو جزئيا إما يرتديه الشخص يغطي الوجهيشمل ذلك أي شيء ، غطاء الوجه لواسعة جدا متعددة وهناك تعريفات 
 رسم الوجه أوب يقوم يمكن أن يشمل الشخص الذي كما القبعات و الخوذات ، و النظارات الشمسية أو أقنعة الوجه.  مثل

من  شخصية الفردتحديد  عالمة مميزة بالوجه والتي يمكن يغير مظهر الشخص أو يخفي  قد  )مواد زينة( ماكياج وضع
 .لهاخال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAQs 

 أسئلة وأجوبة

 وجهي ؟اء إزالة غطأن يطلب مني  يلشرطل متى يمكن

منك تقديم  أن يطلب شرطيسمح للت 2002 لعام ) تحديد شخصية األفراد(  ةالجنائي اتمن قانون التحقيق 16المادة 
 : معقولالشرطي مشتبها بشكل وجه ، إذا كان الطلب بعد ذلك رؤية يثم الشخصية  كمعلومات

 رتكاب جريمة ، أوإو يرتكب أو على وشك أرتكب ، إالشخص قد  ا كانإذ •
 .الجريمةإشتباه ب التحقيق في جريمة أو أثناء الشرطة  قد يكون الشخص قادرا على مساعدة  •

 وال يعتمد ذلك عما إذا كان متعلقا وجه غطاء الة لإزاطلب تعديل أو أن يعلى  اقادرالشرطي كون يسمن الناحية العملية ، 
مخالفة مرورية بسيطة  بسببأو   ءستدعاأمر إله ما إذا كان الشخص قد صدر وكذلك جنحة صغيرة  ريمة خطيرة أوبج

 . السرعة أثناء القيادة مثل

 وجه ؟الزالة غطاء إ مني طلبيما هي مسؤولياتي عندما 

إزالة أو تعديل أكبر قدر تطلب التي تو تحديد هويتكفي  يشرطالغطاء الوجه وذلك لمساعدة تعديل إزالة أو ينبغي عليك 
 .كليا أو جزئيا وجهك  إما من غطاء الوجه الذي يغطي

قد يتضمن ذلك إظهار وجهك كما هو الالزم للتعرف عليك. طاء بالقدر تعديل الغمنك إزالة أو سوف يطلب الشرطي 
 . مقبولة ومشروعة مثل رخصة القيادة أو جواز السفرأي وثيقة هوية على  موجود

قادرا على التحقق من صحة أي تفاصيل يكون الشرطي متثال للطلب ، وحتى اإلمع الشرطي  نتظار كما يطلب منك اإل
 .  اقمت بتقديمهشخصية 

إزالة أو  يالشرط منيطلب سيهل  أو جواز السفر ؟القيادة رخصة  عن الصورة المثبتة على ابدو مختلفأماذا لو كنت 
 رخصة القيادة أو جواز السفر ؟للتأكد من تطابقها مع الصورة الفوتوغرافية الملصقة على فقط  وجهتعديل غطاء ال

 حيث قد تساعد  للتعرف عليك. تعديل غطاء الوجهإزالة أو الشرطي  منك يطلب سوف، أن يطلب ذلك عندئذإحتاج إذا 
 .في التعرف عليك الشرطيرخصة القيادة أو جواز السفر ة المثبتة على الصور

 وجهي ؟ غطاءإزالة  عندالجنس  تواجد شرطي من نفس أن أطلب نييمكنهل 

 كمن نفس جنس شرطيا وإذا كان هناك  تك، خصوصي علىدرجة معقولة ب الشرطي حافظأن يتتطلب سياسة الشرطة 
 .الهويةإجراء تحديد يقوم هذا الشرطي ب، يجب أن موجودا

 .في كل حالةحضور شرطية أنثى تشغيلية والتطبيق العملي فإنه لن يكون من الممكن تتعلق باألمور ال ألسباب

 لطلب؟أخضع لهل ينبغي علي أن من نفس الجنس ،  شرطيلم يتوفر ماذا يحدث إذا 

كرامة الحترام إلتخاذ جميع التدابير المعقولة إ تتطلب من الشرطيسياسة الشرطة إال أن متثال للطلب ، اإل عليكنعم ، يجب 
 . واحد فقط شرطيأمام الشخصية تحديد اإجراء ما لم يكن هناك أسباب تتعلق بالسالمة ، يتم للشخص والخصوصية 

 ؟تيماذا عن خصوصي



كان الظروف. إذا تلك في  تكخصوصيالمحافظة على معقول من  قدر منك ذلك توفير طلبيقوم الشرطي الذي يسوف 
الشرطة لتعديل أو الذهاب إلى قسم خصوصية إضافية على سبيل المثال حفاظ على طلبك لل على يالشرطيوافق ، قد ممكنا 

 .إزالة غطاء وجهك

  الشرطي.متثال لطلب اإل عليكالظروف، يجب  تلكفي  تحقيقه الخصوصية ال يمكن الخاص بطلبك كان ومع ذلك، إذا 

 عليهالذين يرتدون أغطية الوجه ألسباب ثقافية أو دينية ، يجب األفراد لتعامل مع الشرطي عند امن سياسة الشرطة  تتطلب 
 .فردحساس تجاه معتقدات الأن يتعامل بشكل  التأكد من

 ؟للطلبل امتثاإل تماذا يحدث إذا رفض

إعتقالك متثال قد يؤدي إلى رفض اإلإن . يالشرطوجهك عند الطلب من قبل  تعديل غطاءإزالة أو  ترفضإذا جريمة  إنها
 . إليك  ه تهمةيجووت

 .شهرا 12لمدة أقصاها قوبة بالسجن ع متثالعدم اإليحمل 

 شرح طلبه ؟من الشرطي ي أن أطلب نيمكنهل 

شرح مثل هذا بدائما يقوم الشرطي شرح طلبه لتعديل أو إزالة غطاء الوجه. يجب أن ي أن يقوم بالشرطسؤال نعم، يمكنك 
 . كقاعدة عامة  الطلب

تفهم ما هو  الشرطي على اإلقتناع بأنك مترجم لمساعدة  يتواجدإذا كان لديك صعوبة في فهم اللغة اإلنجليزية ، يمكن أن 
 .ذلك يطلب منك لماذاو همطلوب منك أن تفعل


