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مت إصدار هذا الكتيب عن طريق املساعدات املالية املقدمة من هيئة القانون والعدل بوالية نيوساوث
ويلز .تسعى الهيئة إلى حتقيق العدل واملساواة لنظام العدالة ،وكذلك تطوير سـبل احلصول على
العدالة ،وخصوصا بالنسبة لهؤالء األشخاص األقل نصيبا ً من الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية.
املوقع على شبكة اإلنترنت:
http://www.lawfoundation.net.au
إخالء مسؤولية :أي آراء مت التعبير عنها في هذا الكتيب هي للمؤلفني وال تعبر بالضرورة عن وجهات
نظر جلنة حكام هيئة القانون والعدل.

ﺇﺫﺍ ﺇﺗﺼﻠﺖ ﺑﻚ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻸﻣﻨﻴﺔ ) (ASIOﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ) (AFPﺃﻭ ﺷﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ :
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ﺇﺣﺘﻔﻆ ﺑـﻬﺪﻭﺋﻚ؛
ﺃﻃﻠـﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﹶﻫﻮﻳﹼﺘﻬﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﺿﺤﻮﺍ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ؛
ﹸ
ﺃﻃﻠـﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻬﻢ .ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺫﻧﺎ ﹰ
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺗﻔﺘﻴﺸﻚ ﺃﻭ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﺭﺍﺗﻚ
ﹸ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﺃﺧﺒﺮﻫﻢ ﺃﻧﻚ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺸﻚ .ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺮﹼﻭﺍ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺭﻓﻀﻚ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﹰ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﲢﺎﻭﻝ ﻣﻨﻌﻬﻢ؛
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺿﺒﺎﻃﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ) (ASIOﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺫﻧﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﻻ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ
ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﺌﻠﺘﻬﻢ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ؛
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺿﺒﺎﻃﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ) (AFPﺃﻭ ﺿﺒﺎﻃﺎ ﹰ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺈﺳـﻤﻚ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻚ
ﻭﻟﻜﻦ:

ﻻ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻗﻮﺍﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺈﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻚ
ﻣـﺤﺎﻡ ﺃﻭﻻ ﹰ
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ﺃﻃﻠـﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟـﻤﻨـﺰﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻞ ﺑـﻤﺤﺎﻡ ﻓﻮﺭﺍ ﹰ )ﺃﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺇﺗﺼﻞ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟـﻤﺤﺎﻣﲔ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜﻨﻚ ﺫﻟﻚ ،ﺃﻭ
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ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﺪﻟﻴﻞ ﻟـﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(؛
ﺃﻃﻠـﺐ ﺟﻠﻮﺱ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻣﻌﻚ؛
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ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﹶ
ﺷﻲﺀ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺇﺳـﻤﻚ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻚ؛
ﻧـﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ؛
ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃ ﹼﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺫﻧﺎ ﹰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ،
ﺃﻃﻠـﺐ ﹸ
ﹸ
ﺗـﺤﻘﹼ ﻖ ﻣﻦ ﺃ ﹼﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ؛
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺫﻥ ﺗﻔﺘﻴﺶ ،ﹶ
ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺨﻮﻝ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﻠﻀﺒﺎﻁ  ،ﻭﺃﻧﺖ ﻏﻴـﺮ ﻣﻀﻄﺮ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣـﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺫﻥ
ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؛
ﻗﻴـﻮﺩ ﺃﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻮﻩ؛
ﺗـﺤﻘﱠﻖ ﳑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﹸ
ﹶ
ﻳـﺰﻭﺭﻭﻧﻚ ،ﻣﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻭﻗﺖ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﻢ؛
ﺇﺣﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻞ ﻷﺳـﻤﺎﺀ ﻭﺃﺭﻗﺎﻡ ﻫﻮﻳﺎﺕ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﹶ
ﺇﺣﺘﻔﻆ ﺑﺴﺠﻞﹼ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻷﻱ ﺇﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺃﻭ ﹸﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺣﺪﺙ ﻟﻚ ﻣﻦ ﹺﻗ ﹶﺒﻞ ﺃﻱ ﺿﺎﺑﻂ.
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مُقدّ مـة الطبعـة الثالثة
إن الطبعة األولى من قوانني اإلرهاب :الـمُ نظمة األستراليـَّة لإلستخبارات األمنية ()ASIO
والشرطـَة وأنت ،قد نشرت سنة  ،٢٠٠٤مرفق معها إستمارات للمشاركة ،من قبل فريق متفرّغ من
ُّ
الـمتطوعني ومنظمة  AMCRANومركز اجلالية القانوني بجامعة  UTSومـجلس نيوساوث ويلز
للحريات الـمدنية .وقد تـمّ طبع وتوزيع أربع آالف نسخة باللغة اإلنكليزية  ،وما تبقى اآلن هو
بعض النسخ األرشيفية.
وقد نالت إستحسان اللجان البرملانية ،كما تلقينا العديد من عبارات التقدير .فمن الواضح أنّها
قامت بتلبية رغبة كانت ضمن اجلالية ملعرفة وفهم قوانني مكافحة اإلرهاب .وهذا ليس فقط
أل ّن القوانني كانت جديدة ،أو ألنّها رسمت نقلة هامة فيما يتعلق بحقوق وواجبات الـمواطنني
األستراليني وحكوماتهم ،ولكن أل ّن القوانني كانت معقّ دة ومن العسير فهمها ولم يكرس أح ٌد املوارد
الالزمة لتفسيرها للجالية.
أصبحت
ّ
ومع ذلك فإنه عند توزيع الكتيب رسميا ً كان قد أصبح قديـما ً يحتاج إلى التحديث ،حيث
قوانني مكافحة اإلرهاب سارية املفعول ما بني الوقت الذي مت فيه طبع ونشر الطبعة األولى .وبعد
الطبعة األولى ،مت اإلنتهاء من الطبعة الثانية وأصبحت في متناول األيدي عبر اإلنترنت من خالل
مواقع  AMCRANومركز اجلالية القانوني  CLCبجامعة  UTSمبوافقة هيئة القانون والعدل.
إال أ ّن هذه الطبعة أيضا ً كانت قد أصبحت قدمية قبل حتى أن ترسل للطباعة وذلك ألن مقدارا ً
وفيرا ً من القوانني اجلديدة عدت الطبعة الثانية قدمية حتتاج إلى التحديث .وأتيح لنا أيضا عقد
جلسات قانونية تثقيفية للجالية والتواصل معها .كما ساهمت بعض اجللسات التي كانت في
احملاكم آنذاك ببعض التوجيه .كل هذه التجارب مجتمع ًة كوّنت عناصر الطبعة الثالثة من هذا
الكتيب.

١

مُقدّ مـة
منذ العام  ،٢٠٠٢قامت احلكومة األسترالية بسن بنود عديدة من التشريعات اخلاصة مبكافحة اإلرهاب
كجزء من حـملتها لضمان أمن أستراليا ولكَ ي تفي بالتزامات أستراليا الدولية.
يـُحاول هذا الكتيب اإلجابة على اإلستفسارات العامة للناس بخصوص قوانني مكافحة اإلرهاب.
السلطات والـمَهام الواسعة للـمُ نظمة األستراليـَّة لإلستخبارات األمنية
كما يتناول الكتيب ُّ
( )ASIOوالشرطة األسترالية الفدرالية ( )AFPوإلى حدّ ما صالحيات شرطة الوالية.
سلطات ( )ASIOو( ،)AFPيجب عليهما أن تكونا قادرتني على تبرير
بالرغم من سعة نطاق ُ
أعمالـهما .توجد طرُق إلنصاف األشخاص الذين يتأثرون سلبيا ً في حال حدوث ممُ ارسات غير الئقة مِن
السلطات ،والتي تـمّ إيـجاز بعضها في هذا الكتيب.
ِقبَل هذه ُّ
هذا الـمجال من القانون يتطوّر بسرعة شديدة ،وهو بالغ التعقيد ،لذلك ننصحكم بشدّ ة بقراءة
هذا الكتيب بالكامل وبـحرص كَ ي تفهموا حقوقكم  .كما أن هناك أيضا سلسلة من الترجـمات
لـهذا الكتيب :العربية والبهاسا اإلندونيسية واألردية .الرجاء زيارة موقعنا على الشبكة اإللكترونية
( )http://amcran.orgدوريا ً ،وذلك من أجل التحقق من أي تغيـيرات جديدة محتملة.
ال يـجب اإلعتماد على هذا الكتيب كبديل لطلب النصيحة القانونية ،فإن الـمقصود منه هو توفير
معلومات عامة فقط .إذا وَجدت نفسك في موقف صعب يجب عليك اإلتصال بـمحاميك فورا ً من
أجل طلب النصيحة القانونية ،إذا كان الوضع يسمح بذلك.
بعض الـمنظمات التي يـُمكنها مساعدتك مذكورة في نـهاية هذا الكتيب

وقد أصبحنا اآلن أيضا ً قادرين بفضل التـمويل السخي من مؤسسة القانون والعدل في والية
نيوساوث ويلز ( )Law and Justice Foundation of NSWعلى إنتاج نسخ مترجمة
باللغات العربية والبهاسا اإلندونيسية واألردية باإلضافة إلى النسخة األصلية باللغة اإلنكليزية.
وتشتمل هذه الطبعة اجلديدة على تصحيحات ثانوية لبعض أدق النقاط القانونية كما حتتوي
على حتديثات تعرِض آخر التغييرات القانونية مبا في ذلك قانون اخملالفة الذي يتعلق بالـمُ خالَطَ ة ومادة
السرّية وأ ُذنات املراقبة واإلحتجاز الوقائي وقانون التوقيف وصالحيات التفتيش.

نود شكر كل من ساهم في إجناز هذا الكتيب كما نو ّد شكر اجلالية لدعمها املستمر.
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إنتهاكات تصنف حتت بند ‘اإلرهاب ‘

 ٣.١.٢ما هي اإلنتهاكات الـمتعلقة بأعمال إرهابية ،وما هي العقوبات ؟

هناك نوعان رئيسيان من جنايات اإلرهاب وفق القانون األسترالي:جرائـم تتعلـّق “بأعمال إرهابية”،
وجرائـم تتعلـّق “بـمنظمات إرهابية”.

ي َعتبر القانون فعلَ أمورٍ إستعدادا ً لعمل إرهابي ،أو التي من شأن ِها أن تؤدي إلى حدوث عمل إرهابي ،أو
حتى مـُجرد إمتالك “أشياءٍ” تتعلق باإلعداد لعمل إرهابي ،إنتهاكا ً .باإلضافة إلى ذلك ،ال يهمّ ما إذا
حدث العمل اإلرهابي بالفعل أولم يحدث .هذه اإلنتهاكات هي:

1

 ١.٢جرائـم تتـعلـّق “بأعمال إرهابيـة”
 ١.١.٢ما هو “العمل اإلرهابي”؟
ليكون عمل ما “عمالً إرهابيا ً” وفق القانون األسترالي ،يجب إثبات أ ّن الفاعل كانت لديه النيّة
على إرغام الشعب أو التأثير عليهم أو على أية حكومة عن طريق إثارة الذعر .كما يـجب أن
تكون هناك نيّة لتحقيق هدف سياسي أو ديني أو فكري .ويجب أيضا على الشخص أن يفعل أو يهدد
بفعل إحدى األمور التالية:
•إحداث إيذاء بدني جسيم أو قتل لشخص ما؛
•أو إحداث تلف كبير في إحدى الـممتلكات؛
•أو تعريض حياة شخص آخر للخطر؛
•أو إحداث ما من شأنه تهديد صحة أو سالمة جمهور العامة؛
•أو إعاقة عمل املرافق العامة (كنظام الـهاتف و شبكة الكهرباء) ،أو تعطيلها أو تدميرها.
إ ّن التخطيط أليّ من هذه األعمال يـُعتبر أيضا ً إنتهاكا ً .ال يتوجّ ب على اإلدّعاء حتديد هوية العمل
اإلرهابي ،كل ما عليهم القيام به هو إثبات أنّه كان هناك ت َهديد أو مخطط للقيام بعمل إرهابي
من نوع ما .مثالً يعتبر إنتهاكا ً قيام أحدهم بالتخطيط لتفجير قنبلة بغض النظر عما إذا قرروا
أم لم يقرروا بعد أين ومتى سيتم تفجيرها.
إال أن هذا العمل قد ال يُعَّد عمالً إرهابيا ً إذا كان العمل مناصر ًة أو إحتجاجا ً أو رفضا ً أو إضرابا ً عُمّ اليا ً
وليس معدا ً إلحداث أذى أو ضرر عظيم.

 ٢.١.٢ما هو احلال إذا أصبحتُ على عالقة بعمل إرهابي بدون علم ِمنِّي؟
حتى إذا لم تكن على علم بأن ما تفعله مرتبط بعمل إرهابي ،فقد تـُعتَبر مذنبا ً بإرتكابك إنتهاكا ً
قانونيا ً إذا ما كنت غيرَ مبال ،أي أنك كنت على علم بخطر حقيقي مرتبط بعمل إرهابي ولم يكن
لديك مبررا لهذه اجملازفة.

 ٤.١.٢ماذا إذا ما وقع العمل اإلرهابي في الـخارج (أي في دولة أخرى)؟

تُطبّق جميع اإلنتهاكات الـمذكورة أعاله في جميع أنحاء العالم.

 ٢.٢جرائـم تتـعلـّق “بـمنظمات إرهابيـة”
 ١.٢.٢ما هي الـمنظمات التي تـُعتـَبر “منظمات إرهابية”؟
هناك نوعان من “الـمنظمات اإلرهابية” طبقا ً للقانون األسترالي.

 1القانون اجلنائي ( )Criminal Codeهو أهم جزء من التشريع اخلاص باخملالفات التي لها عالقة باإلرهاب .واالسم الكامل للقسم ذي
العالقة هوSchedule 1 of the Criminal Code Act 1995 (Cth) starting from section 100.1:
ويـمكن العـُثور عليه من خالل الرابط التاليhttp://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115 :

النوع األول من الـمنظمات اإلرهابية هو أيّة منظمة تشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في
اإلعداد لعمل إرهابي أو التخطيط له أو املساعدة عليه أو تـَبنّي القيام به ،سواء حدث هذا العمل
“اإلرهابي” بالفعل أو لم يحدث .هذا يعني أنه حتى إذا لم تكن املنظمة مدرجة على قائمة
الـمنظمات الـمحظورة (راجع النوع الثاني من املنظمات اإلرهابية املدرجة في األسفل) ،فمن
2
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احملتمل أن يـُعتبر اإلشتراك فيها إنتهاكا ً للقانون .في هذه احلاالت ،لكي يتم إعتبار
الـمنظمة منظمة إرهابية البد من إثبات ذلك في احملكمة.
النوع الثاني هو منظمات محظورة وهذا يعني أ ّن الـمنظمة مـَحظورة حصريا ً في أستراليا.
ميكن للحكومة حظر منظمة ما إذا اقتنعت بأن الـمنظمة تشترك بصورة مباشرة أو غير
مباشرة في اإلعداد لعمل إرهابي أو التخطيط له أو الـمساعدة عليه أو تـَبنّي القيام به .كما
تستطيع احلكومة حظر منظمة ما إذا كانت تؤيّد القيام بعمل إرهابي ،أي أنّها بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة تُسدي النصح أو تحُ رّض أو تعطي اإلرشادات فيما يتعلّق بتنفيذ عمل إرهابي ،أو أن َّها متدح
بطريقة مباشرة القيام بعمل إرهابي حيث يكون هناك خطر أن يؤدي هذا املدح إلغراء شخص ما
باملشاركة بعمل إرهابي.
إعتبارا ً من  1يناير (كانون الثاني)  ،٢٠٠٧الـمنظمات الـمحظورة بإعتبارها منظمات إرهابية هي
كـما يلي:3

احلصول على أموال من منظمة إرهابية أو رصد أموال لها أو جمع أموال لها بشكل مباشر أو غير
مباشر

 ٢.٢.٢ما هي اإلنتهاكات ذات العالقة “بالـمنظمات اإلرهابية” وما هي العقوبات؟
كـما هو احلال بالنسبة لإلنتهاكات املتعلقة “بقانون اإلرهاب” ،فإن هناك عقوبات مـختلفة تعتمد
على ما إذا كنت على علم بأن الـمنظمة التي أنت على صلة بـها هي منظمة إرهابية ،أو إذا كنت
غير مبال ،أي أنك كنت على علم بوجود خطر حقيقي وذلك بكون املنظمة هي منظمة إرهابية بذلك
يكون من غير املبرر أن تأخذ هذه اجملازفة .اإلنتهاكات بهذا اخلصوص هي كما يلي

 3لإلطالع على آخر املستجدات ،أنظر قانون اجلرائم اجلنائية سنة  ٢٠٠٣أو عبر موقع اإلنترنت التالي:
 http://www.nationalsecurity.gov.auثم إتبع الروابط التي توصلك إلى “املنظمات اإلرهابية”
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إ ّن إستالمك أمواال ً من منظمة إرهابية أو رصد أموال لها أو جمع أموال لها بشكل مباشر أو غير
مباشر ،يعدّ إنتهاكا ً للقانون إذا كنت على علم أو كنت غيرَ مبال ما إذا كانت املنظمة إرهابية أم ال.

سيناريو :إرسال أموال
تبرعت السيدة آن بنقود لـجمعية خيرية مـحلّية لـمساعدة الـمُ شرّدين في باكستان ،كما اعتادت
أن تفعل لعدة سنوات .ليس آلن سبب يحملها على اإلعتقاد بأن جـمعيتها اخليرية لـها أية صلة
بأيّ من الـمنظمات التسعة عشر املدرجة من قبل النائب العام كمنظمات إرهابية .إال أنّه إذا ما
كان لديها أسباب حتملها على اإلعتقاد بأن الـمنظمة تقوم باإلعداد “لعمل إرهابي” أو التـخطيط
له أو املساعدة عليه أو تـَبنّي فعله ،سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،عندها
قد تكون آن إرتكبت إنتهاكا ً للقانون إذا ثبت بعد ذلك بواسطة احملكمة أ ّن تلك الـمنظمة هي
منظمة إرهابية.
إ ّن آن حريصة على حـماية نفسها ،ألنـها تعلم أ ّن القوانني واسعة جدا ً .لذلك جلأت إلى فعل األمور
التالية.
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حتققت آن من جـمعيتها اخليرية من أن النقود سوف تُوجَّ ه إلى مشروع للـمُ شرّدين وبأن النقود لن
تستخدم لإلرهاب .كما تأكدت بأن املؤسسة اخليرية ليست محظورة في أستراليا .وهي مقتنعة بأنه
ليس هناك خطر حقيقي بأ ّن تلك األموال ستستعمل ألهداف عمل إرهابي.

إذا كانت األموال املتبرع بها لصالح مشروع مساعدة املشردين قد أعطيت فيما بعد من قبل
املؤسسة اخليرية إلى منظمة أخرى واستعملت في عمل إرهابي هل تكون آن مسؤولة قانونيا ً؟
لتوجيه تهمة آلن ،يجب على النائب العام أن يثبت دون أدنى شك بأنها كانت غير مبالية مبا يتعلّق
مبالبسات املوضوع .وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك دليل على أن آن كانت على علم بخطر
حقيقي وهو بأن األموال قد تستعمل من قبل املؤسسة اخليرية لتمويل عمل إرهابي .لتكون آن
مسؤولة قانونيا ً ،يجب أن يكون من غير املبرر لها ،وهي محيطة بكل املالبسات وعلى علم بوجود
خطر حقيقي ،أن جتازف بهذه الطريقة.
في احلالة املوضحة أعاله ،من غير املتوقع أن جتد احملكمة بأن آن قد إرتكبت إنتهاكا ً.

إستثناءات خاصة بإنتهاك إستالم األموال
إ ّن إستالمك أمواال ً من منظمة إرهابية يعد إنتهاكا ً للقانون ،إال َّ إذا كانت األموال قد ا ِس ُتلِمَت من
منظمة إرهابية فقط بغرض:
•توفير تـمثيل قانوني إلجراءات تتعلق بإتـهامات باإلرهاب،
•أو توفير مساعدة للتأكد من أن الـمنظمة تلتزم بقوانني الكمنولث أو الوالية.
العضويـة في منظمة إرهابية
كونك عضوا ً في منظمة إرهابية يُع ُّد إنتهاكا ً للقانون ،حتى ولو كان ذلك بصفة غير رسـمية.
كما أنه يتم إعتبارك عضوا ً إذا ما اتخذتَ خطواتٍ لكي تصبح عضوا ً في املنظمة .إذا إكتشفتَ
أ ّن منظمة ما تنتمي إليها هي منظمة إرهابية ،يجب عليك إتخاذ جميع اخلطوات املعقولة إللغاء
عضويتك في أسرع وقت مـُمكن.
التدريب مع منظمة إرهابية

كونك على صلة مع عضو في منظمة مـحظورة أو مع مُروِّج لها أو مدير لها
إ ّن وجود صلة مع عض ٍو ملنظم ٍة إرهابي ٍة محظورة (أي املقابلة معه أو اإلتصال به) أو مع مُروِّجٍ لها أو
مدي ٍر لها في مناسبتني أو أكثر ي ُعد إنتهاكا ً إذا ما كنت تعرف أ ّن هذا الشخص متورط مع منظمة
إرهابية وإذا كنت من خالل صلتك بهذا الشخص توفر الدعم الالزم بنيّة مساعدة املنظمة على
اإلستمرار أو اإلنتشار.
وينطبق هذا اإلنتهاك فقط على املنظمات اإلرهابية املدرجة أسماؤها ضمن الئحة املنظمات
احملظورة (أنظر بند  .)١-٢-٢إال أنك مع ذلك قد تُعتبر خارقا ً للقانون ،حتى إن لم تكن على علم بأن
الـمنظمة كانت مدرجة في قائمة املنظمات احملظورة ،ما دمت تعلم بأن املنظمة كانت “متورطة
باإلعداد لعمل إرهابي أو التـخطيط له أو املساعدة عليه أو تبني القيام به”.

سيناريو  -١إنتهاكات تنطبق فقط على املنظمات احملظورة
كان أحـمد على علم بأن سيـمون عُضو في منظمة ( .)XYZكان أحـمد يظن أن منظمة ()XYZ
هي منظمة خيرية صاحلة جتمع نقودا ً لأليتام ،وأنها ليست على عالقة بأي نشاطات عنف .زار أحـمد
سيـمون في بيته وأخبره أ ّن كون َه عضوا ً في منظمة ( )XYZأم ٌر حسنٌ  ،وأنـهم يجب أن
يواصلوا عملهم .بعد أسبوع كتب أحـمد رسال ًة إلكتروني ًة ( )emailلسيـمون ليرى كيف تسير
األحوال مع منظمة ( ،)XYZوكتب في نهاية الرسالة “إست ِمرُّوا في العمل اجليد!” ،ولم يكن أحـمد
على علم بأ ّن ()XYZكانت منظمة إرهابية مـحظورة.
وفق القانون ،لم يرتكب أحـمد اإلنتهاك املعروف بوجود صلة ألنه لم يكن على علم بأن  XYZكانت
منظمة إرهابية محظورة أو أنها كانت متورطة باإلعداد لعمل إرهابي أو التـخطيط له أو املساعدة
عليه أو تبني القيام به.

سيناريو  ٢املصادقة بنيّة مساعدة املنظمة على اإلنتشار أو اإلستمرار في الوجود
حتى لو كان أحمد على علم بأن  XYZكانت منظمة إرهابية محظورة ،ما زال على النائب العام أن
يثبت أ ّن أحمد كان ،بطريقة ما ،يساعد املنظمة على اإلنتشار أو اإلستمرار في الوجود .وقد مت اإلقتراح
بأن “املراحل األوّلية لتجنيد شخص ما لصالح منظمة إرهابية” أو“مدّ منظمة إرهابية بالدعم
العام إلعطائها املصداقية” قد يدرج حتت باب اإلنتهاك .5فمن املمكن أن يعتبر  emailأحمد
دعما ً علنيا ً لـ  XYZومع ذلك فإن هناك إستثناءات لـهذا النوع من اإلنتهاك .مثالّ ،يُعتبر مقبوال ً

إ ّن تُوفيرك تدريبا ً ملنظمة إرهابية ،أو تلقيك تدريبا ً منها يُعد إنتهاكا ً للقانون .وهذا اإلنتهاك قد يكون
وقع بالفعل حتى إذا كان التدريب لغرض بريء تـماما ً .عالوة على ذلك ،إذا تدربت مع منظمة محظورة
إرهابية ،عندها يتوجب عليك إظهار الدليل الذي يدلّ أنك لم تكن غير مبال بالنسبة لتحققك
من طبيعة هذه الـمنظمة .فإذا لم تستطع تقديـم مثل هذا الدليل فقد تـُعتَبر مذنبا ً بإرتكابك
هذا اإلنتهاك حتى إذا لم يستطع اإلدّعاء إثبات أنك كنت على علم أو غير مبال مبا يتعلّق بطبيعة
الـمنظمة.
 5مديرية النائب العام سنة  )Submission to the Security Legislation Review( 2006الصفحة 3
 4القانون اجلنائي  The Criminal Codeاألقسام من  102.2إلى 102.8
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تقديـم مـُمتلكات من أي نوع فليست مخالفة للقانون.
ألحد أعضاء العائلة املقربني أن يكون على صلة بشخص على إتصال مع منظمة إرهابية فيما
يتعلّق محضا ً بأمر منـزلي أو عائلي .كما أن هناك استثنا ًء إذا ما كانت العالقة قائمة في طور القيام
بالطقوس الدينية في مكان عام للعبادة ،أو إذا كانت العالقة بهدف توفير مساعدة إنسانية أو
نصيحة قانونية أو تـمثيل قانوني يتعلّق بأمور إرهابية أو أمنية أو إجرامية.

 ٣.٢إنتهاكات أخرى تتـعلق باإلرهاب
 ١.٣.٢متويل اإلرهاب أو اإلرهابيني

6

 ٤.٣.٢اإلشتراك في نشاطات مُعادية في اخلارج

10

الـمواطنون والـمقيمون األستراليون مـمنوعون من التورّط في أو اإلعداد لإلشتراك في أنشطة
معادية في اخلارج ،بـما في ذلك تـجنيد أشخاص آخرين .كما ي ُعتبر اإلشتراك في أعمال معادية
في اخلارج لإلطاحة بحكومة تلك الدولة أو التسبب في موت أو جرح رئيس الدولة أو تدمير أو إتالف
أيّة مـُمتلكات حلكومة تلك الدولة بطريقة غير قانونية ،كل هذه األمور تعتبر مخالفة للقانون.
ويترتب على هذه اخملالفة عقوبة قصوى تصل إلى السجن عشرين سنة.

 ٥.٣.٢اإلنتهاكات املتعلّقة بالتحريض على الفنت

إ ّن تقدمي األموال أو جمهعا أو رصدها لشخص آخر ،حيث يكون هناك خطر حقيقي بأن هذه األموال
سوف تستعمل لتسهيل عمل إرهابي أو التورط فيه ،هو ضد القانون .العقوبة القصوى لهذا العمل
هي السجن مدى احلياة .وميكن أن تُدان حتى لو لم يحدث العمل اإلرهابي.

 ٢.٣.٢زرع قنبلة أو متفجرات أو أي جهاز آخر قاتل

7

إ ّن ز َرع أو تفجير قنبلة في مكان عام بقصد إحداث وفيّات أو جروح خطيرة أو تلف جسيم
بالـمُ متلكات هو عمل ضد القانون .العقوبة القصوى لهذا العمل هي السجن مدى احلياة.

 ٣.٣.٢تـَجميد أ ُصول ذات عالقة بنشاط إرهابي

8

التعامل بأموال أو أ ُصول شخص أو منظمة تكون أسماؤهم مدرجة في قائمة ميثاق األمم املتحدة
قانون سنة  )Cth(9 ١٩٤٥هو عمل مـُخالف للقانون .هذه القائمة تختلف عن قائمة الـمنظمات
اإلرهابية الـمحظورة الـمذكورة أعاله (أنظر بند  ١-٢-٢باألعلى) .وتتضمن هذه القائمة أكثر من ٥٠٠
شخص ومنظمة.
شخص أو منظم ٍة في هذه القائمة إذا كان الوزير على إقتناع بأن هذا
ٍ
يقوم وزير اخلارجية بإدراج
الشخص أو هذه الـمنظمة يرتكبان أعماال ً إرهابية .ليس هناك تعريف “للعمل اإلرهابي” في
هذا البند من القانون.

إ ّن العقوبة القصوى لهذا النوع من اإلنتهاكات هي السجن ملدة سبع سنوات .قد ترتكب اإلنتهاك
11
املتعلّق بالتحريض على الفنت إذا:
•حفزت شخص آخر ليُطيح بالدستور األسترالي أو أيّ من احلكومات األسترالية أو السلطة
الشرعية للحكومة الفدرالية بالقوة أو بالعنف؛
•أو حفزت شخص آخر ليتدخّ ل بالقوة أو بالعنف في اإلنتخابات البرملانية الفيدرالية؛
•أو حفزت جماعة عنصرية أو دينية أو قومية أو سياسية إلستعمال القوة أو العنف ضد جماعة
أخرى حيث تقضي ظروف هذا الدفع لتهديد أمن أونظام وسالمة حكومة الكمنولث.
•أو حفزت شخص آخر للتورّط في تصرّف يكون الهدف منه مساعدة منظمة أو دولة في حالة
حرب مع الكومنويلث أو متورطة في عداءات مسلّحة ضد قوات الدفاع األسترالية .يُتغاضى
عن هذا األمر إذا كانت تلك املساعدة بغرض تقدمي املعونة اإلنسانية.
ويدافع القانون عنك إذا إستطعت أن تبرهن أنك تصرفت بحسن نية عندما:
•أشرت إلى أخطاء أو عيوب احلكومة وأفعالها أو قوانينها أو قوانني دولة أخرى؛
•أو حفزت شخص ما للمحاولة بطريقة شرعية أن يحدث تغييرا ً لقانون ما أو سياسة أو عرف؛
•أو أشرت إلى أيّة أفكار ينتج عنها مشاعر حقد أو عداوات بني جماعات مختلفة وذلك بغية
التسبب بإزالة تلك األفكار؛
•أو فعلت أي شئ له عالقة بنزاع صناعي أو قضايا صناعية؛
•أو نشرت تقريرا ً أو تعليقا ً حول قضية ت َهُ مّ الرأي العام.

يسمح القانون للوزير بتجميد أ ُصول األشخاص أو الـهيئات الـمدرجة في القائمة.كما يـَمنع
القانون إستخدام أيّ من األصول الـمملوكة للـمنظمة (مبا فيها األموال أو الشيكات أو األسهم،
الخ) أو إمداد الـمنظمة بأيّ من األصول .فعلى سبيل املثال ،يمُ نع التبرع للـمنظمة ،أو جـمع املال
نيابة عنها ثم تزويدها بذلك املال بعد ذلك.
كما يُعتبر مَنح أيّ من األصول لشخص أو ملنظمة على هذه القائمة أمرا ً مـُخالفا ً للقانون .العقوبة
القصوى املترتبة على ذلك هي السجن ملدة خمس سنوات .أما الـمُ ساعدة التي ال تتخذ شكل
 6القانون اجلنائي  The Criminal Codeقسم 103
 7القانون اجلنائي  The Criminal Codeقسم .72.3
 8ميثاق األمم الـمتحدة (اإلرهاب والتعامل مع األصول) قانون سنة .2002
 9يـُمكنك العثور على القائمة الـمُ وحَّ دة على موقع الشبكة اإللكترونية لدائرة اخلارجية والتجارة على الرابط التالي:

 10اجلرائم ،قانون سنة .Crimes (Foreign Incursions and Recruitment) Act 1978
 11القانون اجلنائي ) )The Criminal Codeقسم  80.2ملعلومات أكثر تفصيالً أنظر لشرائح محاضرة  Dr Ben Saul’sاملوجودة على املوقع:
.http://amcran.org

http://www.dfat.gov.au/icat/freezing_terrorist_assets.html
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٣

الـمنظمات التي لـها صالحيات وفق
قانون مكافحة اإلرهاب

هناك منظمتان رئيسيتان لـهما الصالحيات طبقا ً لقانون مكافحة اإلرهاب.
الـمُنظمة األستراليـَّة لإلستخبارات األمنية ( )ASIOوهي وكالة جتمع إستخبارات أو معلومات
تتعلّق باألمن .تقوم وكالة ( )ASIOبـجَ مع إستخبارات عن طريق النظر في اجلرائد والراديو
والتليفزيون ،وأيضا باستجواب األشخاص ،وإستخدام جواسيس ومـُخبرين ،واعتراض وسائل
اإلتصال مثل البريد والـهاتف ورسائل البريد اإللكتروني ( .)emailsوملنظمة ( )ASIOالسلطة
بإستجوابك أو إحتجازك بغرض إستجوابك ولكنها ليست مسؤولة عن أخذ إجراءات لتنفييذ
القانون ،أي إعتقال األشخاص أوتوجيه التهم إليهم ،كما أن ضباط ( )ASIOال يحملون األسلحة.
أما منظمة الشرطة األسترالية الفدرالية ( )AFPفتقوم بالتحقيق في اجلرائم الفدرالية ،بـما
في ذلك اخملالفات املتعلّقة باإلرهاب ،وهي تقوم بتنفيذ قانون اجلرائم الفدرالي .ضباط ()AFP
سلطات الشرطة العامة بالنسبة للتفتيش واإلعتقال واإلحتجاز .كما أ ّن لكل من ()AFP
لديهم ُ
شك في إرتكابك خملالفة تتعلّق باإلرهاب .وإ ّن
وشرطة الوالية املعنيّة السلطة إلعتقالك إذا كان هناك ّ
حديثنا في هذا الكتيب يقتصر على سلطات ( )AFPفيما يتعلّق باخملالفات حتت قانون الكمنولث،
وفي بعض احلاالت يختص احلديث باخملالفات املتعلّقة باإلرهاب.

 ١.٣كيف تعمل منظمتا ( )ASIOو ()AFP؟
من الـهام جدا ً أن نفهم الفرق بني منظمتي ( )ASIOو ( .)AFPفعلى سبيل الـمثال ،يـمكن
لضباط ( )ASIOأن يقوموا بتفتيشك أو إستجوابك أو إحتجازك فقط إذا كان لديهم إذن بذلك.
والبد أن حتصل ( )ASIOعلى موافقة النائب العام قبل احلصول على إذن من القاضي الفدرالي،
كما يجب أن تتوفر لديهم قناعة معقولة بأ ّن ذلك سوف يساعدهم بصورة ملموسة في جـمع
إستخبارات متعلقة بأمر أمني.
يحتاج ضباط ( )AFPأو ضباط شرطة الوالية إلى احلصول على إذن حتى يتسنى لهم عمل أشياء
شك منطقي أ ّن لديك شيئا ً قد
معينة ،إال أنهم يستطيعون إحتجازك فورا ً بدون إذن إذا كان لديهم ّ
يتسبب في وفاة شخص ما أو إحداث ضرر بالغ له ،أو إحداث تلف جسيم مبكان أو شيء ما.
ومع ذلك يجب أال تتكلم مع الشرطة مطلقـا ً ما لم يكن مـُحاميك حاضرا ً ،فيما عدا احلديث
معهم لتأكيد إسـمك وعنوانك .وهذا ألن أيّ شيء تقوله لـهم يـُمكن أن يُستخدَم كدليل ضدك.
وهذا ينطبق سواء كان إستجوابك بواسطة ( )AFPيتم بصورة رسـمية أو كنت تتحدث معهم
بشكل غير رسمي أو شخصي .وحتى لو كنت قد أعطيت معلومات ل ( ،)ASIOيجب أن ال تتحدّ ث
إلى ( )AFPمن دون محاميك.
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التفتيـش
تعمل الـمنظمتان سويا ً في بعض األوقات .فعلى سبيل الـمثال ،قد تقوم ( )AFPبإحتجازك ،وذلك
ليتم إستجوابك بواسطة ( ،)ASIOأو قد تطلب ( )ASIOمن ( )AFPمساعدتهم في دخول
عقار ما  ،وذلك لتقليل الـمخاطر التي قد يتعرض لها ضباط ( )ASIOأثناء قيامهم بعملية
التفتيش.
سلطات ( )ASIOاملتعلقة بإحتجاز وإستجواب األشخاص ،أنظر البند
للـمزيد من التفاصيل عن ُ
سلطاتهم املتعلقة
سلطات التفتيش لكُ ل من ( )ASIOو( .)AFPأما ُ
 ٤باألسفل الذي يناقش ُ
باإلحتجاز واإلستجواب فقد مت مناقشتها بصورة منفصلة في البنود  ١.٥و  ٣.٥باألسفل.

 ١.٤هل تستطيع ( )ASIOأو ( )AFPتفتيش منـزلي؟
تستطيع ( )ASIOتفتيش منـزلك فقط إذا كان لديهم إذن بذلك وميكنهم فقط فعل ما هو معلن
عنه في إذن التفتيش .12إذا كان اإلذن يـُحدّ د دخولهم العقار اخلاص بك في وقت مُعيـَّن فقط،
فلست مُضطرا ً للسماح لـهم بالدخول في أي وقت آخر .إحرص على رؤية إذن التفتيش لتتحقق
بصورة دقيقة من األشياء التي يسمح اإلذن بها لضابط ( )ASIOبتفتيشها .يجب عليك أيضا ً أن
تطلب نسخة عن اإلذن.
قد يخوّل إذن التفتيش لضباط ( )ASIOالتفتيش عن أي سجلّ أو أي “شيء” يعتبرونه ذا صلة
بأمر أمني .يـُمكن أن يكون هذا “الشيء” حاسوبا ً آليا ً (كمبيوتر) أو قوائم أسـماء أو هاتف
متنقل (موبايل) وما إلى ذلك .قد يقومون بالتفتيش في أيّة معدّ ات إلكترونية أو خزانة أو
صندوق أو دُرج أو طرد أو مظروف أو حاوية أخرى .قد يقومون بتفتيش وفحص ونسخ ونقل أي
سجلّ أو أي شيء.
أما  .)AFP(13فبالرغم من إختالفهم عن ( ،)ASIOهم أيضا ً قد يحصلون على إذ ٍن لتفتيش
مكان ما أو مركبة ما إذا كان لديهم أساس معقول للشك في أ ّن دليالً على جريـمة فدرالية قد
يوجد في تلك اللحظة ،أو في وقت الحق خالل األيام الثالثة التالية.
إ ّن اإلذن بتفتيش العقار وملحقاته يسمح للشرطة أن يدخلوا العقار أو السيارة للتفتيش فيهما،
وذلك للبـحث عن بصمات أصابع وعيّنات أخرى ،وتسجيلها وإلتقاط صور فوتوغرافية وكذلك
تسجيل التفتيش على شريط فيديو.

 ٢.٤هل يـُمكنهم التفتيش بدون إذن؟
ال يُسمح لوكالة ( )ASIOأن تقوم بالتفتيش بدون إذن.
إال أن ( )AFPقد تقوم بتوقيف وإحتجاز وتفتيش سيارة بدون إذن إذا كان لديهم شك منطقي أ ّن
بعض األدلّة التي يجب أن تُصادر بصفة طارئة موجودة في هذه السيارة ،وأ ّن هناك إحتمال أن تُخبّأ أو
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تضيع أو يتـمّ تدميرها إذا لم تتم حيازتها .إذا وُجد دليل آخر أثناء التفتيش ،فقد يأخذونه أيضا ً .خالل
التفتيش ،قد تفحص الشرطة أية حاوية مثل صناديق أو حقائب ،سواء كانت هذه احلاويات موجودة
داخل الـمركبة أو عليها.
ومع ذلك ،عندما يقوم ضابط الشرطة بتفتيش سيارة بدون إذن ،فإنه يجب عليه:
•القيام بالتفتيش في مكان عام؛
شك في أ ّن السيارة مسروقة؛
•عدم إحتجاز السيارة بعد اإلنتهاء من التفتيش ،ما لم يكن هناك ّ
•عدم إتالف أية حاوية عند فتحها ،ما لم ترفض أنت الـمساعدة في فتحها.
أية أغراض أ ُخذت أثناء تفتيش جرى بدون إذن يتعينّ إعادتها إليك ،إال إذا كانت هناك حاجة في أن
تُستخدم هذه األغراض كدليل ،أو أن يصدُر أمر من قاض باإلحتفاظ بـها.

 ٣.٤إذا لم يكُ ن صاحب املنزل متواجدا ً فيه ،هل الزلت مضطرا ً ألن
أدخلهم؟
إذا كنت تشغل الـمكان أو السيارة اجلاري تفتيشهما ،أو إذا كنت تـُمثِّل الشخص الذي يشغلهما،
فلك احلق في رؤية نسخة من إذن التفتيش .إذا كان لدى الضابط إذنا ً بالتفتيش في هذه األماكن
فيمكنه الدخول ،سواء كنت أنت الـمالك أو لم تكن.

إذا كان لدى ( )ASIOإذن فقد يكون لهم حق إستخدام الكمبيوتر اخلاص بك أو أيّة معدات
إلكترونية أخرى بغرض احلصول على بيانات يعتقدون أنـها تتعلق باألمن .هذا النوع من اإلذن صالح
لـمدة ستة أشهر فقط .قد يقومون بتفتيش وفحص أية بيانات ،بـما في ذلك طبعها وإزالتها
ونسخها ،وقد يُضيفوا أو يـَحذفوا أو يُغيـِّروا أية بيانات من أجل حتقيق ذلك الغرض.

 ٦.٤هل أنا مُضطـ ٌر للتـَعاون معهم؟
عند التعامل مع كُ ٍّل من ( )ASIOو ( )AFPيجب أن تظل هادئا ً .أنت غير مضطر للتعاون إذا لم
يكن لدى ( )ASIOإذن تفتيش .ولكن إذا كان لدى ( )ASIOإذن تفتيش فإن رفضك للتعاون يصبح
سلطة إستخدام القوة
مـُخالفا ً للقانون .إ ّن اإلذن الذي لدى كُ ال من ( )ASIOوالشرطة يُعطيهما ُ
الضرورية والـمعقولة للقيام باألشياء التي يحددها اإلذن.
إ ّن إيذاء ضابط شرطة أو التهديد بإيذاءه يعتبر جرمية .قد يتم سجنك ملدة تصل إلى ثالثة عشرة
سنة إذا آذيت ضابط شرطة ،وملدة تصل إلى تسع سنوات إذا هدَّدت بإيذاءه .كما أ ّن إعاقة عمل ضابط
شرطة يقوم بواجبه أو إخافته أو مقاومته يعتبر جريـمة يعاقَب عليها بالسجن ملدة تصل إلى سنتني
.

 ٤.٤هل يـُمكنهم أخذ أشياء ،بـما فيها جواز سفري؟
ميكن لوكالة ( )ASIOأخذ أيّ سجل أو أيّ شيء يتعلق بأمر أمني مما يجدونه أثناء تفتيشهم،
وميكنهم اإلحتفاظ به ملدة معقولة ،وذلك وفق إذن ساري الـمفعول .ميكن لهم أخذ جواز سفرك خالل
التفتيش فقط إذا كان ذلك متعلقا ً بأمر أمني بشكل من األشكال ،وذلك بغرض أخذ معلومات منه أو
فحصه أو ن َسخه ،ولكن ليس بغرض منعك من مغادرة البالد.

نعم .على وجه العموم أوامر التفتيش ال تسمح لـهم بإحتجازك بأية طريقة ،ما لم يكُ ن ذلك
مذكورا ً على وجه التحديد في إذن التفتيش .أنت حُ ـ ٌر في أن تتحرك وأن تتواجد معهم ،وال يـُمكنهم
منعك من التواجد في نفس احلجرة التي يُفتشونـها طالـما أنك ال حتاول تعطيل التفتيش .كما
أنك حُ ـ ٌر في الـمغادرة إذا رغبت بذلك.

قد يأخذ ضباط الـ( )AFPمعهم أيّ شيء يعتقدون أنّه قد ميثّلُ دليالً على أيـّة مخالفة قانونية،
ويعتقدون بدرجة معقولة أنّـه قد يُخبّأ أو يضيع أو يتـمّ تدميره أو يتم إستخدامه إلرتكاب مخالفة
قانونية في الـمستقبل .كما قد يأخذون أيّ شيء يعتقدون بدرجة معقولة أنه خطر أو أنه قد
يساعدك على الـهرب.
يـجب أن يعطيك ضباط الـ( )AFPإيصاال ً بأيّ غرض يأخذونه .كما يجب عليهم إخبارك باملكان الذي
سيأخذون الغرض إليه ،ويجب أن يسمحوا لك باحلضور وقت فحص الغرض في ذلك الـمكان .يـجب
سلطة إذنا ً بزيادة املدة .يـجب
إعادة الغرض خالل ثالثة أيام ما لم يُصدِر أحد القضاة أو شخص آخر ذو ُ
أن يتم إخبارك إذا ما متّ تقدمي طلب بزيادة املدة ،كما أن لك احلق في أن تقدم األسباب التي جتعلك
تعتقد أنه يـجب عليهم إعادة الغرض فورا ً .إذا قامت الشرطة أثناء التفتيش بحيازة أيّ غرض يـمكن
نسخه بسهولة ،مثل وثيقة أو فيلم أو ملف من كمبيوتر ( )fileأو قرص كمبيوتر ( ،)CDبإُمكانك
أن تطلب نسخة من ذلك الغرض ،ويجب على الشرطة أن تعطيك نسخة في أقرب وقت مـمكن من

لك احلق في أن تراقب عملية التفتيش ،ما لم تكُ ن حتت اإلحتجاز (مقبوض عليك) ،وما لم تـُحاول
التدَخّ ل في التفتيش .مع مالحظة أ ّن الشرطة قد تقوم بالتفتيش في أكثر من مكان واحد في املبنى
اخلاص بك في نفس الوقت.

قسم .25
بسلطات ( )AFPأنظر  . Crimes Act 1914, Part IAAقسم 2
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 ٥.٤هل يـُمكنهم التفتيش في ملفات الكمبيوتر اخلاص بي؟

 ٧.٤هل يـُمكنني مُراقبتهم وهم يُفتّشون في أغراضي؟

بسلطات ( )ASIOأنظر Australian Security Intelligence Organisation Act 1979
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الناحية العملية.

 ٨.٤هل يـُمكنهم تفتيشي؟
عندما يتحدث القانون عن تفتيش شخص ما ،فإن هناك ثالثة أنواع مـُختلفة من التفتيش:
•تفتيش بسيط :يقوم الضابط بإمرار يديه بسرعة على الـمالبس اخلارجية للشخص.
قد يُطلب منك خَ لع أية مالبس أو تسليم أيّ غرض حتمله للفحص .ومع ذلك ،فإن
خَ لع الـمالبس أو تسليم األغراض أم ٌر إختياري ولست مضطرا ً ألن تلتزم بـهذا الطلب خالل
التفتيش البسيط.
•تفتيش عادي :قد يُطلب منك خلع أغراض مثل السترة أو الـمعطف أو اجلاكيت أو
القفازات أو احلذاء أو القبعة وذلك لفحصها .وهذا يتضمّ ن اجليوب واحلقائب وأشياء أخرى
بحوزتك .يجب أن تتعاون عندما ي ُطلب منك خَ لع هذه األغراض.
•تفتيش عن طريق التعري :قد ي ُطلب منك خلع جـميع مالبسك ليتمكن الضابط من تـَحديد
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ما إذا كان معك شيء خطير أو شيء يـُمكنك إستخدامه للهروب .قد يقوم الضابط بفحص
مالبسك وجسدك اخلارجي ،ولكن ليس جتاويف جسدك .إ ّن تفتيشا ً عن طريق خلع املالبس
البُ َّد أن يتـمّ بشكلٍ متوارٍ (أي ليس على املأل) وبواسطة ضابط من نفس اجلنس .ال يُسمح
لألشخاص من اجلنس اآلخر حضور التفتيش الذي يتم عن طريق التعري ،بإستثناء الطبيب أو
أحد أفراد العائلة .ال يجب على الضابط طلب خلع أية مالبس من غير ضرورة ،وال يجب عليه
النظر إليك ملدة أطول مما هو ضروري.
ليس لـ( )ASIOأو ( )AFPسلطة القيام بتفتيشك تفتيشا ً يقتضي تعريتك من مالبسك إذا كان
اإلذن الذي لديهم هو لتفتيش عقارك ،وال يجب عليك في هذه احلالة إبداء الـموافقة على تفتيشك
بواسطة التعري .ميكن لهم تفتيشك تفتيشا ً يقتضي التعري فقط إذا تـمّ إحتجازك (أنظر اجلزء
رقم  ٥للحصول على معلومات بخصوص القبض واإلحتجاز واإلستجواب) .إال أ َّن إذن التفتيش قد
يخوّل لـ ( )ASIOو ( )AFPالقيام بتفتيشك تفتيشا ً بسيطا ً أو عادي ًّا إذا تواجدت في العقار الذي
صدر اإلذن بتفتيشه أو إذا تواجدت بالقرب منه .إذا وجدوا أيّ شيء خالل تفتيشهم ،يكون بوسعهم
ُسخة منه أو حتى إبعاده عنك.
تفتيش هذا الشيء أو فحصه أو عمل نـ َ

٥

اإلعتقال واإلحتجاز واإلستجواب
سلطات تـحقيق وإعتقال ،في حني أ ّن
كـما ذُكر أعاله ،فإ ّن ( )AFPهي قوة شرطة تقليدية لـها ُ
( )ASIOلها فقط سلطة إستجوابك وإحتجازك جلمع املعلومات منك ،إذا ما توفّر لديهم إذن بذلك.
سلطات ومسؤوليات ( )ASIOو( )AFPبخصوص اإلحتجاز واإلستجواب أكثر من إختالفهما
تختلف ُ
سلطات ومسؤوليات كل منهما بالنسبة لهذا
في اجملاالت األخرى ،وبالتالي فقد تـم مناقشة ُ
املوضوع على حدة في هذا الكتيب .البند  ١-٥يبحث في سلطات ( )ASIOفي اإلحتجاز واإلستجواب
والبند  ٢-٥يناقش سلطات ( )ASIOفي إحتجاز وإستجواب األحداث والبند  ٣-٥يناقش سلطات
( )AFPاخلاصة باإلعتقال واإلحتجاز وأخيرا ً يناقش البند  ٤-٥اإلذن باإلحتجاز الوقائي.

 ١.٥سلطات ( )ASIOفي اإلحتجاز واإلستجواب
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 ٩.٤هل يـُمكنني منع ضابط من اجلنس اآلخر من لـمسي؟
ينص القانون على أ ّن التفتيش العادي والبسيط يجب أن يتـمّ ا بواسطة شخص من نفس اجلنس إذا
ّ
كان ذلك ممكنا ً من الناحية العملية .وهذا يعني أ ّن التفتيش العادي والبسيط يجب أن يتـمّ ا بواسطة
شخص من نفس اجلنس ما لم يكن هناك سبب وجيه لعدم حدوث ذلك (كما في حاالت الطوارىء).
أما التفتيش الذي يقتضي التعري فيجب القيام به من قبل شخص من نفس اجلنس فقط.

 ١٠.٤هل يطلب من الشرطة أن يكون لديها دائما شك منطقي
للقيام بتفتيشي؟
في أغلب احلاالت يكون اجلواب “ نعم” .ولكن إذا وقع للتو حادث إرهابي أو إذا كان النائب العام
يظن أ ّن عمالً إرهابيا ً على وشك أن يقع في منطقة تديرها احلكومة الفدرالية (مثل مطار أو
رصيف مرفأ السفن) ،عندها يستطيع إعطاء السلطة للشرطة ،مبا في ذلك الشرطة الفدرالية
وشرطة الوالية ،لتفتيش أيّ أحد يكون موجودا ً في تلك املنطقة 14.إذا كنت موجودا ً في تلك
املنطقة ،عندها ال يتوجّ ب على الشرطة أن يكون لديها شك منطقي لتفتيشك أو تفتيش
سيارتك أو أيّ شئ آخر تكون قد أحضرته معك إلى املنطقة للبحث عن “أشياء لها عالقة
باالرهاب” .إال أنهم يستطيعون فقط تفتيشك تفتيشا ً عادي ًا أو بسيطً ا .فما زال يتوجب على
الشرطة أن يكون لديها شك منطقي لتفتيشك بطريقة التعري
إذا وجدت الشرطة ،خالل تفتيشها ،أية مواد قد يكون لها عالقة بإنتهاك إرهابي أو أيّ إنتهاك إجرامي
آخر ،عندها من املمكن أن يأخذوا منك هذا الشئ .إذا حصل ذلك معك ،عندها عليك أن ترى محاميا ً
لترى كيف تسترد أغراضك.
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إ ّن اإلحتجاز واإلستجواب عن طريق ( )ASIOيختلف عن اإلحتجاز أو اإلعتقال بواسطة (.)AFP
سلطة إعتقالك ،ولكن يـُمكنهم إستجوابك إذا اعتقدوا أ ّن ذلك سوف يساعدهم
ليس لـ(ُ )ASIO
في جـمع معلومات تتعلّق بإنتهاكات خاصة باإلرهاب .من غير الضروري أن تكون مشتبها ً بقيامك
بأيّ عمل خاطيء .ولكن من املمكن أيضا ً أن حتتجزك ( )AFPبغية إستجوابك من قبل ( )ASIOإذا
ما إقتنع النائب العام أنّه إذا لم يتم إحتجازك فسوف تنبّه شخصا ً متورطا ً بإنتهاك إرهابي له عالقة
مبادة اإلستجواب أو أنّك لن حتضر لإلستجواب أو أنّك قد تتلف شيئا ً طُ لب منك تقدميه.
كـما هو احلال بالنسبة للتفتيش ،فإ ّن ( )ASIOتـحتاج إلى إذن إلحتجازك أو إلستجوابك .قد يكون
اإلذن إذنا ً.باإلستجواب والذي يستدعي منك تقديـم نفسك لإلستجواب في وقت ومكان مُحددين .أو
قد يكون اإلذن إذنا ً باإلستجواب واإلحتجاز مما يسمح لـ ( )ASIOبتكليف ( )AFPبإحتجازك فورا ً
لإلستجواب.
كما قد يـُحدّ د اإلذن أمورا ً أخرى ،مثالً أن ال يُسمح لك بـمغادرة أستراليا طوال مدة اإلذن .وتكون
مُطالـَبا ً أيضا ً بأن تـُسلّم جواز سفرك.

 ١.١.٥ماذا يـَحدُث إذا طلبوا إجراء “مـُحادثة وديـة”
إذا لم يكن هناك إذن بإحتجازك أو إستجوابك ،فلست مُضطرا ً للذهاب إلى أيّ مكان مع ضباط
( )ASIOوال اإلجابة على أيّ من أسئلتهم .ال يجب عليك التحدث معهم إال إذا أردت أنت ذلك.

من األفضل إستشارة محاميك إذا لم تكن متأكدا ً ما إذا كانت الـمعلومات التي لديك من شأنها أن
تض ّر بك أو بأي شخص آخر.
لسلطا ت ( )ASIOفيما يتعلق بانتهاكات اإلرهاب من  .)s34 ASIO Act 1979(Cthهذه
 15يـُمكن احلصول على تفاصيل بالنسبة ُ
الالئحة يـُمكن احلصول عليها من موقعhttp://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/asioa1979472 :
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تـَذكَّ ر أنه إذا لم يكن هناك إذن ،فإن أيّ شيء ذكرناه في هذا البند (بند  )١-٥ال ينطبق ،وعلى وجه
التحديد املادة املتعلقة بشروط السرية ال تنطبق .فقد يكون من املسموح لك أن تكشف أنك
قد إستُجوبت من ِقبَل ( )ASIOو/أو أيّة معلومات إجرائية أخرى.

 ٢.١.٥ماذا يـَحدُث إذا تـمّ إستجوابي وفق أيّ من اإلذنني؟
“السلطة الـمُ ختصة” لإلستجواب.
ُ
إذا تـمّ إحتجازك بناء على إذن بذلك ،فيـجب أن تؤخذ فورا ً أمام
“السلطة الـمُ ختصة” هي قاض سابق أو حالي ذو رتبة عالية ،أو رئيس أو نائب رئيس دار القضاء
ُ
اإلداري اخلاص باإلستئناف ( .)Administrative Appeals Tribunalوجود هذا الشخص
هام للتأكّ د من أ ّن إستجوابك قد تـمّ بالطريقة الصحيحة ووِفْقَ القانون.
تـَذكّ ر أنه إذا كان إستجوابك من قبل ( )ASIOيتـمّ وفق إذن ،فإ ّن أي إستجواب يجب أن يـَحدُث
أمام السلطة الـمختصة .إذا كنت وحدك في غرفـة مع ضابط ( ،)ASIOلست مضطرا ً
لإلجابة على أيّ سؤال.
قد يطلبوا منك خالل عملية اإلستجواب تـوفير معلومات أو تقدمي سجالت أو أشياء أخرى ،ويُسمَح
لـهم عمل نسخ من أية وثائق تـُقدّ مها .سوف يتـم تسجيل إستجوابك بالفيديو ،وسوف تقوم
السلطة الـمختصة بإخبارك بأ ّن اإلستجواب يتـمّ تسجيله وذكر وقت وتاريخ اإلستجواب.

 ٣.١.٥ما الذي يجب أن يـُخبروني به عند إستجوابي؟
السلطة الـمختصة ،فسوف يتم شرح اآلتي لك:
مبجرد أن يتـمّ إحضارك أمام ُ
السلطة الـمختصة وسبب حضورها وحضور أيّ شخص آخر يقوم باستجوابك؛
•دَور ُ
•كم من الوقت سيستغرق إستجوابك أو إحتجازك؛
•ماذا يـُخوّل اإلذن لـ ( )ASIOفعله؛
•إخبارك أ ّن عدم إجابتك على أسئلة ( )ASIOأو عدم تـوفيرك الـمعلومات التي يطلبونها هو
أمر مخالف للقانون؛
•مدة سريان مفعول اإلذن؛
•حقك في تقديـم شكوى شفهية أو مكتوبة للـمفتش العام لإلستخبارات واألمن ()IGIS
في ما يتعلق بـ (( )ASIOللـمزيد من الـمعلومات عن  ، IGISإرجع إلى اجلزء رقم )٨؛
خطية لقاضي املظالم ( )Ombudsmanالتابع
•حقك في تقدمي شكوى شفهيّة أو ّ
للكمنولث في أمر يتعلّق بـ (( )AFPللـمزيد من الـمعلومات عن قاضي املظالم التابع
للكمنولث ،إرجع إلى اجلزء رقم )٨؛
•حقك في تقديـم طلب للـمحكمة الفدرالية إلعادة النظر في اإلذن اخلاص بك ،أو للبحث عن
حل فيما يتعلق بـمعاملتهم معك وفق اإلذن (يجب أن يتم تكرار ذكر ذلك احلق لك مرة كل
 ٢٤ساعة)؛
•ما إذا كانت هناك أية قيود بخصوص إتصالك بأشخاص آخرين .وإذا كان األمر كذلك ،فمن
يـُمكنك اإلتصال بـهم ومتى.
إذا لم تكن متأكدا ً من شيء ما ،فال تتردد في أن تطلب إيضاحه من قبل السلطة الـمختصة ،حيث
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أنه يتعني عليها التحقق من أنك تفهم الشرح.

 ٤.١.٥هل لي احلق في طلب مُترجم شفهي؟
يـُمكنك أن تطلـُب مترجما ً إذا إحتجت لذلك .على السلطة الـمختصة ترتيب ذلك ،إال إذا كانت
السلطة تعتقد فعالً أنّك قادر على التفاهم باللغة اإلجنليزية بطالقة مقبولة.
إذا سـُمح لك بوجود مترجم ،فال تقل شيئا ً حتى يصل الـمترجم ،حيث أ ّن اإلستجواب ال يـمكن أن
يبدأ إال حينما يكون مترجـمك حاضرا ً.

 ٥.١.٥هل لي احلق في أن يكون الـمحامي اخلاص بي حاضرا ً عند إستجوابي؟
سيُح ِّددُ اإلذن بأنك لديك احلق في االتصال مبـُحام تختاره أنت .إال انّه من املمكن أن يتم رفض هذا احلق
إذا ما رأت السلطة الـمختصة أ ّن االتصال مبـُحام مُعيـَّن قد يـُنبـِّه شخصا ً آخر إلى أ ّن إنتهاكا ً ما
يتعلق باإلرهاب يتـمّ التحقيق فيه ،أو أ ّن وثيقة ما مطلوب منك تقديـمها قد يتـمّ تدميرها أو إتالفها
أو تغيـيرها .إذا سـُمح لك بحضور مـُحام فيجب أن تُقدَّم له نسخة من اإلذن.
إذا سـُمح بحضور مـُحام معك أثناء إستجوابك ،فإنه من املمكن أن يقوم بطلب توضيحات لألسئلة
الغامضة ،ولكن فيما عدا هذا ال يُسمح للـمحامي أن يقاطع عملية اإلستجواب .يـُمكن إبعاد
مـُحاميك إذا إعتقدت السلطة الـمختصة أنّه يعرقل اإلستجواب بصورة زائدة عن احلد .إذا حدث
ذلك ،يـُمكنك اإلتصال بـمحام آخر .لديك الفرصة للتحدث مع مـُحاميك في فترة اإلستراحات خالل
عملية اإلستجواب .يتوجب إعطاؤك فرصة معقولة ليسدي لك احملامي النصح إال أنّه من املمكن ان
تكون محادثتكما مراقبة .ورغم أ ّن أي شيء تخبر به محاميك ما يزال خصوصيا ً ،وبذلك ال ميكنه أن
يستعمل كدليل ضدك في حدّ ذاته أو بذاته ،فإنه ما زال من املمكن أن تعتمد ( )ASIOعلى تلك
املعلومات جلمع أدلّة أ ُخرى.

الصمت؟ هل يـُمكنهم إرغامي على الشهادة ضد
 ٦.١.٥هل لي الـحق في إلتزام َّ
نفسي؟
في العادة ال تكون مضطرا ً للتحدث مع ( )ASIOإذا لم يكن هناك إذن ،ولكن إذا كان هناك إذن
خاص ب ( ،)ASIOفإ ّن عدم إجابتك على أسئلتهم يعتبر مخالفة للقانون .ليس لك احلق في التزام
الصمت إذا تـمّ إستجوابك وفق إذن ساري الـمفعول خاص ب (.)ASIOوالعقوبة القصوى لعدم
اإلجابة على أسئلة ( )ASIOعندما يكون لديهم إذن هي السجن ملدة خـمس سنوات.
إ ّن أيّة معلومات أو أدلّة تُقدِّمها إلى ( )ASIOوفق إذن ال يـُمكن إستخدامها ضدك في الـمحكمة
فيما بعد .إال أ ّن األمر يختلف في حال إعتقالك بواسطة ( )AFPجراء إنتهاكك للقانون .في هذه
احلالة يجب على الشرطة حتذيرك من أ ّن أي شيء تقوله أو تفعله قد يُستخدَم كدليل ضدك
(للـمقارنة أنظر اجلزء رقم .)١٠-٣-٥
إال أنه يجب األخذ في اإلعتبار أ ّن الـمعلومات التي تعطيها قد يتم إستغاللها أو إستخدامها بشكل
عرضي أو ثانوي .أوال ً ،يـمكن إستخدام هذه الـمعلومات لدعم حتقيقات ( ،)ASIOوفي هذه احلالة
يـُمكن أن تقود هذه الـمعلومات إلى إستخبارات أو معلومات أخرى يـمكن إستخدامها ضدك.
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ثانيا ً ،يـمكن إستخدام هذه الـمعلومات ضدك في احملكمة إذا كنت متهما ً بإحدى اخملالفات املذكورة
في القانون اخلاص ب ( )ASIOمثل إعطاء معلومات غير صحيحة ،والتي يترتب عليها عقوبة السجن
ملدة  ٥سنوات .في تلك احلاالت الـمحدودة ،يـُمكن للـمعلومات التي تُدلي بها وفق إذن اإلستجواب أو
ضدَّك.
إذن اإلحتجاز واإلستجواب أن تستخدم ِ

 ٧.١.٥كم من الوقت يـُمكنهم أن يستمرُّوا في إستجوابي؟
يـُمكن لـ( ،)ASIOوفق إذن اإلستجواب ،إستجوابك حتى ثـمان ساعات في املرة الواحدة ،وقد
السلطة الـمُ ختصة أن يسمح لهم باإلستمرار في إستجوابك لـفترتني مدة
يطلبون ترخيصا ً من ُ
كل منهما  ٨ساعات .وهذا يعني أ ّن الفترة الزمنية القصوى التي يـُمكنهم فيها إستجوابك هي
ُعط السلطة الـمختصة ترخيصا ً بإستجوابك ملدة أكبر أو قد متّ إستجوابك ملدّ ة
 ٢٤ساعة .إذا لم تـ ِ
 ٢٤ساعة ،عندها يجب إطالق سراحك فورا ً .ال ميكن اإلستمرار بإستجوابك ألكثر من أربعة ساعات
بدون إعطاءك إستراحة ،وفترات اإلستراحة يجب أال تقل عن  ٣٠دقيقة .يـُمكنهم اإلستمرار في
إستجوابك إذا وافقتَ أنت ،ولكن من األفضل أن ت َطلـُب إستراحة.
إذا كان إستجوابك يتمّ مع مُترجم ،فإن الفترة الزمنية القصوى التي يـمكنهم إستجوابك خاللـها
السلطة الـمختصة بتوجيه أسئلة أخرى إليك أو إذا متّ
هي  ٤٨ساعة .إذا لم تسمح لـهم ُ
إستجوابك ملدّ ة  ٤٨ساعة ،عندها يجب عليهم إطالق سراحك فورا ً.

 ٨.١.٥كم من الوقت يـُمكنهم إحتجازي؟
السلطة الـمختصة لإلجابة على األسئلة حتى
وفق إذن اإلستجواب واإلحتجاز ،يتـم إحضارك أمام ُ
يصلوا إلى العدد األقصى من الساعات الـمسموح بـها وفق التشريع ( أي  ٢٤ساعة أو  ٤٨ساعة
إذا كان هناك مترجم) ،ولكن هذه الفترة يجب أال تزيد في مجموعها عن سبعة أيام .ومع ذلك ،إذا
إعتقدت ( )ASIOأ ّن لديهم دليالً جديدا ً على نشاطاتك ،فقد يطلبون إذنا ً جديدا ً إلحتجازك ملدة ٧
أيام أخرى.

 ٩.١.٥أيّ نوع من أنواع التفتيش الشخصي يـُمكن لـ( )ASIOأن تقوم به أثناء
إحتجازي؟
إ ّن اإلذن اخلاص باإلستجواب فقط ،ال يعطي الصالحية ألحد بتفتيشك .ولكن إذا كان اإلذن
لإلستجواب واإلحتجاز فمن املمكن إجراء تفتيش عادي (أنظر اجلزء  ٨-٤من أجل االطالع على
تعريفات “التفتيش العادي” و “التفتيش بالتعري”).
كما ميكن إجراء تفتيش بالتعري ،ولكن فقط إذا كانوا يظنون أ ّن معك غرضا ً قد يُشكّ ل خطرا ً أو قد
يُستخدَم لـمُ ساعدتك على الـهروب .أي شيء يؤخذ منك ال بد من إعادته إليك عند إطالق سراحك.
قد ي َطلبون حضور طبيب ،وقد يستخدمون القوة بدرجة معقولة إذا كان ذلك ضروريا ً.
إذا كان من الضروري إجراء تفتيش بالتعري ،فال بد من إجراءه بواسطة ضابط شرطة من نفس اجلنس،
في مكان به خصوصية (أي ليس على املأل) ،بعيدا ً عن أعني وحضور أيّ شخص من اجلنس اآلخر
أو األشخاص الذين ال يكون حضورهم ضروريا ً .إذا أخذوا مالبسك ،يجب تزويدك ببعض الـمالبس
الـمناسبة.
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 ١٠.١.٥هل يـُمكنهم أن يأمروني بـخَ لع غطاء رأسي إذا كُ نت امرأة مسلمة؟
إذا كان التفتيش عن طريق التعري ،فإن ضابط ًة أنثى فقط هي التي بإمكانها أن ت َطلب منكِ خلع
غطاء الرأس .القانون ليس واضحا ً فيما إذا كان التفتيش العادي الذي يُسمح فيه للضابط أن يطلب
خَ لع القبعة للفحص يشمل أيضا ً غطاء رأس املرأة املسلمة .إذا كان األمر كذلك ،فإن التفتيش سوف
يتـمّ بواسطة شخص من نفس اجلنس إذا كان ذلك ممكنا ً من الناحية العملية.

 ١١.١.٥هل يتعينَّ عليّ احلضور وقول احلقيقة؟
إذا كان قد صدر بشأنك إذن باإلستجواب ،فإن عدم ظهورك يُعتبر إنتهاكا ً للقانون يعاقب عليه
بالسجن مدة أقصاها خـمس سنوات .إعطاء إجابات مُزيـَّفة أو مـُضلـِّلة أثناء اإلستجواب وفقا ً أليّ
من اإلذنني يعتبر إنتهاكا ً ي ُعاقب عليه بالسجن مدة أقصاها خـمس سنوات.

 ١٢.١.٥هل يـُمكنني اإلتصال بأفـراد عائلتي؟
تبعا ً إلذن اإلستجواب واإلحتجاز ،من الـمحظور أن تتصل بأشخاص آخرين .ليس لك احلق في اإلتصال
بأحد أعضاء العائلة ما لم تكُ ن حَ دَثا ً (صغير السن) (أنظر اجلزء رقم  ٦-٥باألسفل) ،أو ما لم يكُ ن
مثل هذا اإلتصال بالذات مسموح به في إذن اإلحتجاز .ولكن إذا أردت تقديـم شكوى يـُمكنك
اإلتصال بالـمفتش العام لإلستخبارات واألمن ( )IGISأو بقاضي املظالم التابع للكمنولث
(للـمزيد من الـمعلومات أنظر اجلزء .)٨

 ١٣.١.٥هل يـُمكنني أن أخـبر أشخاصا ً آخرين بـما حدث؟
يتضمن إذن اإلحتجاز أو اإلستجواب “تاريخ إنتهاء صالحيته” ،والذي ال يتعدّ ى ال  ٢٨يوما ً .قبل “إنتهاء
َكشف أ ّن اإلذن قد
صالحية” اإلذن ،إذا قمت بإخبار أي شخص ،بـما في ذلك اإلعالم ،أيّ شيء ي ِ
َكشف أيّة حقائق تتعلّق بكيفية تنفيذ اإلذن ،فإن ذلك يُ َع ُّد إنتهاكا ً
َكشف محتواه أو ي ِ
صدر أو ي ِ
للقانون عقوبته السجن ملدة أقصاها خـمس سنوات.
بعد إنتهاء مدّ ة صالحية اإلذن ،ميكنك اإلفشاء بأنه قد أ ُصدر إذن بحقك .ولكن إفشاء “معلومات
إجرائية” يظل محظورا ً عليك وذلك لفترة عامني من تاريخ إنتهاء صالحيته .ويشمل هذا احلظر
اإلفصاح لإلعالم أو لعائلتك أو ألي شخص آخر (ما لم يكن محام أو أحد أفراد العائلة الذي كان حاضرا ً
أثناء إستجوابك) عن أيّة معلومات لدى ( )ASIOأو عن مصدر هذه الـمعلومات أو عن أية طريقة أو
خطة تقوم ( )ASIOبإستخدامها .كما ميكن أن تسري هذه اإلنتهاكات أيضا ً على أشخاص أ ُخَ ر مثل
أيّ فرد من العائلة أو أصدقاء أو محام كانوا برفقتك خالل إستجوابك أو خالل تنفيذ اإلذن.
املعلومات اإلجرائية تتضمّ ن:
أّية معلومات أو مصدر معلومات بحوزة ( )ASIOأو كانت بحوزتها؛
•	
قدرات ( )ASIOاإلجرائية أوطرقها أو مخططاتها.
•	
شخص ما عن إحتجازك أو إستجوابك بناء على إذن ( ،)ASIOفأنت بذلك تـُخالف
ٍ
إذا قمت بإخبار
القانون ،كما أ ّن ذاك الشخص اآلخر يكون بدوره مـُخالفا ً للقانون إذا قام بإخبار أيّ أحد.
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سيناريو
لم يعـُد وليام إلى الـمنـزل لـمدة سبعة أيام ،حيث أنه كان حتت اإلحتجاز واإلستجواب وفقا ً إلذن
( .)ASIOبدافع من القلق ،قامت زوجته آن باإلتصال بالشرطة .وفي أثناء تواجد الشرطة في
منـزلهما ،وصل أحد الصحفيني من جريدة أوستراليان هيرالد ،ظنا ً منه أنّه بصدد قصة مُشوّقة.
إذا قام وليام بعد وصوله للمنـزل بإخبار الشرطة أو زوجته أو الصحفي عن مكان تواجده خالل فترة
السبعة أيام الـماضية ،ولم تكن مدة صالحية اإلذن قد إنتهت ،فإنه بذلك يكون مخالفا ً للقانون.
بعد إنتهاء مدة صالحية اإلذن ،ميكن لوليام إخبارهم أنّه متّ إستجوابه من قبل ( )ASIOولكن ليس
كيف متّ إستجوابه أو املعلومات التي كانت بحوزة ( )ASIOإال بعد مضي سنتني.
ومع ذلك ،فإن القانون يسمح لك أن تـُفشي املعلومات للجهات واألغراض التالية:
•تـقدمي شكوى إلى ( )IGISأو إلى قاضي املظالم؛
•مـُحام تسأله عن نصيحة قانونية فيما يختص باإلذن الصادر؛
•مـُحام تطلب منه تـمثيالً قانونيا ً خالل دعوة قضائية تتعلّق بإذن صادر ،أو معاملتك وفقا ً لإلذن
اخملتصة.
ّ
الصادر أو وفق ما هو مسموح به من قبل السلطات

سلطات ( )ASIOفي إحتجاز وإستجواب األحداث
ُ ٢.٥
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هناك قوانني خاصة تطبق إذا كُ نت بني سن  ١٦و  ١٧سنة.

 ١.٢.٥هل يـُمكن إحتجازي بواسطة ( )ASIOإذا كُ نتُ تـَحت سنّ  ١٦سنة من
العمر؟
إذا كنت تـحت سنّ  ١٦سنة ،فال يـُمكن إحتجازك أو إستجوابك بواسطة ( .)ASIOإذا تـمّ
والسلطة الـمختصة في أسرع وقت مـُمكن أنك
ُ
إحتجازك بالقوة ،يجب عليك إخطار ()ASIO
حتت سنّ  ١٦سنة .ال يجب على ( )ASIOأن تستجوبك أو حتتجزك ويجب إطالق سراحك فورا ً.

 ٢.٢.٥هل يـُمكن إحتجازي بواسطة ( )ASIOإذا كُ نت بني  ١٦و  ١٨من العمر؟
إذا كان سنّك  ١٦أو  ١٧سنة ،يـُمكن إصدار إذن بإحتجازك إذا كانت ( )ASIOتعتقد أنك سوف
ترتكب إنتهاكا ً يتعلق باإلرهاب أو أنك تقوم بإرتكابه في الوقت احلاضر أو أنك قد إرتكبته بالفعل.
يجب أن يسمح لك اإلذن باإلتصال بوالديك أو األوصياء عليك ،أو إذا لم يكن هؤالء مقبولني لديك،
يجب أن يسمح لك اإلذن باإلتصال بأي شخص يـُمكنه تـمثيل مصاحلك .يـُمكنك اإلتصال بـهم في
أي وقت أثناء إحتجازك.

نعم ،ميكنهم التفتيش تفتيشا ً عاديا ًّ وكذلك تفتيشا ً عن طريق التعري .وهذا التفتيش األخير يجب
أن يتم أثناء تواجد والدك أو الوصي عليك في الغرفة ،أو شخص يـُمكنه تـمثيل مصاحلك .وتنطبق
هنا نفس القواعد العامة املعمول بها بخصوص التفتيش عن طريق التعري (انظر اجلزء ٨-٤
اخلاص “بالتفتيش عن طريق التعري”).

 ٤.٢.٥إذا كان عمري  ١٦أو  ١٧سنة كم من الزمن يـُمكنهم إستجوابي؟
ال يـُمكنهم إستجوابك ألكثر من ساعتني في املرة الواحدة بدون إستراحة.

سلطات ( )AFPاخلاصة باإلعتقال واإلحتجاز
ُ ٣.٥
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 ١.٣.٥هل يـُمكن للشرطة سؤالي عن إسـمي في الشارع؟
إذا كان لدى الشرطة الفدرالية ( )AFPإعتقاد مقبول في أنه يـُمكنك الـمساعدة في حتقيقاتهم
بخصوص جريـمة ما ،فيمكن لضباط الشرطة الفدرالية أن يسألوك عن إسـمك وعنوانك .إذا
أخبروك عن سبب سؤالهم عن إسـمك وعنوانك ،يتعني عليك أن تـُعطيهم هذه املعلومات ،ما
لم يكن لديك عُذر مقبول .ويعتبر إنتهاكا ً رفضك أن تعطي إسمك أو أن تعطيهم إسما ً أو عنوانا ً
خاطئني ومن املمكن أن تدفع غرامة قد تبلغ .$٥٥٠
يجب عليك أيضا أن تسأل الضباط عن أسـمائهم ومكان عملهم .إذا كانوا يرتدون الزيّ الرسـمي،
يجب أن يكون إسم كل منهم التعريفي أو رقمه موجودا ً على واجهة زيه الرسـمي .كما يجب عليك
أن تكتب هذه املعلومات وحتتفظ بها .إذا لم يكن الضباط يرتدون الزي الرسـمي ،يـمكنك أن
تطلب منهم ما يثبت أنـهم ضباط شرطة ،ويجب على ضباط الشرطة اإلستجابة لـهذا الطلب.
من الـمهم أن تأخذ الوقت الالزم لكتابة أسـماء أو أرقام ضباط الشرطة ،حيث أنه إذا دعت احلاجة
لـمتابعة األمر مع الشرطة بعد ذلك أو إذا دعت احلاجة لتقديـم شكوى ،فإن العملية يـُمكن أن تتـم
في هذه احلالة بسهولة.
إذا وقع حادث إرهابي للتو أو إذا كان النائب العام يظن أ ّن عمالً إرهابيا ً على وشك أن يقع في منطقة
تديرها الشرطة الفدرالية (مثل مطار أو رصيف مرفأ السفن) عندها يستطيع النائب العام إعطاء
السلطة للشرطة ،مبا في ذلك الشرطة

ولكن إذا أعاق الوالد أو الوصيّ عملية اإلستجواب بشكل مفرط ،فقد يُطلب منه الـمُ غادرة .إذا حدث
ذلك ،يـُمكنك أن تطلـُب حضور شخص آخر ،ويـُمكنك اإلتصال بذلك الشخص .وفي تلك احلالة ،ال
يجب أن تـُجيب على أية أسئلة حتى يحضر ذلك الشخص.

الفدرالية أو شرطة الوالية الذين يعملون في املنطقة ،بأن يطلبوا أسماء وعناوين وما يثبت شخصية
أيّ أحد يكون موجودا ً في تلك املنطقة . 18ال يتوجب على الشرطة أن يكون لديها شك منطقي،
بإمكانهم أن يطلبوا منك تفسير سبب وجودك في املنطقة ،فقط ألنك هناك .عدم اإلجابة عن تلك
األسئلة يعتبر إنتهاكا ً ومن املمكن أن تدفع غرامة لعدم اإلجابة قد تبلغ  .$ ٢,٢٠٠يتوجب على ضابط
الشرطة أن يعلمك أنه اذا لم جتب على األسئلة فإن ذلك يعتبر إنتهاكا ً ،فلذلك سوف تعلم إذا كان
ما ورد ينطبق عليك.

بسلطات ( )ASIOبالنسبة لألشخاص الصغار السن في اجلزء  s34ZEمن قانون منظمة اإلستخبارات األسترالية
 16تتوفر املعلومات اخلاصة ُ

سلطات ( )AFPفي Crimes Act 1979 (Cth) Part IAA, Division 4
 17يـُمكن احلصول على تفاصيل بخصوص ُ

)Cth(1979

 18اجلرائم .Crimes Act 1914 (Cth) s3UC

ال يـَجب أن يتـم إستجوابك إال َّ بحضور أحد والديك ،أو الوصيّ عليك ،أو شخص يـُمثل مصاحلك .ال
يـجب أن تـُجيب على أية أسئلة حتى يـَحضروا.
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 ٢.٣.٥هل يـجب عليّ اإلجابة على أسئلتهم إذا قصدوني في الشارع؟
لست مضطرا ً للذهاب مع ضابط الشرطة ما لم تكن حتت اإلعتقال .إذا طلب منك ضابط شرطة أن
تذهب معه لإلجابة على بعض األسئلة يـجب أن تسأل الضابط ما إذاكُ نتَ تـحت اإلعتقال .إذا قالوا
“ال” ،فأنت لست مضطرا ً للذهاب معهم .إذا قالوا “نعم” ،يجب أن تذهب معهم .إال َّ أنه ال يـجب أن
تقول للشرطة أ َّي شيء ما لم تتحدث مع محاميك أوال ً (أنظر اجلزء  ١٠-٣-٥باألسفل).

 ٣.٣.٥هل يـُمكنهم إعتـقالي في الشارع؟
ميكن لـ( )AFPاحلصول على إذن بإعتقالك إذا كان لديهم إعتقاد مقبول بأنك قد إرتكبت جريـمة ،أو
أنك تقوم حاليا ً بإرتكاب جريـمة.
إذا كان هناك إذن إعتقال ،يـجب أن يـُبيـِّن اإلذن إسم أو مواصفات الشخص الذي يجب إعتقاله ،كما
يجب أن يبينِّ بإختصار أسباب اإلعتقال .إذا اعتُقلت وفق أمر إعتقال ،فيجب عرضك على قاض في
أسرع وقت مـُمكن .اإلذن الصادر بإعتقالك تنتهي صالحيته فقط عند إعتقالك.

 ٤.٣.٥هل يـُمكنهم إعتقالي بدون إذن إعتـقال؟
كذلك ميكن لـ( )AFPإعتقالك بدون إذن إعتقال إذا إعتقدوا بدرجة معقولة أنك قد إرتكبت إنتهاكا ً
قانونيا ً ،أو تقوم حاليا ً بإرتكابه .يجب عليهم إطالق سراحك بـمجرد إنتفاء وجود أسباب معقولة
حتملهم عل اإلعتقاد بأنك قد إرتكبت إنتهاكا ً قانونيا ً.

 ٥.٣.٥هل يـُمكنهم دخول عقارات خاصة إلعتـقالي؟

 ٧.٣.٥هل يـُمكنهم تفتيشي بـمُ جرّد إعتـقالي؟
إذا تـمّ أخذك إلى مركز الشرطة يـمكن للشرطة إجراء تفتيش عادي عليك ،إذا لم يكونوا قد قاموا
بذلك بالفعل.
في مركز الشرطة يـمكن للشرطة أيضا ً إجراء تفتيش عن طريق التعري إذا كان لديهم شك
منطقي أ ّن معك دليالً أو غرضا ً قد يكون خطيرا ً أو قد يساعدك على الـهروب وأن التفتيش عن
طريق التعري ضروري إلسترداد هذا الغرض .هذا النوع من التفتيش يجب أن يكون بإذن من
ضابط شرطة ذي رتبة عالية .أي دليل أو غرض خطير يجدونه خالل هذا النوع من التفتيش قد
يتم إحتجازه( .أنظر اجلزء  ٨-٤ملزيد من التفاصيل عن “التفتيش العادي” و”التفتيش عن طريق
التعري”).

 ٨.٣.٥هل يـجب عليهم إخباري بأيّ شيء؟
إذا إعتقلك أحد ضباط الشرطة ،يجب عليه أن يـُخبرك أنك حتت اإلعتقال وكذلك السبب في
إعتقالك .إذا لم يـُخبروك هم عن سبب إعتقالك يجب أن تسألـهم “لـماذا أنا حتت اإلعتقال؟” .كما
يجب على ضابط الشرطة أن ينبهك بقوله شيئا ً مثل “أنت غير مضطر ألن تقول أي شيء ،ولكن
أي شيء تقوله قد يُستخدَم كدليل ضدك”.

سواء كان لدى الشرطة إذن أم ال ،فإنه يـُمكنهم دخول عقار ما إذا كان لديهم إعتقاد منطقي في
أ ّن الشخص الذي يريدون إعتقاله موجود في هذا املكان .ال يجب على الضابط دخول منـزل ما ( أو
أي مكان حيث ينام الناس ليالً) للبحث عن شخص أو إعتقاله ما بني الساعة  ٩مساء والساعة ٦
صباحا .ولكن ،إذا كانت الشرطة تعتقد حقا ً أنه من غير العملي إعتقال الشخص الـمراد إعتقاله
في الـمنـزل أو أي مكان آخر خالل النهار ،أو أنّه من املمكن إخفاء دليل ما أو فقدانه أو تدميره ما لم
يقوموا بالعمل فورا ً ،فإنه يجوز للشرطة دخول العقارات في أي وقت من النهار أو الليل للتفتيش عن
شخص ما أو إعتقاله.

بـمجرد القبض عليك يـمكنهم إحتجازك لإلستجواب لـمدة مـحدودة بدون توجيه تهمة إليك .عند
إستجوابك يجب أن يقوموا بتسجيل أية أسئلة يسألونـها وأية إجابات تعطيها إياهم وذلك على
شريط مسموع أو شريط فيديو .يجب على الشرطة إعطاؤك أو إعطاء محاميك نسخة من الشريط
الذي مت عليه تسجيل أيّة مقابالت أجريت معك وذلك في غضون سبعة أيام.

 ٢.٣.٥ماذا يحدث إذا اعتُـقلت؟

 ١٠.٣.٥هل يـجب عليّ اإلجابة على أسئلتهم؟

عند إعتقال شخص ما ،ميكن لـ( )AFPإستخدام القوة بدرجة معقولة فقط إذا كان أداءهم
لواجبهم يستدعي ذلك ،ولذلك ال يجب أن يؤذوك إذا لم تقاوم اإلعتقال .ويـجب على ضابط الشرطة
إخبارك عن سبب إعتقالك .ال تقاوم اإلعتقال ولكن حاول احلصول على مساعدة قانونية عند أول
فرصة سانحة .دوّن وقت اإلعتقال اذا أمكن ذلك.

املعلومات الوحيدة التي يتوجب عليك إعطاؤها للشرطة هي إسمك وعنوانك.

كما أنه إذا تـم إعتقالك في منـزلك أو في محل عملك ،يـُمكن للشرطة أن يأخذوا أي شيء تقع
عليه أعينهم ،إذا كان لديهم إعتقاد منطقي أن هذا الشيء ميثل دليالً على جريـمة ما ،حتى إذا لم
يكن ملكا ً لك.
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يـُمكن للشرطة القيام بتفتيشك تفتيشا ً بسيطا ً عند إعتقالك ،وذلك إذا شكّ وا بدرجة معقولة أنه
من املمكن أن يكون لديك غرضا خطيرا ً أو غرضا ً قد يساعدك على الـهرب .بإستطاعة الشرطة أن
تقوم بتفتيشك تفتيشا ً عاديا ً إذا كانوا حقا ً يعتقدون بأن مثل ذلك الغرض في حوزتك( .أنظر اجلزء
 ٨-٤لتعريف “التفتيش البسيط” و”التفتيش العادي”) .إذا وجدوا مثل ذلك الغرض معك يـُمكنهم
أن يأخذوه منك.

 ءزججءزجزاجتحإلاو لاقتعإلا  ٥ :ءزج

 ٩.٣.٥هل يـُمكن للشرطة إستجوابي بعد إعتـقالي؟

أي شيء آخر تقوله للشرطة يـُمكن إستخدامه ضدك في الـمحكمة ،ولـهذا السبب لك احلق في أن
تلتزم الصمت .وهذا يعني أنك غير مضطر لإلجابة على أيّة أسئلة ،وأن إختيارك أن تلتزم الصمت ال
يـمكن أن يُستخدَم كدليل إدانة ضدك في الـمحكمة .لذلك من األهمية القصوى أال تقول شيئا ما
َحصل على نصيحة من مـُحاميك أوال ً.
لم تـ ُ
في الواقع ،قد يكون من الصعوبة إستخدام حقك في إلتزام الصمت وأن حتاول تفادي اإلجابة عن
أسئلة الشرطة .الطريقة األسهل هي أن تقول ببساطة “ال تعليق” ألي شيء تسألك عنه الشرطة.

قـوانني مكافحة اإلرهـاب
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يجب أن تدرك أنه من املمكن أن يقوم أحد الضباط بتدوين مالحظات بكل األفعال التي تقوم بـها
خالل اإلستجواب مثل الضحك أو هز الكتفني .لذا يـجب عليك أن تظل هادئا ً طوال الوقت وال تنفعل
ألسئلتهم.

 ١١.٣.٥هل ميكن لي اإلتصال مبحام؟
لك احلق في اإلتصال بـمحام لتطلب منه أن يكون حاضرا ً وقت إستجوابك .من حق الـ( )AFPرفض
ذلك فقط إذا إعتقدوا فعالً:
•أ ّن شركاءك قد يـَختبئوا من الشرطة إذا سـمعوا أنّك حتت اإلعتقال؛
•أو أ ّن دليالً ما قد يتمّ إخفاؤه أو تلفيقه أو تدميره؛
•أو أ ّن الشهود قد يتـمّ إخافتهم؛
•أو أ ّن حياة أشخاص ما قد تكون معرضة خلطر وشيك ولذلك فإن اإلستجواب يجب أن يـَبدأ
فورا ً.
إذا كان محاميك بطيئا ً في الوصول أكثر من الالزم  ،فإنّه يتعينّ على الشرطة أن تعرض عليك محام
آخر.

 ١٢.٣.٥هل يـمكن لي االتصال بعائلتي أو بـمُ ترجم؟
لك احلق في اإلتصال بقريب أو صديق لتجعلهم يعرفون أين أنت .ولك أيضا احلق في أن تطلب مترجما ً،
ما لم تعتقد الشرطة أ ّن درجة إجادتك للغة اإلجنليزية جيدة بـما يكفي إلستجوابـك.

 ١٣.٣.٥ما هو احلال إذا لم أكُ ن مُواطنـا ً أستراليـا ً؟
إذا لم تكن مواطنا ً أستراليا ً فلك احلق في اإلتصال بسفارتك أو قنصليتك .ال يـمكن للشرطة البدء
في إستجوابك حتى يسمحوا لك بالوقت الكافي لإلتصال أو محاولة اإلتصال بقنصلية بلدك.

 ١٤.٣.٥كم من الوقت يـُمكنهم اإلستمرار في إحتجازي؟
ميكن لـ( )AFPإحتجازك لـمُ دة أقصاها أربع ساعات فقط ،من دون تهمة .إذا كنت حدثا ً (تـَحت
سنّ  )١٨أو من السكان األصليني أو من جزيرة تورز سترايت (،)Torres Strait Islander
يـُمكنهم إحتجازك لـمُ دة أقصاها ساعتني فقط .ميكن للشرطة تقدمي طلب إلى القاضي أو
إلى أي شخص آخر مسؤول من أجل متديد فترة إحتجازك ملدة أقصاها إثنتا عشرة ساعة في
مجموعها ،في إنتهاكات خطيرة غير إرهابية ،أو أربع وعشرون ساعة في إنتهاكات إرهابية .ال يتم
إعطاء احلق بهذا التمديد إال إذا كان الزما ً للحماية أو للمزيد من األدلة  ،أو من أجل إتـمام التحقيق.
ال يتم حساب أي “وقت ضائع” من ضمن فترة إحتجازك.
“الوقت الضائع” يشمل األوقات التي يتم إستغراقها في ما يلي:
•قيادتك إلى مكان اإلحتجاز؛
•إتصالك بـمحام أو صديق أو قريب أو والد أو مترجم؛
•وصول محاميك أو صديقك أو قريبك أو والدك؛
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•حصولك على مساعدة طبية؛
•إفاقتك إذا كنت سكرانا ً؛
•ترتيب وإجراء طابور للتعرّف عليك؛
•حصول الشرطة على أمر من قاض لتطبيق إجراءات جنائية عليك؛
•حصول الشرطة على إذن بتمديد مدة إستجوابك؛
•إخبار الشرطة لك عن حقوقك فيما يختص باإلجراءات اجلنائية؛
•حصولك على الراحة وإستعادتك لنشاطك خالل عملية اإلستجواب؛
•تطبيق إجراءات جنائية عليك؛
•جمع الـمحققني لـمعلومات ،بـما في ذلك الوقت الذي تستغرقه ترجمة هذه الـمعلومات.

 ١٥.٣.٥متى يـُطلقون سراحي؟
بعد إنتهاء احلد األقصى لوقت إحتجازك ،على الشرطة القيام بأحد األمور التالية:
•إطالق سراحك دون أية شروط؛
•أو إطالق سراحك بكفالة؛
•أو جعلك متتثل أمام قاض أو شخص مسؤول لتـُقدّ م طلبا ً إلطالق سراحك بكفالة.
إذا أطلقت الشرطة سراحك ،ولكن إعتقلتك مرّة أخرى في غضون يومني لنفس اجلريـمة ،فإن
الـمدة القصوى التي ميكنهم إحتجازك فيها للـمرة الثانية هي أربع ساعات مبا في ذلك الوقت الذي
أحتـُجزت فيه الـمرة األولى.

 ٤.٥اإلحتجاز الوقائي
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وفقا ً إلذن اإلحتجاز الوقائي ،من املمكن أن يتم إحتجازك ملدة أقصاها ثمان وأربعون ساعة إذا كان ذلك
ضروريا ً فعالً واذا كان اإلذن سيساعد فعليا ً في منع عمل إرهابي وشيك يُتوقع حدوثه في غضون
األربعة عشرة يوما ً املقبلني ولدى ( )AFPأسبابا ً منطقيّة للشك بأنّك:
•ستشترك في عمل إرهابي؛
•أو أنّك متتلك شيئا ً له صلة بالتحضير لعمل إرهابي أو املشاركة به؛
•أو أنّك قمت بعمل للتحضير لعمل إرهابي أو التخطيط له.
ميكن أيضا ً أن يتم إحتجازك ملدة قد تصل إلى ثمان وأربعني ساعة عندما يكون قد وقع عمل إرهابي
خالل الثماني والعشرين يوما ً املاضيني وبذلك يكون إحتجازك ضروريا ً حلفظ األدلّة .إ ّن اإلحتجاز حتت
خانة اإلحتجاز الوقائي ميكن أن يستمر ملدة أربعة عشر يوما وفقا ً لقانون الوالية.
للحصول على إذن إحتجاز وقائي ،تبدأ ( )AFPبتقدمي طلب الى أحد ضباط الشرطة ذو رتبة عالية
للحصول على إذن إحتجاز وقائي إبتدائي .يسمح هذا اإلذن لـ ( )AFPبإحتجازك ملدة قد تصل إلى
أربع وعشرين ساعة .إذا أرادت ( )AFPإحتجازك ملدّ ة أطول ،يتوجب عليها عندئذ أن تتقدم بطلب
“للسلطة التي تصدر تلك األ ُذنات” .وهذه السلطة ليست مبحكمة ولكن أحد كبار
قاض فيدراليٍ أو أحد كبار أعضاء دار
القضاة الذي إمّ ا يكون ما يزال في اخلدمة أو يكون متقاعدا ً أو ٍ
للتحكيم يتم تعيينه من قبل احلكومة.
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 ١.٤.٥ما هي السلطات التي متلكها الشرطة؟
تستطيع الشرطة ما إن يكن لديها إذنا ً ساري املعفول ينطبق عليك أن تفعل ما يلي:
•أن تدخل عقارا ً مستعملة القوة بدرجة معقولة لتقوم بحملة تفتيش أو أخذك إلى احلجز (ال
تستطيع الشرطة أن تدخل عقارا ً ما بني الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا ً إال إذا
كانت فعال تعتقد أ ّن عليها احلؤول دون فقدان أدلّة أو ألنّه من غير العملي أن تدخل خارج تلك
األوقات)؛
•القيام بتفتيشك تفتيشا ً عاديا ً أو بسيطا ً (أنظر البند  ٨-٤من أجل اإلطالع على تعريفات
“التفتيش العادي” و “التفتيش البسيط”)؛
•سؤال أي شخص عن إسمه وعنوانه اذا كانت الشرطة تعتقد أنه ميكنهم مساعدتها في
تنفيذ اإلذن.
•
ليس لديك وال حملاميك احلق في املثول أمام “السلطة املصدّ رة” ولكن ميكنك إعطاء ( )AFPمعلومات
تدعم قضيتك .يتوجب على ()AFPأن تنقل تلك املعلومات إلى “السلطة املصدرة”.

 ٢.٤.٥ما هي حقوقي؟
إذا إعتقلتك الشرطة وفقا ً إلذن إحتجاز وقائي فيتوجب عليها:
•أن تعطيك نسخة من هذا اإلذن وتوضيح مدّ ة احلجز؛
•توضيح أيّة حتفّ ظات فيما يختص باإلتصال باألشخاص؛
•توضيح حقّ ك باإلتصال مبحا ٍم وبتقدمي شكوى وبالسعي إليجاد ح ٍّل من قبل الـمحكمة
الفيدرالية فيما يتعلّق باإلذن أو باملعاملة؛
•وإعطاؤك إسم ورقم هاتف كبير ضباط الشرطة الذي يشرف على اإلذن.
إذا كنت حتتاج إلى مترجم ،يجب عليك إخطار ضابط الشرطة الذي يقوم بتوضيح اإلذن لك .يتوجب
على ضابط الشرطة إذا كان فعالً يعتقد أنّك ال تتكلّم اللغة االنكليزية بطالقة مقبولة أن يسعى
إلحضار مترجم.
ال تستطيع الشرطة أو ( )ASIOإستجوابك وفقا ً إلذن إحتجاز وقائي .تستطيع الشرطة فقط أن
تطلب منك إثبات هويّتك وأن تضمن سالمتك.
لديك احلق بالتالي:
•اإلتصال مبحام – على ضابط الشرطة إذا كانت الشرطة فعالً تعتقد بانّك ،نظرا ً ملشاكل
لغوية أو مشاكل ناجمة عن عجز ،غير قادر على التعبير بطالقة أو غير قادر على اإلتصال
مبحاميك ،أن يقدّ م لك املساعدة إلختيار محام واإلتصال به؛
•اإلتصال بقاضي املظالم التابع للكمنولث لتقدمي شكوى؛
شخص للنيابة عنك أو التكلّم مع ضابط الشرطة ذو الرتبة العالية الذي يشرف
ٍ
•وتكليف
َ
على اإلذن اخلاص بك ،بخصوص فعالية اإلذن ومعاملتك وإلغاء اإلذن.

تتوجب معاملتك بطريقة إنسانية وبإحترام وال يجب أن تكون عرضة ملعاملة قاسية غير إنسانية أو
مهينة.

 ٣.٤.٥مبن أستطيع اإلتصال وأنا محتجز؟
كما هو مذكور أعاله ،بإمكانك اإلتصال مبحام وبقاضي املظالم .إذا لم يكن بإستطاعتك اإلتصال
مبحاميك .يتوجب على الشرطة إعطاؤك مساعدة مقبولة إلختيارمحام آخر .بإمكانك أيضا اإلتصال
بقريب واحد أو رفيق املنزل ( )housemateورب عمل واحد وموظف واحد وشريك عمل واحد،
حسب ما هو مالئم ،وأيّ شخص آخر تسمح به الشرطة .ميكنك أيضا ً اإلتصال بأبويك ،إذا كان عمرك
يتراوح بني السادسة عشرة والثامنة عشرة أو األوصياء عليك أو شخص ميكنه متثيل مصاحلك.
ال متلك حق التواصل مع عائلتك و احملامون من دون رقابة .إال أ ّن أي تواصل بينك وبني محاميك ال يُقبل
به كدليل في احملكمة.
كما تستطيع الشرطة أن تقدّ م طلبا ً للسلطة املصدّ رة كي متنع أي تواصل بينك وبني أيّ شخص آخر،
مبا في ذلك األشخاص الذين مت ذكرهم أعاله .وقد تفعل الشرطة ذلك:
•لتتفادى اإلضطرار إلى إتخاذ إجراء ما وذلك ملنع حدوث عمل إرهابي أو إصابة شخص ما بضرر
جسيم؛
•للحفاظ على دليل يرتبط بعمل إرهابي؛
يختص بجمعها ملعلومات حول عمل إرهابي أو ملنع التخطيط ملثل ذلك
ّ
•ملنع التدخّ ل في ما
العمل؛
•لتتفادى اإلضطرار إلى توقيف شخص آخر أو إحتجازه وفقا ً إلذن إحتجاز وقائي أو اصدار إذن
•مراقبة بحقه.

 ٤.٤.٥هل ميكنني أن أخبر الناس بأني محتجز؟
ميكنك فقط أن تقول لهم أنّك في أمان وأنّه ال ميكن اإلتصال بك في الوقت احلالي .ال ميكنك أن تخبر
أحدا ً بأنّك خاضع إلذن إحتجاز وقائي أو أنّك محتجز أو مدّ ة حجزك .ويعتبر إخبارك بذلك إنتهاكا ً
يعاقب عليه القانون بالسجن ملدة قد تصل إلى خمس سنوات .اإلستثناءات الوحيدة هي أنّه ميكنك
أن تخبر محاميك أو قاضي املظالم أو والديك إذا كنت قاصرا ً .ويعتبر إنتهاكا ً أن يخبر والداك أحدا ً
بهذه املعلومات إذا كنت حتت الثامنة عشر.
إذا كنت معتقالً وفق قانون الوالية أو اإلقليم ،فإن قوانني تلك الوالية هي التي تسري .في بعض
الواليات األسترالية ،يعتبر جرمية أن تخبرك أقاربك أو زمالؤك في العمل بأنّك محتجز .وميكنك إخبار
أقاربك بذلك في بعض الواليات األخرى .عليك أن تسأل محاميك أو األشخاص الذين يحتجزونك إذا
كان يُسمح لك بإخبار أقربائك أنّك محتجز أو إذا كان فقط ي ُسمح لك أن تقول لهم أنّك في أمان وأنّه
ال ميكن اإلتصال بك.

من حقّ ك أن تكلّف أحدا ً بتمثيلك لدى كبير ضباط ( )AFPحملاولة إلغاء إذن اإلحتجاز الوقائي .لديك
احلق أيضا باإلعتراض على اإلذن في احملكمة الفيدرالية.
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٦

أ ُذنات املراقبة

20

ليس من املفترض أن تكون متهما ً بجرمية ما لتكون عرض ًة إلذن مراقبة .تستطيع ( )AFPأن حتصل
على إذن مراقبة ضدّ ك إذا كانت احملكمة مقتنعة بأن:
•إصدار أمر مراقبة سيساعد بشكل كبير في منع وقوع عمل إرهابي؛
•أو أنّك قد تدربت مع منظمة إرهابية محظورة.
قد يفرض عليك إذن املراقبة مجموعة من الواجبات واحملظورات والتقييدات .ولكن على احملكمة أن
كل تقييد من التقييدات هو ضروري ومناسب إلى حدّ معقول بغية حماية العامة
تكون مقتنعة أ ّن ّ
من عمل إرهابي.

 ٤.٦أنا حتت سن الثامنة عشرة ،هل بإستطاعتهم فرض إذن
مراقبة عليّ ؟
ميكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني السادسة عشرة والثامنة عشرة أن يكونوا عُرضة إلذن
مراقبة تصل مدّ ته إلى ثالثة أشهر .وميكن طلب إذن آخر عندما تنتهي صالحية األوّل .ال ميكن أن
يفرض عليك إذن مراقبة إذا كنت حتت سنّ السادسة عشرة.

 ٥.٦ماذا لولم ألتزم بإذن املراقبة؟
خرق إذن املراقبة يعتبر إنتهاكا ً وقد تسجن ملدّ ة قد تصل إلى خمس سنوات.

 ١.٦هل بإمكاني إعتراض هذا اإلذن؟
يصدر أوال ً إذن مراقبة مؤقت من قبل احملكمة دون علمك .ليس لديك فرصة أن تُسمع أقوالك أو أن
تعترض على هذا اإلذن في هذه املرحلة .يصبح إذن املراقبة املؤقت ساريا ً فقط عندما ينفّ ذ أو يتُمّ
تسليمه إليك شخصيا ً .ال ميكنك أن تقدّ م طلبا ً لتعديل اإلذن أو إلغائه .يجب على إذن املراقبة املؤقت
أن يعلمك بالتاريخ الذي يجب عليك فيه احلضور إلى احملكمة ليتُمّ تأكيد اإلذن أو إلغاؤه .ويكون ذلك
على األقلّ بعد ثالثة أيّام من إصدار إذن املراقبة املؤقت.
عليك اإلتصال مبحام في أسرع وقت ممكن إذا نُفّ ذ عليك إذن مراقبة.

 ٢.٦إلى متى يستمر إذن املراقبة؟
قد يستمر إذن املراقبة إثنا عشر شهرا ً حاملا يتُّم تأكيده ،ولكن قد حتاول الشرطة طلب إذن آخر عندما
تنتهي صالحية األوّل .بإمكانك التقدم بطلب إلى احملكمة إللغاء اإلذن او تعديله.

 ٣.٦ما هي القيود التي ميكن أن تفرض وفقا ً إلذن مراقبة؟
ميكن أن تكون عرضة لسلسلة واسعة من القيود والشروط حتت إذن املراقبة مبا في ذلك أ ُذنات:
ِض عليك أن تضع جهازا ً للتعقّ ب اإللكتروني؛
•ت َفر ُ
ِض عليك أن تكون في أماكن معيّنة في أوقات أو ايّام معيّنة؛
•ت َفر ُ
ِض عليك حضور جلسات إستشارية أو تربويّة؛
•ت َفر ُ
•متنعك من التواجد في أماكن معيّنة أو مغادرة أستراليا؛
•متنعك من التواصل مع أشخاص معيّنني أو مرافقة أشخاص معيّنني ؛
•متنعك من إستعمال بعض وسائل اإلتصال أو التكنولوجيا مثل اإلنترنت.
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٧

أي شيء آخر يـُمكن أن تـَفعله
( )ASIOأو ()AFP؟
تـنصت؟
ُّ
 ١.٧هل يـُمكن لـ( )ASIOأو ( )AFPإستخدام جهاز

( )TI warrantفورا ً عندما ال ي ُصبح لدى ( )AFPشك منطقي في أنك ترتكب إنتهاكا ً يتعلّق
باإلرهاب.
إذا كانت الشرطة تعتقد أ ّن مجرما ً مشتبها ً به يستعمل هاتفك ،عندها بإمكانهم تقدمي طلب
التنصت على كل املكاملات من وإلى
ّ
للتنصت على هاتفك .بإمكان الشرطة
ّ
للحصول على إذن
هاتفك وليس فقط تلك اإلتصاالت التي قام بها اجملرم املشتبه به أو أجريت إليه.

تنصت لتسجيل إتصاالتك .21يجب أن ال
إذا كان لدى ( )ASIOإذن ،فإنه يـُمكنها إستخدام جهاز ُّ
تتعدى فترة اإلذن ستة شهور ،بالرغم من إمكانية إستصدار إذن جديد بـمجرد إنتهاء وقت اإلذن
تنصت أو
القديـم .بنا ًء على هذا اإلذن ،يـُمكن لكُ ٍّل من ( )ASIOو ( )AFPدخول عقارك وتركيب جهاز ُّ
إختباره أو صيانته أو إزالته .ميكنهم تسجيل محادثاتك سواء كان ذلك بإذن منك أو بدون إذن منك.

كما ميكن لـ( )AFPاحلصول على إذن بوقف “اإلتصاالت الـمُ خزَّنة” .هذا يعني أنّه ميكن لـ
( )AFPاحلصول على حق الوصول إلى البـريد الصوتي أو إلى خدمة الرسائل القصيرة ()SMS
أو خدمة الرسائل املصورة واملسموعة ( )MMSالتي يتم إرسالها عبر الهاتف املتنقل (املوبايل) أو
إلى رسائل البريد اإللكتروني إذا كانت مـُخزَّنة في جهاز خدمة الشبكة اإللكترونية (Internet
 )serverأو إذا كانت مخزنة في نظام اإلتصاالت.

تنصت ،وأجهزة رقابة على املعلومات ،وأجهزة رقابة
كما أ ّن لـ ( )AFPالسلطة في إستخدام أجهزة ُّ
مرئية وأجهزة تـَتب ُّـُع .ميكن للشرطة ،بـما في ذلك شرطة الوالية ،أن تستخدم أجهزة الرقابة املرئية
مثل الـمنظار الـمكبّر وكاميرات الفيديو بدون إذن إذا لم يستلزم ذلك دخول العقار .22كما ميكن
تنصت أو جهاز تـَتبـُّع بدون إذن.
للشرطة في ظروف مُعيـَّنة إستخدام جهاز ُّ

كما أ ّن بإستطاعة ( )ASIOاحلصول على إذن مماثل لوقف اإلتصاالت “اخملزّنة” و”احليّة” .هذه
األذنات صاحلة ملدّ ة ستة أشهر.

يـُمكن للشرطة أيضا احلصول على “إذن جهاز املراقبة” وذلك إلستخدام أجهزة املراقبة في عقار
ما أو إستخدامها ألشياء مُعيـَّنة ،أو لإلستماع إلى مـحادثات شخص مجهول الـهوية .إ ّن “إذن
جهاز املراقبة” يسمح لشرطة الوالية أو ( )AFPبالدخول إلى العقار أو إلى العقارات املـُجاورة
لتركيب أجهزة مراقبة وصيانتها وإستخدامها.

التنصت على هاتفي أو على أجهزة إتصاالت
ُّ
 ٢.٧هل يـُمكنهم
23
أخرى؟
ميكن لـ ( )AFPقطع “اإلتصاالت احليّة” فقط ،مثل إتصاالت الـهاتف أو الفاكس أو جلسات
احملادثة على الشبكة اإللكترونية (اإلنترنت) إذا كان لديهم إذن بقطع أجهزة االتصاإلت أو
ما يسمى بـ (“ .)”TI warrantقبل أن تتمكن ( )AFPمن احلصول على إذن بقطع أجهزة
اإلتصاالت ،عليها أن تقنع القاضي (أو شخص مماثل) بأنّك متورّط بإرتكاب إنتهاك إجراميّ خطير .ومن
املمكن أن ي َسمح هذا اإلذن أيضا ً للضابط أن يدخل عقارك لتركيب معدّ ات مُراقبة اإلتصاالت ،حتى
بدون إذن منك.
إ ّن مدة سريان إذن إعتراض أجهزة اإلتصاالت ( )TI warrantتصل إلى  ٩٠يوماُ ،ولكن ميكن لـ ()AFP
تقديـم طلب ( )TI warrantآخر إذا إنتهت مدة صالحية األول .وتنتهي صالحية

بإمكان ( )ASIOو( )AFPأيضا ً،إذا تواصلت مع مجرم مشتبه به (حتى لو لم يكن هذا التواصل
متعمدا ً) ،احلصول على أ ُذنات ملراقبة كل إتصاالتك مبا في ذلك إتصاالتك بأفراد العائلة واألصدقاء
وزمالء العمل ومحاميك وطبيبك .ميكنهم فعل ذلك فقط إذا إستنفذوا كلّ الطرق العملية
ملعرفة اإلتصاالت التي يستعملها املشتبه به ،أو حيث يكون من غير املمكن وقف إتصاالته.
كما يجب عليهم أيضا أن يقنعوا السلطة املصدّ رة بأنك على األرجح ستتلقى إتصاال ً على حدمة
اإلتصاالت من الشخص املعني.

تفحص بريدي؟
 ٣.٧هل يـُمكنهم ّ
إذا كان لدى ( )ASIOإذن يـُمكنها اإلطالع على أي طرد بريدي أو أي طرد تـم تسلمه .24هذا النوع
من اإلذن تستمر صالحيته ملدة تبلغ  ٩٠يوما ً .قد يتم منحهم إذنا ً يخوّل لهم تفتيش أغراض ما أو
ُسخ منها .هذا ينطبق
ُسخ منها ،وكذلك تفتيش مُحتَوياتها وعمل نـ َ
أغلفتها أو فتحها أو عمل نـ َ
على أغراض قُمتَ بإرسالها أو بتوصيلها أو بإستالمها.

 ٤.٧هل يـُمكنهم مُراقبة تـَحرُّكاتي بإستخدام جهاز تـَتبـُّع؟
إذا كان لدى ( )ASIOإذن يـُمكنها إستخدام أجهزة التـَتـبّع لـمُ تابعة حتركات شخص أو شيء ما،
بـما في ذلك سيارة أو طائرة أو مركبة بحرية أو مالبس .25هذا النوع من األ ُذنات تستمر صالحيته
السلطة لدخول عقارك لتوصيل جهاز تـَتـبّع
مدة  ٦أشهر .قد يـُخوّل اإلذن لـ (ُ )ASIO
سلطة إستخدام القوة الالزمة بدرجة معقولة ،ويـُحدّ د الوقت
ولصيانة هذا اجلهاز .كما يـُخوّل لهم ُ
الذي يستطيعون فيه دخول عقارك .قد يطلب من الشخص أيضا ً ،وفقا ً إلذن مراقبة (اجلزء السادس)،
أن يضع جهازا ً للتعقّ ب اإللكتروني.

 21قانو ِن  ASIOسنة )Cth), s 26 1979
 22أجهزة املراقبة . Act 2004 (Cth) Part 2 Division 2; s18
( 23إعتراض) أجهزة اإلتصاالت )The Telecommunications (Interception) Act 2004 (Cth

 24منظمة اإلستخبارات األمنية األسترالية قانون سنة .)Cth), s 27 1979
 25منظمة اإلستخبارات األمنية األسترالية قانون سنة .)Cth), s 26B 1979
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٨

تـقديـم شـكوى
 ١.٨شكاوى ضد ()ASIO
 ١.١.٨إذا أردتُ الشكوى من تـَصرّفـات أحد ضباط ( )ASIOفما الذي أستطيع
فعله؟
ينصح بشدّ ة أن تتحدث مع محاميك أوال ً أو تتصل مبركز اجلالية القانوني الـمَحلّي قبل أن تتقدم
بشكوى .الشكاوى املقدمة ضد ( )ASIOيـمكن تقدميها شفويا ً أو كتاب ًة إلى الـمفتش العام
لإلستخبارات واألمن ( .)IGISدَور ( )IGISهو مراقبة وكاالت اإلستخبارات واألمن ،بـما في ذلك
( ،)ASIOوالقيام بالتحقيقات والتحقيق في الشكاوى وحـماية حقوق الـمواطنني والـمقيمني ضد
التجاوزات الـمحتملة من قبل هذه الوكاالت .ولـهذا السبب فقد يكون املفتش العام لإلستخبارات
واألمن ( )IGISحاضرا ً أثناء اإلستجوابات التي تقوم بـها (.)ASIO
إذا لم يكن ( )IGISحاضرا ً ،وترغب في تقديـم شكوى أثناء إحتجازك ،فلك احلق في احلصول على
تسهيالت تسمح لك باإلتصال بـ ( .)IGISعند التقدم بشكوى ،يجب أن يُسمَح لك أن تفعل ذلك
على إنفراد وليس أمام أيّ أحد من الضباط .من الـمهم تقديـم الشكوى في غضون  ١٢شهرا ً من
احلادثة .فقد يرفض ( )IGISالقيام بتحقيقات تتعلق بشكواك إذا كان قد مضى عليها أكثر من ١٢
شهرا ً .ميكن احلصول على البيانات اخلاصة باإلتصال بـ ( )IGISفي اجلزء رقم  ١٠من هذا الكُ تيب.
كما أن لك احلق في أن تطلب من الـمحكمة الفيدرالية إعادة النظر في اإلذن املمنوح أو في معاملتك
وفق اإلذن.

 ٢.١.٨ما الذي يـمكنني التقدم بشكوى بخصوصه فيما يتـَعلق بـ ()ASIO؟
إذا تـمّ إصدار إذن ضدك يجب أن تـُعامَل بطريقة إنسانية وباحترام وكرامة ،وهذا يتعلق بكل جانب
من جوانب اإلذن بـما في ذلك حلظة إتصالهم بك وكذلك إجراءات أخذك إلى احلجز .يـُمكنك التقدم
بشكوى بخصوص أيّة جروح أصابتك أو تلف مبـُمتلكاتك أو تصرفات أو أفعال غير الئقة من قبل
( )ASIOوضباطها ،أو أي تصرف أو مـُمارسة ال تلتزم بأي من حقوق اإلنسان أو تـُخالفها أو تُبنى
على متييز خصوصا ً على أساس اجلنس أو العِـرق.
لذا من الـمُ هم أن تقوم بتدوين أسـماء الضباط الذين إتصلوا بك ،والوقت والتاريخ والظروف التي
حدث فيها هذا اإلتصال .بهذا سوف تكون في مركز أفضل عند تقديـمك لشكوى فيما بعد ،إذا
احتجت لذلك .ومع ذلك تذكّ ر أ ّن إفشاء أية معلومات بخصوص إجراءات إتخذتها ( )ASIOبنا ًء
على إذن إستجواب أو إحتجاز (كـما هو مذُكور في اجلزء  )١٣-١-٥مـُخالف للقانون .وهذا يعني
أنه يتعينّ عليك احلفاظ على سرية هذه الـمعلومات ،وأن ال تستخدم هذه الـمعلومات إال في
أحوال الشكوى فقط أو في مناقشاتك مع مـُحاميك.
َحصل على حقوقك فيما يتعلق باإلحتجاز واإلستجواب وفقا ً إلذن
يـُمكنك تقديـم شكوى إذا لم تـ ُ
متلكه ( .)ASIOبعض تلك احلقوق معلن عنها في وثيقة بروتوكول “بروتوكول ( )ASIOلإلرشاد

حول إجراءات اإلذن” 26وتتضمّ ن ما يلي:
تعسفية أو مهينة .التعامل معك
•يـَجب أال يتم إستجوابك بطريقة غير عادلة أو بطريقة ّ
يجب أن يكون إنسانيا ً والئقا ً.
•إذا إستدعى األمر نقلك ،يجب أن تكون وسائل النقل آمنة والئقة مع إضاءة وتـهوية
مناسبتني .يجب أال يتم تـعريضك لصعوبات بدنية غير ضرورية.
•يجب أن تمُ نح حق إستخدام مياه شرب عذبة وكذلك إستخدام املراحيض واخلدمات الصحية
في جـميع األوقات ،ويجب أن تكون هذه اخلدمات نظيفة.
•مسموح لك باإلستحمام يوميا ً وعلى إنفراد ،ويجب إمدادك بأدوات احلمام للصحة والنظافة
وما يحفظ لك إحترامك.
•مكان اإلحتجاز واإلستجواب يجب أن يكون مالئما ً فيما يتعلّق بالتـَهوية ومساحة األرض
واإلضاءة ويجب أن تتوفر فيه إمكانية التحكم باجلو.
•يجب أن تُوفـَّر لك ثالث وجبات يوميا ً في الساعات الـمعتادة .إذا كنت صائما يجب أن يقوموا
بتوفير الطعام لك في األوقات الـمناسبة.
•يجب أن يُوفـَّر لك طعام يتناسب ومعتقداتك الدينية ،ولك احلق في أن تطلب الطعام احلالل إذا
كنت مسلما ً .كما يجب أن يفوا بإحتياجاتك الغذائية والطبية اخلاصة.
•يُسمح لك بـمُ مارسة شعائرك الدينية مثل الصالة وفق متطلبات السالمة واألمان.
•يجب أن يتم توفير سرير منفصل لك في غرفة أو زنزانة منفصلة مع فراش نظيف.
• يجب أن يُسمح لك بالنوم لـمدة ثـمان ساعات متصلة على األقل بدون إزعاج في كل
فترة  ٢٤ساعة من اإلعتقال.
•يجب أن يتم توفير الرعاية الطبية أو الصحية لك عند احلاجة.

 ٢.٨شكاوى ضد ()AFP
 ١.٢.٨إذا أردتُ الشكوى من تـَصرّفـات أحد ضباط ( ،)AFPفما الذي أستطيع
فعله؟
يـُمكنك التقدم بشكوى إما عن طريق كتابة رسالة أو بالـهاتف أو الفاكس ،شخصيا ً أو إلكترونيا ً
إلى:
•أيّ مكتب للشرطة الفيدرالية؛
•أو قسم التحقيقات الداخلية في ()AFP؛
•أو قاضي املظالم التابع للكمنولث.
من الـمهم أن تالحظ أنه إذا خضعتَ إلذن ( ،)ASIOورغبتَ في تقديـم شكوى عن ضابط شرطة
فيدرالي فيما يتـعلق بذلك اإلذن ،يجب أن تـُقدّ م الشكوى إلى قاضي املظالم وليس إلى ( .)AFPوهذا
ألن هناك قواعد معقدة بالنسبة لنواحي اإلفشاء التي يُسمَح بـها فيما يتـعلق بإذن (.)ASIO

 26أنظر موقع اإلنترنت:
http://parlinfoweb.aph.gov.au/piweb/repository1/media/pressrel/h04a63.
pdf#search=%22ASIO%20protocol%22
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مرة أخرى ،يُنصح بشدّ ة أن تتحدث مع مـُحاميك أوال ً أو أن تتصل مبركز اجلالية القانوني الـمَحلّي قبل
التقدم بشكوى.

 ٢.٢.٨ما الذي يـُمكنني الشكوى بخصوصه فيما يتـعلق بـال ()AFP؟
لك احلق في تقديـم شكوى بخصوص تصرفات أو أفعال فرد من أفراد ( .)AFPشكواك قد تكون
حول:
•تصرف بدر من أحد ضباط ( )AFPيتضمن عدم لياقة أو وقاحة أو معاملتك بصورة جافة؛
•تصرف جنم عن إساءة فهم للقانون أو سوء الفهم فيما يتعلّق بسياسات أو إجراءات ()AFP؛
•معاملة شديدة السوء من قبل أحد ضباط ()AFP؛
•إعتداء من قبل ضابط (.)AFP
يـَجب عليك أوال ً أن تُوجـِّه الشكوى إلى ( )AFPإال إذا كان هناك إذن خاص بـ ( ،)ASIOسواء كانت
الشكوى تتضمن إدّعاءات تتعلق بسوء تصرف بسيط أم كبير .سوف يتـم التعامل مع الشكوى إما
بواسطة برنامج التسوية فيما يخص مكان العمل املوجود في جهاز شرطة ( ،)AFPوذلك من
خالل إجراءات إصالحية ،أو من خالل قسم التحقيقات الداخلية في ( .)AFPهذه العملية يتـم
مراقبتها بواسطة مكتب قاضي املظالم.
في كل حالة ،يجب إرسال تقرير يتضمن تفاصيل اإلجراءات التي إتخذها قسم التحقيقات الداخلية
إلى مكتب قاضي املظالم للتحقيق الـمُ ستقلّ  .إذا لم يكن قاضي املظالم راضيا ً عن التحقيق الذي
مت بواسطة ( )AFPلشكواك  ،فإنّه قد يطلب من ( )AFPإعادة النظر في توصياتها ،أو قد يطلب
من قسم التحقيقات الداخلية مواصلة التحقيق أو قد يقوم بإجراء حتقيقاته اخلاصة.
بينما لك احلق في التقدم بشكوى إلى قاضي املظالم في أي وقت ،ال يتدخل عادة قاضي املظالم في
الـمسألة إال إذا كنت قد أثرت الشكوى من قبل مع ( )AFPمباشرة .إذا كنت مـُحتجزا ً ،لك احلق في
أن تمُ نح تسهيالت لتقديـم شكوى إلى قاضي املظالم.
إذا كانت لديك مَظلمة يجب أن تـتقدّ م بشكوى في أقرب وقت مـُمكن ،ولكن كأقصى حد في غضون
سنة واحدة من احلادثة .املعلومات اخلاصة باإلتصال بقاضي املظالم موجودة في اجلزء رقم  ١٠من هذا
الكُ تيب.

٩

تشريع الواليات ضد اإلرهاب
باإلضافة إلى القوانني التي مت سنّها على مستوى أستراليا ،فإن هناك قوانني معيّنة في بعض الواليات
يتـم تطبيقها في تلك الواليات فقط.
إ ّن لكافة شرطة الواليات سلطات فيما يتعلّق بأُذنات اإلحتجاز الوقائي (أنظر البند  ٤-٥كلمحة
عامة عن سلطات الشرطة) .وتعطي كافة الواليات الشرطة أ ُذنات تفتيش سريّة تخوّلهم دخول
العقارات من دون علم ساكنيها للتفتيش عن أيّ شيء أو أيّة وثيقة أو مصادرتهم أو إستبدالهم أو
أخذ نسخة عنهم أو تصويرهم أو تسجيلهم .تختلف األسس التي مبوجبها تعطى أذنات التفتيش
السريّة من والية إلى أخرى ،ولكن تعطى عامة عندما يكون هناك مبررات بأ ّن عمالً إرهابيا يُرتكب أو
أنّه على وشك أن ي ُرتكب وبأ ّن اإلذن سيساعد فعالً في اإلستجابة للعمل اإلرهابي أو منعه ،وإنّه ملن
الضروري إجراء التفتيش دون علم من يقطن العقار.
تعطي معظم الواليات الشرطة سلطات خاصة لتوقيف وتفتيش وإستجواب الناس واملركبات في
ظروف معيّنة فيما يتعلّق بعمل إرهابي .وقد تكون هذه السلطات خاصة بشخص معينّ أو بشخص
في منطقة معيّنة أو أيّ شخص مبركبة معيّنة .ويختلف من والية إلى أخرى ما إذا كان يتوجّ ب على
الشرطة التقدّ م بطلب إلى احملكمة للحصول على رخصة بإستعمال سلطات الشرطة اخلاصة ،أو إذا
كان باستطاعة مفوّض الشرطة إعطاء الرخصة.
نناقش بإيجاز بعض مختلف نواحي السلطات اخلاصة عبر الواليات .عليك اإلتصال مبركز اجلالية
القانوني احمللّي للحصول على معلومات أكثر حتديدا ً.

 ١.٩والية نيـوساوث ويـلز
(سلطات الشرطة) الصادر عام ( ٢٠٠٢نيوساوث ويلز) املعروف بـ
إ ّن قانون اإلرهاب ُ
[( ]The Terrorism (Police Powers) Act 2002 (NSWيـُعطي الشرطة
سلطات خاصة عند إصدار مفوّض الشرطة أو ضابط شرطة ذي رتبة عالية “تفويضا ً” خاصا ً،
ُ
وذلك مباشرة بعد حدوث عمل إرهابي أو إذا كانت هناك مبررات لإلعتقاد بأ ّن هناك خطرا ً بأ ّن عمالً
سلطات خاصة
إرهابيا ً سيحدث في املستقبل .ويُعطي ذلك التفويض لضباط الشرطة العاديـّني ُ
تسمح لهم بإرغام األشخاص على التعريف عن أنفسهم ،وكذلك تفتيش األشخاص والـمَركبات
سلطات بإجراء تفتيش بالتعري ،ولكن
والعقارات واحلق في مصادرة األشياء .كما يُعطي التفويض ُ
كما هو احلال بالنسبة للقوانني الفيدرالية ،يجب أن يتم هذا النوع من التفتيش في مكان متوارٍ
ويجب أن يقوم به شخص من نفس اجلنس .تكون الرخص اخلاصة صاحلة لغاية أربع وعشرين ساعة،
للتحقيق بشأن عمل إرهابي قد وقع ،ولغاية سبعة أيّام عندما يكون هناك إعتقاد منطقي بأ ّن عمالً
إرهابيا ً سيحدث في املستقبل.

 ٢.٩والية فيكتـُوريـا
إ ّن قانون اإلرهاب (حـماية اجملتمع) الصادر عام ( ٢٠٠٣فيكتوريا) املعروف بـ
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سلطات
[( ]The Terrorism (Community Protection) Act 2003 (VICيـُعطي الشرطة ُ
شك في أن عمالً إرهابيا ً قد حدث فعالً أو يـُحتمل أن يكون قد حدث،
خاصة في حالة ما إذا كان هناك ّ
وأن منطقة ما قد تكون تعرضت لتلوّث كيمائي أو حيوي أو إشعاعي .قد يفوّض ضابط شرطة ذو
رتبة عالية إلى ضباط الشرطة توجيه الناس لدخول تلك الـمنطقة أو ملغادرتها أو إحتجاز شخص أو
توجيهه للخضوع لعمليات إزالة التلوث .الـمدة القصوى لسريان هذا التفويض هي  ٨ساعات ،ولكن
قد يطلبون تـمديدها إلى  ١٦ساعة.
كما أ ّن لدى ضباط الشرطة سلطات خاصة إلجبار الناس على التعريف عن أنفسهم وتفتيش
األشخاص واملركبات والعقارات وملصادرة أشياء دون إذن .ميكن أن تتم املوافقة على تلك السلطات من
قبل رئيس مفوّضيّة الشرطة ،لغاية أربع وعشرين ساعة ،وذلك مبوافقة رئيس الوزراء .قد يعطى
التفويض فيما يتعلّق بأمور قد تكون سببا ً لعمل إرهابي أو ملنع أو التخفيف من وطأة عمل إرهابي
أو للمساعدة في التحقيق بخصوص عمل إرهابي أو حلماية خدمات أساسية من عمل إرهابي .وميكن
للشرطة أن تتقدّ م بطلب للمحكمة العليا لتحصل على تفويض ميكِّ نُها من متديد مدّ ة السلطات
اخلاصة إلى أربعة عشر يوما ً.

 ٣.٩كويـنـزالند
إ ّن تعديل قانون اإلرهاب (سالمة اجملتمع) الصادر عام ( ٢٠٠٤كوينـزالند) املعروف بـ
[(]The Terrorism (Community Safety) Amendment Act 2004 (Qld
سلطات الشرطة ومُفوّضية اجلرائم وسوء السلوك ( )CMCللتحقيق في اجلرائم ذات
ي َزي ُد من ُ
سلطات مراقبة إضافية .وقد عرّف القانون ما يسمّ ى بجريـمة
العالقة باإلرهاب مع منحهم ُ
“التـخريب” أو “التـهديد بالتخريب” حيث جعل من تدمير أو إتالف مرفق عام بغرض إحداث
خسارة إقتصادية بالغة أو تـَعطيل كبير ألعمال احلكومة واخلدمات التي يتم إستخدامها بواسطة
العامة إنتهاكا ً للقانون .وذلك اإلنتهاك يُعاقب عليه القانون بعقوبة قصوى مدّ تها  ٢٥سنة في
السجن.
ميكن لـ ( )CMCتفتيش ومصادرة السجالت الـمالية أوجوازات السفر ،أثناء قيامهم بالتحقيقات،
السلطة أن تطلب من شخص إعطاء معلومات عن مـُمتلكات شخص آخر يتـم التحقيق
ولـها ُ
معه أو معامالته املالية أو عن نقله ألموال وأ ُصول.
سلطات خاصة
في حال وقوع عمل إرهابي بالفعل ،فإن لدى ضباط الشرطة وضباط الطورائ أيضا ُ
بالسالمة العامة وذلك لإلستجابة حلوادث تتعلق بـمواد كيمائية أو حيوية أو إشعاعية.

 ٤.٩غرب أستراليا ()WA
إ ّن قانون اإلرهاب (السلطات اإلستثنائية) الصادر عام  )WA( 2005املعروف بـ
[( ]The Terrorism (Extraordinary Powers) Act 2005 (WAيعطي الشرطة سلطات
خاصة للحصول على البيانات الشخصية للمرء وتفتيش األشخاص واملركبات الذين يدخلون
أو يخرجون من منطقة معيّنة أو إذا كانوا هدفا ً .من املمكن أن يُعطى التفويض من قبل مفوّض
الشرطة ملدة أربع وعشرين ساعة إذا مت إرتكاب عمل إرهابي أو أنّه يُرتكب أو أنّه على وشك أن يُرتكب،
وبعدها يتوجّ ب التصديق عليه من قبل احملكمة .عالوة على ذلك ،قد يُعطى التفويض إذا كان الهدف
منه إيجاد شخص قد يكون مرتبطا ً بعمل إرهابي.
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 ٥.٩غرب أستراليا ()SA
(سلطات الشرطة) الصادر عام  )SA( 2005املعروف بـ
إ ّن قانون اإلرهاب ُ
[( ]The Terrorism (Police Powers) Act 2005 (SAيسمح بأن يُعطى تفويض
السلطات اخلاصة من قبل ضابط شرطة ذو مرتبة عالية وبعدها ،في غضون أربع وعشرين
ساعة ،من قبل ضابط قضائي إذا كان عمل إرهابي على وشك احلدوث وإذا كان التفويض سيساعد
فعليا ً في منع العمل اإلرهابي .قد يكون التفويض ملدة أربعة عشرة يوما ً إذا ما كان يتعلّق مبنع عمل
إرهابي وملدّ ة ثمانية وأربعني ساعة للتحقيق في عمل إرهابي .يسمح التفويض للشرطة بتفتيش
أشخاص معينني وأشخاص داخل شركاتهم أو أشخاص أو مركبات داخلون أو خارجون من منطقة
خاضعة لتفويض .كما ميكن للشرطة أن تفتّش عقارات في منطقة ما وتصادر وحتتجز أشياء.
إ ّن التفتيش عن طريق التعري ميكن أن يتم فقط إذا كان الشخص املراد تفتيشه بالتحديد هو هدف
التفويض وخطورة وضرورة الظروف تقتضيان القيام بتفتيش عن طريق التعري.

 ٦.٩اإلقليم الشمالي ()NT
إ ّن قانون اإلرهاب (سلطات الطوارئ) الصادر عام  )NT( 2006املعروف بـ
[( ]The Terrorism (Extraordinary Powers) Act 2006 (NTيسمح ملفوّض
الشرطة ،وذلك مبوافقة وزير الشرطة ،أن يعطي تفويضا ً إلستعمال سلطات الشرطة اخلاصة إذا
مت حدوث عمل إرهابي أو أنّه على األرجح سيتمّ في املستقبل القريب .يجب أن يكون هناك أيضا ً
مبررات للظن بأن التفويض سيمنع حدوث عمل إرهابي أو أنّه سيساعد على إيجاد أو حفظ أو رفع
أدلّة ،أو إعتقال شخص يرتكب عمالً إرهابيا ً أو ينوي إرتكاب عمل إرهابي .قد يكون التفويض صاحلا ً
ملدّ ة أربعة عشر يوما ً.
تستطيع الشرطة أن تطلب هويات األشخاص وعناوينهم ،تفتيش األشخاص واملركبات والعقارات.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يدخل ضابط شرطة إلى العقارات وتبقى فيها بغية املراقبة أو للتأكد من
صحة وسالمة شخص ما ،وذلك دون إذن .من املمكن مصادرة األشياء ولكن يتوجب إعادتها في غضون
خمسة ايّام إال إذا قامت الشرطة بتقدمي طلب إلى القاضي إلحتجاز الشيء.

 ٧.٩مقاطعة العاصمة األسترالية ()ACT
إ ّن قانون اإلرهاب (السلطات اإلستثنائية املؤقتة) الصادر عام  )ACT( 2006املعروف بـ [The
) ]Terrorism (Extraordinary Temporary Powers) Act 2006 (ACTيسمح للمحكمة
تفويض إلستعمال سلطات الشرطة اخلاصة وذلك بطلب من
ٍ
اإلبتدائية أو احملكمة العليا بإعطاء
رئيس ضباط الشرطة .األسس التي ي ُعطى مبوجبها التفويض هي اإلعتقاد املنطقي بأ ّن عمالً إرهابيا ً
سيتم خالل األربعة عشرة يوما ً القادمني وأ ّن التفويض سيساعد فعليا ً في منعه .قد تطلب الشرطة
تفاصيالً شخصيّة (اإلسم وتاريخ امليالد والعنوان) وتفتّش األشخاص والعقارات واملركبات وذلك
ملصادرة أشياء أو لتحويط املنطقة املستهدفة عسكريا ً.
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 ٨.٩تسمانيا Tasmania
إ ّن قانون سلطات الشرطة (السالمة العامة) الصادر عام ( 2005تازمينيا) املعروف بـ
[( ]The Police Powers (Public Safety) Act 2005 (Tasيسمح ملفوّض الشرطة ،وذلك
مبوافقة رئيس الوزراء ،أن يعطي تفويضا ً إلستعمال سلطات الشرطة اخلاصة فيما يتعلّق بحدث ما،
حيث يكون هناك مبررات بأ ّن هذا احلدث قد يكون عُرضة لعمل إرهابي .قد تطلب الشرطة ،وفقا ً لهذا
التفويض ،تفاصيالً شخصيّة (اإلسم وتاريخ امليالد والعنوان) وتقوم بتفتيّش األشخاص والعقارات
واملركبات تفتيشا ً عاديا ً وحتيط عسكريا ً مبنطقة معيّنة .ومن املمكن محاولة احلصول على تفويض
للشرطة من احملكمة العليا إلستعمال سلطات إضافيّة وذلك للقيام بتفتيش عن طريق التعري
ودخول وتفتيش العقارات وإعطاء التعليمات لهيئات عامة .من املمكن أن يُعطى هذا النوع من
التفويض عندما يكون ذلك نوعا ً ما ضروريا ً حلماية منطقة من عمل إرهابي أو للتخفيف من آثاره أو
للمساعدة في املعافاة من عمل إرهابي.

١٠

أين تذهب للحصول على مُساعدة
 ١.١٠معلومات عامة
إذا أردت احلصول على معلومات عن هذه الناحية من القانون حاول أن تبقى على علم دائم بآخر
املستجدّ ات ،أو إذا أحببت أن تشترك في النقاش حول هذه القوانني ،يـُمكنك زيارة إحدى الـمواقع
اآلتية على الشبكة اإللكترونية (اإلنترنت):
شبكة مناصرة احلقوق املدنية للمسلمني األستراليني
Australian Muslim Civil Rights Advocacy Network
http://amcran.org
مركز غيلبرت  +طوبن للقانون العام
The Gilbert + Tobin Centre of Public Law
http://www.gtcentre.unsw.edu.au
مجلس والية نيوساوث ويلز للحري َّات املدنية
NSW Council for Civil Liberties
http://www.nswccl.org.au
مجلس والية فيكتوريا للحري َّات املدنية
()Victorian Council for Civil Liberties Liberty Victoria
http://libertyvictoria.org.au/index.asp
أمنيستي إنترناشيونال أستراليا
Amnesty International Australia
http://www.amnesty.org.au/
شبكة احلقوق املدنيّة التابعة لوالية فكتوريا
Civil Rights Network Victoria
http://www.civilrightsnetwork.org
مركز الدفاع عن احلقوق املدنيّة
Civil Rights Defence
http://www.civilrightsdefence.org
التشريع
Legislation
http://www.austlii.edu.au
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)• معهد القانون في فكتوريا (لالحالة الى محامني خاصني
Law Institute for Victoria (for referral to private lawyers)
Tel: (03) 9607 9311
http://www.liv.asn.au
 مقاطعة العاصمة األستراليةAustralian Capital Territory
 كانبرا- • مفوّضية املساعدة القانونية
Legal Aid Commission ACT
4 Mort Street
Canberra City ACT
Tel: 1300 654 314
• مركز اجلالية القانوني احمللّي
Your local community legal centre
Tel: (02) 6257 4377
)• اجلمعيّة القانونية التابعة ملقاطعة العاصمة األستراليّة (لالحالة الى محامني خاصني
The Law Society of the Australian Capital Territory (for referral to
private lawyers)
Tel: (02) 6247 5700
http://www.lawsocact.asn.au/
 كوينزالندQueensland
• مركز املساعدة القانونيّة التابع لكوينزالند
Legal Aid Queensland
44 Herschel Street
Brisbane QLD 4000
Tel: 1300 65 11 88
http://www.legalaid.qld.gov.au/gateway.asp
• مركز اجلالية القانوني احمللّي
Your local community legal centre
Queensland Association of Independent Legal Services
Tel: (07) 3392 0644
http://www.qails.org.au/
)• اجلمعيّة القانونية التابعة لكوينزالند (لالحالة الى محامني خاصني
Queensland Law Society (for referral to private lawyers)
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 للحصول على نصيحة قانونية٢.١٠

 والية نيوساوث ويلزNew South Wales

 نيو ساوث ويلز- • مفوّضية املساعدة القانونية
Legal Aid Commission – NSW
Ground Floor
Castlereagh Street 323
Sydney NSW 2000
Tel: (02) 9219 5000
: هاتف التواصل القانوني529 888 1300
http://www.legalaid.nsw.gov.au
• خط املساعدة القانوني ملن هم حتت سن الثامنة عشرة
Legal Aid Hotline for under 18s
Tel: 1800 101 810
• مركز اجلالية القانوني احمللّي
Your local community legal centre
.Combined Community Legal Centres Group (NSW) Inc
Tel: (02) 9318 2355
http://www.nswclc.org.au
)• اجلمعيّة القانونية التابعة لنيو ساوث ويلز (لالحالة الى محامني خاصني
Law Society of NSW (for referral to private lawyers(
Tel: (02) 9926 0333
http://www.lawsociety.com.au
والية فيكتورياVictoria
• مركز املساعدة القانونيّة التابع لوالية فكتوريا
Victoria Legal Aid
Queen Street 350
Melbourne VIC 3000
Tel: (03) 9269 0234
http://www.legalaid.vic.gov.au
• مركز اجلالية القانوني احمللّي
Your local community legal centre
Federation of Community Legal Centres (Vic) Inc.
Tel: (03) 9654 2204
http://www.communitylaw.org.au
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)• اجلمعيّة القانونية التابعة جلنوب أستراليا (لالحالة الى محامني خاصني
The Law Society of South Australia (for referral to private lawyers)
Tel: (08) 8229 0222
http://www.lssa.asn.au
 اإلقليم الشماليNorthern Territory
• مفوّضية املساعدة القانونية التابعة لإلقليم الشمالي
Northern Territory Legal Aid Commission
Locked Bag 11
Darwin 0801
Tel: (08) 8999 3000
Fax: (08) 8999 3099
http://www.nt.gov.au/ntlac/
• مركز اجلالية القانوني احمللّي
Your local community legal centre
Tel: (08) 8982 1182
)• اجلمعيّة القانونية التابعة لإلقليم الشمالي (لالحالة الى محامني خاصني
Law Society Northern Territory (for referral to private lawyers)
Suite G16, 1st Floor
Paspalis Centrepoint
48-50 Smith Street (Mall)
Darwin NT 0800
Tel: (08) 8981 5104
Fax: (08) 8941 1623
http://www.lawsocnt.asn.au
 تسمانياTasmania
• مفوّضية املساعدة القانونية التابعة لتسمانيا
Legal Aid Commission of Tasmania
GPO Box 9898
Hobart Tas 7001
Tel: (03) 6236 3800
Fax: (03) 6236 3811
http://www.legalaid.tas.gov.au
• مركز اجلالية القانوني احمللّي
Your local community legal centre
Hobart Community Legal Service
Tel: (03) 6223 2500
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Tel: (07) 3842 5888
http://www.qls.com.au
 غرب أسترالياWestern Australia
• مركز املساعدة القانونيّة التابع لغرب أستراليا
Legal Aid Western Australia
55 St Georges Terrace
Perth WA 6000
Tel: (08) 9261 6222
Fax: (08) 9325 5430
Info line: 1300 650 579
http:// www.legalaid.wa.gov.au
• مركز اجلالية القانوني احمللّي
Your local community legal centre
Community Legal Centres Association (WA) Inc
Tel: (08) 9221 9322
)• اجلمعيّة القانونية التابعة لغرب أستراليا (لالحالة الى محامني خاصني
The Law Society of Western Australia (for referral to private
lawyers)
Tel: (08) 9322 7877
http:// www.lawsocietywa.asn.au
 جنوب أسترالياSouth Australia
• مفوّضية املساعدة القانونية التابعة جلنوب أستراليا
Legal Services Commission of South Australia
GPO Box 1718
Adelaide 5001
Tel: (08) 8463 3555
Fax: (08) 8463 3599
http://www.lsc.sa.gov.au
• مركز اجلالية القانوني احمللّي
Your local community legal centre
South Australian Council of Community Legal Services
Tel: (08) 8723 6236
http://www.saccls.org.au/
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• اجلمعيّة القانونية التابعة لتسمانيا (لالحالة الى محامني خاصني)
(Law Society of Tasmania (for referral to private lawyers
Tel: (03) 6234 4133
http://www.taslawsociety.asn.au

 ٣.١٠الشكاوى
للشكاوى بخصوص ()ASIO
•  Inspector-General of Intelligence and Securityاملفتش العام
لالستخبارات واألمن
National Circuit 3-5
Barton ACT 2600
Tel: (02) 6271 5692
Fax: (02) 6271 5696
http://www.igis.gov.au
info@igis.gov.au
للشكاوى بخصوص ()AFP
الشكاوى إلى ()AFP
• املركز الرئيسي القومي للشرطة الفيدرالية
AFP National Headquarters
Northbourne Avenue 68
Canberra ACT 2601
• مركز الشرطة الفيدرالية بغرب أستراليا
AFP Western Australia
		
Tel: (02) 6256 7777
Murray Street 619
West Perth WA 6000
Tel: (08) 9320 3444
			
• مركز الشرطة الفيدرالية بنيوساوث ويلز
AFP New South Wales
Goulburn Street 110
Sydney NSW 2000
		
Tel: (02) 9286 4000
• مركز الشرطة الفيدرالية بجنوب أستراليا
AFP South Australia
8th Floor 55 Currie Street
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Adelaide SA 5000
Tel: (08) 8416 2811
			
• مركز الشرطة الفيدرالية بفكتوريا
AFP Victoria
Latrobe Street 383
Melbourne VIC 3000
		
Tel: (03) 9607 7777
• مركز الشرطة الفيدرالية لإلقليم الشمالي
AFP Northern Territory
Lindsay Street 21
Darwin NT 0800
Tel: (08) 8981 1044
			
• مركز الشرطة الفيدرالية بكوينزالند
AFP Queensland
Wharf Street 203
Spring Hill QLD 4000
Tel: (07) 3222 1222
• مركز الشرطة الفيدرالية بتسمانيا
AFP Tasmania
Liverpool Street 47
Hobart TAS 7000
Tel: (03) 6231 0166
قاضي املظالم التابع للكمنويلث
يستمع قاضي املظالم إلى الشكاوى بحق( )AFPو (.)ASIO
يـُمكنك التقدم بشكوى عن طريق االتصال على هاتف رقم ( )1300 362 072من أي مكان في
أستراليا وذلك بتكلفة امل ُكالـَمة احمللية.
كما يوجد منوذج خاص بالشكاوى مُتاح على الشبكة اإللكترونية في الـموقع التالي:
www.comb.gov.au
الشكاوى بخصوص شرطة الوالية
إتصل مبفوّض الشرطة التابع لواليتك .إذا لم تكن راضيا ً عن الطريقة التي يتم بها تداول الشكوى
اخلاصة بك ،ميكنك الشكوى إلى قاضي املظالم التابع لواليتك.
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ﻳﺠﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﻋﻦ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮﻝ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﰎ ﹼ ﺳﻨﹼﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺳﻨﺔ  ٢٠٠١ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻒ ﲢﺖ ﺑﻨﺪ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﻬﺎﻡ ﻛﻼ ﹰ ﻣﻦ
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﱠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﱠﺔ ) (ASIOﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ) (AFPﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺃﺫﻧﺎﺕ
ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻭﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﹼﻒ ﲢﺖ ﺑﻨﺪ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ

