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تمهيد
 ،)SEESAC( يتحم��ل مركز ش��رق وجنوب ش��رق أوروبا لتب��ادل المعلومات للس��يطرة على األس��لحة الصغيرة والخفيف��ة
مسؤولية تقديم النصح حول التدخات بشأن األسلحة الصغيرة والخفيفة اآلمنة والفّعالة والمؤثرة، باإلضافة إلى دعم 
المش��اريع ذات العاقة بالس��يطرة على األسلحة الصغيرة والخفيفة في شرق وجنوب ش��رق أوروبا. تم إجراء دراسة حول 
فلس��فة ومبادئ الشرطة المجتمعية في صيف عام 2003، كجزء من مشروع مكوّن من ثاثة مراحل لدعم عمل برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي في ألبانيا لمش��روع إصاح قطاع األمن. أّما المرحلة الثانية، فش��هدت نشوء، من خال منظمة 
»Saferworld« )بريطاني��ا( في مطلع عام 2004، وثيقة إطار عمل للش��رطة األلبانية والت��ي أعدت باالعتماد على اإلصدار 
األول المع��د م��ن قبل برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي، وبذلك بدأ مش��روع إصاح قطاع األمن ف��ي ألبانيا، والعمل على 

مفهوم الشرطة المجتمعية.

أّدت أنش��طة تدخات األس��لحة الصغي��رة والخفيفة لبرنامج األم��م المتحدة اإلنمائ��ي خال الس��نوات الماضية، إلى 
تطوير نظريات عملية لدعم الحد من العنف المس��لح بالطريقة المناس��بة، وتدخات السيطرة على األسلحة الصغيرة 
والخفيفة. ويعد مشروع ألبانيا هو المشروع األول من نوعه والذي تم فيه فحص الشرطة المجتمعية بدعم مباشر للحد 
من العنف المس��لح وأنش��طة السيطرة على األس��لحة الصغيرة والخفيفة. يعكس اإلصدار الثاني الدروس المستفادة 

من هذا العمل. 

ازداد الوعي بأهمية الش��رطة المجتمعية بش��كل متزايد كأفضل مؤسسة فلسفية للش��رطة الديمقراطية. كما أنها 
منهج للشرطة قادر على حل النزاعات وتوفير األمن واألمان بعد انتهائها. ولكن من المهم األخذ بعين االعتبار أن الشرطة 
المجتمعية ليس��ت جهد يُبذل مرة واحدة، بل إنها عبارة عن منهج إس��تراتيجي طويل األمد؛ لذلك فهو يحتاج لتطبيقه 
بطريقة مس��تدامة ومنظمة. يقوم هذا المنهج على احترام حقوق اإلنس��ان، والمس��اءلة، والحاجة إلى عمليات شرطة 

فاعلة بالتشارك مع المجتمعات. 

ق��ام فريق مستش��اري الش��رطة وتحقيق العدالة ف��ي منظمة »Saferworld« مم��ن لديهم الخبرة الواس��عة في مجال 
الش��رطة المجتمعية بإجراء عمليات البحث المتعلقة بهذا المش��روع. وقد كانت هذه األبحاث هي األس��اس لعمليات 

،»Saferworld« التنمية لمنظمة

مثل، برنامج الشرطة الديمقراطية الشامل )الشرطة المجتمعية( في كينيا، ومبادرات سامة المجتمع في دول البلقان، 
ووضع سياسة دولية إلصاح قطاع األمن واألمان. 

كما تم تقديم دعم إضافي لمركز شرق وجنوب شرق أوروبا لتبادل المعلومات للسيطرة على األسلحة الصغيرة والخفيفة 
)SEESAC(، م��ن قب��ل بعثة منظمة األم��ن والتعاون في أوروبا )OSCE( ف��ي صربيا. وقد تناول البحث استش��ارات من عدة 
وكاالت ف��ي ألبانيا، وجمهورية مقدونيا اليوغس��افية الس��ابقة وصربي��ا، باإلضافة إلى خبرات المنظم��ات الدولية. وقد 
تلخصت النتيجة في هذه الدراسة المحدثة والتي توصي بمبادئ وفلسفة الشرطة المجتمعية لدعم تدخات األسلحة 

الصغيرة والخفيفة. 

أدريان ويلكينسون
SEESAC رئيس

بيلغريد، 30 أيلول، 2006
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فلسفة ومبادئ الشرطة المجتمعية
مقدمة   1

تش��كل هذه الوثيق��ة الجزء األول من العمل ال��ذي رّكز على الش��رطة المجتمعية وكيفية تطبيقه��ا للحد من العنف 
المسلح وخدمة مبادرات األسلحة الصغيرة والخفيفة. كانت هذه الوثيقة وما زالت بمثابة إطار عمل لمركز شرق وجنوب 
ش��رق أوروبا لتبادل المعلومات للس��يطرة على األس��لحة الصغيرة والخفيفة )SEESAC(، لتوجيه عملية تطبيق وتطوير 
 )BCPR( الش��رطة المجتمعية في المنطقة. كما أنها تش��كل جزءاً من مجموعة أدوات ينتجها مكتب الحد من األزمات
التاب��ع لبرنام��ج األمم المتحدة اإلنمائي. كما قدم��ت المرحلة الثانية من هذا العمل إطار عمل��ي لمكتب برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي في ألبانيا لغرض تطبيق وتنفيذ منهج الشرطة المجتمعية هناك. 

م��ا زال الوض��ع اإلقليمي في منطقة جنوب ش��رق أوروبا يواج��ه بعض التحديات. حيث بقيت قوات الش��رطة في منطقة 
يوغس��افيا وألبانيا متمركزة بش��كل كبير تحت الحكم الس��ابق إلنفر هوجة، وقامعة لنظام الباد اإلش��تراكي. وقد أدى 
اضطراب الوضع في التس��عينيات إلى انش��قاقات في جمهورية يوغوس��افيا، وبعضها كان نتيجة لنزاعات واش��تباكات 
عنيفة، وانهيار وس��قوط نظام هوجة. وقد نتج عن عدم اس��تقرار الوضع السياسي واالقتصادي والتحديات التي واجهتها 
الباد تفاقم الوضع في بعض المؤسس��ات نتيجة لقلة الموارد. كما طالت هذه األحداث قطاع الشرطة وأثّرت عليه. وقد 
واجه التعاون الخارجي للشرطة عداًء سياسياً )وفي بعض األحيان إلى صراعات مفتوحة(، مما أدى إلى انتهاء التعاون في 
بعض األحيان، على الرغم من الحاجة الماسة والمتزايدة للسيطرة بسبب زيادة موارد النزاعات واألسواق السوداء )أسواق 

الساح( التي انتشرت في المنطقة.

وقد اتّس��مت قوات الش��رطة في المنطقة مع الوقت بانتهاك حقوق اإلنسان والفساد وقلة مساءلة العامة أو انعدامها 
باإلضافة إلى توّلي شؤون األمور العسكرية والحربية واستثناء بعض المجموعات العرقية من الشرطة. 

هناك العديد من المبادرات التي تناقش هذه المشكلة وتحاول معالجتها )بدعم دولي(، مما يمنح فرصة مثالية لتطبيق 
.)PAMECA( »نمط الشرطة المجتمعية. ومثال جيد على ذلك مبادرة »البعثة األوروبية لمساعدة الشرطة في ألبانيا

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المبادئ والقضايا الرئيسية و سياسة تنفيذ وتطبيق منهج الشرطة المجتمعية بنجاح، 
وهي مقسمة إلى خمسة أجزاء؛ بحيث يوضح الجزء األول مفهوم الشرطة المجتمعية وخصائص هذا النمط الُشرَطّي. 
أّما الجزء الثاني، فيكش��ف عن أهمية عملية اإلدارة اإلس��تراتيجية أثناء تطبيق منهج الش��رطة المجتمعية. وباالعتماد 
على ما ذُكر س��ابقاً، فقد تم اقتراح »نموذج« للش��رطة المجتمعية في الجزء الثالث. أما الجزء الرابع، فعلى شكل جداول 
والقص��د منه أن يكون دلياً لبعض القضايا األساس��ية التي يجب معالجتها عند تولي الش��رطة المجتمعية. وتُلخص 
الج��داول اثنتا عش��رة قضية وتوضح الجداول أهمي��ة كل منها، والتحديات المتوقعة عن��د محاولة تطبيقها، كما تحدد 
اإلس��تراتيجيات والخبرات التي يمكن االعتماد عليها لتجاوز تلك التحديات. تعتمد اإلستراتيجيات المقترحة في الجدول 
على تجارب واقعية عملية ُطّبقت فيها الشرطة الُمجتمعية في عدة مناطق بما في ذلك إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي 

وجنوب آسيا وجنوب أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. ويقدم الجزء األخير أمثلة مختارة من الشرطة المجتمعية.

 تم خال هذه الوثيقة إبراز العاقات بين الش��رطة المجتمعية ومشكلة العنف الُمسلح وزيادة أعداد األسلحة الخفيفة 
والصغيرة، حيث أن االمتاك واإلنتاج غير المش��روع لألس��لحة الخفيفة والصغيرة عامل متفاقم الخطورة في مش��اكل 
األم��ن واألمان في الكثير من المجتمعات ح��ول العالم. وفي المقابل، فإن المحاوالت لمعالجة قضايا العنف المس��لح، 
واألس��لحة الخفيفة والصغيرة وإزالة األسلحة غير المشروعة من المجتمع يستبعد نجاحها إال إن وضعت المجتمعات 

ثقتها في الشرطة ووكاالت األمن األخرى.

ترتبط الش��رطة المجتمعية بشكل وثيق مع الحكم الديمقراطي والخدمة الشرطية المحاسبة من قبل القانون وليس 
الحكومة. يوضح ذلك أحد الكّتاب قائاً: »إن أهمية الحكومة الديمقراطية بالنس�بة إلصالح الش�رطة أكبر من 
أهمية إصالح الش�رطة بالنسبة للحكومة الديمقراطية«. إن حماية وتعزيز حقوق اإلنسان أمراً أساسياً للشرطة 
المجتمعية ويجب أن تُش��كل جزءاً محورياً من تدريب الش��رطة. باإلضافة إلى ذلك، فإن االلتزام والقيادة المؤهلة من قبل 

كبار اإلداريين أمر حيوي لضمان التغيير الحقيقي.
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هن��اك بع��ض الظروف التي يكون م��ن الصعب فيها، إن لم يكن مس��تحياً، تطبيق الش��رطة المجتمعية وهو أمر يجب 
تقييم��ه بعناية قبل أن تُقدم المس��اعدة الخارجية لمبادرة كهذه. لقد أظهرت التج��ارب أنه وفي بعض الدول حيث يُنظر 
للجريم��ة على أنها متصاعدة وخارج الس��يطرة، يكون إصاح الش��رطة على األرجح مقي��داً أو ُمعارضاً. إن طرق تغيير هذا 
الموق��ف هي بإظهار منافع نموذج الش��رطة المجتمعية وأنه لن يتم تقديمه على حس��اب النظ��ام العام وعملية الحد 

من الجريمة.
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مبادىء وخصائص الشرطة المجتمعية  2
مقدمة  1-2

غالباً ما يكون للشرطة في الدول الخارجة من نزاع أو في مرحلة انتقالية للديمقراطية سوابق في كونها أداة للقمع، وقد 
يميل أي نظام حالي إلى االستمرار في استخدامها بتلك الطريقة. وفي هذا السياق تحديداً، سيستلزم الموروث التاريخي 
لقوات الش��رطة تبني فلس��فة مختلفة للعمل الش��رطي بعيداً عن دعم النظام والحزبية وبتفريق واضح بين واجباتها 
وواجبات الجيش. وعلى هذه الفلس��فة التركيز على المجتمعات - الش��عب - وحاجاتها وتوفير الش��رطة كخدمة لهذه 

المجتمعات بشكل مسؤول ومن خال احترام حقوق اإلنسان.

ويُعتبر مفهوم العمل الش��رطي هذا قديماً جداً وأصبح يُعرف ب »ش��رطة المجتمع« أو »الشرطة الُمجتمعية« وغالباً ما 
يُشار إليه »بالشرطة التعاونية« و»الشرطة الديمقراطية«.

للمساعدة في حفظ السام والنظام واألمن، يقوم ضباط الشرطة بممارسة الجانب المهني من الشراكة مع المجتمع 
من خال التحلي بالمسؤولية، ولكن ليس بشكل حصري، لمنع وتقليل الجرائم وتعزيز النظام العام وأمن الفرد. لذلك، فإن 
دور الش��رطة بش��كل أساسي هو أن يكونوا »ضباط سام« بدالً من كونهم »ضباط فرض النظام« فقط. وقد عّبر عن هذا 
بشكل أفضل السير روبرت بيل، مؤسس شرطة ميتروبوليتان في لندن، والذي قال في عام 1829 عن دور الشرطة الجديدة:

»أن تحافظ دائماً على عالقة مع الشعب تحقق على أرض الواقع الُعرف التاريخي الذي ينص على 
أن الشرطة هم الشعب وأن الشعب هم الشرطة. إن الشرطة أفراد من العامة يُدفع لهم ليصّبوا 

ُجل تركيزهم على واجبات ملزم بها كل مواطن تصب في صالح رفاه المجتمع وكينونته«.

ما هي الشرطة المجتمعية؟1  2-2
تُعد الش��رطة المجتمعية فلس��فة )فكراً( وإس��تراتيجية تنظيمية )طريقة لتطبيق تلك الفلس��فة( تسمح للشرطة 
والمجتم��ع بالعم��ل معاً بطرق جديدة لحل مش��اكل الجرائم، والفوضى، وقضايا األمن لتحس��ين نوعي��ة حياة كل أفراد 
المجتم��ع. هذه الفلس��فة مبنية على االعتق��اد بأن الناس يس��تحقون ويملكون الحق في أن يكون له��م رأي في العمل 
الش��رطي مقابل مش��اركتهم ودعمهم له. كما أن هذه الفلس��فة مبنية على الرأي القائل بأن حل مش��اكل المجتمع 
تتطلب الس��ماح للش��رطة والشعب بدراسة طرق مبتكرة لمعالجة ش��ؤون المجتمع إلى ما هو أبعد من التركيز الضيق 
على الجرائم أو الحوادث الفردية. كما أن هذه الفلسفة تتداخل مع العمل على مجاالت القضايا المتخصصة كالمخدرات 

واألسلحة واإلتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

تطورت فلس��فة الش��رطة المجتمعية في عدد من الدول نحو خدمات ش��رطية احترافية ومجتمع مس��ؤول في شراكة 
مفتوحة ومعرضة للمحاسبة. لذلك، فإن دور المجتمع هو دور األفراد المطلعين الفاعلين وممثلي المجتمع الذي يعبرون 
عن آرائهم ويقدمون خبراتهم ومواردهم ويتحملون مسؤولية تصرفاتهم. تسمح هذه الفلسفة بتقييد الدولة، والشرطة 

بشكل خاص، آخذتاً بذلك دوراً توجيهياً وإدارياً للغاية.

يلخ��ص اإلقتب��اس التالي من تقرير المفوضية المس��تقلة حول العمل الش��رطي في إيرلندا الش��مالية2 صلب موضوع 
الشرطة المجتمعية )مع إضافة التشديد(:

»إن لمصطلح ]الش�رطة المجتمعية[ تعريفات عديدة وقد قل تقديره بفعل االستخدام المتكرر 
والعش�وائي. وقد قمنا بتس�ميته ]...[ »العمل الش�رطي مع المجتمع« ألننا نؤمن بأن هذا يوجز 
ما يريد معظم الناس رؤيته بش�كل أفضل - مش�اركة الش�رطة في المجتم�ع وتجاوبها مع 
احتياجاته، ومش�اركة المجتمع في العمل الش�رطي الخاص به ودعم الشرطة. إن ما ال نعنيه 
مطلقاً بمصطلح »الش�رطة المجتمعية« هو بأنه عبارة ع�ن مجموعات متنبهة تقوم بالعمل 
الشرطي في األحياء السكنية مستخدمة مضارب البيسبول أو، على النقيض من ذلك، تقوم بما 

1 يوج��د العدي��د م��ن التعريف��ات لمصطل��ح الش��رطة المجتمعي��ة. إن التعريف ال��ذي نطرحه هنا مس��تنبط م��ن خبرة فريق عمل المش��روع ف��ي تطبيق 

الشرطة المجتمعية.

2 كانت عملية إصاح الش��رطة عنصراً رئيس��ياً في اتفاقية الس��ام عام 1998 في إيرلندا الش��مالية، وقد أنتجت مبعوثية مستقلة يقودها كريس باتن تقريراً 

تم تطبيقه حينها.
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وصفه رئيس شرطة والية فيالدلفيا ]الواليات المتحدة[ جوني تيموني ك »الجلوس حول األشجار 
ممسكين األيدي ونغني أغنية كومبايا«.

ما نعنيه هو: عمل الش�رطة في شراكة مع المجتمع; ومشاركة المجتمع في العمل الشرطي 
الخاص به، وعمل اإلثنين معاً لحش�د الموارد لحل المش�كالت التي تؤثر على أمن الشعب على 
المدى الطويل، بدالً من عمل الشرطة لوحدها من خالل االستجابة للحوادث على المدى القصير 

عند حدوثها«.

ما المقصود بِ� »الشرطة المجتمعية«؟  1-2-2

يمكن اعتبار التالي مبادىء أساسية للشرطة المجتمعية. على الشرطة أن:

تكون جزءاً من المجتمع وليس منفصلة عنهأ( 
تعرف )مع المجتمع( احتياجات المجتمعب( 
تعمل بشكل مشترك مع الشعب والمنظمات األخرىت( 
تشكل العمل الشرطي ليتوافق مع حاجات المجتمعث( 
تكون عرضة للمحاسبة عن »خدماتها«ج( 
توفر خدمات ذات جودة عاليةح( 

خصائص الشرطة المجتمعية/ الشرطة الديمقراطية  2-2-2

يمكن ترجمة المبادىء أعاه إلى مجموعة من خصائص الشرطة في نموذج الشرطة المجتمعية/ الشرطة الديمقراطية. 
تحتاج الشرطة أن تكون:

خدمة ال قوةأ( 
عرضة للمحاسبة القانونية ومحاسبة أمام الشعبب( 
مفتوحة ويسهل التعرف عليهات( 
احترافيةث( 
مرتك��زة ح��ول الن��اس - بما في ذل��ك، على س��بيل المثال، مراعي��ة الحساس��ية المتعلقة بالجن��س والعمر ج( 

وهوية الجماعة
القيام بخدمات ذات جودة عالية - فّعالة ومؤثرةح( 
واضحة ويسهل الوصول إليها	( 
استشارية ومشاركةد( 
سّباقةذ( 
وقائيةر( 

الشرطة المجتمعية ال تتهاون في الجريمة!  3-2-2

تختب��ر ال��دول التي تمر بمرحلة انتقالية أو الخارجة مؤخراً من النزاع تغي��رات مجتمعية هامة غالباً ما يرافقها ارتفاع في 
معدل الجرائم. وفي هذا السياق خصوصاً، تُتهم الشرطة المجتمعية بالتساهل مع الجريمة. إال أن الوضع ليس كذلك:

إن الشرطة المجتمعية أشد على الجريمة ألنه ومن خال ممارستها، سيطالب الشعب ويتوقعون ما هو أكبر أ( 
من الخدمات الشرطية.

على الش��رطة أن تعمل في مجال التقليل من الخ��وف بين أفراد المجتمع والتقليل من جعل صورة المجرمين ب( 
كأشخاص مخيفين.

إن الشرطة المجتمعية هي عمل شرطي ذكي ألنها:ت( 
تق��وم بحش��د المواطنين الملتزمين بالقانون للعمل مع الش��رطة للتخفيف م��ن الجريمة والقبض على  ▪

المجرمين - فهي تعترف بحق المجتمع في الحماية من األنشطة اإلجرامية.
تعني بأنه من خال العمل المشترك مع اآلخرين فإن الموارد واألفكار والمسؤوليات والحلول يمكن مشاركتها. ▪
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تس��عى إلى معالجة أس��باب الجريمة والنزاع في مشاريع مش��تركة مع المجتمعات المتأثرة بها ومزودي  ▪
خدمة آخرين )انظر األمثلة الحقاً(.

تقودها اإلس��تخبارات حتى يتم استهداف المجرمين النش��طين والدائمين ويتم الحصول على أدلة جيدة  ▪
تضمن إدانتهم.

االلتزام بالمشاركة المجتمعية  4-2-2

تتطلب الشرطة المجتمعية التواصل الدائم والثابت مع جميع 
قطاع��ات المجتمع المحلي، حتى تتمكن الش��رطة والمجتمع 
الذي تعمل فيه )وتنتمي إليه( من التعرف على الحلول المحلية 
للمش��اكل المحلية. وينطوي هذا ال��دور على ما هو أكثر بكثير 
من أن تكون الشرطة تفاعلية؛ بل تتطلب أيضا دوراً مبادراً سّباقاً 
تكون فيه ش��راكة العمل الش��رطي هي الغالب��ة. كما تتطلب 
الش��رطة المجتمعية التنسيق والدعم المستمر المتبادل بين 

الشرطة ومؤسسات العدالة الجنائية األخرى.

عند اإلشارة إلى »ش��راكة« العمل الشرطي، فمن المهم فهم 
حقيقة أن الش��رطة المجتمعية تنطوي عل��ى عقد جديد بين 
الش��رطة والشعب الذي تقوم بخدمته، تس��عى من خاله إلى 
عك��س الس��خط، وعدم االكت��راث والمعارضة للش��رطة بينما 

تقيد اندفاع الش��عب نحو تطبيق العدالة بأنفس��هم. إن ه��ذه العاقة الجديدة مبنية على الثق��ة واالحترام المتبادلين 
وتش��ير إلى أن الش��رطة يمكن لها أن تقوم بخدماتها كمحّفز يدفع الناس إلى قبول حصتهم من المسؤولية نحو نوعية 

الحياة بشكل عام في حيّهم. لذلك فعلى كا جانبي الشراكة معرفة مسؤولياتهم.

من جانب الشرطةأ( 

تحتاج الش��رطة المجتمعية إس��تراتيجية تنظيمية تضمن ترجمة كل فرد في مؤسسة الشرطة لفلسفتها من  ■
خال الممارس��ة والتطبيق. إن المبادئ األساس��ية هي »أن كل الش��رطة هي ش��رطة مجتمعي��ة« وأن »كل أفراد 

الشرطة هم ضباط شرطة مجتمعية«.
يتطل��ب ذل��ك تغييرات كبيرة في مؤسس��ة الش��رطة وخصوصاً المؤسس��ات التقليدية والهرمي��ة وحيث تكون  ■

الس��لطة مترسخة في الرتبة والمنصب. تتطلب الشرطة المجتمعية تغييراً هاماً في تنظيم الشرطة للسماح 
لضب��اط العملي��ات »في الصف األمام��ي« بالتمتع بالمزيد من االس��تقالية لصنع قرارات تتضم��ن تعزيز احترام 

حكمهم كأفراد من الشرطة.
كما تتطلب تقبل كل فرد من مؤسس��ة الشرطة الحاجة للتركيز على حل مشاكل المجتمع بطرق ليست فقط  ■

مبتكرة بل وتوسع أفق المجتمع خال عملية ممارسة العمل الشرطي نفسها.
تستثمر الشرطة المجتمعية ثقتها في المنخرطين في »الصفوف األمامية« للشرطة - أفراد الشرطة والناس -  ■

األفراد المحليين - من خال استخدام خبرتهم وتجربتهم ومعرفتهم للسعي إليجاد حلول محلية لمشاكل محلية.
تس��عى الش��رطة المجتمعية إلى تلبية احتياجات كل الجماعات في المجتمع وخصوص��اً الفقراء، والمحرومين،  ■

والضعفاء بينما تأخذ في عين االعتبار اإلحتياجات الخاصة بالنس��اء، واألطفال، وكبار الس��ن. إذا كان من الممكن 
التخفي��ف من مس��تويات الجريمة ستتحس��ن التنمية المجتمعي��ة واالقتصادية مما يؤدي إلى إف��ادة االقتصاد 

وتحسين نوعية حياة كافة شرائح المجتمع. 

من ناحية المجتمعب( 

على الش��عب، كمواطنين، أال يشتركوا في الحقوق فقط، بل في المسؤوليات أيضاً التي يتضمنها تحديد وإرساء  ■
األولويات وحل المش��كات من خال منهجيه المش��اركة. تحتاج الش��رطة المجتمعية إلى التواصل المس��تمر 
والثابت مع كل قطاعات المجتمع المحلي حتى يتمكنوا معاً من تحديد الحلول المحلية للمش��كات المحلية. 

كما تتطلب الشرطة المجتمعية منهجية رائدة يكون فيها العمل الشرطي المشترك هو الغالب.

صورة 1: التدريب في مدرسة كسوفو لخدمات الشرطة، 2004 
)حقوق النشر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ألبانيا(.
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تعزز الشرطة المجتمعية االستخدام الحكيم للتكنولوجيا لكنها تؤكد بشدة على االعتقاد القائل بعدم وجود ما  ■
يفوق ما يستطيع األفراد المتفانين إنجازه من خال الحديث والعمل معاً. تلعب المبادرات اإليجابية مثل مساندة 
الضحي��ة، ومراقب��ة الحي والعمل وبرامج إش��راك المدارس ومكافحة الجريمة المحلي��ة وهيكلية أمن المجتمع، 

دورها في حل المشاكل وتحسين نوعية حياة جميع المواطنين بشكل عام.
هنالك هيئات مختلفة داخل المجتمع��ات المختلفة )المنظمات، الجمعيات، الجماعات، العمومية والتطوعية(  ■

وهي راس��خة ويمكن استخدامها )االستفادة منها( لترس��يخ أمن المجتمع والشراكة. ومنها على سبيل المثال 
جمعيات اإلسكان العامة والخاصة وجمعيات األعمال )غرف التجارة( ونقابات العمال والمنظمات التطوعية التي 
تعمل مع الفقراء، وكبار الس��ن، والش��باب، والضعفاء، والمحرومين، والمنظم��ات الخيرية، والمنظمات العالمية، 
كروتاري، والمؤسس��ات العامة - الماء والغاز والكهرباء - اإلدارة العامة المحلية خصوصاً )الحكومة / الس��لطة 
المحلية(...إلخ. وفي بعض الحاالت، يمكن أن تكون هذه الهيئات غير رسمية مثل رؤساء العشائر أو العائات. يمكن 
في الوقت المناسب اس��تخدام ممثلي هذه المنظمات/ الهيئات لتشكيل لجنة/ مجموعة استشارية لشرطة 
المجتم��ع لها تأثير حقيقي على تطوير الش��رطة المجتمعية وُمس��اءلة الش��رطة ومحاس��بتها على الخدمات 

التي تقدمها.
يمكن الستغال المعرفة، والخبرة، والموارد الهامة لتلك المنظمات/ الهيئات والتركيز على قضايا أمن المجتمع  ■

وحل المش��كات والعمل المشترك مع الشرطة أن تكون مهمة صعبة ذات تحديات كبيرة، خصوصاً حينما يكون 
هناك ماٍض من انعدام الثقة أو الخوف من الشرطة.

األسلحة الصغيرة والخفيفة والشرطة المجتمعية  5-2-2

يمك��ن للفقر أن يعني أكثر من العي��ش دون مأوى أو مصدر رزق، 
فه��و يعني أيضاً العيش في خوف دون وس��ائل كافية للحماية 
أو وجود تعوي��ض. إن الحصول على العدالة واألمان وحق الحياة 
دون خ��وف أمر مه��م للجميع. إن الخوف عل��ى وجه الخصوص 
تهديد أساس��ي ألمان المجتمع حيث تشكل مواجهته تحدياً 

للمجتمع والشرطة معاً.

تسعى الش��رطة المجتمعية إلى تغيير ثقافة الشرطة وزيادة 
قدرته��ا وتطوي��ر تعاون الش��رطة المجتمعية لمن��ع الجريمة، 
وزي��ادة أم��ن المجتم��ع، وتعزيز التنمي��ة المس��تدامة. في هذا 
الصدد، تُعتبر الس��يطرة على توافر وانتشار األسلحة الصغيرة 
والخفيف��ة مس��ألة أساس��ية. يمك��ن للتوف��ر الس��هل لتلك 
األسلحة أن يحوّل الخافات العائلية والنزاع على الملكية إلى 
ح��وادث عنف ويجع��ل الجريمة أكثر عنفاً، وازدي��اد العنف يؤدي 

بدوره إلى إحباط فرص التنمية االجتماعية واالقتصادية بشكل خطير.

س��يؤدي الح��د من عدد األس��لحة النارية المنتش��رة إل��ى زيادة أم��ن المجتمع وأمانه - وهو الهدف الرئيس��ي للش��رطة 
المجتمعية. هنالك عدد من اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لمكافحة انتش��ار األس��لحة الصغيرة والخفيفة بشكل فّعال 

أكثر، مثل:

تشديد القيود على ملكية المواطنين لألسلحة الناريةأ( 
تشديد األمن على مخزون الشرطة، وعمل قوائم جرد دقيقة لألسلحة ومنع أخذ ضباط الشرطة األسلحة إلى ب( 

بيوتهم خارج أوقات العمل
تبني سياس��ة جديدة تنص على إتاف أسلحة الش��رطة الزائدة التي يتم حيازتها من المجرمين لمنع تسربها ت( 

إلى سوق األسلحة غير المشروع مرة أخرى

الصورة 2: مجموعة حل مشاكل المجتمع في فلورا، 2004 
)حقوق النشر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ألبانيا(



7

دراسة الشرطة المجتمعية 
اإلصدار الثالث )2007-01-01(

باإلضافة إلى ذلك، فإن مبادرة األسلحة الصغيرة والخفيفة تعزز بشكل مباشر الشرطة المجتمعية، فعلى سبيل المثال:

إن نش��اطات بناء قدرات الش��رطة مثل التحقيق في ط��رق وتقنيات المتاجرة باألس��لحة الصغيرة والخفيفة أ( 
س��تزيد من قدرة الش��رطة على معالجة مش��كلة تلك األس��لحة والقضايا األخرى للمتاجرة غير المش��روعة 

بشكل أكثر فاعلية مما يؤدي إلى تحسين جودة خدمات الشرطة بشكل عام
تُعتبر العملية الناجحة لجمع األسلحة الصغيرة والخفيفة نقطة بداية جيدة للشرطة لتبدأ بتوثيق العاقة ب( 

مع العامة التي سترى أنها تعمل على حل مشاكل األمن واألمان
إن زي��ادة الوع��ي بمخاطر األس��لحة الصغيرة والخفيف��ة يوفر منصة للش��رطة المجتمعية م��ن حيث البدء ت( 

بمشاورات بين الشرطة والمجتمعات 

لكن، وفي النهاية، لن يكون المواطنون على اس��تعداد للتنازل عن األسلحة التي يملكونها إال حين يرون تحسناً في األمن 
واألمان بش��كل عام وعند ثقتهم إلى درجة معينة بالشرطة والمؤسس��ات األمنية األخرى. وتلعب الشرطة المجتمعية 
هنا دوراً مهماً في تقوية تدخات حملة األسلحة الصغيرة والخفيفة. وعلى نحو مماثل، إذا كانت هناك عاقات عمل جيدة 
بين الشرطة والمجتمع فسيكون من السهل على الشرطة الحصول على معلومات حول مخابىء األسلحة وطرق نقلها 
من أجل المتاجرة بها. لذلك تس��تطيع الش��رطة المجتمعية دعم تدخات حملة األس��لحة الصغيرة والخفيفة، فعلى 

سبيل المثال:

من خال مشورات بين الشرطة والمجتمع، يمكن إيجاد حوار متواصل وعاقة ثقة ليصبح الناس أكثر استعداداً أ( 
للتخلي عن أسلحتهم النارية والسعي إليجاد حلول )غير عنيفة( لمعالجة أسباب الجريمة وانعدام األمن

إن الش��راكة بين الشرطة ومؤسسات المجتمع األخرى لغايات الشرطة المجتمعية يمكن أن تخدم كمنصة ب( 
لمعالجة قضايا معينة كالسيطرة على األسلحة الصغيرة والخفيفة وانتشارها
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تطبيق الشرطة المجتمعية - اإلستراتيجية  3
تحت��اج فلس��فة ومبادئ وخصائص الش��رطة المجتمعي��ة )المذكورة أعاه( إلى أن تصبح جزءاً من مؤسس��ة الش��رطة 
لضمان تطبيقها بش��كل ناجح. يمكن القول ببس��اطة: »إذا فش�لت في التخطيط فإنك تخطط للفشل«. لذلك 

فعلى مؤسسة الشرطة ضمان أنها:

تفهم »زبائنها«، الناس الذين تخدمهمأ( 
تفهم السياق المحلي واإلقليمي الذي تعمل فيهب( 
تتجاوب مع جمهور الناخبينت( 
تضع وتسعى ألهداف واضحة وثابتةث( 
تضع أهداف مشتركة لكل جهات نظام العدالة الجنائيةج( 
 تولي مسؤوليات إدارية واضحةح( 
تدرّب وتُحّفز الناس	( 
تتواصل بشكل فعالد( 
تنشر معلومات حول أدائهاذ( 
تراقب النتائجر( 
تتكيف بسرعة/ تبادر بالتغييرز( 

من خال القيام بعملية اإلدارة اإلس��تراتيجية كخطوة أولى، يمكن للش��رطة ضمان أنها واضحة في أولوياتها والطريقة 
التي تنفذ فيها مفهوم الشرطة المجتمعية. وكبداية مفيدة في هذا الصدد يمكن إجراء مسح لوضع الشرطة ومفاهيم 

الشعب حولها.

إن العناصر المقترحة لعملية اإلدارة اإلس��تراتيجية موضحة في األس��فل. بالنسبة لمؤسسة الشرطة التي لديها هذه 
العناصر، فإن المس��ألة هي مجرد تكييفها أو ضمان دمجها لمبادئ الش��رطة المجتمعية. بالنسبة للخدمات الشرطية 

األخرى )خاصة حديثة التأسيس( قد تكون هذه العملية جديدة تماماً.

الرؤيا  1-3
مثال على ذلك: »خلق بيئة آمنة للجميع« أو »بناء مجتمعات أكثر أمناً وتخلو من الخوف من خال الشراكة«.

الرسالة  2-3
يجب أن يكون بيان الرس��الة موجزاً لما تسعى المؤسس��ة لتحقيقه، مثل »قوات شرطة محترفة تقدم خدمات متجاوبة 

ذات جودة عالية وعرضة للُمسائلة من خال الشرطة المجتمعية، خصوصاً في المجتمعات الضعيفة والفقيرة«.3

تحديد األعمال األساسية  3-3
من المهم أن تقوم الش��رطة بتحديد أعمالها األساس��ية، بمعنى؛ المجاالت التي تركز عليها أو مهامها الرئيس��ية. كما 
يج��ب عل��ى مجاالت التركيز تلك أن تكون مرتبطة بمبادئ الش��رطة المجتمعية ومتكيفة مع أولويات الس��ياق المحلي. 

فيما يلي أمثلة على ما يمكن لألعمال األساسية أن تتكون منه:

األمن والشراكة المجتمعيةأ( 
توفير خدمات رائدة على مدار الساعةب( 
إدارة مكافحة الجريمة والتحقيق فيهات( 
توفير دوريات شرطة موحدة تسهل رؤيتها لتطمئن الشعبث( 

3 مأخوذ من بيان رسالة قوات شرطة جمايكا.
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إستراتيجية التعاون الشاملة للرؤيا، والرسالة، واألعمال األساسية  4-3
تحتاج إس��تراتيجية المؤسس��ة إلى أن تظهر أن مؤسس��ة الش��رطة موّحدة في م��ا تريد إنجازه، كما يج��ب عليها وضع 

مفاهيم واضحة لألولويات واألهداف التنظيمية للشرطة على المدى الطويل.

خطة التنمية اإلستراتيجية  5-3
يج��ب أن تح��دد خطة التطوير هذه من خال نطاق واس��ع كيفية إنجاز األولويات واألهداف ضم��ن إطار زمني محدد )5-3 

سنوات عادة( باإلضافة إلى تحديد آليات المراقبة واإلشراف.

خطة تنفيذ العمل/ الخدمة  6-3
ل لعملية اإلدارة اإلس��تراتيجية حيث تحتاج لتحويل النوايا واألهداف  تُعتب��ر خطة تنفيذ العمل/ الخدمة أكثر جزء مفصِّ
المذك��ورة في المراحل الس��ابقة من العملية إلى نش��اطات هادفة قابلة للقياس. يجب أن تتضمن العناصر األساس��ية 

لخطة التنفيذ على:

»أين نحن وإلى أين نتجه؟ إلى أين نريد الوصول؟« - بيان لألهداف واألولويات الرئيسيةأ( 
»كي�ف نصل إلى حيث نريد؟« - خط��ة عمل تفّصل طرق توفي��ر الخدمات لتحقيق األه��داف الموضوعة ب( 

وتحديد العوامل التي قد تؤثر في إنجازها
»ما هي الم�وارد التي نحتاجها؟« - توضيح الكيفية التي س��تم من خالها اس��تخدام الموارد الموجودة ت( 

لتفعيل الخطة
»كي�ف نع�رف ما إذا كن�ا ناجحين؟« - تحدي��د معايير س��يتم م��ن خالها تقيي��م األداء واالتف��اق على ث( 

مؤشراته األساسية
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»نموذج« الشرطة المجتمعية  4
تتضمن األقسام السابقة العناصر األساسية المكونة للشرطة المجتمعية فيما يتعلق بمبادئها وفلسفتها، باإلضافة 
إل��ى العملية التنظيمية اإلس��تراتيجية الازم��ة لتطبيقها. بناًء على ه��ذه المعلومات، يمكن تحديد »نموذج« ش��رطة 
مجتمعي��ة ُمقترح، وهو مقس��م إلى أربعة عناصر تحتوي ما يُعتبر مكونات أساس��ية لها. م��ن الواضح أنها مكونات غير 
ش��املة لكنها تهدف إلى تمثيل المتطلبات االساس��ية لش��رطة مجتمعية ناجحة. المكونات األربعة لنموذج الشرطة 

المجتمعية هي:

»الفلسفة«أ( 
الهيكل التنظيمي المطلوبب( 
سياسة اإلدارةت( 
اإلستراتيجية التنفيذية لتطبيقهاث( 

»الفلسفة«   1-4
التركيز على المس��ؤولية الجغرافية المستمرة - شرطة القطاع )الحي( - في مقابل المسؤولية الزمنية )أي أ( 

لمناوبة 8 ساعات(
توفير الخدمات األساسية من قبل ضباط دورية الشرطةب( 
إعطاء السام واألمن واألمان، على المدى الطويل، األولوية قبل التدابير قصيرة األمد للسيطرة على الجريمةت( 
خلق آليات التشاور حول هدف التركيز على الحد من الجريمة ومنعها وقضايا أمن المجتمعث( 
سيطرة العاقات الجديدة للشراكات بين عدة المؤسساتج( 
الحاجة لمعالجة المشاكل االجتماعيةح( 
انخراط العامة والشرطة في عاقات عمل مشتركة ذات مسؤولية متبادلة	( 

الهيكل التنظيمي  2-4
التركيز على الدور وليس الرتبةأ( 
يُعتبر انتقال السلطة عنصراً أساسياً في االلتزام المعلن ب »تلبية الشرطة المحلية للحاجات المحلية«ب( 
س��يتطلب »قادة« الش��رطة اس��تقاالً أكب��ر بما في ذلك الس��يطرة عل��ى الميزانية بينما س��يكونون عرضة ت( 

للمساءلة عن تقديم الخدمات بشكل أكبر
تبني هيكل رتب أكثر انبساطاً يحتوي رتباً إدارية أقل وطاقم عمليات )في الصفوف األمامية( أكبرث( 
الحد من التخصص الوظيفي حيث يتوقع من ضباط »العمليات« - ضباط الدوريات ومشرفي الصف األول - أن ج( 

يتكيفوا مع مجموعة من المتطلبات الجديدة

سياسة اإلدارة  3-4
التواصل الداخلي والخارجي - تركيز أكبر على منهجية »من األسفل إلى األعلى« واعتماد أقل على الشكليات أ( 

والمراعاة بحسب الرتبة الوظيفية
السلطة اإلدارية ال تأتي من الرتبة بل من المعرفة والمسؤولية والتواصلب( 
الترقية يجب أن تكون على أساس األداءت( 
تغيير سياسة إدارة الموارد البشرية من سياسة مبنية على العقاب إلى سياسة مرتكزة على المكافأة والتحفيزث( 
االلتزام ب »إدارة الجودة«ج( 
اإلدارة الُمبادرة والتشاركيةح( 
المركزية الموارد والسلطة لتقديم الخدمات	( 
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إستراتيجية العمليات الخاصة بالتنفيذ  4-4
فهم الوضع الحالي للعمل الشرطي وعاقته بالعامةأ( 
وضع إطار عمل لسياسة وطنية وتوجيهات حول الشرطة المجتمعيةب( 
تنفيذ نموذج الشرطة المجتمعية من خال مواقع ومبادرات تجريبيةت( 
التأكيد على منهجية حل المشكاتث( 
تأسيس دائرة لاستجابة السريعة في حاالت الطوارئج( 
القيام بالعمل الشرطي الذي توجهه المعلوماتح( 
بناء قدرات العمل الشرطي وتطوير برامج تدريب موجهة	( 
تبني منهجية/ منظور الفريقد( 
التأكي��د عل��ى الدوريات الواضحة التي يس��هل الوص��ول إليها والتي تك��ون عرضة للمس��اءلة والتأكيد على ذ( 

المسؤولية اإلقليمية
تشكيل شراكات عملر( 

تتمحور الشرطة المجتمعية حول تلبية العمل 
الشرطي المحلي للحاجات المحلية

يح��دد النص أعاه فلس��فة ومبادئ الش��رطة المجتمعية ويس��عى إل��ى بيان كيفي��ة تنفيذها من خ��ال عملية اإلدارة 
اإلستراتيجية ويقترح منهجية تنظيمية لها من خال نموذج.

يبين الرسم البياني التالي نموذجاً عنها:

عملية الشرطة المجتمعية   5-4

تق��وم الش��رطة بتول��ي عملي��ات داخلي��ة 
نم��وذج  لتطبي��ق  معين��ة  وخارجي��ة 

الشرطة المجتمعية.

إدارة  عملي��ة  المجتمعي��ة  الش��رطة  تتول��ى 
إس��تراتيجية تترك��ز ح��ول صياغ��ة مهم��ة ورؤيا 
ونحديد أعمالها الرئيس��ية وصياغة إستراتيجية 
إس��تراتيجية  تطوي��ر  وخط��ة  للمؤسس��ة 

وخطة عمل.

النتائج
  تحسين جودة خدمات الشرطة

  خدمة شرطية احترافية وعرضة للمساءلة
  الوصول إلى العدل

  تحسين عاقات الشرطة مع المجتمع
  حلول مستدامة

  شراكات إستراتيجية سليمة )مثال(
  مشاريع طرق ومدارس آمنة

  برامج الحد من الجريمة بين الشباب
  نوبات حراسة األحياء

ً خارجيا
  فهم السياق المحلي/ 

اإلقليمي
  مشاركة وملكية المجتمع

  التنسيق والتماسك والتشاور
  التواصل

  تشكيل شراكات إستراتيجية
  التواصل وبناء العاقات 

مع المجتمع
  تقديم الخدمة بناًء 

على الحاجات

ً داخليا
  البناء التنظيمي

  القيادة
  تحديد األولويات واألهداف

  إعادة تخصيص الموارد
  خلق روح الخدمة

  التأكيد على نقل المسؤولية 
والسلطة والمسائلة

  التنسيق والتماسك والتشاور
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القضايا األساسية لتنفيذ نموذج الشرطة المجتمعية  5
يوضح الجدول التالي بشكل تفصيلي القضايا األساسية التي تحتاج إلى التطرق لها خال عملية تنفيذ نموذج الشرطة 
المجتمعية. ال يهدف الجدول إلى توفير الئحة ش��املة لكل القضايا والمبادىء المتعلقة بالش��رطة المجتمعية، لكنه 

يمثل القضايا التي برزت بشكل مستمر من خال التطبيق والتي كانت مهمة لنجاح الشرطة المجتمعية.

تم جمع القضايا األساسية في فئتين: القضايا التي تحتاج أخذها بعين االعتبار عند التخطيط واإلعداد لتطبيق الشرطة 
المجتمعية، والقضايا المهمة لتطبيق الش��رطة المجتمعي��ة. إال أن التفريق بينهما ليس مطلقاً، حيث أن هناك بعض 

القضايا التي تبقى ذات صلة خال العملية برمتها مثل تطوير وإظهار قيادة فاعلة.

بالرغم من أن كل القضايا األساس��ية تركز في الغالب على ما يجب على الش��رطة فعله، فإن المعلومات التفصيلية في 
باق��ي الجدول تعكس التحديات والنش��اطات المتعلقة بأدوار المجتمع والحكومة )حس��ب م��ا يقتضيه ذلك( في تنفيذ 
الش��رطة المجتمعي��ة. لقد تم اس��تخاص اإلس��تراتيجيات المقترحة في العم��ود الثالث من تجارب واقعية للش��رطة 
المجتمعية في عدة دول، لذلك فهي مبنية على دروس تم تعلمها من خال الممارس��ة. كما تطرح هذه اإلس��تراتيجيات 
أمثلة وطرقاً س��ّباقًة لضمان معالجة القضايا الرئيس��ية بالشكل المناس��ب. باإلضافة إلى ذلك، يتضمن القسم 6 في 

األسفل أمثلة على نشاطات للشرطة المجتمعية في عدة دول.
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جتمعية
طة الم

شر
طبيق ال

ت ت
جيا

ستراتي
مبادىء وإ

 1-5

سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

جتمعية
طة الم

شر
خذ بعين االعتبار قبل تنفيذ ال

ب أ
ج

ي ي
ضايا األوليةالت

الق

ظهار القيادة الفاعلة
إ

خذها بعين االعتبار والمذكورة الحقاً في الجدول(
ب أ

ج
ي ي

ضايا الت
ضاً متعلق بالق

▪)وهو أي
 

ضروريان 
القيادة من خ��ال القدوة وااللت��زام التام 

طة 
ش��ر

طبي��ق ال
ص��اح وت

عملي��ة اإل
لدف��ع 

المجتمعية بنجاح.

▪
 

س��تويات ف��ي 
ضروري��ة عل��ى كاف��ة الم

القي��ادة 
س��تويات 

مث��ل الم
س��ات المختلف��ة: 

س
المؤ

طع��ات والبلديات 
طني��ة/ اإلقليمي��ة/ المقا

الو
طة والحكوم��ة وداخل 

ش��ر
س��ات ال

س
داخ��ل مؤ

طة 
ش��ر

طبي��ق ال
المجتمع��ات الت��ي يت��م ت

المجتمعية فيها.

▪
 

ستويات الرفيعة.
سية في الم

سيا
قلة الرغبة ال

▪
 

طة 
ش��ر

ط��رق ومنافع ال
الفه��م غي��ر الكاف��ي ل

ستويات قيادية.
المجتمعية على عدة م

▪
 

ص القيادة إعاقة الجهود 
صى، يمكن لنق

كحد أق
ستويات األدنى.

المبذولة من الم

▪
 

صالح 
ضارب ف��ي األجندات/ الم

ك ت
قد يكون هنا

ف 
صاح مما قد يعيق/ يوق

صر اإل
بين القادة وعنا
ح. صا

جهود اإل

▪
 

كاف��ة 
م��ن 

ص��اح 
الق��ادة ال��ذي يعيق��ون اإل

ستويات.
الم

▪
 

طيعون 
س��ت

يمكن أن يتم تجاه��ل القادة الذين ي
ب 

س��ب
ط��ال التغيير( ب

دف��ع عملي��ة التغيي��ر )أب
طي��ة، مثل الرأي القائل بأن 

صور النم
ف وال

اإلجحا
ضون التغيير.

سن يقاومون/ يعار
كبار ال

▪
 

طة المجتمعية من األعلى 
شر

طبيق ال
طتهم لدفع عملية ت

سل
ستخدام 

يمكن للقادة ا
طة 

ش��ر
طبق ال

طة في دولة ت
ش��ر

ض ال
ب مفو

ويقودوا م��ن خال الق��دوة، مثل زي��ارة نائ
طبقوه وما إذا 

ك عما 
طة هنا

شر
ط ال

ضبا
شارة كبار 

ست
المجتمعية للمواقع التجريبية وا

ط 
ضبا

ساءلة كبار ال
ض قام بم

طبيقه. ويعني هذا أن المفو
ش��لوا في ت

كان ناجحاً وما ف
ضايا الت��ي يواجهونها في 

ش��اكل والق
ص��ة للتعبير عن الم

طاهم الفر
ع��ن عملهم وأع

ض إلى 
شار المفو

طريقة، أ
صبه النافذ بهذه ال

س��تخدامه لمن
س��ه. من خال ا

ت نف
الوق

طالبته بالعمل الفاعل.
شاركته الفعالة وم

طة المجتمعية من خال م
شر

أهمية ال

▪
 

طال( في هيكليات القيادة 
طيعون الدفع بعملية التغيي��ر )األب

س��ت
تحديد القادة الذين ي

ضمان توفير الدعم الكامل لهم.
و

▪
 

ث يفهمها كل القادة.
سة بحي

س
ضوح بيان المهمة والرؤيا للمؤ

ضمان و

▪
 

طة أو الخدمات 
ش��ر

س��ة ال
س

س��تويات مؤ
طة األم��ور - على القي��ادة فلترة كل م

س��ا
ب

طية.
شر

ال

▪
 

صغيرة والخفيف��ة، فقد يكون قادة هذا العمل 
س��لحة ال

ٍض من جمع األ
ك ما

إذا كان هنا
طة 

شر
صغيرة والخفيفة داخل ال

س��لحة ال
س��يع العمل في مجال الحد من األ

طال تو
أب

سين أمن وأمان المجتمع.
ستمرار الجهود لتح

المجتمعية - مما يؤدي إلى ا
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سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

ي
حل

سياق الم
م ال

▪فه
 

طة المحلية للحاج��ات المحلية« - 
ش��ر

»تلبية ال
شاكلهم.

معرفة وفهم األفراد المحليين وم

▪
 

سات المحلية وبناءها.
س

معرفة المؤ

▪
 

طة 
ش��ر

ال
مفه��وم 

طبي��ق 
ت

تعزي��ز 
ضم��ان 

س��جام ف��ي المجتمع 
المجتمعي��ة للتعاون واالن

ف الجماعات 
س م��ن مختل��

م��ن خال جم��ع النا
شتركة.

شاكل الم
لمعالجة الم

▪
 

ف 
س��لبية لألعرا

ب ال
مراع��اة ع��دم تعزيز الجوان��

سات التقليدية الحالية.
س

والمؤ

▪
 

ض نموذج خارجي قد ال يكون 
طار فر

الحذر م��ن أخ
طة المجتمعية في 

ش��ر
س��باً. تكمن ف��وة ال

منا
ث يمكن تبنيه��ا لتوافق 

مرونته��ا الكافي��ة بحي��
ف المحلية.

ظرو
الحاجات وال

▪
 

ض التوت��ر بي��ن الجماعات 
ك بع��

قد يك��ون هن��ا
س��ية، 

سيا
المختلف��ة )اللغوي��ة، العرقي��ة، ال

ب فهم هذا التوتر 
الدينية( في المجتم��ع، لذا يج

طة 
شر

طبيق مبدأ ال
سية عند ت

سا
ومعالجته بح

المجتمعية. لهذا فإن عمل مرحلة تمهيدية في 
المجتمع أمر مفيد جداً.

▪
 

صاح.
طة بداية لإل

طة كنق
شر

ستقل لبنية وعمل ومفاهيم ال
سح م

إجراء م

▪
 

س المؤثرين 
تحديد البنيات الموج��ودة في المجتمع، مث��ل العائات، القبائل...إل��خ، والنا

طة 
ش��ر

طبيق الفاعل لل
س��لبي على الت

ش��رعيتهم وتأثيره��م اإليجابي/ ال
فيها ومدى 

طة غالباً ما يكونون جزءاً من 
شر

ط ال
ضبا

ب األخذ بعين اإلعتبار أن أفراد 
المجتمعية. يج

طة المجتمعية.
شر

طبيق مفهوم ال
ف ت

ضعا
المجتمع مما قد يؤدي إلى تعزيز أو إ

▪
 

سات التقليدية 
س

شاركة القادة والمؤ
طة بم

شر
ط ال

ضبا
س��تخدام نموذج دوائر/ 

يمكن ا
طة المجتمعية كمثال إيجابي لآلخرين.

شر
طبيق الناجح والفاعل لمفهوم ال

ظهار الت
إل

▪
 

س��ؤولية إلى قادة 
طة والم

س��ل
ض ال

طة المحلية أن يت��م تفوي
ش��ر

ضلية ال
ب أف

طل��
تت

طة تغييرات جذري��ة في أدوار 
س��ل

ب ه��ذه الامركزية في ال
طل

طة المحليي��ن. وتت
ش��ر

ال
طة 

س��ل
ش��ديدة االعتماد على ال

ط في مراكز القوة اإلقليمية وتحويلها من 
ضبا

كبار ال
شاركية.

شارية وت
ست

والتوجيه إلى قيادة أكثر ا

▪
 

طة المحلية إع��ادة توزيع الم��وارد بناًء عل��ى الحاجات التي 
ش��ر

ضلية ال
ب أف

طل
كم��ا تت

طة 
ش��ر

س بن��اًء على بنية ال
طة المحلية وأف��راد مجتمعه��م، ولي

ش��ر
يحدده��ا ق��ادة ال

الهيكلية الداخلية التي تعتمد على الرتبة والمكانة.

▪
 

س��يين« واآلليات 
سا

ق��د توفر البنيات التقليدي��ة/ الحالية مداخل لتحديد »الفاعلين األ
طوي��ر المزيد من 

طة المجتمعية. ق��د يتم ت
ش��ر

س��ماح بتقديم فعال لل
س��بة لل

المنا
ضايا أمن المجتمع، مثل اللجان المحلية للوقاية من 

س��مية التي تركز على ق
البنيات الر

ط المحلية لدوريات 
ط

طرق، والخ
س المحلي��ة، وبرامج أمن المجتمع/ ال

الجريمة،والمدار
شاورية.

طة المجتمعية الت
شر

سة األحياء و/أو األعمال، وأهمها مجموعة ال
حرا

▪
 

ضمان 
ضل« ل

سة األف
س��ياق/ الدولة( بدالً من »الممار

ص بال
ب« )خا

س
التركيز على »األن

سياق المحلي.
طبيق في ال

ب وقابل للت
س

طروح منا
طة المجتمعية الم

شر
أن نموذج ال

▪
 

صادي��ة للمجتمع والتي ق��د تؤدي إلى 
س��ية واالقت

سيا
ف االجتماعي��ة، ال

ظ��رو
تحديد ال

طة المجتمعي��ة من جعله��ا تتفاقم، بل القي��ام بتهدئتها 
ش��ر

الن��زاع ومحاولة منع ال
سها( 

طة نف
ش��ر

طة المجتمية )وقوات ال
ش��ر

طرق مثل التأكد من أن تكون منتديات ال
ب

ك الجماعات مأخوذة بعين االعتبار 
شاكل تل

ُمَمثلة لكل الجماعات في المجتمع، وبأن م
وحقوقها محمية.
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سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

ي
سياق اإلقليم

م ال
▪فه

 
ش��اكل الجنائي��ة واألمني��ة آثار 

لكثي��ر م��ن الم
مث��ل المتاج��رة 

عاب��رة للح��دود، 
إقليمي��ة أو 

ف غير 
س��لحة( أو التدق��

شر،األ
)بالمخ��درات، الب

س أو الاجئين.
ط للنا

ضب
المن

▪
 

طرة على 
سي

ضيفة من ال
قد ال تتمكن الدولة الُم

صدر م��ن خارج 
س��تقرار التي ت

عوام��ل زعزع��ة اإل
س��لح أو عمليات الجريمة 

الحدود، مثل النزاع الم
ظمة في الدول المجاورة.

المن

▪
 

ك والهجرة 
طة الحدود والجمار

ش��ر
قد ال تتمكن 

ش��اكل 
طرة عل��ى أو معالجة هكذا م

س��ي
من ال

ف 
ضع��

س��اد أو 
ص الم��وارد أو الف

ب نق��
س��ب

ب
سات الحكومية المختلفة.

س
سيق بين المؤ

التن

▪
 

المنتديات  ضمن المجموعات/ 
شاكل اإلقليمية والعابرة للحدود 

ض الم
محاولة عاج بع

س��ات األمن المتعددة 
س

طة اإلقليمية/ مؤ
ش��ر

س��ها، مثل مجموعات ال
سي

التي تم تأ
ظمة 

O(، والمن
SCE( ظمة األم��ن والتعاون األوروبي��ة

س��ات اإلقليمية )مثل من
س

أو المؤ
طة اإلقليمية في جنوب إفريقيا )SARPCCO(، ومركز مبادرة تعاون 

شر
ساء ال

التعاونية لرؤ
سيا 

شرق آ
شرق أوروبا )SECI( لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وإتحاد دول جنوب 

جنوب 
طة المجتمعية 

شر
ط ال

ب رب
ظمة الدول األمريكية )OAS(... إلخ(. كما يج

)ASEAN(، ومن
س��لحة 

ش��ار األ
ضايا أم��ن محددة مثل المتاجرة/ انت

بالمب��ادرات األخ��رى التي تعال��ج ق
صغيرة والخفيفة.

ال

▪
 

ك والهجرة لمعالجة 
طة الحدود والجم��ار

ش��ر
ط 

ضبا
س��تراتيجيات لتعزيز قدرات 

ابتكار إ
شاكل.

هذه الم

▪
 

ستقوم 
شاكل العابرة للحدود والتي 

ستراتيجيات محددة لألخذ بعين اإلعتبار الم
ابتكار إ

طق الحدودية(.
صاً في المنا

صو
طة المجتمعية بحلها )خ

شر
ال

▪
 

شاكل الجنائية.
سياق اإلقليمي وأمن الحدود والم

ث لل
إجراء بح

خدمة
جودة ال

ستوى 
▪رفع م

 
طي 

ش��ر
طة المجتمعي��ة العم��ل ال

ش��ر
ت��رى ال

ش��كل يلبي 
ب ب

ش��ع
كخدم��ة احترافية تُقدم لل

احتياجات المجتمع.

▪
 

ضايا 
تتك��ون ج��ودة الخدم��ة م��ن ع��دد م��ن الق

ب، 
المختلف��ة، مث��ل الق��درة، والم��وارد، والتدري��

والمراف��ق، والتجهيزات...إلخ، لك��ن أهمها اعتقاد 
ب »أهمية الج��ودة« والرغبة 

مزود ه��ذه الخدم��ة 
طوير.

الدائمة في الت

▪
 

ب.
س

ف المنا
ظي

ب الكافي أو التو
ص التدري

نق

▪
 

ص الموارد والمعدات المالية والتقنية.
نق

▪
 

س��ية 
سا

ف البني��ة التحتي��ة والمراف��ق األ
ضع��

الحالية.

▪
 

طة 
ش��ر

س��بة بين ال
صل المنا

ص آلي��ات التوا
نق

طة داخلياً.
شر

ب وبين أفراد ال
شع

وال

▪
 

طة والعنيدة من قب��ل القادة 
س��ل

ف المت
المواق��

سين الخدمة.
ضون تغيير وتح

الذين يرف

▪
 

طلح »تقدي��م خدمة 
ص

عدم فه��م ما يعني��ه م
ب«.

شع
لل

▪
 

س��ين الخدم��ة - وجود فراد 
عدم وجود حوافز لتح

صبهم مدى الحياة وال 
طة يملكون منا

س��ل
في ال

ضافياً 
اً إ عم�� ي��رون منفعة التغيي��ر، بل يرون فيه 

ط.
صعوبات فق

و

▪
 

صول إليها من قبل 
سهل الو

طة أن تكون متجاوبة وي
ش��ر

طوير معايير الخدمة، على ال
لت

شر معايير الخدمة التي تلتزم بتقديمها وتوافق على 
طة إلى ن

شر
ب. كما تحتاج ال

شع
ال

ب 
ش��ع

ب توفير مرافق لجمع النقد من ال
س��ببها. كما يج

س��اءلة ب
ضة للم

أن تكون ُعر
شكل إيجابي للنقد الُمبرر.

ظهار النية للتجاوب ب
وإ

▪
 

طوي��ر 
س��ية« لتقدي��م الخدم��ات وت

ك»وح��دة رئي
طة 

ش��ر
ط��ات/ دوائ��ر ال

س��يخ مح
تر

طة نموذجية(.
شر

ُّز« )دوائر  »مراكز للتمي

▪
 

ضة 
طة ما ه��و ُمتوقع منهم وما هم ُعر

ش��ر
ط ال

ضبا
طن« حتى يعلم 

ضع »ميثاق الموا
و

سفل(.
شراكات فّعالة« في األ

طوير 
ضاً »ت

ظر أي
ساءلة عنه )أن

للم

▪
 

ب عن 
ش��ع

س��يئة وتوفير معلومات لل
ظمة داخلية وخارجية لمراقبة الخدمات ال

طرح أن
سينات.

شاكل وإجراء التح
طوات التي اتُخذت لحل الم

الخ

▪
 

سين األداء والخدمة.
طة لتح

شر
طة مقترحات داخلية لل

ضع خ
و
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سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

صول للعدالة
كانيةالو

▪تفعيل إم
 

طة المجتمعي��ة ج��زءاً ال يتجزأ من 
ش��ر

تُعتبر ال
طاع��ات الحكومية للعدال��ة الجنائية واألمن 

الق
س��ية 

س
طبيق مؤ

ب منهجية ت
طل

ككل، مم��ا يت
ص��ر ف��ي هذا 

س��كة ومتبادل��ة ل��كل العنا
متما

طاع .
الق

▪
 

طبيق 
يمك��ن للتقدم الذي تم إحرازه ف��ي مجال ت

ظام 
ط م��ن قبل ن

طة المجتمعي��ة أن يحب
ش��ر

ال
ب عامة.

شع
فء ال يثق به ال

ظالم وغير ك
ضائي 

ق

▪
 

ساءلة أن 
ض للم

طاع األمني الغير معر
يمكن للق

طة المجتمعية.
شر

يدمر مبادرات ال

▪
 

طاعات األمن/ العدالة الجنائية 
ستعداد ق

عدم ا
طة 

ش��ر
س��ة ال

س
ف مع مؤ

ش��كل هاد
صل ب

للتوا
المدنية.

▪
 

ط��ة الممتدة عبر 
س��ات غير المتراب

سيا
يمكن لل

طية أن 
ش��ر

ضائي��ة، والجزائية وال
طاعات الق

الق
طة المجتمعي��ة وجه��ود الحد من 

ش��ر
تعي��ق ال

ك انتهاء 
صغيرة والخفيفة )مثال ذل

س��لحة ال
األ

س��لحة 
مدة قواني��ن العفو المتعلقة بملكية األ

ك أية 
ب على ذل

صغي��رة والخفيفة دون أن تترت��
ال

إجراءات جزائية(.

▪
 

ضائي وباقي األجهزة األمنية، حتى يتمكنوا 
ظام الق

طة والن
شر

خلق جو من الثقة بين ال
شتركة وتحديد األولويات.

ف الم
شكل مفتوح معاً لاتفاق على األهدا

صل ب
من التوا

▪
 

ص��اح القانون��ي لتلبي��ة االحتياجات 
ُصح ح��ول اإل

س هيئ��ات ُممثلة لتق��دم الن
س��ي

تأ
الحالية والُمتوقعة.

▪
 

ش��ارية للمحكمة« إلب��داء ال��رأي فيما يتعل��ق ب��إدارة العدالة 
ست

إيج��اد »مجموع��ات ا
طية.

والبيروقرا

▪
 

ش��هود في المحكمة 
ضحايا وال

ش��هود المحكمة« يتم بموجبها دعم ال
إيجاد »خدمة ل

طاء األدلة.
شرح اإلجراءات لهم لتقليل مخاوفهم وتوترهم وتخوفهم من إع

من خال 

▪
 

توفير  خ��ال  طة المجتمعية من 
ش��ر

س��تقوم كل المب��ادرات المذك��ورة أعاه بدع��م ال
ش��فافية أكب��ر لكيفية إدارة 

ص��ول لعملية العدال��ة الجنائية، ومنح 
إمكاني��ة أكبر للو

ظام لهم.
ب بإبداء رأيهم في كيفية معاملة الن

شع
سماح لل

العدالة، وال
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سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

جتمعية
طة الم

شر
طبيق مبدأ ال

خذ بعين االعتبار عند ت
ب أن تؤ

ج
ي ي

ضايا الت
الق

▪ضمان الملكية
 

ضروري على 
طة أمر 

شر
سة ال

س
ضمان ملكية مؤ

ضمن المجتمعات.
ب 

ستويات والمرات
جميع الم

▪
 

طة والمجتمع 
شر

ضمن ال
ضروري لت

الملكية أمر 
طة المجتمعية بعد انتهاء 

شر
ستمرارية مبدأ ال

ا
الدع��م الخارجي أو ف��ي حالة وجود دع��م خارجي 

محدود.

▪
 

طة 
�ل س�

طة ال
ش��ر

طي الملكية المجتمع وال
تع

ضايا 
ش��ر وإيجابي عل��ى الق

ليك��ون لهم أث��ر مبا
ضمن أن 

المتعلق��ة ب� »نوعي��ة الحياة«، وبه��ذا ت
ش بأمان.

شعر المجتمع ويعي
ي

▪
 

صول على الملكي��ة والدعم من جميع 
ب الح

يج
سات أو النقابات )مثال: 

س
طة في المؤ

شر
أفراد ال

طة االتحادية في المملكة المتحدة(.
شر

ال

▪
 

المختلفة  س��تويات 
س��ية بي��ن الم

وج��ود التناف
ظهار القيادية(.

سألة إ
طبق هذا على م

)قد ين

▪
 

صاحات الداخلية الملكية المحلية 
قد ال توّلد اإل

طلوبة.
الم

▪
 

صحاب 
شكل كامل إذا لم ير أ

قد ال تتم الملكية ب
طة المجتمعية 

ش��ر
صلح��ة فوائد تنفي��ذ ال

الم
ضح.

شكل وا
ب

▪
 

صاح.
صحاب النفوذ عملية اإل

إعاقة أ

▪
 

طال التغيير أو تجاهلهم 
ضي ع��ن أب

قد يتم التغا
طية. 

صورات النم
ب الت

س��ب
سباب مجحفة أو ب

أل
ك: الفك��رة القائلة ب��أن الكبار في 

مث��ال على ذل��
ضون التغيير.

سن يعار
ال

▪
 

الثناء والتقدير.

▪
 

طة المجتمعية.
شر

طنية لمبدأ ال
سة و

سيا
طوير 

ت

▪
 

طة.
شر

شارية بين المجتمع وال
ست

شاء هياكل ا
إن

▪
 

طة، 
شر

سموع، وبأنه يمكنه التأثير على ال
ب بأنه م

شع
شعر ال

سي
سبق، 

ستناداً على ما 
ا

طة المجتمعية.
شر

شاركته في عملية ال
وهكذا يمكنه أن يرى نتيجة م

▪
 

صغي��رة والخفيف��ة )جمعه��ا، وتحديد 
س��لحة ال

إذا ت��م عق��د مؤتم��رات لمنع حمل األ
ش��ارية، فقد تق��وم الهياكل 

ست
طريقة ا

طره��ا( ب
أماك��ن تواجده��ا، وزيادة الوع��ي بمخا

طة 
شر

طبيق ال
طوا في هذه الجهود بت

ب الذين انخر
ش��ع

طة وال
ش��ر

س��ة ال
س

ضمن مؤ
المجتمعية.

▪
 

طوير 
س��اعدة على الفهم، وت

طة للم
شر

س��ة ال
س

ضمن مؤ
ش��اء »فرق عمل متفانية« 

إن
طبيق.

سيق عملية الت
الملكية، ودعم/ تن

▪
 

القرار  صنع 
شملهم في عملية 

ب واألخذ بآرائهم، و
ش��ع

شارة ال
ست

شاركية - ا
اإلدارة الت

ف.
صر

صي للت
شخ

صول على التزامهم ال
والح

▪
 

ضروري 
طوير االلتزام ال

س��اعدة ف��ي ت
قد تؤدي مرحلة البدء )المرحلة التجريبية( إلى الم

طي 
ش��ر

ب التغييي��ر الكبير في العمل ال
طل��

طة المجتمعية. يت
ش��ر

طبي��ق مب��دأ ال
لت

صعوبات التي يمكن 
سمح المرحلة التجريبية تحديد ال

طريقة حذرة. وت
تقديمه وإدارته ب

سرعة قبل أن تتحول إلى عوائق كبيرة.
أن تعالج وب

▪
 

طة المجتمعية 
ش��ر

طة والمجتمع الذين يدعمون ال
ش��ر

ضمن ال
طال التغيير 

تحديد أب
لها، مثال على  ط��رق عملية يمكن دعمهم م��ن خا

ضع 
ض��ي قدماً بها. و

ويمكنهم الم
ص أو 

صي
ف للموارد المتوفرة في األولوليات المتفق عليها، أي تخ

س��تخدام الهاد
ك: اال

ذل
سية.

سا
ضرورياً، الموارد المالية إلى المهام األ

تحويل، إن كان 
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سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

▪
 

طة:
شر

سة ال
س

▪ضمن مؤ
 

س��ين ال��دور وزيادة 
طريق الترقية؛ تح

س��بة، ع��ن 
ظه��ار التقدي��ر، في األوقات المنا

إ
س��ة 

سيا
ش��ارية للعمل على 

ست
ضمن مجموعة ا

طي 
ش��ر

الرتب��ة )مثال: تعيين ال
ص 

ص
ب متخ

شاركة في تدري
طي للم

شر
طة المجتمعية وإجراءاتها(؛ اختيار ال

شر
ال

ش��جيع القادة 
ش��مل دورات تدريبي��ة مرموق��ة في الخ��ارج(: ت

طوي��ر الذات��ي )وت
للت

ضل 
س��مي؛ تقديمه من خ��ال رعاي��ة »جائزة أف

ش��كل ر
س��اهمات ب

وتقديرهم للم
صل من خالها على جائزة هو وعائلته، مثال: 

ث يح
س��نوية« حي

طي مجتمعي ال
شر

طلة عائلية.
ع

▪
 

ظفين(. 
ت محدودة )تمويل، ومعدات، ومو

ضافية مهما كان
طية إ

شر
ص موارد 

صي
تخ

طة 
ش��ر

طبيق مبدأ ال
طة لت

ش��ر
ص الجزء األكب��ر من إجمال��ي ميزانية ال

صي��
وتخ

ساءلة.
شفافية والم

ضمان ال
ب المعايير المتفق عليها، ل

س
المجتمعية بح

▪
 

طة 
شر

ط ال
ضبا

ش��رية تمّكن مجموعة مختارة من 
س��تراتيجية للموارد الب

تقديم إ
ستمرارية 

ظة على ا
ب قيادة العمليات. محاولة المحاف

ص
س��بين من توّلي منا

المنا
ب القيادية. 

ص
المنا

▪
 

طة في العمل. 
شر

طوّر حرفية ال
صة لتدعم وت

سات خارجية مخت
س

صل مع مؤ
التوا

سابقة لنيل جائزة 
سين النهائيين في م

ت من المتناف
طة معينة كان

ش��ر
مثال: قوة 

ت قوة 
صل

ث ح
ظفين(، حي

طوير المو
شارترد لت

س )المقامة من قبل معهد ت
إدارة النا

ف الدولي بجهودها في منع حاالت االنتحار.
طة على االعترا

شر
ال

▪
 

ضع اآللي��ات الازمة للتعامل 
�اح في مرحلة باك��رة، وو ص�

تحديد م��ن يعيقون عملية اإل
طلوب من الق��ادة في مرحلة 

ضح حول م��ا هو م
ضمان وج��ود تفاهم وا

س��رعة. 
معهم ب

صائ��ح وتوجيهات، 
ش��مل على ن

صية أن ت
ش��خ

ب عل��ى عملي��ة التقييم ال
التغيي��ر. يج

ضرورياً(، وعقد الدورات 
ضافة إلى المراقبة إذا كان األمر 

س��تمرة )باإل
ساعدة عملية م

وم
ستجابة عن قرب 

شرية. مراقبة اال
ستراتيجية الموارد الب

شجيع كجزء من إ
التدريبية والت

طالبة باحترام الذات، 
ف في حال عدم وجود أي تغيير. الم

وتقدير التقدم أو معالجة الموق
س��ة، وتقديم 

س
ظيفي وقبول/ دعم المؤ

ضا الو
صية والفوائد، والر

ش��خ
واالهتمامات ال

شديد على أهمية تقديم خدمة محترفة وتلبي 
ظيفية. الت

طلعات الو
صح حول أثر الت

الن
ب التفكير في العقوبات؛ 

س��بق ذكره بنجاح فيج��
ب. إذا لم يتم كل ما 

ش��ع
احتياجات ال

ض 
صحه بالتقاعد )م��ع أو بدون تعوي

ب، أو ن
ضعه على الجان��

طي، أو و
ش��ر

ع��دم ترقية ال
ضعه على الحياد(.

ب أقل رتبة )وهكذا يتم و
ص

مالي(، و/أو نقله إلى من

▪
 

ضهم لن 
ص الذين أرادوا إعاقة العملية، ولكن بع

ش��خا
ب العديد من األ

س��تجي
سي

هام: 
ك أنه قد يتم ب��ذل الكثير من 

ب إدرا
ب أن تت��م معالجة هذا األمر. أن يج��

يتغي��ر أبداً ويج
طال التغيير وداعميهم.

ساب أب
ك الذين لن يتغيروا، وأحياناً على ح

ت على أولئ
الوق
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س��بق ذكره بنجاح فيج��
ب. إذا لم يتم كل ما 

ش��ع
احتياجات ال

ض 
صحه بالتقاعد )م��ع أو بدون تعوي

ب، أو ن
ضعه على الجان��

طي، أو و
ش��ر

ع��دم ترقية ال
ضعه على الحياد(.

ب أقل رتبة )وهكذا يتم و
ص

مالي(، و/أو نقله إلى من

▪
 

ضهم لن 
ص الذين أرادوا إعاقة العملية، ولكن بع

ش��خا
ب العديد من األ

س��تجي
سي

هام: 
ك أنه قد يتم ب��ذل الكثير من 

ب إدرا
ب أن تت��م معالجة هذا األمر. أن يج��

يتغي��ر أبداً ويج
طال التغيير وداعميهم.

ساب أب
ك الذين لن يتغيروا، وأحياناً على ح

ت على أولئ
الوق

سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

ت فاعلة
شراكا

طوير 
▪ت

 
صراً 

طة والمجتمع عن
ش��ر

ش��راكات بين ال
تعد ال

طة المجتمعية.
شر

سياً لل
سا

أ
▪

 
طرفين أو 

س��تمنع قلة الثقة واالحترام من أحد ال
شكات.

شراكة والتعاون لحل الم
منهما معاً ال

▪
 

صح��اب النف��وذ المترددين في 
ض أ

س��يتواجد بع
صة 

صية وخا
ش��خ

ك فوائد 
التغيّر إذا لم يكن هنا

في احتكارات الحكومة المحلية.

▪
 

ش��كات، مثال: لجان لمنع 
ب وحل الم

شع
طة/ ال

ش��ر
ش��ارة ال

ست
بناء هياكل لتمكين ا

ضحايا، 
طات لدعم ال

ط
شباب، ومخ

طات لحماية الحي، وبرامج ألمان ال
ط

الجريمة، ومخ
صغيرة والخفيفة، إلخ...

سلحة ال
ضايا األ

شراكة للتعامل مع ق
وبناء هياكل ال

▪
 

طبيق 
ش��راكات لت

ش��اء 
صغي��رة والخفيفة على إن

س��لحة ال
قد تق��وم مبادرات جمع األ

طة المجتمعية أن تجعل جهود 
شر

شراكات ال
س، يمكن ل

طة المجتمعية. وبالعك
ش��ر

ال
س��تمرة كجزء من أمان 

طويلة األمد وم
صغيرة والخفيف��ة 

س��لحة ال
الحد من حمل األ

المجتمع.

▪
 

س��ؤولية، واإلمكانات 
طة، والم

س��ل
طة المحلية والمجتم��ع المحل��ي ال

ش��ر
ط��اء ال

إع
ب.

شغ
لمعالجة الجرائم وال

▪
 

طرفين 
ب )والمعد من قبلهم( ليفهم كا ال

ش��ع
طة وال

ش��ر
طن« لل

إقامة »ميثاق الموا
شمل الميثاق 

صرفاتهم. يمكن أن ي
ساءلة لت

ضة للم
واجباتهم وحقوقهم وأن يكونوا عر

طة، ومدونة 
ش��ر

سالة ال
طة ككل، ور

ش��ر
س��ة ال

س
س��تراتيجية مؤ

ص عن إ
ما يلي: ملخ

ش��موله على 
ضافة إلى 

ب. باإل
ش��ع

طة، وبيان لما ه��و متوقع من ال
ش��ر

قي��م/ أخاق ال
ب. مث��ال: التعامل مع 

ش��ع
طة بتقديمها لل

ش��ر
س الخدمة التي تعد ال

صيل مقايي
تفا

س��ائل المكتوبة(، 
طريق الر

طارئة، وعن 
طارئ��ة وغير ال

س��اعدة )المكالمات ال
طلبات الم

ث، والحجز، والكفالة، 
س��تجواب، واالعتقال، والبح

س��ية )اال
سا

س��ان األ
ضاً حقوق اإلن

وأي
طة، إلخ...(.

شر
ظاهرات ال

طة، وم
شر

وتقديم اإلفادات لل

▪
 

شرات، 
ستخدام هذه المؤ

شرات األداء الواقعية. من خال ا
س تقديم مؤ

يمكن تحقيق وقيا
طة المجتمعية. يمكن 

ش��ر
طبيق ال

س فعالية ت
ظام مراقبة وتقييم لقي��ا

س��يتم بناء ن
صغيرة 

س��لحة ال
ضاي��ا معينة م��ن خال ه��ذا التقييم. مث��ال: األ

ض��وء على ق
إلقاء ال

والخفيفة.

ستدامة
حلول م

ى 
صل إل

▪التو
 

ش��راكة 
طة المجتمعية 

ش��ر
ب أن تك��ون ال

يج��
س��تدامة 

س��تمرة، توجد حلوالً م
طويلة االمد وم

شاكل المجتمع.
لم

▪
 

طة المجتمعية، إذا 
شر

طبيق ال
ف دعم ت

ضع
قد ي

ً لتتغير. طويا
ف وقتاً 

ظرو
أخذت ال

▪
 

ك 
طة المجتمعي��ة، وذل

ش��ر
طبيق ال

س��ريعة« خال عملي��ة ت
صارات 

ضم��ان نج��اح »انت
صاح.

ستمرارية زخم اإل
ضمان ا

ل

▪
 

طويل، 
صير وال

ضافة إلى الفوائد التي على المدى الق
ضحة، باإل

ضمان أن تكون النتائج وا
صغيرة والخفيفة كأولوية خال العملية.

سلحة ال
طة والمجتمع - دمج تدخات األ

شر
لل
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سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

طة
شر

ساءلة ال
▪ضمان م

 
س��ؤولة أم��ا البرلمان 

طة م
ش��ر

ب أن تكون ال
يج

ضمان مهنيته��ا، واحترامها لحقوق 
ب ل

ش��ع
وال

ساءة من 
صة اإل

ضافة إلى تقليل فر
س��ان، باإل

اإلن
طة.

شر
قبل ال

▪
 

ض��ة 
طة العر

ش��ر
صرف��ات ال

يمك��ن الوث��وق بت
طة أكثر قدرة على 

شر
سبة، وهكذا تكون ال

للمحا
ب.

شع
تقديم خدمات ممتازة لل

▪
 

ضة 
طة العر

شر
س��ة ال

س
من المرجح أن تعتبر مؤ

سة 
س

س��بة خدمة محترفة في أعين المؤ
للمحا

ضة 
س، وهك��ذا تكون أكث��ر عر

والنخب��ة من الن��ا
صة من ناحية الموارد.

لتلقي الدعم وخا

▪
 

طة ق��د يقل��ل من 
ش��ر

ف الرقاب��ة عل��ى ال
ضع��

ساءلتها.
سمعتها وم

▪
 

طريقة 
طة في 

ش��ر
ش��فافية من قبل ال

انعدام ال
ساءلتهم 

س��تعيق عملية م
ب 

ش��ع
خدمتهم لل

ب فيهم.
شع

ّض ثقة ال
ستقو

و

▪
 

ب. 
شع

طة أما البرلمان وال
ش��ر

ساءلة ال
س��ين م

س��تراتيجية لتح
ظمة اإلدارة اإل

تعزيز أن
شرات األداء المتفق عليها، بما 

طة حول مؤ
ش��ر

صائيات ال
شر إح

ب ن
طل

ك: 
)مثال على ذل

ش��كاوى المزعومة حول 
طة من جمي��ع الفئات، أي ال

ش��ر
ضد ال

ش��كاوي 
ك عدد ال

في ذل
ف بعدائية، 

صر
ساد، واالعتداء على اآلخرين والت

س��ان، وادعاءات عن وجود ف
خرق حقوق اإلن

طريق ديوان 
ش��كاوى، مثاً: ع��ن 

ض��ع آلية لتقديم ال
ك، إلخ...(. و

س��لو
س��وء ال

واإلهمال و
ف واألولويات المتفق 

ض األهدا
طة المحلية والتي تعر

ش��ر
طة ال

شر خ
ب ن

طل
ظالم. 

الم
طة المجتمعية مفتوحة أمام 

شر
ب. عقد اجتماعات دورية لل

ش��ع
شاور مع ال

عليها بالت
ضور 

ضر دقيق للعمل. وجعل ح
صرفات كمح

ظات والت
سجيل الماح

ث يتم ت
ب حي

شع
ال

ف مفهوم 
ضروري تعري

طة. من ال
شر

س ال
طة لاجتماعات إلزامياً من قبل رئي

ش��ر
قائد ال

ش��اركون به��ذه التجمعات من 
س��يقوم الم

ف 
س��ة« دور وقوة هذه التجمعات: كي

س
»مأ

ش��ر 
ب ن

طل
ضافة إلى 

ض الواقع. باإل
طبيق هذه القرارات على أر

اتخ��اذ القرارات، وكيفية ت
طة الفردي/ 

شر
ث يتم توثيق أداء ال

طني حي
س��توى الو

س��نوي على الم
طة ال

شر
تقرير ال

ب.
شع

ضمان أن يكون هذا التقرير متوفراً للتدقيق من قبل ال
سام و

األق

▪
 

طة أن تكون بموجبه 
ش��ر

ث يمكن لل
ط��ن« كأداة فّعالة وعملي��ة، حي

ض��ع »ميثاق الموا
و

شراكات الفّعالة« المذكورة أعاه(.
طوير ال

ضاً »ت
ظر أي

ساءلة )أن
ضة للم

عر

▪
 

طة 
ش��ر

طة يثق بها كل من ال
ش��ر

ش��فافة وعادلة لل
س��ة وإجراءات تأديبية 

سيا
ش��اء 

إن
ب.

شع
وال

▪
 

ش��ورة المجتمع المحل��ي عندما يتم أخذ نق��ل أحد أفراد 
ش��اء آليات يتم فيها أخذ م

إن
شكل 

سيين ب
سا

طة األ
شر

طة المحليين بعين االعتبار )عنما يتم نقل أحد أفراد ال
ش��ر

ال
ب 

س��تياء المجتمع��ات المحلية ويج
ش��كل يثير ا

ط له ب
ط

مفاجئ أو غير متوقع أو مخ
ظات في 

ش��ارة ودم��ج الماح
ست

س��ة آليات اال
س

ضمان مأ
تف��ادي هذا األم��ر إن أمكن(. 
طتهم.

ش
طة وأن

شر
ط ال

ط
خ

▪
 

وبأنه  صغيرة والخفيفة 
سلحة ال

طة المتعلقة بجمع األ
شر

طات ال
ش��ا

شفافية ن
ضمان 

طبيقها 
ش��كل آمن وب��أن القوانين )مثاً، قوانين العف��و( يتم ت

يتم تخزينها/ تدميرها ب
ساوٍ على الجميع.

شكل مت
ب
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سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

ساد
صدي للف

▪الت
 

ب بهم، 
ش��ع

ّض من ثقة ال
طة يقو

ش��ر
س��اد ال

ف
طة، 

ش��ر
ط��ال التغيي��ر ف��ي ال

ط عزيم��ة أب
ويثب��

ضرورية.
صادر قيّمة 

ضاعة م
ضافة إلى إ

باإل

▪
 

س��ي، 
سا

س��يج المجتم��ع األ
س��اد ن

ّض الف
يق��و

ّض 
ظ��ام، وفي النهاي��ة يقو

س��يادة القانون والن
و

طية بعينها.
الديمقرا

▪
 

س��اد عل��ى قب��ول الهداي��ا، والقي��ام 
ش��مل الف

ي
سباب خفية، والمحاباة، والتحيّز 

صة أل
بخدمة خا

طبيق القانون.
عند ت

▪
 

ساد.
سبة قد تؤدي إلى الف

القوة والنفوذ دون محا

▪
 

ب 
صع

ال طن��اً، قد يك��ون من 
س��اد متو

إذا كان الف
شاركة فيه.

طة بعدم الم
شر

ط ال
ضبا

إقناع 

▪
 

ب قلياً قد 
ف��ي الحاالت الت��ي يكون فيه��ا الرات��

ش��اوى( 
ش��كل ر

ص��ة عل��ى 
س��اد )خا

يك��ون الف
صول من 

طريق��ة الوحي��دة التي يمكنه��م الح
ال

خالها على ما يريدون.

▪
 

س��ية والتي 
سيا

ط ال
س��اد بالرواب��

ط الف
ق��د يرتب

سات حكومية.
س

تمتد لعدة مؤ

▪
 

ساد.
سية في مواجهة الف

سيا
ب تواجد الرغبة ال

يج

▪
 

القليلة  ب 
ت الروات

اً: إذا كان س��اد ومعالجتها، فمث
سية للف

سا
شاكل األ

ف على الم
التعر

ضاً 
ب معالجتها على المدى البعيد من قبل الحكوم��ة. ويمكن أي

س��ياً، فيج
سا

س��بباً أ
طريق توفير 

ب معالجتها ع��ن 
س��اد ويج

ضاع الخدم��ات والمرافق أن تكون عاماً للف
ألو

سمي 
شكل ر

سموح بها ب
س��كان مثاً . الرعاية، الم

س��ائل نقل عامة مجانية/ دعم اإل
و

شركات التجارية يمكن أن 
ث أن ال

ساعدة من حي
شجع على الم

شفافية، يمكن أن ت
وبكل 

ب.
طة/ المكات

شر
سيارات، ومواد التزيين/ التجديد في مخافر ال

ترعى ال

▪
 

سدين والتعامل 
طة الفا

ش��ر
ط ال

ضبا
ضمان معرفة 

ساد و
ضد الف

س��ة متينة 
سيا

ضع 
و

سريع وعادل.
شكل 

معهم ب

▪
 

شفافة.
سة وإجراءات عادلة و

سيا
ضع 

و

▪
 

صية 
ش��خ

صفات ال
ضرورية وال

طة ذوي أقدمية ويمتلكون الق��درة ال
ش��ر

ط 
ضبا

تحدي��د 
شكل فّعال.

ساد ب
ضرورية لقيادة وحدة مكافحة الف

ال

▪
 

طة 
شر

ال ضد 
ش��كوى 

ب أن يقدموا 
ف وأين يج

س��اد يعلمون كي
ضحايا الف

التأكد من أن 
شكواهم.

طاع بتقدم التحقيق ونتيجة 
وأن يبقوا على ا

ت
▪بناء القدرا

 
طة على 

شر
ب الازم ألفراد ال

ب: توفير التدري
التدري

طبيق العملي 
طة المجتمعية والت

شر
سفة ال

فل
ب عل��ى كيفية نقل 

ش��تمل التدري
ب أن ي

لها. يج
ب.

شع
طة المجتمعية إلى ال

شر
سفة ال

فل

▪
 

طة 
ش��ر

ضمان توفي��ر الموارد الكافية لل
الم��وارد: 

طي وأن يتم 
ش��ر

المجتمعية كأولوي��ة للعمل ال
صى 

صحيح وبأق
شكل ال

ستخدام هذه الموارد بال
ا

صى حد.
ستغال الموارد المتاحة ألق

تأثير. ا

▪
 

ّض 
�تقو س�

ضعيفة واإلدارة غير الفعالة 
القيادة ال

طوات نحو عملية بناء القدرات.
الخ

▪
 

للموارد  صحيح 
س��تخدام غي��ر ال

قلة الموارد أو اال
طبيق نموذج 

الموجودة يمك��ن أن يعيق عملي��ة ت
طة عل��ى 

ش��ر
طة المجتمعي��ة وق��درة ال

ش��ر
ال

شكل عام.
ستجابة للتغيير ب

اال

▪
 

ف اتج��اه الموارد الموج��ودة بأنها »ال تعني 
الموق

سيؤدي إلى االعتماد على الدعم الخارجي، 
شيئاً« 

س��تخدام الم��وارد 
وبالتال��ي تجاه��ل إمكاني��ة ا

شكل جيد.
المحلية ب

▪
 

�رفي  ش�
ش��تمل على بن��اء الق��درات والعمل الجماعي لم

ب ت
س��تراتيجية تدري

تنفي��ذ إ
ضايا 

شتمل على الق
س��تراتيجية ت

ط األعلى رتبة. التأكد من أن هذه اإل
ضبا

طة وال
ش��ر

ال
طريقة 

ف أو تداوله ب
س��اح الخفي

ال ضوع حمل 
طرق إلى مو

ذات األولوية األمنية، مثل الت
شرعية.

غير 

▪
 

المدربين  طة المجتمعية لعدد مخت��ار من 
ش��ر

صميم وتقدي��م برنامج تدريبي على ال
ت

ب إلى مكان ممكن من العمل.
صال التدري

طيعوا إي
ست

لكي ي

▪
 

طة المجتمعي��ة والحاجة 
ش��ر

ف ال
ب بأه��دا

ش��ع
صمي��م برنام��ج تعلم عام إلعام ال

ت
ضافة إلى التركي��ز على تهديدات أمنية محددة ليت��م معالجتها مثل، 

ش��اركتهم، باإ
لم

سلحة الخفيفة.
حمل األ

▪
 

ب.
شع

طة المجتمعية إلى عامة ال
شر

ف ال
صال أهدا

ستراتيجية إعامية إلي
صميم إ

ت

▪
 

ساعدة 
لم طة المجتمعية 

شر
طة المجتمعية« ودليل ال

ش��ر
ستراتيجية قوة ال

تجهيز »إ
ضايا ذات األولوية األمنية.

ضافة إلى الق
طة على تنفيذها، باإل

شر
ط ال

ضبا
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سية
سا

ضية األ
الق

ت
حديا

الت
خبرة

ت وال
جيا

ستراتي
اإل

▪
 

ضافة إلى قادة 
ب العليا، والمدربين، باإل

طة ذوي المرات
شر

ظيم اجتماعات دورية لقادة ال
تن

ساهمة في 
صعوبات، والم

س��ات الجيدة وال
مهمين آخرين لتبادل الخبرات، تحديد الممار

سات واإلجراءات.
سيا

ال

▪
 

طين 
طة مرتب

شر
ط 

ضبا
شتمل على 

طة المجتمعية ي
ش��ر

ب ال
التأكد من أن برنامج تدري

ك الذي��ن ال يعملون على 
ص��ة أولئ

صة، خا
س��ي والف��روع المخت
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أمثلة على مبادرات الشرطة المجتمعية  6
ما يلي هو أمثلة على دراس��ة لمختلف أنواع نش��اطات الش��رطة المجتمعية والتي تم العمل بها في دول مختارة. تُظهر 
األمثل��ة ب��أن مبدأ الش��رطة المجتمعية يتج��اوز اعتقال المجرمين ليصل إل��ى خلق مجتمعات أفض��ل بالتعاون مع من 

يعيشون فيها.

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  1-6
الوضع اإلقليمي: جنوب شرق أوروبا  1-1-6

يتبنى العديد من قوات الش��رطة تنفيذ مبدأ »الش��رطة المجتمعية« بشكل مؤقت/ تجريبي كجزء من إستراتيجية بناء 
الجس��ور بين الفجوات في الثقة واالحترام بين الش��رطة والمجتمع. وهذه العملية تكون أحياناً ممولة من قبل منظمات 
دولي��ة تعمل ف��ي المنطقة. وبالتأكيد إنه��ا مهمة صعبة تبقى في مراحله��ا األولية. على الرغم من ذل��ك، فإن بدايتها، 

وتأييدها، ونشرها إشارات واضحة لنهج جديد للعمل الشرطي في منطقة البلقان. 

تعريف المجتمع بالشرطة  2-1-6

لقد كان مبدأ »الشرطة المجتمعية« في جمهورية مقدونيا اليوغسافية السابقة إستراتيجية ممتازة تبنتها الحكومة 
إلع��ادة بناء إيمان المجتمع الضعيف في مؤسس��ات الدولة. وللتكلم بش��كل أوس��ع، فإن الهدف هو دم��ج )أحياناً للمرة 

األولى( سلك الشرطة كجزء أساسي، ومقّدر، وموثوق به من نسيج المجتمع األوسع. 

تحقيق ذلك يتطلب تغيير منظور الش��رطة حول دورهم كمؤسس��ة فّعالة تابعة للدولة، وفي الوقت ذاته، البدء بمشروع 
للحصول على تأييد المجتمعات األلبانية في المناطق الشمالية للدولة، والتي كانت مركز العمليات خال الحرب األهلية 

في عام 2001.

وال تعكس الدوريات )ديموغرافياً( المجتمع الذي تخدمه فقط، بل أيضاً نهجاً »مرتكزاً حول المجتمع« تم دمجه خال فترة 
تدريب ضباطها، ولقد تم بناء هياكل جديدة النخراط المجتمع في هذه العملية.

تم إنش��اء مجموعات استش��ارية من المواطنين شبيهة بالمنتديات لمناقشة مس��ائل ذات اهتمام مشترك بين ممثلي 
المجتمع المفوضين والشرطة.

الدروس المستفادة  3-1-6

إدخ��ال الش��رطة إلى المجتمع م��ن جديد هو الخطوة األولى م��ن عملية طويلة من بناء الثقة تدريجياً، وبكل حساس��ية 
لضمان النجاح على المدى البعيد.

لقد تغيّر التركيب العرقي لشرطة الدوريات ليكون أكثر تمثياً، األمر الذي جعل الشرطة أكثر قبوالً لدى السكان المحليين.

صربيا  2-6
تجربة مبدأ الشرطة المجتمعية  1-2-6

قامت مبادرة ممولة ومدعومة عالمياً بمس��اعدة الش��رطة في صربيا على التقدم في تطوير فلس��فة مبدأ »الش��رطة 
المجتمعية«وتغيير االس��م من »قوة« الش��رطة إلى »خدمة« الش��رطة، والتي تمثل المجتمع الذي تخدمه. أصبح عامل 
الش��رطة متع��دد األعراق، الذي أنش��ئ عام 2001 لتكوين وحدة ش��رطة مكونة من جميع األقلي��ات العرقية في منطقة 
الجنوب، جزءاً من تيار خدمة الش��رطة الصربية. نتجت المش��اريع التجريبية الحالية عن تش��كيل مجموعات استشارية 
من المواطنين، ومجالس بلدية لألمان، ومجموعة عمل جنوب صربيا. كما س��يتم إنشاء مثل هذه المجموعات في جميع 

أنحاء صربيا. 

يتم حالياً بناء مجموعة من المباني في جنوب صربيا ليتم استخدامها من قبل الشرطة والمجتمعات المحلية للتدريب 
والقيام بالمبادرات المش��تركة. أي باألساس، يمكن لقدرة الش��رطة التطور إلى خدمة شرطية تلبي حاجات المجتمعات 
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المتنوعة في جنوب صربيا، وأن تكون مس��اهماً أساس��ياً في إصاح الجو السياس��ي الهش/ الضعيف في المنطقة. إن 
زي��ادة وعي المجتمع حول دور الش��رطة فيم��ا يتعلق بالقضايا التي تهم األقلية من المواطنين في المجتمع )س��واء كان 
بس��بب العرق، أو الميول الجنسية، أو الس��ن، أو الديانة، أو الجنس، و/ أو اإلعاقة الجسدية( يُنظر إليها كتشكيل جزء من 
أس��س الش��راكة مع المجتمع. عند تعيين ضباط ارتباط للمجتمع مع ووضع برنامج تدريبي لضباط الشرطة فيما يتعلق 
بقضايا التنوع واألقلية من المتوقع/ المخطط أن يعمل جنباً إلى جنب مع تش��كيل وحدة التحقيق في جرائم الكراهية. 
لقد كان لدى زيادة ثقة الشعب بالشرطة أثر جدي على تقارير الجرائم/ الشغب وبوجود هذه المقاييس فإن أمن المجتمع 
واستقراره في صربيا سيتم تحسينه بشكل ملحوظ. لقد أدى تعليم الشرطة في هذه المناطق عن طريق النهج الجديد 
إلى تحسين مشاركة المجتمع في تطبيق األمان في جميع أنحاء الدولة، ممثلة بذلك االبتعاد عن التقاليد الهرمية في 

العاقات بين الشرطة والمجتمع.

الدروس المستفادة  2-2-6

أُثبت أن بناء قدرات الش��رطة على مبدأ الش��رطة المجتمعية أمر هام جداً لبدء العمل بهذه المبادرات. وقد ثبت أيضاً أن 
التفاعل المستمر والمتواصل بين الشرطة والمجتمع )بما في ذلك، دون الحصر، القيادات الرسمية وغير الرسمية ضمن 
مجموعات المواطنين، والحكومة الذاتية، والمجتمع الدولي( فّعال في معالجة القضايا في المرحلة األولية لها، وبذلك 

استباق المواقف التي قد تتطور إلى وجود إشكاليات وتعقيدات.

جمهورية كوسوفو4  3-6
مبادرات سالمة المجتمع كداعم للشرطة المجتمعية  1-3-6

واجهت خدمة الشرطة المنشأة حديثاً، منذ وقف النزاع في كوسوفو عام 1999، بعض المعوقات في ممارسة سلطتها 
وتنفيذ إستراتيجية قائمة على مبدأ الشرطة المجتمعية على أرض الواقع. 

تعاون��ت من��ذ منتصف عام 2005 إلى أواخ��ر عام 2006 منظمتان غير ربحيتان واحدة كوس��وفية واألخ��رى عالمية، لزيادة 
مش��اركة المجتمع��ات المحلية ف��ي العمل الش��رطي باإلضافة إلى القضاي��ا المتعلقة باألمان العام على المس��توى 

المحلي، من أجل تقديم الدعم لجهود شرطية أوسع للمجتمع.

عمل سكان قرية تقع في جنوب شرق الباد، والذين تأثروا بمجموعة من المشاكل المتعلقة باألمن واألمان، على مدار عام 
كامل على إنش��اء روابط مع مزودي األمن مثل الش��رطة، وقوة كوسوفو لحفظ الس��ام، وقوة كوسوفو المدنية للطوارئ 
)قوات كوسوفو للحماية( لاتفاق على خطط أمان مجتمعية لكل مشكلة من المشاكل التي يواجهونها. وتبدأ الخطة 
أوالً بمعالجة مشاكل مثل القيادة المتهورة، والكاب البرية، وفيضان النهر، حيث كان المجتمع قادراً بشكل تدريجي على 

بناء الروابط الضرورية لزيادة وجود دوريات الشرطة في المنطقة، باإلضافة إلى استجابة الشعب للشرطة.

الدروس المستفادة  2-3-6

تم خلق التزام حقيقي لحل المشاكل عن طريق إتباع »منهج التشاركية« )جعل المجتمع المدخل، والمساهم، والمالك 
للمشروع(. حيث كان من الضروري بناء الثقة والتتابع الحذر إلثارة القضايا الشرطية بالتعاون مع المجتمع.

كان لدى المش��روع المحلي بطبيعته، منظور طويل األمد. لقد تم قبول حقيقة أن العديد من مش��اكل المجتمع يمكن 
حلها فقط عند بناء الثقة والعاقات بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وأن هذه العملية تتطلب وقتاً.

4 سيتم إجراء تقييم آخر للمشروع من قبل منظمة »Saferworld« ومنتدى المبادرات المدنية، »تحدي عدم األمان: مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع 

القرار حول الحد من األسلحة وأمن المجتمع«. 
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جنوب إفريقيا  4-6
ت��م أخذ األمثلة التالية من جنوب إفريقيا وماوي من مش��روعين ممولين من قب��ل إدارة التنمية الدولية، والذين تم النظر 

فيهما على نطاق واسع وتوثيقهما كأمثلة على »أفضل الممارسات« التي يجب تبنيها في دول أخرى حول العالم.

إن نهاي��ة التميي��ز العنص��ري، وحل��ول نظ��ام ديمقراطي جدي��د، والحاجة إل��ى تغيير الش��رطة من كونه��ا قمعية وقوة 
 تطبي��ق قانون ش��به عس��كرية إلى مؤسس��ة »من الش��عب وإلى الش��عب« كل هذه األم��ور تعد )رغم الج��دل حولها( 

مشروعاً كبيراً.

حيث يعد دمج 11 مؤسس��ة ش��رطية في هيكل وطني موحد يجمع 140٬000 ضابط شرطة، أحد أكبر قوى الشرطة في 
العالم، في مواجهة تصاعد جرائم العنف أمراً ضخماً. وقد اتفقت حكومة جنوب إفريقيا الجديدة على أن نموذج الشرطة 

الازم لتحقيق هذه األهداف هو نموذج مبدأ الشرطة المجتمعية.

برنامج جائزة أفضل ضابط شرطة وأفضل شرطي مدني للشهر  1-4-6

تماش��ياً م��ع نموذج الش��رطة المجتمعية لجنوب إفريقيا »جدي��دة« تم وضع خطة لمنح جائزة »ألفضل ضابط ش��رطة 
وأفضل ش��رطي مدني« للش��هر في والية فري س��تيت »Free State« كوسيلة لش��كر وتحفيز أعضاء الشرطة والشعب 

الذين ساهموا في تنفيذ مبدأ الشرطة المجتمعية.

تم��ت »قي��ادة« المبادرة من قبل الحكوم��ة، التي حصلت على رعاية رس��مية من قبل اإلعام ومؤسس��ات العمل، والذين 
بدورهم ش��اركوا من خال اتفاقية شراكة رسمية ومتساوية فيما بينهم. وقد حصلت المبادرة على اهتمام إيجابي واسع 
من الدعاية واإلعان، وبذلك زيادة وعي الناس حول الدور الجديد للشرطة وهو »لتخدم« وأدت أيضاً إلى مخطط منح جوائز 

سنوية أثبتت كونها محفزة وثابتة. 

الدروس المستفادة  1-1-4-6

الحاجة إلى دخول اتفاقيات شراكة رسمية تؤدي بدورها إلى مسؤولية ومساءلة مشتركة. 

الحاجة إلى تأمين تمويل كاٍف كجزء من عملية بناء حلول ثابتة.

األهمية الملّحة لوجود »الرغبة السياسية«.

كي��ف يمك��ن لخطة تقديم الجوائز ترف��ع المعنويات، وكيف أنه يمك��ن تطوير المكافآت من ناحي��ة »الجوائز« المقدمة 
للتشجيع على التطور المهني، فمثاً؛ أن تمنح جوائزمثل دورات وزيارات دراسية لضباط الشرطة.

جائزة أفضل مركز شرطة مجتمعية  2-4-6

تم��ت قيادة ورعاية هذه المبادرة من قبل عدد من المؤسس��ات التجارية الكبرى، والذي��ن أدركوا حاجتهم إلظهار التزامهم 
ومس��اهمتهم في تحس��ين األمن واألمان. تم تقديم خطة شاملة وموسعة لتحكم بين ما يزيد على 1٬000 دائرة شرطة، 
أيها كانت »دائرة الشرطة المجتمعية للعام«. وقد فازت الدوائر التي طبقت تجربة الشرطة المجتمعية بالجائزة المرموقة 

والمعروفة لسنتين متتاليتين.

الدروس المستفادة  1-2-4-6

األهمية الملحة للرغبة السياسية أمر أساسي لنجاح الشرطة المجتمعية.

الحاجة لتطوير دوائر تجريبية عند تقديم الشرطة المجتمعية لتعزز الموارد وأن تكون عرضة للمساءلة من ناحية األداء.

الحاجة إلى تحسينات »مستمرة«.



26

دراسة الشرطة المجتمعية 
اإلصدار الثالث )2007-01-01(

26

دراسة الشرطة المجتمعية 
اإلصدار الثالث )2007-01-01(

ه��ام: اس��تمرت هذه المبادرة التي تم العم��ل فيها عام 1996 في التطوّر، مما أدى إلى إعطاء دوائر ش��رطة جائزة التعيين، 
مثل »دوائر مانديا«، على س��معة دوائر الش��رطة تلك أن تعكس سمعة رجل الدولة نيلسون مانديا. يجب أن تعكس أيضاً 

سمعة مراكز الشرطة.

يمكن نقل مبادرات أفضل الممارسات إلى دول أخرى )أنظر خبرة ماالوي في األسفل(.

زيارات التبادل لغايات الدراسة  3-4-6

ت��م التوص��ل إلى اتفاقي��ة حكومية رس��مية، مرتبطة بالمبادرتي��ن التي تم ذكرهما س��ابقاً، بين حكومة جن��وب إفريقيا 
والمملك��ة المتح��دة لتمكين أفراد مختارين من الش��رطة من الخضوع لتدريب للتطوير المهني من خال زيارات دراس��ة 

وعمل إلى المملكة المتحدة.

هذا األمر مّكن جنوب إفريقيا من تنفيذ سياسة »العمل اإليجابي« بما في ذلك تمكين رجال الشرطة من جميع األجناس 
من المش��اركة دون تمييز في اللون أو العقيدة. وقد تم تقديم االتفاقية عن طريق تبني برنامج تطوير مهني وهو األساس 

في نجاح مبدأ الشرطة المجتمعية.

الدروس المستفادة  1-3-4-6

يمكن للزيارات التبادلية أن تضمن أقصى إمكانات التعّلم.

الحاجة لضمان اختبار المعرفة والفهم وترجمتها في مكان العمل عن طريق ربط الدراسة األكاديمية مع مواضع العمل.

العمل الش��رطي ينص بأن خدمة الش��عب للشعب، وأن المورد األكثر قيمة هو الموظفين. ومن هنا تأتي الحاجة للتأكيد 
على إدارة وتطوير الموارد البشرية.

ماالوي  5-6
تأسيس هياكل استشارة مجتمعية  1-5-6

ت��م تطوير هياكل مجتمع استش��ارية م��ن أجل تطبيق مبدأ الش��رطة المجتمعية والتي كانت إم��ا مرتكزة على الدمج 
أو التعدي��ل عل��ى الهياكل الرس��مية الموجودة. يهدف هذا األمر بدوره إلى تطوير/ تحس��ين الس��لطات التقليدية، حيث 
اس��تخدم أنظمة إقامة عدل مثبتة. وقد كان على الهياكل االستش��ارية الش��رطية/ الشعبية المطلوب منها معالجة 

قضايا األمن واألمان أن تعمل من األساس وصوالً إلى تقنية توجيه وتنسيق وطنية.

الدروس المستفادة  1-1-5-6

يجب على أية خطة لتنفيذ مبدأ الشرطة المجتمعية أن تكون خاصة بالدولة المطبقة فيها.

م��ن الض��روري جداً فه��م الثقافات، باإلضاف��ة إلى التعلم من خبرة ونزاهة الس��لطات التقليدية س��واء كانت أش��خاصاً 
أو مؤسسات.

خلق فهم وقبول لفكرة »التطوع«، وهي تقديم الخدمات دون مقابل.

تطوير مركز شرطة نموذجي قائم على مبدأ الشرطة المجتمعية  2-5-6

قامت ماالوي بتقديم نموذج خاص بها للشرطة المجتمعية بناًء على أفضل الممارسات في جنوب إفريقيا، هذا النموذج 
أصبح أساس االختبار ومؤشر على تطور الشرطة المجتمعية باإلضافة إلى تنفيذها.

حصلت دائرة الشرطة على االعتراف الوطني والدولي بجهودها الرائدة.
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الدروس المستفادة  1-2-5-6

الحاجة لتطوير مبادرات إقليمية من أجل مشاركة وتعلم »أفضل الممارسات«.

يعتب��ر االعت��راف بالجه��ود، خاصة من قبل المجتم��ع الدولي، محّفز قوي ف��ي تغيير المفاهيم، والتقلي��ل من الخوف من 
الجرائم، وتشجيع مساهمة واستثمار المتبرعين.

الحاجة لجعل تعاون المتبرعين رسمياً من أجل زيادة الخبرة والموارد األساسية ألقصى حد.

تأكيد فكرة أن »ال شيء يوّلد ينجح كالنجاح نفسه«.

ربما من أكثر الدروس المستفادة هو أن مشروع الشرطة المجتمعية أدى إلى خلق برنامج إصاح شرطي شامل، باإلضافة 
إلى توفير المدخل إلى أمن وأمان أوسع والدخول في برنامج عدلي.

كينيا  6-6
المنظمات غير الربحية كحلقة وصل بين الشرطة والشعب  1-6-6

ساهم التعلم من دول إفريقية أخرى، خاصة جنوب إفريقيا وماالوي في تطور الشرطة المجتمعية في كينيا.

دخلت منظمة غير ربحية دولية في شراكة رسمية مع منظمات غير ربحية كينية تعمل في مجال األمن واألمان، من أجل 
تطوير تقنيات على المستوى الشعبي لتمكين الشرطة والشعب من العمل معاً. تم القيام بذلك بالتعاون مع العاملين 
ف��ي القط��اع القانوني5، مؤدي��ة بذلك إلى تبني مكتب رئيس الدولة، ومن ثم قيادته لنموذج ش��رطة مجتمعية يتناس��ب 

مع كينيا.

وُِج��د ه��ذا العمل مبدئياً من أج��ل الحد من حمل األس��لحة الصغيرة والخفيف��ة، األمر الذي أدى إلى إدراك أن الش��رطة 
المجتمعية هي الخطوة التالية المنطقية من أجل ضمان أمن الشعب وأمانهم. 

الدروس المستفادة  2-6-6

أهمية شمل المنظمات غير الربحية والمنظمات الشعبية في أية إستراتيجية تتعلق بالشرطة المجتمعية.

ضمان الملكية؛ أي » دعم والتزام« أصحاب المصلحة.

تحديد الفوائد واألمور الازمة لتبني أسلوب ديمقراطي )شرطة مجتمعية( من العمل الشرطي.

إيرلندا الشمالية  7-6
6)Markets( »مشروع حي الشرطة في منطقة »ماركتس  1-7-6

تم تعيين مجموعة من ثمانية ضباط شرطة ورقيب في عام 1996 في منطقة ماركتس القومية الجمهورية في العاصمة 
بلفاس��ت. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك دعم للش��رطة، باإلضافة إلى أن المؤسس��ات ش��به العسكرية قامت بنفسها 
بتنظيم دوريات مراقبة في المنطقة. على مر الس��نين، قام الفريق بالحصول على الدعم من المجتمع حيث تم خلق جو 
من الثقة المتبادلة واالحترام بين الش��رطة والشعب. تعمل الشرطة اآلن بشكل فّعال، األمر الذي أدى إلى الحصول على 

نتائج فيما يتعلق بتخفيض نسبة الجرائم والنظام العام للشرطة.

5 تم القيام بهذا العمل من قبل منظمة »Saferworld« بالتعاون مع معهد إدارة كينيا، و الشرطة الكينية، و مركز إدارة الشرطة واألمن والبحوث والمعلومات.

6 مأخوذ عن تقرير حول اللجنة المستقلة بشأن العمل الشرطي في شمال إيرلندة، ص. 42.
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إن عوامل نجاح الشرطة معروفة لمشاريع العمل الشرطي الناجح في المجتمع من حول العالم، وتشتمل على:

فريق شرطة متفاٍن في عمله لمنطقة جغرافية معينة، باإلضافة إلى تحملهم مسؤولية أمان تلك المنطقةأ( 
وجود ضباط شرطة لديهم مهارات اتصال، وحل النزاعات والمشاكل ضمن الفريق ولسنوات عديدةب( 
احترام األشخاص من خلفيات متعددة أو معتقدات سياسية معينةت( 
تقوية الفريق ليتمكن من تحديد أولويات العمل الشرطي بالتعاون مع المجتمعث( 
القيام بدوريات سيراً على األقدام حيث أنها الطريقة السائدة إلجراء الدورياتج( 
تطوير نشاطات المجتمع بصبر وثبات، باإلضافة إلى خطط الشباب وعقد اجتماعات للحيح( 
اعتراف المدراء من أصحاب الرتب العليا في الش��رطة ب��أن عمل الفريق مهم ويجب أال يتم تعطيله عن طريق 	( 

نشر الضباط في أماكن أخرى
حرية التصرف بشأن المخالفات البسيطة ولكن بشكل ذكي مع تطبيق نظام قوي ضد المخالفات األكثر جديةد( 

جامايكا  8-6
عملية التوسط  1-8-6

اختب��رت قوة ش��رطة جامايكا متطلب��ات كثيرة للحصول على خدمته��م للتعامل مع خافات عدي��دة، بما في ذلك على 
س��بيل المثال؛ الخافات المنزلي��ة، والخافات في األحياء بي��ن الجيران ومنازعات الملكية. لذلك قامت الش��رطة بتبني 
منه��ج واقعي إلدارة هذه المتطلبات، بجيث يبدأ بحل مش��اكل الناس على الم��دى البعيد بدالً من أن تتم مناداتهم لحل 

المشاكل المتكررة.

قامت الش��رطة كجزء من فهمها مبدأ الش��رطة المجتمعية بتقديم عملية الوساطة التي ترّكز على حل/ التقليل من 
النزاعات. العناصر األساس��ية للعملية هي أنه س��يحصل ش��رطي مدرّب على موافقة األطراف المتنازعة الس��عي إلى 
الوس��اطة والحصول على موافقتهم الموقعة لالتزام بالقوانين األساس��ية للعملية. يلتقي الطرفان في مكان محايد، 
في العادة يكون مركز الش��رطة، حيث س��يقومان بتوضيح موقفهم ومن خال تيسير األمور من قبل الشرطي المتمرس 

سيحاوالن للتوصل إلى حل للخاف. 

الدروس المستفادة  1-1-8-6

نش��أ النهج المذكور سابقاً بس��بب تبني الشرطة مقاربة فّعالة للعمل الش��رطي، حيث تم تحديد احتياجات المجتمع 
وأخذ الخطوات الازمة لمعالجة المشاكل المتكررة، بدالً من انتظار وصول الشكاوى للشرطة.

تم إنش��اء تقنية إليجاد حلول دائمة من خال مش��اركة الش��رطة في حل الخافات في المجتمع، وتمت أيضاً زيادة درجة 
الثقة بين الشرطة والمجتمع.

مبادرة الحد من جرائم الشباب  2-8-6

ت��م ب��دء العمل بمب��ادرة للتقليل من جرائم الش��باب في ع��دد من المدارس الموج��ودة في المناطق الفقي��رة في مدينة 
كينغس��تون. نش��أت الفكرة عند نائب المدير، الذي قام بتحديد مش��كلة حقيقية من ناحية جرائم الشباب والجنوح في 
إح��دى المدارس المحلية حيث قام بمناقش��ة ذلك مع مدير المدرس��ة. رّك��ز البرنامج على الش��باب المعرضين للخطر، 
باإلضافة إلى إش��راك طاب مختارين ليحضروا جلس��تين منفصلتين كل أس��بوع ليتعلموا عدداً واس��عاً من المواضيع 
الش��خصية مثل االنضباط الش��خصي، والثقة بالنفس، وتعاطي المخدرات، ومخاطر األسلحة، وممارسة الجنس اآلمن، 
إلخ... قامت مجموعة مختارة من ضباط الشرطة المتمرسين من أخذ هذه المهمة على عاتقها وعملت بالتعاون الكامل 
والدع��م من الكادر التدريس��ي، وقد قاموا في بعض األحيان بمش��اركة بعض المعلمين في إيصال رس��ائل هذه البرامج. 
توسع البرنامج بشكل سريع إلى مدارس أخرى وحظي بدعم مدراء المدارس، والهيئات التي تنظم المدارس، والسياسيين 

المحليين، باإلضافة إلى دائرة التعليم المحلي.
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الدروس المستفادة  1-2-8-6

تم تحديد أولوية تخفيض الجرائم من خال التصرف األولي لنائب المدير، باألخص الش��باب المعرضين لخطر أن يتورطوا 
في عمل الجريمة. دّل هذا األمر على المعرفة المحلية والنهج التفاعلي من جهة الشرطة.

مكنت الش��راكات اإلستراتيجية والنهج التعاوني )ليشمل على الشرطة، ومدراء المدارس، والسياسيين، ودائرة التعليم( 
من توسعة برنامج شباب المدارس إلى مدارس عديدة وأن تكون موارده ذاتية.

باكستان )الجمهورية اإلسالمية الباكستانية(  9-6
6-9-1  شراكة القطاع العام والخاص لتحليل الجريمة7

 تعد كاراتش��ي، عاصمة باكس��تان، مكاناً لش��راكات عامة-خاصة مبتكرة لمساعدة جهود الش��رطة في المجتمع. بناًء 
على مبادرة من مجتمع األعمال، تم إنش��اء هيكل معروف باس��م لجنة ارتباط المواطن-الش��رطة، وهي ممولة بش��كل 
رئيس��ي من قب��ل تبرعات خاصة ويعمل بها متطوعون، تدي��ر اآلن قاعدة بيانات الجرائم للش��رطة. وتقوم اللجنة بتقديم 
خدم��ة تحليلية للش��رطة خاص��ة فيما يتعلق بالجرائ��م األكثر خطورة مث��ل عمليات الخطف. أصبح��ت اللجنة جزءاً ال 
 يتجزأ من الجهاز الحكومي بوجود مكاتب لها في مراكز الش��رطة ومكتبها الرئيس��ي في مكتب المحافظ في منطقة 

 .)Sindh( سيند

الدروس المستفادة  2-9-6

ل��دى القط��اع الخاص اهتم��ام بموضوع األمان على مس��توى المجتمع، وقد يع��د مجتمع األعمال م��ورداً غير مقدَّر في 
مجتمعات أخرى.

يه��م موض��وع أمان المجتمع كل مواط��ن، وهكذا يجب أن تكون أية مبادرة تهدف إلى دعم الش��رطة ج��زءاً من الهياكل 
والتقنيات الحكومية المتواجدة ومتزامنة معها.

7 مأخوذة من محمد مسعد )2002(، إنتاج مشترك ألمن المواطن: لجنة ارتباط المواطن-الشرطة في كاراتشي، أوراق عمل معهد دراسات التنمية 172. يمكن 
الوصول إليه عن طريق: http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/wp/wp172.pdf، تم فتحها في 05 أيلول 2006. 
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االستنتاجات  10-6

إذا لم تدعم قيم، وأعمال، وأنظمة الش��رطة السياس��ات المكتوبة حول مبدأ الش��رطة المجتمعية، أو ما هم أس��وأ، 
تتعارض معها، فإن أي نموذج لعمل الشرطة المجتمعي سيبوء بالفشل.

 يجب أن تركز الشرطة على ما يلي:

العمل الشرطي المحلي ■
العمل الشرطي التفاعلي ■
العمل الشرطي الهادف ■
العمل الشرطي التعاوني ■

يجب أن يكون التركيز على تقديم خدمة جيدة. حيث يبحث الشعب عن خدمة شرطية تقوم على:

تلبية احتياجاتهم ■
تعمل على مبدأ االنفتاح والتشاور ■
تضع لنفسها مقاييس للخدمة ■
تقيس هذه المقاييس وتنشر النتائج ■
تصل إلى معظم الفئات المهمشة - الفقراء، والضعفاء، والمحرومين ■
تهتم بشكل أكبر بالعاقات مع الشعب وليس صورتها العامة فقط ■

إن تحديد ومعالجة األسباب الرئيسية للجرائم، والفوضى، والخوف جنباً إلى جنب مع الشركاء في المجتمع، بدالً من 
معالجة األعراض بشكل متكرر وسطحي، هي الطريقة المثلى للعمل الشرطي. هذا هو مبدأ الشرطة المجتمعية.
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 الملحق أ
 )للعلم(

الشروط واألحكام والتعريفات

أ-1-1
الشرطة المجتمعية

هي فلس��فة )طريقة تفكير( وإس��تراتيجية تنظيمية )طريقة لتطبيق الفلس��فة( تس��مح لرجال الش��رطة والمجتمع 
من العمل معاً في طرق جديدة لحل مش��اكل الجرائم، والش��غب، وقضايا األمان، من أجل تحس��ين نوعية الحياة لجميع 

أفراد المجتمع.

تعنى الش��رطة المجتمعية بمش��اركة رجال الشرطة في المجتمع واالس��تجابة إلى حاجات ذاك المجتمع.  ماحظة: 
وإلى مشاركة المجتمع بتطبيق العمل الشرطي الخاص به ومساعدة الشرطة.

يمكن تفس��يرها بالتالي: »أن تعمل الش�رطة بش�راكة مع المجتمع؛ أي أن يشارك المجتمع بالعمل  ماحظة: 
الش�رطي الخاص ب�ه؛ وأن يعمل االثنان معاً، عن طريق حش�د الموارد لحل المش�اكل الت�ي تؤثر على األمن 
العام على المدى البعيد بدالً من أن تقوم الش�رطة بذلك لوحدها باالس�تجابة للحوادث على المدى القصير 

فور حدوثها.«

أ-2-1 
األسلحة الصغيرة والخفيفة

تشمل جميع الذخائر التقليدية، والتي يمكن حملها من قبل األفراد أو السيارات الصغيرة وال تتطلب صيانة1.

 ،http://www.seesac.org/index.php?content=&page=crse&section=2 مقاييس األس��لحة الصغيرة/ تعريف األس��لحة الصغي��رة - RMDS/G 02.10 1

تم الوصول إليه في 12 أيلول 2006.
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 الملحق ب
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مدونة األمم المتحدة لقواعد السلوك لمسؤولي تطبيق القانون2

ما يلي هو مدونة األمم المتحدة الرسمية لقواعد السلوك لمسؤولي تطبيق القانون، والتي يجب أن يحترمها جميع رجال 
الشرطة في العالم من خال القيام بواجباتهم.

األمم المتحدة - مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

مدونة األمم المتحدة لقواعد السلوك لمنّفذي القانون )مثال: الشرطة(

)اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار 169/34 تاريخ 17 كانون األول 1979(

هناك 8 المقاالت التي تشكل مدونة قواعد السلوك هذه، تتلخص فيما يلي:

المادة 1 - القيام بالواجبات المفروضة من قبل القانون - الخدمة والحماية
عل��ى الموظفين ضباط الش��رطة، في جمي��ع األوقات، أن يؤدوا الواج��ب الذي يلقيه القانون عل��ى عاتقهم، وذلك بخدمة 

المجتمع وبحماية جميع األشخاص من األعمال غير القانونية.

المادة 2 - احترام كرامة اإلنسان ودعم حقوق اإلنسان
يحت��رم ضباط الش��رطة أثناء قيامه��م بواجباتهم، الكرامة اإلنس��انية ويحمونها، ويحافظون على حقوق اإلنس��ان لكل 

األشخاص ويوطدونها.

المادة 3 - استخدام القوة بأقل ما يمكن
ال يجوز لضباط الشرطة استعمال القوة إال في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود الازمة ألداء واجبهم.

المادة 4 - الحفاظ على السرية
يحافظ ضباط الش��رطة على س��رية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم يقتض خاف ذلك كل االقتضاء أداء 

الواجب أو متطلبات العدالة.

المادة 5 - عدم التعذيب
ال يجوز ألي من ضباط الش��رطة أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاس��ية أو 

الاإنسانية أو المهينة.

المادة 6 - ضمان المحافظة على صحة المساجين
يس��هر ضباط الش��رطة على الحماية التامة لصحة األش��خاص المحتجزين في عهدتهم، وعليه��م، بوجه خاص، اتخاذ 

التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp42.htm :2 يمكن قراءة النص الكامل على العنوان التالي
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المادة 7 - عدم الفساد
يمتنع ضباط الشرطة عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه األفعال ومكافحتها 

بكل صرامة.

المادة 8 - متطلبات االلتزام بالقانون/ مدونة السلوك

على ضباط الش��رطة احترام القانون وهذه المدونة. وعليهم أيضا، قدر استطاعتهم، منع وقوع أي انتهاكات   )1(
لهما ومواجهة هذه االنتهاكات بكل صرامة.

على ضباط الشرطة، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على االعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك لهذه المدونة،   )2(
إباغ األمر إلى سلطاتهم العليا وكذلك، عند اللزوم، إلى غيرها من السلطات واألجهزة المختصة التي تتمتع 

بصاحية المراجعة أو القدرة على ردعها.

ماحظ��ة: لدى كل م��ادة من هذه المواد »تعليق« يعرّف العديد من الكلمات والجمل المس��تخدمة، ويعطي توضيحات 
وأساس منطقي لمدونة السلوك هذه.
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تقديم الشكر للمراجع السابقة

تم أخذ بعض المواد المذكورة س��ابقاً من شرطة العاصمة البريطانية باإلضافة إلى العمل المتكامل من شرطة جنوب 
إفريقيا خال مرحلة تطور نموذج وإس��تراتيجية الش��رطة المجتمعية، ولكن معظم المواد تم أخذها من حزمة التدريب 

التي طورتها منظمة »Saferworld« حول الشرطة المجتمعية عام 2006.
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إن »Saferworld« منظم��ة غي��ر حكومي��ة مس��تقلة، تعم��ل على منع العنف المس��ّلح وبناء مجتمع��ات آمنة حيث يس��تطيع الناس العيش فيها بس��ام.

للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بِ�:

Saferworld منظمة
The Greyston Centre

28 Charles Square
لندن

N1 6HT
المملكة المتحدة

هاتف: 4646 7324 20 )0(44+
فاكس: 4647 7324 20 )0(44+

 www.saferworld.org.uk :الموقع اإللكتروني
 general@saferworld.org.uk :البريد اإللكتروني
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