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والحفاظ عليها في التعامل    بناء الثقة والشرعية   الشرطة الحديثة من وكاالت الشرطة مواصلة   عمل  تتطلب تحديات 

مع المجتمعات التي تخدمها. أفراد المجتمع ليسوا مجرد متلقين لخدمات الشرطة، بل هم شركاء أساسيون في الحفاظ  

فإنها تعطي  إعطاء    المجتمع   ترف بأصوات وأدوار أفراد يع ا  نهج    الشرطة   وعندما تتبنى وكاالت   . السالمة العامة   على

المجتمع بشكل فعال.   لمشاركة  المجتمع األولوية  الشرطة    إشراك  الشرطة في عمل  لوكاالت  مبدأ توجيهي  التي    هو 

 إيجاد حلول ملموسة.  المشاكل و أفراد المجتمع لتحديد    تؤكد على العمل مع 
 

 الموضوعات الرئيسية للمحادثات ما يلي: تتضمن 

o مخاوف تتعلق بسالمة المجتمع . 

o سياسات أو أسئلة جديدة حول السياسات الحالية . 

o .حوادث مجتمعية هامة 

o  الوكالة )على سبيل المثال، الكاميرات   المستخدمة من طرف   تقنية ال

 .قارئات لوحات الترخيص( ،   التي يرتديها الجسم 

o  سواء  المحلفين منهم ضباط الشرطة نظرتهم للتفاعالت اليومية مع ، 

 أو المدنيين.

 

 إزالة الحواجز أمام المشاركة ◼

تعتمد فرص المشاركة على قدرة أفراد المجتمع على المشاركة. الخطوة 

األولى للمشاركة هي الشعور بالترحيب ويجب على الوكاالت النظر في 

 ما يلي:

o  التواصل في مناسبات المشاركة باللغات واألشكال التي يفهمها

 عضاء المجتمع 

o االجتماعات الدورية في مواقع وأيام وأوقات مختلفة. 

o توفير خيارات المشاركة االفتراضية إذا كان ذلك ممكن ا. 

o   بشكل متكرر عبر البريد اإللكتروني ووسائل التواصل  التواصل

 .والفعاليات المجتمعية االجتماعي 

o من مختلف المجتمعات إليجاد أفضل طريقة لنقل  التماس المعلومات

المعلومات إلى تلك المجتمعات من خالل القادة الرسميين وغير  

 .الرسميين على حد سواء

 

 

 الشرطة المجتمعية والعدالة اإلجرائية 

ألنها   ي عمل الشرطة سلوك وتكتيكات الضباطسياسة إشراك المجتمع ف  تتجاوز

الشراكات في  المنهجية  المشاركة  على  المشاكل  تركز  حل  تؤدي    وتقنيات  التي 

مغزى. ذي  تنظيمي  تحول  الجمهت    1إلى  أن  والممارسة  األبحاث  يهتم ظهر  ور 

معه الشرطة  تفاعل  الشرطة.    بكيفية  أعمال  بنتائج  يهتم  ما  تعتمد      2بقدر 

األربعة  الرئيسية  المبادئ  على  الشرطة  عمل  في  للمجتمع  الفعالة  المشاركة 

 للعدالة اإلجرائية: 

 .معاملة الناس بكرامة واحترام .1

 . إعطاء األفراد »صوت ا« خالل اللقاءات .2

 . في صنع القرار المحايدة والشفافية .3

 3  بالثقةدوافع جديرة  تقديم  .4

 

 اعتبارات حول إشراك المجتمع في عمل الشرطة 

المجتمعملتعزيز   إشراك  شاركة  جهود  الشرطةه  ودعم  عمل  في   في  خذ   ، 

 اعتبارك االستراتيجيات التالية: 

 خلق فرص متساوية 

 استمع أولا  ◼

المشاركة   المجتمع حول مخاوفهم   العادلة تنطوي  أفراد  إلى  االستماع  على 

من    خدمة مجتمعاتهم على أفضل وجه. يمكن لوكاالت إنفاذ القانون   وكيف يمكن

االستماع   جيدةخالل  سمعة  السلطة كسب  من  بدال   الشراكة  على  من    تقوم  وتزيد 

 المجتمعات التي تخدمها.   ضمن شرعيتها  
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الحلول  تطوير  و  األولويات  تحديد  على  الشرطة  وكاالت  تشجيع  المهم  من 

يجب عليها أن تكون مستعدة في كل المناسبات التي  كما    ،  المنتجة بشكل مشترك

المساهمات لتلقي  المجتمع  فيها  والع  يشترك  التعليقات،  على  وإعادة    مل   ،

 القرارات والنتائج إلى المجتمع.

مشتركة ◼ نظر  وجهات  خالل  من  التعاطف  أفراد   تشجيع  يتمكن  عندما 

  والشعور به  المجتمع والشرطة من فهم وتقدير طريقة تنفيذ عمل الشرطة

فرص ألن   خلق  في  يساهم  مغزى.    ذلك  ذات  لفرص للمشاركة  ويمكن 

المجتمع العافية أن    مشاركة  حول  المتبادل  للتعليم  منصات  بمثابة  تكون 

للمجتمعات  العامة  العافية  و  الشرطة  وكالة  لموظفي  البدنية  و  العقلية 

،   المحلية. ولكي تشهد المجتمعات المحلية أعمال شرطية فعالة ومنصفة

 يجب مراعاة العافية العقلية والجسدية للضباط.

ا تعاوني ا يضمن  وينبغي ل المجتمعات المحلية  مشاركة  كاالت الشرطة تبني نموذج 

. يمكن كيانات تٌقدَّم لها الخدماتفي عمل الشرطة وال يعتبر هذه األخيرة كمجرد 

ولكن    الحمايةفي إحساس أفراد المجتمع ليس فقط بمزيد من    أن يساهم التعاون 

، والقيم    في مجتمعاتهماألشخاص واألماكن    مزيد من الحرص على حماية  أيضا

، ووكاالت الشرطة التي تدافع عن سالمتهم والحفاظ على    التي تمثلها مجتمعاتهم

و  والمساءلة  الشراكة  تيسير  الشرطة  وكاالت  على  ويجب  حياتهم.  نوعية 

 رعايتهما باستراتيجيات المشاركة المجتمعية والمشاركة المجتمعية النشطة.

إنشا في  االشتراك  يؤدي  أن  من يمكن  واالستراتيجيات  والسياسات  البرامج  ء 

والقدرة  والثقة  التفاهم  بناء  إلى  الشرطة  في عمل  المجتمع  إشراك  خالل فرص 

، جنبا إلى جنب   واالحترام وتنوع الفكر بشكل أصلي وعضوي. ويمكن للشرطة

المصلحة وأصحاب  المجتمعيين  الشركاء  إلى   مع  تؤدي  استراتيجيات  وضع   ،

 الجسور حول األهداف المشتركة والغرض المشترك. تآكل الحواجز وبناء

 

 ( IACPموارد الجمعية الدولية لقادة الشرطة )

الشرطة  - لقادة  الدولية  الجمعية  عمل   الخاصة  صفحة  في  المجتمع  بإشراك 

 . الشرطة

 . وسائل التواصل االجتماعي: IACPسياسة نموذج ال  -

 . الشراكات البحثية : IACPسياسة نموذج ال  -

 .المجتمع في عمل الشرطة عملية إشراكلتحسين   IACPإطار سياسة ال  -

إنفاذ    - سياسة  موارد  الشرطة    القانونمركز  لقادة  الدولية  للجمعية  التابع 

(IACP) . 

 احتضان التنوع   ◼

الجهود   أن تعكس  جميع فرص المشاركةعلى   المجتمعات متنوعة ويجب

واإلثني   العرقي  التنوع  يشمل  ال  وهذا  األكبر.  المجتمع  لدمج  المبذولة 

والمهنة    فحسب العمر  تنوع  أيضا   بل  والتقاليد  ،  الجنسي  والتوجه  والجنس 

والدخل.   البدنية  والقدرة  والفعال ومن  الدينية  الجاد  العالي  التدريب  أن   شأن 

الفئ  الضباطيمّكن   فهم  المتنوعةمن  السكانية  يخدمونها    ات  بشكل التي 

 أفضل.

 

 تبني حوار مثمر 

 كن شفافاا  ◼

المجتمع    لضمان فهم  إعطاء األولوية لإلدارة والعمليات واالتصاالت الشفافة

اعتبارك  لإل في  خذ  الشرطة.  وكاالت  تتخذها  التي  والقرارات  جراءات 

المناقشات   في  المجتمع  ووسائطها إلشراك  االتصال  منصات  حول  جميع 

بالشفافية  المتعلقة  للوكاالت   التوقعات  يمكن  والخصوصية.  والمساءلة 

 التعرف على القضايا المهمة للمجتمع من خالل هذه المنصات والوسائط.

 

 لول الجماعية تسهيل الح

 كن متعاوناا  ◼

ل  يجب جاهدة  تسعى  أن  الشرطة  وكاالت  مساهمات على  على  لحصول 

أ طرف  جهود   فراد من  على  والحفاظ  وتنفيذ  تشكيل  في  المجتمع 

وجهات  الذين لديهم    أفراد المجتمعالمشاركة. ويشمل ذلك مساهمات من  

من خالل ونقدية.   ومحايدة  داعمة  تركز   المنفذة غير  األنشطة    نظر  التي 

الحلول،   بها    على  أنها مشروعة وموثوق  الوكاالت على  إلى  النظر  يمكن 

 وعادلة.  

المجتمعية ◼ المنظمات  مع  الشراكات  منظمات   متابعة  تكون  أن  يمكن 

لبناء الشراكات.  غالب ا ما تكون الثقة  المجتمع أصحاب المصلحة الرئيسيين  

الذين يثقون في المنظمات الشريكة قد   المجتمعأفراد    قابلة للتحويل، لذا فإن

الشرطة  وكاالت  في  ا  أيض  بال  يثقون  أساس ا  يخلق  مما  يمكن ،  شرعية 

 االستفادة منه من أجل تماسك المجتمع.

 

 قانون بشأن مالحظات المجتمع 

 والشرطة تعزيز المشاركة المتبادلة من قبل المجتمع   ◼

تكون   عندما  أفضل  بشكل  الشراكات  متساويةتعمل    في   المساهمات 

 تحقيق المنفعة المتبادلة.  
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