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  المصطلحات والتعاريف  - 1
 

 : املؤهتت وامل ارد والعتقات والظروف امليسِّرة التزمة للعمل بفعالية ل حقيق غرض مقص د.القدرات

املذك رة  عته اليت   خل ضالالالالالمد الق رات. واملسالالالالال ه ف  : اجله د الرامية  ىل  عزيز العناصالالالالالربناء القدرات
 ببناء الق رات هم األفراد واملؤةسات وما يك ن هلم مد بيئة متكينية.

: اةالالالالالالالرتا ي ية  رمي  ىل  شالالالالالالال يع اجلمه ر علا القيام ب ور الشالالالالالالالري  للشالالالالالالالرطة يف منع الخفارة المجتمعية
 د والنظام حبسب اح ياجات اجمل معات احمللية.اجلرمية و دارهتا،  ضافة  ىل اجل انب األخرى حلفظ األم

: عملية ل ق ير اآلثار اليت ير بها علا النسالالالالالالالالالالاء والرجا   ي  جراء ي راد تعميم مراعاة المنظور الجنسااااااااني
القيام به، مبا يف ذل  ال شالالالالالالالالريعات والسالالالالالالالالياةالالالالالالالالات والربامج، يف ويع املياديد وعلا كل املسالالالالالالالال  يات. فهي 

مد النسالالالاء والرجا  وهباربم ب ع اس  ةالالالاةالالالياس يف  صالالالميم السالالالياةالالالات والربامج،  اةالالالرتا ي ية جلعل شالالال اغل كل
ويف  نفيذها ورصالالالالالال ها و قييمها، يف ويع اجملاالت، السالالالالالالياةالالالالالالي منها واالق صالالالالالالادي واالج ماعي، مبا   م 
مصالالالالالاس النسالالالالالاء والرجا  علا ق م املسالالالالالاواة، فت يبقا فا  الةالالالالال مرار احليف. واهل ف األ ا ه  حتقيق 

 ملساواة بني اجلنسني.ا

)املسالالالالالاواة بني املر ة والرجلر: ي راد باملسالالالالالاواة بني اجلنسالالالالالني املسالالالالالاواة بني النسالالالالالاء  المساااااواة بيج الجنساااايج
والرجا  والف يات والف يان يف ال م ع حبق ق اإلنسالالان وحتمل املسالالؤوليات واالةالال فادة مد الفرس. واملسالالاواة 

احالالال ة، و منالالالا  عين  ال   رهتد احلق ق واملسالالالالالالالالالالالالالالالؤوليالالالات والفرس ال  عين  ن يصالالالالالالالالالالالالالالالري للمر ة والرجالالالل كين نالالالة و 
كان الشخص ول  ذكرا  م  نثا. و ق ضي املساواة بني اجلنسني مراعاة مصاس كل مد املر ة والرجل   ذا مبا

واح ياجاهتما و ول ياهتما، مع ال سالالالالالالالالالالليم بال ن   القائم يف ت لف الفئات مد النسالالالالالالالالالالاء والرجا . واملسالالالالالالالالالالاواة 
سالالالالالالالني ليسالالالالالالالة قضالالالالالالالية يص املر ة وح ها، و منا ينبغي  ن حتظا بااله مام واالل زام ال ام مد الرجل اجلن بني
املر ة. وي نظر  ىل املسالالاواة بني املر ة والرجل باع بارها مد قضالالايا حق ق اإلنسالالان، وباع بارها  يضالالاس  مد كما

 اهتا.مد الشروط التزمة ألي  نمية مس  امة غاي ها اإلنسان، ومؤشرا مد مؤشر 

: ويع امل ظفني العالالالالاملني يف فالالالالا  القالالالالان ن، ةالالالالالالالالالالالالالالال اء منهم املعين ن واملن خب ن، موظف إنفاااال القاااانو 
ميارةالالالالال ن ةالالالالاللطات الشالالالالالرطة، ال ةالالالالاليما ةالالالالاللطات االع قا   و االح  از. ويف البل ان اليت متارس فيها  ممد

 مد ال ولة، ي خل  صالالالالالالالتحياتة الشالالالالالالالرطة  جهزة  عسالالالالالالالكرية، ةالالالالالالال اء كانة بزي نظامي  و ب ونه،  و ق ات  
 ضمد  عريف م ظفي  نفاذ القان ن م ظف  هذه األجهزة األمنية وغريها مد وكاالت  نفاذ القان ن.

 : عملية  ق دها  دارة عمليات حفظ الستم.عملية حفظ السالم

:  شالالالالالالالمل  جهزة الشالالالالالالالرطة وال رر واجلمارر واهل رة واحل ود، الشااااااررة وميروا مج وناات إنفال القانو 
  شمل هيئات الرقابة ذات الصلة، مثل وزارات ال اخلية و/ و الع  . كما

: ويع  فراد شالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة العاملني يف بعثة معينة،  ي  فراد الشالالالالالالالالالرطة املق م ن عنصااااااار الشاااااااررة
 احلك مات و/ و  فرقة الشرطة امل خصصة و/ و وح ات الشرطة املشكلة. مد

يز جهاز الشالالالالالالالرطة يف ال ولة املضالالالالالالاليفة عد طريق اإلصالالالالالالالت  و عادة : اجله د الرامية  ىل  عز تطوير الشااااااررة
 اهليكلة، يف  طار بناء الق رات.
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: األنشطة الربنافية  نشطة   نفذ لتضطت  باملهام املقررة اليت مت  َّ  باع بارها مشروعاس األنشطة البرنامجية
لق رات، ومشالالالاريع اهلياكل األةالالالاةالالالية،  و برنافاس. ومد هذه األنشالالالطة، علا ةالالالبيل املثا  ال احلصالالالر، بناء ا

 وال  ريب، و  ري  امل اد واملع ات، واخلربات االة شارية واخلربة ال قنية املؤق ة.

: ال م يل الربنافي ه  اةالالالالالالالال خ ام األنصالالالالالالالالبة املقررة ل غطية ال كاليف ال شالالالالالالالالغيلية التزمة التمويل البرنامجي
لبعثات. وال نفيذ ميكد  ن  ضالالالالالالالالالالالالالالالطلع به البعثات كما ميكد ل نفيذ الربامج مد  جل  أدية املهام املن طة با

 القيام به مد خت  الرت يبات ال عاونية مع الشركاء املنفذيد، مثل  عضاء فريق األمم امل ح ة القطري.

:  جراءات الشالالالالالالالالرطة الرامية  ىل  سالالالالالالالالهيل ممارةالالالالالالالالة السالالالالالالالالكان حلق قهم األةالالالالالالالالاةالالالالالالالالية ب ون إدارة النظام العام
 مربر له، ومنع ال  معات مد هت ي  الستمة العامة  و  حلاق الضرر با بالفعل. زعاج  و عائق ال   ي

 : األمد الي مي الذي يسمح حبرية ال نقل كاملة، والغياب الفعلي لل رمية واالضطرابات.السالمة العامة

، مب   مد مبادئ احلكم الرشالالالي ،  ضالالالع مب جبه ويع األشالالالخاس واملؤةالالالسالالالات والكيانات: ساايادة القانو 
العام منها واخلاس، مبا يف ذل  ال ولة ذاهتا، للمسالالالالالالالالالالالالالالالاءلة  مام ق انني  صالالالالالالالالالالالالالالال ر علنا، و  طبَّق علا اجلميع 
بال ساوي و  نفذ باة قتلية، و  فق مع الق اع  واملعايري ال ولية حلق ق اإلنسان. ويق ضي هذا املب   كذل  

السالالالالالالاللا، واملشالالالالالالالاركة يف صالالالالالالالنع القرار، واليقني  اياذ   ابري لكفالة ال قي  مببادئ    القان ن، والفصالالالالالالالل بني
 ر.S/2004/616انظر  قرير األمني العام القان ين، ونبذ ال عسف، و عما  الشفافية يف اإلجراءات والق انني )

 الشؤون السياةية.: عمليات األمم امل ح ة اليت  ق دها  دارة البعثات السياسية الخاصة

: املشالالالالالاريع السالالالالالريعة األثر مشالالالالالاريع صالالالالالغرية احل م ميكد  نفيذها بسالالالالالرعة و ع د المشاااااريع السااااريعة األ ر
بالفائ ة علا السالالالالالالالالالالالالالكان،   صالالالالالالالالالالالالالمَّم و  نفَّذ بطريقة  شالالالالالالالالالالالالالاركية. ومت    هذه املشالالالالالالالالالالالالالاريع مد ميزانيات البعثات 

ء و رةالالالالاليخ الثقة يف البعثة املعنية ويف ال الية و سالالالالال خ مها عمليات حفظ السالالالالالتم ال ابعة ل مم امل ح ة لبنا
 املن طة با، ويف عملية الستم، وبذل   صري الظروف  كثر متءمة ل نفيذ ال الية بفعالية.

عبة شرطة األمم امل ح ة )مبا يف ذل  الق رات شررة األمم المتحدة :  شمل م ظفي املقر العاملني يف ش 
 العاملني يف عناصر شرطة األمم امل ح ة.الشرطية ال ائمةر وم ظفي البعثات 

 : شرطة األمم امل ح ة املنض ية يف عملية مد عمليات الستم.عنصر شررة األمم المتحدة
 

  غرضال  - 2
 
ي ناو  دليل شالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة للخفارة اجمل معية يف عمليات السالالالالالالالالالالالتم ال ابعة ل مم امل ح ة  2-1

اخلفارة اجمل معية اليت  ق م با شالرطة األمم امل ح ة، مبيِّناس مفه مها  “رال ليل”)املشالار  ليه فيما بع  باةالم 
 ومبادئها األةاةية والنهج امل بع فيها.

والغرض مد ال ليل ه  مسالالالالالالاع ة عناصالالالالالالر الشالالالالالالرطة يف  داء ال ور املن ط با يف اخلفارة اجمل معية،  2-2
وبناء الق رات ألجهزة الشالالالالالالالالرطة وغريها مد وكاالت وامل مثل  ةالالالالالالالالاةالالالالالالالالا يف  ق ع ال عم يف فا  العمليات 

 نفاذ القان ن يف ال و  املضالالالالالالالالالالاليفة، وكذل  كلما ك لِّفة شالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة بأداء مهام الشالالالالالالالالالالالرطة املؤق ة 
وب اجبات  نفاذ القان ن األخرى. وهذا ال ليل يفرتض  ن شالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة مكلفة ب ق ع املسالالالالالالالالالاع ة 

ىل  جهزة الشالالالالالالرطة وغريها مد وكاالت  نفاذ القان ن يف ال و  املضالالالالالاليفة، ما  ي ذكر فا  بناء الق رات   يف

https://undocs.org/ar/S/2004/616


5/50 

 18-20704 (A) 

 

ختف ذل . والغرض هنا ه   فسالالالالالالالالالالالالالالالا  اجملا  ل ق ع ال  جيه بشالالالالالالالالالالالالالالالأن طائفة كاملة مد املهام اليت ميكد 
   كلَّف شرطة األمم امل ح ة بأدائها يف هذا الص د.  ن

ن مع ال اليالالة املن طالالة ببعثالالة بعينهالالا وفقالالا لقرارات فلس األمد وي عني  ن ي قر  هالالذا الالال ليالالل بالالاالقرتا 2-3
ذات الصالاللة، ومفه م البعثة، ومفه م عمليات عنصالالر شالالرطة األمم امل ح ة، وةالالياةالالة  دارة عمليات حفظ 
السالالالالتم/ دارة ال عم املي اين امل علقة بشالالالالرطة األمم امل ح ة يف عمليات حفظ السالالالالتم والبعثات السالالالالياةالالالالية 

 .ر01-2014 عاخلاصة )املرج

وحي د هذا ال ليل هيكل اجل انب الفلسالالالالالالالفية واالةالالالالالالالرتا ي ية وال شالالالالالالالغيلية للخفارة اجمل معية ب ق ع  2-4
منه ية ل ضالالالالع هنج م ح  ي  خاه  فراد شالالالالرطة األمم امل ح ة يف قيامهم بأعما  اخلفارة اجمل معية بصالالالالف هم 

هزة الشالالرطة وغريها مد وكاالت  نفاذ مسالال شالالاريد وم جهني وم ربني يف عمليات السالالتم بغية مسالالاع ة  ج
القان ن يف ال و  املضالالالالاليفة يف بناء ق راهتا و ط يرها. ويرد مزي  مد اإلرشالالالالالادات يف هذا الصالالالالال د يف املبادئ 
 ال  جيهيالة إلدارة عمليالات حفظ السالالالالالالالالالالالالالالالتم/ دارة ال عم امليال اين امل علقالة ببنالاء ق رات الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة و ط يرها

 دارة ال عم املي اين امل علق مبهام الرصالالالالالالالالالالال   - مليات حفظ السالالالالالالالالالالالتم، ودليل  دارة عر08-2015 )املرجع
 .رRef. 2017.14واإلرشاد و ة اء املش رة اليت  ق م با الشرطة يف عمليات الستم )املرجع 

 
  نطاقال  - 3
 
ينبغي  ن ي قر  هذا ال ليل باالقرتان مع ةالالالياةالالالة  دارة عمليات حفظ السالالالتم/ دارة ال عم املي اين  3-1

امل علقة بالشالالالالالالالالالرطة يف عمليات حفظ السالالالالالالالالالتم والبعثات السالالالالالالالالالياةالالالالالالالالالية اخلاصالالالالالالالالالة، واملبادئ ال  جيهية املر بطة 
امل علقة بعمليات الشالالالرطة وقيادة الشالالالرطة و دارة الشالالالرطة وبناء ق رات الشالالالرطة و ط يرها، وما يصالالالاحبها  با
اجلهات املاحنة و دارة األم ا    دلة شالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة امل علقة بال خطيا يف البعثات وال نسالالالالالالالالاليق مع مد
عمليات السالالتم. وةالالي فر هذا ال ليل السالالياق للقيام يف املسالال قبل بجع اد اإلجراءات ال شالالغيلية امل ح ة  يف

 وامل اد ال  ريبية امل علقة باخلفارة اجمل معية.

ليت  ق دها و نطبق املبادئ ال  جيهية علا ويع  فراد عناصالالالالالالالر شالالالالالالالرطة األمم امل ح ة يف البعثات ا 3-2
 دارة عمليات حفظ الستم. و نطبق  يضا، مع مراعاة ما يق ضيه اخ تف احلا ، علا  فراد شرطة األمم 
امل ح ة العاملني يف البعثات السالالالالالياةالالالالالية اخلاصالالالالالة اليت  ق دها  دارة الشالالالالالؤون السالالالالالياةالالالالالية، ويف بعثات ال عم 

 ط ر بيئالات البعثالات واح يالاجاهتا، مثل اإلقليميالة واملخ لطالة، ويف األدوار املسالالالالالالالالالالالالالالال قبليالة احمل ملالة حسالالالالالالالالالالالالالالالالب 
عمليات النشالالر اليت   م مد خت  جهة ال نسالاليق العاملية جل انب ةالاليادة القان ن امل صالاللة مب االت الشالالرطة 

 والع الة والس  ن يف حاالت ما بع  النزا  وغريها مد حاالت األزمات.
 

  األساس المنطقي  - 4
 
  لف دور شالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة يف  عما  حفظ السالالالالالالالالالتم اخ تفا ج هريا عد عمل الشالالالالالالالالالرطة  4-1

احمللية. وبصالالالالالالالالفة عامة، يؤدي  فراد الشالالالالالالالالرطة مهامهم ضالالالالالالالالمد دائرة الشالالالالالالالالرطة احمللية يف  طار قان ين واضالالالالالالالالح 
نه ال فرق وةلطات حم دة ب قة؛ وهم يفهم ن ثقافة اجمل معات اليت   م هنا وي ح ث ن بلغاهتا؛ وي رك ن  

بينهم وبني بقيالالة زمتئهم مد الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالة يف ال الال ريالالب الالالذي  لق ه وال يف ق اعالال  اخلالال مالالة اليت يعمل ن بالالا؛ 
وبشالالالالالكل عام، يعمل  فراد الشالالالالالرطة احمللية يف  طار هياكل مؤةالالالالالسالالالالالية   حكم بق ة يف  دوار القيادة واملراقبة 
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جن شرطة األمم امل ح ة اليت  عمل يف مناطق واملساءلة، ومزودة بامل ارد الكافية. وعلا النقيض مد ذل ، ف
خالارجالة مد النزاعالات ليس هلالا  ن  ع ِّ  علا  ي شالالالالالالالالالالالالالالاليء مد ذلال ، بالل هي  عمالل يف الغالالالب يف بيئات 

مأل فة يك ن فيها معظم،  ن   يكد ويع، مظاهر خ مات الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة احمللية و نفاذ القان ن األخرى  غري
 نزا ، حيث ي ضالالطر  فراد شالالرطة األمم امل ح ة  ىل ال نقل بني ما ق  اهنارت و ما  صالالبحة عاجزة بسالالبب ال

ج العمالل امل بالاينالة  حيالاناس اليت ي بعهالا الزمتء مد كثري مد البلال ان واهليئالات املخ لفالة. وعتوة علا ذل ،  هن 
  سالالالالالالالالالالم بيئات النزا  وبيئات ما بع  النزا  يف كثري مد األحيان ب فشالالالالالالالالالالي ان هاكات حق ق اإلنسالالالالالالالالالالان علا 

ةالالالالالالع، وبضالالالالالالعف احلماية املق مة للم نيني، واةالالالالالال فحا  اإلجرام وال طرف العنيف واإلرهاب، وهي نطاق وا
بيئات  ك ن فيها السالالالالاللطة وم ازيد الق ة وق اع  ال فاعل االج ماعي مائعة ال  سالالالالال قر علا حا ؛ و  سالالالالالم 

ةالالالالالسالالالالالية، غالبا باهنيار عام لسالالالالاليادة القان ن، وانع ام ةالالالالاللطات ال ولة. وهذه احلالة، مع ضالالالالالعف اهلياكل املؤ 
، وممارةالات فاةال ة، و سالاهم يف ال قة “مؤةالسالياس ”ذات طابع  جرامي، وفسالاداس “ ان هازية” فرز بيئة  ما

نفسالاله يف هتيئة الظروف اليت  سالالاع  علا ان شالالار اجلرائم اخلطرية واجلرمية املنظمة، وعلا  دامة ظروف ي بني 
اعات، وهي ظروف هلا ح ماس  أثري يف ةالالالالالتمة يف كثري مد األحيان  هنا مد األةالالالالالباب اجلذرية لنشالالالالال ب النز 

 و مد اجمل معات احمللية والسكان بصفة عامة.

 ضالالالالالالالالالالالالافة  ىل ذل ، صالالالالالالالالالالالالار ال  جه  كثر فأكثر  ىل العمل بالبعثات امل ع دة األبعاد، وهذا النما  4-2
را يف ةالالالياق البعثات ي طلب مد  فراد شالالالرطة األمم امل ح ة ال عاون ال ثيق مع عناصالالالر ال هب مع  ال ناد مد

حملي، مبا يف ذل  العناصالالالالالالالر العسالالالالالالالكري والسالالالالالالالياةالالالالالالالي واإلنسالالالالالالالاين، وعنصالالالالالالالر حق ق اإلنسالالالالالالالان، وغري ذل  
 العناصر امل نية ال ابعة للبعثات،  ضافة  ىل  جهزة ال و  املضيفة واجلهات الفاعلة ال ولية. مد

    قف، و نشالالالأ ويف هذا السالالالياق الصالالالعب  صالالالتس، مير دور الشالالالرطة يف حفظ السالالالتم مد  ط رات ال 4-3
هت ي ات ج ي ة باةالالالالالالالالال مرار. فأفراد الشالالالالالالالالالرطة العامل ن يف حفظ السالالالالالالالالالتم مطالب ن الي م بأداء فم عة م ن عة 

املهام امل زاي ة ال عقي     كد يف معظمها م  قعة عن ما ب  ت شالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة  شالالالالالالالالالالالارر يف  عما   مد
رطة وغريها مد  جهزة  نفاذ القان ن يف ال و  املضيفة حفظ الستم، ومد  ل  املهام  ق ع ال عم ألجهزة الش

يف  صالالالالالالالالالالالالالال يها ل ه ي ات مد قبيل اجلرائم اخلطرية واجلرمية املنظمة واإلرهاب والفسالالالالالالالالالالالالالالاد. ويف بعض احلاالت، 
  كلَّف شرطة األمم امل ح ة باالضطت  جزئياس  و كلياس مبسؤوليات الشرطة ال نفيذية ومبسؤوليات  نفاذ القان ن 

ى داخل  قليم معني يف ان ظار  ن يسالالالالالالالالالالالالال عي  جهاز الشالالالالالالالالالالالالالرطة وغريه مد وكاالت  نفاذ القان ن يف ال ولة األخر 
املضالالالالالالالالاليفة الق رة علا االع ماد علا الذات يف القيام مبهامها ال ظيفية. وبصالالالالالالالالالفة  عم،    خا واليات البعثات 

دعم العمليات، يشمل مساع ة  يف اليت  ق دها  دارة عمليات حفظ الستم دوراس  ق م به شرطة األمم امل ح ة
جهاز الشالالالالالالرطة وغريه مد  جهزة  نفاذ القان ن يف ال ولة املضالالالالالاليفة علا  جراء ال حقيقات والعمليات اخلاصالالالالالالة، 
ر طي  ركز علا  وعلا حفظ السالالالالالالالالالالتمة العامة واألمد العام، اةالالالالالالالالالال ناداس  ىل اةالالالالالالالالالالرتا ي يات شالالالالالالالالالالاملة للعمل الشالالالالالالالالالال 

 .رتش  باالة خ ام االةرتا ي ي لتة خبارات اجلنائيةاجمل معات احمللية املراد خ م ها و س

 ن ال عم الف ري والي مي يف فا  العمليات الذي  ق مه شالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة لشالالالالالالالالالالرطة ال ولة  4-4
املضالالالالالاليفة يسالالالالالالاع  علا  عزيز االةالالالالالال قرار وهتيئة البيئة التزمة لبناء الق رات الط يلة األجل والعمل اإلمنائي، 

العمليات. ومد فاالت هذه األمر الذي يؤدي مد جه ه  ىل زيادة الفعالية يف األنشالالطة املشالالرتكة يف فا  
األنشالالطة ياية امل نيني. وعلا الرغم مد  ن املسالالؤولية األةالالاةالالية عد ياية امل نيني  قع علا كاهل ال ولة 
املضالالالاليفة، فجن مد األدوار ال نفيذية األةالالالالاةالالالالية اليت ق  ي طلب مد شالالالالرطة األمم امل ح ة القيام با يف معظم 

يذ اةالالالالالالالالالرتا ي ية البعثة يف فا  ياية امل نيني،  ىل جانب العناصالالالالالالالالالر احلاالت املعاصالالالالالالالالالرة  ق ع ال عم يف  نف
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األخرى للبعثات امل كاملة، مبا يف ذل  العنصالالران العسالالكري وامل ين وعنصالالر حق ق اإلنسالالان. ويف البعثات 
اليت   ناط با والية مد هذا القبيل،  ضالالالالطلع عناصالالالالر شالالالالرطة األمم امل ح ة باملسالالالالؤولية املباشالالالالرة عد احلماية 

ادية للم نيني مد ال ه ي ات ال شالالاليكة، علا ةالالالبيل املثا  مد خت   نزا  الق ات و/ و حضالالال رها البارز امل
و كثيف ال وريات. ويف كثري مد األحيان،  ق م شالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة ال عم يف فا  العمليات لشالالالالالالالالالرطة 

  مد خت   ةالالالالالالال اء ال ولة املضالالالالالالاليفة يف ياية امل نيني الذيد حي ق بم خطر ال عرض لعنف مادي وشالالالالالالالي
املشالالالالالالالالالال رة الف رية امل صالالالالالالالالالاللة بال خطيا للعمليات و نفيذها،  و دعم ال حقيقات امل علقة باحل اد ،  و  عزيز 
األمد للنازحني داخليا،  ضالالافة  ىل املسالالاع ة علا بناء مؤةالالسالالات ال ولة املضالاليفة و صالالتحها حبيث  صالبح 

 قادرة علا ياية م اطنيها بص رة مس  امة ومن ظمة.

 ن هذا ال ليل، ب ح ي ه هن اس م ح اس  عمل به شالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة يف اخلفارة اجمل معية، ي في   4-5
  جيه ال خطيا للبعثات ويف العمليات اليت  ق م با البعثات، ةالالالالالالالالالالالالالال اء مد ذل  ما ي نفذ مد جانب واح   يف
األمم امل ح ة القطرية والشالالالالركاء يك ن بال نسالالالاليق مع العناصالالالالر األخرى يف البعثات ومع الشالالالالركاء مد  فرقة  وما

ال وليني املعنيني، كما ةاليك ن ال ليل مفي اس حبيث  طلع مد ختله شالرطة ال و  املضاليفة علا  ةالل ب شالرطة 
األمم امل ح ة يف  نفيذ مهام اخلفارة اجمل معية املن طة با. وباإلضالالالالالالالالالالالالالافة  ىل ذل ، ةالالالالالالالالالالالالالي يح هذا ال ليل لل و  

املطل بة يف  فراد اخلفارة اجمل معية امل خصالالالصالالالني املعاريد لعمليات األمم امل ح ة  األعضالالالاء معرفة  ن ا  املهارات
ال  ريب  حلفظ السالالالتم والبعثات السالالالياةالالالية اخلاصالالالة. وةالالالي  رج هذا ال ليل وما ي صالالالل به مد م اد   جيهية يف
ل ورات ا الذي يسالالالالالالالالالالالالبق النشالالالالالالالالالالالالر وال  ريب ال مهي ي و  ريب قادة شالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة، ويف غري ذل  مد

 ال  ريبية، وةي س خ م يف  قييم  داء شرطة األمم امل ح ة فيما  ق م به مد عمليات يف فا  اخلفارة اجمل معية.

وي طبق هذا ال ليل يف احلاالت اليت   كلف فيها شالالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة مبلء ما يك ن مد فرا   4-6
ةالال عادة الشالالرطة ووكاالت  نفاذ القان ن األخرى عمل الشالالرطة و نفاذ القان ن، جزئياس  و كلياس،  ىل حني ا يف

يف ال ولة املضالالالالالالالالالالالالالاليفة الق رة علا   ل مسالالالالالالالالالالالالالالؤولياهتا احمللية. وي طبق ال ليل كذل ، مع مراعاة ما يق ضالالالالالالالالالالالالالاليه 
اخ تف احلا ، علا  ي مهام  ضالالالالطلع با شالالالالرطة األمم امل ح ة ل ق ع ال عم يف فا  العمليات، وي  خذ 

اقات اليت   كّلف فيها شالالالالالرطة األمم امل ح ة ب ق ع املسالالالالالاع ة يف  ط ير وبناء ال ليل  يضالالالالالا مرجعاس يف السالالالالالي
 ق رات الشرطة وغريها مد وكاالت  نفاذ القان ن يف ال ولة املضيفة.

 
  نهج لعمل شررة األمم المتحدة في الخفارة المجتمعية  - 5
 
 ن اخلفارة اجمل معية  ق م علا ال سالالالالالالالالالالالالالالالليم بأن مشالالالالالالالالالالالالالالالاكل اجمل معات احمللية   طلب حل الس  ؤي ها  5-1

، “رالعمل الش ر طي اجمل معي”) و  “اخلفارة اجمل معية”اجمل معات احمللية. وبناء علا ذل ، ي عرف مصطلح 
وةالالالالالالياةالالالالالالة  دارة عمليات حفظ السالالالالالالتم/ دارة ال عم املي اين  ر2014) 2185حسالالالالالالب قرار فلس األمد 

 امل علقة بالشرطة يف عمليات حفظ الستم والبعثات السياةية اخلاصة، علا النح  ال ال:

اةرتا ي ية  رمي  ىل  ش يع اجلمه ر علا القيام ب ور الشري  للشرطة يف منع اجلرمية ”  
 .“جل انب األخرى حلفظ األمد والنظام حبسب الح ياجات اجمل معات احملليةو دارهتا،  ضافة  ىل ا

)املبادئ ال  جيهية إلدارة عمليات حفظ السالالالالالالتم/ دارة ال عم املي اين امل علقة بعمليات   
  الشالالالالالالالالالالالالرطة يف عمليات األمم امل ح ة حلفظ السالالالالالالالالالالالالتم والبعثات السالالالالالالالالالالالالياةالالالالالالالالالالالالية اخلاصالالالالالالالالالالالالة، املرجع:

 ر28 ، الفقرة2015-15

https://undocs.org/ar/S/RES/2185%20(2014)
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 :وفقا للمبادئ ال  جيهية إلدارة عمليات حفظ الستم/ دارة ال عم املي اين امل علقة بعمليات الشرطةو  5-2

شرطة األمم امل ح ة هي خ مة ف معية. ... واة عادة و رةيخ قب   اجلمه ر لشرط ه ”  
امل ح ة و قبله هلا مد املهام األةالالاةالالية اليت  ضالالطلع با شالالرطة األمم امل ح ة. و عمل شالالرطة األمم 

علا  رةالالالالاليخ مفه م لعمل الشالالالالالرطة قائم علا الرضالالالالالا، و شالالالالال ع اجلمه ر علا  ن يصالالالالالبح شالالالالالريكا 
منع اجلرمية وكشالالالالالالالالالالالفها يف اجمل معات احمللية. و سالالالالالالالالالالال  يب شالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة ملا يك ن ل ى  يف

اجلمه ر مد شالال اغل  منية، و  ل االع بار ملشالال رة اجلمه ر، و  صالالرف وفق قيم اإلنصالالاف والنزاهة 
، 15-2015 )املرجع“ احليالالالالاد يف ويع األوقالالالالات، ب ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالائالالالالل منهالالالالا اال صالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالت وال  عيالالالالةو 

 ر.16 الفقرة

وشالالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة مهم ها املن طة با، واليت  ل زم با، هي هتيئة بيئة  كثر  منا   فَّر فيها  5-3
ا ي  ةالالالع نطاقها يسالالالاع  احلماية للم  مع يف مسالالالعاس ل حقيق السالالالتم ال ائم. ومشالالالاركة اجمل معات احمللية مل

ذل  البعثات علا صياغة اةرتا ي يات ياية  فضل لضمان حتسني حياة األشخاس الذيد  نشر البعثات 
. فاخلفارة اجمل معية  ق ضالالالالالالالالي ال سالالالالالالالالليم بأن ر1)خل م هم وياي هم وللرفع مد ن عية حياة هؤالء األشالالالالالالالالخاس

 لي ونابعة منه.مشاكل اجمل مع احمللي   طلب حل الس يؤي ها اجمل مع احمل

وب ور املر ة يف السالالالالالالتم ويكفل عنصالالالالالالر الشالالالالالالرطة  دراج ال اليات امل علقة باملسالالالالالالاواة بني اجلنسالالالالالالني  5-4
يف ويع  نشطة الشرطة، مبا يف ذل   نشطة منع اجلرائم وكشفها وال حقيق فيها، وياية األشخاس  واألمد

شالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة ال حليل اجلنسالالالالالالالالاين  واملم لكات، وحفظ النظام العام والسالالالالالالالالتمة العامة. و سالالالالالالالال خ م
إلدماج االع بارات اجلنسالالالالالالالالالالالالالالالانية يف اجل انب الرئيسالالالالالالالالالالالالالالالية مد عمليات شالالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة، مثل ال قييم 
وال خطيا واإلدارة وامليزنة وبرامج  نمية الق رات إلصالالالالالت  الشالالالالالرطة. و شالالالالال ع شالالالالالرطة األمم امل ح ة متثيل 

 بنسالالاء مؤهتت يعملد يف ويع الر ب ضالالمد شالالرطة ال و  املضالاليفة، املر ة مد غري متييز وباملسالال  ى الكايف
و عمل شالالالرطة األمم امل ح ة بنشالالالاط لكي    ا  للنسالالالاء العامتت يف شالالالرطة ال و  املضالالاليفة فرس م كافئة 

ال ط ير ال ظيفي وبناء الق رات. و عمل شالالالالالالالرطة األمم امل ح ة لضالالالالالالالمان املسالالالالالالال  ى الكايف مد مشالالالالالالالاركة  يف
 اياذ القرارات امل علقة بعملية  صت  الشرطة. ضابطات الشرطة يف

منع  -:  ن ويع العمليات اليت  ق م با شالالرطة األمم امل ح ة احترام حقوق اإلنسا  وحمايتها 5-5
اجلرائم وكشالالالالالالالالالفها وال حقيق فيها، وياية األشالالالالالالالالالخاس واملم لكات، وحفظ السالالالالالالالالالتمة العامة والنظام العام، 

قائمة علا واجب احرتام وياية حق ق اإلنسالالالالالالالالان وما ي علق با مد ق اع   - ضالالالالالالالالافة  ىل اخلفارة اجمل معية 
و ختقيات ومعايري يف  طار منع اجلرمية والع الة اجلنائية، وفقاس ألحكام القان ن ال ول حلق ق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالان 

د عمليات، والقان ن ال ول اإلنسالالاين. ومي ثل  فراد األمم امل ح ة ملعايري حق ق اإلنسالالان فيما يق م ن به م
مد ويع ج انبها، ويك ن ن مسالالالالالال ع يد لل  خل، مبا يف ذل  باةالالالالالال خ ام الق ة مك  ذن هلم بذل ، ل قف 
ان هاكات حق ق اإلنسالالالالالالالان اجلارية وحلماية امل نيني. وينبغي  ن يك ن هنار ا فاق واضالالالالالالالح وفهم صالالالالالالالحيح 

ق ع ال عم للشالالالالالرطة ولغريها للمسالالالالالؤوليات املن طة بشالالالالالرطة األمم امل ح ة وبسالالالالاللطات ال ولة املضالالالالاليفة ويف  
وكاالت  نفاذ القان ن يف ال ولة املضيفة، بشرط ال قي  يف ذل  بسياةة بذ  العناية ال اجبة يف مراعاة  مد

 ر.2013حق ق اإلنسان عن   ق ع دعم األمم امل ح ة  ىل ق ات  منية غري  ابعة ل مم امل ح ة )

__________ 

 .2015حزيران/ي نيه 16 قرير الفريق املس قل الرفيع املس  ى املعين بعمليات األمم امل ح ة للستم،  ر1) 
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مان ال فاء ال ام مد جانب نظرائها مد شالالالرطة ال ولة وينبغي  ن  عمل شالالالرطة األمم امل ح ة علا ضالالال 5-6
اةالالالال خ ام  املضالالالاليفة بال زاماهتم يف فا  حق ق اإلنسالالالالان، مبا يف ذل  ع م ال مييز وحظر ال عذيب، وكذل  يف

الق ة وعمليالالات االع قالالا  واالح  الالاز. ويلزم  جراء  قييم للمخالالاطر املر بطالالة بالالأي مسالالالالالالالالالالالالالالالالاعالال ة   قالال م يف فالالا  
باالشرتار مع عنصر حق ق اإلنسان يف البعثة وفقاس لسياةة بذ  العناية ال اجبة يف مراعاة صلة بالشرطة،  ذي

حق ق اإلنسالالالالالالان. و سالالالالالالرتشالالالالالال  شالالالالالالرطة األمم امل ح ة وعنصالالالالالالر حق ق اإلنسالالالالالالان بالن ائج اليت  لص  ليها  قييم 
املخصالالالالالالالالال صالالالالالالالالالالة  اجل انب املخاطر ل ح ي  ما ينبغي اياذه مد   ابري لل خفيف مد ح ة املخاطر، فضالالالالالالالالالتس عد

 .حق ق اإلنسان اليت ينبغي مراعاهتا يف  ي دعم برنافي ي قرر  نه مناةب لل نفيذ مد

 ن مف ضالالالالالالية حق ق اإلنسالالالالالالان  رى يف اخلفارة اجمل معية ممارةالالالالالالةس جي ةس  سالالالالالالاع  علا كفالة ام ثا   5-7
يف فا  الع الة  الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة الل زامات بل ها يف فا  حق ق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالان و قي ها بالق اع  واملعايري ال ولية

 اجلنائية ومنع اجلرمية.
 

  فوائد الخفارة المجتمعّية في ظل النزاعات وما بعدوا  - 6
 
رطة، األمر الذي يعزز ثقة اجلمه ر  6-1  ق م اخلفارة اجمل معية علا هنج  شالالالالالالالالالالالالاوري يف  داء عمل الشالالالالالالالالالالالال 

ا هنج يه ف  ىل جعل عمل الشالالالالالالالالرطة  كثر فعالية يف   دارة اجلرمية ومنعها. و سالالالالالالالال ن  واملسالالالالالالالالاءلة، وهي  يضالالالالالالالالس
اخلفارة اجمل معّية  ىل ال سالالالالالالليم بأن الشالالالالالالرطة  ك ن  كثر عاحا يف االضالالالالالالطت  مبسالالالالالالؤولي ها عد ياية اجمل مع 

اجلرائم،  حينما حتظا ب عم اجلمه ر. فالشرطة بفضل  عاون اجلمه ر معها حتصل علا معل مات  دق عد
اجلمه ر  والالالالال عم املعن ي ألنشالالالالالالالالالالالالالالالط هالالالالا. ويرفع ال عالالالالاون معوعلا م ارد مالالالالاديالالالالة جالالالال يالالالال ة، و نالالالالا  االحرتام 

 .مص اقية الشرطة ويزي  مد احرتامها، ومد َث  يساع ها علا  داء واجباهتا مبزي  مد الفعالية مد

م به يف اخلفارة اجمل معية  ن ق رة الشالالالالالالالالرطة علا حفظ األمد و دارة اجلرمية مد خت  ومد املسالالالالالالالاللّ  6-2
علا م اردها اخلاصالالالالالالالالالالالالالالة حصالالالالالالالالالالالالالالرياس  منا هي ق رة حم ودة. فجنه ال ي ج  ع د كاف  نفاذ القان ن باع مادها 

 فراد الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالة إلعالال اد ق ة فعالالالالالة ومرئيالالة  رد  اجلرميالالة  و ق ة جالالاهزة لل الال خالالل عنالال مالالا حتالال   حالالاالت  مد
الط ارئ. وهذه حقيقة ي ركها ذوو اخلربة مد ضالالالالالالالالالالالباط الشالالالالالالالالالالالرطة مد ويع  رجاء العا . وال اقع  ن اخلفارة 

 معية ليسالالالالالة قطعا فلسالالالالالفة ج ي ة. فهي اةالالالالالرتا ي ية   عم االةالالالالال خ ام املنه ي للشالالالالالراكات و قنيات اجمل
املشالالالالالالالالالاكل مد  جل ال عامل بشالالالالالالالالالكل اةالالالالالالالالال باقي مع الظروف املباشالالالالالالالالالرة اليت  ن ج عنها مشالالالالالالالالالاكل   علق  حل

ية هي هذا بالسالالالالالالالالالالالتمة العامة، مثل اجلرمية واالضالالالالالالالالالالالطرابات االج ماعية واخل ف مد اجلرمية. واخلفارة اجمل مع
الن   مد عمل الش رطة امل ج د يف اجمل معات احمللية الريفية األصغر ح ماس، حيث  عيش الشرطة مع الناس 
الذيد  سالالالالالالالالهر علا خ م هم، و ك ن الشالالالالالالالالرطة م ف حة علا الناس ي عامل ن معها بسالالالالالالالاله لة، و ك ن قادرة 

 علا اة عما  هذه العتقة إلح ا  األثر املنش د.

جيعل   عبئة اجمل مع احمللي  مهية يف منع اجلرمية ومكافح ها؟ وكيف ميكد لل مه ر  ن فلةم   ك سي 6-3
الشالالالالالالرطة  كثر فعالية؟ وما الذي ميكد  ن ي فره اجلمه ر للشالالالالالالرطة والشالالالالالالرطة ال مت لكه بنفسالالالالالالها؟  ن  طبيق 

   ال ال:اخلفارة اجمل معية جيلب لكل مد الشرطة واجمل معات احمللية منافع ميكد حت ي ها علا النح

 ن عمالل اجمل مع احمللي مع الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالة ل هيئالة بيئالة  كثر  مالانالسا يزي   -  قة المجتمعات المحلية 6-4
الشالالع ر باالطمئنان ومد ثقة اجمل مع يف الشالالرطة، ويقلل مد خ فه منها. وملا ي حسالالد فهم اجمل مع ملهام  مد
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 مع احمللي  يضالالالالالالالالالا علا املشالالالالالالالالالاركة  نفاذ القان ن يك ن  ق ر علا احرتام عمل الشالالالالالالالالالرطة. وهذا ي شالالالالالالالالال ع اجمل
 هتيئة بيئة  كثر  مانا خاصة به مع الشرطة وغريها مد وكاالت  نفاذ القان ن. يف

عنالال مالالا يثق  فراد ف مع مالالا يف الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالة،  ك ن لالال يهم اجلر ة حتالال يالال  تالالاوف  - منع الجريمااة 6-5
ل اليت ميكد  ن  سالالالالالالالالالالالالالالالهم يف ف معهم واإلبت  عنها، ومد ذل ، علا ةالالالالالالالالالالالالالالالبيل املثا ، اإلبت  عد الع ام

 عكري  ج اء الطمأنينة  و  ن  ؤدي  ىل  عما   جرامية، مد قبيل: العائتت العنيفة، واخلمارات املنفل ة، 
واملع اديد علا اإلجرام، والظروف املادية اخلطرية، والسالالالل كيات الفظّة  و املضالالالايقات، مبا يف ذل  خطاب 

 اء.الكراهية الذي حيرض علا العنف  و اإليذ

مد  جل رد  اجملرمني احمل ملني عد طريق  نفاذ الق انني، حت اج  - المعلومات المتعلقة بالجرائم 6-6
الشالالالالالرطة  ىل معل مات ال ميكد  ن  أم  ال مد اجلمه ر. وبكل بسالالالالالاطة،  ذا   يبلن اجلمه ر عد اجلرائم، 

 مالالات ال اردة مد اجلمه ر، فالالجنالاله ال ميكد للشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالة  ن   خالالذ اإلجراءات التزمالالة ضالالالالالالالالالالالالالالالال هالالا. فبالال ون املعل
 كشالالالالالالف الشالالالالالالرطة ةالالالالالال ى ع دئ قليل ج ا مد اجلرائم. ويف معظم ال حقيقات اجلنائية  يضالالالالالالا،  كاد  أم  ال

اةالالالالالالالالالالم، عتقة  -ويع املعل مات اليت  سالالالالالالالالالالاع  علا حت ي  ه ية اجلاين احمل مل مد الضالالالالالالالالالالحية  و مد املارة 
هذه املعل مات هي نقطة الب اية يف معظم بالضالالالالالحية، عن ان، وصالالالالالف مفصالالالالالل، رقم ل حة خاصالالالالالة مب ركبة. و 

 ال حقيقات اجلنائية الناجحة. وب ون ذل ، ال   ري الشرطة مد  يد  ب  .

ميكد  ن يق م اجلمه ر  يضاس معل مات عد الظروف اليت  نشأ عنها مشاكل  - اإلنذار المسبق 6-7
اإلجرام، والظروف املادية اخلطرية،  للشالالالالالالالالالالالالالالالرطة، مثل العائتت العنيفة، واخلمارات املنفل ة، واملع اديد علا

والسالالالل كيات الفظّة  و املضالالالايقات. وينبغي  ن ي ضالالالع يف االع بار دائما  ن الرجا  والنسالالالاء غالباس ما  ك ن 
ل يهم  صال رات ت لفة عد األمد و/ و ال صال    ىل املعل مات امل علقة بال ه ي ات احمل ملة، وينبغي مراعاة 

 ال خطيا ل نشطة. ذل  يف  قييم املخاطر ويف

ي  قف منع اجلرميالالة بقالال ر كبري علا مالالا يفعلالاله  - قاادرة المجتمعااات المحليااة علو الصااااااااااامود 6-8
اجلمه ر لنفسالالاله مد خت   عزيز ق رات ف معه علا الصالالالم د يف وجه ال ه ي ات اإلجرامية. فت ميكد  ن 

ل. و عطي اخلفارة اجمل معّية  ك ن الشالالالالالرطة حاضالالالالالرة يف كل مكان، بينما اجلمه ر ي ج  يف كل مكان بالفع
األول ية ل ثقيف الناس بشأن ال  ابري اليت ميكد  ن ي خذوهنا حلماية  نفسهم، مثل هبنب املناطق اليت  ر فع 
فيها مع الت اجلرمية، وصالالالالالال ن ةالالالالالالياراهتم مد اجملرمني، ووضالالالالالالع تططات حلراةالالالالالالة األحياء، و ركيب األقفا  

 و جهزة اإلنذار يف منازهلم.

لق   ظهرت البح    ن الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة  كثر فعالية يف مكافحة اجلرمية عن ما  - المعلومات تبادل 6-9
 ك ن ل يها معل مات متكنها مد  ركيز امل ارد علا  ناس معينني  و م اقع خاصالالالالالالالالالالالالالالالة. واملعل مات اليت   يح 

جلمه ر ميكد للشالالالالرطة القيام بذل   أم مد اجمل معات احمللية. وعتوة علا ذل ، فجن ال فاعل ال ثيق مع ا
الشالالالالالالالرطة مد اك سالالالالالالالاب الق رة علا ال مييز بني األشالالالالالالالخاس األبرياء الذيد يل زم ن بالقان ن وبني املع اديد 
علا اإلجرام، باإلضالالالالالالالالالالالالالالالافة  ىل الق رة علا حت ي  البؤر السالالالالالالالالالالالالالالالاخنة احلالية ل جرام بال عاون مع اجمل معات 

حي مل  ن يك ن ا  صالالالالالالالالالالالالالالال قاء هلا، بينما  رد  احمللية. وبذه الطريقة،    نب الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة  ثارة حفيظة  ناس 
 األشخاس الذيد يرى معظم الناس يف اجمل مع احمللي  هنم مص ر للمشاكل.

ررة وألعمال إنفال القانو  األ ر  6-10 عن ما   شالالالالالالالالالالاور الشالالالالالالالالالالرطة  - نسااااااااد التلييد لعمل الشااااااااذ
ءات  نفاذ القان ن، مثل اجمل معات احمللية بشالالالالالالالالالالالالالالالأن اح ياجاهتا وشالالالالالالالالالالالالالالال اغلها، فهي هبلب ال أيي  إلجرا مع
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عمليات اخ بار النالَّف س العشالالالالالالالالال ائية لسالالالالالالالالالائقي املركبات، واةالالالالالالالالال   اب الناس يف الشالالالالالالالالالار  بع  وق   اجلرائم، 
و عادة األطفا  امل سكعني  ىل وال يهم  و م ارةهم، واإلغارة علا دور املخّ رات، و ص ير الرجا  الذيد 

ةالالالالالالالالرتا ي يات اخلفارة اجمل معية للشالالالالالالالالرطة العمل مع اجمل معات يراودون البغايا يف املناطق السالالالالالالالالكنية. و  يح ا
 احمللية ب ال مد العمل ض ها.

ومد املسالالالالالالالالائل اليت   اجهها عناصالالالالالالالالر شالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة مراراس احلاجة  ىل منع النزاعات القبلية  6-11
صالالالالة اليت ي ألف ال خفيف مد ح هتا عد طريق ال ةالالالالاطة، واياذ   ابري، بال عاون مع ال كاالت امل خصالالالال  و

منها فريق األمم امل ح ة القطري، ملعاجلة  ةالالالالالالالالبابا اجلذرية. وميكد للخفارة اجمل معية داخل القبائل امل نازعة 
  ن  سهل االة فادة مد:

اء الذي  ب يه السالالالالالالالاللطات وزعماء القبائل ال قلي ي ن لتضالالالالالالالالطت  ب ور بنّ  ااسااااااتعداد - 1 
 سلمية،حل النزاعات بني القبائل بالطرق ال يف

 وزيادة احرتام هذه اآلليات، تعزيز اآلليات التقليدية ومير الرسمية لتسوية النزاعات - 2 

الذي  ب يه السلطات واألطراف األخرى يف النزا  لل فاء مبسؤولياهتا يف منع  ااستعداد - 3 
 االش باكات بني القبائل  و  س ي ها،

تنفيذ ل يسالالالالالري جه د ال ةالالالالالاطة، فضالالالالالت عد  إتاحة التواصاااال مع دفراد األمم المتحدة - 4 
، مبالا يف ذلال  املخالاوف امل علقالة بسالالالالالالالالالالالالالالالتمة التدابير التي تعالج األسااااااااااابا  الجذرية

 اجمل معات احمللية و منها،

 ف ح اخلفالالارة اجمل معيالالة الفرس  مالالام األفراد لعرض وجهالالات نظرهم ور اهم  - ااحترام المتبادل 6-12
للم  معات احمللية ل عراب عد تاوفها  زاء بعض ممارةالالالالالالالالالالالات الشالالالالالالالالالالالرطة علا الشالالالالالالالالالالالرطة. و  يح الفرصالالالالالالالالالالالة 

األح ا ، األمر الذي يسالالالالالالالالالالالمح لكل مد الشالالالالالالالالالالالرطة وهذه اجمل معات ببحث هذه املمارةالالالالالالالالالالالات، وذل    و
ل عليل هنج   بعه الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة، ومد َث  ب ي  املخاوف، و ما للبحث عد حل  . وغالباس ما  ؤدي هذه   ما

ىل املسالالاع ة يف فهم وجهات النظر املخ لفة و ك ن  ةالالاةالالاس لغرس االحرتام امل باد  األن ا  مد ال فاعتت  
ل ى الطرفني. وهذه ال فاعتت هي بالنسالالالالالبة للشالالالالالرطة شالالالالالكل مد  شالالالالالكا  املسالالالالالاءلة العامة،  صالالالالالبح معها 

 الشرطة  كثر مص اقية، ومد َث حتظا باحرتام  كرب.

االت  نفاذ القان ن األخرى اة خ امسا يف ويع  حناء واجلمه ر ه   قل امل ارد امل احة للشرطة ووك 6-13
العا ؛ ويف  وضا  ما بع  النزا ،  ظل مشاركة اجمل معات احمللية مد بني  كثر األبعاد صع بة لر ب الص   
يف الثقة وال عاون بني الشالالالرطة واجمل معات احمللية. وعتوة علا ذل ، ونظراس ألن  وضالالالا  ما بع  النزا  غالباس 

ك ن شالالال ي ة ال قلب  و غري مسالالال قرة مد الناحية األمنية، فجن اجمل معات اليت  ظل معزولة عد الشالالالرطة ما  
مطية ”املصالالالالالالالالرة علا اةالالالالالالالال غت  انع ام األمد “ العناصالالالالالالالالر املفسالالالالالالالال ة” ك ن عرضالالالالالالالالة لتةالالالالالالالال غت  مد قبل 

 مد بينها  عطيل عمليات السالالالالالالالالالالالالالالتم وعرقلة ع دة احلكم الرشالالالالالالالالالالالالالالي  وةالالالالالالالالالالالالالاليادة القان ن، فضالالالالالالالالالالالالالالت“ ألغراض
  ق يض شرعية مؤةسات ال ولة املضيفة. عد

 ن مبالالالادرات اخلفالالالارة اجمل معيالالالة يغلالالالب عليهالالالا  هنالالالا  - تطلعااات المجتمعااات المحليااة واإلعالم 6-14
املنافع   ن   ف ح حك  سار   ىل  طتق وع د كثرية، ويف بعض األحيان ق  ال حتقق  ال النزر اليسري مد مد

في ة؛ ومع مرور ال قة و كرار هذه احلالة، يصالالالالالالالالالالالالالالالبح األمر  قرب امللم ةالالالالالالالالالالالالالالالة للم  معات احمللية املسالالالالالالالالالالالالالالال 
 ق يض الثقة يف الشالالالالالالالالالالالالالرطة و فقادها املصالالالالالالالالالالالالال اقية واالحرتام، وميكد  ن يؤدي بالعتقات بني الشالالالالالالالالالالالالالرطة   ىل
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واجمل مع  ىل وضالالالع  ةالالال   مد ذي قبل. و مام   قعات اجمل مع احمللي امل زاي ة، ي عني علا الشالالالرطة  ن  ع ل 
فبينما “. ملاذا”ة ال   علق فقا ب  ضيح ما  س طيع فعله وما ال  س طيع، و منا ل  ضح  يضاس بجرةاء ممارة

حترتم الشالالالالالالالرطة السالالالالالالالرية وحتافظ علا  مد العمليات، وفق ما ه  م  قع منها، فجنه مد املهم هنا اةالالالالالالال خ ام 
لد يك ن دائما  فالشالالالالالالالالالالالالرطة ال ميكنها  ن  فعل كذا وكذا، ألن كذا وكذا. ومع  ن ال عليل -“ ألن”كلمة 

مقنعا للم  معات احمللية، فجنه ةالالالالالالالالالالالالالالالي يح درجة مد االنف ا  والشالالالالالالالالالالالالالالالفافية ج يرة بنيل احرتام اجمل مع احمللي 
 احملافظة علا احرتامه.  و

واخلفارة اجمل معية، باخ صالالالالالار، اةالالالالالرتا ي ية جلعل الشالالالالالرطة  كثر فعالية يف ال  اوب مع اجمل معات  6-15
 معات احمللية، و عبئة اجمل معات احمللية، وحل املشالالالالالالالالالالالاكل امل كررة. وهذا النهج احمللية، ويف ال شالالالالالالالالالالالاور مع اجمل

 ةاةي ملنع اجلرمية ومكافح ها، ومد َث ل حسني ن عية احلياة يف اجمل معات احمللية مد خت   ش يع هذه 
 اجمل معات علا  ق ع املساع ة و ب اء ال أيي .

 
  المجتمعات المحليةالعناصر األساسية األربعة لخفارة   - 7
 
خفارة اجمل معات احمللية عمل اةالالالالالالالالالالالال باقي مد  عما  الشالالالالالالالالالالالالرطة يلزم  ن يك ن زمام املبادرة فيه بي   7-1

مؤةالالالالالالسالالالالالالة الشالالالالالالرطة بأكملها. وجيب  ن    مج ر ي ها والقصالالالالالال  املب غا منها يف السالالالالالالياةالالالالالالات واإلجراءات، 
اإلدارة و قييمات األداء وعمليات  ط ير   صالالالالالاليفات ال ظائف واملمارةالالالالالالات اإلشالالالالالالرافية، ويف   ج هات  ويف

امل ظفني، ويف ويع األنشالالالالالالالالالالالالالالطة وال فاعتت الي مية مع اجلمه ر. وق  انبثق مفه م خفارة اجمل معات احمللية 
هت ف  ىل  ش يع اجمل مع احمللي علا القيام ب ور الشري   ر2)باألمم امل ح ة مد  ربع اةرتا ي يات رئيسية

 ها.يف مكافحة اجلرمية ومنع
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 العناصر األةاةية األربعة خلفارة اجمل معات احمللية: 1الشكل 
   

__________ 

 امل ح ة حلفظ السالالالالالالالالالالالالالتم والبعثات السالالالالالالالالالالالالالياةالالالالالالالالالالالالالية اخلاصالالالالالالالالالالالالالةاملبادئ ال  جيهية امل علقة بعمليات الشالالالالالالالالالالالالالرطة يف عمليات األمم  ر2) 
 .30ر، الصفحة 2015-15)

خفارة اجمل معات 
احمللية

ال شاور مع 
يةاجمل معات احملل

ال  اوب مع 
اجمل معات 
احمللية

 عبئة اجمل معات 
احمللية

حل املشكتت 
امل كررة
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: مد الضالالالالالالالالالالالالالالالروري يف املراحل األوىل ألي بعثة ال شالالالالالالالالالالالالالالالالاور التشاااااااااااااور مع المجتمعات المحلية 7-2
اجمل معات احمللية ملعرفة وجهات نظرها بصالالالالالالالال رة من ظمة بشالالالالالالالالأن اجلرمية والف ضالالالالالالالالا واألنشالالالالالالالالطة اليت   لِّ   مع

اخل ف. وعن ما   شالالالالالالالالاور الشالالالالالالالالرطة مع اجمل معات احمللية، فهي  بنيِّ  هنا هت م باح ياجات امل اطنني األفراد، 
و قيم ا صالالالالالالالالالالاالت ثنائية االهباه مد  جل  عطاء األول ية للمشالالالالالالالالالالاكل والنهج التزمة لل صالالالالالالالالالال ي هلا. وهبمع 

ملصالالالالالاللحة، مثل اجملالس احمللية شالالالالالالرطة األمم امل ح ة املعل مات وهبري ال حليتت بال شالالالالالالاور مع  صالالالالالالحاب ا
واإلدارات احلك مية واجمل مع احمللي، مد  جل حتسالالالالالالالالالالالالني ال فاهم يف  جياد احلل  . و شالالالالالالالالالالالالارر شالالالالالالالالالالالالرطة األمم 
امل ح ة يف قضالالالالالالالالالالالالالالالايا اجمل مع احمللي مد خت    فري املعل مات وال عاون وال نسالالالالالالالالالالالالالالاليق والشالالالالالالالالالالالالالالالراكة مع ت لف 

مم امل ح ة  ول ية عالية الح ياجات وشالالالالالالالالالالالال اغل األفراد واعات/من  يات اجمل مع احمللي. و  ل شالالالالالالالالالالالالرطة األ
. فأفراد اجمل مع احمللي علا دراية ر3)و/ و واعات/من  يات  فراد اجمل مع احمللي يف فال األمد والسالالالالالالالالالالالالالالالتمة

مبخاوفهم بشأن اإلجرام ومسائل الستمة العامة األخرى يف  حيائهم  كثر مد الشرطة، و فكارهم ضرورية 
لفعا  للشالالالالالالرطة وغريها مد م ارد  نفاذ القان ن. وال شالالالالالالاور مع اجمل معات احمللية وةالالالالالاليلة هامة لتةالالالالالال خ ام ا

للربهنة علا  ن الشالالالالرطة ي م اجلمه ر مد خت   لبية اح ياجا ه. وباملثل، مد املهم ال شالالالالاور الشالالالالخصالالالالي 
  و  ثري قلقهد.املباشر مع النساء والف يات مد  جل  قييم ال ه ي ات األمنية اخلاصة اليت   اجههد 

ي عني  ن  ب ي شالالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة علا ال وام العزم : التجاو  مع المجتمعات المحلية 7-3
والق رة علا االةالالالالالالالالالالالالالالال  ابة لتح ياجات األمنية لل ماعات واألفراد يف اجمل معات احمللية اليت  عمل فيها. 

مسالالالالالالالالال ع ة لتةالالالالالالالالال  ابة للشالالالالالالالالال اغل األمنية ووفقا لل الية املن طة باألمم امل ح ة، فجن شالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة 
لسالالالالالالالالالالكان ال ولة املضالالالالالالالالالاليفة ومل زمة بذل ، وهي  ق ر مشالالالالالالالالالال رهتم حق ق رها، و ل زم يف  صالالالالالالالالالالرفاهتا باملهنية 
واألختقيات واإلنصالالاف والنزاهة واحلياد. و ل مس شالالرطة األمم امل ح ة دعم اجلمه ر يف  ق ع املعل مات 

اجلرميالالة والظروف اليت  ؤدي  ىل وق   اجلرميالالة، كمالالا  ل مس منالاله عد املسالالالالالالالالالالالالالالالالائالالل املثرية للقلق، مبالالا يف ذلالال  
. و  ل شالالالرطة األمم امل ح ة األول ية للحصالالال   علا  عاون ر4)يبذ  مد وق ه وم ارده لربامج منع اجلرمية  ن

اجلمه ر الذي ال غىن عناله للن الا  يف مكالافحالة اجلرمية ويف حت ي  االح يالاجات األمنيالة. ومك  عالذر علا 
مم امل ح ة  ن  ليب حاجة مد احلاجات، كان لزاماس عليها  ن   جه الناس  ىل ةالالالالالالالالالالالالالالالبل اجلرب شالالالالالالالالالالالالالالالرطة األ

واملسالالالالاع ة الب يلة، مك كان ذل  ممكنا. وباخ صالالالالار،   عامل شالالالالرطة األمم امل ح ة مع اجلمه ر ب صالالالالفهم 
 .ر5)م عاملني ي عني خ م هم

اليت  ضالالالالالطلع با الشالالالالالرطة و جهزة  نفاذ : ي شالالالالالار بال عبئة  ىل األنشالالالالالطة تعبئة المجتمعات المحلية 7-4
 القان ن ل حصل مد اجمل معات احمللية علا املساع ة يف ياية  فراد اجمل مع، ويف حل املشاكل اليت  ؤدي  ىل

 نظيم  اجلرمية  و العنف  و انع ام األمد. وينبغي لشالالرطة األمم امل ح ة  ن  بادر اةالال باقياس بعرض املسالالامهة يف
ملساع هتا يف السيطرة علا اجلرمية ومنعها. فجن للم  مع احمللي ةلطة معن ية يؤثر با علا  اجمل معات احمللية

الناس وي فعهم  ىل السالالالالالالالالالالالالالل ر الق ع مد خت  الرقابة االج ماعية غري الر ية، بينما  عمل الشالالالالالالالالالالالالالرطة للغاية 
 ق ع املعل مات نفسالالالالالالالالالالالالها ولكد مد خت   نفاذ الق انني. وق   أخذ املسالالالالالالالالالالالالاع ة  شالالالالالالالالالالالالكاال ع ي ة، فمنها 

__________ 

 .9املرجع نفسه، الصفحة  ر3) 
، 2016املبادئ ال  جيهية امل علقة بعمليات الشالالالرطة يف عمليات األمم امل ح ة حلفظ السالالالتم والبعثات السالالالياةالالالية اخلاصالالالة،  ر4) 

 .9الصفحة 
 .9املرجع نفسه، الصفحة  ر5) 



14/50 

 18-20704 (A) 

 

اجلرميالالالة واجملرمني، وال ط   يف يتت منع اجلرميالالالة، وال رب  بالالالاملرافق واملعالالال ات، و قالالالامالالالة الربامج الرتفيهيالالالة  عد
 .واملشاريع اجمل معية اليت  نشر رو  االحتاد، واياذ   ابري احلماية الذا ية، وال  ةا يف حل املنازعات احمللية

جمل مع احمللي  ق ي اجمل مع احمللي حبيث ي مكد مد مكافحة اخلتفات  ن  ي اةالالالرتا ي ية خلفارة ا 7-5
العرقية اليت ميكد  ن  ؤثر بعمق علا الفئات املهمشالالالالالالة. و شالالالالالال د هذه اإلةالالالالالالرتا ي ية علا احلاجة  ىل  قامة 
عتقات ق ية مع اجمل مع احمللي و شالالالالالالالالالالالالالالالراكه يف  عزيز ال ئام وال ماةالالالالالالالالالالالالالالال  االج ماعي. غري  ن هذا ال يعين 

ق م الشالالالالالالالرطة ب سالالالالالالالليم مسالالالالالالالؤولياهتا باجلملة  ىل اجمل مع احمللي. بل ي عني علا الشالالالالالالالرطة  ن حت فظ دوما    ن
 بالسلطة والسيطرة علا عمل الشرطة ل حافظ علا شرعي ها.

حل املشالالالالالكتت امل كررة/ ركيز عمل الشالالالالالرطة علا حل املشالالالالالاكل:  عمل خفارة اجمل معات احمللية  7-6
ملفضالالالالالالالالية  ىل اجلرمية ب الس مد االةالالالالالالالال  ابة امل كررة للح اد  املنفردة. وحتلل بشالالالالالالالالكل وقائي ل غيري الظروف ا

شالالالالرطة األمم امل ح ة مد خت  خفارة اجمل معات احمللية  مناط اإلجرام والف ضالالالالا، و ع    نشالالالالط ها للرتكيز 
علا  شالالالالالالالالالالالالالالالخاس حم ديد و ماكد معينة. و  عامل شالالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة مع اجلرائم باع بارها فم عات 

املشالالالالالالاكل اليت ي عني حلها، ال  ح اثاس منفصالالالالالاللة ي ع قل فيها شالالالالالالخص  و  كثر وهبري معاقب هم. و عمل  مد
شالالرطة األمم امل ح ة  يضالالا علا   ةالاليع نطاق األنشالالطة ال قائية املضالالطلع با، وه  ما يكمل عمل الشالالرطة 

اخلفارة اجمل معية بيئة داخل  . وهتيئ اةالالالالالالالالرتا ي يةر6)و جهزة  نفاذ القان ن بأنشالالالالالالالالطة  نظيمية و ثقيفية و منائية
حميا الشالالالالالالالرطة   عم ال عاون يف حل املشالالالالالالالاكل، و عزز ثقة اجمل مع احمللي واطمئنانه  ىل خ مات الشالالالالالالالرطة، 
وهذا  مر علا درجة خاصالالالالالالالالة مد األمهية يف حاالت النزا  وما بع  النزا . والشالالالالالالالالرطة اليت  ركز عملها علا 

ل ية ملنع اجلرمية، و ركز علا هبميع معارف   علق مبنع حل املشالالالالالالالالالالالالالالاكل  أخذ بنهج اةالالالالالالالالالالالالالال باقي، و عطي األو 
. وعن ما  ق م خفارة اجمل معات احمللية علا الثقة واالطمئنان والشالالالالالالالالفافية ر7)اجلرمية بال شالالالالالالالالاور مع السالالالالالالالالكان

واالحرتام وال فاهم، ميكد للشالالالالالالالالالالالراكة مع اجمل معات احمللية  ن  ك ن يف خ مة ه ف مشالالالالالالالالالالالرتر ه  احملافظة 
 نة والعناية باألم ر اليت   علق بن عية احلياة.علا املنطقة آم

 
  تنفيذ الخفارة المجتمعية  - 8
 
مد اخلط ات البالغة األمهية يف  نفيذ خفارة اجمل معات احمللية  قييم م ى  - التقييمات المحلية 8-1

ال  افق بني االةالالالالالالالرتا ي يات األةالالالالالالالاةالالالالالالالية والظروف احمللية داخل صالالالالالالالف ف الشالالالالالالالرطة وخارجها. وعلا الرغم 
 معية  ن كل منطقة هلا  قالي  وق رات ت لفة، فجن لع د منها  مهية  ةاةية بالنسبة ملمارةة اخلفارة اجمل مد

 يف  ي مكان. و ن رج هذه الع امل ضمد فئ ني رئيسي ني:
 طبيعة وحساةيات وق رات اجمل معات احمللية اليت ي طلب مد الشرطة  ن  عمل معها؛ ) ر 
الشالالالالالالالالالالالالالالرطالالة ومؤهتهتالالا اليت  عطيهالالا القالال رة علا ال  الالاوب وال شالالالالالالالالالالالالالالالالاور وال عبئالالة   مكالالانالالات )بر 

 .املشاكل وحل
اجمل مع ال ول يف  ق ع املساع ة يف  ط ير الشرطة، فجن فئيت الع امل املذك ر ني واة نادا  ىل هبربة  8-2

مد  هم مالالا ي عني  قييمالاله مد حيالالث االةالالالالالالالالالالالالالالالرتا ي يالالات عنالال  حبالالث  مكالالانيالالة العمالالل  فالالارة اجمل معالالات احملليالالة 
__________ 

 .34املرجع نفسه، الصفحة  ر6) 
 ر.2011مك ب األمم امل ح ة املعين باملخ رات واجلرمية، دليل متهي ي بشأن خفارة املناطق احلضرية ) ر7) 
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يذها ةالالالالالالالالالالالالياق دولة مضالالالالالالالالالالالاليفة، والفئ ان علا درجة بالغة مد األمهية للن ا  يف ال خطيا ل جراءات و نف يف
 .دعماس للخفارة اجمل معية يف ةياقات م باينة وبيئات  منية م غرية ال  ثبة علا حا  يف كثري مد األحيان
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  التفاوم والتشاور مع المجتمعات المحلية 8-3
 
 :يلي ما هي اجملم عات الشعبية اليت ينبغي  ن   شاور معها الشرطة؟ هنار ع ة اح ماالت، كما 8-3-1

 السكان احمل دة جغرافياس، مثل اجملمعات واألحياء السكنية؛وعيات  • 
 ؛ صحاب األنشطة االق صادية، مثل املصارف و صحاب امل اجر وةائقي ةيارات األجرة ومتر الشقق • 
مق م   و مؤةسات اخل مات العامة، مثل املس شفيات ومتجئ النساء املعنفات، ودور  عادة  • 

 م بشروط؛ أهيل اجملرمني املفرج عنه
 ؛قادة الفئات االج ماعية/اإلثنية، كالقبائل يف  فريقيا، والط ائف يف اهلن ، واملهاجريد يف كل مكان • 
 املنظمات والزعامات النسائية؛ • 
 شي خ القرى واجمل معات احمللية؛ • 
 الزعماء ال يني ن؛ • 
ليات الظاهرة للعيان، الفئات اليت  عيش  وضالالالالالالالالالالالالاعا هشالالالالالالالالالالالالة  و املعرضالالالالالالالالالالالالة للخطر ب جه آخر: األق • 

واألشالالالالالالالخاس املشالالالالالالالردون داخليا، والنسالالالالالالالاء واألطفا ، واملثليات واملثلي ن ومزدوج  امليل اجلنسالالالالالالالي 
 ومغايرو اهل ية اجلنسانية وحامل  صفات اجلنسني، وكبار السد و/ و األشخاس ذوو اإلعاقة؛

 الفئات املهمشة: م عاط  املخ رات واملهاجرون؛ • 
 نضالالالالالالالالالالالالالالالالالالاف  ىل مك نالالالالات اجمل معالالالالات احملليالالالالة يف مرحلالالالالة مالالالالا بعالالالال  النزا   فئالالالالات  خرى ميكد  ن • 

 احملاربنير. ق ماء )مثل
يف منع اجلرمية مسالالألة  حسالالاةالالة. فهذا االخ يار ميكد  ن مينح مكانة لفئات  الشالالركاء ن اخ يار  8-3-2

كد  يضالالالالالالالالالا بعينها، وه  بذل  يرفض ضالالالالالالالالالمنا منح املكانة نفسالالالالالالالالالها للفئات اليت   يقع عليها االخ يار. ومي
ي نظر  ىل هذا االخ يار باع باره حماولة للسالالالالاليطرة علا املؤةالالالالالسالالالالالات الشالالالالالعبية. وعلا الرغم مد  ن العمل   ن
اجمل معات احمللية ميكد  ن يك ن بالن الفائ ة للشالالالالالالالالالالالالالالالرطة، جيب  ن  ك ن الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة م يقظة ملا يك ن  مع

يع شالالالرائح اجمل معات احمللية و شالالالراكها. ل  اصالالاللها مد  ثر يف اجمل معات احمللية نفسالالالها. وجيب ال عامل مع و
فجنه  ذا  عذر ذل ، ق    هم فم عة  و  كثر الشالالالالالالرطة بال مييز وبالقرب غري العادي مد فم عات  خرى 

 يف نفس اجمل مع احمللي.
هل   ج  نظم  قلي ية للع الة/ال ةالالالالالالالالالالالاطة ينبغي  ن   عاون معها الشالالالالالالالالالالالرطة يف مكافحة اجلرمية  8-3-3

حترس الشالالالالالرطة علا انسالالالالال ام  نشالالالالالط ها مع النظم االج ماعية ال قلي ية للرقابة والضالالالالالبا ومنعها؟ جيب  ن 
ب ال مد  ن   عارض معها. ويف ال قة نفسالالالالالالالاله، يلزم  ن  ن به الشالالالالالالالالرطة  ىل  ن بعض املمارةالالالالالالالالات ال قلي ية 

   عارض مع القان ن وال ينبغي  شالالالالالالال يعها. وينبغي  ن    خا الشالالالالالالالرطة احلذر الشالالالالالالال ي  مد  ن   حالف ق 
 الفئات اليت  عارض بشكل  ةاةي حق ق اإلنسان وةيادة القان ن. مع
هل الفئالات اجمل معيالة،  يا كان طابعهالا، ل يهالا القال رة علا العمالل كشالالالالالالالالالالالالالالالركاء مع الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة؟  8-3-4
ي  قف علا م ى ق رة هذه الفئات علا العمل وال فكري بشالالالالالالالالكل مسالالالالالالالال قل. و ذا    سالالالالالالالال طع ذل ،  هذا
 نظيم برامج ف معيالالة فعالالالالالة ملنع اجلرميالالة. ويف مثالالل هالالذه احلالالاالت، هنالالار خطر  ك ن قالالادرة علا  ال فقالال 
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 ن ي نظر  ليهم علا  هنم عمتء للشالالالالرطة، األمر الذي يضالالالالعف م قفهم ب رجة  كرب، ويزي  مد اجلفاء  مد
 هباه الشرطة علا الصعي  احمللي.

املعاملة؟  ذا كانة هل هنار فئات يف اجمل مع معرضالالالالالالالالالالالة بشالالالالالالالالالالالكل خاس خلطر اجلرمية وةالالالالالالالالالالال ء  8-3-5
الفئات م ج دة، ينبغي للشرطة  ن  بذ  جه دا خاصة ل قييم اح ياجاهتا، و ن  ضع برامج لت صا   هذه

وال عم. وما ال ه ي ات األمنية اليت   اجهها النسالالالالالالالالالالالالالالالاء والف يات حت ي اس؟ وما اخليارات امل احة للنسالالالالالالالالالالالالالالالاء 
 م؟والف يات الل ماس اإلنصاف مما ار  كب عليهد مد جرائ

ما مع   االحرتام/ع م االحرتام الذي   قابل به الشالالالالالالالالالالرطة بني السالالالالالالالالالالكان؟ جيب  كييف برامج  8-3-6
اخلفارة اجمل معية مع ما حتظا به الشالالالرطة مد  عة باخ تف األماكد والفئات. ومد السالالالهل نسالالالبياس  نشالالالاء 

املهنية. ومما يؤةالالالالالالالالالالالالالف اخلفارة اجمل معية، علا ةالالالالالالالالالالالالالبيل املثا ، بني فئات ميسالالالالالالالالالالالالال رة مد الطبقة امل  ةالالالالالالالالالالالالالطة و 
اخلفالالالارة اجمل معيالالالة كثريا مالالالا ي رى  هنالالالا  عمالالالل علا  فضالالالالالالالالالالالالالالالالالل وجالالاله عنالالال مالالالا  ك ن احلالالالاجالالالة  ليهالالالا  قالالالل.   ن لالالاله
  طلب بذ  ق ر  كرب بكثري مد اجله د يف اجمل معات احمللية اليت ي فشا فيها الفقر والباطلة واحلرمان  فهي

اليت   ألف مد ضالالالالالالالالالالالالحايا االضالالالالالالالالالالالالطهاد اجلماعي والناجني مد ال عليم، ويف اجملم عات العرقية/األقليات/ خل 
 جرائم اإلبادة اجلماعية وجرائم الكراهية، واجمل معات اليت  ضم  ع ادا كبرية مد املهاجريد. مد
هل هنار  قلي  ل شالالالالالالالالالالالالالال يع فئات اجمل مع احمللي علا املشالالالالالالالالالالالالالالاركة بفعالية يف ال نمية االج ماعية  8-3-7

 مة؟ يف اجمل معات اليت ي ج  فيها بالفعل  قلي  قائم علا املشالالالاركة واالق صالالالادية بشالالالكل مسالالال قل عد احلك
النشالالالالالالالالالالطة بني فئات اجمل مع احمللي، يك ن مد السالالالالالالالالالالهل نسالالالالالالالالالالبياس  قامة الشالالالالالالالالالالراكات و نفيذ اخلفارة اجمل معية. 

اجمل معات اليت ال ي ج  فيها ذل ، ميكد  ن ي   قع  ن الناس ةالالالالالالالالالالالالالرت اب مد  ي جه د ا صالالالالالالالالالالالالالا   ق م  ويف
طة، وةي عني علا الشرطة بذ  جه د  ضافية للربهنة علا اه مامها مبشاركة شعبية حقيقية، و هنا الشر  با
  سعا جملرد وع املعل مات  و هبني  املخربيد. ال
كقاع ة عامة، مد األفضالالالالالالالالالالالالل العمل مع واعات/من  يات اجمل مع احمللي القائمة بالفعل واليت  8-3-8

ى ج ي ة متامسا. ومع ذل ، يع م  األمر علا ق ة هذه املؤةالالالالالالسالالالالالالات يقبلها السالالالالالالكان ب الس مد  نشالالالالالالاء  خر 
 األهلية وم ى شرعي ها وقان ني ها.

هل قادة الشرطة ل يهم املهارات التزمة إلدارة ال غيريات املطل بة  - إدارة الخفارة المجتمعية 8-3-9
ارض مع رو  العمل ال قلي ي للشالالالالالالالرطة، للخفارة اجمل معية؟ كثريا ما ي نظر  ىل اخلفارة اجمل معية باع بارها   ع

امل جه حن  رد الفعل علا حاالت الط ارئ، ال ةالالالالالالالالالالالالالالاليما اجلرائم اخلطرية واإلخت  بالنظام العام. وي طلب 
 غيري هذا ال  جه ليشالالالالالالمل منع اجلرمية علا حن  اةالالالالالال باقي ق رةس اةالالالالالال ثنائية باإلضالالالالالالافة  ىل ال زام ط يل األجل 

ة األوىل يف  قامة خفارة اجمل معات احمللية يف الع ي  مد  جهزة الشالالالالالالالرطة واخنراط مد كبار الضالالالالالالالباط. واخلط  
هي  الال ريالالب كبالالار املالال يريد علا خفالالارة اجمل معالالات احملليالالة و دارة ال غيري، ألنالاله بالال ون الالال عم الالالذي يقالال مالاله 

 هؤالء، لد  ك ن املبادرة مس  امة ولد ميكد  عميمها يف ويع  نشطة الشرطة.
ملؤةالالالالالالسالالالالالالة ييسالالالالالالر اياذ القرارات علا حن   عاوين  م ه   ةالالالالالالل ب  قلي ي هل  ةالالالالالالل ب  دارة ا 8-3-10

عسالالالالالالالكري يق م علا  صالالالالالالال ار ال  جيهات؟ هل  فراد الشالالالالالالالرطة املكلف ن مبهام اخلفارة اجمل معية ل يهم  شالالالالالالالبه
املهالالارات التزمالالة للقيالالام مبالالا ه  مطل ب، مثالالل ال عالالامالالل مع  فراد اجلمه ر بالالاع بالالارهم م عالالاملني، وال مالالاس 

رتاحات اجمل مع احمللي، و ش يع ال عاون؟ و  طلب اخلفارة اجمل معية الكفاءة املهنية يف  دارة امل ارد  فكار واق
البشالالرية. وينطبق ذل   يضالالا علا اةالالرتا ي يات الشالالرطة األخرى، ولكد كثريا ما يبقا طي ال  اهل. وهذا 
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وليسالالة العتقات الشالالخصالالية.  يعين  نه جيب  عيني  فراد الشالالرطة و رقي هم و كليفهم علا  ةالالاس اجل ارة،
 وينبغي  يضا  ن  ك ن الشرطة ممثلة للسكان، و شمل كت مد الرجل واملر ة.

مالالالا ال  جالالاله املالالالأل ف للشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالالة هبالالالاه اجلمه ر: هالالالل يق م علا ال عالالالاطف واالحرتام  م علا  8-3-11
اجله د الرامية ال شالالالالكي  وال عال؟  ذا كانة ثقافة الشالالالالرطة   عم السالالالالل ر غري امل عاطف والسالالالاللط ي، فجن 

 ىل  قالامالة خفالارة ف معيالة جيالب  ن  بال   مد  غيري امل اقف علا نطالاق ق ة الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالة برم هالا. وعتوة علا 
 ذل ، جيب رص  هذا السل ر غري املثمر و صحيحه.

هل  سالاليطر الشالالرطة بفعالية علا ةالال ء ةالالل ر الضالالباط، ال ةالاليما ار كاب الفسالالاد واةالال خ ام  8-3-12
ر رقابة داخلية فعالة علا االنضالالالالالالالالالالالباط. فالشالالالالالالالالالالالرطة اليت يك ن ةالالالالالالالالالالالل كها ع وانياس الق ة؟ جيب  ن  ك ن هنا

يفلح يف حت يالالل اجلمه ر  ىل حلفالالاء يف مكالالافحالالة اجلرميالالة مهمالالا كالالانالالة الربامج اليت  ضالالالالالالالالالالالالالالالطلع بالالا حتالة  لد
 .“اخلفارة اجمل معية”مسما 

رطة؛ و/ و هل هنار هل جيب  قامة اخلفارة اجمل معية يف جهاز واح   و  كثر مد  جهزة الشالالالال 8-3-13
حاجة  ىل  صالالالالالالميم اةالالالالالالرتا ي يات للخفارة اجمل معية خاصالالالالالالة مبخ لف  جهزة الشالالالالالالرطة  و اجمل معات احمللية؟ 
وهل مسالالالالال  يات الق رة ل ى ت لف  جهزة الشالالالالالرطة واجمل معات احمللية كافية للمشالالالالالاركة يف االةالالالالالرتا ي يات 

جهاز واح  للشرطة: شرطة قضائية، شرطة   نفيذها؟ يف بعض البل ان، ميكد  ن يك ن هنار  كثر مد  و
املرور، شالالالالالالالالالرطة احل ود، وما  ىل ذل . وميكد  يضالالالالالالالالالا  نظيم عمل الشالالالالالالالالالرطة، علا ةالالالالالالالالالبيل املثا ، حبسالالالالالالالالالب 

ريفير  و حبسالالالالالالالالالالب املهام /يمسالالالالالالالالالال  يات احلك مة )وطنية و قليمية وحمليةر، ووفق الطابع اإلقليمي )حضالالالالالالالالالالر 
الشالالالالالالالخصالالالالالالاليات و مد النقل واالةالالالالالالال خبارات السالالالالالالالياةالالالالالالاليةر. )اجلرمية والعمليات ودعم العمليات وياية كبار 

وللحص   علا  عاون اجلمه ر مع الشرطة، رمبا كان مد الضروري  جراء  صتحات يف  كثر مد مؤةسة 
 مد مؤةسات الشرطة.

جيب  جراء هذه ال قييمات لطبيعة اجمل مع احمللي والشالالالالالالالرطة بال عاون مع  صالالالالالالالحاب املصالالالالالاللحة  8-3-14
واخلرباء. وبذه الطريقة، يصالالالبح مشالالالرو  ال قييم آليةس ق ية إلظهار ال زام الشالالالرطة مب ث ل اخلفارة احملليني والقادة 

 اجمل معية، و اصة ال شاور مع اجمل مع احمللي.
كثريا ما يشالالالالالكل  ط ير اخلفارة اجمل معية معضالالالالاللةس. فأوجه القصالالالالال ر يف  داء الشالالالالالرطة اليت هبعل  8-3-15

قيمة حم ملة هي علا وجه ال ح ي  الظروف اليت هبعل  نفيذ اخلفارة اجمل معية اخلفارة اجمل معية الزمة وذات 
 مراس صالعبسا. ومسالار العمل ال حي  ه  املضالي ق ما باخلفارة اجمل معية باع بارها عتجاس ملشالاكل املاضالي و داةس 

يري ال نظيمي إلصت  الشرطة بطرق  خرى. و كمد ق ة اإلصت  ب صفها خفارة ف معية يف  هنا  ربا ال غ
ب حسالالالالالالالالالالالالني الفعالية يف جعل اجمل معات احمللية  كثر  منا مد خت  ال صالالالالالالالالالالالال ي لل رمية وللخ ف مد اجلرمية 
علا الصالالالالالالالعي  احمللي. و ضالالالالالالالع اخلفارة اجمل معية السالالالالالالالتمة العامة يف مركز اإلصالالالالالالالت ، ومد َث   حقق ال الية 

 املن طة جبميع  جهزة الشرطة.
األخالالالذ بنهج للخفالالالالارة اجمل معيالالالالة يف مرحلالالالالة مالالالا بعالالالال  النزا   صالالالالالالالالالالالالالالعالالالب مد املرجح  ن يك ن  8-3-16
قبل، بسالالالالالبب الع ز يف الق رات، وال  جه شالالالالالبه العسالالالالالكري يف عمل الشالالالالالرطة والثقافة املؤةالالالالالسالالالالالية،  ذي مد

والع امل األخرى ذات الصلة اليت حبكم طبيع ها  عمق املسافة بني الشرطة واجمل مع احمللي، مثل املمارةات 
املمارةالالالالالات  ز عز هنجمد  مهية األخذ بأةالالالالالاليب و  وفلظرا ذههو زي   ء اجمل معات احمللية.الفاةالالالالال ة و يذا
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 راتلق ا ءبنا قنطايف  لمحلية مام اجمل معات ا لةءللمسااملعيارية للشرطة و  عمها، وغرس ثقافة مؤةسية 
 .تيف فا  العمليا تلخ ماو نمي ها، وكذل  يف  طار  ق ع ا

ة ل نفيذ اخلفارة اجمل معية  نشالالالالالالالاء جلان اةالالالالالالال شالالالالالالالارية  عق  اج ماعات من ظمة مد الطرق الفعال 8-3-17
الشالالالالالالرطة ل ق ع املعل مات عد املشالالالالالالاكل احمللية وملناقشالالالالالالة االةالالالالالالرتا ي يات التزمة حللها؛ وميكد  نشالالالالالالاء  مع
نطاق واألقاليم وعلا  ألقسامالل ان علا مس  يات  نظيم الشرطة املخ لفة، يف املراكز واملقاطعات وا هذه

 الق ة برم ها.
ا  ىل اهل يات االج ماعية، مثل القبائل  و األديان  8-3-18 وميكد  ن  سالالال ن  الل ان االةالالال شالالالارية  يضالالالس

 و املهد، مد قبيل ةالالالالالالالائقي ةالالالالالالاليارات األجرة و صالالالالالالالحاب م اجر البيع بال  زئة. وعلا  ي حا ، مد املهم 
  ان االة شارية. عزيز ال  ازن بني اجلنسني يف صف ف املشاركني يف ويع الل

ومد املفي   يضالالالالالالالالالالا  عيني ضالالالالالالالالالالباط ا صالالالالالالالالالالا  إلجراء ا صالالالالالالالالالالاالت من ظمة مع الفئات اليت ل يها  8-3-19
 اح ياجات خاصة، مثل القبائل والسكان األصليني والنساء والشباب واألقليات العرقية وال ينية واجلنسية.

 اس امل نامي.اال صا  علا املس  يات املتئمة مع ممثلي قطا  األمد اخل 8-3-20
 عيني ضالالالالالالالباط شالالالالالالالرطة للعمل يف امل ارس مد  جل ال ثقيف يف منع اجلرمية، ومعاجلة مشالالالالالالالاكل  8-3-21

ال غيب عد امل رةالالالالالالالالالالالالالة ب ون  ذن، و عاطي املخ رات، و عما  ال خريب، ومسالالالالالالالالالالالالالاع ة مسالالالالالالالالالالالالالؤول امل ارس 
 ال عامل مع الطتب اجلاحنني، ومراقبة األفراد الذيد يس غل ن صغار السد. يف
 

  التجاو  مع المجتمعات المحلية 8-4
 
: ينبغي لقادة شالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة المساااااااولية الملقاة علو قادة شااااااررة األمم المتحدة 8-4-1
 يسع ا جاه يد لضمان ما يلي:  ن

ال زام  فراد شالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة باخلفارة اجمل معية، ةالالالالالالالالالالالالالال اء علا صالالالالالالالالالالالالالالع  العمليات  و ال ط ير  • 
وام تر مد ي كلف ن بالالاخلفالالارة اجمل معيالالة  و ي عين ن يف فريق يق م بالالار مالالا يكفي املسالالالالالالالالالالالالالالالالانالال ة؛   و
لفائ ة  ملضيفةاملعرفة الفنية واخلربة واالل زام للنه ض بعنصر الشرطة  و باةرتا ي يات ال ولة ا مد

 اخلفارة اجمل معية؛
احلل   ب الس مد النظر   ريب الضالالالالالالالالالالالالالالالباط املعينني   ريباس جي اس علا بناء ال حالفات والبحث عد  • 

  ىل اجمل مع وكأنه خصم؛
مراعاة القيمة املضالالالالالالالالالافة امل أ ية مد احلضالالالالالالالالال ر والعمل الي مي وال وريات، ةالالالالالالالالال اء مد جانب واح   • 

بال عاون مع شالالالالرطة ال و  املضالالالاليفة، حبسالالالالب ح م عنصالالالالر شالالالالرطة األمم امل ح ة و شالالالالكيل ه،   و
 ئنان اجمل مع احمللي؛ل ى وضع و نفيذ االةرتا ي يات الة عادة ثقة واطم

قيام شالالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة، ق ر اإلمكان، ب عيني  فراد الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة علا  ةالالالالالالالالالالالالالالالاس ط يل األجل  • 
لفرتات ال  قل عد ةالالالالال ة  شالالالالالهرر يف مناطق ال وريات اليت ميكد ال حكم فيها، حبيث ي  ا   )مثت

نفساله. وينبغي  لل مه ر  ن يعرفهم باالةالم، و شال يع شالرطة ال و  املضاليفة علا القيام بالشاليء
هذه ال وريات علا خريطة   ماشالالالالالالالالالالالالالالالا مع ح ود اجملالس احمللية واحل ود القبلية  ناطقحت ي  م

 وح ود األحياء،  ىل  قصا ح  ممكد؛
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عمل شالالالالالالرطة األمم امل ح ة مد خت  املبادرة الذا ية وق رهتا علا العمل بشالالالالالالكل مسالالالالالال قل حتة  • 
 والعمليام احمل د للعنصر ككل؛  شراف حم ود، وذل  يف  طار اهل ف االةرتا ي ي

ام تر شالالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة الق رة علا العمل حتة  شالالالالالالالالالالالالالالالراف حم ود، وع م اك فائها ب نفيذ  • 
األوامر. ومد واجب القادة  ن يبين ا ح ود العمل، علا  نه ينبغي ال سليم بأن  ك ن ملد يعمل ن 

 م راجمل معية األةالالالالالالالالالاةالالالالالالالالالية، ذل   ن  حالة األيف الر ب األدىن بعض املرونة لل عامل مع القضالالالالالالالالالايا 
مد املسؤولية يس غرق وق اس، فيلمس الناس بطئا يف اياذ القرارات،  “الر ب األعلا”باة مرار  ىل 

وه  ما حيبا اجمل معات احمللية، ولذل  فجن املطل ب يف هذه احلالة ه  حسالالالالالالالالالالالالد ال ق ير و ف يض 
 :يلي ماينبغي مراعاهتا يف اياذ القرارات  الصتحيات. وبشكل عام، مد االع بارات اليت

  ال يرت ب علا القرار ال زام ب خصيص م ارد  ضافية؛ - 
  ال يلزم القرار الشرطة ب  فري مت يل  ضايف ومببلن كبري؛ - 
 ال ي عالالارض القرار مع حق ق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالالالان  و العه د الالال وليالالة  و األختقيالالات  - 

 اجمل مع احمللي يف  ن متارس الشالالالالرطة الضالالالالرب/املهنية )علا ةالالالالبيل املثا ، رغبة 
 ال عذيب علا شخص مار؛

  ال  الف القرار القان ن ال ول  و احمللي؛ - 
  ال  الف القرار السياةة العامة للشرطة  و ل ائح األمم امل ح ة األخرى. - 

اجمل معية حسالالالالالد  صالالالالالغاء ضالالالالالباط شالالالالالرطة األمم امل ح ة  ىل اجمل مع احمللي، وحضالالالالال رهم املناةالالالالالبات  • 
بصالال رة من ظمة. وي  صالالا بشالال ة  ن حيضالالر نفس ضالالباط الشالالرطة بان ظام نفس االج ماعات حك 
 ي مكن ا مد م ابعة املناقشات السابقة ب ف بث مزي  مد الثقة والطمأنينة يف اجمل مع احمللي؛

ةاطة، ام تر ضباط الشرطة املعينني مهارات ال ةاطة وال فاوض. و عمل الشرطة، يف ةياق ال   • 
 كطرف ثالث حماي  يق م املساع ة يف حل مشكلة ما؛

قيام الشالالالالالالالالالرطة بجدماج ضالالالالالالالالالابطات شالالالالالالالالالرطة حيثما  مكد للرفع مد  مكانية ال صالالالالالالالالال    ىل النسالالالالالالالالالاء  • 
 اجمل مع احمللي، و عطاء الفرصة لضابطات الشرطة حك يكد مثاال حي  ذى. يف

 سالالمح به ال الية املن طة با، مبسالالاع ة  قيام شالالرطة األمم امل ح ة،  ثناء  داء مهامها، وحسالالب ما • 
 فراد الشالالالالالالالالرطة واجلهات الر ية واالج ماعية يف ال و  املضالالالالالالالاليفة، والعمل مع  ولئ  األفراد و ل  

 اجلهات برو  مد ال عاون.
:  ن  فراد شالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة الضااااااابا  الذيج يقومو  بدور مقدم الخدمات الرئيساااااااي 8-4-2

ويف خفارة اجمل معات احمللية هم مق م  اخل مات الرئيسالالالالالي ن ول يهم  كرب ق ر الذيد يعمل ن يف ال وريات 
ال  اصالالالل اإلجيا   سالالالنيمد اال صالالالا  مع  فراد اجمل مع احمللي. و ع م  جه د اخلفارة اجمل معية الفعالة علا حت

بني ضالالالالالباط ال وريات و فراد اجمل مع احمللي، حيث يك ن  فراد ال وريات حلقة وصالالالالالل بني الشالالالالالرطة واجمل مع 
 احمللي. ومد طرق حتسني ال  اصل اإلجيا  ما يلي:

 فسالالا  اجملا   مام األفراد للحصالال   علا مسالالاع ة الشالالرطة يف حاالت الط ارئ، ةالال اء عد طريق  • 
 صياس  و ب ةائل  خرى؛اهلا ف  و شخ
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 ؛اجلرائم  ع اد غرف اة قبا  نظيفة ومرحية يف مراكز الشرطة ل ش يع اإلبت  الشخصي املباشر عد • 
 ع اد مرافق منفصلة وبرو  ك الت  حالة لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين لضمان   فري احلماية  • 

 هلم وحص هلم علا اخل مات عن  اإلبت  عد اجلرائم؛
 ؛ومهذبة ريب  فراد مراكز الشرطة علا  لبية طلبات احلص   علا اخل مات بص رة ف رية وواعية   • 
نشالالر مكا ب ا صالالا  بالشالالرطة ل ك ن قريبة مد األماكد اليت يعيش فيها الناس ويعمل ن، مثل شالالرطة  • 

 ؛ظم الطلباتيف اليابان ومراكز شرطة األحياء يف ةنغاف رة اليت  س طيع االة  ابة ف راس ملع‘ ك بان’
، املكلف ن حبراةة مناطق حم دة “األحياء” و  “مسارات ال وريات” ن يك ن  فراد الشرطة يف  • 

يصالالالالالبح ن مأل فني فيها، مرئيني للغاية ويسالالالالالهل ال صالالالالال    ليهم، و ن يق م ا ب ور جهة اال صالالالالالا  
املشاكل  لا معية عالرئيسية بني الشرطة والسكان. وي عرف هؤالء األفراد العامل ن يف اخلفارة اجمل

األمنية اخلاصالالالالالالالالالالالالالالالة مبناطقهم، ويعمل ن بال عاون مع اجلمه ر مد  جل وضالالالالالالالالالالالالالالالع برامج متئمة ملنع 
اجلرمية. وق  يك ن هلؤالء الضباط مكا ب صغرية داخل قطا  ال ورية اخلاصة بم، وي طلب منهم 

 القيام ب وريات راجلة  و علا منت ال راجات اهل ائية؛
 ن مطل بالالالاس يف حالالالاالت النزا   و مالالالا بعالالال  النزا    فري مركبالالالات مالالال رعالالالة لل فالالالاء مد املفه م  ن يك • 

ب اجب بذ  العناية التزمة لضالالالالالالباط الشالالالالالالرطة املعنيني، وق    طلب املسالالالالالالاع ة العسالالالالالالكرية نفسالالالالالالها 
ل أمني ال خ    ىل مناطق معينة. وبطبيعة احلا ، يف مثل هذه الظروف، جيب  ن يك ن ضالالالالالالالباط 

املشالالالالرف ن عليهم، واعني بشالالالالروط ةالالالالتم هم الشالالالالخصالالالالية، و ال يضالالالالع ا  نفسالالالالهم، وكذل   شالالالالرطةال
؛   نفسهم  و اجلمه ر يف م قف يضعفهم  و يعرضهم للخطر بت دا ئ

باال صالالالا  بكل مسالالالكد ومقر عمل داخل منطق هم بشالالالكل  “مسالالالارات ال وريات”مطالبة  فراد  • 
 من ظم لتة فسار عد املشاكل األمنية احمل ملة، و ة اء النصيحة بشأن حتسني احلماية؛

   فري برامج ملساع ة الضحايا علا ال عايف مد آثار اجلرمية بأةل ب مرا ئ لتع بارات اجلنسانية؛ • 
والشالالالالالاله د يف فهم احملاكمات واإلجراءات الر ية األخرى   فري برامج  سالالالالالالاع  كت مد الضالالالالالالحايا  • 

 واملشاركة فيها؛
مطالبة املشالالالالالالالالالالالالرفني علا العمل املي اين بجعادة اال صالالالالالالالالالالالالا  باألشالالالالالالالالالالالالخاس الذيد طلب ا املسالالالالالالالالالالالالاع ة  • 

 الشرطة لتة فسار عما  ذا كان ا راضني عما قام به الشرطة وعد الكيفية اليت عامل هم با؛ مد
الذيد يعيشالال ن يف  وضالالا  هشالالة مد خت  زيارات ضالالباط الشالالرطة  و حضالال رهم  طمأنة امل اطنني • 

 املرئي علا فرتات من ظمة؛
الرتويج ملبادرات مد قبيل  نشاء مراكز حك مية للمساع ة علا الصعي  احمللي يك ن فيها ممثل ن  • 

 مات، مد ت لف األجهزة احلك مية، مبا يف ذل  الشرطة، لتة  ابة لطلبات احلص   علا اخل
 اوذل  متشالالالالالالالالالالالالالالاليا مع األول يات ال طنية ل نعاو وبناء السالالالالالالالالالالالالالالالتم. وهذه مراكز ي طلق عليها  حيان

 )مراكز حك مية م كاملة اخل ماتر؛ “مراكز  س ق حك مية جامعة”
ضالالالالالمان  روة الق انني واإلجراءات القان نية اهلامة  ىل اللغات احمللية، و  اح ها فانسا للم  معات  • 

 عنية.احمللية امل
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  تعبئة المجتمعات المحلية 8-5
 
: مد  جل  ةالال اء املشالال رة ل فراد واجمل معات المشااورة لألفراد والمجتمعات المحلية إسااداء 8-5-1

 صالالالالال س منع اجلرمية،  ق م شالالالالالرطة األمم امل ح ة ب يسالالالالالري املناةالالالالالبات واحملافل ال فاعلية الر ية وغري الر ية 
املشالالالالالالالالالالالالالرتكة بني الشالالالالالالالالالالالالالرطة واجمل معات احمللية، واالج ماعات العامة، واأليام لل  اصالالالالالالالالالالالالالل،  ي حلقات العمل 

املف  حالالالة للشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالالة اليت ميكد للم  معالالالات احملليالالالة  ن   بالالالاد  ختهلالالالا وجهالالالات النظر ح   القضالالالالالالالالالالالالالالالالالايالالالا 
االه مام املشرتر. ومد شأن  نظيم لقاء عام مف    بشكل من ظم، باع باره  داة لبناء الثقة،  ن ي يح  ذات
معات احمللية فرصة ال عبري عد تاوفها وحت ي  األول يات اليت  رغب يف معاجل ها، مع  ن اج ماعات للم  

مد هذا القبيل ميكد  ن  شالالالالالالكل يف ح  ذاهتا خطراس  منياس، لذل  ي عني  قييمها بشالالالالالالكل مناةالالالالالالب ضالالالالالالمد 
فعلية يف معاجلة ةالالالالالالالالالالياق معني للنزا / و ما بع  النزا . لكد هذه اآلليات متكد السالالالالالالالالالالكان مد املشالالالالالالالالالالاركة ال

القضايا امل علقة بستم هم و منهم. وبغية احلص   علا فم عة واةعة مد وجهات النظر، جيب  ن  ك ن 
هذه املن  يات العامة مف  حة  مام ويع شالالالالالالالالالالالالالالرائح اجمل مع. وق  ي عني بذ  جه د حم دة لكافلة مشالالالالالالالالالالالالالالاركة 

 ه العمليات.فئات بعينها، مثل األقليات العرقية والنساء والشباب، يف هذ
: يف ةالالالالالبيل حتسالالالالالني  صالالالالال رات العامة للسالالالالالتمة اجمل معية،  ق م شالالالالالرطة تيسااااير برامج بناء الثقة 8-5-2

األمم امل ح ة ب ضالالع ع د مد برامج بناء الثقة والربامج املنسالالقة امل جهة حن  حل املشالالاكل اجمل معية احمللية، 
ةالالالالالالالالالالالال غت  اجلنسالالالالالالالالالالالاليني، وفريوس نقص املناعة مثل العنف املنزل، و ةالالالالالالالالالالالالاءة معاملة األطفا ، واالع  اء واال

البشالالالالالالالالالالالالالالالرية/اإلي ز، و رويج املخ رات يف الشالالالالالالالالالالالالالالال ار ، واجلرائم امل علقة باملخ رات يف األحياء. ومد شالالالالالالالالالالالالالالأن 
احلمتت اجمل معيالالة امل علقالالة بالالنظالالافالة وال  عيالالة املروريالة والرتويج للقيالالادة بال ون ح اد   ن  شالالالالالالالالالالالالالالالكالالل  دوات 

اس، ميكد  نفيذ ع د مد  نشالالالالالالالالالطة بناء الثقة واألنشالالالالالالالالالطة داخل املخيمات، فعالة. ويف مناطق النازحني داخلي
ب ءاس مد يتت ال  عية بشالالالالالأن املخ رات اليت  سالالالالال ه ف الشالالالالالباب وحك احلمتت املر بطة جبميع قضالالالالالايا 
األمد والسالالالتمة. ويسالالالمح  شالالالرار اجمل معات احمللية، بذه الطريقة، يف فم عة واةالالالعة مد يتت السالالالتمة 

 وج دة احلياة، ألفراد اجمل معات احمللية مبعاجلة األةباب اليت  ثري تاوفهم. اجمل معية
: يع م  عا  اخلفارة اجمل معية علا األم  الط يل يف حت يل مهنة تحفيز الحكومات المحلية 8-5-3

ي الشالالالالالالالالالالرطة و نفاذ القان ن علا م ى اةالالالالالالالالالال ع اد احلك مات احمللية واخنراطها مد  جل حتقيق اإلدماج الفعل
هلذا األةالالالالالالل ب مد عمل الشالالالالالالرطة. وي عني علا اإلداريني املن خبني واملعينني  ن يفهم ا اةالالالالالالرتا ي ية ال نفيذ 
اخلاصة بالشرطة ووكاالت  نفاذ القان ن واملشاركة يف  ط يرها. وي مثل دور ر ةاء البل يات وم يري امل ن 

ذيني، يف املساع ة يف  نفيذ اةرتا ي ية اخلفارة واملمثلني ال شريعيني، وغريهم مد املسؤولني احلك ميني ال نفي
 اجمل معية علا حن  فعا .

:  شالالمل ممارةالالات اخلفارة اجمل معية ويع مسالال  يات إعطاء القدوة للشاارناء في منع الجريمة 8-5-4
 اجمل مع امل ين، مبا يف ذل   دارة ال ولة املضالالالالالاليفة والكيانات غري احلك مية، وال ةالالالالالاليما منها  ل  العاملة يف
 نشالالالطة منع اجلرمية. وبغية حتقيق هذا اهل ف،  ق م شالالالرطة األمم امل ح ة، ب عم مد شالالالرطة ال ولة املضالالاليفة 
ومد اجلهات املاحنة، ب نظيم حلقات دراةالية وحلقات عمل ومؤمترات علا  ةالاس من ظم. و سالاع  شالرطة 

الربامج امل علقة بال قييم  األمم امل ح ة شالالالالالالالرطة ال ولة املضالالالالالالاليفة يف  ةالالالالالالالاليب  قامة املشالالالالالالالاريع األمنية ووضالالالالالالالع
االةالالالالالالالالالالالالالرتا ي ي لل ق م احملرز يف حالة األمد االج ماعي. وجيب  ن حترس شالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة علا  ن 
 ك ن  ه افها واةالالالالالالالالالالرتا ي ياهتا متئمة للسالالالالالالالالالالياق الثقايف ال طين يف البل  املضالالالالالالالالالاليف، و نه لد ي م فرض  ي 

 الظروف احمللية. ص رات خارجية غري متئمة وغري قابلة لل كيف مع 
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:  ع م  ق رة شالالالالالالالرطة األمم امل ح ة علا تشااااااجيع الجهات الفاعلة المحلية علو اانخرا  8-5-5
السالالالالياةالالالالي اخلاس بالبعثة. ويف  طار  -العمل بفعالية يف بعثات السالالالالتم علا فهمها للسالالالالياق االج ماعي 

ة السالالالالالياةالالالالالي ن والقيادات هنج يق م علا الشالالالالالراكة، جيب  ن جي   صالالالالالحاب املصالالالالاللحة الرئيسالالالالالي ن،  ي القاد
و  مثل االةالالالالالالالالالالالالالرتا ي ية . “منفعة جين هنا”االج ماعية والزعماء ال يني ن، وما  ىل ذل ، حافزا يف شالالالالالالالالالالالالالكل 

األكثر فاعلية لكسالالالالالالالالالالالالالالالب دعمهم يف  طتعهم علا ف ائ  اخلفارة اجمل معية عد طريق  ر يب بعض الربامج 
ة وويع اجمل معات احمللية، األمر الذي يؤدي ال حفيزية. فجن مد شالالالالالأن ذل   ن حيسالالالالالد العتقة بني الشالالالالالرط
  ىل زيادة الفعالية والكفاءة يف جه د منع اجلرمية واحل  منها.

:  ق م شالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة ب  عية اجمل معات احمللية تثقيف الجمهور بشاااااااااال  منع الجريمة 8-5-6
مبا يف ذل   باد  ال  ارب  صالالالالالال س منع اجلرمية. و سالالالالالالمح املن  يات العامة مبناقشالالالالالالة  جراءات الشالالالالالالرطة، 

الشالالالالالخصالالالالالية بني ضالالالالالباط الشالالالالالرطة و فراد اجلمه ر. وهي   يح كذل  الفرصالالالالالة ألفراد اجمل مع لي ل ا بأفكارهم 
 صالالالالالالالالال س شالالالالالالالالال اغلهم وليسالالالالالالالالالامه ا يف حت ي   ول يات املشالالالالالالالالالاكل اليت يري ون حلها، والطريقة اليت يرون  هنا 

املثا ، األمكنة واألوقات اليت  ك ن فيها دوريات مناةالالالالالبة لقيام الشالالالالالرطة بعملها يف  حيائهم، علا ةالالالالالبيل 
الشالالالالرطة ضالالالالرورية. وجيب  يضالالالالا  طت  اجلمه ر علا ماهية خلفارة اجمل معية و ه افها، واألمثل  ن  نظم يف 

 وقة ما دورة   ريبية يف اخلفارة اجمل معية هبمع الشرطة واجمل مع احمللي.
 عية اجمل مع، ميكد  ن ي   قع مد ويع  فراد : مد  جل  تطوير اساااااااااااتراتيجية حل النزاعات 8-5-7

ال وريات و فراد اخلفارة اجمل معية  ن يشالالالارك ا يف االج ماعات اليت ي ناقش فيها م ضالالال   السالالالتم، ويف برامج 
ال ةالالاطة واملصالالاحلة داخل اجمل مع احمللي ب ف حل املشالالاكل واحل اد  والنزاعات احمللية بني األفراد  و بني 

لية. وي  قع منهم  ن يق م ا  يضالالالا برت يب مناقشالالالات مف  حة   يح للناس ال عبري عد  فكارهم اجمل معات احمل
فيما ي علق بكيفية حل هذه املشالالالالالالالالاكل. وال ةالالالالالالالالاطة واح ة مد األدوات اليت ميكد اةالالالالالالالال خ امها ل شالالالالالالالال يع 

و  يح ال ةالالاطة  احل ار بني  فراد اجمل مع واملسالالؤولني وضالالمان الشالالفافية يف عملية صالالنع القرار اليت  لي ذل .
الفرصة للطرفني ليعرب ا عما يرونه طريقة مناةبة ملنع نش ب النزاعات يف املس قبل وضمان اة قرار اجمل مع 

 وةتم ه و منه.
: وفقا للقرارات الثمانية اليت ايذها فلس األمد الجواند الجنسااااااااااااانية في برنامج التعبئة 8-5-8

 ر2008) 1820و  ر2000) 1325الالالقالالرارات بشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالأن دور املالالر ة يف السالالالالالالالالالالالالالالالالالتم واألمالالد، وهالالي 
 ر2013) 2122و  ر2013) 2106و  ر2010) 1960و  ر2009) 1889و  ر2009) 1888 و
، ينبغي لشالالرطة األمم امل ح ة  سالالليا الضالال ء علا ال أثري املخ لف للنزا  علا النسالالاء ر2015) 2242 و

والرجا  والف يان والف يات، ومد َث ضالالالالالرورة  عميم مراعاة االع بارات اجلنسالالالالالانية يف حفظ السالالالالالتم. وينبغي 
ادئ ال  جيهية إلدارة عمليات حفظ الستم/ دارة ال عم املي اين بشأن دمج املنظ ر اجلنساين اة خ ام املب

ر، وفم عة األدوات اجلنسالالالالالالالالالالالانية 30-2008 يف عمل شالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة يف حفظ السالالالالالالالالالالالتم )املرجع
 لشرطة األمم امل ح ة، مد  جل ضمان مراعاة حق ق املر ة داخل اجمل مع ككل؛ مبا يف ذل :

  جيه ال ع ة، يف ويع املناةبات،  ىل النساء والرجا  علا ح  ة اء ومنحهم  مكانية احلض ر  • 
 وال ح   حبرية؛

ق  يك ن مد الضالالالالالالالالالروري  نظيم بعض  نشالالالالالالالالالطة ال  اصالالالالالالالالالل مد  جل متكني املزي  مد النسالالالالالالالالالاء مد  • 
حضالالالالال ر ما ي نظم مد مناةالالالالالبات. وق  يك ن مد الضالالالالالروري  يضالالالالالا  نظيم مناقشالالالالالات  شالالالالالارر فيها 

 النساء فقا لكفالة متكني النساء والف يات مد ال ح   بصراحة؛

https://undocs.org/AR/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/AR/S/RES/1820%20(2008)
https://undocs.org/AR/S/RES/1888%20(2009)
https://undocs.org/AR/S/RES/1889%20(2009)
https://undocs.org/AR/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/AR/S/RES/2106%20(2013)
https://undocs.org/AR/S/RES/2122%20(2013)
https://undocs.org/AR/S/RES/2242%20(2015)
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 ينبغي  خذ األدوار واملسؤوليات واالح ياجات املخ لفة يف االع بار عن  اخ بار ال قة واملكان؛ • 
ينبغي جلميع املنشالالالالالالالالالال رات امل علقة باحل   )ال ع ات، والنشالالالالالالالالالالرات، وج او  األعما ، والبيانات  • 

ونقاط املناقشالالالالالة، وما  ىل ذل ر  ن  سالالالالاللا الضالالالالال ء علا اجلانب اجلنسالالالالالاين  الصالالالالالحفية، وال قارير،
للح   وحتاو   ن هبعله مثريا اله مام كل مد الرجا  والنسالالالالالالالالالالالالالالالاء )باةالالالالالالالالالالالالالالال خ ام صالالالالالالالالالالالالالالال ر متثل 

 اجلنسني، علا ةبيل املثا ر؛ كت
، ينبغي  نفيذ برامج من ظمة لل  عية داخل اجمل معات احمللية بشالالالالالالالالالأن العنف اجلنسالالالالالالالالالي واجلنسالالالالالالالالالاين • 

وكذل  بشالالأن املسالالاواة بني اجلنسالالني يف ةالالياق حق ق اإلنسالالان و عميم مراعاة املنظ ر اجلنسالالاين، 
وينبغي  ن  ك ن هذه الربامج علا درجة كافية مد ال نسالالالالالالالالالالالالالالاليق بني اجلهات املعنية، مبا يف ذل  
حنة شالالالالرطة األمم امل ح ة، وشالالالالرطة ال ولة املضالالالاليفة، وكيانات األمم امل ح ة األخرى، واجلهات املا

علا الصالالالالالالعي  الثنائي، واملنظمات غري احلك مية وال كاالت اإلنسالالالالالالانية، و صالالالالالالحاب املصالالالالالاللحة يف 
اجمل معات احمللية. ومد شالالالالالالالالالالأن زيادة  ثقيف الرجا  والف يان يف هذا املسالالالالالالالالالالألة بشالالالالالالالالالالكل خاس  ن 
 يؤدي  ىل احل  مد اجلرائم اجلنسالالالانية، و ىل  ن يصالالالبح اجمل مع احمللي بشالالالكل  عم  كثر دعمسا هلذه

 املبادرات وغريها مد املبادرات الرامية  ىل متكني املر ة؛
مد شالالالأن  ق ع ال عم  و املسالالالاع ة يف  نشالالالاء  فرقة االةالالال  ابة لسالالالتمة الضالالالحايا  و مراكز دعم  • 

 الضحايا  ن يكفل للنساء املزي  مد ال عم ويزي  مد الثقة يف عمل الشرطة.
: مد شالالأن  نفيذ اخلفارة اجمل معية ت في المسااتقبلالمبادرة ااسااتباقية لمنع نشااو  النزاعا 8-5-9

 ن يؤدي دورا حي يا يف احل  مد معاناة ما بع  النزا ، ولكد  يضالالالالالالالالالالالالالالالا يف منع النزاعات يف املسالالالالالالالالالالالالالالال قبل مد 
خت   شالالرار اجمل مع فعلياس يف ال عامل مع القضالالايا احلسالالاةالالة اليت  سالالبب النزاعات. ومد شالالأن  عزيز ال عي 

ة الصالالالالالالالالغرية، وحق ق امل اطنني وواجباهتم، و نشالالالالالالالالاء فم عات ضالالالالالالالالغا مد خت  مببادرات حت ي  األةالالالالالالالاللح
الشالالالالالراكات بني اجمل مع والشالالالالالرطة،  ن حيقق الكثري يف منع النزاعات وحتسالالالالالني احلالة األمنية العامة. فاخلفارة 

ن خابات اجمل معية  عزز  يضالالالاس احلكم الرشالالالي  واملب   ال ميقراطي اخلاس حبكم القان ن مد خت  ال  عية باال
 وحق ق اإلنسان واحلق ق وال اجبات الفردية مد  جل بث رو  املسؤولية اجلماعية.

: ميكد لشالالالالرطة األمم امل ح ة هبني   فراد العمل مع المجتمع المحلي علو قضاااايا الساااالمة 8-5-10
لقيام ب ور مد اجمل مع احمللي و  ريبهم علا القيام ب وريات يف الشالالالالالالالالالالالال ار   و علا احلراةالالالالالالالالالالالالة الليلية بغرض ا

مكمل حلضالالال ر الشالالالرطة الراد . ويسالالالاهم ال ج د البارز واالةالالال  ابة الفعالة يف ةالالالتمة اجمل مع احمللي و منه، 
ويف احل  مد  ق ام األهال علا االق صالالالالالاس ألنفسالالالالالهم بأنفسالالالالالهم، وهي ممارةالالالالالة كثرياس ما  ظهر  ىل ال ج د 

ال ولة املضيفة علا االة  ابة. ومد شأن القيام عن ما    اوز اجلرمية  و ما ي ص ر الناس  هنا جرائم ق رة 
بزيارات من ظمة رفقة  شالالالخاس مد اجمل مع احمللي  ىل األةالالال اق احمللية واملناةالالالبات اجمل معية واجملالس البل ية 
احمللية واملسالالالالالال شالالالالالالفيات  ن يسالالالالالالاع  الشالالالالالالرطة  يف حت ي   ةالالالالالالباب اجلرائم وما ي  قعه الناس. ومع ذل ، جيب 

اجمل معات احمللية واحلرس  اّل  سالالالاللم الشالالالالرطة مهام حفظ األمد  ىل ‘  عبئة’يف عملية   خي احلذر الشالالالال ي  
فئات مد اجمل مع احمللي، و اّل  عطي االنطبا  بأهنا ةالالالالالالالالاللم ها بالفعل، وجيب حت ي  األنشالالالالالالالالالطة اليت يق م با 

  عضاء اجمل مع احمللي حت ي اس واضحاس مع  خضا   دائهم ملراقبة الشرطة.
: ميكد لشالالرطة األمم امل ح ة  ن  نسالالق مع دور في تيسااير إقامة الشاابكات ااجتماعيةدداء  8-5-11

ال كاالت احلك مية األخرى، مثل  دارة املرافق الصالالالالالالالالالالالالالالالحية وخ مات الصالالالالالالالالالالالالالالالحة العقلية والع   والشالالالالالالالالالالالالالالالؤون 
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االج ماعية، مد  جل معاجلة الظروف اليت  فرز اجلرمية والف ضالالالالالالالالالالالالالا. وبغية منع جرائم الشالالالالالالالالالالالالالباب والعنف، 
ية اجمل معية والربامج الرتفيهية والربامج ال عليمية واملبادرات الرتوجيية ميك د  نظيم بعض الفعاليات الرياضالالالالالالالالالالالالالالال

بال عاون مع املكا ب املعنية. وميكد لشالالالالالالالرطة األمم امل ح ة  ن   خذ  ر يبات مع قطاعات األعما  ل ق ع 
 ال  جيه للشباب و عطائهم فرصاس للحص   علا وظائف.

وكيانات  خرى  ال  اريةاألعما  قطاعات و ب عم مد اجمل مع احمللي : اإلدماج دةعاإ ةمبادر  8-5-12
امليليشيات ق ماء احملاربني/ عضاء األمم امل ح ة  ن  نفذ برنافاس ل  عية بجمكان شرطة  ،ل مم امل ح ة ابعة 

األمم امل ح ة  ن  ق م بزيارات  ىل  ةوينبغي لشالالرط السالالابقني و ةالالرهم حلثهم علا الع دة  ىل احلياة العادية.
م اقع هبميع املقا لني وال عرف علا مشالالالالالاعر  عضالالالالالاء امليليشالالالالاليات اجملمعني هنار. فع و األمس ه  م اطد 
الغ . وميكد لشرطة األمم امل ح ة  ن  رةل بان ظام قائمة مس كملة للمقا لني السابقني  ىل جانب  قارير 

 من ظمة  ىل اإلدارة العليا.
: ميّكد نشالالالالالاط ال  عية الشالالالالالرطة واألوةالالالالالاط امل رةالالالالالية مد العمل معاس ااسااااتراتيجية المدرسااااية 8-5-13

بشكل وثيق بطرق ج ي ة ملعاجلة املشاكل املر بطة بالشباب علا مس  ى اجمل مع احمللي ككل، مبا ي  اوز 
م رةالالالية بغرض  ياتا ي الرتكيز الضالالاليق علا ح اد  اجلرمية الفردية. ولشالالالرطة األمم امل ح ة  ن  نفذ اةالالالرت 

 منع اجلرمية والعنف يف صف ف الشباب، مد قبيل ما يلي:
ميكد لشالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة  ن  ق م ب نظيم مؤمترات يف امل ارس ومعاه  ال عليم مبعية شالالالالالالالالالالالالالرطة  • 

 ال و  املضيفة؛
 مكان شالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة  ن  شالالالالالالالالالال ع احل ار مع جيل الشالالالالالالالالالالباب، و يصالالالالالالالالالالا  رةالالالالالالالالالالائل الرتبية  • 

 واالحرتام؛ امل نية
ميكد لضباط الشرطة املعينني مناقشة مسألة منع اجلرمية وكيفية معاجلة مشاكل  عاطي املخ رات  • 

وال غيب عد امل رةالالالالالالالالالالالالالالالة وال خريب. وي عني  يضالالالالالالالالالالالالالالالا دع ة آباء  و  ولياء  م ر ال تميذ حلضالالالالالالالالالالالالالالال ر 
 االج ماعات؛ هذه

عالالامالالل مع الطتب اجلالالاحنني ميكد لشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالة األمم امل حالال ة  ن  سالالالالالالالالالالالالالالالالاعالال  م ظفي املالال ارس يف ال  • 
 والقاصريد الذيد يع  ون علا غريهم مد صغار السد؛

ميكد  ن    اصالالالالل شالالالالرطة األمم امل ح ة مع األةالالالالا ذة مد داخل اجمل معات احمللية نفسالالالالها  و مد  • 
 امل ن اجملاورة و عرض عليهم  ق ع دروس يف امل ارس اليت عادة ما ي عذر ال ص    ليها.

:  ن اإلعتم  داة مهمة لل  عية  صالالالال س منع اجلرمية  ذ ه  ئل اإلعالم المحليةإشاااراس وساااا 8-5-14
 فضالالالالالالالالالل وةالالالالالالالالاليلة لنقل املعل مات  ىل اجلمه ر. ومبق ور الشالالالالالالالالالرطة ووكاالت  نفاذ القان ن األخرى مشالالالالالالالالالاركة 

صالالالالال رة عامة  علاخرباهتا و  قعاهتا مع اجلمه ر علا نطاق واةالالالالالع مد خت  وةالالالالالائل اإلعتم بغية احلفا  
 ة وزيادة ثقة اجلمه ر. وبجمكان شالالرطة األمم امل ح ة  ر يب برنامج مناقشالالة يف وةالالائل اإلعتم احمللية، جي

مبا يف ذل  اإلذاعة والقن ات احمللية ووةائل ال  اصل االج ماعي وغريها، ح   منع اجلرمية و عزيز الستمة 
 العامة، ودع ة اجمل مع للمشاركة يف الربنامج.

 : بجمكان شالالالالالالرطة األمم امل ح ة املسالالالالالالاع ة يف وضالالالالالالع بعض املنشالالالالالال رات/مج ترويجيةتنظيم برا 8-5-15
امللصالالقات رهد  شالالارة األشالالخاس املعرضالالني خلطر ت لف  ن ا  اجلرائم، مثل االخ طاف والسالالرقة وعمليات 
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 ال حروالسالالالالالالالالالالط  ومشالالالالالالالالالالاكل السالالالالالالالالالالري علا الطرق واالهبار باملخ رات وع اقبه والبغاء/االشالالالالالالالالالال غا  باجلنس و 
ئل املر بطة بالنسالالالالالالاء واألطفا . وبعض هذه املشالالالالالالاكل مشالالالالالالاكل مزمنة وحتظا باه مام م كرر وق  املسالالالالالالا  و

 متة معاجل ها. ومتكد هذه اخلفارة االة باقية مد  ط ير العتقات اجمل معية.
وحراةالالالالة األحياء هي بت شالالالال  برنامج ال عبئة األكثر شالالالالهرة. ويع م  هذا الربنامج علا  نظيم  8-5-16

  الشالالالالالرطة عد  ي نشالالالالالاط  جرامي حم مل و ثقيفهم بشالالالالالأن ال  ابري املناةالالالالالبة ملنع اجلرمية. وعلا الناس إلبت
هبارية، مثل البن ر  ةالالالسالالالاتالرغم مد  ن هذا الربنامج  كثر شالالالي عسا يف األحياء السالالالكنية، فق  اع م  ه مؤ 

الريفية. ويف كل حالة مد ومالكي احلانات ومالكي املباين السكنية الكبرية،  ىل جانب املزارعني يف املناطق 
احلالالاالت،    ىل الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالة زمالالام األم ر يف  نظيم الربنالالامج، و قالال م معل مالالات ملنع اجلرميالالة، و شالالالالالالالالالالالالالالالالارر يف 

ةالالالالالالاللطة ومسالالالالالالالؤوليات فم عات حراةالالالالالالالة األحياء، وجيب   االج ماعات بان ظام. وينبغي  ن حت  د ب ضالالالالالالال  
 ائها.  ريبها ومراقب ها مد قبل الشرطة وحماةب ها علا ةل كها و د

  فري املع ات األمنية )مثل األقفا  و جهزة اإلنذار، وما  ىل ذل ر للسالالالالالالالالالكان وامل اجر، مبقابل  8-5-17
 يف العادة، و  فري الفنيني لرتكيبها.

 ع اد منش رات يص منع اجلرمية لفائ ة األشخاس املعرضني خلطر ت لف  ن ا  اجلرائم، مثل  8-5-18
 سيارات، والسط   ثناء النهار،  و ال حرو يف وةائل النقل العام.السرقة بالنشل، والسرقة مد ال

وضالالالالالع   ابري وصالالالالال   خاصالالالالالة متكد امل اطنني مد  ق ع معل مات للشالالالالالرطة دون الكشالالالالالف عد  8-5-19
 ر.“مناهض  اجلرمية”و/ و  “اخلط ط املباشرة”)ه ياهتم 

وغريهم مد األشالالالالخاس  ط ير شالالالالبكات مد بي ت حم دة علا  هنا آمنة حيث ميكد ل طفا   8-5-20
 الضعفاء احلص   علا املساع ة يف حا  شع رهم بال عرض للخطر.

  ريب الشالالالالالالالالالالالالالالالي خ احملليني  و غريهم مد القادة علا حل النزاعات وال ةالالالالالالالالالالالالالالالاطة للحيل لة دون  8-5-21
 سالالبب املشالالاكل اليت  عيشالالها األحياء يف  عما  عنف  و  حلاق  ضالالرار جسالاليمة باملم لكات. وحيثما وج  

اجمل معية  رةالفعل عد طريق آليات  سالالالالالالالالالالالالالال ية م ازية و/ و غري ر ية، جيب مراعا ه يف  نشالالالالالالالالالالالالالالطة اخلفاذل  ب
 ما دامة  ل  اآلليات   سم باألختقية واملهنية والشرعية واالم ثا  للقان ن. -والعمل علا  دماجه 

الصحة العقلية،  ال نسيق مع اجلهات احلك مية األخرى، مثل  دارة املرافق الصحية  و خ مات 8-5-22
 ملعاجلة الظروف اليت  فرز اجلرمية والف ضا.

 
  حل المشانل المتكررة 8-6
 
  طلالالب اخلفالالارة اجمل معيالالة  غيرياس يف  ةالالالالالالالالالالالالالالل ب اإلدارة ويف بيالالان املهمالالة وال نظيم اهليكلي. واألمر  8-6-1

ي سالالما خ مة امل عاملني. األةالالاةالالي يف خ مة اجمل مع احمللي ه  ربا عمل الشالالرطة ب ق ع اخل مات، وه  ما 
وميكد ضالالالالالالالالمان ذل  مد خت  اع ماد اةالالالالالالالالرتا ي ية حلل املشالالالالالالالالاكل   طلب مد الشالالالالالالالالرطة ام تر الق رة علا 

 معاجلة الظروف اليت  فرز النشاط اإلجرامي والطلبات امل كررة للحص   علا مساع ة الشرطة.
العا  يف  نظيم دوريات ظاهرة   مثل االةالالالالالالالالالرتا ي يات ال قلي ية لعمل الشالالالالالالالالالرطة يف ويع  حناء  8-6-2

للعيان وال حقيق يف األعما  اإلجرامية. وهذه االةالالالرتا ي يات  سالالال ن   ىل رد الفعل و ع م ،  ىل ح  كبري، 
علا ال طبيق الف ري للقان ن. و ما اةالالالالالالرتا ي ية حل املشالالالالالالاكل ف  بع هن ا اةالالالالالال باقيا صالالالالالالرحيا، مع احلفا  يف 
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وي طلب حل املشاكل مد الشرطة  ن  ك سب الق رة علا معاجلة نفس ال قة علا املمارةات ال قلي ية. 
الظروف اليت  فرز النشالالالالالالاط اإلجرامي والطلبات امل كررة للحصالالالالالال   علا مسالالالالالالاع ة الشالالالالالالرطة. وينط ي حل 

 املشاكل علا  ربعة  نشطة  ةاةية:
 حت ي  املشاكل امل كررة؛ • 
 حتليل  ةباب هذه املشاكل؛ • 
 د  ن  نفذها الشرطة مبساع ة اجمل مع احمللي وال كاالت احلك مية األخرى؛ ع اد برامج للمعاجلة ميك • 
  قييم الن ا  الذي حترزه برامج املعاجلة. • 
 “ال حليل” و “املسح”، واملقص د به SARAو عرف هذه العملية بع ة اخ صارات،  شهرها  8-6-3
ويع اةالالالالالالالالالالالالالالالرتا ي يات اخلفارة  ويركز النهج القائم علا حل املشالالالالالالالالالالالالالالالاكل. “ال قييم”و  “االةالالالالالالالالالالالالالالال  ابة”و 

علا احلاالت اليت   طلب اه مام الشالالالالالرطة بشالالالالالكل م كرر  -االةالالالالال  ابة واالةالالالالال شالالالالالارة وال عبئة  - اجمل معية
  س طيع الشرطة وغريها مد وكاالت  نفاذ القان ن حلها ل ح ها. ولكد ال

 متة معاجل ها، ما يلي: ومد بني املشاكل املزمنة اليت  سرتعي اه مام الشرطة بشكل م كرر واليت 8-6-4
 شبان يثريون الف ضا يف األة اق  و م اقع  خرى؛ • 
 ممارةة البغاء/االش غا  باجلنس يف ش ار  املناطق السكنية؛ • 
 عمليات السرقة مد السيارات يف م اقف السيارات؛ • 
 املرضا مد املسنني الذيد يعيش ن مبفردهم؛ • 
 و ضايقهم؛األةر اليت هت د جرياهنا  • 
 املناز  والشقق املعرضة للسط   ثناء النهار؛ • 
 حماور املرور غري اآلمنة )مثل  قاطعات الطرق  و ممرات عب ر الراجلني بالقرب مد امل ارسر؛ • 
 االهبار باملخ رات يف األماكد العامة؛ • 
 ةرقة احملافظ بالنشل مد النساء يف الش ار  واألة اق؛ • 
 السائقني والركاب يف وةائل النقل العام.املنازعات بني  • 
وألن الظروف ي لف مد مكان آلخر، مد غري املمكد  لخيص احلل   اليت   صالالالالالالالالالالالالالالاللة  ليها  8-6-5

الشرطة هلذه املشاكل. لكد، حلسد احلظ، هنار الكثري مد الك ابات اليت   ناو  حل املشاكل، باإلضافة 
مات  صالالال س الربامج اليت  ع هتا  جهزة الشالالالرطة لل عامل مع  ىل امل اقع الشالالالبكية املخصالالالصالالالة ل باد  املعل  

ت لف املشالالالالالاكل )انظر  دناه مراجع  ضالالالالالافيةر. ويف ما يلي ت ارات مد بعض األةالالالالالاليب اليت اةالالالالال خ م ها 
  جهزة الشرطة اليت  أخذ بنهج حل املشاكل:

 يت  ك ن مص را ل زعاج؛ نفاذ ق انني الصحة والستمة مد  جل  غتق احلانات والن ادي الليلية ال • 
 مساع ة  صحاب الشقق علا طرد املس أجريد الذيد ميارة ن ةل كا غري ق ع؛ • 



28/50 

 18-20704 (A) 

 

وضالالالالالالالالالالالالالالالع خطا بالالالالال نسالالالالالالالالالالالالالالاليق مع ال كالالالالاالت احلك ميالالالالة األخرى ل  فري  مالالالالاكد اللعالالالالب واألنالالالال يالالالالة  • 
 للشباب؛ االج ماعية

 اجلرمية؛ كنية  قلل مد فرسال عاون مع شركات البناء واهلن ةة املعمارية ل صميم مبان وهبمعات ة • 
   ريب عما  امل اجر واحلانات علا ال عامل مع الزبائد املشاغبني دون عنف؛ • 
مفاوضالالالالالالالالالالالالالالالة الناس لل فاهم معهم ح   كيفية  عامل بعضالالالالالالالالالالالالالالالهم مع بعض، مثل طتب امل ارس  • 

 و صحاب امل اجر، والشباب واملسنني، والسائقني والركاب يف مركبات النقل اخلاس؛
  قرار ق انني مناهضة اإلزعاج العام، مثل ال س    و ال ب   يف األماكد العامة؛ • 
 صالالالالالالالالالالال ار قرارات مد احملاكم  أمر األفراد بالكف عد ال صالالالالالالالالالالالرف بطريقة معينة  و عد الرتدد علا  • 

  ماكد معينة؛
ب مد احلصالالال   علا م افقة اجمل معات احمللية علا اضالالالطت  الشالالالرطة بأنشالالالطة املراقبة واالةالالال   ا • 

  جل رد   شكا  حم دة مد ان هار القان ن، مثل االهبار باملخ رات  و يل األةلحة؛
 نسالالالالالالالالالالالالالالاليق  عمالالالالا   نفالالالالاذ الق انني مع املالالالال عني العالالالالامني والقضالالالالالالالالالالالالالالالالالالاة، حبيالالالالث  ؤدي االع قالالالالاالت  • 

واالةالالالال  عاءات لل ق ف  مام الع الة بسالالالالبب تالفات بسالالالاليطة  ىل  نزا  عق بات كبرية ع ض رد 
 مرة. ال عاوى يف كل

 ن اخلفارة اجمل معية وةالالالالالالالالالالالاليلة ل حقيق غاية حم دة، هي   فري ياية فعالة و نسالالالالالالالالالالالالانية للم  معات  8-6-6
احمللية. فاخلفارة اجمل معية عمل ذكي للشالالرطة ألهنا  سالاللم بأن املشالالاكل اجمل معية، ومنها اجلرمية،   طلب حل الس 

 ة ل ى اجمل مع احمللي، مبا يف ذل  م ارد الشرطة.نابعة مد اجمل مع، كما   طلب  ركيز ويع امل ارد امل اح
 

  نمولج  طة عمل للمساعدة في تحصيل القدرات الالزمة للخفارة المجتمعية 8-7
 
ينبغي  جراء  قييم مسالالال فيض للق رات امل احة حالياس للخفارة اجمل معية، فرمبا كانة غائبة متاماس،  8-7-1

مقسالالالالالالمة معزو  بعضالالالالالالها عد بعض، َث ينبغي اياذ ذل  ال قييم ورمبا كانة م احة جزئياس ضالالالالالالمد قطاعات 
  ةاةاس جلميع اإلجراءات املس قبلية.

 ن  صالالالالالحاب املصالالالالاللحة  - إقناع دصااااحا  المصاااالحة الرئيسااااييج بتبني الخفارة المجتمعية 8-7-2
لزعماء الرئيسالاليني هم كبار املسالالؤولني ال نفيذيني يف الشالالرطة، وخاصالالة منهم الرئيس  و املف ض،  ىل جانب ا

السالالالالياةالالالاليني احلك ميني، وال ةالالالاليما املسالالالالؤول ن عد الشالالالالرطة والسالالالالتمة العامة. فب ون دعم هؤالء وال زامهم 
ةالالاليفشالالالل  ي برنامج إلح ا   غيري اةالالالرتا ي ي يف الشالالالرطة. ومد السالالالهل نسالالالبياس احلصالالال   علا ال زام العلين، 

العملية التزمة لذل   مر صالالالالعب ج ا. شالالالالفهي بفكرة اخلفارة اجمل معية، لكد احلصالالالال   علا ال زام بال غيريات 
 وال زامهم يك سي  مهية خاصة عن ما ي علق األمر ب  فري امل ارد البشرية واملالية الكافية ل نفيذ اخلفارة اجمل معية.

وينبغي احلرس يف ب اية مهمات شالالالرطة األمم امل ح ة علا ضالالالمان فهم قادة اجمل معات احمللية  8-7-3
ميكد   ريبها الةالالالالالالالالالال تم مسالالالالالالالالالالؤوليات  عما  الشالالالالالالالالالالرطة مد شالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ةر والشالالالالالالالالالالرطة احمللية )اليت 

لتح يالالاجالالات ال شالالالالالالالالالالالالالالالغيليالالة للخفالالارة اجمل معيالالة و كالالاليفهالالا. وهلالالذا الغرض، جيالالب  ن مي لالال   فراد شالالالالالالالالالالالالالالالرطالالة 
ج اخلفارة ال قلي ية وهنج اخلفارة اجمل معية. والعامل الرئيسي األمم  امل ح ة الق رة علا   ضيح الفرق بني هن 

يف احلصالالالالالالالالالالالالالالال   علا ال زام مسالالالالالالالالالالالالالالال  ام ه   ظهار الكيفية اليت ميكد با للخفارة اجمل معية  ن  زي  مد فعالية 
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الشالالالالالالالالالرطة يف منع اجلرمية. و غلب  جهزة الشالالالالالالالالالرطة  أخذ علا حممل اجل  مهمة جعل اجمل معات  كثر  منا. 
 وةيك ن  قبل اخلفارة اجمل معية بق ر اة  اب ها هلذا الشاغل املهين.

ومد املهم  يضالالالا ال أكي  علا  ن ال نفيذ الناجح للخفارة اجمل معية مد شالالالأنه  ن يؤدي، بالنظر  8-7-4
 ىل حتسالالالالالالالالالد الثقة واالطمئنان بني اجمل معات احمللية والشالالالالالالالالالرطة،  ىل زيادة اإلبت  عد اجلرائم. وق  يسالالالالالالالالاليء 

معية ال  ؤدي املهمة و هنا املشالالالالالالالالالالكك ن اةالالالالالالالالالال خ ام هذه البيانات بأن يزعم ا  هنا دليل علا  ن اخلفارة اجمل 
لذا ينبغي  خذ ما يكفي مد ال قة ل  ضالالالالالالالالالاليح  نه رمبا كان نفس املسالالالالالالالالالال  ى مد . “م سالالالالالالالالالالاهلة مع اجلرمية”

اجلرائم قائما يف األصل، ولكد   يكد  ح  يبلن عنه ل  ين الثقة يف الشرطة، ومد َث فجن مس  ى اإلبت  
 ه  الذي ار فع وليس الع د الفعلي لل رائم.

إنشاااااء فرقة عمل معنية بالتنفيذ دا ل شااااررة الدولة المضاااايفة كإ  نان، وناس شااااررة    8-7-5
  طلب مشالالالالالاريع ال غيري املؤةالالالالالسالالالالالي  - برئاسااااة نبير الضاااابا   مج دجل تنفيذ برنامج الخفارة المجتمعية

 يف صالف ف الطم حة ال  جيه علا مسال  يات القيادة العليا، باالع ماد علا خربة امل يريد والضالباط ال نفيذيني
الشالالرطة. ومد الطرق املعه دة ل حقيق ذل   نشالالاء فرقة عمل   بع مباشالالرة لكبري ضالالباط الشالالرطة املسالالؤو  عد 
وضالالالالالع خطة للخفارة اجمل معية ورصالالالالال   نفيذها. وينبغي  ن يك ن قائ  فرقة العمل مد كبار ضالالالالالباط الشالالالالالرطة، 

ربات والرغبة؛  و، ل ى بناء ق رات مثل نائب مف ض  و مف ض مسالالالالالالالالالالالاع ، ي م ع مبا يلزم مد املؤهتت واخل
ال ولة املضالالالالاليفة، اخ يار مرشالالالالالح مؤهل بشالالالالالكل مناةالالالالالب ميكد   ريبه وحتضالالالالالريه يف وقة قصالالالالالري لقيادة جه د 

 اخلفارة اجمل معية علا املس  ى ال نفيذي وعلا مس  ى العمليات واملس  ى ال ك يكي.
شااالنها تحدد شاااكل ممارساااة  إجراء تقييم مشاااترس مع الشاااررة المحلية للعوامل التي مج 8-7-6

ينبغي لضالالالالالباط شالالالالالرطة األمم امل ح ة  ن يفهم ا  ن ظروف  - الخفارة المجتمعية علو الصااااعيد المحلي
 نفيذ اخلفارة اجمل معية يف بيئة ما بع  النزا  ي لف عد الظروف امل ج دة يف بل اهنم األصالالالالالالالالالالالالالالاللية. ولذل  

اصالالالة للبل  املضالالاليف والظروف اخلاصالالالة للبعثة. ينبغي  كييف املمارةالالالات امل صالالالا با ل ناةالالالب الظروف اخل
وق  و جهة خلرباء اةالالالالالالالالالالال شالالالالالالالالالالالاريني يف شالالالالالالالالالالالؤون الشالالالالالالالالالالالرطة يف بعثات  ابعة ل مم امل ح ة، وكذل  يف برامج 
املسالالاع ة الثنائية، ان قادات بسالالبب   صالالي هم مبمارةالالات ال   ناةالالب مع الظروف احمللية. و عرضالال ا لتن قاد 

بل وم ضالالالالالاربة،  صالالالالال س ممارةالالالالالات عملية مسالالالالال م ة مد اخلربة  يضالالالالالا بسالالالالالبب  ةالالالالال ائهم نصالالالالالائح ت لفة، 
 املك سبة يف بل اهنم األصلية.

وعلا الرغم مد  نه مد املمكد  طبيق مبادئ اخلفارة اجمل معية علا املسالالالالالالالالالالالالالالال  ى العاملي، فهي  8-7-7
حت اج  ىل ال كييف ل  ناةالالالالالالالب مع ظروف كل بل  علا ح ة. وهذا األمر ي طلب  جراء  قييمات للظروف 
احمللية اليت ميكد  ن  ؤثر علا كيفية ممارةالالة اخلفارة اجمل معية. وينبغي للخرباء االةالال شالالاريني  ن ي حاوروا مع 
الشالالالالالالالالالالالالالالالرطة احمللية واملسالالالالالالالالالالالالالالالؤولني احلك ميني واخلرباء غري احلك ميني  صالالالالالالالالالالالالالالال س الطرق اليت ميكد با  طبيق 

املؤةالالسالالات احمللية وق رات الشالالرطة اليت  اةالالرتا ي يات اخلفارة اجمل معية. والغرض مد هذا ال قييم ه  حت ي 
 ميكد اة خ امها ل نفيذ اخلفارة اجمل معية واليت ي عني  دخا   غيريات عليها.

وينبغي  ن ي فهم، مع ذلالال ،  ن كالالل بلالال  حالالالالالة فريالال ة  ىل حالال  مالالا، وه  مالالا يسالالالالالالالالالالالالال  جالالب مد اخلرباء  8-7-8
 خرى مد قائمة  جراءاهتم وفقا ملا  ق ضيه الظروف.االة شاريني  ن يك ن ا منف حني و ن يضيف ا  شياء  و يطرح ا  

وضع ونشر  طة لجعل الخفارة المجتمعية وي ااستراتيجية المحورية في عمل الشررة  8-7-9
باالةالالالالالالالالالال ناد  ىل  قييمات  - التي يلتزم بها رسااااااااميال قادة الشااااااااررة وميروم مج دصااااااااحا  المصاااااااالحة
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مم امل ح ة االةالالالالالال شالالالالالالاريني وم يري الشالالالالالالرطة يف ال ولة املؤةالالالالالالسالالالالالالات والق رات احمللية، ي عني علا خرباء األ
املضاليفة صالياغة ممارةالات ميكد  نفيذها، ويك ن مد املعق    ن ي   قع  قبلها مد الشالرطة احمللية واجلمه ر. 
وهذا الن   مد  ع اد االةالالالالالالالالالالالالالالالرتا ي يات عد بينة مد األم ر ه  مف ا  الن ا  يف  نفيذ اخلفارة اجمل معية. 

خلفارة اجمل معية بشكل مشرتر بني الشرطة احمللية وممثلي احلك مة وشرطة األمم امل ح ة،   ضع خطة ا وملا
فجن ذل  يك ن  يضالالالالالا وةالالالالاليلة حا ة للحصالالالالال   علا االل زام احمللي الضالالالالالروري للقب   األول واالةالالالالال مرارية 

 علا امل ى الط يل.
ة خطية علا الربنامج ال نفيذي، وينبغي خلرباء األمم امل ح ة االةالال شالالاريني احلصالال   علا م افق 8-7-10

مبالالا يشالالالالالالالالالالالالالالالمالالل  يضالالالالالالالالالالالالالالالالا ال م يالالل يف املسالالالالالالالالالالالالالالال  يالالات املطل بالالة، وفقالالاس للمبالالادئ ال  جيهيالالة إلدارة عمليالالات حفظ 
ر، ودليل األمم امل ح ة 2015-08السالالالالالالتم/ دارة ال عم املي اين امل علقة ببناء ق رات الشالالالالالالرطة و ط يرها )

 ر.2018 عمليات الستم )لل نسيق بني اجلهات املاحنة و دارة األم ا  يف
فرقة العمل المعنية بالتنفيذ تحدد نيفية تنظيم إدارة الخفارة المجتمعية دا ل الشااااااااااررة  8-7-11

مد  جل  نفيذ اخلفارة اجمل معية، ي عني علا الشالالالالالالرطة احمللية  ن حت د مد  - ومج سااااايكو  مسااااااوال عنها
ا. وهنار ع ة الب ائل، لكل منها نقاط ق ة ةالالالالالاليق م بأنشالالالالالالطة اخلفارة اجمل معية ومد ةالالالالالاليك ن مسالالالالالالؤوال عنه

 .1ونقاط ضعف. ويرد م جز هلا يف الرةم البياين 
إساااناد المسااااولية عج تنفيذ الخفارة المجتمعية إلو واحد مج نبار القادة يكو  مسااااوا  8-7-12

له يضالطلع كبري ضالباط الشالرطة مبسالؤوليات هي مد الكثرة حبيث لد  سالمح  - مباشرة دمام نبير الضبا 
بأن ي  ىل بنفسالالالالالالالاله العمليات التزمة ل ط ير اخلفارة اجمل معية. وملا كان الغالب  ن احلالة  نطبق  يضالالالالالالالالاس علا 
 ي واح  مد كبار القادة،  ذ هم مكلف ن  ةالالاةالالا مبسالالؤوليات  خرى، فجن  فضالالل مسالالار للعمل ه   نشالالاء 

ية. فالشالرطة اجمل معية حت اج  ىل قائ  وظيفة  ك ن مسالؤولية شالاغلها احلصالرية هي  دارة  نفيذ اخلفارة اجمل مع
م فر  يشالالالالالالالالرف علا ويع ج انب  ط يرها وي افع عنها ضالالالالالالالال  حماوالت اةالالالالالالالال خ ام م اردها، وخصالالالالالالالال صالالالالالالالالا 
 فرادها، ألغراض  خرى. ومد الضالالالالالالالالالالروري  يضالالالالالالالالالالا  ن يك ن هنار اةالالالالالالالالالال قرار يف هذه ال ظيفة، حبيث  ك ن 

 القيادة م ناةقة ط ا  عملية  ط ير اخلفارة اجمل معية.
 - إتاحة التدريد للمديريج والمشااااااارفيج الميدانييج بشااااااال  متطلبات الخفارة المجتمعية 8-7-13

مد غري املمكد حتقيق  غيري اةالالالالالالالالالالالالالالالرتا ي ي اع مادا علا ال  جيهات ال غري. فاألمر ي طلب مد ضالالالالالالالالالالالالالالالباط 
ا مد ةالالالالالالالاللسالالالالالالالاللة القيادة، علا ويع املسالالالالالالالال  يات،  ق ع ال عم للخفارة اجمل معية، و ن يق م ا،  ذا كان ا جزء

قيادة اخلفارة اجمل معية، ب يسالالالري املمارةالالالات اليت  ؤدي  ىل ال  اوب وال شالالالاور وال عبئة وحل املشالالالاكل. ومد 
املهم ج ا  ن ي أك وا مد  ن مر وةالالالالالالالاليهم ميلك ن وق ا  صالالالالالالالالصالالالالالالالال نه ألنشالالالالالالالالطة اخلفارة اجمل معية. وهذا  مر 

عملها ح   االةالالال  ابة حلاالت الط ارئ. صالالالعب يف كثري مد األحيان ألن  جهزة الشالالالرطة متيل  ىل  نظيم 
وألن هذه االح ياجات ذات  ول ية، كثرياس ما ي نظر  ىل ضالالالالالالالالالالالالالالالباط اخلفارة اجمل معية علا  هنم اح ياطي مد 

 الق ى العاملة اإلضافية ال ي م االة فادة منه بالشكل الكايف.
اخلفالالارة    طلبالالهمالالا  بالالالنظر  ىل - إعااداد مشاااااااااااااريع تجريبيااة في مجااال الخفااارة المجتمعيااة 8-7-14

اجمل معية مد  غيري يف  نشالالالطة الشالالالرطة امل عارف عليها، ي عني علا  جهزة الشالالالرطة النظر يف  نشالالالاء مشالالالاريع 
هبريبية ل ط ير اخلربة يف فا  ممارةالالالالالات اخلفارة اجمل معية. وعم ما،  ع م  املشالالالالالاريع ال  ريبية، يف املمارةالالالالالة 

و  يح املشاريع ال  ريبية ار كاب األخطاء فية، مثل مراكز الشرطة. علا الصعي  العاملي، علا القيادة اجلغرا
و صالالالالالالالالالحيحها دون  ن ينا  ذل  مد مصالالالالالالالالال اقية الربنامج بأكمله. وميكد ذل   يضالالالالالالالالالا مد  ن اج فم عة مد 
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املمارةالالالالالالالني الذيد ميكد االةالالالالالالال عانة بم ل  ةالالالالالالاليع نطاق الربنامج عن ما حيني وقة ذل . وألن  فراد الشالالالالالالالرطة 
ميكد  ن يك ن هلم  ةالالالالالهام ال يق ر بثمد يف  قنا   “الرواد” فضالالالالالل مد  قراهنم، فجن هؤالء  ي علم ن بشالالالالالكل

 امل شككني مد الضباط بأن اخلفارة اجمل معية مبق ورها  ن حت    غيريا  جيابيا.
ولكي  ن ح املشاريع ال  ريبية، جيب  ن  ك ن هنار اة مرارية يف ال عم املؤةسي، واة قرار  8-7-15

 املكلفني با، وال ةيما كبري قادهتا، وبيئة  شغيلية  ساع  علا ال علم مد ال  ربة. امل ظفني
با  الخفارة المجتمعية تنساااااااااااجم مع دودا  الخفارة  8-7-16 وضاااااااااااع معايير لتقييم دداء ضااااااااااا

 ذا كانة اخلفارة اجمل معية هت ف  ىل نفس ما هت ف  ليه  عما   نفاذ القان ن ال قلي ية،  - المجتمعية
منع اجلرمية، فجن األةاليب اليت  س خ مها ت لفة. لذل ، جيب  قييم  داء الضباط املكلفني باخلفارة وه  

اجمل معيالالالة، و عيينهم يف هالالالذه ال ظالالالائف، وفقالالالا للم طلبالالالات اجلالالال يالالال ة. وينبغي لفرقالالالة العمالالالل املعنيالالالة بالالالاخلفالالارة 
ظائف ول قييم  داء الضالالالالباط اجمل معية  ن  ضالالالالع، علا ةالالالالبيل األول ية، معايري ل صالالالالف األدوار/  صالالالاليف ال  

  ناةب مع امل اصفات املطل بة ملمارةة اخلفارة اجمل معية.  ىل جانب ذل ، لد يطلب الضباط  عيينهم يف 
وظالائف اخلفالالارة اجمل معيالالة ولد يضالالالالالالالالالالالالالالالطلع ا بالأدوارهم بالجختس  ذا كالان ا يع قالال ون  ن األنشالالالالالالالالالالالالالالالطالالة اجلال يال ة 

  ك ن م ضع  ق ير ومكافأة. لد
غالبا ما  ب   دوائر  - األفراد بشااااااال  دودا  ودسااااااااليد الخفارة المجتمعيةتثقيف جميع  8-7-17

الشالالالالالالالالالالالرطة  نفيذ للخفارة اجمل معية بجعطاء ويع األفراد   جيهات  ةالالالالالالالالالالالاةالالالالالالالالالالالية يف هذا الشالالالالالالالالالالالأن. وهذا خطأ 
ي م  خضا  األفراد ل  ريب  كثر  عمقا ويصصا و     ح فرصة مباشرة هلم ل طبيق ما  علم ه. عتوة    ما
 - ا ذلالال ، جيالالب  كييف عمليالالة ال ثقيف يف اخلفالالارة اجمل معيالالة ل تئم ال ظالالائف اليت ةالالالالالالالالالالالالالالاليؤديهالالا األفرادعل

القيادة العليا، اإلشالالالالالالالراف املي اين، املمارةالالالالالالالة العملية. لذل  فجن  فضالالالالالالالل اةالالالالالالالرتا ي ية هي ال خطيا ل ق ع 
 املسؤوليات املن طة بم.ال  ريب بشأن اخلفارة اجمل معية عقب  كليف الضباط بالقيام مبهامها و  ضيح 

ويف ال قة نفسالالالالالالالالالالالاله، فجن اشالالالالالالالالالالالالرتاط القيام بعمل الشالالالالالالالالالالالالرطة باع باره خ مة   ق م ل فراد ي طلب  8-7-18
ط يل األم  جلميع األفراد، امل نيني منهم واحملّلفني، مد  جل كفالة اق ناعهم الفعلي. وينبغي  ن  “ لقينا”

د يف  قرب وقة ممكد. وينبغي  ن يشالالالالالالمل ال  ريب يصالالالالالالبح هذا األمر عنصالالالالالالرا  ةالالالالالالاةالالالالالاليا يف   ريب اجملن ي
كيفية ال فاعل مع اجلمه ر، واالة ما  باحرتام  ىل الشكاوى امل علقة باخل مة املق مة مد الشرطة، و حالة 
األشالالالالخاس احمل اجني للمسالالالالاع ة  ىل املكا ب وال كاالت املناةالالالالبة، واحلصالالالال   علا املشالالالال رة  صالالالال س منع 

ع املخ صالالالالالالالالالالالني يف اخلفارة اجمل معية. و ذا  مكد، مد األفضالالالالالالالالالالالل  خذ اجمل مع اجلرمية، و نسالالالالالالالالالالاليق األنشالالالالالالالالالالالطة م
و ةالالالالالالالالالالالالالهاما ه الصالالالالالالالالالالالالالادقة يف االع بار ل ى  صالالالالالالالالالالالالالميم و ق ع هذا ال  ريب مد  جل كفالة ال عامل ب قة مع 

 يري ه/حي اجه اجمل مع ومع تاوفه و  قعا ه وم ى رغب ه يف ال فاعل مع الشرطة. ما
خلفارة اجمل معية  ىل ما بع  املرحلة ال  ريبية، ي عني علا ويع  فراد الشرطة ومع ام  اد  نشطة ا 8-7-19

 ن يعرف ا ما هي اخلفارة اجمل معية وما  ةالالالالالالالباب  نشالالالالالالالائها. ومد املهم بشالالالالالالالكل خاس  ن يفهم ويع األفراد 
لفكرة ويقّ روا كيف  سالالالالالالالالال طيع اخلفارة اجمل معية املسالالالالالالالالالاع ة يف احل  مد اجلرمية ومنعها، وال ةالالالالالالالالاليما دحض ا

ال ي م فيها  نفاذ الق انني. فاخلفارة اجمل معية شالالالالالالكل  “شالالالالالالرطة م سالالالالالالاهلة”القائلة بأن اخلفارة اجمل معية هي 
 مد  شكا   عما  الشرطة، مثلها مثل ال وريات وال حقيق واالة  ابة حلاالت الط ارئ. “حقيقي”
يبية ق  اةالالالالالال غرقة ال قة بع   ن  ك ن املشالالالالالالاريع ال  ر  - رصااااد وتقييم المشاااااريع التجريبية 8-7-20

الكايف إلقامة اخلفارة اجمل معية ول ح   برافها  ثرها املنشالالالالالالالالال د، ينبغي  قييم هذه املشالالالالالالالالالاريع وفقا أله اف 
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اخلفارة اجمل معية. وللقيام بذل ، رمبا دعة الضالالالالالرورة  ىل االةالالالالال عانة  رباء خارجيني. وميكد لشالالالالالرطة األمم 
 ة علا  صميم برامج  قييم ةليمة و  فري امل ارد هلا.امل ح ة  ن  ق م ب ور رئيسي يف املساع 

  ب كر طرق ي بني مد ختهلا لل مه ر  ن اخلفارة اجمل معية  عزز السالالالالالالالالالالالالالالالتمة و قلل مد اخل ف  8-7-21
 مد اجلرمية: مكاةب ةريعة.

وبالنظر  ىل  ن اخلفارة اجمل معية ةالالالالالالال  اجه ح ما  شالالالالالالالكيكا ومعارضالالالالالالالة فعلية، ينبغي العمل علا  8-7-22
 براز قيم ها. فضالالالالالباط الشالالالالالرطة و عضالالالالالاء اجمل مع احمللي لد يسالالالالال طيع ا صالالالالالربا حيا  برنامج ال  ظهر له ف ائ  
ملم ةالالالالة يف  م  قصالالالالري  ىل ح  ما، واألةالالالال   مد ذل ، ق  يع رب ةالالالالببا يف زيادة اجلرائم املبلن عنها. ولكي 

خت  م ة معق لة، حتسالالنا ملم ةالا  سالال مر اخلفارة اجمل معية باع بارها اةالالرتا ي ية  ةالالاةالالية، جيب  ن حتقق، 
 مد حيث الستمة العامة و راجع اخل ف مد اجلرمية والرضا عد خ مة الشرطة.

ويف ال قة نفسالالالالالالالالالالاله، ينبغي االعرتاف بأن  ثبات فعالية  ي اةالالالالالالالالالالالرتا ي ية للشالالالالالالالالالالالرطة يف مكافحة  8-7-23
بيانات اجلرمية غري كافية ويك ن  اجلرمية، مبا يف ذل  اخلفارة اجمل معية، ليس باألمر السالالهل. فغالبا ما  ك ن

ال حليل معق ا مد الناحية املنه ية. وينبغي  ن يضالالالالالالع اخلفارة اجمل معية للمحاةالالالالالالبة، ولكد ليس  كثر مد 
  ي اةرتا ي ية  خرى مد اةرتا ي يات الشرطة املصممة للح  مد اجلرمية.

 ي راجع برنامج ال نفيذ احمللي يف ض ء هذه ال قييمات. 8-7-24
 ن اهل ف الرئيسالي مد  نشالاء مشالاريع هبريبية ه  يف  صالحيح  وجه القصال ر يف ال نفيذ، وليس  8-7-25

اياذ قرار هنائي بشالالالالالالالالالالالالالالالأن قيمة برامج اخلفارة اجمل معية. فمكافحة اجلرمية ومنعها  مر معق . وال ميكد  ن 
ع بة،  ن  ثبة علا الف ر ي  قع مد اةرتا ي ية واح ة، وال ةيما مد اةرتا ي ية كاخلفارة اجمل معية يف الص

ج ارهتا. ومد َث، فجن  ط ير اخلفارة اجمل معية ه  اقرتا  ط يل األم  وجيب  ن مينح ال قة الكايف ملراجعة 
 ممارةا ه وصقلها.

 ي  ةَّع نطاق ممارةة اخلفارة اجمل معية  ىل ويع وح ات العمليات املناةبة. 8-7-26
ويع  حناء العا   نفيذ اخلفارة اجمل معية علا الف ر ويف كل حاو  ع د مد وكاالت الشالالالالالالالالالالالالالالرطة يف  8-7-27

مكان. وهذا خطأ. فاخلفارة اجمل معية ال   طلب  غيريا يف كيفية هباوب ويع ضالالالالالالالالالالالالالباط الشالالالالالالالالالالالالالرطة فحسالالالالالالالالالالالالالب، 
 ي  -  طلب  يضالالالالالالالالالالالالا  ط ير  شالالالالالالالالالالالالكا  معينة مد ال فاعل مع اجمل معات احمللية وهن   ا خاصالالالالالالالالالالالالة ملنع اجلرمية  بل

اور وال عبئة وحل املشالالاكل. و غيري ال  جه بذا النح  ال ي م بني عشالالية وضالالحاها. وعتوة علا ال  اوب وال شالال
ذل ، مد غري ال اقعي  ن ي  قع  ح   ن اخلفارة اجمل معية ةالالالالالالالالالالالالي رر ويع  فراد الشالالالالالالالالالالالالرطة علا الف ر ما هلا مد 

ا وعلا حن  ةالالالاليء. قيمة. ولذل ، مد األفضالالالالل  ن يب   العمل صالالالالغريا وعلا  ةالالالالس جي ة ع ض  ن يب   كبري 
فلد  رتةالالالالالالالالالخ اخلفارة اجمل معية يف  جهزة الشالالالالالالالالالرطة  ال عن ما يرى  فرادها و عضالالالالالالالالالاء اجمل معات احمللية احمليطة با 

 منافعها ويصرون علا اإلمسار بزمام  م رها بأنفسهم.
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  استراتيجيات تعبئة الموارد - 9
 
امل ارد اليت متكنها مبفردها مد م اجهة املشالالاكل ال مت ل  الشالالرطة ووكاالت  نفاذ القان ن األخرى  9-1

فز علا  عبئة امل ارد  املعاصالالالرة كلها؛ غري  ن  طبيق اةالالالرتا ي ية م روةالالالة جي ا للخفارة اجمل معية ميكد  ن حي 
بن ا   كرب. وحيثما  علا كل مد املس  ى ال طين واإلقليمي و/ و احمللي مد  جل ال ص ي هلذه املشاكل

ة األمم امل ح ة  ن  قرت   عبئة ال م يل مد ال كاالت/البل ان املاحنة ملشالالالالالالالالالالاريع اخلفارة  مكد، ميكد لشالالالالالالالالالالرط
اجمل معية، وخاصالالالالالالالالالالالالالالالة حلمتت ال  عية اجلماهريية ذات الصالالالالالالالالالالالالالالاللة اليت   نفذ مد  جل  قليص العنف واجلرمية 

مم امل ح ة و ط ير مراكز الشالالالرطة  و بناء مرافق ج ي ة فيها هلذه األغراض. ولذل ، جيب علا شالالالرطة األ
 ن  قيم روابا  عاونية وثيقة مع ويع اجلهات الشريكة يف اخلفارة اجمل معية اليت  س طيع املسامهة يف عملية 

 ، و ن  ساع  يف اياذ  جراءات واضحة ل يسري اة خ ام امل ارد املطل بة بالشكل املتئم.حل املشاكل
ول الثنائي دورا رئيسالالالاليا يف  صالالالالت  الشالالالالرطة وعادة ما  ؤدي اجلهات الشالالالالريكة علا املسالالالال  ى ال  9-2

وبالالاقي وكالالاالت  نفالالاذ القالالان ن ويف  عالالادة هيكل هالالا و عالالادة بنالالائهالالا يف حالالاالت النزا  ومالالا بعالال  ان هالالاء النزا . 
وي صالالالالالالالالا بق ة بجنشالالالالالالالالاء آلية مشالالالالالالالالرتكة بني اجلهات ال طنية وال ولية ل نسالالالالالالالاليق ال م يل الذي  ق مه اجلهات 

ثل رفيع املس  ى لسلطات ال ولة املضيفة ورئيس عنصر شرطة األمم امل ح ة املاحنة، يشارر يف رئاة ها مم
مد  جل  ن   يح هذه اآللية، يف املقام األو ، حمفت مف  حا وشالالالالالالالالالفافا ل نسالالالالالالالالاليق املع نة املالية واملسالالالالالالالالالامهات 
ر األخرى املق مة يف صالالالالالالال رة دعم مادي ل نشالالالالالالالطة امل علقة بالشالالالالالالالرطة؛ ومد  جل هبنب االزدواجية واإله ا

كذل . وميكد االطت  علا مزي  مد املعل مات يف دليل شالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة لل نسالالالالالالالالالالالالاليق بني اجلهات 
 املاحنة و دارة األم ا  يف عمليات الستم.

 
  الرصد والتقييم - 10

  
  الرصد 10-1

 
اةالالالالالالال نادا  ىل حتليل خا األةالالالالالالالاس األصالالالالالالاللي و قييمات املؤةالالالالالالالسالالالالالالالات والق رات احمللية، ينبغي  10-1-1

لشالالالالرطة األمم امل ح ة وامل يريد احملليني  ن يق م ا بصالالالالياغة ممارةالالالالات ميكد  ن   نّفذ ويك ن مد املعق    ن 
ي  قع املرء  هنا ةالالالالال حظا بالقب   مد الشالالالالالرطة واجلمه ر يف ال ولة املضالالالالاليفة. وكي ي سالالالالالىن حتقيق  ي ه ف 

ع اجلهات الشالالالالالالالالالالالالالريكة هلا علا واقعي قابل لل حقيق، ي عني علا شالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة  ن  ق م، هي ووي
 الصعي يد االةرتا ي ي وال نفيذي، برص  ال ق م حن  حتقيق هذا اهل ف و قييمه واإلبت  به.

وباع بار اخلفارة اجمل معية عملية مسالالالالالال مرة ومرنة، فهي  ركز علا اآلثار ط يلة األجل ويضالالالالالالع  10-1-2
  اإلةالالالالالالالالالالالالالهامات وال قييمات وال عليقات اليت  رد لل قييم املن ظم علا  ةالالالالالالالالالالالالالاس الن ائج والن ا ج املرج ة. و ع

باةالالالالالالالال مرار مد داخل منظ مة الشالالالالالالالالرطة وخارجها ضالالالالالالالالرورية إلعا  اخلفارة اجمل معية. وجيب ال خطيا بعناية 
جلميع مراحل  نفيذ اخلفارة اجمل معية ووضع اإلطار الزمين املتئم هلا ل حقيق  قصا ق ر مد الن ا ؛ فحك 

 فشالالالالالالالل  ذا ن فذت بشالالالالالالالكل ةالالالالالالاليئ. وجيب  ن يسالالالالالالال  يب ال خطيا لتح ياجات  األفكار اجلي ة ميكد  ن
 والظروف واألول يات امل غرية.
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وال ب  لشالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة  ن  ضالالالالالالالالالالالالالالع  ه افا واقعية وقابلة لل حقيق علا امل يني الط يل  10-1-3
ضع اجلهة ) اجلهاتر الشريكة والقصري، و ن حت د  ول يات وغايات واضحة ل حقيقها. وي عني عليها  ن ي 

هلا للمسالالالالالالالالالالالالالالالاءلة عد اإلجراءات اليت   علد ال زامها با و ن  بادر  ىل  جراء  ي  غيريات مطل بة ل حسالالالالالالالالالالالالالالني 
الن ائج يف البيئة اليت  عمل فيها البعثة. وةالالالالالالالالالالاليسالالالالالالالالالالالاع  احلفظ املن ظم لسالالالالالالالالالالال تت البيانات امل علقة باخلفارة 

 عراض العملية القائمة اليت جيري مد ختهلا  نفيذ اجمل معية علا رصالالالال  الربنامج بفعالية، حيث ةالالالالي يح اةالالالال
 اةرتا ي يات اخلفارة اجمل معية.

وباع بار اخلفارة اجمل معية  ق م علا العناية امل جهة للغري، فهي يضالالالالالالالالالالالالالالالع لل قييم املن ظم علا  10-1-4
فاذ القان ن  ن  ةالالالالالالالاس الن ائج والن ا ج املرج ة منها. ويف ال قة نفسالالالالالالاله، ينبغي إلدارة الشالالالالالالالرطة ووكاالت  ن

 شالال ع  نشالالطة البحث وال ط ير الرامية  ىل حتسالالني خ ماهتا اةالال نادا  ىل م ضالال   اخلفارة اجمل معية. وةالالي  ىل 
رئيس عنصالالالالالر الشالالالالالرطة رصالالالالال   نفيذ االةالالالالالرتا ي ية و قييمها مد خت   نظمة الرصالالالالال  واإلبت  القائمة اليت 

بربنامج اخلفارة اجمل معية، كما ةالالال ح في به  . وةالالال عرتف شالالالرطة األمم امل ح ةر8) سالالال خ مها البعثات حاليا
و ق م بال عاية له. وةالالالال  عرض ن ائج ال قييم علا اجلهات الرئيسالالالالية صالالالالاحبة املصالالالاللحة، وعلا احلك مة،  ذا 

 لزم األمر.
وفيما ي علق بال قييم املسالالالالال مر، جيب  ن ي ا   قرير خاس يف هناية فرتة معينة، كأن ي ا  علا  10-1-5

نصالالالف ةالالالن ي  و ةالالالن ي. وينبغي  ن يعكس ال قرير ما يلي مد ال الالت املسالالالاع ة   ةالالالاس ربع ةالالالن ي  و
يف ال نبؤ، واملؤشالالالالالالرات، وال قييمات، وال حليتت، واملمارةالالالالالالات اجلي ة، وال روس املسالالالالالال فادة، وال  صالالالالالاليات 

 الرامية  ىل ال حسني:
، جيب رصالالالالال  وقياس م ى ثقة اجمل مع احمللي يف شالالالالالرط ه واطمئنانه يء وال وقبل كل شالالالالال ) ر 

عنها، بغض النظر عما ميكد  ن يشالالالالالالالال ب هذه العملية مد قصالالالالالالالال ر يف ب اي ها.  “رضالالالالالالالالاه”هلا، وليس فرد 
وهذا املؤشالالالر الن عي رمبا يك ن  كثر  مهية لن ا  اخلفارة اجمل معية علا امل ى الط يل مد املؤشالالالرات ال اردة 

 متيل  كثر حن  الطابع الكمي؛  دناه اليت
اإلحصالالالالالاءات اليت   عّ  بشالالالالالأن ما يرد مد بتغات/شالالالالالكاوى   علق باجلرائم خت  الفرتة  )بر 

املشالالم لة بال قرير، واليت  ك ن مقسالالمة بشالالكل حم د  ىل جرائم ماةالالة باحلياة )كالق ل واالغ صالالاب وما  ىل 
 ذل ر؛ذل ر وجرائم ماةة باملم لكات )كالسرقة والغش وما  ىل 

اإلحصالالالالالالالاءات اليت   عّ  بشالالالالالالالأن  نشالالالالالالالطة منع اجلرمية، مصالالالالالالالنفة حسالالالالالالالب القطا  واملنطقة  )جر 
 ىل ذل ، وع د الضالالالالالباط املشالالالالالاركني يف  نشالالالالالطة منع اجلرمية، مثل اخلفارة وال وريات، وبرامج اإلرشالالالالالاد  وما

 وال  عية، وما  ىل ذل ؛
لفرتة قي  االةالالالالالال عراض بالفرتة دراةالالالالالالة االهباهات؛ و ك ن عبارة عد دراةالالالالالالة   قارن فيها ا )در 

اليت ةالالالالالبق ها. وهب ر اإلشالالالالالارة  ىل  ن ع د اجلرائم املبلن عنها ميكد  ن ير فع يف الفرتة قي  االةالالالالال عراض  ذا 
 ط بقة فيها اةرتا ي ية اخلفارة اجمل معية بن ا ؛

، واليت  نشالالالالطة البحث وال ط ير اليت  رمي  ىل  جياد  ةالالالالاليب وهنج ج ي ة للخفارة اجمل معية )هر 
  ع رب  ةاةا مرجعيا ألفضل املمارةات املق بسة مد الشرطة وباقي وكاالت  نفاذ القان ن يف  ماكد  خرى؛

__________ 
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ال راةالالالالالالات اليت  رصالالالالالال  مؤشالالالالالالرات السالالالالالالل ر اجمل معي وال الالت املسالالالالالالاع ة يف ال نبؤ به  )ور 
 والقان نية وال كن ل جية؛واآلثار املرت بة علا ال غرّيات االق صادية واالج ماعية والسياةية والبيئية 

 حت ي  ال روس املس فادة مد املمارةة العملية السابقة؛ )زر 
  ق ع   صيات لتر قاء باخلفارة اجمل معية. ) ر 

وةيؤدي نظام فعا  للرص  وال قييم يك ن ممل كاس لل ميع  ىل اة عادة الثقة يف الشرطة وباقي  10-1-6
 الثقة ب ورها يف  عزيز االة قرار يف اجمل مع يف مرحلة ما بع  النزا .وكاالت  نفاذ القان ن، وة ساع  هذه 

 
  التقييم 10-2

 
يناقش هذا ال ليل  مهية  جراء ال قييمات وي صالالالالالالالالالالالالالالالي بع ة مبادئ إلع ادها. و   م ال قرير  10-2-1

 ال قة.مبناقشة قصرية ح   كيفية ال قليل مد  كلفة ال قييم  ىل  دىن ح  ممكد دون ال ضحية بشرط 
 و  ناو  برامج ال قييم املعروضة هنا  ربعة  ةئلة، هي: 10-2-2

  ىل  ي م ى  جادت شرطة األمم امل ح ة يف  نفيذ برافها يف فا  اخلفارة اجمل معية؟ ) ر 
 ىل  ي م ى عحة شرطة ال ولة املضيفة يف  ن    مج يف برافها ال شغيلية اةرتا ي ية  )بر 

 يت  رعاها األمم امل ح ة؟اخلفارة اجمل معية ال
 ىل  ي م ى حققة اةالالالالالالالالالالالالالالالرتا ي ية اخلفارة اجمل معية اليت  رعاها األمم امل ح ة الن ا   )جر 

 حمليا يف حتسني مراقبة اجلرمية ومنعها وحتسني العتقة بني الشرطة واجلمه ر؟
املمارةالالالالالالالالالالة  كيف قام الضالالالالالالالالالالباط الذيد   رب ا علا اخلفارة اجمل معية باةالالالالالالالالالال خ ام مهاراهتم يف )در 

العملية، وما املشاكل اليت اعرتض هم عن   داء واجباهتم )ة اء علا املس  ى ال اخلي  و مع اجمل معات احملليةر، 
 وكيف وزع هم اإلدارة علا م اقع العمل؛ وما ه  م  ةا الفرتة اليت يقضيها كل منهم يف اخلفارة اجمل معية؟

اةالالالالالالات العامة، مثل ةالالالالالالياةالالالالالالة األمم امل ح ة ل شالالالالالال يع مد املهم  قييم السالالالالالالي - دومية التقييم 10-2-3
 اخلفارة اجمل معية، لع ة  ةباب، هي:

 ال قييم يبني هل كل ما اة  ثمر مد وقة وما  وجه  حيقق الن ائج املرج ة منه  م ال؛ ) ر 
هذه العمليات هلا  مهي ها يف  قنا  اجلهات صالالالاحبة املصالالاللحة وكذل  اجلهات املشالالالاركة  )بر 

  دعم الربامج اجل ي ة واملب كرة؛بأن  س مر يف
ال قييم ي فر معل مات  في  يف حتسالالالالالالالالالالالالالالالني  دارة الربامج، مما يسالالالالالالالالالالالالالالالمح ب ع يلها مد  جل  )جر 

 حتسني فرس عاحها؛
 فضالالالل ”ال قييم  ةالالالاس ملعرفة ما يصالالاللح وما ال يصالالاللح. وه  ال ةالالاليلة اليت   ك شالالالف با  )در 

لة يف املسالالالالالالال قبل بج قان  كرب. فب ون ال قييم، كثرياس ، حك ي سالالالالالالالىن ال خطيا للمشالالالالالالالاريع املماث“املمارةالالالالالالالات
  ذهب هبارب املاضي هباء. ما
علا الرغم مد  ن ف ائ  ال قييم حتظا باالعرتاف عم ماس، فليس مد املع اد  - مبادئ التقييم 10-2-4

رى ال قييمات يف املنظمات احلك مية. ومد  ةالالالالالالالالالالالالالالالباب ع م  جرائها  ن م يري الربامج ي خذون  منها  ن هب 
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م قفا رافضا. فهم  ش ن  ن  أم الن ائج تيبة لآلما  و ن   عرض برافهم لل ه ي . ومثة ةبب آخر وه  
 ن ال قييم يب و معق ا وصالالالعبا مد الناحية الفكرية. وهذا الشالالالاغل ليس حقيقيا. فجع اد برنامج لل قييم ه  

ة مبالادئ ل ضالالالالالالالالالالالالالالالع برامج  قييم فعالالة مسالالالالالالالالالالالالالالالالألالة  ع د  ىل املنطق السالالالالالالالالالالالالالالالليم يف املقالام األو . وفيمالا يلي عال 
 مص اقية وةهلة االة خ ام: وذات

ينبغي اخ يار املعايري املسالالالالالالالالالالالالالالال خ مة يف احلكم علا م ى عا  الربنامج املطل ب  قييمه  ) ر 
علا  ةالالالالالالالالالالالالاس األه اف املرج ة منه. فال قييم اجمل ي يب   ب  ضالالالالالالالالالالالاليح األه اف اليت   طلع اجلهات القائمة 

ويف حالة  بال خطيا  ىل حتقيقها. واخ يار معايري ال قييم ليس مسالالالالالالالالالالالالألة  قنية ميكد  ف يضالالالالالالالالالالالالها  ىل اخلرباء.
وهي  -اخلفارة اجمل معية، ةالالالاليك ن ه ف شالالالالرطة األمم امل ح ة ه   دماج اةالالالالرتا ي ياهتا األةالالالالاةالالالالية األربع 

يف املمارةالالالات ال شالالالغيلية لشالالالرطة ال و  املضالالاليفة.  ما شالالالرطة  -ال  اوب وال عبئة وحل املشالالالاكل ال شالالالاور و
مد خت  ال عاون مع اجلمه ر الذي ال و  املضالالالالالالالاليفة، فسالالالالالالالاليك ن ه فها ه  حتسالالالالالالالالني مراقبة اجلرمية ومنعها 

 ةيك ن راغبا يف ذل ؛
ينبغي  ن يركز ال قييم علا مالالا حتققالاله الربامج )الن الالائجر وليس علا مالالا  فعلالاله )الن ا جر.  )بر 

يلزم مد  ورغم  نه ال ب  مد ال خطيا ل نشالالالالالالطة الربنافية و  صالالالالالاليفها وقياةالالالالالالها ب قة حك ي سالالالالالالىن اياذ ما
ل نفيذ، فجن هذه األنشالالالالالالالطة ليسالالالالالالالة غاية يف ح  ذاهتا. وينبغي  ن ي قاس عا   جراءات  صالالالالالالالحيحية  ثناء ا

ما ي نشالالالالالالالالالالالالالالر مد  فراد  الربامج علا  ةالالالالالالالالالالالالالالاس ما حتققه مد ن ائج وليس علا  ةالالالالالالالالالالالالالالاس ما ينفق مد  م ا   و
 ي  رب مد السكان احملليني  و ما ي  فر مد مع ات؛ ما  و

وم ع دة األوجه، ينبغي جلهات ال قييم بالنظر  ىل  ن األه اف عادة ما  ك ن معق ة  )جر 
 ن  سالالالالالال خ م مؤشالالالالالالرات م ع دة لقياس األداء. فكلما زادت معايري األداء املسالالالالالال خ مة كان ذل   فضالالالالالالل، 

 شريطة  ن يعكس كل مؤشر جانبا هاما مد ج انب اهل ف؛
ينبغي اخ يالالار معالالايري األداء اليت  بالال و مقالالاييس معق لالالة للن الالا  يف نظر األشالالالالالالالالالالالالالالالخالالاس  )در 

ني با بال رجة األوىل. وبعبارة  خرى، ينبغي  ن  ب و هذه املعايري منطقية ملمارةي الربامج وعمتئها. املعني
 فجذا    كد املعايري كذل ، يفق  ال قييم مص اقي ه، وبال ال يفق  ق ر ه علا ال أثري يف  نفيذ الربامج؛

ح  ممكد. وال ب  مد  ينبغي  ن  ك ن معايري األداء بسالالالالاليطة وةالالالالالهلة الفهم  ىل  قصالالالالالا )هر 
 هبنب املقاييس اليت  س لزم ق را كبريا مد ال فسري الذي ال يق ر عليه  ال اخلرباء. فال عقي  ليس ميزة؛

ينبغي ع م  جراء ال قييمات قبل  عطاء الربامج فرصة ل حقيق الن ا . فال قييم السابق  )ور 
 ألوانه جه  ضائع ويضر بالربامج اليت جيري  قييمها؛

رى ال قييمات دون يطيا مسالالالالالالالالالالالالالالالبق بع  الب ء الفعلي يف  نفيذ الربامج يف  )زر  ينبغي  ال هب 
 رض امليالال ان. فالالال خطيا لل قييمالالات ينبغي  ن يك ن جزءا مد عمليالالة  عالال اد الربامج، حبيالالث ميكد ال نبؤ 

جيري  ا الباملعل مات املطل بة و دراج اشالالالالالالالالالالالالالالالرتاطات  كفل   فري ال ثائق ذات الصالالالالالالالالالالالالالالاللة  ثناء ال نفيذ. وعن م
 ال خطيا بذا الشكل، فعادة ما  ك ن املعل مات األةاةية غري م احة عن  احلاجة  ليها.

ويرد  دناه عرض لثتثة برامج ل قييم جه د األمم امل ح ة الرامية  ىل  ط ير اخلفارة اجمل معية.  10-2-5
له فم عة ت لفة مد  وميثل كل برنامج مسالالالالالالالالالالالالالالال  ى ت لفا مد األنشالالالالالالالالالالالالالالالطة ال نفيذية، ولذل  فكل برنامج

 األه اف علا النح  ال ال:
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عا  شالالالالالالرطة األمم امل ح ة يف  نفيذ اخلفارة اجمل معية يف  طار والية  نفيذية   علق   قييم ) ر 
 بأعما  الشرطة؛

 قييم  ثر برامج اخلفارة اجمل معية اليت  نفذها شالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة علا مؤةالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالات  )بر 
 ا ممارةاهتا؛شرطة ال ولة املضيفة وعل

 قييم  ثر  نشالالالالالالالطة اخلفارة اجمل معية اليت  نفذها شالالالالالالالرطة ال و  املضالالالالالالاليفة ب عم مد األمم  )جر 
 امل ح ة علا الستمة العامة والعتقات اجمل معية.

و رد املبادئ ال  جيهية إلع اد ال قييمات هلذه املسالالال  يات يف ثتثة ج او ، ي ألف كل واح   10-2-6
يعرض مؤشرات األداء  2يبني  ه اف الربنامج اخلاضع لل قييم؛ والعم د  1. العم د منها مد ثتثة  عم ة

يعرض مصالالالالالالالالالالالالادر  3اليت ةالالالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالالال خ م يف حت ي  ما  ذا كانة هذه األه اف ق  حتققة  م ال؛ والعم د 
املعل مات املس خ مة يف كل مؤشر مد مؤشرات األداء. وينبغي كذل   ن  ك ن ال قارير امل علقة مبؤشرات 

 ألداء مصنفة حسب ن   اجلنس والعمر.ا
وينبغي  ال ي نظر  ىل فم عالالة الربامج املبينالالة يف اجلالال او  الثتثالالة بالالاع بالالارهالالا فم عالالة حصالالالالالالالالالالالالالالريالالة.  10-2-7

فحسب السياق، ق   ك ن هنار مقاييس  خرى  كثر متءمة مد  ل  امل رجة يف هذه اجل او ، وق  يك ن 
ةالالالالالاةالالالالالا. وبصالالالالالفة خاصالالالالالة، مبا  ن ال اليات اليت  نظم  عما  األمم بعض املقاييس امل رجة فيها ليس متئما  

 امل ح ة   غري مد حالة  ىل  خرى، فجن معايري  قييم األداء ومصادر املعل مات جيب  ن   غري هي األخرى.
،  رد مبادئ   جيهية ل قييم اجله د اليت  بذهلا شالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة مد  جل 1ويف اجل و   10-2-8

ي ية اخلفارة اجمل معية يف  طار  ي بعثة حلفظ السالالالالالالالالالتم هلا والية  نفيذية يف  عما  الشالالالالالالالالالرطة.  نفيذ اةالالالالالالالالالرتا 
 “ن اج”وباإلشالالالالالالالالالالالالارة  ىل مبادئ ال قييم ال اردة يف الفر  السالالالالالالالالالالالالابق، فجن اهل ف مد هذا الربنامج ه   قييم 

لربامج. وي ناو  الفرعان برامج اخلفارة اجمل معية اليت  نفذها شالالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة، وليس قياس  ثر هذه ا
برامج اخلفارة اجمل معية اليت   عمها شالالالالالالالالالالالالالالالرطة األمم امل ح ة،  ي  ثر هذه الربامج علا  “ن ائج”ال اليان 

 ممارةات شرطة ال ولة املضيفة و أثريها  بعا لذل  علا الستمة العامة والعتقات اجمل معية.
  

 1اجل و    
 المجتمعيةتنفيذ شررة األمم المتحدة للخفارة   

 املصادر مؤشرات األداء األه اف
   التدريد - 1   

    فراد شرطة األمم امل ح ة ) ر

 وثائق املناهج ال  ريبية ج دة املناهج ال  ريبية 
 املتحظة االن قائية ج دة  نفيذ ال  ريب 
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 املصادر مؤشرات األداء األه اف
معرفة ضالالالالالالباط شالالالالالالرطة األمم امل ح ة     

 يلي: مبا
املبادئ اليت ي ضالالالالالالمنها اإلطار  •

 اإلرشادي االةرتا ي ي
 عملية ال نفيذ •
 عملية ال قييم احمللي •

االخ بالالالارات الك الالالابيالالالة واملقالالالابتت 
رى مع الطتب  اليت هب 

 فراد شالالالالرطة ال ولة املضالالالاليفة  )بر
 علا  ربعة مس  يات:

 ال  ريب ال مهي ي •
 ال  ريب امل ق م •
 ال  ريب  ثناء اخل مة •
ال الالال ريالالالب علا نطالالالاق ال كالالالالالالالالة  •

 بأكملها

  

 وثائق املناهج ال  ريبية ج دة املناهج ال  ريبية 
 املتحظة ج دة  نفيذ ال  ريب 
 فهم الضباط لآلم: 

 فم عة املبادئ •
 عملية ال نفيذ •
 ال قييمات احمللية التزمة •

االخ بالالالارات الك الالالابيالالالة واملقالالالابتت 
  رى مع الطتبالاليت    

   إسداء المشورة - 2

دليالل علا  ن بعثالة األمم امل حال ة  األمم امل ح ة فراد شرطة  ) ر
لالالال يهالالالا خطالالالة مك  بالالالة إلةالالالالالالالالالالالالالالالالال اء 

 املش رة

 وثائق البعثة

  ةناد املسؤولية عد 
  نفيذ خطة  ة اء املش رة •
 رص  خطة  ة اء املش رة •

 املص ر نفسه

 ىل  ي حالالال    افق خطالالالة حتالالال يالالال   
 فضالالالالالالالالالل ”اخلرباء االةالالالالالالالالال شالالالالالالالالالاريني 

 “املمارةات

 املص ر نفسه

و الالالالالرية الالالالالال الالالالالفالالالالالالالالاعالالالالالالالالل بالالالالالني اخلالالالالالرباء  
 االة شاريني واملسؤولني احملليني

ال قالالالالالالالارير الالالالالالالال اخليالالالالالالالة واملتحظالالالالالالالة 
 االن قائية
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 املصادر مؤشرات األداء األه اف
ال قييمالالالالالالات الالالالالالالذا يالالالالالالة واملتحظالالالالالالة  ج دة ال فاعل    

 االن قائية
   توفير الموارد - 3

 ح م م ارد البعثة مما يلي: 
 األفراد •
 املع ات •
 امل اد •
 خ مات ال عم •

 وثائق البعثة

اآلراء امل علقالالة مبالال ى كفالالايالالة م ارد  
البعثالالالة املكرةالالالالالالالالالالالالالالالالالة ل ط ير اخلفالالالارة 

 اجمل معية

 وثائق البعثة •
 ال قييمات اخلارجية •
رى مع  فراد  • املقالالابتت اليت هب 

 البعثة واملسؤولني احملليني
اةالالالالالالالالالال  ابة اجمل مع ال ول لطلبات  

املسالالالالالالالالالالالالالالالاع ة اإلمنائية اليت  ق مها 
 البعثة 

 امل ح ةوثائق األمم  •
رى مع  فراد  • املقالالابتت اليت هب 

 البعثة واملسؤولني احملليني
لة بني الطلبات اليت   م ى الصالالالالالالالالالالالالالالال

 ق مها شالالالالالالالالالالالالرطة ال ولة املضالالالالالالالالالالالاليفة 
للحصالالالالالالالالالالالالالالال   علا امل ارد و ه اف 

 اخلفارة اجمل معية

وثالالالالالالالالائق البعثالالالالالالالالة وال قييمالالالالالالالات  •
 اخلارجية

رى مع  فراد  • املقالالابتت اليت هب 
 البعثة

  
يه ف برنامج األمم امل ح ة  ىل  ضالالالالالالفاء الطابع املؤةالالالالالالسالالالالالالي علا االةالالالالالالرتا ي يات األةالالالالالالاةالالالالالية  10-2-9

ال  اوب وال شاور وال عبئة للخفارة اجمل معية يف شرطة ال ولة املضيفة. وهذه االةرتا ي يات األةاةية هي 
ذه االةرتا ي يات . غري  ن الن ا  ال يعين هبربة ه2مد اجل و   1. وهي م رجة يف العم د وحل املشاكل

َث نسالالالالالالالياهنا. فالن ا  معناه  ن  صالالالالالالالبح هذه االةالالالالالالالرتا ي يات هي املمارةالالالالالالالات املع ادة اليت   بعها الشالالالالالالالرطة 
وألن  ضالالالالفاء الطابع املؤةالالالالسالالالالي يع  ه فا . “ ضالالالالفاء الطابع املؤةالالالالسالالالالي”احمللية. وهذا ه  املقصالالالال د بعبارة 

ب صفه  1داء فري ة، فه  م  رج يف العم د صرحيا مد  ه اف برامج األمم امل ح ة وألنه ي طلب مؤشرات  
 فئة خامسة مد األه اف.
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 2اجل و    
 إضفاء الطابع الماسسي علو الخفارة المجتمعية في شررة الدولة المضيفة  

 مصادر املعل مات مؤشرات األداء األه اف
   التجاو  - دوا   

النسالالالالالالالالالالالالالالالبالالالة املئ يالالالة لل غرّي يف طلبالالالات اخلالالال مالالالات  
 باهلا ف

  حصاءات الشرطة

النسالالبة املئ ية لل غرّي يف طلبات اخل مات بزيارة  
  ماكد اخل مة

  حصاءات الشرطة

النسالالالالالالالالالالالالالالبالالة املئ يالالة لل غرّي يف طلبالالات اخلالال مالالات يف  
 الشار 

  حصاءات الشرطة

ال غرّي يف طبيعالالة طلبالالات اخلالال مالالات: الزيالالادة يف  
طلبالالالالات اخلالالالال مالالالالات البسالالالالالالالالالالالالالالاليطالالالالة وغري امل علقالالالة 

 اجلنائية باملسائل

  حصاءات الشرطة

 اة قصاءات آراء اجلمه ر • ج دة اة قبا  طلبات املساع ة باهلا ف 
مكالالالاملالالالات امل الالالابعالالالة اليت جيريهالالالا  •

 املشرف ن مع طالب اخل مة
 املتحظة •

ال  اوب يف مراكز الشالالالالالالرطة ج دة االةالالالالالال قبا / 
 مد جانب الشرطة  و

 اة قصاءات آراء اجلمه ر •
 املتحظة •

 اة قصاءات آراء اجلمه ر • ال ص    ىل مرافق الشرطةج دة  
 املتحظة •

النسالالبة املئ ية لضالالباط الشالالرطة املكلفني بالعمل  
 يف دوريات وقائية بالزي الر ي

 وثائق الشرطة

   التشاور -  انيا

دليل علا قيام الشالالالالالالالالالالالالرطة حبصالالالالالالالالالالالالر مب م عات  
 ال شاور احمل ملة

 وثائق الشرطة •
 العم مي ن املسؤول ن والقادة •

دليل علا   ثيق اجملم عات اليت    اصالالالل معها  
 الشرطة بان ظام

 وثائق الشرطة •
 املسؤول ن والقادة العم مي ن •

و رية عقالالالالالالال  االج مالالالالالالالاعالالالالالالالات بني الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالالالالالالة  
 وفم عات ال شاور

 وثائق الشرطة •
رى مع قالالالالادة  • املقالالالالابتت اليت هب 

 اجملم عات
 وثائق الشرطة اال صا  ع د  فراد الشرطة امل فرغني ملهمة 
 وثائق الشرطة حصر الربامج اجمل معية الرامية  ىل منع اجلرمية 
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 مصادر املعل مات مؤشرات األداء األه اف
   التعبئة -  الثا   

حصالالالالالالالالالالالالالالالر امل اد امل علقالالالة مبنع اجلرميالالالة اليت جيري  
  ع ادها 

 وثائق الشرطة

عالال د وطبيعالالة اجملم عالالات/األشالالالالالالالالالالالالالالالخالالاس الالالذيد  
 ي لق ن امل اد امل علقة مبنع اجلرمية

 

احلماية و  زيعها و ركيبها حتة شالالالالالالالالالالالراء مع ات  
   جيه الشرطة

 وثائق الشرطة •
 اة قصاءات آراء اجلمه ر •

 وثائق الشرطة • ع د مبادرات امل اطنني امل ط عني وطبيع ها 
 رى مع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاملقابتت اليت     •

 األعضاء
عالالال د فم عالالالات/من الالال يالالالات اجمل معالالالات احملليالالالة  

 و شكيلها

 وثائق الشرطة •
 رى مع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    املقابتت اليت •

 األعضاء
حصالالالالالالالالالر  نشالالالالالالالالالطة منع اجلرمية اليت  ضالالالالالالالالالطلع با  

 اجملم عات اجمل معية ب عم مد الشرطة

 وثائق الشرطة •
 رى مع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  املقابتت اليت   •

 األعضاء
عمر اجملم عات اجمل معية اليت  ضطلع بأنشطة  

 منع اجلرمية
 وثائق الشرطة •
 رى مع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  املقابتت اليت   •

 األعضاء
  حل المشانل - رابعا

معرفة شالالالالالالالالالالالالالالالرطة ال ولة املضالالالالالالالالالالالالالالاليفة بعملية حل  
 املشاكل

 االخ بارات الك ابية •
 مقابتت •

فهم السالالالالالالالالالكان احملليني لعمل الشالالالالالالالالالرطة يف حل  
 املشاكل

 االخ بارات الك ابية •
 املقابتت •

ل   وثائق الشرطة ع د وطبيعة املشاكل اليت حت  د وحت 
 اة قصاءات آراء اجلمه ر املشاكلال قييم اجمل معي حلل  
 فضالالالالالل ”دليل علا وج د نظام داخلي ل باد   

 امل بعة يف حل املشاكل “املمارةات
 املتحظة •
رى مع الشرطة  •  املقابتت اليت هب 

اخنفالالالالالالاض عالالالالالال د ا صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاالت و/ و طلبالالالالالالات  
 اخل مات ن ي ة حلل املشاكل

 وثائق الشرطة
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 مصادر املعل مات مؤشرات األداء األه اف
االضالالالالالالطت  با اإلجراءات ال عاونية اليت جيري     

 باالشرتار مع وكاالت حك مية  خرى
 وثائق الشرطة •
رى مالالالالالع  • املالالالالالقالالالالالالالالابالالالالالتت الالالالالاليت هبالالالالال 

مسالالالالالالالالؤول الشالالالالالالالالرطة وغريهم مد 
 املسؤولني احلك ميني

  استدامة الخفارة المجتمعية علو الصعيد المحلي - امسا 

 ال  جيهات السياةا ية •  دلة  ربهد علا ال زام القيادة العليا للشرطة 
رى مع كبالالالار  • املقالالالابتت اليت هب 

 الضباط
 دلالالة  ربهد علا ال زام املسالالالالالالالالالالالالالالالؤولني احلك ميني  

 والنخب السياةية
  دلة علا اال فاقات الر ية •
 مقابتت •

النسالالالالالبة املئ ية مد ميزانية الشالالالالالرطة املخصالالالالالصالالالالالة  
 للخفارة اجمل معية

 وثائق الشرطة

 وثائق الشرطة •  ةناد املسؤولية عد قيادة اخلفارة اجمل معية 
 مقابتت •

 وثائق الشرطة وج د خطة اةرتا ي ية ل ط ير اخلفارة اجمل معية 
دليالالالالالالالل علا  نفيالالالالالالالذ برنالالالالالالالامج  الالالالالالال رييب م عالالالالالالال د  

 السن ات يف اخلفارة اجمل معية لكل مد:
 املل حقني اجل د •
 األفراد امل ج ديد باخل مة فعليا •
 امل ظفني امل نيني •

 وثائق الشرطة

 وثائق الشرطة • ال نظيمية ل نفيذ برامج اخلفارة اجمل معيةاخلطة  
 متحظة املمارةة العملية •

دليالالالل علا خضالالالالالالالالالالالالالالال   برامج اخلفالالالارة اجمل معيالالالة  
 ل قييم من ظم جيريه كل مد:

 الشرطة •
 فم عات مد خارج الشرطة •

 وثائق الشرطة  •
 مقابتت •

وضع معايري ل قييم  داء الضباط املسؤولني عد  
 اخلفارة اجمل معية

 وثائق الشرطة

  
هت ف اخلفارة اجمل معية  ىل  شالالالالال يع اجلمه ر علا مسالالالالالاع ة الشالالالالالرطة يف االضالالالالالطت  مبهمة  10-2-10

مراقبة اجلرمية ومنعها، مد م قع املشالالالالالالالالالالالالالالالاركني امل ط عني. ومد َّث، فجن األه اف املراد  قييمها هي اخنفاض 
اليت ميكد ألنشطة الشرطة  ن  ؤثر فيها  ىل ح  معق  ، واخنفاض مع الت اجلرمية، ال ةيما  ن ا  اجلرائم 

خ ف اجلمه ر مد اجلرمية، وزيادة شالالالالع ر اجلمه ر بالسالالالالتمة واألمد. وألن هذه األه اف امل صالالالاللة باجلرمية 
ميكد  ن   حقق عد طريق  غيري نظرة اجلمه ر  ىل الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالة، مد املتئم  يضالالالالالالالالالالالالالالالالا  قييم هبالارب اجلمه ر 
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الشالالالالالالرطة وم اقفهم هباهها. و خريا، مد املهم اةالالالالالال كشالالالالالالاف  أثري اخلفارة اجمل معية علا  فراد  ال عامل مع يف
الشالالالرطة  نفسالالالهم، وخصالالال صالالالا علا حال هم املعن ية يف م اجهة ال غيري وعلا  صالالال راهتم بشالالالأن ما  ذا كانة 

 مها.كأه اف ي عني  قيي  1م اقف اجلمه ر هباههم ق   غريت. و ظهر كل هذه العناصر يف العم د 
 

 3اجل و    
 فعالية الخفارة المجتمعية علو المستو  المحلي  

 مصادر املعل مات مؤشرات األداء األه اف
   الجرائم - دوا   

 اجلرائم املبلن عنها • النسبة املئ ية لل غرّي يف اجلرائم اخلطرية 
اةالالالالالالالالالالالالالال قصالالالالالالالالالالالالالالاءات عد ال عرض  •

 لل رائم
اليت النسالالالالالالالالالالالالالالالبالالالة املئ يالالالة لل غرّي يف اجلرائم  

  س طيع الشرطة  ن متنع وق عها
 اجلرائم املبلن عنها •
اةالالالالالالالالالالالالالال قصالالالالالالالالالالالالالالاءات عد ال عرض  •

 لل رائم
النسالالالالالالالالالبة املئ ية لل غرّي يف اجلرائم اليت    

 ال صرف حياهلا
 وثائق الشرطة

 قييم مالالالال ى م ث قيالالالالة اإلحصالالالالالالالالالالالالالالالالالالاءات  
 امل علقة باجلرائم املبلن عنها

رى مع الشرطة •  املقابتت اليت هب 
 ال قييمات اخلارجية •

   الخو  مج الجرائم -  انيا

 شع ر اجلمه ر باألمد:  
 يف املناز  •
 يف األحياء السكنية •
 يف  ماكد العمل •
  ثناء السفر •
 يف األماكد العامة األخرى •

 اة قصاءات آراء اجلمه ر

ال ص ر السائ  بشأن اة  باب النظام:  
 هل األم ر حتة السيطرة؟

 آراء اجلمه راة قصاءات 

  حصائيات املبيعات • حي ية األعما  ال  ارية احمللية 
اةالالالالالالالالالالالال قصالالالالالالالالالالالالاء آراء  صالالالالالالالالالالالالحاب  •

 األعما  ال  ارية
األعمالالالالالالا  ال  الالالالالالاريالالالالالالة احلالالالالالال يثالالالالالة  •

 ال أةيس
 مقابتت ت ارة •
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 مصادر املعل مات مؤشرات األداء األه اف
درجالالالة الشالالالالالالالالالالالالالالالع ر بالالالاألمد لالالال ى بعض     

  صحاب املصلحة املخ اريد وهم:
  صحاب األعما  ال  ارية •
 اإلعتمي ن  •
 امل ظف ن الطبي ن •
 مق م  اخل مات االج ماعية •
 العناصر الفاعلة ال ولية •

االةالالالالالالالالال قصالالالالالالالالالاءات اليت  سالالالالالالالالال ه ف 
 فئات حم دة

 قييم اجلمه ر للسالالالالالالالالالالالالالالالتمالالالة العالالالامالالالة يف  
 املس قبل

 اة قصاء آراء اجلمه ر

 ال ثائق احلك مية ال غرّيات يف قيم املم لكات احمللية 
الالالالالالال الالالالالالغالالالالالالرّيات يف عالالالالالال دة املشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرديالالالالالالد  

 داخليا/النازحني
االةالالالالالالالالال قصالالالالالالالالالاءات اليت  سالالالالالالالالال ه ف 

 فئات حم دة
النسالالالالالالالالالالالالالالبة املئ ية لل غرّيات يف  قسالالالالالالالالالالالالالالاط  

 ال أمني
 شركات ال أمني

  مواقف الجمهور تجاه الشررة -  الثا

 اة قصاءات آراء اجلمه ر الثقة يف الشرطة 
 اة قصاءات آراء اجلمه ر احرتام الشرطة 
  قييم م ى ان شار  

 الفساد •
 األعما  ال حشية •

 اة قصاءات آراء اجلمه ر

  تفاعل الجمهور مع الشررة - رابعا

 اة قصاءات آراء اجلمه ر االة ع اد لت صا  بالشرطة 
رضالالالالالا اجلمه ر عد املعاملة اليت ي لقاها  

 عن  ال فاعل مع الشرطة

 اة قصاءات آراء اجلمه ر

 اجلمه راة قصاءات آراء  • رضا الضحايا عد هباوب الشرطة 
مكالالالاملالالالات امل الالالابعالالالة اليت جيريهالالالا  •

 مشرف  الشرطة مع الضحايا
اةالالالالالال ع اد اجلمه ر للعمل مع الشالالالالالالرطة  

 يف الربامج الرامية  ىل منع اجلرمية
 اة قصاءات آراء اجلمه ر

االةالالالال ع اد للعمل مع الشالالالالرطة بشالالالالكل  
 عاوين يف  نفيذ األنشالالالالطة احمللية الرامية 

  ىل منع اجلرمية

 آراء اجلمه راة قصاءات 
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 مصادر املعل مات مؤشرات األداء األه اف
 الرضا عد عملية ال شاور مع الشرطة:    

 هل اة معة الشرطة؟ •
هالالل  دفالالة الشالالالالالالالالالالالالالالالرطالالة مقرتحالالات  •

اجمل معالالالات احملليالالالة يف خطا عمالالالل 
 الش رطة علا الصعي  احمللي؟

اةالالالالالالالالالالالالال قصالالالالالالالالالالالالالاء آراء املشالالالالالالالالالالالالالاركني يف 
 فم عات ال شاور مد اجلمه ر

   مواقف الشررة - امسا 

 اة قصاءات آراء الشرطة املعن ية لضباط الشرطةال غرّي يف احلالة  
ال غرّيات يف ال صالال ر السالالائ  ل ى  فراد  

 الشرطة عد م ى احرتام اجلمه ر هلم
 اة قصاءات آراء الشرطة

 اة قصاءات آراء الشرطة امل اقف هباه اخلفارة اجمل معية 
ال صالالال ر السالالالائ  بشالالالأن ال غرّي يف معرفة  

 الشرطة باجمل معات احمللية
 اة قصاءات آراء الشرطة •

 املتحظة •
ال صالالالالالالالالالالالالال ر السالالالالالالالالالالالالالائ  بشالالالالالالالالالالالالالأن ال غرّي يف  

اإلخبالالالالالالاريالالالالالالات اجلنالالالالالالائيالالالالالالة املفيالالالالالال ة اليت 
 يق مها اجلمه ر للشرطة

رى مع م ظفي  املقالالالالالالالابتت اليت هب 
 ال حقيقات اجلنائية

 اة قصاءات آراء الشرطة احلالة املعن ية لضباط اخلفارة اجمل معية 
  
ي علق ب  فري بيئة يائية، خصالالالالالالالالالالال صالالالالالالالالالالالا للمشالالالالالالالالالالالرديد داخليا والنازحني والضالالالالالالالالالالالعفاء مد وفيما  10-2-11

 السكان، ميكد للمؤشرات ال الية  ن  ك ن مفي ة ج ا يف  قييم اخلفارة اجمل معية:
  فري األمد واالةالالالال قرار )كما ي بني مد اخ فاء اجلرائم اخلطرية  و النزاعات العنيفةر للم نيني  • 

 واملس  طنات املؤق ة. حيج دا ليادا ل مخيمات الناز 
  فري األمد واالة قرار )كما ي بني مد ع م وج د جرائم خطرية  و نزاعات عنيفةر للم نيني  • 

، مبا يف ذل  في المنارق الواقعة  ارج مخيمات النازحيج دا ليا والمستورنات الماقتة
 علا وجه اخلص س املناطق امل امخة للمخيمات.

 رائم العنيفة املر كبة ض  امل نيني.اخنفاض ع د اجل • 
اخنفاض ان هاكات حق ق اإلنسالالان، مبا يف ذل  ح اد  العنف اجلنسالالي واجلنسالالاين، حبسالالب  • 

 ما يس له  فراد الشرطة احمللية وم ظف  حق ق اإلنسان ال ولي ن و فراد شرطة البعثة.
 اخنفاض ع د اجلن د األطفا  الذيد هبن هم  طراف النزا . • 
هتيئة بيئة  فضالالالالل حلماية احلق ق امل نية والسالالالالياةالالالالية، بسالالالالبل مد بينها وضالالالالع  ةالالالالس مسالالالال  امة  • 

 هليئات احرتافية دميقراطية حلفظ النظام و نفاذ القان ن.
 قليص ان شالالار األةالاللحة والعناصالالر املسالاللحة عد طريق نز  ةالالت  املقا لني و سالالرحيهم و عادة  • 

  دماجهم.
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ء النزا  اليت يك ن فيهالالا العنف بني اجمل معالالات احملليالالة مشالالالالالالالالالالالالالالالكلالالة ويف حالالاالت مالالا بعالال  ان هالالا 10-2-12
 رئيسية، مد العناصر اليت مد شأهنا  ن   ظهر ال ق م احملرز يف العتقات بني اجمل معات احمللية ما يلي:

احل ار الذي جيري بني اجمل معات احمللية امل نازعة بشالالالالالالالالأن ال عايش السالالالالالالالاللمي و قاةالالالالالالالالم االن فا   • 
 بيعية.بامل ارد الط

ال  ختت اليت يضالالالالالالطلع با مسالالالالالالؤول  السالالالالالاللطات وال ةالالالالالالطاء ال قلي ي ن يف اجمل معات احمللية،  • 
 ب يسري مد البعثة، ملنع نش ب النزاعات العنيفة بني اجمل معات احمللية  و  س ي ها.

 احل ار الذي جيري بني األطراف امل نازعة لل  صالالالالالالالالالالل  ىل  سالالالالالالالالالال يات حملية للنزاعات العنيفة بني • 
 اجمل معات احمللية.

 برام األطراف امل نازعة ا فاقات حملية ل سالالالالالالالالال ية النزاعات العنيفة بني اجمل معات احمللية وال زامها  • 
 ب ل  اال فاقات.

 اخنفاض ع د ح اد  النزا  بني اجمل معات احمللية وحاالت ال شرد اجل ي ة املرت بة عليها. • 
 شغيلها وفقا للمعايري ال ولية حلق ق اإلنسان و فضل املمارةات. نشاء آليات الع الة االن قالية و  • 
حتسالالالالني طرق ال صالالالال    ىل الع الة مد خت  اع ماد   ابري هت ف  ىل  عزيز حق ق الضالالالالحايا  • 

 يف معرفة احلقيقة واإلنصاف واجلرب.
م الثتثالالة ميكد  ن  ك ن عمليالالة وع املعل مالالات املبينالالة يف برامج ال قيي - تبساااااااااااي  التقييم 10-2-13

مكلفة ومعق ة ومس هلكة لل قة. وعتوة علا ذل ، ميكد  ن يك ن  فسري  ل  البيانات مثريا لل   . 
فق    لف الناس ح   ما  ذا كانة ال غرّيات اليت ح ثة  كفي إلثبات الن ا  وما  ذا كانة   عزى  ىل 

شالالالالاكل،  ضالالالالافة  ىل ميل واضالالالالعي اإلجراءات اليت اضالالالالطلعة با الشالالالالرطة وليس  ىل ع امل  خرى. وهذه امل
خطا الربامج وم يريها  ىل هبنب اخلضالالالالالالالالالالالال   لل قييم مد األةالالالالالالالالالالالالاس،  قلل مد اح ما  قيام اهليئات العامة 

 بجيتء كبري اه مام ل قييم م ى الن ا  الذي  حرز ه برافها.
ومع ذل ، ي ج  طريق ت صالالالالالالر ميكد  ن ي فضالالالالالالي  ىل  حكام ذات مصالالالالالال اقية بسالالالالالالرعة  كرب  10-2-14
ب كلفة  قل بكثري. فاخليار الب يل ه   نشالالالاء  فرقة مد خرباء مسالالال قلني مد ذوي اخلربة ملتحظة العمليات و 

يف املي ان واإلبت  عد ج دهتا و ثرها وم ى قابلي ها لتة  امة. وميكد لفريق يرتاو  ع د  عضائه ما بني 
عية ةالالالالالليمة وم عمقة يف خت  فرتات خرباء ممد ل يهم خربة يف برامج مماثلة  ن ي صالالالالال ر  حكاما ن   5و  3

رى مع املشالالالالاركني  زمنية قصالالالالرية. وةالالالال ك ن  قييماهتم مسالالالال ن ة  ىل دراةالالالالة وثائق الربنامج، واملقابتت اليت هب 
فيه، واملتحظات املي انية. غري  ن ك ن هذه ال قييمات ن عية ال يعين  هنا ةالالالالالالالال ك ن مناةالالالالالالالالبات إلصالالالالالالالال ار 

لا  عضالالالاء  فرقة اخلرباء  ن حي دوا معايري ال قييم مسالالالبقا ويضالالالع ا  حكام جزافية غري م ضالالال عية. بل جيب ع
منه ية ذات مصالالالالالالالال اقية  ال ّ بع باةالالالالالالالال مرار يف املي ان. ومد األمهية مبكان  ن يك ن هؤالء األعضالالالالالالالالاء قادريد 
علا  صالالالالالالالالالالالالالال ار  حكام مسالالالالالالالالالالالالالال قلة. فت ميكد  ن يك ن ا م ظفني دائمني ل ى ال كالة امل عاق ة معهم، وهي 

 ة يف هذه احلالة،  و  ن يك ن هلم مصلحة مالية يف مس قبل الربنامج اخلاضع لل قييم.األمم امل ح 
الالالالذيد  طت االوبالالالافرتاض  ن  عضالالالالالالالالالالالالالالالالالاء  فرقالالالة اخلرباء ي ن ق ن بعنالالالايالالالة مد بني اخلرباء ذوي  10-2-15
ت م عمقة  ربطهم  ي صالالالالاللة بال كالة اليت  سالالالالال عني بم، فجن امليزة الرئيسالالالالالية هلذا النهج هي  ع اد  قييما ال

وةالالالالالهلة الفهم وحسالالالالالنة ال  قية وم قنعة ألصالالالالالحاب املصالالالالاللحة. و  مثل ال كاليف الرئيسالالالالالية املر بطة بال قييم 
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املر بات ومصاريف السفر واإلعاشة وليس يف  كلفة  جراءات وع البيانات املعق ة. ويف ال قة نفسه،  يف
اء اجلمه ر وهباربم. ويف ال اقع، بالنظر  ىل ةالاليك ن مد املفي  للغاية يصالاليص  م ا  لتةالال قصالالاءات امل علقة ب ر 

  ه اف اخلفارة اجمل معية، ينبغي  ن  ك ن هذه االة قصاءات جزءا مد اخلطة ال نفيذية لشرطة ال ولة املضيفة.
 

  المراجع - 11
  

  المراجع المعيارية دو العليا 11-1
 

بشالالالالالالالالالالالالالالالالالأن  عمالالالا   ر2017) 2382و  ر2014) 2185قرارات فلس األمد اآل يالالالة: القراران  • 
رطالالة؛ والقرارات   1889و  ر2009) 1888و  ر2008) 1820و  ر2000) 1325الشالالالالالالالالالالالالالالال 

 ر2015) 2242و  ر2013) 2122و  ر2013) 2106و  ر2010) 1960و  ر2009)
 ر ة يف الستم واألمد.بشأن دور امل

  شالالالالالريد الثاين/ S/2016/952 ،10 قرير األمني العام عد عمل األمم امل ح ة يف فا  الشالالالالالرطة،  • 
 .2016ن فمرب 

 .2011كان ن األو /ديسمرب   A/66/615 ،15 قرير األمني العام عد شرطة األمم امل ح ة،  • 
 

  السياسات لات الصلة 11-2
 

السياةة العامة إلدارة عمليات حفظ الستم/ دارة ال عم املي اين بشأن عمل شرطة األمم امل ح ة يف  • 
 01-2014 ، املرجع2014شباط/فرباير  1عمليات حفظ الستم والبعثات السياةية اخلاصة، 

املبادئ ال  جيهية إلدارة عمليات حفظ السالالالالتم/ دارة ال عم املي اين بشالالالالأن بناء ق رات الشالالالالرطة  • 
 08-2015و ط يرها، املرجع 

املبادئ ال  جيهية إلدارة عمليات حفظ السالالالالالالالالالالتم/ دارة ال عم املي اين بشالالالالالالالالالالأن قيادة الشالالالالالالالالالالرطة يف  • 
 14-2015ة، املرجع عمليات األمم امل ح ة حلفظ الستم والبعثات السياةية اخلاص

املبادئ ال  جيهية إلدارة عمليات حفظ السالالالالتم/ دارة ال عم املي اين بشالالالالأن عمليات الشالالالالرطة يف  • 
 15-2015عمليات األمم امل ح ة حلفظ الستم والبعثات السياةية اخلاصة، املرجع 

 دماج املبادئ ال  جيهية إلدارة عمليات حفظ السالالالالالالالالالالالالتم/ دارة عمليات حفظ السالالالالالالالالالالالالتم بشالالالالالالالالالالالالأن  • 
، 2008حزيران/ي نيه  17املنظ ر اجلنسالالالالالالالاين يف عمل شالالالالالالالرطة األمم امل ح ة يف حفظ السالالالالالالالتم، 

 30-2008 املرجع
ةالالالالياةالالالالة بذ  العناية ال اجبة يف مراعاة حق ق اإلنسالالالالان عن   ق ع دعم األمم امل ح ة  ىل ق ات  • 

 رS/2013/110 منية غري  ابعة ل مم امل ح ة )
دليل  دارة عمليات حفظ السالالالالالتم/ دارة ال عم املي اين بشالالالالالأن الرصالالالالال  وال  جيه و ةالالالالال اء املشالالالالال رة  • 

 ر2017-14)

https://undocs.org/AR/S/RES/2185%20(2014)
https://undocs.org/AR/S/RES/2382%20(2017)
https://undocs.org/AR/S/RES/1325%20(2000)
https://undocs.org/AR/S/RES/1820%20(2008)
https://undocs.org/AR/S/RES/1888%20(2009)
https://undocs.org/AR/S/RES/1889%20(2009)
https://undocs.org/AR/S/RES/1889%20(2009)
https://undocs.org/AR/S/RES/1889%20(2009)
https://undocs.org/AR/S/RES/1889%20(2009)
https://undocs.org/AR/S/RES/1960%20(2010)
https://undocs.org/AR/S/RES/2106%20(2013)
https://undocs.org/AR/S/RES/2122%20(2013)
https://undocs.org/AR/S/RES/2242%20(2015)
https://undocs.org/AR/S/2016/952
https://undocs.org/AR/A/66/615
https://undocs.org/AR/S/2013/110
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ر طي القائم علا  •  دليل  دارة عمليات حفظ السالالتم/ دارة ال عم املي اين بشالالأن يطيا العمل الشالال 
 ر13 - 2017البعثة )

حفظ السالالالالتم/ دارة ال عم املي اين بشالالالالأن ال نسالالالاليق مع اجلهات املاحنة و دارة دليل  دارة عمليات  • 
 األم ا  )يص ر قريبار

ةالالالالياةالالالالة مف ضالالالالية حق ق اإلنسالالالالان/ دارة عمليات حفظ السالالالالتم/ دارة الشالالالالؤون السالالالالياةالالالالية/ دارة  • 
ال عم املي اين بشالالالالالالالالالالالالالالأن مراعاة حق ق اإلنسالالالالالالالالالالالالالالان يف عمليات األمم امل ح ة للسالالالالالالالالالالالالالالتم والبعثات 

 20-2011، املرجع 2011 يل  /ةب مرب  1اةية، السي
ر طي: اخلفارة اجمل معية باع باره مد ”مف ضالالالالية حق ق اإلنسالالالالان:  •  مشالالالالاركة األقليات يف العمل الشالالالال 

 2013، آب/ غسطس “املمارةات اجلي ة
 ر09 - 2008ةياةة  دارة عمليات حفظ الستم/ دارة ال عم املي اين بشأن الشؤون امل نية ) • 
 ر02 - 2012ليل  دارة عمليات حفظ الستم/ دارة ال عم املي اين بشأن الشؤون امل نية )د • 
 

  الرصد واامتثال - 12
 
يف البعثات املي انية، يرصالالالالالالالال  رئيس عنصالالالالالالالالر الشالالالالالالالالرطة االم ثا  هلذا ال ليل، مبعاونة باقي امل يريد،  12-1
وم ظف ها.  ما يف املقر، في  ىل مسالالالالال شالالالالالار  دارة ةالالالالاليما ر ةالالالالالاء ال ح ات املسالالالالالؤولة عد اخلفارة اجمل معية  ال

 عمليات حفظ الستم لشؤون الشرطة وم ير شعبة الشرطة رص  االم ثا  هلذه ال ثيقة.
 

  جهة ااتصال - 13
 
عبة الشرطة، مك ب ةيادة القان ن ومؤةسات  13-1 رئيس قسم السياةات االةرتا ي ية وال ط ير، ش 

 م.األمد،  دارة عمليات حفظ الست
 
 

 التوقيع بالموافقة:       التوقيع بالموافقة:   
 

 تاريخ الموافقة:        تاريخ الموافقة:   
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 رسم مالمح المجتمع المحليالمرفق دلف: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

عمالةال
مع الت البطالة• 
  يح فرس العمل كرب مخس جهات • 
ساع ة النسبة املئ ية ملد ي لق ن م ف عات امل• 

االج ماعية

التعليم
املعاه  ال عليمية• 
لياملس  ى ال عليمي ألفراد اجمل مع احمل• 

التعليم
املعاه  ال عليمية• 
حمللياملس  ى ال عليمي ألفراد اجمل مع ا• 

الترنيبة السكانية
فم   السكان• 
واإلثنيةال فاصيل العرقية• 
ال  زيع العمري• 

الجغرافيا
اجلغرافية الرئيسيةتمح امل• 
ال قسيمات اإلدارية الفرعية• 
 فاصيل املنطقة• 

السالمة العامة والخدمات الطبية
ع د اخل مات الطبية و فاصيلها• 
احلرائقحمطات  طفاءعد  فاصيل • 
خ مات الط ارئ• 

الترفيه
األح ا  الرياضية احمللية• 
املرافق الرتفيهية• 

المنظمات المدنية والدينية
ةال ينية وامل نيات حصائيات املنظم• 
ام اردهبشأن  فاصيل • 

وسائل اإلعالم
نظرهاوةائل اإلعتم امل  اولة ووجهات• 
ال غطية اإلخبارية احمللية• 

األعمال التجارية
هبارة ال  زئة الرئيسية وم اردها• 
الناسمشاركة• 

المشانل
طبيعة املشاكل•

مد املسؤو  عنها• 
كيف ةنحل املشكلة• 
املشاكل و حت ي  الشركاء مد  جل حل املشكلة• 
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 المرفق باء: مصفوفة الخفارة المجتمعية
 

 ااجتماع:
 
 

 التاريخ:

 الفئات الضعيفة  الحاضرو : كاألعضاء  مجموعات األقليات 
 
 
 

 

  

 درجة  ول ية املشكلة املهمة/األه اف الرئيسية
 اجملالالالالالالالالالمالالالالالالالالال عالالالالالالالالالة  و
 اة عراض/متحظات الن ائج املرج ة امل ارد املطل بة م ع   جياد احلل احلل   احمل ملة اجملم عات املعنية

 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        

 


