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 التعامل مع الجمهور أصول
 



الواقع إن اإلنسان يحكم على أي جهاز أو مؤسسة أو منشأة من خالل تصرفات العاملين 

بما أن جهاز الشرطة واحد فيها ، حيث تتكون العالقة بعد ذلك باإليجابية أو السلبية ، و

من هذه األجهزة فإنه يتأثر ويؤثر في المواطن ، فإذا أحسن جهاز الشرطة معاملتهم 

أبدوا كل تعاون معه والعكس صحيح ، فرجل الشرطة يكون على اتصال يومي 

بالمواطن وفي كل مكان في الشارع والميناء والمطار وفي األسواق وكثير من األماكن 

نا يتضح لنا مدى أهمية تكوين عالقة طيبة بين رجل الشرطة األخرى ، ومن ه

والجمهور ألنه متعايش معهم ومالزمهم ، وهو أقرب األجهزة لهم وبإمكانه أن يكون 

صداقة تساعده في تخفيف أعباء عمله وتسهل مهامه ، وحتى يمكن بناء رأي عام 

 بالقواعد التالية : مؤيد للعمل األمني فإن األمن يتطلب من كل رجل شرطة أن يلتزم

 

 المظهر الالئق أثناء العمل : .1

يجب على رجل الشرطة أن يهتم بمظهره الالئق أمام الجمهور ، فعنايته بملبسه وهندامه 

مدعاة لالحترام،واللياقة البدنية والصحة واهتمامه بمقر عمله من ناحية النظام 

وة مما يكسبه التقدير والنظافة ألنه يعطي للجمهور صورة صادقة عن ذوق منتسب الق

 واالحترام ، أيضاً المظهر الالئق خارج العمل.

 لباقة الحديث: .2

إن رجل الشرطة يعد ممثالً للسلطة التنفيذية ، لذلك يجب أن يتصف بهدوء األعصاب 

واالتزان والحكمة وأن يراعي آداب الحديث فيتجنب أي شيء يسيء إليه أو إلى عمله 

ن يتحاشى نقد القوانين ألنه أحد القائمين على تنفيذها ، أو سمعته من قول أو فعل ، وأ

 وأن ال يتكلم باأللفاظ السوقية.

 العادات الشخصية: .3

يجب أن يتحلى رجل الشرطة بعادات وطباع حسنة تجلب له االحترام ، وأن ال يقوم بأي 

م عادة أو فعل أو طبع يسيء إليه مثل السواقة بشكل طائش ومخالفة القوانين ، أو النو

واألكل في المكاتب والتحدث في التلفون لفترات طويلة أو المزاح والضحك بصوت 

 عال.

 المسلك الشخصي: .4

لرجل الشرطة صفة خاصة بين الجمهور ، فأي سلوك يبدو منه محسوب عليه ، ولذلك 

يجب أن تكون حياته الخاصة والعامة نموذجيه ،فعليه أن يختار رفاقه وأصدقائه ممن 

إليهم أو تتناول األلسنة سمعتهم بالسوء ، وأن يبتعد عن مواطن ال يتسرب الشك 

الشبهات مثل لعب الميسر أو تعاطي المخدرات وشرب الخمر ، أو التردد على ) 

 الكازينوهات ( والمالهي الليلة تسيء إلى سمعته وتفقده احترام وثقة الجمهور به.

 كبت العواطف: .5

ال يظهر غضبه أمام الجمهور أو كراهيته ، يجب على رجل الشرطة أن يكون حليماً وأن 

بل عليه أن يبادر باالبتسامات والترحيب واستقبالهم بوجه بشوش ، ألن تعبيرات 

الوجه توحي باالطمئنان أو الخوف وهي التي تساعد رجل الشرطة أو تصعب من 

 مهمته.

 احترام المواعيد: .6

شياء التي يجب أن يحافظ إن احترام مواعيد العمل في الحضور واالنصراف من أهم األ

عليها رجل الشرطة ألنها تدعم الثقة بينه وبين الجمهور ، ويؤكد مقولة أن الشرطة 

 هي العين الساهرة على أمن المواطن.

 اإلحساس بمشاعر اآلخرين: .7

لذلك ينبغي على رجل الشرطة أن يتصور نفسه في موقف الشاكي وأن هذه القضية قضيته 

اعب السترداد حقه وما يكون عليه الشاكي من اضطراب ، ويحس بما يصادف من مت

وضجر وآالم فيقوم بتهدئته والتخفيف من روعه ، وأن يطمئنه بأنه سيساعده في حل 

مشكلته وأن ال يمل من طول فترة تحدث الشاكي وتشعب قضيته أو عدم مقدرته على 



ه في الحديث دون الكالم ، فهنا يأتي دور رجل الشرطة بأن يكون صبوراً وأن ال يقاطع

 سبب ، وأن يساعده على استعادة ذاكرته عن طريق بعض األسئلة الذكية المشجعة.

 الحسم في المواقف: .8

ً متردداً وخاصة في المواقف التي تتطلب الحسم  ال يصح أن يبدو رجل الشرطة ضعيفا

والشرعة في اتخاذ القرار مثل المشاجرات وهروب المجرمين أو المخالفين ، لذلك 

ب فض مثل هذه المواقف بسرعة وقوة، ألنها تعزيز من ثقة الجمهور فيه وفي يج

 كفاءته والعكس صحيح .

 الصدق واألمانة: .9

وهي من أجمل الصفات التي يتصف بها اإلنسان بشكل عام ، فما بالك بالنسبة لرجل 

الشرطة الذي يقوم على راحة المواطنين ويحفظ أسرارهم وقضاياهم التي يقوم 

إلى المسئولين أو الجهات المختصة ، فإن لم يصدق مثال رجل الشرطة عند  بتوصيلها

طلبه للشهادة عندها يفقد احترام الجمهور وثقتهم به ويكون عونا عليهم لصالح 

المجرمين ، وأن ال يقبل الرشوة وأن ال يمد يده إلى المال الحرام مهما كانت قيمته ، 

 رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم .وهذا ما يحثنا عليه ديننا الحنيف وسنة 

 التزام الحيدة والعدالة: .10

يجب على رجل الشرطة أن ال ينحاز إلى أحد األطراف لصداقة أو قرابة أو خوف من 

مسئول أو مجاملة لذوي المكانة وأن ال يتدخل لصالح أو تأييد أحد األطراف ، وأنه إذا 

شيء كان ، عليه أن يتذكر قدرة  يستخدم قدرته في ظلم الناس لمسألة شخصية أو أي

 هللا تعالى عليه .

 االلتزام باألسلوب اإلنساني في تنفيذ القانون: .11

ينبغي على رجل الشرطة أن يراعي الروح اإلنسانية في تطبيق القانون ، فمثالً عند تفتيش 

المنازل يجب على رجل الشرطة أن ال يتلف أو يخرب محتويات المنزل أو عند التعامل 

 هم في إجراء التحقيق ال يشتمه أو يسيء إلى كرامته مثالً.مع مت

 التعاون مع الزمالء: .12

إن عمل الشرطة في األساس تعاون ، فهو تعاون مع الجمهور من الخارج وتعاون مع 

الزمالء من الداخل ، فكل رجل شرطة يقوم بعمل معين يكمل به عمل زميله حتى ينتهي 

ات تسجيل المركبات في إدارة المرور والترخيص العمل مثل التحقيق في قضية وإجراء

وكل أجهزة الشرطة بشكل عام ، لذلك يفضل أن تسود روح التعاون والمحبة واأللفة 

 بين الزمالء لنجاح جهاز الشرطة في تحقيق أهداف.

 خلق العالقات الحسنة مع الجمهور: .13

ير والمعاونة مهما إن العالقات الحسنة مع الجمهور والتي تنطوي على االحترام والتقد

كانت حجمها هي أهم أسلوب لكسب الجمهور وجعله يتعاون مع رجال الشرطة بكل 

إخالص وصدق ، ألن المبادرة الطيبة أو العمل الطيب ينتج عنه رد هذا العمل بأحسن 

 منه من قبل الجمهور للشرطة وبذلك تتحقق المصلحة العامة .

 رجل القانون ال يخالف القانون: .14

لشرطة المنوط به تنفيذ القانون ال يجوز له مخالفة القانون ألنه يعلم ويدرك مدى إن رجل ا

خطورة هذا العمل وأنه ممنوع ، لذلك تكون ردة فعل الجمهور عنيفة عند معرفته بأن 

أحد رجال الشرطة قد خالف القانون ، كيف وهو الذي يجب أن يكون نموذجاً يحتذى به 

 رجل المرور يخالف من ال يربط حزام األمان وهو غير في احترام هذا القانون ، فمثالً 

ملتزم بربط حزام األمان ، أو أن رجل شرطة يعمل في حرس الحدود والسواحل وهو 

 الذي يقوم بتهريب المتسللين والمخدرات .

 

 

 

 

 سلوكيات الشرطة أثناء التعامل مع أفراد المجتمع



 
اتنا لخدمة الجمهور وحمايته ، وتبعاً حينما نصبح أفراد شرطة فإننا نكرس أنفسنا وحي

لذلك فإنه يتعين علينا قبول قيود معينة على سلوكنا نلتزم بها وفيما يلي بعض هذه 

 القيود :

 أحرص على أن يكون لحياتك الخاصة احترامها وأن تكون مثاالً للجميع . .1

 كن هادئاً شجاعاً في مواجهة الخطر والشتائم والسخرية . .2

 وخذ في االعتبار دائماً رفاهية اآلخرين وصالحهم . التزم بضبط النفس .3

 كن أميناً في التفكير والعمل ، سواء في حياتك الشخصية أو الرسمية . .4

كن مثاالً يحتذى في االنصياع للقوانين وللوائح الشرطة في كافة األحوال سواء في  .5

 أثناء الخدمة أو بعيداً عنها .

طبيعة سرية أو رسمية في سرية شديدة ما لم  احتفظ بكل ما تراه أو تسمعه مما هو ذو .6

 يتطلب أدائك لمهمتك أو بعيداً عنها .

ال تتصرف أبداً بأسلوب تطفلي أو تسمح لمشاعرك الخاصة وأحكامك المتحيزة  .7

 أو صدقاتك أو تؤثر على قراراتك أو على األسلوب الذي تؤدى به واجبك . كوعداوات

وأبذل جهدك لتقديم المجرمين إلى العدالة تتغاض عن الجريمة بأي شكل من األشكال  .8

 وال تأخذك بهم رحمة .

تجنب دائماً الظهور بمظهر مشين وذلك من خالل رفضك لكافة أنواع الرشاوى وبأي  .9

 شكل كان .

نفذ القانون في جميع األحوال بلطف وكياسة وبأسلوب مناسب دون خوف أو محاباة  .10

غافلين أو توظيف قوة غير ضرورية أو أو خبث أو ضغينة ، وال تسع أبداً إليقاع ال

 عنف للقبض على متهم أو إكراهه .

اعلم أن وظيفتك كضابط شرطة تتطلب فيما تتطلبه الحصول على ثقة الجمهور ،  .11

ً فيما يتعلق  وعليك اإلقرار بتواضع بأنك ستظل تتمتع بهذه الثقة طالما كنت صادقا

 في بلدك . بأخالقيات الخدمة الشرطية والقوانين المعمول بها

 ألزم نفسك بتحقيق هذه األهداف . .12
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 مبادى الشرطة المجتمعية
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 مبادئ الشرطة المجتمعية

 مفهوم الشرطة المجتمعية



 مقدمة

  Community Policing ةيزيتعبير الشرطة المجتمعية هو ترجمة للمصطلح باالنجل إن

ويعني إشراك المجتمع في العمل الشرطي لمنع الجريمة في إطار معين وهذا المفهوم 

ظهر في الثمانينات من القرن العشرين وتشير الدراسات إلى أن الهدف المطلوب وهو 

عمل الشرطة والمجتمع من خالل أسلوب يختلف عن األسلوب التقليدي للعمل 

 الشرطي.

 اتالمصطلح

الشرطة: قوة نظامية مكلفة بالمحافظة على األمن والسهر على تطبيق القانون ومن  .1

مهامها حماية الناس والممتلكات وتنظيم السير ومالحقة المجرمين والشرطة 

ما أسست شرطة لندن من قبل رئيس م عند1829بمفهومها الحديث ظهر في عام 

وزرائها آنذاك روبرت بيل واعتبرت الشرطة السرية أو التحري جزء من قوة الشرطة 

 ومهامها مكافحة الجريمة والكشف عنها واعتقال المجرمين.

المجتمع: وهو مجموعة أفراد يلتقي بعضهم بعضا ويشتركون في صفات موروثة  .2

نا يتضح مفهوم االستمرارية وسعة العالقات قديمة ومتميزة عن مجموعات أخرى وه

االجتماعية وتعقيدها وفي تعريف آخر فان المجتمع جماعة من الناس يعيشون معا في 

منطقة معينة وتجمع بينهم ثقافة مشتركة ومختلفة عن غيرها كما ينظرون إلى أنفسهم 

 , Communityككيان مميز وتعبير المجتمع يعني في اللغة االنجليزية مصطلحان هما 

Society ما األول فيعني المجتمع المحلي وهذا يدل على ضيق إطاره وما يهم هو أ

 التعبير الثاني بشموليته.

ويعني حماية الشخص أو الناس من التهديد المسبق قبل   Protectionالوقاية:  .3

وقوعه كما تعني الوقاية اإلجراءات الرامية للحيلولة دون وقوع الخطر على الشخص 

حمي ووقاية الفرد تعني حفظه واتخاذ الوسائل التي تقلل تعرضه للخطر أو التهديد الم

 المتوقع.
وتعني إضافة إلى قوة لوسائل الوقاية وتوفير وسائل  Fortificationالتحصين:  .4

دفاعية وهو فن وعلم بناء الدفاعات ووسائل التقويم والتحصين يتميز عن أساليب 

 حصين على الحيلولة دون االنحراف. الوقاية األخرى حيث يتركز الت

 بداية الشرطة المجتمعية :   

ظهر مفهوم الشرطة المجتمعية في العهد االنجلوساكسوني  عندما أسس الملك ألفريد     

نظام ميثاق فرانك في إنجلترا, وبذلك فان الشرطة المجتمعية ليست ظاهرة جديدة حيث 

ن الجديد فيها أن فلسفة شرطة المجتمع تعود إلى إحدى أقدم التقاليد الشرطية ولك

أسلوب يستجيب الحتياجات متطلبات المجتمع ويتضمن إعادة تصميم أدوار ووظائف 

 أفراد الشرطة  .

في تقرير اللجنة التي  1967لقد ظهر مفهوم الشرطة المجتمعية بصفة رسمية عام      

افحة الجريمة وأوضح شكلها رئيس جمهورية الواليات المتحدة األمريكية الخاصة بمك

التقرير الحاجة إلى دور نشط للمواطن وذلك تطوير األداة ألجهزة العدالة الجنائية 

 والنظر إلى الظروف االجتماعية والبيئية التي تنمو فيها .

وتم تطوير مفهوم المشاركة المجتمعية مع الشرطة كأسلوب حديث لعمل الشرطة خالل    

وم بالشرطة المجتمعية وبالرغم من ذلك فقد ظل تطبيقه الثمانينات ليصبح ما يعرف الي

 محدودا حيث طبق في دول أوروبا واليابان بشكل خاص .

 ما هي الشرطة المجتمعية:  

الشرطة المجتمعية تعني تأهيل المواطنين للمشاركة في أعمال الشرطة بحيث تكون   

بيل المبادرة في مشاركة بين المواطن والشرطة داخل المجتمع ويكون عملها من ق

التحرك نحو األحداث المتوقعة امنيا وليس االنتظار والتصرف برد الفعل بحيث يصبح 



المواطن شريكا في المهام الشرطية وهنالك اتصال دائم ومستمر بين الشرطة 

 والمواطن وبهذا تكسب الشرطة ثقة المواطن الكاملة.

 المفهوم والفلسفة للشرطة المجتمعية:   

م مشاركة المواطن في أعمال الشرطة امتد لالعتراف بان نجاح الشرطة يعتمد إن مفهو   

بدرجة عالية على المشاركة والتعاون الفعال مع أفراد المجتمع بل وتعدى إلى االعتقاد 

بان بعض نشاطات منع الجريمة يقوم على المواطنين أنفسهم بطريقة أفضل مما تقوم 

سم البرنامج الخاص لذلك والتخطيط له تقوم به الشرطة مع االعتراف بحقيقة أن ر

 بوضعه المؤسسة الشرطية.

ويأتي مفهوم الشرطة المجتمعية كإحدى الحلول للمشاكل األمنية وتقوم الفكرة على    

إدخال المجتمع بأفراده في عملية حفظ األمن والشراكة بين الشرطة والمجتمع ويكون 

حداث المتوقعة وليس االنتظار والتصرف العمل من قبيل المبادرة في التحرك نحو األ

برد الفعل كما هي الحال في عمل الشرطة التقليدية وتهدف الشرطة أيضا إلى التقليل 

من الخوف من الجريمة واالستفادة من مصادر المعلومات المتوفرة لدى المواطنين 

يرة بكسب ثقتهم مما يشجعهم على المشاركة في أداء مهام الشرطة وبذلك ترتفع وت

في تعريفه  Friedmanالعمل واالنجاز الشرطي بصورة ملحوظة وهذا ما أشار إليه 

للشرطة بأنها سياسة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق ضبط الجريمة وخفض الخوف 

منها وتحسين نوعية الحياة وتحسين خدمات الشرطة وتحسين الشرعية الشرطية 

أسلوب المبادرة واستخدام مصادر  بطريقة فعالة وذات كفاءة من خالل االعتماد على

المجتمع المحلي وتغيير الظروف التي تسبب الجريمة وهذا يعني مسؤولية شرطية 

اكبر ومشاركة اجتماعية كبيرة للمواطنين في صنع القرار واهتمام كبير في حقوقهم 

 وحرياتهم .

وفاعلية في إن الشرطة المجتمعية تتوجه نحو سياسة وإستراتيجية تحقيق كفاءة أكثر    

مكافحة الجريمة وهي ليست كالشرطة التقليدية التي تتجه نحو االهتمام بالمشاكل 

الحالية بل تتوجه نحو الحلول االجتماعية للمشاكل على مستوى اعم وأكثر من 

 اهتمامها بالمشاكل للحيلولة دون االنحراف والجريمة .

كنها مكملة لتنفيذ القانون فالمبادرة إن الشرطة المجتمعية ليست بديلة للشرطة التقليدية ول

لالستجابة للحوادث في الشرطة المجتمعية مكمل لعمل الشرطة التقليدية حيث 

 االستجابة السريعة للحوادث.

إن التحول نحو الشرطة المجتمعية يعكس التغيير  نحو ثقافة شرطية جديدة وهي تتخذ 

الفعل على الحوادث الطارئة إلى  برنامجا يسعى إلى تغير مجهود الشرطة المتمثل بردة 

 0المبادرة لمنع الجريمة 

 واجبات الشرطة المجتمعية

 تقوم الشرطة المجتمعية بالواجبات التالية

العمل مع المؤسسات الرسمية واألهلية لمساعدة المجتمع المحلي في إيجاد الحلول  .1

االجتماعي أو المناسبة للمشاكل التي تواجهه سواء في الجانب األمني أو الصحي أو 

 البيئي .

جمع المعلومات عن الظواهر الجرمية وأية أفات اجتماعية في منطقة االختصاص  .2

وعن األشخاص المعتادين على ارتكاب الجرائم ومخالفة القانون وتمريرها إلى الجهات 

 المعنية .

 بناء قاعدة معلومات شاملة عن المجتمع المحلي. .3

ظمات غير الحكومية والجمعيات لمساعدة التعاون مع المؤسسات الرسمية والمن .4

 الحاالت اإلنسانية للعائالت التي تعاني من الفقر أو المرض أو التفكك األسري.

مشاركة المجتمع المحلي في المناسبات واألعياد الدينية والوطنية وإشراك المجتمع  .5

اضية المحلي في القيام بمبادرات لخدمة المنطقة مثل تشجيع الطالب والنوادي الري

 وأصحاب المحالت للقيام بأية برامج لخدمة المنطقة.



معالجة المشاكل األمنية التي يمكن حلها بالطرق الودية وبالحدود التي يسمح بها  .6

 القانون وتحديد ذلك بشكل مكتوب.

 خلق وعي عام لدى المجتمع بدور الشرطة المجتمعية وأهميتها . .7

 

 اهداف ومبررات قيام الشرطة المجتمعية
  : أهداف الشرطة المجتمعية :اوال

 -تحقق الشرطة المجتمعية الفوائد التالية:

 مكافحة الجريمة والوقاية منها وخفض معدلها. .1

 المحافظة على األمن والنظام. .2

 حماية امن اإلفراد وممتلكاتهم. .3

 دعم تنفيذ القانون وتعزيز االلتزام بذلك من خالل إشراك أفراد المجتمع . .4

 مع المواطنين يحسن العالقات معهم.رام المتبادل والتعاون الصادق إنشاء الثقة واالحت .5

زيادة الوعي األمني لدى المواطنين وتكوين رأي عام جاد في مواجهة الجريمة  .6

 واالنحراف.

 تقديم الخدمات األمنية وضمان زيادة رضا المواطنين عن مستوى هذه الخدمات. .7
 

 

 مبررات قيام الشرطة المجتمعية:

 يلي: اات قيام الشرطة المجتمعية ممن أهم مبرر

الزيادة الملحوظة في نسبة الجرائم المرتكبة  والتي من أهم أسبابها إن الشرطة  .1

التقليدية المقيدة بالنظم والقوانين واللوائح ال تقدر وبشكل  فعال على االستجابة 

ية السريعة لمكافحة الجريمة ونتيجة لذلك تبرز الشكوى من النقص في القوى البشر

للشطة ومحدودية الموارد المالية وهذا يستدعي الحاجة إلى دخول المجتمع في تحمل 

 المسؤولية الشرطية فيتحمل أفراد المجتمع مسؤولية األمن مع جهاز الشرطة .

قوات الشرطة تعاني من العزلة االجتماعية وهذه العزلة اختيارية فاإلقامة في  .2

ة عن المجتمع يباعد من اختالط أفراد المعسكرات المعزولة وعزلة السكن للشرط

الشرطة بأفراد المجتمع كما إن اإلجهاد في العمل ال يتيح االختالط بالمجتمع . إضافة 

إلى عدم تعاون المواطنين الكامل  لالعتقاد بان الشرطة فئة غير محببة لعامة الناس 

رفع شعار في بعض المجتمعات وان أكثر أسباب  تكريس العزلة إصرار الشرطة على 

"الشرطة في خدمة المجتمع " دون ترجمة الحرص على حقوق المواطنين والبعد عن 

التجاوز في استعمال السلطة ومساعدة الجمهور لذا هناك قناعة بان الشرطة بحاجة 

 إلى تعاون الجمهور ودعمه وهذا يتطلب إقامة جسور بين أجهزة لشرطة والمواطنين.

يؤثر على عالقة الجمهور بالشرطة وتلعب دور في أسلوب استعمال الشرطة للشرطة  .3

تحديد العالقة بينهما خصوصا في إساءة استخدامها قانونا وبالتالي يزيد التباعد 

 والعزلة وتفسد العالقة بين الجمهور والشرطة .

أشارت بعض الدراسات إلى إن  الجريمة  هي نشاط قريب من مكان السكن وقد وجد  .4

ارتكبت  قبضمن الجرائم المرتكبة التي تنتج عنها إلقاء  %70))بيكي ودونتلى((إن 

بواسطة ساكني نفس المنطقة وبالتالي فان الجريمة محلية في الغالب وعلى الشرطة 

إن تعمل في وسط المجتمعات  الصغيرة لمعرفة مصادر اإلجرام وطبيعة اإلفراد ويتم 

وتكوين لجنة عمل  ذلك عن طريق االتصال المنتظم مع السكان والسلطات المحلية

محلية لتقديم الخدمات األمنية ومن قواعد العمل بالشرطة المجتمعية إبقاء الشرطة في 

خدمة المجتمع المحلي لفترة طويلة ويتمكن بذلك من التعرف على االهتمامات المحلية 

 للمواطنين وجمع المعلومات بسهولة ويسر وسط المواطنين .

  



 

 

 

 
 


