
يةبرنامج العدالة التصالح
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لضمان الجودة العالية والفعالية في تدريب الشرطة ، 

ًثا يتلقى جميع ضباط مدينة هاريسونبرج المعينين حدي

ون تعليماً محدًدا في مجال العدالة التصالحية ، ويتعلم

كيفية تمييز اإلحاالت والمشاركة في دائرة العدالة 

كما يتم توفير التدريب المستمر أثناء. التصالحية
الخدمة لموظفي القيادة والضباط الميدانيين

م مع التركيز على التعاون والشرعية والشفافية ، تقو

إدارة شرطة هاريسونبورغ بدمج برنامج العدالة 

اعتراًفا بأن الجريمة . اإلصالحية في أعمال الشرطة

تسبب الضرر ، يتعاون ضباط الشرطة واألفراد 

اآلخرون في مجتمعنا في دائرة العدالة التصالحية 

وهذا يستدعي . للتركيز على إصالح هذا الضرر

استعادة الثقة ، وتضميد عالقات الفرد المتضرر 

العدالة التصالحية هي جزء من . والمتأثرين بالضرر

ثقافة وممارسة الشرطة التي تعكس قيم حماية وتعزيز
.كرامة الجميع

صورة مجاملة من المواطن

ركة والتعاون تعتبر المشاركة في دائرة العدالة التصالحية تطوعية تماًما وتعتمد على المشا
:  الكاملين لجميع األفراد المعنيين وتشمل دائرة العدالة التصالحية كل من

.يشارك بنشاط في تعويض الضرر الذي عانى منه(: الضحية)المتضرر 

ار استعداده يقدم نفسه للمساءلة ؛ تحمل المسؤولية من خالل إظه(: الجاني)المتسبب بالضرر 
.إلصالح الضرر الذي تسبب فيه

.المتأثرين بالضرر ، األسرة ، الجيران ، األصدقاء ، زمالء العمل: أفراد المجتمع

ير الواقع على والمتأثر بالضرر ، كذلك يعطي اإلنتباه للتأث: ضابط شرطة مدينة هاريسونبرج
.الشرطة

.ةيحافظ على الدائرة ويوجه العملي(: عادًة اثنان)ُمسهل تدريب العدالة التصالحية 

اإلحالة للعدالة 

التصالحية
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ممارس العدالة التصالحية

التحريات

الدائره

المتابعة

3

دائرة العدالة التصالحية

مراجعة اللجنه

يمكن إحالة كال من البالغين واألحداث للبرنامج من قبل ضابط شرطة ، ضحية ، جاني 

تتم مراجعة جميع اإلحاالت أوالً . ، خدمات المحكمة ، قاضي أو أحد أفراد المجتمع

في حالة الموافقة ، يتم إرسال . من قبل لجنة من المهنيين تضم مكتب محامي الوالية

.الحالة إلى أحد مقدمي الخدمة لإلستمرار فيها

منسق العدالة التصالحية للشرطة

إحالة من ضابط شرطة إحالة من مواطن إحالة من محكمة

مشاركة المجتمع-السياسة المجتمعية 

صورة مجاملة من المواطن

إلجراء اإلحالة أو الحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج العدالة التصالحية ، يرجى االتصال ب

التصالحيةمنسق العدالة 
هاريسونبرجإدارة شرطة 

؟من يمكنه القيام باإلحالة لبرنامج العدالة التصالحية


