
األسئلة الشائعة

ما الذي أقوم بعملھ خالل الوساطة؟

قوم قد ی→�تتحدثون مع الوسطاء عن المشكلة التي تواجھكم
فھموا ما الوسطاء بطرح أسئلة استیضاح إضافیة علیكم كي ی

تھ حصل بالضبط، وكیف كان احساسكم واألثر الذي ترك
جابة سوف تسنح ألفراد الشرطة فرصة اإل→�الحادثة علیكم

→عندما یطلب منھم الوسطاء ذلك

ما ھو دور الوسطاء؟

یستمع→�یقوم الوسطاء بتوفیر فرصة للحوار بین األطراف
الوسطاء الى الشكاوى التي تقدم ویقومون بتلخیصھا عادة 

→�لكي یتأكدوا أنھم فھموا ما تم طرحھ بطریقة صحیحة

ما ھي الوساطة الناجحة؟

تعتبر الوساطة ناجحة عندما یشعر طرفا الوساطة بأنھ قد تم
االنصات الى كلیھما وأن كال منھما قد فھم وجھة نظر 

في الواقع، لیس ھناك →�الطرف اآلخر حتى لو لم یتفقوا معھا
ضرورة للتوافق، حیث أنھ قد یمكن لطرفین أن یفھما 

→بعضھما بشكل أفضل دون أن یتفقا بالضرورة

دائرة مساءلة الشرطة 
برنامج الوساطة

Phone: 415.241.7711

Online:https://sfgov.org/dpa/

In-person:1 South Van Ness 
Ave. 8th Floor 

Mail: 1 South Van Ness Ave. 8th 
Floor San Francisco CA 94103
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ما ھي الوساطة؟

الوساطة ھي وسیلة مؤثرة للتعامل مع الشكاوى حول 

→�تصرفات أفراد الشرطة

بل فھي حوار بین أكثر من طرف واحد، یتم توجیھھ من ق

وسطاء محترفین ومدربین ممن ال ینحازون لطرف من

→�األطراف

الوساطة دائماً طوعیة وسریة ومصممة لمساعدة أفراد 

المجتمع وأفراد الشرطة على مشاركة وجھات نظرھم 

→��ومحاولة الوصول الى فھم مشترك

استشارات الوساطة
رك أن إننا ند. عملیة الوساطة عبر منسقي الوساطاتتبدأ 

قرار حل نزاع ما ھي خطوة مھمة لكافة األطراف 

م إن منسقینا حاضرون لإلجابة عن أسئلتك. المعنیة

ومساعدة كال الطرفین على إیضاح أھدافھما وكذلك 

. لتجھیزكم بشكل كامل لجلسة الوساطة

oعدة الوساطة تعطیكم الفرصة لتعبروا عن أنفسكم بمسا
→��وسیطین محترفین وحیادیین في بیئة آمنة وسریة

o الوساطة كثیراً ما تكون أكثر إرضاء للذات من عملیة
→��الشكوى العادیة ألنكم تملكون دوراً فاعالً فیھا

o الوساطة یمكن أن تعزز العالقة بین أفراد المجتمع
ھم والشرطة، وتؤسس لتطورات ایجابیة في المواقف والف

→��والتصرف

o عادة ما تنتج الشكوى عن سوء فھم أو بسبب ظروف
ت قد ال یملك أفراد الشرطة في میدان العمل ال الوق→�الحدث

ة التي إن القیم→�وال الفرصة المناسبة لتفسیر تصرفاتھم

تقدمھا الوساطة ھي الوقت والفرصة ألفراد المجتمع 
 ً من وكذلك عناصر الشرطة لمناقشة ما حصل والعمل سویا

→�أجل الوصول الى نتیجة مرضیة لكال الطرفین

لماذا الوساطة؟ جلسة الوساطة بحضور الوسطاء، 
المعنیین SFPDعنصر أو عناصر شرطة 

ومقدم الشكوى

تحدید موعد جلسة الوساطة

استشارات مع منسقي الوساطة

ابالغ المحقق أنكم 
ترغبون بوساطة

تقدیم شكوى لدى دائرة مساءلة الشرطة
https:/ / sfgov.org/ dpa/

→→→→ألن الوساطةعملیة الوساطة
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