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-٢٠١٢ من المستفادة الدروس كينيا:  في الشرطة إصالحات مأسسة
٢٠١٥ 

 أكيليس وكاثرين اندونغو، جيمس نجوجونا، إيستر

 
 مقدمة

 للشرطة جذريا   القانوني األساس ٢٠١٠ عام كينيا دستور غير

 التي الطموحة اإلصالح عمليات من مجموعة الدستور يوفر .الوطنية

 طويل زمن منذ الكينية الشرطة عن السائد المنظور معالجة إلى تهدف

 تحويل إلى اإلصالحات تهدف .فعالة وغير وفاسدة متعسفة بأنها

 .به وموثوق ومسؤول حديث خدمة مزود إلى الشرطة

 سنوات ثالث مدته عمل برنامج أوسالمة ومنتدى سيفرورلد بدأت ،٢٠١٢ عام يف
 يف املهنية حتسني يف املسامهة هذا، خالل ومن الشرطة، إصالحات أجندة تنفيذ لدعم
 وضعت .1الكينيني لعامة أفضل خدمة تزويد ودعم املساءلة، وزيادة الشرطة، خدمة

  :للربنامج أهداف مخسة وأوسالمة سيفرورلد

 العاملية املمارسات أفضل لتضم للشرطة، سياسة وإطار قانوين إطار تشكيل لدعم .1
  .الدستور ملتطلبات وتستجيب

 لعامة أفضل شرطة خدمات لتوفري ومستدامة ممكنة مؤسسية بىن تشكيل لدعم .2
  .الكينيني

  .الشرطة داخل يف واملساءلة والنزاهة املهنية حتسني يف للمسامهة .3

  .اللوجستية وقدراهتا تشغيليةال الشرطة جاهزية تقوية يف للمساعدة .4

  .2لإلصالحات أوسالمة منتدى قدرات لتقوية .5

 اإلصالحات لتنفيذ احلكومية للمؤسسات تقنية مساعدة :شكلني العمل هذا أخذ
 أفضل خدمات بتزويد طلب خللق الناس وعامة املدين اجملتمع قدرات وبناء املنشودة،

  .٢٠١٥ يناير يف املشروع اختتام مت .الشرطة قبل من

 
                                                 

 ومستجيبة عادلة شرطة تجاه :كينيا في الشاملة الشرطة إصالحات مأسسة 1
 قبل من تمويله تم .٢٠١٥ يناير في وانتهى ٢٠١٢ فبراير في بدأ ومسؤولة
  .هولندا حكومة

2
 ومقرها األمني، القطاع إصالحات على تعمل ضغط جماعة هي أوسالمة 
 والقومية العالمية المستويات من منظمات أعضاؤها يضم .كينيا في

 ضمن المواطن على المركزة األولويات إدراج تعزيز على تعمل والمجتمعية
  الفرعي الشرطة وقطاع عام بشكل األمني القطاع في - الجارية اإلصالحات

 البراهين على المبنيان والحشد السياسة بحوث خالل من وذلك - خاص بشكل
     .واألدلة

 

 إجراؤه مت هنائي تقييم وعلى املشروع تنفيذ خالل إجراؤه مت حتليل على مبين املوجز هذا
 وأفضل الرئيسية املستفادة الدروس من عددا   املوجز هذا يدرج .٢٠١٥ وفرباير يناير بني

 سيفرورلد منشورات من عدد على يبين كما .التنفيذ خالل حتديدها مت اليت املمارسات
   .3الشرطة إصالحات حول األخرى وأوسالمة

 بني املشروع خالل املشرتك والعمل التعاون على خاص بشكل الضوء املوجز هذا يسلط
 اجملتمعي، األمن منهجية بتبين .الوطنية الشرطة وخدمة واجملتمعات، الربنامج، شركاء

 الوطين املستويني على الناس وعامة الشرطة بني جديدة شراكات تطوير إىل املشروع رمى
 إىل هدف كما  الدولة، مناطق خمتلف من شرطة مركز ١٣ إشراك خالل من واحمللي
 القانونية الشرطة إصالح عمليات يف والشرطة اجملتمع بني واالستشارات املشاركة تقوية

 قاعدة بناء حنو املشروع سعى هذه، التعاونية العالقات ظل يف .4السياسات وإصالح
 حتليل تشمل متنوعة أدوات بتجربة وذلك الوطنية، صالحاإل عمليات تغذي األدلة من

 إىل اهلرم أسفل من النابعة القرار وصنع املوارد ختطيط منهجيات وتشجيع اجلرائم بيانات
 - الداخلية الشؤون وحدة مثال ، - الداخلية املساءلة آليات لتقوية سعى كما .أعاله

 الربنامج تصميم مت أخريا ، .ستقلةامل املساءلة آليات لتكمل الشفافية ثقافة وتشجيع
 وتسبب اجلرمية تدفع اليت األوسع واالقتصادية االجتماعية القضايا لبعض لالستجابة

 تلعبه أن جيب الذي الفاعل الدور بإدراك وذلك عام، بشكل األمن معدومة بيئة
 هنا دمةاملق الدروس ترتبط .أمنهم على لإلبقاء الشرطة مع العمل يف واألفراد اجملتمعات

     .هذه واألهداف العمل لطرق رئيس بشكل

 

  

                                                 
3
 من عقد :آمنة لمجتمعات شرطة (القادم) وأوسالمة سيفرورلد منشور 

 تقرير :شرطتهم ومراكز المجتمعات (٢٠١٣) أوسالمة الشرطة، إصالحات
 الجريمة إدارة عن تقرير (٢٠١٤) أوسالمة شرطة، مركز ٢١ حول دراسة

   .جتمعالم أمن على وآثارها والمخابرات، والمنظمة الخطيرة والجرائم
4
 المجتمعات سلوكيات تحسين إلى تهدف الناس على المبنية المنهجية 

 لجميع فرص توفير خالل من بينهما والعالقات والمنظمات والسلطات
 مشتركة ردودا   وينفذوا ويخططوا األمنية، مخاوفهم يحددوا كي األطراف
   .األمن النعدام المسببة القضايا لمعالجة



Page 2 of 9 

 

 

  العام السياق :كينيا في الشرطة إصالح

 سياق يف الشرطة إلصالحات أوسالمة ومنتدى سيفرورلد من املقدم الدعم توفري مت
 ملمارساته فيها الشرطة سلك انتقد كينيا،  تاريخ من طويلة لفرتة .والتحول التغري سريع

 .السياسي والتالعب بالتدخل ربطها مت ما غالبا   واليت الفعالة، وغري والفاسدة املتعسفة
 ،٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عام هناية يف .اإلصالح عمليات لدعم املتكررة اجلهود وتوقفت
 اليت العنف أعمال خالل اإلنسان حقوق انتهاكات من واسع مدى يف الشرطة تورطت
 أهنى الذي الوطين السالم اتفاق أكد .عليها متنازع انتخابات نتائج بعد اندلعت
 احلاجة على االتفاق أكد السياسية، السلطة ملشاركة رمسيا   ترتيبا   ووضع العنف أعمال

 ذلك عقب .الدولة يف احلوكمة هيكلة ملراجعة أمشل دعوة مظلة حتت الشرطة إلصالح
 إصالحات حول وطين عمل فريق به قام ٢٠٠٩ يف الشرطة حول مفصل حتقيق

 أداء لتحسني توصية ٢٠٠ من أكثر رانسلي تقرير تضمن (.انسلير  تقرير) الشرطة
  .5الشرطة

 تقرير مع يتفق مبا للشرطة شاملة إلصالحات أحكام على ٢٠١٠ دستور تضمن
 مشلت .العملية لتنسيق الشرطة إصالحات تنفيذ جلنة احلكومة وشكلت رانسلي،
 حتت - اإلدارة وشرطة ينيةالك الشرطة - معا   الكينية الشرطة قوى كلتا  دمج التغيريات

 من مثال  ) السياسي التدخل من اخلدمة استقاللية وحتسني للشرطة، واحد عام مفتش
 إدارة تشكيل خالل من مثال ، - املساءلة وحتسني ،(التجنيد لعملية تغيريات خالل
 مثل التشريعات، من عدد يف رمسية التغيريات هذه أصبحت .املستقلة الشرطة مراقبة
 ،٢٠١١ الوطنية الشرطة خدمة جلنة وقانون ،٢٠١١ الوطنية الشرطة دمةخ قانون

  .6٢٠١١ املستقلة الشرطة مراقبة إدارة وقانون

 نظاما   ٢٠١٠ دستور وفر كما .متغرية وأمنية سياسة خلفية أثناء اإلصالحات تنفيذ مت
 منذ النظام هذا تنفيذ مت .مقاطعة ٤٧ إىل الدولة تقسيم خالل من احلوكمة لتفويض
 املستوى على والشرطة األمن تنسيق يتم زال ما حني ويف ،٢٠١٠ دستور إصدار

 يتعلق مبا باألخص - املقاطعات إىل باألمن املتعلقة املهام بعض تفويض مت الوطين،
ا أكثر بيئة خلق الذي األمر - اجملتمع مع بالتنسيق  اليت احلكومة تتهم .للشرطة تعقيد 

 الشرطة، إصالح عملية إلكمال وااللتزام السياسية الرغبة بضعف ٢٠١٣ يف انتخاهبا مت
  .العملية هذه أجزاء بعض برتاجع وبتسببها

 األوىل، املراحل يف الشرطة إصالحات لتنفيذ سياسي دعم هناك أن بدا حني يف
 احلماس /اجلهود هذه تقليص يف األمن وقانون لسياسة األخرية التعديالت سامهت
 التنفيذية السلطة سيطرة بإعادة ٢٠١٤ (التعديالت) األمن اعدقو  قانون قام .املبدئي

 حقوق وقلص الشرطة، ضباط سلطات ووسع العام، الشرطة مفتش اختيار على

                                                 
 ال الشرطة؛ لمراقبة مستقلة إدارة تأسيس :التوصيات أهم تضمنت 5

 تشكيل للشرطة؛ السلوك لقواعد مدونة تطوير الشرطة، أوامر مركزية
 شرطة - الوظائف وتداخل - بين التنافس لمعالجة وطني شرطة مجلس
 للشرطة؛ الخدمة وشروط عوامل تحسين الكينية؛ والشرطة اإلدارة
 وطنية أمن سياسة تشكيل ؛”خدمة“ إلى ”قوة /سلك“ من الشرطة تغيير

 قواعدهما من واحدة المجتمعية الشرطة وجعل وطنية شرطة وسياسة
 والمراقبة للتنسيق الشرطة إصالحات تنفيذ لجنة وتأسيس األساسية

  .الشرطة إصالحات تنفيذ على واإلشراف
 انظر، .بالشرطة متعلق تشريع ١٩ وضع تم ،٢٠١٥ فبراير بحلول 6

 هذه من ١١ل وأوسالمة سيفرورلد مدخالت إلى المثال، سبيل على
 خدمة قوانين حول الدستور لتنفيذ للجنة مشترك رد :التشريعات

  )٢٠١٥( المقترحة الوطنية الشرطة

 يف الدستور إصالحات تراجع حول كبريا    قلقا   القانون أثار .الظروف بعض يف املعتقلني
 للجرمية التصدي يف كبرية  حتديات مبواجهة كينيا  استمرت ذاته، الوقت يف .٢٠١٠
 املسلحة والعصابات املشروعة غري النارية األسلحة انتشار فشكل .األمن وانعدام

 واجلرائم باملخدرات واالجتار واالعتداءات السيارات وسرقة والسرقات العنيف والتطرف
 الرجعية واستجاباهتا الفعالة غري الشرطة ردود أثرت كما .رئيسية عامة خماوف اجلنسية
  .الوطنية الشرطة خدمة يف العام الشارع ثقة تقويض يف مباشر بشكل

 .الدولة أحناء مجيع يف الشرطة إصالحات تنفيذ استمر هذا، السياق من بالرغم
 عناصر تطوير يف التقدم مت ،٢٠١١ يف ُسنت اليت القانونية اإلصالحات إىل باإلضافة

 هذا من العام اهلدف إن .نونيةالقا التغيريات هذه تنفيذ لتوجيه الالزم السياسة إطار
 تنفيذ يف وأوسالمة سيفرورلد جتربة من املستفادة الدروس أهم على الضوء تسليط التقرير

          .كينيا  يف الشرطة إصالحات

 

  المستفادة الدروس أهم

 وتعاونية بناءة شراكات بناء .1

 وأوسالمة يفرورلدس بني األول كان .التعاون من خمتلفة أنواع ثالثة على املشروع أكد
 على والثالث الوطنية؛ الشرطة وخدمة املشروع شركاء بني الثاين حمليني؛ تنفيذ وشركاء

 استثمار تسخري مت .الشرطة باألخص والسلطات، اجملتمعات على ركز احمللي املستوى
 األول العام يف أساسية أولوية كان  الذي األمر العالقات، هذه بناء يف كبري  وجهد

 تكون أن على حرص التعاون هذا بناء يف الالزم الوقت استثمار فإن ولكن، .للمشروع
 منهجية إىل هذا أدى .املختلفني املصلحة أصحاب بني للمشروع موحدة رؤية هناك

 قدرة على واحلرص املرونة على شدد مما األنشطة، لتصميم حملي تركيز ذات تعاونية
  .املتغري السياق مع التفاعل على املشروع

 .اخلربات تبادل على احملليني التنفيذ وأطراف وأوسالمة سيفرورلد بني التعاون بناء مت
 مسامهة كيفية  حول املفتوحة واحلوارات املنظمات بني االختالفات أمهية على شدد كما
  .املشرتكة األهداف حتقيق يف االختالفات هذه

 الدعم سيفرورلد فرتو  :مزدوجة منهجية الشريكني من كل  نفذ املشروع، بدأ عندما
 مبا األطراف، خمتلف حشد على أوسالمة ركزت فيما الشرطة إصالحات حول التقين

 على املنهجية هذه تستند حني يف .الشرطة بإصالحات للمطالبة اجملتمعات، يشمل
 إلدارة الشريكني بني الثقة بناء يف طويل وقت قضاء مت جزئني، من املشروع تصميم

 إنشاء املمكن من كان  اآلن، جرى ما إىل بالنظر .متوازيني نيمشروع على العمل خطر
 البداية؛ منذ كليا    الشريكني كال  املشروع مقرتح تطوير عملية مشلت لو موحدة منهجية

 ولكن، .املستقبل يف املشاريع يف االعتبار عني يف الشريكني من كل  سيأخذه أمر هذا
 للطرفني ومتعاضدة موحدة منهجية إىل احلاجة الشريكان أدرك املشروع، تنفيذ تقدم مع

 تناقش دورية اجتماعات عقد مت .اتساقا   أكثر بشكل املشروع جزئي تنفيذ لضمان
 مت .أهدافه حتقيق للمشروع خالهلا من ميكن اليت الطرق حول بصراحة فيها الشركاء
  .الشريكني كال  من ممثلني قبل من مشرتك بشكل املاحنني موجز وتقدمي تنسيق

 وحساسة دقيقة عمليات باستخدام - فرديا   الطاقم وأفراد - احملليني الشركاء ختيارا مت
 أن على احلرص اهلدف كان .والعالقات واخلربات املهارات ملوازنة تصميمها مت للصراع،

  .اآلخرين واملسؤولني الشرطة ومع اجملتمع أفراد مع الثقة والطاقم الشركاء يقوي أو يبين

  

http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/883-joint-response-to-the-commission-for-the-implementation-of-the-constitution-on-the-national-police-service-proposed-regulations
http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/883-joint-response-to-the-commission-for-the-implementation-of-the-constitution-on-the-national-police-service-proposed-regulations
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 مبنية عالقة وأوسالمة سيفرورلد بنت األولية، االختالفات من بالرغم"

 على حرصوا كما .بانفراد العمل من بدالا  الخبرات تشارك على

 حين في عالقتهما، جمعت التي ”المشتركة األمور“ بين الموازنة

 ".التعاون أفضلية إلى لتؤدي التنوع من كافية درجة على الحرص

 ةمستقل مستشارة ويلويب، ديربا .د

 

    أولوية الشرطة خدمة مع البناء التواصل /المشاركة جعل .٢

 العمل من بدال   .والشرطة املشروع شركاء بني كان  املشروع يف التعاون من الثاين النوع
 املباشر التواصل املشاركة على سيفرورلد منهجية شددت اخلارج، من احلشد على

 للشرطة، العام املفتش مكتب يشمل مبا واحلكومة، الشرطة قيادات مع واملستمر
  .الداخلية ووزارة الشرطة، إصالحات وسكرتارية الوطنية، الشرطة خدمة ومفوضية

 مكتب مع تفاهم مذكرة توقيع مت الوطنية، الشرطة خدمة مع املنظم التواصل لضمان
 الوطنية الشرطة خدمة بني العالقة جلعل وذلك ،٢٠١٣ فرباير يف العام الشرطة مفتش

 ستعمل اليت القضايا من عدد على التفاهم مذكرة ركزت .رمسية وأوسالمة رلدوسيفرو 
  .معا   عليها الثالث املنظمات

 خالل من السياسة، وإطار القوانني مراجعة بدعم األساسية القضايا إحدى متثلت
 الرتتيب هذا خالل من .العملية إىل احمللي واجملتمع املدين اجملتمع مدخالت تسهيل
 علي املدين اجملتمع منظمات من الراجعة التغذية ومجع بتسهيل سيفرورلد امتق الرمسي،
 الوطنية، الشرطة خدمة وجلنة الوطنية الشرطة خدمة من لكل االسرتاتيجية اخلطط
 احلوار على املنهجية هذه ركزت .إجيايب بشكل املؤسستان من كل  إليه نظرت والذي

 ومنظمات باألخص العام املفتش كتبم بني تشكيلها مت اليت الشراكات بني فيما
 اجملتمع منظمات مدخالت وتضمني وصول على املنهجية هذه حرصت .املدين اجملتمع
 حتوال   هذا مثل .للمواجهة اعتبارها دون املختلفة السياسات عمليات يف احلرجة املدين
 اجملتمع مبنظمات مرتابة سابقا   األمن وكاالت كانت  إذ الشرطة، ثقافة يف وهام طفيفا  
        .األدىن احلد على معها اتصاهلا وكان املدين

 حتتاج اليت للقضايا املباشر االنتقاد موازنة مت الشرطة، مع سيفرورلد تواصل خالل
 أوسالمة منتدى دعم مثال ، .للشرطة اإلجيابية املمارسات لتمييز آليات مع للمعاجلة

 واليت املتميزة الشرطة خدمة جوائز باسم مسابقة الرئيسيني املصلحة أصحاب من وغريه
 .7العامة توصيات على بناء   املتميزين الضباط لتكرمي املستقلة الشرطة مراقبة إدارة تديرها

 الشرطة بني الثقة لبناء أساسي معيار أنه على هذا املشروع مواقع يف الشرطة ضباط ذكر
 اإلجيايب التعزيز قدرة لهمعم يف واجلادين احملرتمني الشرطة ضباط تكرمي أظهر .والعامة

 سلك يف اخلدمة ثقافة خلق وعلى الشرطة، جتاه للعامة السلبية النظرة من احلد على
   .ذاته الشرطة

 المواطن مشاركة تعزيز .٣

 فعالة عالقات تشكيل دعم ومشل احمللي املستوى على التعاون من الثالث النوع بناء مت
 احمللية والشرطة احمللي، املدين واجملتمع اجملتمع يف املبنية املنظمات اجملتمع، أفراد بني
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 خدمة نيروبي، في الروتاري نادي مع بالتعاون المستقلة الشرطة
 الوطنية كينيا لجنة الوطنية، الشرطة خدمة لجنة الوطنية، الشرطة

  .لإلصالحات أوسالمة ومنتدى اإلنسان، وقحق حول

 يف اجملتمعي لألمن منتديات وأوسالمة سيفرورلد أسست .احملليني احلكومة ومسؤويل
 أمن ميسر من بدعم املنتديات هذه حظيت .8البالد أحناء مجيع يف للمشروع موقع ١٣
 اجملتمع من عضو ٣٠ عن يقل ال مما منها كل  شكلت .أنشطتهم يف أوسالمة من

 ممثلني يشمل مبا الشرطة، مع السليب بالتفاعل املهددة اجملموعات من باألخص- احمللي
 عن ممثلني الوطنية، الشرطة خدمة إىل باإلضافة - شبابية ومجاعات للنساء

 فرق أربع وعاتاجملم هذه شكلت .والتقليدية الدينية القيادات الرؤساءو املستشفيات،
 إىل الوصول فريق اخلاصة، االهتمامات جمموعات :اجملتمعي األمن منتدى يف مميزة

  .اجلرمية مراقبة وفريق املساءلة، فريق العدالة،

 .مجاعية عملية يف وحلوهلا احمللية املشاكل حتديد على املشروع ركز احمللي، املستوى على
  :اجملتمع يف القضايا من خمتلفة أنواعا   الفرق من أجزاء عاجلت

 إىل بالنظر الراجعة للتغذية كآلية  اجملتمع أفراد من املشكلة املساءلة فرق عملت •
  .الشرطة مراكز على تفتيشات أجرت كما  الشرطة، تصرفات

 - والرؤساء الوطنية الشرطة خدمة ضباط من املشكلة اجلرمية مراقبة فرق مجعت •
 معلومات لتوفري بيانات قواعد يف هاودونت اجلرائم، عن بيانات - غريهم ضمن
  .اتشغيلية القرارت لصنع تستخدم واليت اجلرمية اجتاهات حول

 نسقوا والذين وتقليديون دينيون ورؤساء قيادات العدالة إىل الوصول فريق ضم •
 والبديلة الفعالة النزاعات تسوية لتشجيع العدالة أنظمة خمتلف من األطراف
  .لشرطةا مراكز على الضغط لتخفيف

 بدال   .العمل وورشات االجتماعات من أوسع هو مبا تتعلق املشاركة أصبحت معناه، مبا
 للعثور احمللية األطراف من واسع مدى بني فاعل وتعاون تنسيق هناك كان  ذلك، من

 فريق به قام الذي التحليل حدد بنغوما، يف مثال ، .مشرتكة ملشاكل مشرتكة حلول على
 على حبصوله .السرقات من مرتفع لعدد يتعرضون ماريل قرية سكان أن اجلرمية مراقبة
 مما للمنطقة إضافيني وضباط إضافية مركبة املقاطعة مدير خصص املعلومات، هذه

 زود بدوره الذي بالشرطة، احلديثة اجملتمع ثقة هذا عزز بدوره، .السرقات معدل خفض
      .املزعومني اللصوص اعتقال إىل أدت معلومات

 تواجهها اليت التزويد فجوات بإدراك احمللية اجملتمعات بدأت هذا، إىل اإلضافةب  
 زيادة إىل أدت كما  للقضايا الفعالة االستجابة على قدرهتا من حدت واليت الشرطة،

  .الربنامج بداية يف اجملتمع مع الشرطة تفاعالت يف واالرتياب الثقة انعدام
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  حالة دراسة

 حول اجملتمعي األمن منتديات من واحد يف الشرطة ممثل الدينيون القادة أحد حتدى
 تنتهك الشرطة أن يعتقد كان  فقد .اجلمعة يوم مساء يف االعتقاالت معظم حدوث
 كي  اجلمعة مساء األشخاص باعتقال ساعة ٢٤ أقصاها ملدة باالعتقال املتعلق القانون
 الشرطة ممثل أنكر .احملكمة يف ظهورهم فبل األسبوع هناية خالل بالتحريات يقوموا
 األمر رواتبهم، استالم يوم إنه إذ اجلمعة يوم يسكرون الناس من العديد أن قائال   ذلك
 متتلىء أن تريد ال الشرطة أن ادعى .اجلرائم من وغريها اعتداءات إىل يؤدي الذي

 اجملتمعي األمن منتدى عضوا يتفق مل حني يف .األسبوع هناية خالل الشرطة زنزانات
 مشرتكا   حال   حددا أهنما إال األسبوع، هناية خالل املطولة لالحتجازات املسبب على

 الصغرية القضايا ملعاجلة السبت يوم صباح احملكمة جلسات لعقد الضغط على واتفقا
  .بسرعة

 

 آراء الوطنية العمليات مجعت فقد .البعض لبعضها معززة هذه الثالث التعاون أنواع
 املواقع من املنبثقة الدروس غذت حني يف ،(لألسفل انظر) األطراف نم واسع مدى

 ضباط يكن مل التجريبية، املواقع من العديد يف مثال ، .الوطنية العمليات التجريبية
 لذلك، كنتيجة .اتباعها عليهم ينبغي اليت العمليات بسري علم على دائما   الشرطة
 والذي الشرطة مراكز يف العمل سري طخمط الوطنية الشرطة خدمة مع أوسالمة طورت
   .العدل بنظام ارتباطها وكيفية الشرطة عمليات سري يوضح

  :املخطط أن الشرطة أعضاء أحد قال

 جيب ما على تعرفوا ألهنم اجلرمية لفرع صحوة مبثابة كان …بالذكر جدير فعال   أمر“
 أيام ثاللة للقضاة تذهب أن القضية على جيب مثال ، .كثريا    املخطط غرينا .فعله عليهم

 احملاكمة قبل منا القضية أوراق القضاة يطلب كان  العمل، سري خمطط قبل .احملاكمة قبل
 خالل من للعدالة صحيح سري على املركز عن املسؤول الضابط حيرص (اآلن) .مباشرة
 بالشكل بالتحقيق اجلرمية فرع قيام وعلى احملدد الوقت يف هلم األوراق أخذ على احلرص

   ”.البداية منذ الصحيح

 الثالثة التجريبية املواقع من كل  يف الشرطة مراكز يف العمل سري خمطط عن نسخة هناك
  .عشر

 

 على يشمل بما التشغيلية، للسياسات للشرطة قوية ملكية على الحرص .٤
 المحلي المستوى

 ورلدسيفر  بذلت وبالتايل الشرطة إلصالحات رؤية الشرطة متتلك أن األساسي من 
 ومبشاركات اخلدمة، أفراد قبل من العملية قيادة لضمان حمددا   جهدا   وأوسالمة

 إن .والوطين احمللي املستويني وعلى والعليا واملتوسطة املتدنية الرتب من ومداخالت
 جيد مثال (الدائمة اخلدمة بأوامر هلا سيشار واليت) الدائمة السلك أوامر مراجعة

 مصلحة أصحاب من ومبدخالت واسع مدى على االستشارية السياسات لعمليات
 ملكتب التقنية واللجنة أوسالمة ومنتدى سيفرورلد من كل  بدأت .ومتنوعني متعددين

  .٢٠١٣ مارس يف بدأت اليت الدائمة اخلدمة أوامر مبراجعة العام املفتش

 مصلحة وأصحاب واملتدين، املتوسط املستوى من شرطة ضباط وإشراك مع التواصل مت
 مراجعة عملية حول آرائهم لتزويد عشر الثالثة املشروع مواقع من واجملتمعات خارجيني،

 احملليني الشرطة ضباط حلاجات الوطنية العملية استجابة كانت .الدائمة اخلدمة أوامر

 عمليات بني فعالة الصالت بناء أجل من بالغة أمهية ذات البالد أحناء خمتلف قي
 الفرق بدأت عندما .احمللي املستوى على والتحسن السياسة ىمستو  على اإلصالح
 مستوى على املنفذ العمل معظم أن وجدوا التجريبية، املواقع يف الشرطة مع بالتواصل

 أجندة ظل يف تتغري مل واليت القدمية، الدائمة اخلدمة ألوامر خيضع زال ما الركز
 مع لتتفق ممارساهتم وتغيري يلحتو  على والضباط املراكز قدرة من هذا حد .اإلصالح

 جيب معناه، مبا .أدائهم جوانب مجيع حكمت الدائمة األوامر أن إذ اإلصالح عملية
    .أيضا   بذلك يقوم أن من احمللي األداء يتمكن حىت التقدم اإلصالحية العملية على

 القيادة اختصاصات أدىن مع التواصل على تصميم هناك كان  العملية، بداية منذ
 بأفكارهم املشاركة منهم وطلب العملية، ببدء الضباط إلعالم (واألمامية األمنية لنقاطا)

 إصدار مت بالتايل، .مراجعتها تتم أن يودون اليت واألمور بذلك للقيام الطرق أفضل حول
 من مفصلة ونقاشات مشاركات على بناء الدائمة اخلدمة ألوامر االستشارية املسودات

 معلوملت طلب مت كما .الدولة يف السياقات خمتلف من لشرطةا ضباط من واسع مدى
 اجلو، جناح يشمل مبا هبم، املتعلقة التشغيلية القضايا حول معينة وحدات من حمددة
  .وااللتزام التدريب ووحديت الكالب، وحدة

 .العامة من وأفراد املدين اجملتمع مشاركات مع هذه احملددة الشرطة استشارات تزامنت
 أصحاب من اهلامة املشاركات لتضمني القطاع يف واسعة منهجية مع هذا امنتز  كما

 يف شازكت اليت املؤسسات أهم تشمل .األمنية اإلصالحات يف العالقة ذوي املصلحة
 العامة، احملاكمات رئيس العام، املدعي مكتب :احلصر ال الذكر سبيل على - العملية

 القانون جمتمع اخلزينة، قسم - املالية وزارة نية،الكي الدفاع قوات العامة، اخلدمة مفوضية
 موقع ١٣ من اجملتمع وممثلو املدين اجملتمع جمموعات الدستور، تنفيذ مفوضية كينيا،  يف

  .معا   والقانونية العملية اخلدمة مواقف عن التعبري على هذا حرص .للمشروع

 

 واحلرفية كاملساءلة  ضاياالق أهم حول هامة توجيهات اآلن الدائمة اخلدمة أوامر تتضمن
 والتوقيف، واالعتقاالت والذخرية، األسلحة حول يشمل مبا الشرطة ضباط بني

 آراء وتعكس وتنفيذها؛ اجملتمعية والشرطة املدنية، النارية األسلحة على والسيطرة
 املصلحة أصحاب مع االستشارات كانت .واخلارجيني الداخليني املصلحة أصحاب
 .الناس حلاجات وملبية عالقة ذات املتغرية العمليات تكون أن مانلض هامة املتنوعني
 الدستور، ضمنها واليت اإلصالحات، تنفيذ يف العامة املشاركة عملية مسحت

 للعملية، الشرطة مبلكية إحساسا   خلقت كما  اإلصالح، عملية بفهم للمجتمعات
 خدمة حتسني لىع تعمل اليت والسلطات اجملتمعات بني البناءة املشاركة وسهلت
  .الشرطة

 

 واملشاركة العملية توجيه يف الشرطة ضباط من ممكن عدد أكرب إشراك على الرتكيز عىن
 التشغيلية القضايا من الكامل املدى تغطية على قدرة أكثر كانت  العملية أن فيها

 مرا  أوا املراجعة تنتج أن على احلرص إىل ذلك أدى .الشرطة أداء على تؤثر اليت والقانونية
 مع الدائمة اخلدمة أوامر تتناسب أن وعلى الشرطة، فيه تعمل الذي للسياق مناسبة
 .املمارسات وأفضل اإلنسان حلقوق العاملي القانون
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  والبيانات الموارد إلى الوصول دعم .٥ 

 غري أهنا لدرجة الزمن عليها عفا أو قدمية الشرطة إدارة أنظمة تكون ما غالبا   كينيا،  يف
 أحداث وتقارير واألوراق املركبات مثل املادية املوارد تكون ما وغالبا   كليا ،  موجودة

 على قدرهتم على جذريا   هذا املوارد انعدام أثر .موجودة غري أو التزويد حمدودة اجلرمية
 نظام على ذلك آثار مع) األدلة سلسلة وضمان األساسية الشرطة خدمات تزويد
 والشرطة اجملتمع بني والثقة العالقة تتغري قد األدوات، هذه يدتزو  يتم عندما (.العدل
 هبذا القيام عند ذاته، الوقت يف يتلقوهنا؛ اليت اخلدمة جودة حتسن ألهنا جذري بشكل

 فهما   احملسنة األنظمة تعزز اجملتمعي، األمن منتدى مثل اجملتمعي األمن منوذج باستخدام
 معاجلة أن .الشرطة خدمة تواجهها اليت لعمليةا  واحملددات للتحديات للمجتمع أفضل
 يكون كي  األمهية غاية يف أمر اخلدمة، تقدمي مركز كونه  احمللي، الشرطة مركز قدرة

  .العامة حاجات مع ومتفاعال   مسؤوال  

 عملية أن كينيا  أحناء خمتلف يف الشرطة مراكز تواجهها اليت النحديات من واحدة أن إال
 من منهجية تأخذ ال كتابتها  وقت ويف الوطين، املستوى على متت السنوية املوازنة

   .ذلك على بناء املوازنة وتوزيع الشرطة مراكز حاجات لتحديد األعلى إىل األسفل

  .اخلدمة تقدمي على احمللية الشرطة قدرة على حتما   هذا يؤثر

 

 ومجتمعاتهم الشرطة مراكز

 أثرت اليت والتنظيمية املؤسسية لتحدياتا كينيا  يف الشرطة ملراكز احلايل الوضع يكشف
 مراكز تعتمد مثال ، .عام بشكل اإلصالحات تنفذ وعلى للعامة اخلدمة تقدمي على

 بيانات ومعاجلة وتدوين االستجابة عند القدمية أو اليدوية التقنيات على احمللية الشرطة
 متتلك ال الشرطة زمراك معظم .اآلن حىت الشرطة وتقارير سجالت رقمنة يتم مل .اجلرمية

 سيئة وهتوية وتسريبات متداعية جدران فهناك .فعالة لعمليات الكافية القدرة أو املساحة
 /احتجاز مرافق أو مراحيض أو مياه أو إنارة بعضها متتلك ال حني يف املواقع، بعض يف

  .والعامة واملوظفني الشرطة ملركبات كافية  مواقف أو زنزانات،

 مراكز ٢٠١١ الوطنية الشرطة خدمة قانون من (٣) ٤٠ عاملقط خيصص ذلك، مع
 املساحة توفري الوحدات هذه من يفرتض .اخلدمة تقدمي وحدات أهنا على الشرطة
 أثبتت .الوطنية الشرطة خدمة يف الوحدات مجيع من الشرطة لضباط التشغيلي لإلبداع

 فعال شكلب الشرطة إصالحات تنفيذ أجل من أنه السنوات خالل سيفرورلد خربة
 بالبنية الشرطة مراكز لتجهيز طارئة حاجة هناك كينيا،  يف اخلدمة تقدمي كيفية  وحتويل
 الدعم تقدمي فإن ولكن، .اخلدمة تقدمي لتحسني املناسبة والقدرات واملهارات التحتية
 غري األطراف من وغريه املدين اجملتمع قبل من الشرطة ملمراكز ومواد خدمات من احمللي

 من احمللية للشرطة املناسبة املوارد إجياد عن بديال   يكون أن ينبغي وال ميكن ال احلكومية
   .الدولة قبل

 

 حتسن هناك كلن  املشروع، مواقع يف للشرطة املناسب واللوجسيت التشغيلي الدعم مع
  .للعامة املقدمة اخلدمات جودة يف ملحوظ

 أصبح الشرطة، مركز مستوى على للجرمية مراقب تأسيس خالل من املثال، سبيل فعلى
 ساعة”ب تعرف بيانات قاعدة خالل من أفضل بيانات إىل الوصول الشرطة بإمكان
 لدعم وخربهتا الشرطة قوة حول الحقة قرارات هذا وجه (.١ امللحق انظر) ”اجلرمية
  .وتقصيها اجلرمية منع حتسني

 مثل ى،أخر  منظمات مع اجلرمية مراقبة فرق نسقت املناطق، من العديد يف
 يتم مل اليت اجلرائم حول ”اجلرمية ساعة“ نظام يف معلومات لتحميل املستشفيات،

 أدت عشر الثالثة املواقع من ٤ عن يقل ال ما يف .هبا الشرطة مركز إبالغ بالضرورة
 ضد اجلرائم وباألخص خطورة، أكثر مشاكل وجود إدراك إىل اإلضافية األدلة هذه

 بالضرورة يشعروا مل املواقع بعض يف الشرطة ضباط أن الذكر املهم من أنه إال .األطفال
 قضايا معاجلة على التدريب قلة ذاكرين احلاالت، هلذه االستجابة على قادرون أهنم

 تطبيق مثل املؤسسية، القدرات تقوية عن الناتج األفضل األداء متكن .كهذه  حساسة
 العالقة يف ملحوظة حتسنات عمد من األمن، وانعدام اجلرمية ملعاجلة ”اجلرمية ساعة“

  .واجملتمع الشرطة بني

 

  داخلية مساءلة ثقافة تعزيز .٦

 تراقب مستقلة آليات خالل من والعامة القانون أمام مسؤولة تكون أن الشرطة على
 متمثلة مستقلة خارجية مراقبة جهة اإلصالح قانون يوفر .اخلدمات وتقدمي الشرطة أداء

 بوحدة متمثلة داخلية مساءلة وحدة إىل باإلضافة املستقلة، الشرطة مراقبة بإدارة
 االدعاءات يف التحقيق منهما كل  مهمة .الشرطة مؤسسة داخل يف الداخلية املساءلة

 يف الشرطة مساءلة على احلرص مسؤولية من جزء وضع إن .الشرطة ضد والشكاوي
 املساءلة عدم من مؤسسية ثقافة معاجلة يف أساسي مكون هو نفسها الشرطة داخل
 أعلى كمثال  املساءلة اعتبار خطر من ذلك يقلل كما  اخلدمة، من  كجزء  ذلك وتعزيز

        .اخلارج من مفروض

 يف املساءلة من ثقافة خللق حاليا   املتوفرة باآلليات والشرطة العامة وعي نشر املهم من
 آليات على شروعامل مواقع من اجملتمع أفراد تدريب مت .الوطنية الشرطة خدمة داخل

 ٩٠ عن يزيد ما وتأهيل تدريب مت ذلك، إىل باإلضافة .واخلارجية الداخلية املساءلة
 .واخلارجية الداخلية الشرطة مراقبة بآليات والوطين احمللي املستويني على حتقيق ضابط

 الشكاوي معاجلة يف الرؤساء لدور أفضل فهما   الشرطة ضباط أظهر لذلك، كنتيجة
 حقوق إىل باإلضافة الداخلية، املساءلة ووحدة املستقلة الشرطة مراقبة إدارة نيب والعالقة
 التدريب غطى كما .اجلديد للقانون وفقا   تأديبية إجراءات يواجه الذي الشرطة ضابط
 الشرطة خدمة وجلنة الوطنية، الشرطة وخدمة املستقلة، الشرطة مراقبة إدارة من كل  أدوار

 هذه ألدوار جيد فهم الضباط لدى مليكن التدريب، قبل .للدستور وفقا   الوطنية
  .املؤسسات

 .الشرطة مستويات أعلى من لدعم حتتاج فإهنا الداخلية، املساءلة وحدة تنجح حىت
 الداخلية املعارضة من واحلد العليا اإلدارات يف اإلصالح عناصر دعم ذلك يتطلب

 اململكة إىل للمقارنة زيارة بتسهيل وأوسالمة سيفرورلد قامت بذلك، للقيام .لتأسيسها
 الذي األمر واألخالق، املساءلة حول تدريبا   ودعمت االحرتافية، املعايري حول املتحدة

 على العمل ذلك تبع .الوحدة تشكيل لقيادة خربة ذوي شرطة بضباط التعرف إىل أدى
 وخطة أعمال خطة تطوير مت كما .الشكاوي إلدارة مناسبة قوانني تطوير دعم

 شرطة خدمة من الداخلية املساءلة وحدة يف ضباط تعيني إىل باإلضافة اسرتاتيجية،
  .الكينية الشرطة وخدمة اإلدارة

 اإلدارة شرطة وخدمة الكينية الشرطة خدمة ٢٠١١ الوطنية الشرطة خدمة قانون دمج
 خدميت على سلطة ميتلك الذي للشرطة العام املفتش مكتب وأسس واحدة، إدارة حتت

 كل  متتلك واحدة، شرطة خدمة اآلن يوجد حني يف .احلكومة يف القانون وتنفيذ شرطةال
 عليه ينص ما بوفق متكاملة أدوارا   الكينية الشرطة وخدمة اإلدارة شرطة خدمة من

  .العامة إىل اخلدمة تقدمي لتحسني القانون
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 خدمة بين احترافية للمعايير مشتركة وحدة تأسيس :حالة راسةد

 الكينية الشرطة وخدمة دارةاإل شرطة

 الشرطة خدمة من ضباط لستة إيرلندا ومشال إجنلرتا إىل دراسية جولة سيفرورلد سهلت
 اململكة مولت .الشرطة إصالحات تنفيذ جلنة مع بالتعاون اإلدارة شرطة وخدمة الكينية
 اهلدف كان .٢٠١٢ فرباير ١٠و يناير ٣٠ بني عقدت اليت الزيارة وهولندا املتحدة
 اململكة يف االحرتافية الشرطة معايري وحدات وممارسات سياسات على الطاقم تدريب
 كيف  ولتقييم األصغر، املقاطعات وقوى املدنية املناطق يف الكربى القوى يف املتحدة

 .الوطنية الشرطة خدمة يف الداخلية املساءلة وحدة تطوير يف تساهم أن هلذه ميكن
 مكتب املستقلة، الشرطة شكاوي مفوضية ممثلي مع للتفاعل فرصة الرحلة وفرت

nbmsdubmo ساسكس، شرطة الوطنية، الشرطة حتسني وكالة إيرلندا، مشال يف 
 مع) إيرلندا مشال يف الشرطة خدمة ، batinonortmoاملدينة شرطة خدمة

 يف الشرطة وجملس املستقلة الشرطة شكاوي جلنة ،(ويلز جنوب شرطة من مسامهات
 ببنك كينيا  يف الوطنية الشرطة خدمة لتوفري األمهية غاية يف املقارنة هذه .إيرلندا مشال

 يف الشرطة منظمات يف االحرتافية املعايري تطوير كيفية  حول واخلربات املعلومات من
 للمعايري مشرتكة كوحدة  ختدم اآلن عاملة داخلية شؤون وحدة هناك .املتحدة اململكة

 الداخلي باإلشراف للقيام الكينية الشرطة وخدمة اإلدارة شرطة خلدمة االحرتافية
   .داخليا   الوطنية الشرطة خدمة ومساءلة وأمانة احرتافية لتشجيع

 

 من ٪٥٠ من بأقل التحقيق من الداخلية الشؤون وحدة فريق متكن ،٢٠١٤ عام يف
 بعدالة التحقيق على قادرة الشرطة خدمة أن فإظهار .استالمها مت قضية ٢،١٨٨ جممل

 يف أساسيا   سيكون - خاطئة ملمارسات ضباطها ضد إجراءات اختاذ احلاجة، وعند -
  يف الشرطة تصرفات تغيري يف كبريا    دورا   تلعب أن للوحدة املمكن من .العامة ثقة حتسني
 ،9خربتنا من .اخلدمة يف جيد وتنظيم لاللتزام متسقة معايري تشجيع خالل من كينيا
 مساءلة لتحسني  أساسي عامل هي مناسبة وإدارة موارد ذات داخلية شؤون وحدة فإن

 والقانونية املؤسسية اإلصالحات من خلفية خالل فعالة أمن خدمة وتزويد الشرطة
 مكاتبها زالت ما مثال ، .تشغيلية حتديات مبواجهة تستمر الوحدة أن إال .الشاملة
 كي  املؤسسة لدعم اإلرادة بضعف يوحي الذي األمر الشرطة، مكاتب يف موجودة

  .الشرطة خدمة عن مستقلة كوحدة  تعمل

 

 المجتمع أمن انعدام معالجة بمهمة الشرطة إصالحات ربط .٧

 حتتاج بل وحدها، الشرطة خدمة مسؤولية ليس جمتمع أي يف األمن انعدام معاجلة إن
 خالل من .أنشطتها مسؤولية وحتمل آرائها مشاركة يف دورا   تلعب أن للمجتمعات

 تنفيذ ميكن احملددة، وحاجاهتا ملخاوفها حلوال   اجملتمعات وتصمم حتدد أن ىعل احلرص
 حتديدحلوال   وميكنها الدولة، على تركز أن من بدال   الناس على تركز بطريقة األمن تزويد

 .والنزاع اجلرمية تدفع قد اليت األوسع السياق قضايا وتعاجل األمن انعدام متنع استباقية
 مطابقة جيب الكامنة، الشرطة إصالحات حتقيق يتم كي ذلك، إىل باإلضافة
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 نواتس ثالث لمدة المشروع مدى على سيفرورلد قدمته الذي الداخلية
 يتم لم إن والتي الخدمة، في عميقة وتنظيمية مؤسسية تحديات
 الالمساءلة ثقافة في المساهمة في ستستمر فعال بشكل معالجتها
   .السيئة الخدمات وتزويد

 من مماثلة جهود مع اجملتمعات مع للتواصل وانفتاحها الشرطة سلوكيات يف التحسينات
   .نفسها اجملتمعات جهة

 واسعة منهجية اجملتمعي األمن منتديات تبنت عشر، الثالثة التجريبية املواقع من كم  يف
 نطاق بتحديد اجملتمعي، األمن منهجية أساس على هتمجمتمعا يف األمن انعدام جتاه

 لتقليل للدخل املنتجة واألنشطة املصغر التمويل يشمل مبا التدخالت من واسع
   .اجلرمية أنشطة يف اخلطر حتت اجملموعات تشرتك أن احتمالية

 مغاسل يف والعاملون مالكو اجملتمعي األمن مندى أشرك كيسي،  مشروع موقع يف
 تعريف مت .الرمسي غري اجملتمع يف الناشطني من وغريهم 10بودابودا سائقو السيارات،

 طرفا   تكون أن أو اجلرمية يف للمشاركة خاص بشكل مهددة أهنا على اجملموعات هذه
  :اجملتمعي األمن منتدى أعضاء أحد قال .األمن مسؤويل من وغريها الشرطة مع نزاع يف

 الحياة من األمل فقدوا يافعون أشخاص هم السيارات مغسل في هؤالء“

 ما يعرفون ال يافعون منازلهم، عن بعيداا  إرسالهم تم يافعون كلياا،
 مواطنون أنهم على أحد إليهم ينظر ال يافعون المستقبل؛ من يريدون

  ”.جيدون

 كيسي  يف اجملتمعي األمن منتدى عضو

 على واالعتداء ةبسرق قاموا جمرمون أهنم على بودابودا سائقي تصنيف يتم ما عادة
  .ركاهبم

 اإلجرامية، األنشطة يف البعض ملشاركة أساسي كسبب  املتدين الدخل تعريف خالل من
 دعم ذلك مشل .الدخل إنتاج لتحسني جمتمعية مبادرات اجملتمعي األمن منتدى طور

 قروضا   لتتلقى وائتمان توفري مجعيات لتشكيل معا   ليعملوا السيارات مغاسل يف العاملني
 مثل وسالمة أمن ومعدات بتدريب بودابودا ولتزويد السلطات، من األمد صريةق

 القانوين، دخلهم حتسني إىل باإلضافة .املدين التعليم إىل باإلضافة العاكسة، السرتات
 اجملتمع إليها ينظر وجمموعات الشرطة بني الثقة حتسني على األنشطة هذه عملت
 اليت النارية الدراجات عن اآلن للشرطة بودابودا بلغي مثال   - للمتاعب كمسببني  تقليديا  

     .الطويل املدى على أمنا   أكثر جمتمعهم جيعل مما مسروقة، أهنا يعتقدون

 للمساومة اجملتمعي األمن منتدى خالل من والفحم اخلضار بائعات عملت كما
 حركت هذا، قبل .خمصصة غري أماكن يف مؤقتا   بضائعهم لبيع تراخيص على للحصول

 العديد ولكن .الرمسية األماكن حنو ووجهتهم املناطق هذه عن بعيدا   النساء الشرطة
 قالت .األماكن هذه يف موقع استئجار نفقات لتحمل الالزم املال ميتلكن ال منهن

 :النساء إحدى

 بأسعار نبيعها كنا  أو لبيعها، مكان لدينا يكن مل ألنه املتعفنة خضراواتنا نرمي كنا  لقد“
 للقيام أحرار فنحن الشرطة، من إزعاج أي دون لنبيع مكان لدينا اآلن .جدا   يدةزه

 ولكين صعبا   الوضع زال ما - حيايت يف تغيري هو أوسالمة منتدى مساعدة .هبذا
  ”.ما طريقة وجدت

 توفري نظام تأسيس يف ساعدهن اجملتمعي األمن منتدى أن أخريات نساء ذكرت
 يقلل هذا جمددا   - املدرسة إىل الذهاب أوالدهن من للعديد ميكن أنه يعين مما مجاعي،

  .الطويل املدى يف اإلجرامية باألنشطة مشاركتهم خطر
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 مسؤولية ليست األمن بانعدام املتعلقة املشاكل أن منظور تغيري يف هذا كل  ساعد
 خلقت احلاالت بعض ويف اجملتمع، أطراف بني الثقة انعدام من وقللت وحدها، الشرطة

 مغاسل يف والعاملني بودابودا سائقي مع احلال هو كما - جديدة إجيابية القاتع
  .الشرطة يشمل مبا اجملتمع، أفراد من وغريهم السيارات

 من املوثوقة األدلة ساعدت املستهدفة، للمجتمعات مباشرة منافع توفريها إىل باإلضافة
 الشرطة سياق يف خصباأل الوطنية، السياسة عمليات إبالغ يف العملية اجلهود

 تطوير بإبالغ اجملتمعي األمن منوذج تنفيذ من املستفادة الدروس  سامهت .اجملتمعية
 املقاطعات يف الشرطة وسلطات اجملتمعية الشرطة حول األساسية والقوانني السياسات

 .٢٠١٥ فرباير يف الدستور تنفيذ للجنة وأوسالمة سيفرورلد قبل من تسليمه مت الذي
 وحتريك اجلذور مستوى على العمل لتنسيق أساسية هيكليات نتدياتامل أصبحت

 اجملتمعي األمن منتدى منوذج تطبيق خالل من .فعالة خدمة لتزويد العام الطلب
 الثقة يف زيادة إىل أدى مما العمل، عالقات وتقوية بتطوير والشرطة اجملتمعات استمرت
  .والتعاون

 

    التحديات

 من عدد هناك زال ما كينيا،  يف الشرطة إصالحات تنفيذ يف تقدم هناك كان  حني يف
  :الدائمة اإلجيابية اآلثار حتقيق من حتد اليت العوامل

 به يستهان ال سياسي دعم هناك أن بدا حني يف .السياسية اإلرادة ضعف   •
 تعديالت أسهمت املشروع، من األول العام خالل الشرطة إصالحات لتنفيذ
 مت اليت اإلجيابية املكاسب تراجع يف األمنية والقانونية السياسية لإلطارات خمتارة

 خماوف إىل ٢٠١٤ األمن تعديالت قانون أدى مثال ، .السنوات عرب حتقيقها
 اليت واحلريات األساسية اإلنسان حلقوق خمالفة تشريعاته بعض اعتربت إذ عامة

 مت ذلك، ضافةإىلإ .اإلنسان حلقوق العاملي والقانون الكيين الدستور ضمنها
 مفتش تعيني سلطة ميلك الرئيس إن إذ  الوطنية الشرطة خدمة استقاللية إضعاف
 لتنفيذ السياسي الضعف تداعي التطورات هذه تعكس .العام الشرطة

  .والعاملية الدستورية املمارسات أفضل مع يتفق مبا اإلصالحات

 الشرطة إدارة قانون مثل األساسية القوانني بعض تطور برغم .مؤسسية تحديات •
 الشرطة خدمة وقانون الوطنية، الشرطة خدمة مفوضية قانون املستقلة، واملراقبة

 الشرطة مؤسسات بني جمادالت إىل هذا أدى .بطيئا   التطبيق كان  فقد الوطنية،
 وخدمة الوطنية، الشرطة خدمة مفوضية املستقلة، واملراقبة الشرطة إدارة مثل

 - الشرطة مراقبة هيكليات تبن  مل كذلك، .مهامهم ذتنفي يف الوطنية الشرطة
 خدمة ومفوضية الداخلية الشؤون ووحدة املستقلة واملراقبة الشرطة إدارة باألخص

 الشرطة خدمة مساءلة على للحرص بناءة وعالقات صالت - الوطنية الشرطة
 إذ حتديا   اإلدارة وشرطة الكينية الشرطة  خدمات بني الدمج شكل كما .الوطنية
 التنسيق عرقلة وبالتايل منفصل، بشكل بالعمل املؤسسات من كل  تستمر

 التقليل إىل هذا أدى .الوطنية الشرطة خدمة قانون يف صور كما  الفاعل والتعاون
     .الشرطة من اخلدمات تزويد شأن من

 اجلرمية إىل االستجابة يف خطرية حتديات مبواجهة كينيا  تستمر .أمنية تحديات •
 والعصابات املشروعة غري النارية األسلحة فانتشار .الدولة يف األمن وانعدام

 باملخدرات واالجتار واالعتداءات السيارات وسرقة والسرقات والتطرف املسلحة
 واستجاباهتا الفعالة غري الشرطة ردود أثرت .رئيسية عامة خماوف اجلنسية واجلرائم

 يف .الوطنية الشرطة خدمة يف مالعا الشارع ثقة تقويض يف مباشر بشكل الرجعية
 ضعف أثر الشرطة، ومساءلة أفضل خبدمة املواطنون مطالب تزايدت حني

 الوطنية الشرطة خدمة قدرة وحمدودية األمن وكاالت بني التنسيق وقلة التخطيط
 كما .الدولة يف واجلرمية األمن انعدام تزايد ملعاجلة املناسبة الردود على كبري  بشكل

 هبذه العامة ترحيب رغم جديدين، داخلية ووزير عام شرطة شمفت تعيني أن
 يظهر .الشرطة خدمة إصالحات لتنفيذ حكومية أنشطة إىل يرتجم مل اخلطوة،

 وانشغال أبعد، إلصالحات أولية خطة وجود انعدام استمرار خالل من هذا
 بدال   الشرطة مراقبة مؤسسات شأن من تقلص اليت باألنشطة احلكوميني املسؤولني

  .ذلك من

 هو كينيا  يف حاليا   الشرطة إصالحات تواجه اليت التحديات أكرب إن .الفساد •
 جتنيد أن كما .ومسؤولة فعالة خدمة تزويد منعت واليت املتأصلة، الفساد ثقافة

 عادي غري بأنه احملكمة عليه عقبت الذي األمر شرطة، ضابط ١٠،٠٠٠
 ذلك، إىل إضافة .الوطنية رطةالش خدمة نزاهة شأن من قلل بالفساد وموسوم
 الشرطة خدمة داخل يف الفساد مدى عن بالكشف التفحص عملية تستمر

 استخدامهم وسوء املفرط غناهم بتفسري الضباط معظم فشل إذ الوطنية،
  .العامة للممتلكات

 

 والتوصيات االستنتاجات

 .اجلديد كينيا  دستور إعالن منذ الشرطة إصالح عمليات تقدم لدعم بالكثري القيام مت
 خالهلا، من اإلصالح ليتم الالزمة والقانونية السياسية اإلطارات معظم وضع مت كما
 من وغريها وأوسالمة سيفرورلد يشمل مبا املدين اجملتمع مدخالت بنجاح تعكس واليت

 أهم يف الذكر مت كما  والتعاونية البناءة للشراكات منو هناك كان  كما .املهمة املؤسسات
 (.٢ صفحة) ١ رقم املستفادة الدروس

 إطارات وتنفيذ تشغيل هو ذلك أهم .للعمل حيتاج الذي الكثري هناك يزال ما ولكن
 املقاطعة شرطة أنظمة يف فائدة ذات عامة مشاركة لضمان باألخص والقانون، السياسة
 واملمكِّنة، التحولية النتائج حول األدلة من كل  تؤكد .املساءلة لتحسني اجلديدة

 املشاهبة املبادرات من وغريها املشروع هذا يف اجليدة واملمارسات املستفادة والدروس
  .الشرطة إصالح عملية يف أكرب بشكل لالستثمار احلاجة على

 

    التوصيات
  :الوطنية الشرطة خدمة إلى

 اخلارجية املراقبة آليات مع للتكامل الشرطة داخل يف املساءلة من افةثق ببناء التزم •
  .املنتشرة العقاب من اإلفالت لثقافة حد ووضع لتقليل املستقلة،

 العامة الثقة لزيادة أساسي هذا ألن اجملتمعات مع الشرطة لعمل أكرب أمهية أعطن  •
 .اخلدمة يف

 املوازنة توزيع أن الوطنية الشرطة خدمة حترص كي  الوطنية املوازنة عمليات أصلح •
 املباشر االستثمار إن .للحاجة وفق املوارد توزيع وأن اجملتمع أمن تقييمات يعترب

 مجيع وأوامر اإلدارية الشرطة أعمال مجيع مركز باعتبارها الشرطة مراكز يف
  .األمن لتحسني أساسي الشرطة خدمات
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 :كينيا حكومة إلى

 الشرطة خدمة لتحويل املبدعة والقيادة والدعم، ة،احلسن السياسية النية أظهر •
  يف الشرطة إصالحات لتوجيه .كينيا  يف ومسؤولة متجاوبة أمن وكالة إىل الوطنية
 يساهم اسرتاتيجية وجود لضمان جديدة عمل خلطة ملحة حاجة هناك كينيا،

  .الشرطة بإصالحات املعنية األطراف مجيع فيها

 وخماوف حاجات تغذي أن على للحرص اجملتمع على تركز منهجية تب •
 الوطنية اجلهود على .والوطنية احمللية الشرطة أولويات احمللية األمن وديناميكيات

 أجل من األمن حتديات معاجلة مركز يف الناس تضع شاملة عمليات على العمل
  .األرض على واضح إجيايب أثر على احلصول

  :المقاطعات حكومات إلى

 ومنتديات اجملتمعية، الشرطة وجلان املقاطعات، شرطة سلطات وشغل ادعم •
 وحبسب مقاطعة كل  سلطة يف األمن قضايا ملعاجلة كنماذج  اجملتمعية الشرطة

  .العالقة ذات التشريعات

 :المدني المجتمع أطراف إلى

 ملوازنة طرقا   وجد الشرطة، مع واحمللي الوطين املستويني على تعاونية عالقات ابنن  •
  .اجليد للسلوك اإلجيايب التعزيز مع همأدائ انتقاد

 على التعاون تأكيد مع الشركاء، من قوية شبكة لبناء واملوارد الوقت خصص  •
  .الشرطة إصالح عمليات لدعم مشرتكة ومنهجية الربنامج ملداخالت رؤية تطوير

 الناس وسالمة أمن لتحسني املصممة الربامج يف جمتمعي أمن منهجية تبن  •
  .وجمتمعاهتم

 الشرطة موارد أو اجملتمعي للدعم أعمق فهم لتطوير اجملتمع وأفراد الشرطة ادعم •
  .والشراكة اجملتمعي األمن منهجية من كجزء  األخالقي اإلطار يف املقبولة

 يف ملموسة تغيريات لتحقيق تكلفتها يف املتدنية الفعالة البسيطة الطرق ادعم •
 السيارات مغاسل يف والعاملني مالكي مع العمل مثل - الثقة لبناء احمللي األمن

  .بودابودا وسائقي

  :والمانحين التنمية شركاء إلى

 مطلعة املستقبل يف الشرطة إصالح أو الشرطة برامج تكون أن على احرص •
 لتحسني اجملتمع على مبنية منهجيات وتشجع املمارسات أفضل حول باألدلة
  .الشرطة إصالح وتسهيل األمن

 حيتاج اإلصالح أن االعتبار بعني باألخذ األمد طويلة ةالشرط برامج ادعم •
 يف والالزمة واملمارسات املؤسسات يف التدرجيي التغيري طبيعة باعتبار للوقت،

  .الشرطة خدمة داخل

 الكينية احلكومة مع وتواصل لإلصالح، أساسي عائق السياسية اإلرادة أن أدرك •
 .وقيادهتا دعمها وتشجيع حلشد

 مكافحة عنصر على السياسي اإلصالح لربامج الدعم تويحي أن على احرص •
      .قوي فساد

 
 

 سيفرورلد منظمة
 أكثر حياة وبناء العنيفة الصراعات منع على تعمل مستقلة عاملية منظمة سيفرورلد

 سالمتهم حتسني هبدف الصراعات من متضررين حمليني أفراد مع نعمل فنحن .أمنا
 واملعلومات األدلة بتلك ونستعني .واسعة وحتليالت أحباثا وجنري باألمن، وشعورهم

 بناء سبيل يف والدولية والوطنية احمللية واملمارسات السياسات لتحسني املستخلصة
 إنسان لكل يتاح أن ينبغي بأنه نؤمن أننا إذ – الناس فهي أولويتنا أما .دائم سالم
 .يفالعن الصراع من وختلو باألمن تنعم والرضا السالم من حياة

 عرب واألقاليم الدول من عشرين يقارب فيما برامج لديها حكومية غري منظمة وحنن
 .وأوروبا وآسيا أفريقيا

 
 املتحدة اململكة يت، إتش1 6إن لندن سكوير، تشارلز – 28 سيفرورلد

UK 6HT, N1 London Square, Charles 28 
  1043843برقم مسجلة خريية مؤسسة

  3015948برقم الضمان حمدودة شركة
 44+ 20(0) 7324 4646 : هاتف

 44+ 20(0) 7324 4647 :فاكس

general@saferworld.org.uk 
www.saferworld.org.uk 
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 في ترونيااللك الجريمة مرقب من مستخلص - الجريمة ساعة :١ الملحق

 كيسي شرطة مركز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


