
  الحرص على أن جهاز الشرطة يقوم بتلبية احتياجات لندن
  

  ما هي هيئة شرطة العاصمة؟
  

يتمثل دور هيئة شرطة لندن في ضمان انه يتم محاسبة شرطة لندن على الخدمات التي تقدمها 
  .إلى الجمهور في العاصمة

  
  :وتضطلع الهيئة بالمهام التالية

 م به حفظ األمن في لندنضمان التحسين المتواصل في األسلوب الذي يت 
 الرفع من درجة ثقة المجتمع المحلي وإيمانه بشرطة لندن 
 استشارة المجتمعات المحلية في لندن من اجل معرفة ما يتوقعونه من الشرطة 
 اإلشراف على إدارة ميزانية الشرطة 
 إصدار خطة سنوية لحفظ األمن تحدد األهداف التي يجب على الشرطة تحقيقها 

  
وقد آان دعم الهيئة حاسما . يئة شرطة لندن فوائد ملموسة لصالح الناس في لندنلقد حققت ه

و آل فريق .  فريقا من فرق أحياء أآثر أمنا في جميع أنحاء لندن630لضمان استحداث 
المتكون من شرطيين وشرطة مساندة المجتمعات المحلية، ملتزم بالعمل في شراآة مع 

خفيض حاالت السلوك المنافي للمجتمع والجرائم والخوف المجتمعات المحلية من اجل منع وت
  .من الجريمة

  
 بليون جنيه إسترليني ـ هي إحدى ا لمهمات 3إن تخطيط الميزانية السنوية للشرطة ـ والتي تبلغ 

 من الميزانية، أما الباقي ة بالمائ78وتساهم الحكومة بنسبة . األساسية التي تضطلع بها الهيئة
  .ة البلدية التي تجمعها عمادة مدينة لندنفُيحصل من الضريب

  
وتعمل الهيئة على تعزيز المساواة والتنوع داخل جهاز الشرطة وتسعى بالشراآة مع جهات 

  .أخرى إلى انه يتم معاملة الذين يقيمون ويعملون في العاصمة باحترام
  

  آيف تعمل هيئة شرطة لندن؟
  

 7 قضاة و4من مجلس نواب لندن و عضوا 12 عضوا أي 23تتكون هيئة شرطة لندن من 
  . أعضاء مستقلين يتم تعيينهم آل أربع سنوات

  
 آل عضو بعالقة وثيقة بإحدى دوائر لندن وتتمثل مسئوليته في التنسيق مع الشرطة طيترب

وتدرك . المحلية والجهات المعنية األخرى من أجل السعي إلى  تخفيض معدالت الجرائم المحلية
  .شراآات هو أفضل وسيلة لتحقيق هدفنا المتمثل في جعل لندن مدينة آمنةالهيئة أن العمل بال

  
  . ويجتمع األعضاء بصفة دورية في لجان من أجل مناقشة خطة الشرطة ومراقبة األداء

  
  االستماع إلى آراء سكان لندن

  
ائها من األدوار الهامة التي تقوم بها هيئة شرطة لندن هي استشارة سكان لندن بشأن الشرطة وأد

  .وسبل االرتقاء بذلك األداء



  
وتساعد العمليات االستشارية هيئة شرطة لندن على التعرف على األولويات التي يجب على 

  .الشرطة أن تحددها في السنة المقبلة
  

  :وتتمثل أساليب االستشارة في ما يلي
  

 ".من أجل أن تكون لندن أآثر أمنا"لجنة  
 فرد تم اختيارهم ليمثلون 3000ة شرطة لندن من  التابعة لهيئنتتكون لجنة المواطني

جميع فئات سكان لندن ويطلب منهم إبداء آرائهم حول قضايا معينة تتعلق بالطريقة التي 
  . يتم بها حفظ األمن في لندن

  
 إشراك المجتمعات المحلية في آل دائرة 

يلة تسمح تلتزم هيئة شرطة لندن آل االلتزام بضمان أن آل دائرة في لندن تحظى بوس
  .للناس من خاللها بالتواصل مع شرطتهم المحلية

  
وهذا يأخذ في الغالب شكل لجنة استشارية خاصة بشرطة المجتمعات المحلية، ولكنه يتم في 

  .بعض المجاالت استحداث طرق مختلفة
  

وتشارك هيئة شرطة لندن في العديد من التظاهرات وتنظم برامج في مختلف أنحاء العاصمة 
وتجدون معلومات عن هذه التظاهرات في موقعنا . إشراك المجتمعات المحليةمن أجل 
  . على اإلنترنتياإللكترون

  
  االجتماعات العامة لهيئة شرطة لندن

  
ويتم نشر . إن اجتماعات لجان هيئة شرطة لندن هي مفتوحة للجمهور ويمكن أي فرد حضورها

يئة شرطة لندن على اإلنترنت وهي تواريخ وأوقات هذه االجتماعات وتقاريرها في موقع ه
  . أيضا متوفرة أيضا في بعض المكتبات العامة

  
تتمتع غرفة االجتماعات العامة بمدخل خاص بالكراسي المتحرآة وبها نظام إرسال صوتي 

ويمكن توفير المرافق الخاصة مثل مترجمي لغة . خاص بمستعملي  أجهزة تقوية السمع
  .ةيل الكالم إلى آتابة بموجب اتفاق مسبق على التدابير المطلوباإلشارات البريطانية ونظام تحو

  
  :تعمل هيئة شرطة لندن من اجل

 تحقيق فوائد ملموسة للندن 
 جعل الشرطة مسؤولة إزاء سكان لندن 
 .العمل مع الشراآات لجعل لندن اآثر مدينة آبرى في العالم يسودها األمن 

  
  

  )االستعالمات(لالتصال بهيئة شرطة لندن 
  0202 7202 020: لهاتفا

  0173 7202 020: مينيكوم
  0246 7202 020: الفاآس

   uk.gov.mpa@enquiries:   البريد اإللكتروني



  
  : إلى  الكتابة أو

  االستعالمات
Enquiries 

Metropolitan Police Authority 
10 Dean Farrar Street 

London SW1H 0NY  
  

  هيئة شرطة لندنترجمة المعلومات الخاصة ب
إال أنه . نحن ال نوفر بصفة تلقائية ترجمة للمعلومات المتوفرة على موقعنا على اإلنترنت

وسوف نحاول توفير ترجمة الوثائق في أسرع . بإمكاننا عند الطلب تزويدآم بالوثائق بلغتكم
  .  وقت ممكن

  
  :لطلب ترجمة، يرجى االتصال بـ

Online Communications 
The Metropolitan Police Authority 

10 Dean Farrar Street 
London 

SW1H  0NY 

 
webenquiries@mpa.gov.uk : البريد اإللكتروني  

  )يرجى ترك الطلبات باللغة اإلنكليزية (0219 7202 020: الهاتف
  0173 7202 020: مينيكوم
 0241 7202 020: الفاآس

  
  

      


