
 

 الشكاوى من أخرى أنواع

 التي الطریقة یحدث إذا لم أكن راضیاً عن ماذا
 الشكوى؟ التعامل مع فیھا تم

 شكوى؟ تقدیم یمكنني كیف

 رؤیتنا 
  ممتازة  خدمة شرطیة نقدم سوف                           
                                ولمجتمعاتنا للضحایا ملھمة تكون                           
 :خالل من                           

 
 األحیاء حمایة •
 المجرمین التعامل مع •
 المشاكل حل •

 
 .الساعة مدار على....                             

 
 ألبناء المال مقابل خدمة شرطیة ذات قیمة بتقدیم نفتخر

ودارلینغتون دورھام مقاطعة . 

 شكوى؟ تقدیم عند یحدث ماذا

 -: یمكنك تقدیم شكوى بعدة طرق

یمكنك الحضور إلى أي مركز شرطة تابع لمنطقة دورھام  •
سوف . وإبالغ موظفي االستقبال برغبتك في تقدیم شكوى

سواء في نفس الوقت یطلبون من المشرف أن یتكلم معك، 
أو في وقت آخر مناسب للطرفین إذا لم یكن المشرف 

 .متواجداً حینھا
 ۱۰۱یمکنك االتصال بجھاز شرطة دورھام علی الرقم  •

وطلب التحدث إلى المشرف المناوب في المنطقة التي 
 .وقعت فیھا المسألة أو الحادثة الذي لم تکن راضیاً عنھا

 :إلى یمكنك عوضاً عن ذلك تقدیم شكوى •
Professional Standards & Legal Services 
Department, Peterlee Police Office, St Aidans 
Way, Peterlee, SR8 1QRR. 

أو یمكنك إرسال برید إلكتروني إلى القسم على العنوان  •
  complaints@durham.pnn.police.uk::التالي

 :على الموقع التالي یمكنك زیارة موقع شرطة دورھام •
 www.durham.police.uk 

 
یرجى إدراج اسمك الكامل وتاریخ المیالد والعنوان وتفاصیل 

 .االتصال واشرح قدر اإلمكان طبیعة شكواك في الرسالة

- : یحق لك االستئناف في الظروف التالیة
 
 .إذا رفضنا أو أخفقنا في تسجیل الشكوى •

 
 .إذا أخفقنا في التحقیق في الشكوى •

 
اتفاق الحل إذا وافقنا على القیام بشيء ما كجزء من  •

الداخلي ولكننا لم نفعل ذلك أو نفذنا ما تم االتفاق علیھ 
 جزئیا فقط

 
إذا لم تكن راضیاً عن نتیجة الشكوى التي خضعت  •

 .للتحقیق
 

وتبعا لظروف الشكوى، یمكن أن تنظر محكمة دورھام أو 
 لجنة الشكاوى المعنیة بالشرطة المستقلة في الشكوى

enquiries@ipcc.gsi.gov.uk 

رقیب بشكل عام وذلك  أو مفتش قبل من تتم مقابلتك سوف
 لزم وإذا شکواك، بتسجیل سیقومون. توافرھما على یعتمد
. استرداد حقك ومحاولة داخلیاً  المشکلة حل محاولة األمر
 ما وعادة الطریقة، بھذه الشكاوى غالبیة مع التعامل یمكن

 وما التواصل وانعدام الخدمات، تقدیم بضعف تتعلق الشكاوى
 بینك علیھ متفق عمل مسار العملیة ھذه وستشمل. ذلك إلى

 .ما یقلقك لمعالجة محاولة في المشرف وبین

 سیتم. داخلي قرار ال یناسبھا خطورة األكثر الشكاوى بعض
 على الحصول المھنیة بعد المعاییر إدارة إلى إرسالھا

 محقق وتعیین إضافي بشكل تقییمھا یتم التفاصیل، حیث
 .بك بدوره سیتصل والذي

 بتصرفات تتعلق نتلقاھا التي معظم الشکاوى فإن عام بشکل
 الفرد أو سلوك حول تکون وقد أفراد الشرطة، أو الموظفین

 على نطاق أوسع یقدمھا الفرد أو التي الخدمة مستوى
بغض النظر عن موضوع الشكوى المقدمة ما یھم . کمنظمة
 الخدمة ورفع مستوى أثیرت التي القضایا مع نتعامل ھو أن
 .االقتضاء حسب

 
 والمراقبة التوجیھ

 -: التالي النحو والمراقبة على التوجیھ شكوى یمكن تعریف
 

 أو/  و التشغیلیة أو االستراتیجیة اإلدارة إجراءات ضد شكوى
 .القرارات

 
 -: یلي عن ما راضیاً  تكون ال قد المثال، سبیل على
 .یشرفون على أحد المناسبات الشرطة الذین أفراد عدد •
 في الشرطة بأعمال یقومون الشرطة الذین أفراد عدد •

 .منطقتك
 .المحلي الشرطة مركز إغالق •

 .من المھم أن نفھم كیف تؤثر علیك بعض قراراتنا أو أعمالنا

إذا كنت تعتقد أن لدیك شكوى توجیھ ومراقبة، یرجى الكتابة إلى 
 -: العنوان التالي

 
Professional Standards & Legal Services Department, 

Peterlee Police Office, 
St Aidans Way, 

Peterlee, 
SR8 1QR 

 :أو یمكنك الكتابة إلى البرید اإللكتروني الخاص بالقسم •
 complaints@durham.pnn.police.uk 
 :ویمكنك زیارة موقع شرطة دورھام •

replace this text www.durham.police.uk  وتقدیم تقریر
 .باستخدام تعلیمات سھلة المتابعة

 
وتاریخ المیالد والعنوان وتفاصیل یرجى إدراج اسمك الكامل 

 .االتصال واشرح قدر اإلمكان طبیعة شكواك في الرسالة
 

http://www.durham.police.uk/
mailto:complaints@durham.pnn.police.uk
http://www.durham.police.uk/


 

على أنھ  في دورھام الشرطة جھاز تصنیف تم
لنا  بالنسبة آرائكم ذات أھمیة حیویة ولكن متمیز،

 .لكم نقدمھا التي الخدمة تحسین من لكي نتمكن

 التعبیر یمكنكم كیف النشرة ھذه تشرح 

 .عن آرائكم 

 شكوى؟ تقدیم یمكنني ھل

 

 عن خدمتنا؟ غیر راِض 

 ما ھو موضوع الشكوى؟

 آرائكم

 

 

  خدماتنا
جمیع الموظفین ومنتسبي الشرطة في شرطة دورھام ھم 

ویتم تشجیعھم على أن یفخروا . سفراء لھذا الجھاز األمني
لذلك نحن حریصون . بالخدمة التي یقدمونھا لكم لتقدیم المزید

 .على سماع خبراتكم وآرائكم اإلیجابیة

بمالحظاتكم في الحاالت التي تعاملتم بھا مع جھاز  نرحب
 .شرطة دورھام وسارت األمور بشكل جید

قد ترغبون أیضاً في النظر في ترشیح أحد منتسبینا للفوز 
 WOW!بجائزة 

ھي الجائزة الوطنیة الوحیدة في المملكة  WOW!جائزة 
المتحدة لخدمة العمالء والتي تستند فقط على ترشیحات 

یساعد ھذا البرنامج للجوائز المنظمات بشكل كبیر . العمالء
 .لتقدیم أفضل خدمة للعمالء

تجربتكم أو / إذا كنتم ترغبون في مشاركتنا آرائكم اإلیجابیة 
الرجاء االتصال بنا من خالل زیارة  WOW!الترشیح لجائزة 

والنقر على أیقونة  www.durham.police.uk: الموقع التالي
 :بة إلىأو الكتا WOW!جائزة 

 :یمكنك تقدیم شكوى

إذا شعرت بأن أحد أفراد أو ضباط الشرطة قد تصرف  •
  .بطریقة غیر مناسبة تجاھك

ضباط إذا كنت قد شاھدت حادثة ارتكبھا أحد أفراد أو  •
الشرطة، أو كنت قریباً بما یكفي لرؤیة أو سماع مثل ھذه 

 .الحادثة

ً نتیجة حادثة، بما في ذلك الشعور بالقلق  • إذا تأثرت سلبا
لكن لیس نتیجة رؤیة شيء ما على التلفاز (أو اإلنزعاج 

 .أو قراءتھ في وسائل اإلعالم

یمكنك أیضاً تقدیم شكوى نیابة عن شخص آخر، إذا كان لدیك 
 .ن خطيإذ

األحیان قد یكونوا غیر راضین عن ندرك أن الناس في بعض 
یتم التعامل مع الشكاوى . خدمتنا وقد یرغبون في تقدیم شكوى

 .بعدة طرق كما سیأتي

من المفترض أن یتصرف األشخاص الذین یعملون لدى 
شرطة دورھام بشكل إحترافي في جمیع األوقات وأن یلتزموا 

 .بمعاییر السلوك المھني ومدونة األخالقیات

 :وتشمل ھذه المعاییر والتوقعات المتطلبات التالیة

 العمل بأمانة ونزاھة وبعدالة وموضوعیة •

  المواطنین وزمالئھم باحتراممعاملة  •

  عدم إساءة استخدام سلطاتھم وصالحیاتھم •

التصرف بطریقة ال تشوه أو تقوض سمعة الرأي العام بجھاز 
 .الشرطة

إذا شعرت بأن سلوك أحد أفراد شرطة دورھام قد تدنى دون 
 .أي من ھذه التوقعات، عندھا یحق لك تقدیم شكوى

 

 

The Chief Constable, 
Durham Police Headquarters, 
Aykley Heads 
Durham, 
DH1 5TT 


