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يوّد قسم رشطة مدينة جاتينو )SPVG( االعرتاف بأن 
األرايض التي تقع عليها مبانيه هي جزء من األرايض 

التقليدية العائدة لشعب ألجونكوين أنيشينابيك ، الذين 
كانوا موجودين يف هذه األماكن منذ زمن بعيد.
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أيها املواطنون والرشكاء والزمالء األعزاء ،

أصبحــت ثقــة الجمهــور يف خدمــات ومؤسســات الرشطــة أكــر هشاشــة مــن أي وقــت مــى. 

ومــع ذلــك ، فــإن هــذه الثقــة رضوريــة وهــي يف صميــم رشعيــة اإلجــراءات التــي يتخذهــا قســم 

ــات أن  ــن الدراس ــد م ــرت العدي ــرة ، أظه ــنوات األخ ــو )SPVG(. يف الس ــة جاتين ــة مدين رشط

الكنديــن الذيــن ينتمــون إىل مجموعــات ســكانية تــم تصنيفهــا عــى أنهــا أقليــات مرئيــة هــم 

ــف يف  ــض املواق ــاهمت بع ــا س ــخاص. ك ــن األش ــم م ــن غره ــة م ــة يف الرشط ــالً للثق ــل مي أق

تأجيــج الشــعور بعــدم الثقــة مــن جانــب املجتمعــات املتنوعــة جنســيًا تجــاه خدمــات الرشطــة 

يف البــالد.

ــا 88 )2022(  ــغ عدده ــة البال ــا الثقافي ــة مبجتمعاته ــة وديناميكي ــة منفتح ــو مدين ــد جاتين تع

 SPVG ــوع ، أراد ال ــروة مــن التن ــًة اىل تنوعهــا االجتاعــي والجنــي. يف ســياق هــذه ال اضاف

اتخــاذ إجــراءات ملموســة تهــدف إىل تنميــة وتعزيــز ثقــة املجتمعــات املتنوعــة التــي يخدمهــا.

ــا »خدمــة الســكان بــكل تنوعهــم!«. هــذه الخطــة  ــا نقــدم بــكل فخــر خطــة عملن لذلــك فإنن

ــة أجريــت  ــراءات علمي ــا ثــالث ســنوات هــي نتيجــة بحــث شــامل ومشــاورات وق ــي مدته الت

عــى مــدار أكــر مــن عــام ، بالتشــاور مــع رشكاء متعدديــن عــى مســتوى املنطقــة واملقاطعــة. 

ــي  ــوع العرق ــث التن ــن حي ــات م ــل املارس ــذ أفض ــى تنفي ــا ع ــايل تصميمن ــح بالت ــا توض إنه

والثقــايف واالجتاعــي والجنــي مــن خــالل اتبــاع نهــج يتناســب مــع واقــع جاتينــو وكذلــك مــع 

ــا. ــا ونحميه ــي نخدمه ــات الت املجتمع

كلمة
المدير



هــذه الخطــة طموحــة بالتأكيــد ، ولكنهــا ، وفًقــا لـــل SPVG ورشكائــه االســتجابة الوحيــدة املمكنــة ملثــل هــذه القضايــا املهمــة. 

يف الواقــع ، نظــرًا لوجــود نهــج الرشطــة املجتمعيــة كركيــزة ، مل يكــن مــن املتصــور أن يضــع الSPVG خطــة العمــل هــذه دون 

إرشاك التنــوع بشــكل ملمــوس يف العمليــة برمتهــا. لذلــك أنشــأنا لجنتــن رشيكتــن ؛ تتكــون احداهــا مــن البالغــن واألخــرى مــن 

الشــباب ، ســواء أكانــوا مــن أو ميثلــون التنــوع. إن احــرتام الخــرة والتفاهــم املتبــادل وتقاســم املســؤوليات هــي األســس التــي توجــه 

تعاوننــا مــع أعضــاء تلــك اللجــان. مكنتنــا هــذه الفلســفة مــن التحقــق مــن صحــة اإلجــراءات واالســرتاتيجيات التــي يجــب تفضيلهــا 

يف هــذه الخطــة لتلبيــة احتياجــات وتوقعــات مجتمعاتنــا بطريقــة معــارصة. عــالوة عــى ذلــك ، فــإن عمليــة املســاءلة التــي التــزم 

بهــا ال SPVG تجــاه مجتمعاتــه هــي رمــز رغبــة حقيقيــة يف املــي قدًمــا والتكيّــف تدريجيــاً مــع االحتياجــات التــي قــد تنشــأ.

أخــرًا ، يؤكــد ال SPVG التزامــه تجــاه األشــخاص مــن جميــع األصــول مــن خــالل الرتويــج بــكل الوســائل إلزالــة العقبــات التــي 

تحــول دون املســاواة والتنــوع والشــمول. تتوافــق هــذه الخطــة متاًمــا مــع رؤيتنــا: خدمــة شــفافة تلهــم الثقــة مــن خــالل الرتكيــز 

عــى التفاهــم املتبــادل ، مــن أجــل تقديــم خدمــة محليــة ، بالتعــاون مــع موظفــن مهتمــن وفخوريــن وملتزمــن!

قراءة ممتعة،

لوك بودوين
املدير
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عملية تصميم
خطة العمل

استغرق تصميم خطة العمل هذه أكر من عام وهو نتيجة ملنهجية دقيقة من التحليل والبحث واالستشارات. يف الواقع ، ان خطة 

العمل هذه تنتج عن خطة عمل ال SPVG األوىل بشأن التنوع )2017-2021( ، والتي كانت بعنوان "خطة مالمئة االجراءات – 

ملالقاة املجموعات العرقية والثقافية".

__________________________________________________________________________________________________ املرحلة األوىل 

التحليل والبحث

البحث عن أفضل االجراءات )يف كيبيك وكندا ودوليًا(.  •

التحليل املقارن مع اقسام الرشطة يف كيبيك وأونتاريو.  •

املراجعة الكاملة للدراسات  املنشورة حول التنوع والشمول فيا يتعلق بالرشطة )التعاريف ، السياق الكندي والبحث األكادميي(.  •

االطالع عى الوثائق املرجعية الرسمية.  •

__________________________________________________________________________________________________ املرحلة الثانية

تحديد االسرتاتيجيات واألهداف التي يجب وضعها لتلبية االحتياجات والتحديات التي تم تحديدها مسبًقا

__________________________________________________________________________________________________ املرحلة الثالثة

تشكيل لجنة رشكاء التنوع

تحديد ومناشدة األعضاء.  •

وضع واعتاد مهام اللجنة من قبل األعضاء.  •

عقد اجتاعات عمل لتقديم املشورة إىل الSPVG بشأن اإلجراءات املقرتحة يف خطة العمل.  •

املوافقة عى النسخة النهائية للخطة.  •
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__________________________________________________________________________________________________________ املرحلة الرابعة 

تشكيل لجنة الشبيبة

تحديد ومناشدة األعضاء.  •

عقد اجتاعات التشاور واملناقشة.  •

تحديد أول نشاط يتم تطويره مع الشباب.  •

_________________________________________________________________________________________________________ املرحلة الخامسة

SPVG تنفيذ وتقييم خطة عمل ال

اإلطالق الرسمي لخطة عمل الSPVG »خدمة السكان بكل تنوعهم!«.  •

متابعة مؤرشات األداء.  •

عقد اجتاعات مع أعضاء اللجان من أجل الوقوف عى اّرائهم واعداد التقارير.  •

____________________________________________________________________________________________________ الوثائق املرجعية الرسمية

تقرير عن تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير مشاورة لجنة حقوق اإلنسان وحقوق الشباب بشأن التنميط العنرصي وعواقبه ، حكومة كيبيك ، 2020.

لجنة التحقيق يف العالقات بن الشعوب األصلية وبعض الخدمات العامة: االستاع واملصالحة والتقدم. التقرير النهايئ ، حكومة كيبيك ، 2019.

دليل ملنع التنميط العنرصي واالجتاعي وكشفه والتدخل ازاءه ، وزارة األمن العام ، 2020.

العنرصية يف كيبيك: غر مسموح بها ، تقرير مجموعة العمل املناهضة للعنرصية ، حكومة كيبيك ، 2020.

خطة عمل الحكومة ملكافحة رهاب املثلية الجنسية ورهاب املتحولن جنسياً 2017-2022 ، حكومة كيبيك ، 2017.

التقرير النهايئ للجنة االستشارية عن واقع الرشطة ، وزارة األمن العام ، 2021.

واقع الرشطة يف كيبيك: حداثة، ثقة وكفاءة ، وزارة األمن العام ، 2019.

استعادة قوتنا ومكاننا: التقريرالتكمييل للتحقيق الوطنيعن نساء وفتيات السكان األصلين املفقودات واملقتوالت ، حكومة كندا ، 2019.
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https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/bilan-profilage-racial_recommandations.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/bilan-profilage-racial_recommandations.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport/Rapport_final.pdf
https://www.cerp.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport/Rapport_final.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/pratiques_policieres/guide_profilage_racial_social_06-20_fr.pdf
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/publications/pratiques_policieres/guide_profilage_racial_social_06-20_fr.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/politiques_orientations/Groupe_action_racisme/RA_GroupeActionContreRacisme.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/politiques_orientations/Groupe_action_racisme/RA_GroupeActionContreRacisme.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/gouv/homophobie-transphobie/PL_action_PLCHT_2017-2022_MJQ.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/gouv/homophobie-transphobie/PL_action_PLCHT_2017-2022_MJQ.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/rapports/RAP_final_ccrp.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/rapports/RAP_final_ccrp.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/rapports/RAP_realite_policiere.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/securite-publique/publications-adm/publications-secteurs/police/rapports/RAP_realite_policiere.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf
https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Rapport-compl%C3%A9mentaire_Qu%C3%A9bec.pdf
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___________________________________________________________________________ تعريف التنوع 

مــن أجــل توســيع نطــاق خطــة عملــه وجعلــه شــمولياً وأكــر متثيــا لواقــع جاتينــو 

، أخــذ الSPVG يف االعتبــار جميــع جوانــب التنــوع. يف هــذا الســياق ومــع مراعــاة 

التعريفات الحكومية ، يلتزم ال SPVG بنهج شامل »للتنوع« يتضمن التنوع العرقي 

والثقــايف واالجتامعــي والجنــي. مــن خــال النظــر يف التنــوع مبجمله ، يســتجيب ال 

SPVG للتوصيــات واالســراتيجيات التي تــم وضعها يف الخطــط الحكومية املختلفة.

باإلضافــة إىل ذلــك ، يلتــزم ال SPVG بـــ »مبــادئ العيــش مًعــا واإلدمــاج ، أي 

االنفتــاح عــى مشــاركة األشــخاص مــن جميــع األصــول يف الحيــاة الجامعيــة 

ســيام  ال   ، الدميقراطيــة  القيــم  وباحــرام  اختافاتهــم  بقبــول   ، للمجتمــع 

والظــروف«.1 الحقــوق  يف  املســاواة  أمــام  العقبــات  إزالــة  خــال  مــن 

1 بوابة إىل مستقبل صحي ، وزارة الصحة والخدمات االجتاعية ، 2018 ، 31ص.
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https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-616-01W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-616-01W.pdf
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 ضمان
 مساءلة

خطة العمل
____________________________________________________________ الهدف 1

وضع هيكل حوكمة لضامن تنفيذ خطة العمل

اإلجراء 1.1

ــل  ــي تعم ــات الت ــون املنظ ــخاص ميثل ــن أش ــة م ــة مكون ــاء لجن إنش

ــل  ــة العم ــذ خط ــم الSPVG يف تنفي ــا دع ــون هدفه ــوع يك ــع التن م

ــا. ــاءلة عنه واملس

اإلجراء 1.2

ــون  ــوع يك ــبيبة والتن ــون الش ــخاص ميثل ــن أش ــة م ــة مكّون ــاء لجن إنش

ــذ خطــة العمــل - قســم الشــبيبة )12  ــا دعــم الSPVG يف تنفي هدفه

إىل 17 عاًمــا(.

اإلجراء 1.3 

تعيــن شــخص يكــون مســؤوالً عــن تنســيق ومراقبــة تقــدم اإلجــراءات 

وضــان تقييمهــا املنتظــم.

اإلجراء 1.4 

تعين شخص مسؤول عن تنفيذ كل إجراء.
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____________________________________________________________ الهدف 2

جمع بيانات موثوقة حول عمل الرشطة مع التنوع

اإلجراء 2.1

ــا عــى أســاس  ــوع وتحليله ــع التن ــا م ــس تفاعالتن ــذ مــؤرشات تقي تنفي

منتظــم. 

اإلجراء 2.2

مواصلــة مشــاركتنا يف لجنــة عمــل املركــز الكنــدي إلحصــاءات العدالــة 

التابــع لوكالــة اإلحصــاء الكنديــة وتنفيــذ توصياتهــا.

اإلجراء 2.3 

ــا عــى أســاس منتظــم بعــد كل  ــات وتحليله وضــع نظــام لجمــع البيان

ــتجواب. اس

____________________________________________________________ الهدف 3

SPVGاستشارة التنوع فيام يتعلق بتفاعاته مع ال

اإلجراء 3.1

استشــارة جميــع رشكائنــا يف مجتمــع جاتينــو الذيــن يعملــون مــع 

التنــوع.

اإلجراء 3.2

استشارة مواطني جاتينو من خلفيات متنوعة.

فهم طبيعة
التفاعالت بين

الـ SPVG  و التنوع 

SPVG خطة
العمل 
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 __________________________________________________________ الهدف 4

املساهمة يف منتديات ولجان نقاش حول التنوع 

اإلجراء 4.1

تعاون كمنظمة متخصصة مع لجنة العيش مًعا يف مدينة جاتينو. 

اإلجراء 4.2

مواصلة مشاركتنا يف لجنة التنسيق اإلقليمية لجرائم الكراهية.

____________________________________________________________ الهدف 5

الحفاظ عى التفاعات مع التنوع وزيادتها وتعزيزها

اإلجراء 5.1

املشاركة واالنخراط يف أنشطة التبادل املجتمعي وتطوير الرشاكات. 

اإلجراء 5.2 

تعيــن مجتمــع او منظمــة متثــل التنــوع لــكل فــرد مــن املوظفــن مــن 

أجــل الحفــاظ عــى عالقــات ثقــة مســتدامة وتطويرهــا.

اإلجراء 5.3

 تطوير مبادرات للتواصل مع الشبيبة من خلفيات متنوعة.

خلق مساحات
لتبادل األفكار

مع التنوع

SPVG خطة
العمل 



.. ..

____________________________________________________________ الهدف 6

التأكد من أن مامرسات الرشطة تعكس التزام املنظمة نحو التنوع

اإلجراء 6.1

ــي  ــط العرق ــأن التنمي ــة بش ــاع الرشط ــة قط ــاركتنا يف لجن ــة مش مواصل

ــذ  ــزام بتنفي ــك وااللت ــوزارة األمــن العــام يف كيبي واالجتاعــي التابعــة ل

ــا. توصياته

اإلجراء 6.2

مواصلــة مشــاركتنا يف لجنــة تنفيــذ إطــار العمــل لجمــع البيانــات عــن 

االســتجوابات يف وزارة األمــن العــام يف كيبيــك .

اإلجراء 6.3 

إجراء تقييم ومراجعة دورية لسياسات ومارسات العمل الرشطي.

اإلجراء 6.4

الحــرص عــى متابعــة قــرارات املحاكــم املتعلقــة مبجــال الرشطــة 

والتنــوع.

اإلجراء 6.5

ــة  ــائل املختلف ــة بالوس ــات متنوع ــن خلفي ــو م ــي جاتين ــة مواطن توعي

لتقديــم شــكوى ضــد ال SPVG أو موظفيــه.

 

____________________________________________________________ الهدف 7

صياغة توقعات واضحة للموظفني من حيث التواصل مع التنوع

اإلجراء 7.1

نــرش خطــة العمــل وموقــف الSPVG مــن التنــوع وإرشاك املوظفــن 

يف تنفيــذ األنشــطة.

الهدف 8 

تعزيــز الثقافــة األخاقيــة مــن خــال نهــج شــامل لإلدمــاج والتصــدي 

للعنرصيــة والتمييــز داخــل املنظمــة

اإلجراء 8.1

تحديد وتنفيذ آليات للكشف عن أي سلوك غر الئق.

اإلجراء 8.2

متابعة دقيقة للموظفن الذين يقومون بسلوك غر مناسب.

اإلجراء 8.3

تطويــر وتوزيــع وســائل جديــدة حــول أهميــة األخــالق وعــدم التمييــز 

عــى جميــع املوظفــن.

 وضع سياسات
 تنظيمية

واضحة

ل تنوعهم
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ن 
سكا

خدمة ال

2023 

2025

SPVG خطة
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_________________________________________ الهدف 9 

 تطويــر املهــارات املتعلقــة باملعرفــة والدرايــة ومهــارات التعامــل مــع 

اآلخريــن

اإلجراء 9.1

توفر التدريب عى االستجوابات لجميع املوظفن.

اإلجراء 9.2

وضــع ونــرش أدوات توعيــة أو تدريــب عــن التنــوع لجميــع املوظفــن، 

بالرشاكــة مــع األعضــاء املتنوعــن.

اإلجراء 9.3

زيــادة معرفــة لجنــة إدارة الSPVG فيــا يتعلــق بقضايــا التنــوع 

واالدمــاج.

اإلجراء 9.4

ــين  ــم األوىل والخالس ــأن األم ــتمر بش ــم املس ــب والتعلي ــر التدري تطوي

واإلنويــت وجعلهــا مبتنــاول جميــع املوظفــن ،  بالتعــاون مــع الــرشكاء 

مــن الســكان األصليــن.

الحفاظ على
 مهارات الموظفين

و إثرائها

ل تنوعهم
بك

ن 
سكا

خدمة ال

2023 

2025

SPVG خطة
العمل 

. .. ..
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SPVG خطة
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________________________________________________ الهدف 10

ماءمة خدماتنا للتنوع

اإلجراء 10.1

معرفــة احتياجــات التنــوع مــن حيث منــع الجرميــة وتطوير 

أو تعديل خدماتنا من أجل االســتجابة لها بشــكل مناسب.

اإلجراء 10.2

متثيل التنوع يف ترصيحاتنا ويف محيط عملنا.

________________________________________________ الهدف 11

نرش خطة عمل الSPVG وموقفه من التنوع

اإلجراء 11.1

إعالن خطة العمل للمواطنن والرشكاء.

 وضع سياسات
 تنظيمية

واضحة



الهدف 12____________________________________________________

SPVGزيادة متثيل التنوع داخل فريق عمل ال

اإلجراء 12.1

تطوير املبادرات وخلق الفرص لتحسن التوظيف املتنوع.

الهدف 13____________________________________________________

ترويج مهنة الرشطة بني الشباب املتنوعني

اإلجراء 13.1

ــة  ــن يف مهن ــباب املتنوع ــام الش ــارة اهت ــادرات إلث ــام مبب القي

ــة. الرشط

 زيادة التنوع
داخل الـ
 SPVG

ل تنوعهم
بك

ن 
سكا

خدمة ال

2023 

2025

SPVG خطة
العمل 



شكر وتقدير

عــى الرغــم مــن أن هــذه الخطــة طموحــة ، إال أنهــا تعكــس رغبــة الSPVG يف الحفــاظ عــى 

عاقــات ثقــة دامئــة مــع املجتمعــات املختلفــة التــي تعيــش وتعمــل يف جاتينــو. يــود مجلــس 

إدارة الSPVG أن يشــكر جميــع املوظفــني الذيــن ســاهموا بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش يف 

 SPVGــق ال ــم فري ــزام وتصمي ــكل تنوعهــم!«. إن الت ــه »خدمــة الســكان ب انجــاز خطــة عمل

باالســتامع ملجتمعــات التنــوع يشــهد عــى االنفتــاح الكبــر نحــو إثــراء املامرســات والتحســني 

املســتمر للخدمــات املقّدمــة.

يرغــب ال SPVG أيًضــا يف تقديــر وتســليط الضــوء عــى التعــاون القيّــم للمواطنــن واملنظــات 

املشــاركة يف اللجــان التــي تــم إنشــاؤها. إن رغبتهــم باملســاهمة يف مــداوالت الSPVG وتوجيهــه 

نحــو االســرتاتيجيات التــي يجــب تفضيلهــا لالقــرتاب مــن املجتمعــات أمــر ملهــم. فهــم بذلــك 

يشــاركون       يف صنــع القــرار يف قســم رشطــة مدينــة غاتينــو ويســاهمون يف تعميــق العالقــات 

األساســية التــي توحدنــا . كــا أن الجمــع بــن الشــباب والبالغــن مــن كل الخلفيــات يف مــرشوع 

ــن  ــن الذي ــة للمواطن ــل، مالمئ ــة أفض ــن الSPVG منظم ــيجعل م ــذا س ــراءات ه ــن االج تحس

ــاركوا  ــن ش ــباب الذي ــة الش ــداع ورصاح ــة واب ــى أصال ــا ع ــن اعتادن ــن إذ نثّم ــم. ونح يخدمه

ــن  ــم الذي ــوه مــن أهاليه ــذي تلّق ــا تجاهــل الدعــم ال ــة االستشــارية للشــبيبة، ال ميكنن يف اللجن

شــجعوا مشــاركتهم.



 ______________________________________________ لجنة رشكاء التنوع

ACCUEIL-PARRAINAGE OUTAOUAIS

دومينيك الفلور
نائب رئيس مجلس اإلدارة

)سبتمر 2020 - يونيو 2022(

كارميلو مارشيز
عامل اجتاعي يف مجال الصحة والطفولة املبكرة

ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

ديفيد أيرونستاند
مستشار خاص ، مسؤول االتصال املجتمعي ، مسؤول عن اللغات

CENTRE D’INNOVATION DES PREMIERS PEUPLES

سيلني أوكلر
املديرة العامة

فيفيان ميشيل 
مديرة عالقات األمم األوىل واإلنويت

CENTRE ISLAMIQUE DE L’OUTAOUAIS (CIO) - املركز االسامي يف اوتاوي

ابراهيم سبليل
رئيس مجلس االدارة

رشيد رسهر
مدير يف املجلس

CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DE GATINEAU (CCNG)

ايشاتو توريه
رئيسة مجلس اإلدارة

JEUNESSE IDEM

ألكسيس باستيان
عامل اجتاعي ومنسق موارد برشية

إريك بيسون
املدير العام

ــاركوا يف  ــن ش ــن الذي ــاء اآلخري ــكر األعض ــود إدارة ال SPVG أن تش ت

املــداوالت والحــوارات مــن أجــل وضــع خطــة العمــل هــذه.

__________________________________________________ لجنة الشبيبة

ــن ســاعدوها يف  ــات متنوعــة الذي ــع الشــباب مــن خلفي تشــكر إدارة ال SPVG جمي

مداوالتهــا املتعلقــة بهــم. وعــى وجــه الخصــوص ، نــود أن نشــكر:

سيباستيان سيمباي 

إرساء إدريس

رانيا مرصي

كاتانا مينى توري

سرج غايتان يابيل

__________________________________________________ SPVG   لجنة

ليندا كورسيوس
مســؤولة البحــث والتطويــر يف مجــال الرشطــة املجتمعيــة ، شــعبة البحــث والتطويــر 

واالســرتاتيجية التنظيميــة

سيمون فورنييه
كبر املفتشن ، شعبة الدرك

مريام هود
مســؤولة التحليــل والبحــث يف علــم الجرميــة ، شــعبة البحــث والتطويــر واالســرتاتيجية 

لتنظيمية ا

مياين بريار
سكرترة ، شعبة البحث والتطوير واالسرتاتيجية التنظيمية

إيزابيل بانت
رئيسة شعبة البحث والتطوير واالسرتاتيجية التنظيمية

ماتيو ترمباي
مفتش ، شعبة القرارات واإلجراءات الوقائية املحلية

SPVG خطة
العمل 




