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ორგანიზაციული 

გარდაქმნა

საზოგადოებრივი 
პარტნიორობა

პრობლემის 

გადაჭრა

საზოგადოებაზე ორიენტირებული 
საპოლიციო სამსახური მოიცავს 
სამ ძირითად კომპონენტს:

საზოგადოებრივი პარტნიორობა

ორგანიზაციული გარდაქმნა

პრობლემის გადაჭრა

გამოვლენილი პჽობლემების პჽოაქ�იუჽ და სის�ემუჽ 
შესავლაში ჩაჽთულობის პჽო
ესი ეფექ�უჽი
ჽეაგიჽების შემუშავება-შეფასების მიზნით.

საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო სამსახურის ფილოსოფია გულისხმობს 
ისეთი ორგანიზაციული სტრატეგიების ხელშეწყობას, რომლებიც მხარს უჭერს 
საზოგადოების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემების (მაგალითად, 
დანაშაული, საზოგადოებრივი არეულობა და დანაშაულის მიმართ შიში) უშუალო 
განმაპირობებელ ფაქტორებთან პროაქტიურად გამკლავების მიზნით, 
პარტნიორობებისა და პრობლემის გადაჭრის მეთოდების სისტემატურ გამოყენებას.

თანამშჽომლობითი პაჽ�ნიოჽობა კანონის აღმასჽულებელ უყებას, ოჽგანიზა
იებსა 
და მათში მომსახუჽე ინდივიდებს შოჽის, ჽომელი
 მიზნად ისახავს პჽობლემების 
მოგვაჽების გზების შემუშავებას და პოლი
იისადმი საზოგადოების ნდობის ამაღლებას. 

ოჽგანიზა
იული მაჽთვის, ს�ჽუქ�უჽის, პეჽსონალისა და საინფოჽმა
იო სის�ემების 
დაჯგუფება საზოგადოებჽივი პაჽ�ნიოჽობებისა და პჽობლემების პჽოაქ�იუჽი 
გადაყვე�ის ხელშესაყობად.
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თანამშჽომლობითი პაჽ�ნიოჽობა კანონის აღმასჽულებელ უყებას, ოჽგანიზა
იებსა 
და მათში მომსახუჽე ინდივიდებს შოჽის პჽობლემის გადაჭჽის გზების შემუშავებისა და 
პოლი
იისადმი საზოგადოების ნდობის ამაღლების მიზნით. 

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი, იმ ფაქ�ის გათვალისინებით, 
ჽომ პოლი
იას იშვიათად თუ შეუძლია საზოგადოებჽივი უსაფჽთხოების პჽობლემების 
დამოუკიდებლად მოგვაჽება, ხელს უყობს ინ�ეჽაქ�იულ პაჽ�ნიოჽობას შესაბამის 
დაინ�ეჽესებულ მხაჽეებთან. პო�ენ
იუჽი პაჽ�ნიოჽების დიაპაზონი დიდია და 
გამოყენება შეიძლება ოჽი უჽთიეჽთდაკავშიჽებული მიზნის - პჽობლემების 
მოგვაჽების თანამშჽომლობითი მეთოდის საშუალებით პჽობლემის გადაჭჽის გზების 
შემუშავება და საზოგადოების ნდობის ამაღლება - მისაღევად. საზოგადოებამ თავისი 
ჽოლი უნდა შეასჽულოს საჯაჽო უსაფჽთხოების პჽობლემების პჽიოჽი�ე�ად 
დასახვასა და მოგვაჽებაში.

სხვა სამთავრობო უწყებები

კანონის აღმასჽულებელი ოჽგანიზა
იები, საზოგადოებჽივი პჽობლემების 
გამოვლენისა და ალ�ეჽნა�იული გადაყვე�ის გზების მოსაძიებლად, შეიძლება 
თანამშჽომლობდნენ ჽამდენიმე სხვა სამთავჽობო უყებასთან. ასეთი უყებები, 
მაგალითად, მოი
ავს საკანონმდებლო ოჽგანოებს, პჽოკუჽა�უჽებს, პიჽობითი და 
ვადამდელი გათავისუფლებისა და საზოგადოებისთვის სასაჽგებლო შჽომის 
დეპაჽ�ამენ�ებს, მათთან დაკავშიჽებულ კანონის აღმასჽულებელ უყებებს, 
ჯანდა
ვისა და ადამიანისთვის განკუთვნილ მომსახუჽებებს, ბავშვთა დახმაჽების 
სამსახუჽებს, კანონთან შესაბამისობის უზჽუნველყოფის სამსახუჽებსა  და სკოლებს.

საზოგადოებრივი
 პარტნიორობა

სხვა სამთავრობო 
                     უწყებები

                საზოგადოების
        წევრები / ჯგუფები

არაკომერციული ორგანიზაციები / 
    მომსახურების მიმწოდებლები

კერძო ბიზნესები

მედია

საზოგადოებრივი

პარტნიორობა

2



საზოგადოების წევრები / ჯგუფები

არაკომერციული ორგანიზაციები / მომსახურების მომწოდებლები

ინდივიდები, ჽომლები
 
ხოვჽობენ, მუშაობენ ან სხვაგვაჽად აჽმოადგენენ 
დაინ�ეჽესებულ მხაჽეებს კონკჽე�ულ საზოგადოებაში / თემში (მოხალისეები, 
აქ�ივის�ები, საზოგადოების ოფი
იალუჽი და აჽაოფი
იალუჽი ლიდეჽები, 
მა
ხოვჽებლები, მნახველები ან �უჽის�ები საზოგადოების ინ�ეჽესების გამოვლენის 
თვალსაზჽისით მნიშვნელოვან ყაჽოს აჽმოადგენენ. ამგვაჽმა საზოგადოებჽივმა 
ჯგუფებმა შეიძლება მონაილეობა მიიღოს კონკჽე�ული მიზნების შესჽულებაში 
საკჽებულოს სხდომებში, სამეზობლო ასო
ია
იების შეკჽებებსა და გუნდუჽ 
საპა�ჽულო სამუშაოში მონაილეობის, ასევე, ადგილობჽივ დე
ენ�ჽალიზებულ 

უფლებადამ
ველი და საზოგადოებჽივი ოჽგანიზა
ია, ჽომელი
 საზოგადოებისთვის 
სხვადასხვა მომსახუჽებას უზჽუნველყოფს და მის ინ�ეჽესებს ი
ავს, შეიძლება მე�ად 
სასაჽგებლო პაჽ�ნიოჽი აღმოჩნდეს. ამგვაჽი ჯგუფები ხშიჽად მოი
ავს საეჽთო 
ინ�ეჽესების მქონე ინდივიდებს (ან თანამშჽომლობს მათთან), ჽომელთა შოჽისა
 
შეიძლება იყოს ისეთი ეჽთეულები, ჽოგოჽები
აა მსხვეჽპლთა ჯგუფები, 
მომსახუჽების კლუბები, მხაჽდამჭეჽი ჯგუფები, თემა�უჽი სო
იალუჽი ჯგუფები, 
უფლებადამ
ველთა ჯგუფები, საზოგადოებჽივი განვითაჽების კოჽპოჽა
იები და 

კომეჽ
იული კომპანია, ასევე, საკმაოდ მნიშვნელოვან დაინ�ეჽესებულ მხაჽეს 
აჽმოადგენს საზოგადოების უსაფჽთხოების თვალსაზჽისით და შეიძლება 
მნიშვნელოვანი პაჽ�ნიოჽი
 იყოს, ჽამდენადა
 ხშიჽად უზჽუნველყოფს 
უმნიშვნელოვანეს ჽესუჽსებს საეჽთო პჽობლემების მოგვაჽების ხელშესაყობად. 
კომპანიებს შეუძლიათ დახმაჽება პჽობლემების გამოვლენა-განსაზღვჽის პჽო
ესში 
და ჽეაგიჽებისთვის საჭიჽო ჽესუჽსების უზჽუნველყოფა, ჽა
 ხშიჽად მოი
ავს 
მათსავე უსაფჽთხოების �ექნოლოგიებსა და საზოგადოებაზე ვდომას. ვაჭჽობისა და 
ვიზი�ოჽთა 
ენ�ჽების ადგილობჽივ პალა�ას, ასევე, შეუძლია პოლი
იის, 
ბიზნესპაჽ�ნიოჽობების, ინი
ია�ივებისა და დანაშაულის აჽიდების პჽაქ�იკის შესახებ  

მედია აჽმოადგენს ძლიეჽ მექანიზმს, ჽომლის საშუალებითა
 შესაძლებელია 
საზოგადოებასთან კომუნიკა
ია. მედია გვეხმაჽება საზოგადოების ინ�ეჽესებისა და 
პჽობლემების გასაჯაჽოებასა და მათი გადაჭჽის ოპ�იმალუჽი გზების მოძიებაში, 
მაგალითად, მთავჽობის მიეჽ უზჽუნველყოფილი მომსახუჽებების, საზოგადოებჽივი 
უყებების, ახალი კანონებისა თუ კოდექსების (ჽომლები
 უნდა განხოჽ
იელდეს) 
საშუალებით. ამას გაჽდა, მედიას შეუძლია ჰქონდეს მნიშნელოვანი გავლენა 
საზოგადოების დამოკიდებულებაზე პოლი
იისადმი, დანაშაულის პჽობლემებსა და 

მედია

ოფისებში / თავშეყჽის ადგილებში შეხვედჽის საშუალებით.

მოჽმუნეთა თემები.

კერძო კომპანიები

ინფოჽმა
იის გავჽ
ელებაში მხაჽდაჭეჽა.

დანაშაულის მიმაჽთ შიშზე.
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ოჽგანიზა
იული მაჽთვის, ს�ჽუქ�უჽის, პეჽსონალისა და საინფოჽმა
იო სის�ემების 
დაჯგუფება საზოგადოებჽივი პაჽ�ნიოჽობებისა და პჽობლემების პჽოაქ�იუჽი 

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის ფილოსოფია 
ფოკუსიჽდება დეპაჽ�ამენ�ების ოჽგანიზებისა და მაჽთვის ფოჽმებზე და იმაზე, თუ 
ჽოგოჽ შეიძლება ინფჽას�ჽუქ�უჽის შე
ვლა იმ იდეების განხოჽ
იელების 
მხაჽდასაჭეჽად, ჽომელი
 საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო 
მომსახუჽების საფუძველს აჽმოადგენს. ეს [მიდგომა] ხელს უყობს თანამედჽოვე 
მენეჯმენ�ის პჽაქ�იკის გამოყენებას ეფექ�უჽობისა და ეფექ�იანობის გაზჽდის 
მიზნით. მთლიანი დეპაჽ�ამენ�ის მასშ�აბით საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული 
საპოლი
იო მომსახუჽების შემო�ანისა და მისი დანეჽგვა-განხოჽ
იელების პჽო
ესში 
ყუჽადღება გამახვილებულია ოჽგანიზა
იულ ს�ჽუქ�უჽაში 
ვლილებების 
მნიშვნელობაზე, ჽა
, ასევე, მოი
ავს მისი მაჽთვისა და ოჽგანიზების ფოჽმებს, 

ორგანიზაციული 
გარდაქმნა

უწყების მენეჯმენტი
კლიმა�ი და კულ�უჽა

ლიდეჽობა

შჽომითი უჽთიეჽთობები
გადაყვე�ილების მიღება

ს�ჽა�ეგიული დაგეგმაჽება

პოლი�იკა
ოჽგანიზა
იული შეფასება
გამჭვიჽვალობა

ორგანიზაციული 
სტრუქტურა

ოფი
ჽების გეოგჽაფიული გადანაილება
დესპე
იალიზა
ია
ჽესუჽსები და ფინანსები

პერსონალი
დაკომპლექ�ება,
დაქიჽავება და შეჽჩევა

პეჽსონალის ზედამხედველობა / 
შეფასება

�ჽენინგი

საინფორმაციო სისტემები 
(ტექნოლოგია)

კომუნიკა
ია / 
ვდომა მონა
ემებზე

მონა
ემთა ხაჽისხი და სიზუს�ე

ორგანიზაციული
გარდაქმნა

გადაყვე�ის მხაჽდასაჭეჽად

პეჽსონალსა და �ექნოლოგიებს.
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საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის მოდელის ფაჽგლებში, 
პოლი
იის ხელმძღვანელობა ნეჽგავს საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო 
სამსახუჽის იდეალებს მთლიანი უყების მასშ�აბით - კლიმა�სა და კულ�უჽაში, 
ხელმძღვანელობაში, ოფი
იალუჽ შჽომით უჽთიეჽთობებში, გადაყვე�ილების 
მიღების დე
ენ�ჽალიზებულ პჽო
ესსა და ანგაჽიშვალდებულებით უჽთიეჽთობებში, 
ს�ჽა�ეგიულ დაგეგმაჽებაში, საპოლი
იო მომსახუჽებებსა და პჽო
ედუჽებში, 
ოჽგანიზა
იულ შეფასებებსა და გამჭვიჽვალობის ზჽდაში ჽამდენიმე კჽი�იკული 

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის განხოჽ
იელების 
პჽო
ესში, ლიდეჽი მისაბაძ მაგალითს აჽმოადგენს ჽისკის გაევისა და 
თანამშჽომლობითი უჽთიეჽთობების ფოჽმიჽების მხჽივ. ლიდეჽი ამ მო
ემულობას 
სხვებზე გავლენის მოხდენისა და მათი 
ნობიეჽების ამაღლებისთვის იყენებს. 
მაშასადამე, ლიდეჽებმა მუდმივად უნდა გაუსვან ხაზი და განამ�კი
ონ საზოგადოებაზე 
ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის ხედვა, ფასეულობები და მისია 
ოჽგანიზა
იაში, მხაჽი დაუჭიჽონ და უეჽთგულონ საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული 
საპოლი
იო მომსახუჽების პჽინ
იპებს, ჽოგოჽ
 საქმიანობის აჽმაჽთვის საუკეთესო 

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის ეფექ�უჽი მუშაობა 
მოითხოვს პოლი
იის პჽოფკავშიჽების და ოჽგანიზებული შჽომის მსგავსი უყებების 
ჩაჽთულობას საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო საქმიანობის 
ფილოსოფიის დანეჽგვის. უყებაში მიმდინაჽე 
ვლილებებში პჽოფესიული 
კავშიჽების ჩაჽთვას შეუძლია უზჽუნველყოს იმ 
ვლილებების მხაჽდაჭეჽა, 
ჽომლები
 გადამყვე�ი მნიშვნელობისაა საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული 

კლიმა�ისა და კულ�უჽის შე
ვლა ნიშნავს პჽოაქ�იული კუჽსის ხელშეყობას, 
ჽომელი
 ითვალისინებს პჽობლემის მოგვაჽებისადმი სის�ემუჽ მიდგომასა და 
პაჽ�ნიოჽობების მნიშვნელობას. ოფი
იალუჽმა ოჽგანიზა
იულმა 
ვლილებებმა 
შესაძლებელი უნდა გახადოს უყებებში აჽაოფი
იალუჽი ქსელებისა და კომუნიკა
იის  

კლიმატი და კულტურა

უწყების მართვა

ხელმძღვანელობა

შრომითი ურთიერთობები


ვლილების შე�ანის საშუალებით. 

აჽსებობა ზემოხსენებული კუჽსის მხაჽდასაჭეჽად.

მეთოდს.

საპოლი
იო სამსახუჽისთვის განხოჽ
იელებისთვის.
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დეპაჽ�ამენ�ს უნდა ჰქონდეს ეჽილობითი განა
ხადი, ჽომელი
 ასახავს 
დეპაჽ�ამენ�ის მასშ�აბით საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო 
სამსახუჽისადმი ეჽთგულებას და გეგმას, ჽომელი
 აჽსებულ ჽესუჽსებსა და 
ექსპეჽ�ულ 
ოდნას შეუსაბამებს ოპეჽა�იულ საჭიჽოებებს. იმისთვის, ჽომ 
ს�ჽა�ეგიული გეგმა ჽეალუჽად ღიჽებული იყოს, ოჽგანიზა
იის ევჽებმა იგი კაჽგად 
უნდა ი
ოდნენ და მათი ძალისხმევა გეგმასთან შესაბამისობის მაგალითი უნდა იყოს. 
სხვადასხვა კომპონენ�ი, ჽოგოჽები
აა ოჽგანიზა
იის მისია და ფასეულობების 

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი გავლენას ახდენს 
დეპაჽ�ამენ�ის პოლი�იკისა და პჽო
ედუჽების მიმდინაჽეობაზე და მათ შემუშავებაზე, 
ჽათა უზჽუნველყოფილი იყოს საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო 
სამსახუჽის პჽინ
იპებისა და საქმიანობის გავლენა საველე სამუშაოების დჽოს. 
მაშასადამე, პჽობლემის გადაჭჽა და პაჽ�ნიოჽობა საზოგადოებასთან   უნდა იქ
ეს 
უყებაში დანეჽგილ პოლი�იკად, ჽიგ შესაბამის პჽო
ედუჽებთან ეჽთად  

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი მხაჽს უჭეჽს 
დე
ენ�ჽალიზა
იას ჽოგოჽ
 განმკაჽგავ, ასევე, გადაყვე�ილების მიმღებ 
ს�ჽუქ�უჽებში. გადაყვე�ილების მიღების დე
ენ�ჽალიზებული მოდელი 
საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის ინა ხაზის ოფი
ჽებს 
საკუთაჽ საქმიანობაზე პასუხისმგებლობის აღების საშუალებას აძლევს. ჽოდესა
 
ოფი
ეჽს შეუძლია მიიღოს გადაყვე�ილება კონკჽე�ულ პჽობლემასთან 
დაკავშიჽებით და გასიოს ჽისკი, საბოლოო ჯამში, იგი მე�ად ანგაჽიშვალდებულია 
თავის გადაყვე�ილებებზე და უფჽო დიდი პასუხისმგებლობა
 ეკისჽება  
საზოგადოების კეთილდღეობასთან მიმაჽთებით. დე
ენ�ჽალიზებული 
გადაყვე�ილების მიღების პჽო
ესი მოი
ავს უყებაში იეჽაჽქიის შემ
იჽებას, 
პჽობლემის მოგვაჽების მ
დელობისას ჽისკის გაევისადმი �ოლეჽან�ობის ზჽდასა 
და ოფი
ჽების მიეჽ გამოძახებების მაჽთვისას დისკჽე
იული უფლებით საჽგებლობას. 
ამასთან, პჽობლემის მოგვაჽების პჽო
ესში სხვადასხვა ჽესუჽსის 
კოოჽდინიჽებისთვის სათანადო უფლებამოსილების მინიჭება და საზოგადოებასთან 
კავშიჽების ავ�ონომიუჽად ფოჽმიჽების უფლებით აღჭუჽვა ოფი
ეჽს პჽობლემების 
განსაზღვჽასა და შესაძლო გადაყვე�ილებების შემუშავებაში დაეხმაჽება.

გადაწყვეტილების მიღება

სტრატეგიული დაგეგმარება

პოლიტიკა

(საჭიჽოებისამებჽ).

განა
ხადი, უნდა იყოს მაჽ�ივი და ყველასთვის 
ხადი.
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ორგანიზაციული  სტრუქტურა

ორგანიზაციული შეფასებები

საპოლი
იო სამუშაოსთვის ჩვეული ღონისძიებების გაჽდა (დაპა�იმჽებები, 
ჽეაგიჽების დჽო, გა
ემული ჯაჽიმები და დანაშაულის დონე), საზოგადოებაზე 
ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი გულისხმობს პოლი
იის მუშაობის შედეგების 
შეფასების სის�ემის გაფაჽთოებას, ჽათა შესაძლებელი გახდეს ისეთი კომპონენ�ების 
ჩაჽთვა, ჽოგოჽები
აა საზოგადოების კმაყოფილების ზჽდა, დანაშაულის მიმაჽთ 
შიშის შემ
იჽება, პჽობლემების შემსუბუქება და სი
ო
ხლის ხაჽისხის გაუმჯობესება. 
საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო მომსახუჽება მოითხოვს შეფასებისადმი 
უფჽო დახვეილ მიდგომას, ჽომელი
 განიხილავს აჽა მხოლოდ შედეგების გაზომვის 
მეთოდებს, აჽამედ უკუკავშიჽით მიღებული ინფოჽმა
იის გამოყენების ფოჽმებსა
. 

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო მომსახუჽება მოი
ავს 
გადაყვე�ილების მიღების უფჽო ღია პჽო
ესებს, ვიდჽე �ჽადი
იული საპოლი
იო 
მომსახუჽება. თუ საზოგადოებას, ჽოგოჽ
 პაჽ�ნიოჽს, მე�ი ჽოლი უნდა ჰქონდეს, 
დეპაჽ�ამენ�ს სჭიჽდება საზოგადოებისთვის დანაშაულსა და სო
იალუჽ 
უესჽიგობასთან დაკავშიჽებულ პჽობლემებისა და საპოლი
იო ოპეჽა
იების შესახებ  

მნიშვნელოვანია, ჽომ უყების ოჽგანიზა
იულმა ს�ჽუქ�უჽამ მიანიჭოს ადგილობჽივ 
ოფი
ჽებს გადაყვე�ილების მიღების უფლებამოსილება და უზჽუნველყოს მათი 
ანგაჽიშვალდებულება  საკუთაჽ მოქმედებებზე. ეს შეიძლება მიღეული იქნას 
გჽძელვადიანი გადანაილების, საქმიანობის ფაჽთო სპექ�ჽის მქონე ოფი
ჽების  

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის მოდელი ითვალისინებს  
სამეზობლოებსა თუ სამოქმედო �ეჽი�ოჽიებზე ოფი
ჽების გჽძელვადიან 
გადანაილებას. გეოგჽაფიული დისლოკა
იის გეგმებმა შეიძლება ხელი შეუყოს 
მომხმაჽებლის მომსახუჽების დახვეას და პოლი
იასა და მოქალაქეებს შოჽის 
კონ�აქ�ის გაუმჯობესებას, ჽა
 უზჽუნველყოფს ოჽმხჽივ ანგაჽიშვალდებულებასა და 
უჽთიეჽთობების გამყაჽებას. უბნის საზღვჽები უნდა შეესაბამებოდეს სამეზობლოს 
საზღვჽებს, ხოლო სხვა სამთავჽობო მომსახუჽებებმა, ასევე, უნდა გაითვალისინონ 
ეს საზღვჽები სამთავჽობო საჯაჽო მომსახუჽების აქ�ივობების კოოჽდინიჽების 

გამჭვირვალობა

ოფიცრების გეოგრაფიული გადანაწილება  

ჽელევან�უჽი ინფოჽმა
იის დჽოული გაზიაჽების მექანიზმები.

ვჽთნისა და სპე
იალუჽი დანაყოფების შესაფეჽისად გამოყენებით.

პჽო
ესში.  

7



პერსონალი

დესპეციალიზაცია

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის მიზნების მისაღევად, 
ოფი
ჽებს უნდა შეეძლოთ მჽავალ პასუხისმგებლობასთან გამკლავება და გუნდუჽი 
მიდგომის გამოყენება პჽობლემის თანამშჽომლობითი მოგვაჽებისა და 
საზოგადოებასთან პაჽ�ნიოჽობის ფოჽმიჽების პჽო
ესში. მნიშვნელოვანია, ჽომ 
საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი დაინეჽგოს მთელი უყების 
მასშ�აბით და აჽა მხოლოდ სპე
იალუჽი დანაყოფების სახით, თუმ
ა შეიძლება 
გაჽკვეულ კონ�ექს�ში აჽსებობდეს სპე
იალიზებული დანაყოფების შექმნის 
საჭიჽოება
, ჽომლებსა
 დაევალებათ განსაკუთჽებულად ჽთული პჽობლემების 

უყებებმა სათანადო ფინანსუჽი და ადამიანუჽი ჽესუჽსი უნდა დაუთმონ 
საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის მხაჽდაჭეჽას, ჽათა 
უზჽუნველყოფილი იყოს პჽობლემის მოგვაჽებასთან დაკავშიჽებული ძალისხმევის 

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი უნდა დაინეჽგოს უყების 
მთლიან საკადჽო სის�ემაში, ჽა
 მოი
ავს კანონის განმახოჽ
იელებელი მთელი 
უყების კადჽების დაკომპლექ�ებას, დაქიჽავებას, შეჽჩევასა და შენაჽჩუნებას, 
დაყებული ოფი
ჽებიდან (ჽომელთა
 სახელმიფოსა და კონს�ი�უ
იის 
ეჽთგულების ფი
ი დადეს), მოქალაქეებისა და მოხალისეების ჩათვლით. პეჽსონალის 
შეფასება, ზედამხედველობა და �ჽენინგი უნდა შეესაბამებოდეს უყებების 

შესაბამისმა უყებებმა უნდა შეიმუშავონ დაკომპლექ�ების, შეჽჩევისა და დაქიჽავების 
პჽო
ესებში საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის ელემენ�ების 
დანეჽგვის სის�ემუჽი საშუალება. სამუშაოს აღეჽილობებში გათვალისინებული 
უნდა იყოს საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო საქმიანობა და შესაბამისი 
პჽობლემების გადაჭჽის პასუხისმგებლობა; ასევე, ისეთი ოფი
ჽების შეჽჩევა უნდა 
მოხდეს, ჽომლებსა
 მხოლოდ და მხოლოდ „თავგადასავლის სუჽვილი“ კი აჽ 
ამოძჽავებთ, აჽამედ „სამუშაოსადმი ეჽთგულებით“ ხასიათდებიან. საზოგადოებაზე 
ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის განმახოჽ
იელებელმა უყებამ, ასევე, 
დე�ალუჽად უნდა გამოიკვლიოს შემდეგი: სად ეძიებს ახალვეულებს, ვინ აჰყავს 
სამსახუჽში, ვის ქიჽაობს და ჽას აფასებს. უყებებმა, ასევე, ამ პჽო
ესში 
კომპე�ენ
იების გამოვლენა-განსაზღვჽისა და შემფასებელ საბჭოებში მონაილეობის 

რესურსები და ფინანსები

დაკომპლექტება, დაქირავება და შერჩევა

გამოვლენა-მოგვაჽება ან კომპლექსუჽი პაჽ�ნიოჽობების მაჽთვა.

ხაჽისხიანობა და პაჽ�ნიოჽობების მდგჽადობა და ეფექ�უჽობა.

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებულ საპოლი
იო სამსახუჽთან დაკავშიჽებულ ხედვებს.

საშუალებით, უნდა აახალისონ საზოგადოების ჩაჽთულობა.
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პერსონალის ზედამხედველობა / შეფასება

საინფორმაციო სისტემები (ტექნოლოგია)

ზედამხედველებმა უნდა დააკავშიჽონ შესჽულების ხაჽისხის შეფასება საზოგადოებაზე 
ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის პჽინ
იპებთან და აქ�ივობებთან, ჽომლები
 
შედის სამუშაოს აღეჽილობებში. შესჽულების ხაჽისხის, ახალისებისა და 
დაინაუჽების შეფასების პჽო
ედუჽებში უნდა იყოს გათვალისინებული პჽობლემის 
გონივჽულად მოგვაჽების მ
დელობა, პჽოაქ�იუჽი საპოლი
იო მომსახუჽება, 
საზოგადოებასთან თანამშჽომლობა და მოქალაქეების კმაყოფილება საპოლი
იო 

�ჽენინგმა, ყველა დონეზე—იქნება ეს აკადემიაში ჩა�აჽებული, საველე თუ სამუშაო 
ადგილზე განხოჽ
იელებული - უნდა განამყაჽოს საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული 
საპოლი
იო სამსახუჽის პჽინ
იპები და �აქ�იკა. მან, ასევე, ხელი უნდა შეუყოს 
შემოქმედებით აზჽოვნებას, პჽოაქ�იულ კუჽსს, კომუნიკა
იას, ანალი�იკუჽ უნაჽებს, 
სი
ო
ხლის ხაჽისხსა და ესჽიგის შენაჽჩუნებასთან დაკავშიჽებული პჽობლემების 
მოგვაჽების მეთოდებს. ოფი
ჽებმა უნდა აითვისონ საზოგადოებჽივი 
ნობიეჽების 
ამაღლების და პჽობლემების მოგვაჽების პჽო
ესში საზოგადოების ჩაჽთვის 
მეთოდები,  ჽომლები
  ხელს შეუყობენ დანაშაულის განმაპიჽობებელი 
გაჽემოებების გამოვლენასა და გამოსოჽებას. საველე �ჽენინგის ოფი
ჽებმა და 
ზედამხედველებმა ჯეჽ თავად უნდა ისავლონ, თუ ჽოგოჽ აახალისონ პჽობლემის 
გადაჭჽის მ
დელობები და, შემდეგ, დაეხმაჽონ ოფი
ჽებსა
 ისავლონ პჽობლემის 
მოგვაჽების სხვა შემთხვევების მაგალითზე. ოჽგანიზა
იაში საზოგადოებაზე 
ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის დანეჽგვამდე, აუ
ილებელია ჽეგულაჽული 

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი ინფოჽმა
იულად 
და�ვიჽთულია და �ექნოლოგია 
ენ�ჽალუჽ ჽოლს თამაშობს ხაჽისხიან 
ინფოჽმა
იაზე მყისიეჽი ვდომის უზჽუნველყოფაში. ზუს�ი და დჽოული ინფოჽმა
ია 
პჽობლემის გადაყვე�ის მ
დელობებს უფჽო ეფექ�უჽს ხდის და უზჽუნველყოფს, 
ჽომ ოფი
ჽები ინფოჽმიჽებულები იყვნენ თავიანთ უბნებში  დანაშაულისა და 
საზოგადოების მდგომაჽების / პიჽობების შესახებ. ამას გაჽდა, �ექნოლოგიუჽი 
გაუმჯობესება შეიძლება ძალიან დაეხმაჽოს ოჽმხჽივი კომუნიკა
იის გაუმჯობესებას 
მოქალაქეებთან; ასევე, უყების ანგაჽიშვალდებულების სის�ემების შემუშავებასა და 

ტრენინგი

მომსახუჽებებთან დაკავშიჽებით.

�ჽენინგი მის ფუნდამენ�უჽ პჽინ
იპებში.

შესჽულების შედეგების გაზომვას. 
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კომუნიკაცია / წვდომა მონაცემებზე

მონაცემთა ხარისხი და სიზუსტე

�ექნოლოგია უყებებს მნიშვნელოვან პლა�ფოჽმას აძლევს, ჽომლის საშუალებითა
 
შესაძლებელია გაჽე კომუნიკა
ია საზოგადოებასთან და შიდა კომუნიკა
ია საკუთაჽ 
პეჽსონალთან. საზოგადოებასთან კომუნიკა
იის მიზნით, საზოგადოებაზე 
ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი უყებებს მოუოდებს, ინ�ეჽნე�ის 
საშუალებით შეიმუშაონ ოჽმხჽივი საკომუნიკა
იო სის�ემები, ჽომლები
 ონლაინ 
ანგაჽიშებზე, სასჽაფო დახმაჽების მომსახუჽება - 911-სა და ელ-ფოს�ის განგაშის 
სიგნალებზე, სადისკუსიო ფოჽუმებსა და ინ�ეჽაქ�იულ აპლიკა
იებზე (მაგ. 
გამოკითხვები ან ჽუკები) უკუკავშიჽის საშუალებას იძლევა, ჽითა
 უზჽუნველყოფს 

�ექნოლოგია ხელს უყობს ეფექ�უჽ შიდა კომუნიკა
იას მემოჽანდუმების, 
ანგაჽიშების, საინფოჽმა
იო ბიულე�ენების, ელ-ფოს�ისა და ინ
იდენ�ის შესახებ 
შე�ყობინების გაუმჯობესებული სის�ემის, დეპეშის ფუნქ
იებისა და სხვა ეჽთეულებთან 
კომუნიკა
იების ინ�ეჽოპეჽა�იულობის საშუალებით უფჽო ეფექ�იანი ოპეჽა
იების 
უზჽუნველსაყოფად. საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი ასევე, 
ხელს უყობს �ექნოლოგიის გამოყენებას ანგაჽიშვალდებულების და შესჽულების 
დჽოული გაზომვის სის�ემების შესამუშავებლად, ჽომლები
 მოი
ავს ზუს� მე�ჽიკასა 

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი ხელს უყობს �ექნოლოგიის 
გამოყენებას, ჽათა საპა�ჽულო მანქანებში ლეპ�ოპის �იპის კომპიუ�ეჽების ან პიჽად 
მონა
ემთა მოყობილობების საშუალებით უზჽუნველყოს ოფი
ჽების შეუფეჽხებელი 
და დჽოული ვდომა მათ უბანში დანაშაულის დონისა და საზოგადოების 
მახასიათებლების შესახებ ინფოჽმა
იაზე. ამას გაჽდა,  �ექნოლოგიას შეუძლია 
დანაშაულის / პჽობლემის ანალიზის ფუნქ
იების მხაჽდაჭეჽა
, ჽა
 შესაძლებელს 
ხდის ანალიზის დახვეას და უყებებს საშუალებას აძლევს, მოაგჽოვონ უფჽო 
დე�ალუჽი ინფოჽმა
ია კანონდამჽღვევების, მსხვეჽპლების, დანაშაულის 

ინფოჽმა
იის ხაჽისხი დამოკიდებულია მისი ყაჽოს სანდოობაზე; შესაბამისად, 
ინფოჽმა
ია გამოუსადეგაჽია, თუ ის საეჭვო ხაჽისხისა და სიზუს�ისაა. საზოგადოებაზე 
ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი მოუოდებს უყებებს, გაა�აჽონ 
უსაფჽთხოების ზომები იმის უზჽუნველსაყოფად, ჽომ სხვადასხვა ყაჽოდან 
მიღებული ინფოჽმა
იის სიზუს�ე მომდება, მონა
ემები სის�ემა�უჽად გჽოვდება და 
უჽთიეჽთდაკავშიჽებულ 
ენ�ჽალუჽ სის�ემებში აისახება / ი�ვიჽთება მათი 
ეფექ�უჽად გამოყენების უზჽუნველსაყოფად ს�ჽა�ეგიული დაგეგმაჽების, 

და საზომებისა და მონა
ემების ფაჽთო დიაპაზონს.

პჽობლემის გადაყვე�ისა და შესჽულების გაზომვისათვის.

ადგილების, სი
ო
ხლის ხაჽისხთან დაკავშიჽებული პჽობლემების შესახებ.

უყვე� დიალოგსა და გამჭვიჽვალობის ხაჽისხის ზჽდას.
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ინფოჽმა
იის ხაჽისხი დამოკიდებულია მისი ყაჽოს სანდოობაზე; შესაბამისად, 
ინფოჽმა
ია გამოუსადეგაჽია, თუ ის საეჭვო ხაჽისხისა და სიზუს�ისაა. საზოგადოებაზე 
ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი მოუოდებს უყებებს, გაა�აჽონ 
უსაფჽთხოების ზომები იმის უზჽუნველსაყოფად, ჽომ სხვადასხვა ყაჽოდან 
მიღებული ინფოჽმა
იის სიზუს�ე მომდება, მონა
ემები სის�ემა�უჽად გჽოვდება და 
უჽთიეჽთდაკავშიჽებულ 
ენ�ჽალუჽ სის�ემებში აისახება / ი�ვიჽთება მათი 
ეფექ�უჽად გამოყენების უზჽუნველსაყოფად ს�ჽა�ეგიული დაგეგმაჽების, 

პრობლემის გადაჭრა

საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი ხაზს უსვამს პჽოაქ�იული 
პჽობლემების მოგვაჽებისადმი სის�ემუჽ და ჽუ�ინულ მიდგომას. ნა
ვლად იმისა, ჽომ 
დანაშაულზე ჽეაგიჽება მხოლოდ მისი განხოჽ
იელების შემდგომ მოხდეს, 
საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი უბიძგებს უყებებს 
პჽოაქ�იუჽად შეიმუშაონ გადაყვე�ილებები საჯაჽო უსაფჽთხოების პჽობლემების 
გამომვევ უშუალო გაჽემოებებზე. პჽობლემის მოგვაჽების მიდგომა უნდა დაინეჽგოს 
ყველა საპოლი
იო ოპეჽა
იაში და აჽმოადგენდეს ყოველი გადაყვე�ილების მიღების 
საფუძველს. უყებებმა ინოვა
იუჽად უნდა შეხედონ ჽეაგიჽების საკითხს და განიხილონ 
თავისუფლების აღკვეთა, ჽოგოჽ
 მხოლოდ ეჽთ-ეჽთი  ვაჽიან�ი პო�ენ
იუჽი 
ჽეაგიჽებების ფაჽთო დიაპაზონიდან. ძიჽითადი კონ
ეპ�უალუჽი მექანიზმი, ჽომელი
 
ოფი
ჽებს პჽობლემის მოგვაჽების ს�ჽუქ�უჽულად და დის
იპლინაჽულად 
გააზჽებაში დაეხმაჽება, აჽის SARA (საჽშ - სკანიჽება, ანალიზი, ჽეაგიჽება და 

იდენ�იფი
იჽებული პჽობლემების პჽოაქ�იულ და სის�ემუჽ შესავლაში 
ჩაჽთულობის პჽო
ესი ეფექ�უჽი ჽეაგიჽების შემუშავებისა და შეფასების მიზნით

სკანირება:
პჽობლემის გამოვლენა

და პჽიოჽი�იზება

ანალიზი:
პჽობლემის შესახებ
აჽსებული 
ნობების

გამოკვლევა

რეაგირება:
გადაყვე�ილებების შემუშავება

პჽობლემების ჽაოდენობისა
   და მასშ�აბის მდგჽადი

შემ
იჽების მიზნით

შეფასება:
ჽეაგიჽების აჽმა�ებულობის

შეფასება

დანაშაულის სამკუთხედის გამოყენება 
უშუალო განმაპიჽობებელ გაჽემოებებზე 

ჽეაგიჽებისთვის
 (მსხვეჽპლი/დამნაშავე/ადგილი)

პრობლემის
 გადაჭრა

�
�

�

�

ს

ა

რ

შ

შეფასება) - პჽობლემის მოგვაჽების მოდელი.

11



სკანიჽების ამო
ანებია ძიჽითადი პჽობლემის გამოვლენა, ამ პჽობლემის ბუნების 
დადგენა, პჽობლემის სეჽიოზულობის ხაჽისხის და სას�აჽ�ო ღონისძიებების 
განსაზღვჽა. შეჽჩეულ პჽობლემასთან დაკავშიჽებით დაინ�ეჽესებული მხაჽეების 
ამომუჽავი ჩამონათვალი, ჽოგოჽ
 ესი, განისაზღვჽება სოჽედ ამ ფაზაში. 
პჽობლემა შეიძლება მოიაზჽებოდეს, ჽოგოჽ
 ოჽი ან მე�ი ინ
იდენ�ი, ჽომლები
 
ეჽთი ან ჽამდენიმე თვალსაზჽისით მსგავსია და მნიშვნელოვანია ჽოგოჽ
 
პოლი
იისთვის, ისე საზოგადოებისთვის. პჽობლემები შეიძლება მოი
ავდეს შემდეგს: 
საქ
იელის �იპი, ადგილი, პიჽოვნება, პიჽოვნებები, განსაკუთჽებული მოვლენა ან 
დჽო, ან ჩამოთვლილთაგან ნებისმიეჽი კომბინა
ია. პოლი
იამ, საზოგადოებისგან 
მიღებული ინფოჽმა
იის  საშუალებით, უნდა გამოავლინოს და მოახდინოს 

ანალიზი პჽობლემის მოგვაჽების პჽო
ესის 
ენ�ჽალუჽი ნაილია. ანალიზის 
ამო
ანებია პჽობლემის დინამიკისა და აჽსებული ჽეაგიჽებების ზღვჽების შესახებ 

ოდნის უზჽუნველყოფა, კოჽელა
იის დადგენა და მიზეზისა და შედეგის გააზჽების 
ხელშეყობა. ანალიზის ფაზის ფაჽგლებში, მნიშვნელოვანია შევი�ყოთ ჽა
 შეიძლება 
მე�ი დანაშაულებჽივი სამკუთხედის თითოეული ასპექ�ის შესახებ შემდეგი კითხვების 
დასმით: ვინ, ჽა, სად, ჽოდის, ჽოგოჽ, ჽა�ომ და ჽა�ომ აჽა - მსხვეჽპლთან, 

საჽშ-ის (SARA) მოდელის ჽეაგიჽების ფაზა მოი
ავს გამოვლენილი პჽობლემის 
მოგვაჽების მიზნით ს�ჽა�ეგიების შემუშავება-განხოჽ
იელებას ისეთი ს�ჽა�ეგიული 
ჽეაგიჽებების მოძიების საშუალებით, ჽომლები
 ფაჽთომასშ�აბიანი და შეუზღუდავია. 
ჽეაგიჽება ლოგიკუჽად უნდა გამომდინაჽეობდეს ანალიზის პჽო
ესში ათვისებული 

ოდნიდან და მიესადაგებოდეს კონკჽე�ულ პჽობლემას. ჽეაგიჽების მიზნები შეიძლება 
სხვაობდეს, დაყებული პჽობლემის სჽულიად აღმოფხვჽიდან, მისი მნიშვნელოვნად 
შემ
იჽების, პჽობლემის მიეჽ მიყენებული ზაჽალის შემ
იჽებისა და საზოგადოების 

შეფასების ძალისხმევა, ჽომლითა
 განისაზღვჽება ჽეაგიჽების ს�ჽა�ეგიების 
აჽმა�ებულობა პჽობლემის შესუს�ებისა და ამ შესუს�ების პჽო
ესში 
განხოჽ
იელებული ჽეაგიჽების ვლილის შესავლის საშუალებით. ეს ინფოჽმა
ია აჽა 
მხოლოდ ეხმაჽება მიმდინაჽე ძალისხმევას, აჽამედ, ასევე, უზჽუნველყოფს 
მონა
ემებს სამომავლო 
ოდნის დაგჽოვებისთვის. ს�ჽა�ეგიები და პჽოგჽამები 
შეიძლება შეფასდეს პჽო
ესების, მუშაობის შედეგების ან ოჽივეს დასადგენად.  

სკანირება: პრობლემების გამოვლენა და პრიორიტიზება 

ანალიზი: პრობლემის შესახებ არსებული ინფორმაციის შესწავლა

რეაგირება: პრობლემების მასშტაბისა და რაოდენობის მდგრადი
შემცირების გზების შემუშავება

შეფასება: რეაგირების წარმატების შეფასება 

12

პჽობლემების პჽიოჽი�იზება. 

დამნაშავესა და დანაშაულის ადგილთან დაკავშიჽებით. 

ეჽთიანობის ხაჽისხის გაუმჯობესების ჩათვლით.  



შეფასების ძალისხმევა, ჽომლითა
 განისაზღვჽება ჽეაგიჽების ს�ჽა�ეგიების 
აჽმა�ებულობა პჽობლემის შესუს�ებისა და ამ შესუს�ების პჽო
ესში 
განხოჽ
იელებული ჽეაგიჽების ვლილის შესავლის საშუალებით. ეს ინფოჽმა
ია აჽა 
მხოლოდ ეხმაჽება მიმდინაჽე ძალისხმევას, აჽამედ, ასევე, უზჽუნველყოფს 
მონა
ემებს სამომავლო 
ოდნის დაგჽოვებისთვის. ს�ჽა�ეგიები და პჽოგჽამები 
შეიძლება შეფასდეს პჽო
ესების, მუშაობის შედეგების ან ოჽივეს დასადგენად.  

თუ განხოჽ
იელებული ჽეაგიჽება ეფექ�უჽი აჽ იქნება, უნდა გადაიხედოს ანალიზის 
დჽოს შეგჽოვებული ინფოჽმა
ია. შეიძლება საჭიჽო გახდეს ახალი ინფოჽმა
იის 
შეგჽოვება ახალი გადაყვე�ილებების შემუშავებამდე და გამო
დამდე. მთლიანი 
პჽო
ესი უნდა მოიაზჽებოდეს, ჽოგოჽ
 ჽიული და აჽა სოჽხაზოვანი, ჽა
 ნიშნავს, 
ჽომ შეიძლება საჭიჽო გახდეს დამა�ებითი სკანიჽება, ანალიზი ან ჽეაგიჽებები.  

პჽობლემის შესავლის თვალსაზჽისით, ხშიჽად მიმაჽთავენ ე.. დანაშაულის 
სამკუთხედს, ჽომელი
 გამოიყენება  მსხვეჽპლს, დამნაშავესა და ადგილს შოჽის 
კავშიჽების და იმ ფაქ�ოჽების ვიზუალიზა
იისთვის, ჽომელთა
 ამ სამკუთხედზე 
შესაძლოა ჰქონდეს გავლენა: მაგალითად, მსხვეჽპლის დამ
ველები (პიჽადი და
ვა / 
და
ვა, მასავლებლები, მეზობლები), დამნაშავეების მეუჽვეები (მაგ., მშობლები, 
მეგობჽები ან პჽობა
იის ოფი
ჽები), და კონკჽე�ული ადგილის მენეჯეჽები (მაგ., 
ბიზნესის ვაჭჽები, პაჽკის თანამშჽომლები ან მო�ელის კლეჽკები). მხოლოდ 
პჽობლემის ძიჽეულ მიზეზებთან გამკლავებაზე ფოკუსიჽების ნა
ვლად, პოლი
ია 
ფოკუსიჽდება იმ ფაქ�ოჽებზე, ჽომლები
 მათი უფლებამოსილების აჽეალში ექ
ევა: 
მაგალითად, კჽიმინალუჽი შესაძლებლობების შეზღუდვა და ვდომა მსხვეჽპლზე, 
და
ულობის გაზჽდა და ჽისკის ასო
იჽება აჽასასუჽველ ქ
ევებთან. 

დანაშაულის სამკუთხედის გამოყენება უშუალო განმაპირობებელ
გარემოებებზე ფოკუსირებისთვის (მსხვერპლი / დამნაშავე /
კანონდამრღვევი / ადგილი) 

ჯონ ი. ეკი, „პოლი
იის პჽობლემები: პჽობლემების თეოჽიის სიჽთულე, კვლევა და შეფასება (John E. Eck, “Police 

Problems: The Complexity of Problem Theory, Research and Evaluation,”)  იგნში „პჽობლემებზე ოჽიენ�იჽებული 

საპოლი
იო მომსახუჽება: ინოვა
იიდან ძიჽითად �ენდენ
იებამდე. ჽედ. იოჰანეს კნუ�სონი, დანაშაულის 

პჽევენ
იის კვლევების მე-15 �ომი (Problem-Oriented Policing: From Innovation to Mainstream, ed. Johannes Knuts-

son, vol. 15 of Crime Prevention Studies (Monsey, NY: Criminal Justice Press, 2003), 79–114.
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პრობლემა

მიზანი / მსხვერპლი

დამცველი

ად
გილ

ი

დ
ამნაშავე

მენეჯერ
იმეურ

ვე



საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის ოფისი (COPS ოფისი) 
აჽმოადგენს აშშ-ის იუს�ი
იის დეპაჽ�ამენ�ის ნაილს, ჽომელი
 პასუხისმგებელია 
საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽის საქმიანობის 
განვითაჽება-დანეჽგვაზე (საინფოჽმა
იო და საგჽან�ო ჽესუჽსების საშუალების 
გამოყენებით) ქვეყნის 
ალკეული შ�ა�ების, ადგილობჽივი, �ეჽი�ოჽიული და
  

დანაშაულზე მხოლოდ მისი ჩადენის ან მოხდენის შემდგომ ჽეაგიჽების ნა
ვლად, 
საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული საპოლი
იო სამსახუჽი ყუჽადღებას ამახვილებს 
დანაშაულის პჽევენ
იასა და დანაშაულის შედეგად გამოვეული შიშის გან
დის 
აღმოფხვჽაზე. საზოგადოების ნდობის მოპოვება და ამ ინდივიდების დაინ�ეჽესებულ 
მხაჽეებად ქ
ევა მათივე უსაფჽთხოების საკითხებში, კანონის განმახოჽ
იელებელს 
საშუალებას აძლევს უკეთ გაიაზჽოს და გაუმკლავდეს ჽოგოჽ
 საზოგადოების
 

COPS სამსახუჽის ჽესუჽსები, ჽომელები
 საზოგადოებაზე ოჽიენ�იჽებული 
საპოლი
იო სამსახუჽის თემების / საკითხების ფაჽთო დიაპაზონს მოი
ავს - 
დაყებული სკოლებიდან და საეჽთო სა
ხოვჽებლების უსაფჽთხოებიდან 
ძალადობჽივი დაჯგუფებების უკანონო საქმიანობის ჩათვლით - ხელმისავდომია 
უფასოდ, ონლაინ ჽესუჽს
ენ�ჽის საშუალებით შემდეგ მისამაჽთზე: www.cops.us-
doj.gov. ეს ადვილად გამოსაყენებელი ვებგვეჽდი, ასევე, გჽან�ის მოსაპოვებლად 
განა
ხადის გაკეთების პოჽ�ალსა
 აჽმოადგენს, ჽომელი
 უზჽუნველყოფს

საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის ოფისის შესახებ 

�ომობჽივი კანონის აღმასჽულებელი უყებების მიეჽ. 

საჭიჽოებებს, ასევე, დანაშაულის განმაპიჽობებელ ფაქ�ოჽებს. 

ვდომას ონლაინ განა
ხადის ფოჽმებზე. 



"პუბლიკაცია ითარგმნა საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის (GCSD) მიერ ნიდერლანდების

 სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. მასში მოცემული შეხედულებები და მოსაზრებები ეკუთვნის 

პუბლიკაციის ავტორ(ებ)ს და არ უნდა აღიქმებოდეს GCSD-ის ან საელჩოს პოზიციად. აშშ-ს იუსტიციის 

დეპარტამენტი არ აგებს პასუხს თარგმანის ხარისხზე."

საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო სამსახური

აშშ-ის იუსტიციის დეპარტამენტი


