
العصابة تعريف
 أو عالمة لهم أكثر أو أفراد ثالثة من مؤلفة مجموعة هي

 همتشارك معينة قيادة أو بينهم فيما شائع تعريفي رمز
  .اإلجرامية األنشطة ارتكاب في ومنتظم مستمر بشكل

 (د)  71.01الفقرة تكساس لوالية العقوبات قانون

 األعمار مختلف من واإلناث الذكور العصابات تلك تضم

 .االجتماعية والطبقات األعراق جميع ومن

 إلى االنضمام خطورة عوامل

العصابات
 أو المواقف و السمات في هنا الخطورة عوامل تكمن

 انضمام احتمالية من تزيد حيث إن وجدت المتغيرات

 سمة وجود إلى ذلك ويرجع. العصابات تلك إلى الشاب

 وأ بنفسه، ثقته قلة أو العدواني كسلوكه ذاته بالشخص

 أإلقبال أو واالنفصال، كالطالق عائلية أمور بسبب

 يف العيش أو األكاديمي، الفشل أو المدرسة علي الضعيف

 معو. العصابات وأنشطة الجريمة معدالت فيه ترتفع حي

 عوامل يقابله العوامل تلك من خطورة عامل كل فإن ذلك،

 تلك إلى الشباب انضمام دون وتحول تمنع وقاية

   .اإلجرامي السلوك اكتساب أو العصابات

 انضمام إلى تؤدي التي األسباب

العصابات إلى الشباب  
 بتلك الشباب التحاق إلى تؤدي أسباب عدة هناك

 تلك العصابات غالًبا ما تغريهم بسبب أن منها العصابات،
ما في ب باحتياجاتهم المحبطة، ستفي أن العصابة اعتقادهم

 باالنتماء وإحساسهم واألصدقاء، ألعائلة إلى الحاجة ذلك
 .  ما كيان إلى

 تلك إلى الشباب انضمام إلى تؤدي أخرى أسباب
 :العصابات

 لالحترام حاجتهم. 

 واالعتراف للمكانة حاجتهم. 

 ينتمون إلى عصابة لهم أصدقاء وجود. 

 والعصابات البلطجية من الحماية إلى بالحاجة شعورهم 
 .األخرى

 ومثير جاذب شيء للعصابة انضمامهم بان اعتقادهم. 

 والخمور المخدرات عالم إلى الدخول في رغبتهم 
 .والجنس واألسلحة

 أو المخدرات بيع خالل من أموال كسب إمكانية 
 .أخرى جرائم ارتكاب أو النهب أو السرقة

 عائالت من انحدارهم أو مجتمعات داخل وجودهم 
 .حيث من المتوقع االنخراط في عصابة

 

 في التورط الدالة على عالماتال

 عصابة
 باليد معينة إشارات أو/و مألوف غير لقب استخدام 

 مزركش كبير بمنديل واالحتفاظ اإلمساك 

 دون األلوان من مجموعة أو معينة ألوان استخدام تفضيل 
 األخرى

 حروف أو عصابات، أسماء تمثل ونقوش رسوم استخدام 
 رموز أو نجوم أو أشواك أو تيجان أو أعداد أو أولية

 أخرى

 أو و المخدرات تعاطي ؛الجسدية اإلساءة عالمات وجود/
 الخمور

 المدرسة أو/و البيت في تأديبية مشكالت 

 ضعيفة درجات علي الحصول أو/و المدرسة عن التغيب 

 المصدر مجهولة ومجوهرات ومالبس نقود حيازة 

 إلى  الشباب انضمام من نحد كيف

 العصابات
 هو إليها انضمامهم سبب أن العصابات أعضاء معظم يقول
 يفعلوه بما اهتمامأنهم لم يبدوا أي  أو بهم اآلخرين اهتمام عدم
 قدو الهين، باألمر ليست التربية عملية إن. األوان فوات قبل

 بين ةللحيلول طريقة أفضل أن إال صعبة، الشباب تربية تكون
 في مشاركتهم هي العصابات لتلك االنضمام وبين الشباب
سوف ف ألبنائهم، وقًتا الوالدان يخصص لم فإن. اليومية حياتهم

 .العصابات تحتضنهم

 بأنك يشعروا حتى منهم واستمع الشباب إلى تحدث 
 واصغي لهم. .مهتم مأمورهم

 إيجابية أنشطة في المشاركة على شجعهم. 

 بها والتزم قواعد ضع. 

 المراقبة عدم أوقات من قلل. 

واإلشارات العالمات
 عالمة
  الشوكة

 لألعلى

 عالمة
 الشوكة
 لألسفل

 

 النجمة عالمة

 السداسية
 النجمة عالمة

 الخماسية
 التاج عالمة

 الثالثي
 التاج عالمة

 الخماسي
 الرقم عالمة

 13 الروماني
 دمعة عالمة

 العين

  بونتو تريس
 حياتي" 

"المجنونة  



 

 التابع للعصابات التصدي مكتب

لعمدة مدينة هيوستن

 مدينة لعمدة التابع للعصابات التصدي مكتب يوفر
 طرلخ المعرضين الشباب لحماية وقائية برامج هيوستن
 منل تدخلية وخدمات العصابات تلك مستنقع في السقوط
 أو إجرامية، أعمال في شاركوا أو بالفعل تورطوا
 للكوادر ويوفر أيضا التدريب أحكام، ضدهم صدرت

 روذلك لتطوي المعنية بالشبابالمختصين في الخدمات 
 والسلوك العصابات ألنشطة ومناوئة شاملة أفعال ردود

 ةتعليمي عروض كما أنه يقوم بتقديم لألْحداث، اإلجرامي
الدالة  بالعالمات تعريفهم أجل من المجتمع ألفراد وتثقيفية

 .ذلك في المشاركة على السلوك االجرامي ومؤشرات

 المهمة بيان
 ينةمد لعمدة التابع للعصابات التصدي مكتب مهمة تكمن

 وأصحاب وعائالتهم الشباب مساعدة في هيوستن
 تلك إلى االنضمام منع ألجل المجتمع في المصالح

 دون والحيلولة لألحداث اإلجرامي والسلوك العصابات
 والتعليم والتعاون المباشرة الخدمات خالل من ذلك

 .بذلك المتعلقة السياسات وتطوير والوعي

 في شككت إن فعله يمكنك الذي ام

 أو العصابات تلك في تورط

  أنشطتها

 علي للتعرف وأساليبها العصابات تلك ثقافة ادرس
 ديالتص مكتب وسيمدك بهم، الخاصة التحذيرية العالمات

 .الالزم والتدريب التحذيرية بالمعلومات للعصابات

 علي المترتبة الخطرة النتائج الشباب مع ناقش 
 .العصابات تلك إلى االنضمام

 اتالعصاب بتلك الصلة ذات بالسلوكيات أبًدا تسمح ال 
 .بها االرتباط إظهار أو

 تلك نوعيات لمعرفة القانون تطبيق بدائرة اتصل 
 داخل لها اإلجرامية باألنشطة يتعلق فيما العصابات
 .ومدرستك مجتمعك

 استشاريي أو الشباب من الخدمات بمقدمي اتصل 
 في خبرة لها التي المنظمات إلى إلحالتك المدرسة
 األخرى والعناصر العصابات تلك مع التعامل

 .اإلجرامية األعمال في المنخرطة

 نهيوست مدينة لعمدة التابع للعصابات التصدي مكتب
.هيوستن مدينة أحياء إدارة

 : فاكس   • ()  -:  هاتف

 لعصاباتا

 اإلجرامية

 

 عن تعرفه أن ينبغي ما

العصابات


