
طة  رئيس البلدية ويليام بيدوتو يصدر برنامج إصالح الشر

 

غ، بنسلفانيا ) طة. ٢٠٢٠يونيو  ٤بيتسبر   ( حدد رئيس البلدية وليام بيدوتو اليوم جدوله إلصالح الشر

طة من   ي الذي يمنع الشر
ي    ع استخدام القوة الذي قدمه ممثلو الوالية سمر لي وإد جاين 

جدد رئيس البلدية تأييده السابق لتشر

ر.    استخدام القوة المميتة أثناء االعتقاالت، واستخدامها فقط للحماية من التهديدات الوشيكة بالض 

يعية للوالية.  كما أيد رئيس البلدية تأييدا كامال لالئحة توصيات ال ي الهيئة التشر
طة ف  مجموعة العاملة المعنية بإصالح الشر

ي ذلك تجريم است أصدر الفريق العامل قائمة
إنشاء عملية مراجعة   - خدام االختناق  أخرى باإلصالحات الممكنة، بما ف 

طة   ة أو الوفاة، وتسمية مفتش عام إلجراء مراجعة سياسات الشر ي ينتج عنها إصابات خطبر
طة الن  مستقلة ألي مواجهة للشر

 . ي
طة بشكل وقائ      وتضفاتها منهجيا لمنع سوء تضف الشر

غ وجميبيدوتو باإلضافة إل ذلك، يدعو رئيس البلدية   طة بيتسبر طة عىل مستوى الوالية أن تكون مطلوبة بإكمال  شر ع الشر

ي والتهدئة. 
.  تدريب سنوي عن االنحياز الضمن  غ حاليا ولكنهم سيتلقونها بانتظام أكبر طة بيتسبر   هذا التدريب يتلقاه شر

ي تحدت قدر 
ي هاريسبورغ المطلوبة والن 

ة الحكومة  إضافة عىل ذلك، سلط رئيس البلدية الضوء عىل اإلصالحات اإلضافية ف 

  المحلية عىل خلق قدر أكبر من المساءلة والشفافية. 

طة أو تأديبهم بسبب سوء السلوك  ، يمكن لقادة المدينة فصل ضباط الشر يتم  غبر انه  بموجب قانون والية بنسلفانيا الحالي

ام، وال يمكن إلغاء توثيف الضباط بسبب سوء السلوك إال إذا  
ّ
   ثبتت إدانتهم بتهم جنائية. إلغاء االنضباط من قبل الحك

 :    ويمكن أن تشمل اإلصالحات األخرى ما يىلي

لتحديد نطاق المفاوضة عىل اإلجراءات التأديبية أو تحديد سلطة المحكم العمالي عىل وجه التحديد   ١١١تعديل قانون  •

     لتعديل العقوبات التأديبية

ي قرار المحكم بإعادة ضابط  التخاذ "استثناء السياسة العامة"،   ١١١تعديل القانون  •
الذي ُسيمكن المدن من التحدي ف 

   للعمل عىل أساس أن استمرار عملهم يض  بالمصلحة العامة

ي يتطلب من اصحاب العمل بفصل الضباط من العمل   •
ي القانون لتوسيع الظروف الن 

ي مطبق 
تعديل قانون الثقة ف 

ي سوء السلوك
   المتورطير  ف 

طة البلدية ) منح لجنة التعليم والتدريب  • سلطة أكبر إللغاء الشهادات من الضباط، أو القدرة عىل  ( MPOETCلضباط شر

ي شكاوى استخدام القوة لتعليق أو إلغاء الشهادات
    إعادة النظر ف 

ل. تؤيد المدينة بالكامل حملة " ي المب  
ي نفذت المدينة الكثبر من  ٨يجب أن يبدأ التغيبر دائًما ف 

ها  ال يمكن االنتظار" )الن 

غ:  ي مراجعة السياسات للتأكد من أن بيتسبر
  بالفعل( وقد بدأت بالفعل ف 

  المواقف، ان أمكن، قبل استخدام القوة.  تهدئةيتطلب من الضباط   •

ي يمكن  جدول وجود  •
ي استخدامهم لسياسة القوة، وتحديد أنواع القوة / األسلحة الن 

استمرارية القوة أو مصفوفة مدرجة ف 

  عىل أنواع معينة من المقاومة. استخدامها للرد 
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ي ُيضح فيها   االختناق والمسكةمنع  •
ي ذلك القيود السباتية( أو قض هذه التكتيكات عىل المواقف الن 

الخانقة )بما ف 

  القوة المميتة. استخدام 

، ان إمكن، قبل استخدام القوة المميتة.  •    يتطلب من الضباط إعطاء تحذير شفهي

ي المركبات المتحركة إال إذا كان الشخص يشكل تهديدا مميتا بوسائل غبر  يمنع الضباط من إطالق ا •
لنار عىل االشخاص ف 

  السيارة )مثل إطالق النار عىل الناس من المركبة(. 

  يتطلب من الضباط استنفاد جميع الخيارات المعقولة األخرى قبل اللجوء إل استخدام القوة المميتة.  •

  ابط آخر من استخدام القوة المفرطة. يتطلب من الضباط التدخل لمنع ض •

ي آخر بسالح ناري.  •
ي ذلك تهديد مدئ 

  يتطلب من الضباط اإلبالغ عن جميع استخدامات القوة بما ف 

ي للرئيس أوباباإلضافة إل ذلك، وقع رئيس البلدية عىل  
:  ما تعهد تحالف حارس أخ     حن 

ي مجتمعي ١
طة الستخدام القوة ف   . مراجعة سياسات الشر

ي مراجعتنا٢ 
 . شارك مجتمعي من خالل تضمير  مجموعة متنوعة من المدخالت، التجارب، والقصص ف 

ي غضون ٤ 
 يوًما من توقيع هذا التعهد  ٩٠. اإلبالغ عن نتائج مراجعتنا لمجتمعنا وطلب التعليقات ف 

ا عىل النتائج٤ 
ً
ي المجتمع المحىلي استناد

طة لسياسات القوة ف    . قم بإصالح استخدام الشر

ايدة حول مسألة "إرهاق التعاطف"  ا، تماشًيا مع األبحاث المب   ً ي استكشاف التناوب  القانون، ست  لمنفذيوأخبر
بدأ المدينة ف 

ي تقليل تأثبر المهام الطويلة األمد، عالية الضغط. 
ي يمكن أن تساعد ف 

  اإللزامي لمهام عمل الموظفير  الن 

طة وكل  اللذين  "هذه خطوات مهمة يجب أن نتخذها ويجب أن نتخذها اآلن. يجب أن نعمل عىل بناء الثقة بير  الشر

ي مجتمعات المتنوعة العرق. هذه  يخدمون. يجب علينا الغاء األ 
ي األلم، المعاناة، وفقدان األرواح ف 

ي تسببت ف 
نظمة الن 

  الخطوة األول، يجب أن نسع كل يوم إل تحقيق ما هو أفضل"، قال رئيس البلدية بيدوتو. 
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