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 فرقة عمل إصالح الشرطة
  6لقاء # تلخیص 

 2020) یولیو تموز (20
 

 الحضور
كوینتین بولوك ، فالیري ماكدونالد روبرتس ، أماندا جرین ھوكینز ، باتریشیا لفتویتش ، تیم ستیفنز ،  :أعضاء فرقة العمل

 بوبي وات جیر ، دیفید ھاریس ، مونیكا رویز ، ناثانیالیاب ، شارون وارنر ، توني بیلتران ، ریتشارد جارالند 
 رئیس األركان؛ ولیام المار، قناة سیتي بیتسبرغ؛ عالء دمحم، منسق السیاسات؛ جوي ةلیندسیباول، مساعد :الموظفون

 لوفییر، قناة سیتي بیتسبرغ؛ ھیرشمیرینشتاین، منسق الحكومة المحلیة والعالقات المجتمعیة 
 ریبیكا جلیكمان:  الكلیةةمنمتدرب

  
 مساءً  6:37مساًء – 4:30 :الوقت

  
 كلمة الترحیب واالفتتاح

 .ن بأعضاء فرقة العمل وقدّما لمحة عامة عن جدول أعمال االجتماع واألنشطة المخطط لھااركترحب الرئیسان المش •
مكتب في  التغییرات التي تحدثاتقیاس عن نجاح أعمال فرقة العمل وسیتم التقریرعلى ركان تأكد الرئیسان المش •

 .شرطة بیتسبرغ
  

  المشروع والتنمیةننظرة عامة ع
ین لمكتب شرطة داموضع مخطط للتغییر واإلصالح الحقیقیین والمست...": ھمة فریق عمل إصالح الشرطةم •

ل بیتسبرغ مكانًا عج التیتضع المواطنین في مركز اإلھتمامل توصیات إلقتراحات ملموسة وحلولإیجاد وخلقبیتسبرغ، 
ً آمنًا وصحیًا  رئیس البلدیة ولیام بیدوتو ."  من األفارقة األمریكان لجمیع مواطنینا، خاصة ألعضاء مجتمعنا ومستداما

 أعضاء فرقة العمل رابط البرید اإللكتروني ألعضاء المجتمع لمشاركة المعلومات والتوصیات  ویبعثسیشارك •
لف سیقوم الموظفون بتجمیع المعلومات ووضعھا في م. واالقتراحات وما إلى ذلك مع فریق العمل لدعم إصالح الشرطة

 ھا.ستالمإتاریخ فیؤرخ بسیتم تأریخ المعلومات ووضعھا في مل. لكي یقوم أعضاء فرقة العمل بمراجعتھاجوجل
ركان الستكشاف خیارات أخرى لإلعالن/ الترویج ومشاركة رابط البرید تسیعمل الموظفون مع الرئیسانالمش •

سیبذل الموظفون قصارى . سیتم بذل كل جھد ممكن لإلستماع وجمع المعلومات من المجتمع. اإللكتروني مع المجتمع
 .جھدھم لتنظیم المعلومات لكي تراجعھا فرقة العمل

قد ال یتم استخدام بعض المعلومات التي تم جمعھا من .ستراجع فرقة العمل المعلومات التي یتم جمعھا من المجتمع •
  .المجتمع في تقریر فریق العمل

  
 مخطط المھام / تحدیثات اللجنة الفرعیة

سیتم دمج . اً / قائدًا لكل موضوعنسقفریق العمل وعیّنا مُ ه لتم تحدیدامخطط العمل الذي ركان وناقشتاستعرض الرئیسان المش
 فیما تبع تقائد وملخص الجتماعات اللجنة الفرعیةنسق/المُ القائمة اللجان الفرعیة، . بعض المواضیع مع الموضوعات الموجودة

 یلي. 
إعادة تخصیص خدمات الشرطة: افحص مجموعة الخدمات الكاملة التي توفرھا  /تفكیك / إعادة فحص  .1

 :الشرطة حالیًا وحدد ما إذا كان یجب تخصیصھا للخدمات األخرى، إن وجدت 
o أنجیال رینولدزقائد نسق/المُ ال 
o ألعضاء فرقة لف جوجلتفاصیل االجتماع متاحة في م. تقوم اللجنة بمراجعة التقاریر والبیانات، وما إلى ذلك

  .العمل لمراجعتھا
o  ظھًرا مع 12 الساعة )یولیوتموز ( 24سیعقد االجتماع التالي یوم الجمعة 

 لورادروجوفسكي لمراجعة ومناقشة مكتب صحة وسالمة المجتمع
 التوظیف، عملیة التوظیف، التعلیم، تدریب القوى العاملة، التدریب .2

o تیم ستیفنز :قائدنسق/المُ ال 
o أضیف التدریب لھذه اللجنة الفرعیة 
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o ونتیجة لذلك، ال یوجد تحدیث للجنة .ھذه مھمة جدیدة. 
 استخدام الشرطة للقوة .3

o دیفید ھاریس: قائدنسق/المُ ال 
o ستخدام "إ مكتب شرطة امن بیتسبرغ  و" فياستخدام القوة"ستعراض ومناقشة سیاسة بإاللجنة أبدست

 في مكتب شرطة 2015-2010لفترة فیا مكتب شرطة بیتسبرغ عمل تحلیلفي  "القوة
 .إدارة الخدمات اإلنسانیةقِبل من ُمتاحة المعلومات  بیتسبرغ.

 القضاء على التنمیط العنصري والظلم الجائر في عمل الشرطة .4
o دیفید ھاریس :قائدنسق/المُ ال 
o ستقوم اللجنة بمراجعة البیانات التي تم جمعھا والتركیز علیھا وكیفیة استخدامھا من قبل مدینة بیتسبرغ / 

 مكتب شرطة بیتسبرغ
o أجرى دیفید محادثة مع وزارة األمن الوطني وستجتمع اللجنة مع القائد ھولمز 

  مكتب شرطة بیتسبرغتحویل ثقافة /التفاعل إستبیاننسبة المساءلة / الشفافیة / الرضا /  .5
o بوبي وات جیر :قائدنسق/المُ ال 
o المساءلة أمر بالغ األھمیة لجمیع عناصر عمل . إلى ھذه اللجنةمكتب شرطة بیتسبرغتمت إضافة تحول ثقافة

 .فرقة العمل
o  یولیوتموز ( 28ومن المقرر أن تجتمع یوم( 

  ضباط الشرطةعافیةالحرص على  برنامج .6
o شارون :قائدنسق/المُ ال 
o  خدمات الصحة النفسیة ، اضطراب (ستراجع اللجنة مختلف أشكال الدعم التي یمكن تقدیمھا لضباط الشرطة

 ). ما بعد الصدمة ، إلخ
o باإلضافة إلى ذلك، ستتحدث . ستراجع اللجنة أفضل الممارسات واألفكار التي تستخدمھا المدن األخرى

للحصول على فھم أفضل لنوع الدعم الذي یقدمونھ حالیًا والدعم مكتب شرطة بیتسبرغاللجنة أیًضا مع مسؤولي
 .مكتب شرطة بیتسبرغاإلضافي الذي قد یحتاجھ / یریده

 (FOP) للشرطةة بیتسبرغ األخويّ جمعیةالعالقات مع  .7
o أماندا جرین ھوكینز: قائدنسق/المُ ال 
o ونتیجة لذلك، ال یوجد تحدیث للجنة. ھذه مھمة جدیدة.  

  
  . ال أستطیع االنتظار" في الفئات المختلفة ، باإلضافة إلى القائمة كفئة منفصلة8سیتم دمج "

 ھو أحد مطالب المتظاھرون من أجل اإلصالح المجتمعي في شتّى أنحاء مدن الوالیات المتحدة  ال أستطیع االنتظار"8" (
 األمریكیّة، مطالباً المدن بتطبیق ثمانیة سیاسات من أجل الحدّ من عنف الّشرطة إتجاه المواطنین)

 
مكتب ھدف فریق العمل ھو تطویر تقریر حقیقي ومبتكر یتضمن قائمة واسعة من التوصیات والحلول لتوجیھ/ قیادة إصالح

 .شرطة بیتسبرغ
 والیة.للاستعرضت فرقة العمل وناقشت مشروعي قانون إصالح 

 -(2019) 1910إتش بي قانون والیة بینسیلفانیا •
o  في حال تّحدید واإلبالغ  القدرة علىال علىقضاة محاكم الصلحذ القانون وينفتالتدریب المطلوب لضباط

 ه بإساءة معاملة األطفال ااإلشتب
o تحسین عالج الصحة النفسیة للضباط 
o تدریب 

 (2019) 1841إتش بي قانون والیة بینسیلفانیا •
o  (مثال: الّشرطة)ذ القانونينففرق ت للمتقدمین ل اإلجرامیّة والصحیّةالتحقق من الخلفیةباإللزام  
o التّوقیف/ التّوقفعن بقاعدة بیانات لجمیع سجالت لجنة التّعلیم والتّدریب لضباط الّشرطة البلدیّة سوف تحتفظ

 القانونالخدمةفي وحدات تنفیذ 
o  للجنة التّعلیم والتّدریب لضباط الّشرطة البلدیّةاألسباب وراء تطبیق القانون للتوظیف ایجب أن تبرر وكالة

 .القوة المفرطة والتمییز وما إلى ذلكتخدامأسبسبب إجراء تأدیبي أو إدانة جنائیة  لدیھتعیین أي متقدم
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  ات في مشروع القانون ھذا؟ كیف یتم توظیف األفراد الذین لدیھم خلفي/ اإللتباساتثقوبالما ھي /
  ؟مكتب شرطة بیتسبرغفيمشكوك فیھا اتخلفي

 في كومنولث بنسلفانیا لتبني ألقسامھا تفوض جمیع ا من أنتأكدلملحوظة: سیقوم الموظفون بمراجعة مشاریع القوانین ل
 .واتباع اإلجراءات الموضحة في كل من مشاریع القوانین

  
 الخطوات التالیة

كودراف،  في وحدات الّشرطةستتحدث كاثي إلیوت ، تحالف الفتیات السود، والوزیر دارنیل دروّري، ورئیسالعملیات •
 .)یولیوتموز ( 27مساعد رئیس العملیات ، مع فریق العمل في 

 . أغسطس3 سیناقش في عرقاإلعاقات / ال •
مع فریق ) Welcoming Pittsburghمجموعة أھالً بیتسبرغ (ومجلس مراجعة المواطن لعمل الشرطة سیجتمع •

  . أغسطس10 لالجتماع في ون متاح المشتركون أغسطس. ستؤكد فالیري أن10العمل في 
صل أنجیال توا أغسطس. ست17المتعلمون مع فریق العمل في الّسود و ممثلو الشباب  1Hood Mediaسیلتقي •

 . أغسطس17 لالجتماع في  منأنھم ُمتاحونتأكیدل المجموعة لمعرینولد

  
  

 


