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طة   7# رقم اجتماع فرقة عمل إصالح ال�ش

 2020يوليو  27

  

 الحضور

، د :أعضاء فرقة العمل ي وات ج�ي ، بويب ، جوي ل�في�ي ف بولوك (الرئ�س المشارك) ، أنج�ال ر�نولدز، د�ف�د هار�س،  .براندي ف��ش ك��نتني
ي ما�دونالد رو�ر�س (الرئ�س )ع�ب الهاتف(ناثاني�ل �اب، بات��ش�ا لفت��تش، ر�تشارد جارالند، شارون و�رنر، س�لف�ا ف�لدز  ، فال�ي

ان، أماندا ج��ن ي ب�ل�ت
، تويف ف ف -المشارك) ، ت�م ست�ف�ف  هوكي�ف

ي إليوت (المدير التنف�ذي لبنات ج��ن :الضيوف •
تحالف إنصاف الفت�ات السود)، ة، ُمؤسس)Gwen’s Girls (كاي�

ةجودكايند (وسارة جة ُمشاركُمحا�ف ي (، غادة )، كل�ة الخدمة االجتماع�ة، جامعة بتس�ب
طة�ةبخصوصداع�ة مجتمعما�و�ش   ال�ش

ي ال
 )داع�ة مجتم�ي ( دارن�ل در�واري ال�اهن ال�ن�ي ، )وال�ة بنسلفان�ا،  اتحاد الح��ات المدن�ة األم���ي ،رسامد�ف

ف  ش :الموظفني نستاين (ول�ام المار، ه�ي ، عالء دمحم )مساعد رئ�س األركان ( ليند�ي باول)،حا�م مح�ي ومنسق عالقات مجتمع�ة م�ي
 ة)متدرب((منسق س�ا�ي )، ر�ب�كا جل�كمان 

 

  الموض�ععرض

 )Gwendolyn J Elliot Instituteمعهد ج��ن للفت�ات ( •
o  ة من أنشأت الدعوة إ� العمل أر�ــع مجموعات عمل لمجاالت القضا�ا المح�طة ب: 2006عام عمل�ة التور�د المبا�ش

 سجنللالمدرسة 
 تحالف إنصاف الفت�ات السود •

o  ي مجموعة عمل
 قضاء األحداثالعدالة �ف

، جامعة ةدكتورا جودكايند (األحداث)، سارةلقضا�ا تدر�ب رئ�س ة ال: ك�م بوث (مساعدمنظمتااإلجتماع
غ،كل�ة الخدمة االجتماع�ة  )بيتس�ب

  برامج ،ذ القانون المحل�ةينفتخفض معدالت اإلحالة للفت�ات السود من خالل التعاون مع سلطات 
  أعضاء المجتمع وصان�ي الس�اسات،التح��ل المحل�ة

 ي نها�ة المطاف ع� جميع الشباب
ات الس�اس�ة المدافعة عن الفت�ات السود �ف  ستؤثر التغي�ي

o ة)دكتورا جودكايند (مراجعة الب�اناتسارة 
  ظم قضاء األحداث بمعدالت أع� بكث�ي من أي بلد آخر، و�رجع

ُ
ترسل الوال�ات المتحدة الشباب إ� ن

 ذلك إ� حد كب�ي إ� العن��ة المؤسس�ة
 ي إ� قضاء األحداث  (JPO) معدالت إحالة مقاطعة أل�غىف

  أضعاف معدل األوالد الب�ض7  لقضاء األحداث،األوالد السودمعدل إحالة  •
 معدل الفت�ات الب�ض ضعف 11 ،الفت�ات السودمعدل إحالة •
ي السلوك، نفس تفس�ي ال يتم  •

ي  منالعدد ذلك بسبب االختالفات �ف
 ونتعاط السود والب��ف

 المخدرات
  تجاە اعتقال األحداثإ 2019س�اسة المدينة لعام 

طة نصفحوا�ي  • غ العامة االعتقاالت ع� فت�ات وفت�ان سود من قبل �ش �ي مدارس بيتس�ب
 بسبب سلوك غ�ي منظم

طة المدينة كانت من الشباب السود ع� 87.5 • ي قامت بها �ش  ٪ من اعتقاالت الشباب الىت
غ40الرغم من أنهم �مثلون    ٪ من سكان بيتس�ب

  
o ي )غادة (الت املخص مق

  ما�و�ش
  ي تعت�ب  الجرائم ف والشباب الىت ي ال يتم تزوديها بجنائ�ة للبالغني

 مستشار قانويف
 اإلحالة إ� قضاء األحداث (وهذا �مثل يؤدي إ� الغراماتعادة ما تؤدي إ� غرامات، عدم دفع هذە 

لثُمجمل 
ُ
 اإلحاالت )ث
  من رسوم السلوك غ�ي المنضبط للشباب السود86تم إصدار ٪  
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 توص�ة: �جب فرض حظر ع� إصدار االستشهادات الموجزة للشباب 
o ف مقاطعة غ العامةمذكرة تفاهم بني طة المدينةمدارس بيتس�ب  و�ش

  ط قانون وال�ة بنسلفان�ا ع� جميع المناطق التعل�م�ة أن �كون لديها مذكرة تفاهم مع ي مُ �ش�ت
طب��ت

 القانون
  ح مسودة مايو   مخالفات جد�دة غ�ي مطل��ة بموجب قانون الوال�ة7 إضافة 2020تق�ت
 قبل االعتقال-ما-توص�ة: تنف�ذ برنامج تح��ل 

 مثال: ف�الدلف�ا •
o  ي العام األول ، انخفضت االعتقاالت بأ��� من

 ٪50�ف
  

 ةجوبأ وةلئسأ
ي ضباط •

غ العامةمن أين �أيت  ؟ ماذا تغ�ي مذكرة التفاهم؟مدارس بيتس�ب
o طة (لديهم نفس التدر�ب) ، ل�نهم �خضعون فقط ل   منطقة المدرسةُسلطة قضاءإنهم ضباط �ش
o  ي مواقف

ف عليها الدخول �ف طة المدينة ع� أرض المدرسة، عندما يتعني تحدد مذكرة التفاهم ما �مكن أن تفعله �ش
 العتقال طالب

غ؟اآلن ؟ ماذا عن برامج التح��ل األخرى الموجودة سهارامد عنكل منتقد�متق��ر أ كل منطقة تعل�م�ة هل ع� • ي بيتس�ب
 �ف

o  ا من هذا التعاون، ال غ جزء� ي بيتس�ب
امج الحاول تكرار نتعد برامج التح��ل األخرى �ف  رياجال�ب

�
  �شكل ج�دةحال�ا

o غ العامةتحتوي ي يتم جمعها مدارس بيتس�ب رقام فقط (ال �مكن �ي عن ط��قأع� سجالت، ول�ن الط��قة الىت
 استخدامها، لم يتم تصن�فها)

  ي  باحث إل�جادإنهم �عملون
 �حوي تحل�لها تق��ر إنتاج هذە المعلومات والذي ب�مكانه الّتدقيق �ف

طةاإلبقاء ع� هل ن��د  • غ العامة�ش طة المدينة بمجرد إلغائهم؟ ما مورلألمدارس بيتس�ب ة؟ هل ن��د استبدالهم ب�ش  الخط�ي
ة بالفعل؟ طة لقضا�ا خط�ي  مدى ندرة استدعاء ال�ش

o ا للغا�ة حىت لقد أصبح إستدعاء، ستدعاءاتن هم الذين �جرون هذە اإلوالمعلم طة متكرر� ي ال�ش
ي  المواقف �ف ال الىت

  إ� ذلكحاجةستد�ي ت
 نحتاج إ� توف�ي موارد مختلفة حىت يتمكنوا من لذلك  أمامهم، ُمتاحة�ستخدم الناس األدوات ال

  بدً� من ذلكااستدعاءە
o )ي بنسلفان�ا بعض هذە المعلومات

�ة)، عتقاالت ، إلخإتتتبع وزارة التعل�م �ف بعض  لديهاإدارة الخدمات الب�ش
ي  طة�ً اتصإك�� األالب�انات حول المدارس الىت  بال�ش

o  طة المدينة س�كونون الضباط ف (بالتعامل) الذين �ستخدمهم �ش   أسوأ كبد�لوانوإن لم �كمساو�ني
غ العامة هذە المحادثات مع مجلس ورةهل �مكنك تقد�م معلومات أساس�ة حول ك�ف�ة س�ي  • ، إدارة مدارس بيتس�ب

 ؟؟؟ ما �ي تحفظاتهم؟...إلخ
o طة مهما كانت ف ي��دون ال�ش طة إذا موافق ع�، والبعض  و�كل األحوالبعض المعلمني  توف��د�ل التخلص من ال�ش
o 5  طة المدرسة ع� األغلب، لتغي�ي رأيهمدارة غ�ي مستعدين اإلأعضاء مجلس من  9من أصل  لن يتخلصوا من �ش

 هذا العام
o  طة المدرس�ة، وتحد�د الغرض منهاحلوسط نحن بحاجة إ� إ�جاد ي هذە األثناء، ر�ما إصالح دور ال�ش

 �ف
  من أجل اإلضافات السبعة لمذكرة التفاهم؟حّرضمن الذي ي •

o طة المدينة. ع� من تسأل �عتمد طة . ردّ ال�ث�ي �قول �ش  ةكدأتغ�ي مُ أنها المدينة  �ش
غ للتعامل مع قضا�ا الصحة العقل�ة • ي بيتس�ب

؟ هل  والنفسّ�ةهل ستكون هناك جهود للتعاون مع المنظمات الصح�ة �ف
 مدرسة؟ف�كل س�كون هناك توص�ة إلقامة ع�ادة صح�ة 

o  خرىُمتعلقة بأنواع لم يتم تقد�م توص�ة محددة حول الع�ادة ول�ن توص�ات أخرى
�
 دعمأ

o اكنحن بحاجة إ� وجود ي النقاش و�تخاذ القرار جميع أنواع المجموعات و�ش�ت
 .) (رعا�ة األطفال، المراقبة، إلخ �ف

o  ُي ي
غبعض برامج الصحة العقل�ة �ف ي بجامعة بيتس�ب غ العامةقدمالمركز الطىب ، نحن بحاجة إ� مدارس بيتس�ب

ف  ف االجتماعيني  االستفادة �شكل أفضل من األخصائيني
 ردهم؟كان هل كان هناك أي تدخل من الوالدين؟ ما  •
ي هذايوضالحصول ع� تلماذا لم تكن هناك مذكرة تفاهم منذ ع�ش سنوات؟ نحن بحاجة إ� الضغط من أجل  •

  الشأنوح �ف
... 

o ةمتثلتعل�مّ�ةلمتكن مُ منطقة الال 
o غومجلس المدرسة الموافقة ع� هذا العمل طة بيتس�ب  �جب علىمكتب �ش

  طة المدينة ع�نحن بحاجة للضغط  جد�دةالمخالفات اتالّسبعللضافاإلوافق ع� إزالة أن ت �ش
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ا رجُتخسإذا كنت  • ا ما ، فعل�ك أن تضع شيئ� ف حول تآخر مكانه شيئ� ف الحاليني ف االجتماعيني وسيع . هل تحدثت مع األخصائيني
ف عمله �قع  وسطاء (شخص الذين هم بعملهم أقرب إ� مسؤوليتهم؟ أم أنك تتطلع إ� توظ�ف أشخاص مجال   عملبني

ي االجتما�ي والضابط)؟
 األخصايئ

o ي المجتمع، إلخ
ف وأعضاء آخ��ن �ف ا بل مدر�ني اُمدر�� تأث�ي ع� علىال . أشخاص لديهم القدرةقد ال �كون وس�ط�

  المعادلةإ�الطالب؛ نحن بحاجة إ� إدخال هؤالء الناس 
  ي لوسطاءهناك نموذج

ي ). Brashear مدرسة براش�ي ( �حدث �ف
ي عدم استخدامه �ف

تكمن المشكلة �ف
  جميع المواردإ�، وال يتم النظر التعل�مّ�ةجميع أنحاء المنطقة 

  
  دارن�ل دروريكاهن ال�ن�ي ال

ي مركز الضحا�ا ُمتقدم أخصائ�ُمجتم�ي  •
 �ف

  هذە المحادثة؛ تدر�بهم ع� أنواع الصدماتإ�هدف جلب ق�ادة جميع األد�ان  •
o ال ي��د فقط معالجة الحقوق القانون�ة ول�ن 

�
  الحقوق األخالق�ة أ�ضا

o ي أن تتم إضافة المجموعات الدين�ة إ� هذە المحادثة، ول�س حذفهاي
 أمل �ف

 األسئلة •
o غ؟ ما هو الدور الذي لعبه المجتمع  الدينّ�ةما عالقة هذە الجماعات القائمة ع� العق�دة طة بيتس�ب  معمكتب �ش

ة؟ ي األحداث األخ�ي
ي �ف  الديىف

 طة، ك�ف �مكن أن ي��لوا التصع�د و�وفرهم كان دور ف المجتمع وال�ش  مساحة محا�دة واالوساطة بني
 للناس
 التقوا مع القس كورن�ل جونز و GVI طة وضباطها  وكذلك قائد ال�ش

o هل لل�ن�سة نفس التأث�ي رغم قلة حضور الشباب؟ 
 طةعدم إنشاء ف��ق اإل�مان القائم ع�  (من ت�م ست�فينس):توص�ة ا�ة مع �ش غالتصع�د بال�ش   بيتس�ب

ي  •  الحاخام رون معصل الس�د دروري توا�ي  (من المحتمل أن �ح�ف بدعم المجتمع الديىف
 )س�مونز

o ي ذكرتها؟ غأي ن�ع من أنواع التدر�ب ع� الصدمات الىت طة بيتس�ب  هل لدىمكتب �ش
 لذلكال ، ول�ن هناك حاجة  
 ي الصدمة واضطراب ما بعد الصدمة من ح�ث األطفال والمدرسة

 نحن بحاجة إ� التفك�ي �ف
  

 ن الفرع�ةاتحديثات اللج /مالحظات ختام�ة 
ي عمل�ةحول التدر�ب   الضابط ج�سون النديو) مع4  الّساعة أو11الّساعة عرض خاص يوم األر�عاء (ت�م:  •

 التوظ�ف، وما �ف
 .إ� ذلك 

o  لمور�ن هارت��ل ألخذ مح�ف اللجنةشكر كب�ي  
ف ل الجن�ي وود�ف�د: لم ُ�سأل أحد من مجتمعالمثل�ات والمثليون ومزدوجو ال�ي  •  عن التحدث(مجتمع الم�م)ا� ي جنسالمتحولني
ي الساعة  •

ي : لجنة المساءلة والشفاف�ة ستجتمع �ف  غدمن صباح ال 8:30بويب
 تذك�ي بأن قادة اللجان مسؤولون عن جدولة اجتماعات اللجان الخاصة بهم •

o  ُف إذا كانوا ي��دون أن �أخذ المتدرب م   االجتماعاتلخصبحاجة إ� التواصل مع الموظفني
ي الساعة  FOP أماندا: العالقات مع لجنة •

ا �ف   مساءً 2سُتعقد أول اجتماع غد�
جتمع يوم سن ،التوص�اتببلورة  معلومات مف�دة للغا�ة مما ساعد  حوىعمع لورا دروجوفس�ي وليند�ي باولاجتماالأنج�ال:  •

�ة  الجمعة مع قسم الخدمات الب�ش
طة مع األشخاص ذوي اإلعاقة (عرض لمدة  • كز ع� تفاعالت ال�ش ي األسب�ع القادم س�ف

  دق�قة)20�ف
 


