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 8اجتماع فرقة عمل إصالح الشرطة رقم 

 2020 )أغسطسآب ( 3

  

 الحضور

) ، ةركت الُمشةدیفید ھاریس، وألیكس فیشر، وفالیري ماكدونالد روبرتس (الرئیسكتور جوي لیفیر، ود:أعضاء فریق العمل

 وشارون ویرنر، ، وناثانییل یاب، وریتشارد جارالند،رك)توالدكتور بوبي وات غیر، والدكتور كوینتین بولوك (الرئیس الُمش

  ھوكینز جرین مونیكا رویز، أماندا،وني بلتران فیلدز،ط أنجیال رینولدز، سیلفیاةوتیم ستیفنز، الدكتور

  

جمعیة  ( وخوسیھ دیاز،لتوحد)مناصرة ذوي ا جیسیكا بنھام (مركز بیتسبرغ ل،داریل ھولتس (منظمة حقوق المعوقین):الضیوف

، والدكتورة ینكا ) ببیتسبرغمنظمة أھالً  / شبكة ألغیني الصحیة /( ببیتسبرغ) ، وخیر موغوانیزا منظمة أھالً  / الشبان المسیحیة

 العدل والسالم)منظمة توعیة من أجل أغانغا ویلیامز (

  

 )ة برینان كولمان (متدرب، عالء دمحم (منسق السیاسات)، ویلیام المار، رئیس األركان)ةلیندسي باول (مساعد:طاقم العمل

  

 ، قدمھ داریل ھولتس وجیسیكا بنھام"حقوق المعوقین في بنسلفانیا: "العرض األول

 حقوق اإلعاقة في والیة بنسلفانیا •

o  والیة بنسلفانیا في لذوي اإلعاقةمناصرة الحمایة والوكالة 

 مرتبطة بحقوق اإلعاقة بوالیة بنسلفانیا 

 یحمي حقوق األفراد ذوي اإلعاقة •

o  وأیًضا في المجتمعالخاصة المؤسسات الموجودین داخل داریل في حمایة حقوق األفراد وظیفةتتمثل ، 

  التوحدذويمركز بیتسبرغ لمناصرة  •

o  ، لبالغین المصابین بالتوحدمن أجل ایدیره البالغون المصابون بالتوحد 

  "اإلعاقة"؟و تعریفما ه •
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o  قد یبدو علیھلذي اھلالسباألمر لیس تعریف اإلعاقة  

 ال یُنظر إلى النظارات على أنھا إعاقة، ولكن لماذا یُنظر إلى الحاجة إلى عصا على أنھا إعاقة؟ 

o  تحد بشدة من قدرة الشخص على العملالتي إعاقة جسدیة أو عقلیة 

 النماذج الشائعة لإلعاقة •

o النموذج الطبي 

 الشرطةحسب ھذا النموذج من منطلق عمل دائًما التفكیر في اإلعاقات جديلیس من الم  

o النموذج االجتماعي 

 الحواجز االجتماعیة 

  الفرد؟إعاقةلحواجز داخل المجتمع لكیف  •

 تأسس مجتمعنا للتمییز ضد مجموعات معینة من الناسالتي حسبھا طرق ال 

صالح قوم بإ الناس؟ كیف سنإعاقة على زیادة مكانیة الُمحتملةكیف یمكن لنظام الشرطة لدینا في بیتسبرغ اإل •

              ؟لكذ

o للقانونینظر الضباط إلى بعض اإلعاقات على أنھا عدم امتثال  

o  ،جلرّ للدیك تصورات مختلفة عن ذلك استكون إذا نظرت إلى رجل أمریكي من أصل أفریقي 

 لكنھ قد یكون أیًضا مصابًا بإعاقة ال یمكنك رؤیتھا بسھولة 

 عن اإلعاقة البصر دائًما حاسةخبرناتال  

 "غیر المرئیّةاإلعاقة " •

o معرفة أنھ یعاني من إعاقةالشخص مصاب بالتوحد دون التّعامل مع  تطبیق القانون بيقد یقوم مسؤول 

 تّعاملھذا یغیر بشكل كبیر طبیعة ال 

  األشخاص ذوي التّعاملمع یحتاج النظام إلى إلقاء نظرة فاحصة على كیفیة حاالت مثل ھذه فیھا

 اإلعاقة

o  جمیعللناسب مواحد ال یوجد حل 

 سریعةبلمحة اإلعاقة والسجون والشرطة: حقائق  •
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o عتمد  الّرقمي معاقون، ھممن جمیع األشخاص الذین قتلوا على ید الشرطة في الوالیات المتحدةثُلث إلىنصف

 على مصدر البیانات

o 75في سجن مقاطعة ألیغني یعانون من إعاقةمسجونینعلى األقل من ال بالمئة  

 السجن سلطاتھذا ما وثقتھ  

 اإلعاقة والشرطة •

o لماذا یواجھ األشخاص ذوو اإلعاقة الشرطة أكثر من األشخاص الذین ال یعانون من اإلعاقة؟ 

o لماذا یعاني األشخاص ذوو اإلعاقة من تفاعالت سلبیة مع الشرطة أكثر من غیرھم؟ 

 األمریكیون األفارقة ذوو اإلعاقة لدیھم وصمة عار مزدوجة 

 ال یأخذون الوقت الكافي لمعرفة تفاصیل  الّشرطةالتفاعالت أكثر سلبیة ألن ضباط •

 موقف معین

 اإلعاقة والعنف •

o األشخاص ذوو اإلعاقة ھم أكثرعرضة من غیر المعوقین ألن یكونوا ضحایا للعنف 

  عاًما أو أكثر 12 شخص من ذوي اإلعاقة في سن 1000 من بین 29.5 ، تعرض 2015في عام 

  إعاقةال یعانونمن شخص 1000 من بین 11.8للعنف، مقارنة بـ 

o  من قبل ذوي النوایا السیئةإستغاللكإذا كنت من ذوي االحتیاجات الخاصة، فغالبًا ما یتم  

o  الصبر عند التعامل مع الناس مھاراتذ القانون تطویر بعضينفتیجب على المسؤولین عن  

  یتكلم، فلن تصل إلى حل سلميأن لشخص تفسح المجاللولم ما سارعت بإتخاذ القرار إذا 

 سریعةبلمحة اإلعاقة والفقر: حقائق  •

o  كان لدیھم عمل فقط من األشخاص ذوي اإلعاقة في الوالیات المتحدة  بالمئة18.7 ، 2017في عام 

o 20من غیر المعوقین13.8من األشخاص ذوي اإلعاقة یعیشون تحت خط الفقر مقابل  بالمئة ٪ 

o  شخص ال یتلقون خدمات اإلعاقة التي یحتاجونھا13000في والیة بنسلفانیا، ھناك أكثر من فقط  

 ال یتلقون الموارد التي شخاصالذین ھم أصالً مستضعفین وعرضة للفقر والظلم واإلساءة األ

 یحتاجونھا من أجل االزدھار
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 بند العریضال •

o اً  أم سیئاً جیدكان ذلك أمراً تتجاوز أفرادالشرطة، سواء ھا ونعّرفھافكتشالمشاكل التي نت 

o  مّول الخدمات االجتماعیة حتى یواجھ األشخاص ذوي نمكن ووأن نیجب أن نتصدى للعنصریة النظامیة

 اً أقلاإلعاقة الشرطة أحیان

  ولكن بشكل خاص بالنسبة للسكان األكثر ضعفًامجتمع،ھذا ھو الھدف بالنسبة ألي  

  لشرطة في مواجھة ذوي  لالمفرطالتي تحیطاإلستخدام العنصریة ھي جزء كبیر من المشاكل

 اإلعاقة

 الھجوم علیھالمن یقوم بتحتاج المجتمعات إلى الحمایة، ولیس  •

 زیادة التمویل للخدمات االجتماعیة •

              سیاسات محددة •

o  قم بتمویل األخصائیین االجتماعیین والوسطاء المدربین وأخصائیي الصحة العقلیة وما إلى ذلك للمساعدة

 المتعلقة باإلعاقة / الصحة العقلیةستدعاءات في الرد على اإل

 بین ضباط الشرطة ومھنیي الصحة العقلیة   ما االتصال علىالتدرب والممارسةجبي  

 علیك أن تفكر في الشخص الذي تتفاعل معھ قبل أن تتخذ قراًرا متھوًرا 

o  مساعدة األشخاص الذین یتعاطون المخدرات، التّشرد،تمویل الخدمات االجتماعیة التي تھدف إلى تقلیل 

 .تقلیلعنف الشریك الحمیم، وتقلیل االنتحار، وما إلى ذلك

o  مراجعة الشرطة المدنیة لمجلس المستقل التعزیز 

o  تحسین عملیة جمع البیانات حتى یكون لدینا صورة دقیقة للتفاعالت بین األشخاص ذوي اإلعاقة والشرطة

 والتأكد من أن ھذه البیانات متاحة للجمھور

 الشرطةیّةلجھاز مجتمعالمشاركات تّدقیقبالھناك الكثیر من الثغرات عند ال 

  

 سؤال وجواب

 تیم ستیفنز: لماذا شعرت الشرطة بالحاجة إلى تقیید ابنك وأخذه إلى السجن بدالً من إعطائھ استدعاء؟ •
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o  داریل ھولتس: لم أكن ھناك، لذلك لست متأكدًا تماًما، لكنني أعتقد أنھ بسبب تأخر الوقت وكان بالفعل في

ً . ستدعاء ولذلك إعطاءإ، متنزهال ، وكان ھناك افتراض خاطئ بأنھ یعرف متنزهكان بالفعل في اللم یكن ممكنا

اتخذوا قد  وكان الوضع قد تدھوربعض الضباط ، لكن في تلك المرحلة، مع لقد تشدق بالكالم. ما كان یفعلھ

 .الوقت وتأخر إبنيقراًرا متسرًعا بناًء على مكان وجود

تیم ستیفنز: لدي سؤال ثاٍن وطلب محدد، ھل یمكنك التعمق أكثر وإعطاءنا العدید من األفكار المحددة التي یمكنك  •

ھل توافق على .  والشرطة فیما یتعلق بالتدریب والتعامل مع اإلعاقة؟ كل ما یمكن أن تفكر فیھرئیس البلدیّةتقدیمھا إلى 

 ذلك؟

o على ونالضابط الذي یأتي من خالل األكادیمیة اآلن یحصل. جیسیكا بنھام: نعم ، یمكننا محاولة استیعاب ذلك 

 عندما یتعلق األمر ال یساعدلكنالتدریب . و الصم والتوحدمن اإلعاقة  التّعامل مع ذويبعض التدریب على

ً ذینعاني منھ ال والتمیزبالتحیزات   جمیعا

o ننظر إلى بإمكاننا أن  لكن ،داریل ھولتس: ال أوصي بتثقیف الشرطة بشأن نظام الصحة العقلیة بأكملھ

م، ویمكن التّركیز على التّدریب على ھذه األشخاصذوي اإلعاقة الذین تتفاعل معھم الشرطة أكثر من غیره

األشیاء  مننوع ھو"مجال مفتوحترك "ال أعتقد أن . بدون ھذه البیانات، یترك لك مجال مفتوح اإلعاقات.

كثر األنّطاق إلى من ھم القمنا بتضییق ما إذا . ولكمن لشرطةلجھاز مثل جھاز اتركھاالصحیح 

  ھذا الحل أكثر، سیكونلفئات اذههما یتعلق بكان التدریب موجًھا إلى ،، و كنقطة انطالقتعرضاًللشرطة

 .یةّ فعال

في بوتني، . األشخاص الذین نختارھم لألكادیمیةیة سیلفیا فیلدز: أعتقد أن بعًضا من ھذا یعود إلى التوظیف ونوع •

 احتیاجات الكلیة المحلیة المخصصة لذوي ونراع بحیثي مع ضباط الشرطة ھناكملوناعتطریقة يأي بوالیة فیرمونت، ب

 االحتیاجات الخاصة؟ ال أرى أي حوادث تحدث في تلك المدرسة ، فماذا یفعلون؟

o  في أماكن .  جزًءا رئیسیًا من ذلك ھوأوسععلى نطاق جیسیكا بنھام: من المحتمل أن یكون القبول الثقافي

 ال ینتج عنھا تلك المكالمات األولیة للشرطة والتيبحیث كھذه ، سوف یطورون عالقات مع أشخاص 

 .لعدید من المواقفتشّكاللبدایةل
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 یراجعون عدد فیھاناثانیل یاب: ھل ھناك اجتماعات منتظمة بینمكتب بیتسبرغ للشرطةوممثلین عن مجتمع اإلعاقة ،  •

 ؟إسترجاعي، وما إلى ذلك؟ ھل یحاولون تشجیع المساءلة بشكل منتظم أم بأسلوب  المتبعةالحوادث والمقاییس

o مما إذا كنا نجمع بیانات حول تلك الحوادث، وحتى لو فعلنا ذلك، ال أعتقد أنھا ةً جیسیكا بنھام: لست متأكد 

على حد علمي، توجد تلك العالقات بینمكتب بیتسبرغ للشرطةومجتمع . علنیةُمتاحة للجمھور وستكون 

 .اإلعاقة، لكنني ال أعتقد أن ھناك أي شيء منظم على نطاق واسع

o ذ القانون بطریقة مشابھة ينفتجھات قوم بلقاءات مع  باإلعاقة ت التي تُعنىداریل ھولتس: ال أعرف أي منظمة

 . القانون على فھم النظامينفذمساعد تبدأ دینامیكیة مثیرة لالھتمام وستحدث ذلك، فسما إذا . لما طلبتھ

 ؟ ویتم تجمیعھاةركزما المقاییس والبیانات التي تود أن تراھا م: ناثانییل یاب •

o جیسیكا بنھام: یمكننا النظر في ذلك 

أیضا، ھل یمكنك أن .  فیرجى إخبارنا بذلك،ھاللتعلّممنتُعد نماذج جیدة التي أنجیال رینولدز: إذا كنت تعرف أي مواقع  •

 ّشرطة ؟المراجعة لما تقصده من خالل تعزیزمجلس المواطن شرح ت

o مستقل، ولكن أیًضا أن یتمتع بسلطة إصدار قرارات تأدیبیة المجلس  بمكان أن یكون ھمملجیسیكا بنھام: من ا

 .ستماع إذا لزم األمراتاإلوأن یكون قادرعلى إجبار ضباط الشرطة على اإلدالء بشھادتھم في جلس

 لّشرطة؟ في تدریبادیفید ھاریس: كیف یمكننا دمج لغة اإلشارة األمریكیة •

o  أن یتعلم األشخاص في المجتمع القلیل من لغة اإلشارة، لكن األشخاص بشكل عام جیسیكا بنھام: من الجید

لذلك، إذا لم یعد . الّصم لدیھم الحق في الحصول على مترجم فوري بلغة اإلشارة عند التعامل مع الشرطة

ربما یجب أن تعرف الشرطة ما إذا . مترجملغة اإلشارةضروریًا، فسیشكل ذلك مشكلة لذلك الشخص األصم

 . یمكنھم الحصول على مترجم فوري لھموعندھالون مع شخص یعرفلغة اإلشارة، ماعكانوا یت

o  ،بشكل أن یتعامللشخص الصم أو البكمتعلیم ا كیفیة أن یناقشالمجتمع على داریل ھولتس: قبل التدریب 

 .ذ القانون حتى ال ینتھي األمر بمأساةينفتفعال مع سلطات 

ضباط مرافقة في مجال الصحة العقلیة ب أو العاملینریتشارد جارالند: ھل تقترح أن یقوم العاملون االجتماعیون •

 ؟ عند إستدعائھمالشرطة
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o الصحة  الُمتعلقةب لكن الكثیر من األجزاء. ھذا الُمقترح معمول بھ حالیاً،داریل ھولتس: أنا ال أقترح ذلك

العقلیة متحركة، وال یمكنك إخضاع العاملین في مجال الصحة العقلیة في مجال عمل ضابط الشرطة ألن ذلك 

 .یمثل مشاكل

o من وجھة نظري، أعتقد أنھ .  اإلعاقة یرغبون في رؤیة ذلك ذويجیسیكا بنھام: ھناك أشخاص في مجتمع

. اتستدعاءجب أن تحدث ھذه اإلتو ال ي حتّىمن المھم أن یحصل األشخاص على الخدمات التي یحتاجونھا،

الحجة التي أسمعھا من الناس في المجتمع ھي، إذا حدث شيء ما في تلك المكالمة، فھل سیكون رد الفعل 

  ضابط شرطة؟ فیھا یصابالتيمختلفًا عن المكالمات 

 اإلعاقة في إدارة  المسؤول عن خدماتقسمال محادثة مع ى أحداً منكمفالیري ماكدونالد روبرتس: ھل سبق أن أجر •

 تخطیط المدن؟

o التدریبلم یكن للُمستجیبین األولیّین.  التوحدن موضوعد التدریب عوق بذلك، أناأجیسیكا بنھام: لقد قمت  

أعتقد أن  في الخدمة. ألولئك الذین كانوا موجودین منذ فترة طویلةأیضاً یتعلق فقط بالضباط الجدد، ولكن 

 ".الصعوبة ھي الوصول إلى الضباط الذین لیس لدیھم عقلیة "أرید أن أتعلم كیفیة التعامل مع ھذه القضایا

 أو أي نوع من أنواع التعریف لذوي اإلعاقات الذھنیة أو ھویةفالیري ماكدونالد روبرتس: ھل توجد أساور تعریف •

 األمراض العقلیة؟

o أیًضا، كنت . جیسیكا بنھام: یحمل بعض األشخاص بطاقة ھویة تسرد نوع إعاقتھم وما یجب معرفتھ عنھا

أعمل على مشروع قانون مع عضو في مجلس الشیوخ من شأنھ أن یسمح بوضع عالمة محددة على رخص 

 .القیادة والتي من شأنھا تحدید اإلعاقة

 

، قدمھ خوسیھ دیاز ، وخیر "مجتمعات المھاجرین والالجئین من حیث صلتھا بالشرطة : "العرض الثاني

 موغوانیزا ، والدكتور ینكا أغانغا ویلیامز

 مجتمعات المھاجرین والالجئین فیما یتعلق بالشرطة •

 وھو متنوع للغایةفي إزدیاد مجتمع المھاجرین في بیتسبرغ  •

  والتواصلاالتصاالت •



8 
 

o ھامھم جدًا، خاصةً ألولئك الذین ال یتحدثون اإلنجلیزیة على اإلطالق أو ال یجیدون 

o  یأتي بعض األفراد من ثقافات مختلفة اختالفًا جذریًا، لذلك یجب إخبارھم كیف تختلف الوالیات المتحدة عن

 بلدھم األصلي من حیث العمل الشرطي

o  ن التواصل؟يتحسیمكن كیف 

 الترجمة الفوریة والتواصل مع األشخاص الموجودین في ھذه المجتمعات 

  المجتمعمنسقو •

o  مع الشرطةواعمليیمكن أن  

 فھم التفرد والتنوع بین الالجئین والمھاجرین •

o  في السنوات القلیلة الماضیة، كان التركیز على الالجئین البوتانیین، ولكنھ انتقل اآلن إلى الالجئین

 الكونغولیین

 یجب أن نكون قادرین على التكیف مع الثقافات المختلفة، تتغیر موجات الالجئین كل بضع سنوات 

 لغة •

o تجد شخًصا ما في الشارع وترید المساعدة، لكن ال یمكنك حتى التواصل مع ھذا الشخص،كضابط شرطة 

 تحتاج الشرطة إلى تدریب أفضل لفھم مجتمعات المھاجرین والالجئین المختلفة التي یتفاعلون معھا •

o فقط ألنھم ال یتحدثون اإلنجلیزیة ال یعني أنھم مھاجرین غیر شرعیین 

o أمر بالغ األھمیة الّشرطةضباطبین الصالت بین المجتمعات و، المعلومات، التدریب  

 رس بلغات متعددة لتلبیة احتیاجات األسرةا في المدة الموزعالمنشوراتفي كثیر من األحیان، ال یتم إنتاج  •

o یتم وضع الطالب في وضع فرید؛ سیتعین علیھم ترجمة النصوص والوثائق لوالدیھم 

o لھذا السبب، یفوت اآلباء فرًصا مثل اجتماعات اآلباء والمعلمین واالجتماعات المجتمعیة وما إلى ذلك. 

o  ذ القانون الوالدین بھذه المعلومات المھمة؟ينفتتخبر ُسلطات س القانون، كیف معطفل الإذا تورط 

  ٪، وھو آخذ في االزدیاد8ھو  الوالیات المتحدة  بیتسبرغالمولودین خارجفيعدد السكان  •

 قد یبدو بعض األشخاص وكأنھم یتحدثون اإلنجلیزیة ، لكنھم ال یستطیعون ذلك •

o ذوي بشرة داكنة، وغالبًا ما یكونون أشخاًصا  للقانونلذا، ستفترض الشرطة أنھم غیر ممتثلین 
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 ؟یھمكیف نعلّم الناس قبل أن نقبض عل •

o  إلى مقتل شخص أو ترحیلھ"قفة مثل "بسیطإشارة مرورؤدي تفي بعض األحیان یمكن أن  

 سؤال وجواب

. ھناھذا یمكننا فعل . لتّطرق إلى ذلكافقط أود  بالغة األھمیة، ین مجتمعيمنسقیینلبالنسبة دیفید ھاریس: اقتراحات خیر  •

السؤال الذي أرید أن أعجز بكالمي أنأشددبما فیھ الكفایة على أھمیة الموضوع. كما أن التدریب الثقافي مھم جدًا، و

 أطرحھ ھو ما تعرفھ عما إذا كانت شرطة بیتسبرغ تقوم فقط بتسلیم األشخاص إلىوكالة الھجرة والجمارك األمریكیة؟

o  مونیكا رویز: لیس لدیھم عالقة بـوكالة الھجرة والجمارك األمریكیة، لكن سجن المقاطعة یقدم أحیانًا

بمجرد خروجك من أیدي شرطة . كالة الھجرة والجمارك األمریكیة، وھو أمر غیر قانونيومعلومات إلى

 .أخذھموكالة الھجرة والجمارك األمریكیةتبیتسبرغ، ال یوجد شيء یمكنھم فعلھ، قد 

، ھل لدیھم  عددھمام، ولكن ھل یمكن ألي شخص أن یخبرني ین ارتباط مجتمعيمنسقي لدینا هأفھم أن :شارون ویرنر •

 تدریب ثقافي، وما إلى ذلك؟

o  :أسابیع3لكفاءة الثقافیة، وتم تمدیده لمدة لللتو للحصول على تدریب لقد تم إصدار طلب إقتراح عالء دمحم  .

.  التدریب نفسھ مباشرةً من قبل ھذھالمجتمعاتتحدیث مع مجتمعات المھاجرین، بحیث یتم مزّودسیعمل ال

 .ّسالمة العامة العاملین بالالتدریب لیس فقط للشرطة، بل لجمیع

o  التدریب، لكن ذلك كان منذ سنوات تلقوننوعاً منّشرطة، ي الأكادیمیةضباط في كون اليمونیكا رویز: عندما 

 . مرة واحدة فقطتحصل علیھیجب أن یكون التدریب مستمًرا، ولیس شیئًا .عندما علمت بذلك

o ضابط موارد " و "ضابط الموارد المجتمعیة " إلى برامجینلیندسي باول: شارون، أعتقد أنك تشیر

إنھم ضباط مدربون، . ، لكنھم ضباط یعملون مباشرة مع المجتمعاتین مدنيمنسقي مجتمعإنھم لیسوا ".الحي

على سبیل .  البرنامج في المستقبلتخذه ببیتسبرغ محادثات حول الشكل الذي یجب أن يیت منظمةأھالً وقد أجر

 . الّشرطةمدني مباشرةً مع ضباطالمنسقوالمجتمععمل يجب أن تويھل المثال، 

أنجیال رینولدز: ھل لدیك أي أفكار حول ماھیة العوائق التي تواجھ من یحاولون االنضمام إلى األكادیمیة في  •

 المجتمعات المحلیة؟
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o  ،لك.سیساعد بذھذا خیر مقانیزا: إذا تمكنت الشرطة من القدوم إلى المجتمعات وإخبارھم مباشرة بالمتطلبات 

  على األقلإذاإنھا عملیة صعبة للغایة، لذا ربما یكون من األسھل، . بعض الناس ال یعرفون ما ھي المتطلبات

 . تواصل أفضل مع ھذه المجتمعاتكان ھناك

تیم ستیفنز: سأطلب نفس الطلب من ضیوفنا في ھذا الجزء من مكالمتنا كما فعلت مع الضیوف السابقین، فیما یتعلق  •

الوثیقة سؤالي ھو، ھل مجتمع المھاجرین على علم بھذه الوثیقة، وھل . بتزویدنا بأكبر قدر ممكن من المعلومات

               أخرى غیر اإلنجلیزیة؟اتلغمتواجدةب

o أعلم أنھ قد تمت ترجمة مستندات أخرى، لكني لست متأكدًا من  .خیر موغوانزا: لست على علم بھذه الوثیقة

 .المستند الذي تشیر إلیھ

o عالء دمحم: یمكننا ترجمة ھذه الوثیقة. 

o ھل یمكنك إعادة توجیھ ذلك حتى نتمكن من تحدید ما إذا كانت الوثیقة ذات صلة  : ینكا أغانغا ویلیامز

 بمجتمع المھاجرین؟

 تیم ستیفنز: بالتأكید. 

 مونیكا، كما أشرت إلیھ، فھل یمكنك اریتشارد جارالند: إذا كانت ھناك أشیاء تحدث في سجن مقاطعة ألیغیني ي •

 الحصول على مزید من المعلومات حول ذلك؟

o یتوقف عن فعل ذلكلن نالسجن ك أستطیع، ل،نعم :مونیكا رویز. 

 لي بریدًا إلكترونیًا بعد ذلك، یمكننا التحدث أكثر عن ھذا األمريریتشارد جارالند: أرسل . 

 ا ویلیامزغانغینكا أ •

o  إستطعنا لقد استغرقنا وقتًا طویالً حتى ". األسئلة واألجوبة"تعلیق واحد أخیر قبل االنتھاء من ھذه

لقد كان مجتمع . لكن عندما جاءوا، لم نكن نحن من تحدث.  طاولة المفاوضاتبرؤوساء الشرطة إلىجل

قد نحتاج إلى مناقشة أخرى مثل ھذه مع . ھكذا اكتشفنا أن األمور تتحسن بالحدیث. المھاجرین ھو الذي تقدم

ذ القانون أمًرا حیویًا للغایة لھذه المناقشات التي ينفتتعد اجتماعات المجتمع مع سلطات . كبار المسؤولین

 .أجریناھا

 إعداد التقاریر: كیف سندمج اللجان الفرعیة بصوت واحد؟
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عند اكتمالھا جمیعًا، سیعمل فریق . كوینتین بولوك: بعد أن نقدم كل تقریر، یمكننا مناقشة محتوى كل تقریر •

سیتم إرسال التقریر إلى فرقة العمل للمراجعة قبل . كتابة صغیر على وضع جمیع المعلومات والتقاریر في تقریر واحد

 .سیقوم فریق العمل بمراجعة ومناقشة التقریر واالتفاق على الوثیقة النھائیة. اجتماع فریق العمل المقرر

 "ھذامن كتابة بالصورة التّالیّة:تباعھ، ولكن ربما یمكننا الإشارون ویرنر: ال أعرف ما إذا كان ھناك تنسیق نرید  •

 " تحدثنا إلیھ، ھذا ما تفعلھ الشرطة حالیًا، وإلیك توصیاتنا على المدى القصیر وعلى المدى الطویل

أعتقد أنھ سیكون من المفید أن تقدم كل لجنة فرعیة توصیاتھا حتى نتمكن من قراءتھا جمیعًا قبل أن :بوبي وات غیر •

یجب أیًضا تضمین قائمة . بھذه الطریقة یمكننا إجراء تعدیالت قبل أن نقوم بتجمیعھا كلھا. نأتي إلى اجتماع كامل

 . تقدمھاخاللالعملیة یحدّثونفي ، أولئك الذین وا شرحقدمالذین بالضیوف 

 بعض أخذ تجمیع قائمة من التوصیات، وما إلى ذلك. ال تتردد في ثِقل عملیةفالیري ماكدونالد روبرت: تشعر ب •

قائمة بالتوصیات مع الحقائق أو . الھدف ھو الحصول على تقریر سلس بتنسیق ثابت. الموظفین للمساعدة في ھذه العملیة

 .أي شيء یجب تضمینھ

كیف نأخذ بعین االعتبار السیاسات والتشریعات التي تم ت. أنجیال رینولدز: منذ أن بدأنا الكثیر من األشیاءحدث •

 تمریرھا من خالل مجلس المدینة؟

o  كوینتین بولوك: یمكننا إعادة التأكید، عند الضرورة، على ما أقره مجلس المدینة؛ لكن فریق العمل قد ال

 .یوصي بكل شيء أقره المجلس 

               فئات؟مرتب حسبتیم ستیفنز: ھل نفترض أن ھیكل التقریر سیكون  •

o نحن نجمع التوصیات من أعضاء فرقة العمل. كوینتین بولوك: ھذا ما نناقشھ . 

التي تتناول ، قانون المدینةجزء من أصبحت التي أرید أن أجیب قلیالً على سؤال أنجیال، لدینا قرارات  :دیفید ھاریس •

وما إلى ذلك. یجب أن ندمج ھذه األشیاء في 1 ال تستطیع اإلنتظار"8وتطرق رئیس البلدیة ل"كما . لقوةالمفرطلستخدام اال

 .نفعل حتّى اآلنقد یكونون قانونًا بالفعل، لكنھم یدعمون ما . التقریر

 قسم من بوبي وات جیر: یجب أن نكون واضحین في القسم التمھیدي من التقریر حول ماھیتھ بالضبط وما لیس •

 .وبینما نجمع التقریر معًا، یجب أن نكون واضحین بشأن تلك األشیاءالتّقریر. 

                                                           
 ال أستطیع االنتظار" ھو أحد مطالب المتظاھرون من أجل اإلصالح المجتمعي في شتّى أنحاء مدن الوالیات المتحدة 8"( 1

 األمریكیّة، مطالباً المدن بتطبیق ثمانیة سیاسات من أجل الحدّ من عنف الّشرطة إتجاه المواطنین)
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أتفق مع ما قالھ الناس حتى اآلن، لكن بعض الناس في المجتمع . ریتشارد جارالند: أعتقد أنھ یتعین علینا توخي الحذر •

.  ، أو أنھا لیست في صمیم الموضوع" (غیر قادرة على إحالل تغییر)لیس لدیھا أسنان لھا"یعتقدون أن ھذه المجموعة 

أنا قلق من أن ھذه المجموعة قد تم تجمیعھا للتو حتى یتمكنوا من تبریر بعض األشیاء التي تم تمریرھا في مجلس 

 .المدینة

ال نرید أن نظھر كختم مطاطي لما . فھم المخاوف التي یثیرھاتأ. على تعلیقات ریتشاردللتو ناثانیال یاب: كنت سأرد  •

ربما نرید . طبیعتھاعلى إن المشاركة في ھذه التشریعات المختلفة وتقدیم أفكارنا بشأنھا سیكون ذا قیمة .  المدینةّرهمرت

 .دفعھا إلى أبعد من ذلك، یمكننا التفكیر في التشریع على كل مستوى من مستویات الحكومة

 .تطرق إلیھ التشریعيما أتخیل الشكل الذي سیبدو علیھ استخدام أقسام القوة، سنعمل على تجاوز ما ك س: دیفید ھاري •

  توقیتنا حتى اآلن؟قّررناشارون ویرنر: ھل  •

سنستغرق .  مجتمعناأقسامخالت من ا لسماع المد وكوینتین بولوك: التوقیت مرن، ونرید إتاحة الوقت الكافي لجمع •

ثم سنتحدث عنھا . وا ما یمكنھم التحدث عنھذأنھم قد استنفببعض الوقت للعمل في لجاننا الفرعیة حتى یشعر األعضاء 

 .والتوصیات نا لاعمأالعمل و إعداد ملخص على إستمرار أرجو أن نبقى . كمجموعة كاملة، ونواصل من ھناك

تیم ستیفنز: ھل اتفقنا بشكل جماعي على أن ھدفنا ھو الحصول على الحزمة األكثر شموالً التي یمكن أن نجدھا؟ ھل  •

 سیكون لدى بیتسبرغ واحدة من أكثر حزم إصالح الشرطة شموالً في البالد؟

 .نعم ، ھذا ھو ھدفنا :كوینتین بولوك •

في لجاننا الفرعیة، إذا تمكنا حقًا من إنجاز ھذا العمل، فسیكون . تیم ستیفنز: أعتقد أننا یجب أن نھدف إلى عید العمال •

 .ذلك رائعًا

 .كوینتین بولوك: ھذا ما یفعلھ الجمیع •

تقطیع إكتشاف فالیري ماكدونالد روبرتس: دعونا ال نكون ساذجین في االعتقاد بأن ھذا سیكون أفضل شيء منذ  •

 یّةطالما أنجزنا، فقد تم تكلیفنا بالقیام بذلك، فأنا راض.  سیكون ھناك أشخاص غیر معجبین بھ على اإلطالق(البدء)،الخبز

 .إنھا لیست أغنیة ورقصة، ربما ستكون مملة لمعظم الناس. قلقي ھو إنشاء تقریر ممتاز. عن ذلك

 .م لكم جمیعا على مواصلة جھودك. شكراً  لذا سننھي ھنا الوقت,كوینتین بولوك: لقد تأخر •

1 
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