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 اجتماع فرقة عمل إصالح الشرطة

 2020 أغسطس 10

 الحضور
)، ةركت المشةرك)، ریتشارد غارالند، فالیري ماكدونالد روبرتس (الرئیست جوي لیفیر، كوینتین بولوك(الرئیس المشأعضاء فرقة العمل:

 ماري كیلي، بوبي وات جیر، دیفید ھاریس، مونیكا رویز، ناثانیل یاب، شارون فیرنر، سیلفیا فیلدز، تیم ستیفنز، یسةأنجیال رینولدز، القس
 باتریشیا لیتویتش

؛الدكتورة إیما لوكاس -داربي،رئیسةمجلسمواطنین قبة القانونمرامن أجل بیتینغر،المدیرة التنفیذیة لمجلس مواطنین  السیدة بیث الضیوف:
 ؛ والسیدة إیرین بروني، مكتب التحقیقاتالبلدیةقبة القانونمرامن أجل 

 ویلیام المار،ألكسندر فیشر، ھیرش میرنشتاین (الحكومة المحلیة ومنسق العالقات المجتمعیة)، عالء دمحم (منسق السیاسات)، الموظفون:
  رئیس األركان)ةریبیكا غلیكمان (متدربة)، شاتارا مورفي (إدارة السالمة العامة)، لیندسي باول (مساعد

 

 ، الذي قدمتھ السیدة بیث بیتینغر والدكتورة إیما لوكاس داربيقبة القانونمرامن أجل عرض مجلسمواطنین 

  ، وتنفذ من قبل المحاكم 1999منذ عام  للمحكمة ستدعاء تقدیمإ المجلس ُسلطةیتمتع •
مباشرة ًمن والثالثة اآلخرین یتم تعیینھم مجلس المدینة، قِبل  من  یتم تعیینھم أعضاء4 أعضاء متطوعین؛ 7یتألف المجلس من  •

 رئیس البلدیّةقِبل 
o یس بالضرورةأن ذ القانون في جمیع األوقات، لينفتمن المتخصصین في حتوي المجلس علىشخصان یجب أن ي

  في ذلك الوقت في الخدمةاء نشطیكونوا
  قضیة 3400من مكتب شرطة بیتسبرغ المجلس، تخلص إتخذھا  خالل إجراءات من •
ً منصب ھناك  •  ي مجتمعلمنسق عالقات وظیفة ھإلىفي تحویلالمجلس رغب يوفي المجلس،  شاغر واحد حالیا
  لیست ھي المشكلة، من المرجح أنةشرطال كلیة  فيلضباط الشرطة نقطة تعلیمیّة إلزامیّة 60 قرر أن 2002عام من تقریر  •

  االمتحان الكتابي المشكلة ھي
o  اقرأ ھذا- ھناك الكثیر من التوصیات العظیمة 
o النجاح أن یُخفض معیارولكن،  نقاط التعلیم اإللزاميّ توصي بعدم إزالة شرط  

  المجلس أوالً تُفحص من قِبل یجب أن ، وضعھااتأي سیاسة یحاول رئیس السیاس •
 وإضافة وظیفة محلل أبحاث ي مجتمعلمنسق عالقاتھذا العام، قدم المجلس طلب میزانیة لتحویل المنصب الشاغر إلى وظیفة  •

  في أفضل الممارسات بحث والنظروتخطیط لل
o  الطلبھذاعلى دعم فرقة العمل یصبوإلى المجلس  
o یمنح فریق التحقیق وقتاً كافیاً في القضایا س 

 لمدنیینت الجنائیةلوثائق الحاالتاحة إلمعلوماتسجاللتاریخالجنائيینبغي تعدیل قانون •
 ؟جعلھا ُمتاحة للَمأل من شكوك الجمھور، لماذا ال نزیدكامیرات ت المصّورة بعدسة السریة لقطات الجسم •
 مساءلة الشرطة لخطة بلب اینبغي أن تط، الدولة التي بموجبھا تنظم البلدیاتقوانین •

o  ھذه التوصیات قُدمت إلى الدولة قبل بضع سنوات من قبل مجلس اإلدارة 
 ف الفجوة - ال یمكن القیام بأي شيء دون مزید من المراجعة، یضع الضوابط والتوازنات على سلوك الشرطة اقخطوة إي •
 مع الحفاظ ةالمعنيّ األطراف  إعادة ترتیب أولویاتنا في مجال السالمة العامة لتلبیة احتیاجات جمیع یعادلإلغاء تمویل الشرطة  •

 على مساءلة الشرطة ولكن لیس المبالغة في افتراضنا لقدرات الشرطة 
 ستدعاء لبعض الحاالت االلشرطة وتطویر الخبرات الالزمة لدعم المجتمع عند  لالعمل االجتماعيفي المناھج الدراسیة  •

o التدخل في األزمات  بموضوع حالیاً، یتم توفیر تدریب للشرطة 
o  ستُخِدمت ھذه النماذج في نیویورك وریتشموند وساكرامنتو إقد 

 ن الشھود العلنیین (عن أي حادث خطیر)منموذج المساءلة  •
o نقل نتیجة الحادث من البیروقراطیة بالكامل ي 

 تھم)، ايوولأ جزء من ذایرید المجلس العمل على العالقة مع المجتمع (ه •
o  فياتحاد المعلمینشّكل  ً ً بیتسبرغ شریكا  العامةغمع مدارس بیتسبركان حلقة الوصل ، ورائعا
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 عرض مكتب التحقیقات البلدیة، المقدم من السیدة إیرین بروني

سالمة للخلفیة  عن التحقیقاتویقوم بالمكتب یعالج شكاوى سوء السلوك ضد جمیع موظفي المدینة (بما في ذلك الشرطة)،  •
 العامة 

 ، التي تركز على إنجاز العمل مجلسالمواطنینلمراجعةالّشرطة فیبیتسبرغال یقدم العدید من التوصیات السیاسیة مثل  •
  القانونمراجعةلمدینة وھیئة المدنیین على مستوى الة ي منظمة حكوما بین ممزیج ھو مكتب التّحقیقات البلدیّة •

o الحصول على وثائق خاصة محددة من الشرطة  بإمكانھم المدنیون والشرطة الذین یعملون جنباً إلى جنب؛ 
یتم قراءتھا من قِبل ،وبذلك  القیادةإلى أعلى ُرتب یتناول مجموعة واسعة من االدعاءات أثناء التحقیقات؛ یتم إرسال التقاریر  •

  یوافق أو ال یوافق على النتائج  بوسعھ أنرئیس الشرطة الذي
o المكتب یقوم ، ة أي توصیات تأدیبيّ قوم بتقدیم ال ي مكتب التّحقیقات البلدیّةرئیس یقرر ما ھو اإلجراء التأدیبي،ال

 ق ائف الحقاكتشفقطبإ
یحّول  عادةً ما ه، فإن ان تكون الحل األنسب واألفضل لھالخدمات االجتماعیةیّحالة التي من الممكن ل شرطما صادفإذا  •

  الموارد الالزمة إلعادة توجیھ ھؤالء المشتكین  تمتلك، والتي نادراً ما مكتب التّحقیقات البلدیّة إلى ىشكوال
o  الخدمات الصحیة والناس ما بین ّربط عن طریق ال باإلحاالت؛ قبة القانونمرامن أجل یقوم مجلس مواطنین

 السلوكیة،الخ.
أن  أن یكون أكثر استباقیة و مكتب التّحقیقات البلدیّةھناك الكثیر من السبل لتقدیم شكوى أكثر مما كان ھناك من قبل؛ یحاول •

 عّزز خدماتھ في المناسبات المجتمعیة،الخ.ي
o  أسھل؟التّواصل مع مكتب التّحقیقات البلدیّة كیف نجعل 

 
 سؤال وجواب/ مناقشة

 یقومون الثقة في نظام الشكاوى، وبالتالي اللیس لدیھم كثیر من الناس ال ال یعكس معدل سوء السلوك، مكتب التّحقیقات البلدیّة •
 شكوى بالغ بتقدیم

 جمیع الشكاوى المقدمة؟اریةستمرإل معدل منخفض ھناكدیفید - لماذا  •
o ال ن،ا الكثیر من األحيفي الحقائق للحفاظ على تلك اإلدعاءات،  مكتب التّحقیقات البلدیّةإیرین - یجب أن یكون لدى 

  ما حدث مكتب التّحقیقات البلدیّةعرفب
o  ولكنھسوء سلوكحدث معیّن ھو دعاء، أحیاناً ما یعتقد الناس أن إ 596بیث - لم یتم إجراء مزید من التحقیقات في  

 لیس سوء سلوك، وال یفھمون دور الشرطة في المجتمع 
 ؛ الحقائق یدعي أن التّوقیف كان على أساس عنصريحركة المرور  منقبل شرطة فيوقلت: ضحیة مثال

 ھافاق الّسیارة حینتّم إيانتھت مدة تسجیل وأنھ السیارةب ھناك مشكلة تقنیة مشروعة ه بالفعل كانتتبیّن أن
 البقاء مجلسالمواطنینلمراجعةالّشرطة فیبیتسبرغیتوجب على  ً ، واستخدام الحقائق لتقدیم توصیات / حیادیا

 تحلیل الحاالت، وإال فإن الناس سوف تكون خائفة من التحیز عند تقدیم التقاریر لھ 
o تّمإیقافھ من قِبل شرطة المرور ثم تم إخالء سبیلھ مقارنةً مع من لم یتم  الذي یتتبع من  معیّنُمستخدمھل ھناك نظام

 إخالء سبیلھ؟
o  - السیارة، الخ. شریحة من ھذه الفئة من السكان ال تشعر مدى فخامة نوع حوادث تنمیط على أساس ھناكریتشارد

 عملإلبالغ عن سوء سلوك الشرطة أنھا الترى بأن اأو إیقافھا بالّسیارة بشكل عنصريعن بتقدیم شكوى بالراحة 
 یستحق كل ھذا العناء.

 دیفید - لماذا توجد وكاالت متداخلة؟  •
 ؟ة التأدیبيّ ات القدرة على فرض اإلجراءإذا ما ضغطنا من أجل أن تكون لدیكأفضل حاالً وكالتك دیفید - ھل ستكون  •

o ؟تھفعاليمدى  وكالة مستقلة، كیف یمكننا قیاس  ھو عبارة عنالمجلس 
  مؤسسةالشرطةاألخویةفقط رئیس البلدیة لدیھ القدرة على تشكیل عقد مع 
 عدد الناس الذین یحضرون  الوكالھ ھي عن طریققیاس  تحدید فعالیة فیھا الطرق التي یمكنناىحدإ

تحویل اإلجتماع إلى لقاء إلكتروني عن طریق زووم  شخصا منذ 40اجتماعات المجلس (حوالي 
ZOOM( 

o  مواطنمن قبل شكوى بسبب ھناك الكثیر من األحیان یتم تأدیب ضابط لیس 
  الشفافیة حول انضباط الشرطة؟ ةدالجمھور لزيلمعلومات من الالمزید إصداردیفید - ھل تفضل  •

o المجتمع؟عبوبي - كیف یمكننا أن نكون أكثر شفافیة بشأن المساءلة لبناء المزید من الثقة م  
 یتم إخطار الشاكي بنتیجة قضیتھ الخاصة إیرین - 
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  .بیث - المجلس لیس ھنا من أجل المجتمع، ولكن ھنا إلعطاء تقییم موضوعي محاید من كال الجانبین
  الخیر للمجتمع وا فعلذینالضباط البالعتراف عند انتقادات إمجلس یتلقى الكثیر من االال

  نزاھة/ مصداقیة لكال الجانبین من شكاوى سوء السلوك  على المجلسحافظیجب أن ي •
 یتم إبالغ الضباط والمشتكین بنتیجة الشكوى التي تنطوي علیھا  •
الشكاوى المقدمة إلى المجلس یتم حجبھا لتجنب التعرض، ولكن یتم تسجیل جلسات  •

 علني بشكل ونشرھا محاكمةال
باتریشیا - ما مدى تنوع أولئك الذین یراجعون ھذه الشكاوى؟ ما ھي خلفیاتھم/ من أین یأتون؟ كیف یمكننا تحسین ھذا  •

 االستعراض بحیث یكون أكثر سھولة في االستخدام؟
o  -أشخاص الذین یقومون بالتحقیقات (أنثى سوداء واحدة، أنثى بیضاء واحدة، ذكر أبیض)، المجلس (ذكر 3بیث 

 سود)، مندوب من مجتمع LGBTQIA+ ، إلخ. واآلخرأذ القانون (أحدھما أبیض،ينفتأبیض)، ممثالن عن 
عالج ھذه القضایا بشكل صحیح (تلك الخاصة ال يم الحالي الموجود لدینا ا النظكن مشكلة؛ ول،شارون - التنمیط العنصري •

 ط؟ا)؛ ھل ھناك توصیات قدمھا المجلس بشأن عافیة الضبقبة القانونمرامن أجل  مجلس مواطنین مكتب التّحقیقات البلدیّة وب
o وسوف تناقش المزید عن ھذا في وقت الحق،نعم ، فإن العدید من ھذه ھي جزء من التقریر المشتركمع فرقة العمل  

لى العمل؟ ھل یمكن أن إ المتھمین بسوء السلوك مرة أخرى أرجاع حقیقة أنھ في كثیر من األحیان یتم تبریرتیم - كیف یمكنك  •
إلى كیفیة تسویقھ على مر السنین؟ ھناك اعتقاد خاطئ من المجتمع بأنھم من أجل قبة القانونمرامن أجل ینظر مجلس مواطنین 

ً ...واالشعب ولیس   منظوراً موضوعیا
o إلخ.), في محاولة للحصول تھم ھم عمالئھم, ما ھي عمليمنھم (يلإظر إنم بذلك. وقالذي ي نظام التحكیم ذابیت - ه ,

 , إلخ. حتى اآلنعامتسى من تم اإلعلى سجالتھم من جلسات التحكیم, ال
o أجسادھم؟على كامیرا الیقوم بإیقاف الذي لضابط شرطة ة، ھل ھناك توصیات تأدیبيّ یامفي ھذه األ 

  ھذه السیاسة ذينفتمدى ما یخضع للتأدیب، والسؤال ھو سدیفید - السیاسة تقول أن الضابط الذي یفعل ھذا 
  الواقع؟على أرض

o رقم رخصتھم وأرسلوا لھم أخذواماذا لو قیل للضباط أال یوقفوا الناس بسبب كسر الضوء، وما إلى ذلك، بل أن ي 
 تحذیراً بالبرید أو شیئاً من ھذا القبیل؟ 

 ھناك فروق دقیقة في ھذا،، قد تكون السیارة مسروقة، الخ. الالزمةّرخصالسائق ىال- قد ال یكون لدبیث  
 .الموضوع
  بھذه الفكرةر الشرطة التي تعمل معھاخبھذه فكرة عظیمة، یجب أن ت •

 ات ھذا النوع من التوصي مثل جعلن حقوقھاضممن  - مكاتبنا لیست إیرین 
  بك؟ ھل یمكنك تنفیذ لجنة تتعامل بشكل صارم مع المجتمع؟ ات الخاصینباتریشیا - كیف یمكننا تحسین ما تقوم بھ كال الوكاالت •

o  إیما - یمكننا استخدام موظف آخر للمساعدة في التحقیقات، وجعل األمور في الوقت المناسب؛ توصیة من فرقة
 العمل لدعم المجلس بشكل كامل كما ھو، وزیادة التمویل إلضافة موقف التوعیة المجتمعیة 

o  جمیع شكاوى الشرطة إلى المجلس، ویخلق أن یتم إرسال د االستفتاء الذي یتطلب ييیتم تأبیت - المجلسیطلب أن
 (إذا فشل ضابط في مكتبشرطةبیتسبرغوسیلة جدیدة كاملة للتأثیر والمعلومات، ویتطلب المشاركة الكاملة من 

  لسببفقطالمشاركة، ھذا سیكون سبباً للتسریح)، یمكن إزالتأعضاء المجلس 
  بیث سترسل لغة ھذا االستفتاء 
  یمكن لفرقة العمل دعم أي شيء یندرج ضمن مھمة المجلس ودوره الفرید 

مكتب  أو قبة القانونمرامن أجل  الشرطة، ھل أشتكي إلى مجلس مواطنین علىفالیري - إذا ُكنت شخصاً لدیھ شكوى  •
 ؟ ما ھو الفرق؟التّحقیقات البلدیّة

o یؤدي إلى ھما مع كالواتعاونيوكالتین ولن بینالالناسخلطل الشكاوى إلى بعضھا البعض، وغالباً ما ياحتُ  - إیرین) 
 نتائج مختلفة)

o في وقت رى ھذه العملیة أصبحت أكثر مرونة ن - عندما یأتون إلى واحد منا، ونحن نشارك معنا جمیعاً، ونحن ثبي
 الحق

o  عامة الناس؟لدى تغییرالماذا ستكون توصیتك لتبسیط كیفیة 
 یوماً، 90 لدیھ شرط للتحقیق (شرط مكتب التّحقیقات البلدیّة- سیكون ھناك دائما االزدواجیة ألن ثبي 

 )ھو نصفسنةمجلس  الشرط
 


