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 اجتماع فرقة عمل إصالح الشرطة

 
 2020أغسطس  17

 
 الحضور

  
جوي ال-فیر، دیفید ھاریس، أنجیال رینولدز، ریتشارد جارالند، فالیري ماكدونالد روبرتس (الرئیسة الُمشتركة)، طوني بلتران، :فرقة األعضاء

الدكتور كوینتین بولوك (الرئیس المشترك)، باتریشیا فتویتش، ناثانیل یاب، شارون فیرنر، تیم ستیفنز، أماندا جرین ھوكینز، الحاخام رون 
 سیمونز

  
- المنظمة الوطنیة للمسؤولین التنفیذیین عن تنفیذ القانون السود (األفارقة البروفیسور لیندا ویلیامز (الرئیس الوطنیلجمعیة نوبلالضیوف:

- المنظمة الوطنیة للمسؤولین التنفیذیین عن تنفیذ القانون السود ، الدكتور جوزیف أ. ماكمیالن (الرئیس الوطني السابق لجمعیة نوبلاألمریكیین))
)، باریس برات األب (المساعدالخاص للوكیل المسؤول، إدارة مكافحة المخدرات في جامعة واشنطن، مكتب مقاطعة (األفارقة األمریكیین))

 الرئیس، مكتب شرطة بیتسبرغ)، ثیودور و. جونسون (رئیس مجلس المراقبة واإلفراج المشروط) ، إرنست ةبیتسبرغ، الفوني بیكرستاف (مساعد
 و. ویثرو (رئیس فرع بیتسبرغ)، موریتا بریآنت (مشرف مساعد متقاعد، شرطة مقاطعة ألیغیني)

  
ویلیام المار ، ألكسندر فیشر ، ھیرش میرینشتاین (الحاكم المحلي ومنسق العالقات المجتمعیة)، عالء دمحم (منسق السیاسات)، ریبیكا طاقم العمل:

 غلیكمان (متدربة)، شاتارا مورفي (قسم السالمة العامة)، لیندساي باول (مساعدة رئیس األركان)
  

 ) " (نوبل) األمریكیینفیذ القانونالسود (األفارقةتنعن التنفیذیینعرض تقدیمي بعنوان "المنظمة الوطنیة للمسؤولین 
 ال توجد لدینا النیة لمعالجة أیة مشاكل محددة تحدث في مقاطعة ألیغیني أو بیتسبرغ، ولكن یسعدنا اإلجابة على األسئلة         •
 فقط من خالل التواصل المفتوح سیكون ھناك تغییر إیجابي حقیقي في إصالح الشرطة         •
 ّرئیسةالوطني الثالثة واألربعون لجمعیة نوبلالتقاعدت كنائب مساعد مدیر في المخابرات الّسریّة. اآلنلیندا ویلیامز ،          •

o تنضم نوبل في موقفھا إلى األمة في دحض وشجبأعمال الشرطة المستمرة وتقاعسھا عن العمل مما أدى إلى وفاة جورج فلوید 
o  ً  یجب أن یكون جھاز العدالة عادالً، شفافاً ومتساویا
o  من المھم معاقبة الضباط المتورطین ومحاكمتھم، ولكن أیضاً أن یتم معالجة القضایا الھیكلیة 
o من شأنھ أن یساعد في تحسین بیئة السالمة العامة لزیادة الثقة والشفافیة 
o  تدعم نوبلتحدیث الشرطة من خالل: حظر الخنق، تنفیذ السجل الوطني ألولئك الذین تم فصلھم من أي وكالة، إلزامتخفیف

التصعید/ التدریب على التحیز الضمني، الحد من الحصانة للمؤھلین، المتطلبات من الكامیرات التي تٌرتدى على الجسم، السجل 
 .الوطني الستخدام القوة من قِبلُمطبیقي القانون، إلخ

  نشھد بالعدید من ضباط الشرطة الذین یخدمون مجتمعاتھم بشجاعة ویكرسون أنفسھم لتنفیذ الشرطة الحدیثة. 
 والعشرین  یدعو الكونجرس إلى تطبیق الشرطة الفعالة في القرن الحاديo اإلقرار بالحاجة إلى تغییر شامل وكلي 

 متقاعد في الخدمة السریة، زمیل ما بعد الدكتوراةتنفیذي مسؤول د. جوزیف ماكمیالن ،          •
o "إذا لم نتمكن من مواجھة مشكلة ، فلن نتمكن من حل المشكلة" 

 كیف یبدو اإلصالح الحقیقي؟ 
o تعتقد نوبل أن ھناك حاجة إلى نھج شامل لمعالجة ثقافة الشرطة 

 یشارك في دفع العمل الشرطي في القرن الحادي والعشرین الذي وضعھ الرئیس أوباما 
   تحتاج إلى إنشاءتوقعات واضحة 
 یجب أن تكون اإلجراءات التأدیبیة للشرطة مفتوحة للمراجعة العامة 

o أركان فرقة عمل الشرطة للقرنالحادي والعشرین 
 بناء الثقة والشرعیة 
 السیاسة والرقابة 
 الشرطة المجتمعیة والحد من الجریمة 

o نظریة قطبیة الدیمقراطیة - تستخدم الدیمقراطیة لمعالجة قضایا االضطھاد 
  أزواج مترابطة مستمرة بالصراع، وال یمكن حلھا باختیار أحد األقطاب كحل؛ كال القطبین النھائیین یعتمدان على

 كال القطبین خالل العملیة (على سبیل المثال: العدالة واإلجراءات القانونیة)
o شرعت نوبل في مھمة تطویر سیاسات تتماشى مع العمل الشرطي الحادي والعشرین وتحویل ثقافة الشرطة 

 مساعد الوكیل الخاص المسؤول في إدارة مكافحة المخدراتباریس برات األب ،          •
o لتغییر شيء ما ، علیك أن تفعلھ من الداخل 
o ضابًطا دولیًا93موظفًا محلیًا و 231لدى إدارة مكافحة المخدرات  
o  360شكلّت بیتسبرغ مكتبًا تجریبیًا الستراتیجیة 

 الھدف ھو أن یكون لھا تأثیر أكبر على المجتمع ، وتغییر المواقف 
 . رئیس مجلس المراقبة واإلفراج المشروط. شغل سابقًا منصب رئیس المراقبة الفیدرالیة لغرب بنسلفانیاتید جونسون ،          •
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o مناضل بشدة في محكمة إعادة الدخول، محكمة المخدرات 
o یحاول مساعدة المجرمین السابقین على أن یشرحوا صدرھم وینخرطون في العمل 
o منذ ذلك الوقت، قال إننا لم نعد قادرین على الحكم على األحداث بالسجن مدى الحیاة 

 من األحداث المؤبدون في السجن قبل اتخاذ الحكم300د السودعن ومنذ ذلك الحین ، أفرجتحزب الفھ  
o ) "متحمس جدًا لبرنامج "اآلباء المتحمسونMad Dads جمعیة غیر ربحیّة) تُنسق مع سلطات تنفیذ القانون وتصبح مصدر 

 إزعاج ألولئك الذین یسببون إزعاًجا
 (معارك ، وما إلى ذلك) یظھر فیما یتعلق بالمشاكل في المدارس الثانویة 
 یخرج ویتسكع في مناطق المشاكل 

o موضوع مشترك لجمیع النجاحات = التعاون 
 یحتاج تطبیق القانون والمجتمع وجمیع الوكاالت األخرى إلى التعاون 

 رئیس فرع نوبل بیتسبرغإرنست ویثرو،          •
o یؤكد على مبدأ العدل بالعمل 

 من المھم أن یصرح الناس بموقفھم ، والذھاب إلى المجتمع واالحتجاج 
o  التوصیة بأن یكون ھناك قسم شرطة وسلطات أخرى بالفعل على أرض الواقع في المجتمع (نرحب بھم في جمیع اجتماعات

 نوبل)
  عاًما في جمعیة نوبل20، مساعدة رئیس في الّشرطةوعضو ألكثر من الفوني بیكرستاف •

o خطة بیتسبرغ للسالم 
o  30في السنوات الخمس الماضیة ، خفضمكتب بیتسبرغ للشرطة معدل الجریمة بنسبة٪ 

  ،یشمل التواصل المجتمعي برنامج البیوت المفتوحة ، القراءة في محالت الحالقة، والدردشات بجانب المدفأة
جتماعات مجتمع السالمة العامة، اجتماعات دار إ، 5مكتب المشاركة المجتمعیة، المنزل المفتوح للمجتمعفي منطقة 

 البلدیة
 ، شرطة مقاطعة ألیغینية متقاعدة مساعدةمشرفموریتا براینت،          •

o مشكلةلألقلیات ك فیھ الشرطة  فترة في الماضي التي لم تنظركان ھناك. كان ھناك الكثیر من اإلصالح 
o یتطلب األمر مستوى من التعاون على كال الجانبین حتى تتمكن الشرطة من الخروج والتعامل مع المجتمعات. 
o شرطة الرئیس أوباما في القرن الحادي والعشرین ھي نموذج تتبعھ جمیع أقسام الشرطة 

  مبادئ في مكانھا الصحیحثالثكل ما علینا فعلھ ھو وضع  
o غضب بشأن اعتقال متظاھر في أوكالند یوم السبت الماضي 

 في بعض األحیان للتخفیف من حدة الموقف، علیك استخدام أي موارد متاحة لك بأسرع ما یمكن 
o "،أّما ھم أو نحن " یجب اإلبتعاد عن عقلیةأنت بحاجة إلى الشرطة والشرطة بحاجة إلیك" 
o  مع المجتمع، ویجب أن یستمع"تطبیق القانون"یجب أن یتواصل  

 اإلجابات ال تكمن دائًما في اإلحصائیات 
  من خالل حوار صریحما لدینا كل اإلفساح عن، وواحدةبحاجة إلى الجلوس معًا في غرفة  

 نقاش
ً التعامل بسیاسة "باتریشیا - لم یتم          •   أثناء االحتجاج یوم السبت، وھو ما یقوض ما تعمل علیھ فرقة العمل"عدم التسامح إطالقا

o یتم إصالحھیلزم حتىما . قمبموریتا - ال تتوقف عن العمل بسبب حادثة واحدة سلبیة . 
 فالیري - ھل یمكنك مشاركة أي شيء باإلضافة إلى تصریح رئیس البلدیة حول الحادث یوم السبت؟         •

o السیدة بیكرستاف- یمكنھا فقط مناقشة البیان 
 ؟ من یدیرھا؟ه المبادرةعمل ھذتدافید- مبادرة العنف الجماعي؛ كیف          •

o – التّركیز على ، 2015الشرطة في القرن الحادي والعشرین، بدأت في عام برنامج  جزء من  ھذه المبادرة ھيالسیدة بیكرستاف
  العنف منخفًضا مستوى الشباب إلبقاء معجمیع حوادث إطالق النار غیر الممیتة، یعمل رجال الشرطة وعمال التوعیة

أنجیال - ھل ھناك قضایا تقوم بھا الشرطة اآلن ویمكن تحویلھا إلى مجموعات أخرى (الخدمات اإلنسانیة، الخدمات االجتماعیة،          •
 إلخ)؟ ما ھو رد فعل نوبل على ھذا النھج؟

o السید جونسون - یجب أن یكون نوًعا من التعاون، غیر متأكد من نوع االتصال الذي ال یتطلب تطبیق القانون 
o  ،تفعل شیئًا؛ یمكن فقط رؤیة قسم الخدمات اإلنسانیةالسیدة براینت - ھناك مبادرات بدأت بالفعل ھنا في مقاطعة ألیغیني 

  (یمكن للمجموعات االستجابة معًا)ف عني نداء النجدةالشرطة على مقربة منك في حال أصبح
o من المخدرات،باتریشیا - ربما نحتاج إلى شرطة متخصصة (ضابط اتصاالت الصحة العقلیة، ضابط لمكالمات جرعة زائدة  

 )؟إلخ
  ال یوجد سوى عدد ؛التدخل في األزماتالسیدة براینت - ھناك بعض الخادمین الذین لدیھم تدریب متخصص في 

 من مكالمة إلى أخرى، ولھذا السبب ستكون المساعدة المدنیة نقلھم وتحویلھم جدًا من الضباط، یتم أحیانًا محدّد
 المتخصصة مطلوبة لتخفیف العبء عن الشرطة

 قلّل من معدالت الجریمة؟ نتیم - كیف تبني الثقة بین الشرطة والمجتمع؟ كیف         •
o  مع مرور الوقت من خالل التفاعل والتواصل والمحادثة (المشاركة المستمرةتُبنىدكتور ماكمیالن - الثقة ( 

  "یمكن أن یكون للشرطة  :لمجتمعات التي تخدمھا (على سبیل المثاللیجب أن تكون الشرطة "متزوجة
 )في المدارس نتائج إیجابیة لمشاركة الشباب
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 من خالل اإلجراءات المجتمعیة، یأتي الجمیع إلى طاولة المفاوضات 
 أنت دائما على بعد حادثة واحدة من تآكل الثقة والشرعیة 
 الثقة واالحترامیسوءمدى كلما طالت مدة بقاء الضباط السیئین في الوظیفة، س 

 تنفیذ برامج لمنع حدوث ذلك (اإلنذار المبكر، إلخ) •
o  السید جونسون - التجنید داخل المجتمعات؛ یتم تجنید المزید من الشباب داخل مجتمعھم/ المھتمین بالمشاركة في تطبیق

 القانون والذین یعرفون مجتمعاتھم جیدًا ویحترمون/ یثقون بھا
  كیف نفعل ذلك؟Westinghouse ROTC ذ القانون ونوادي العمل االجتماعي ينفتلكن لرجال اإلطفاء؛ نوادي

ذ القانون ؛ یجب أن تكون مستمرة ينفت من أجھزة ،ال یرونھا،التي عادةّ التي تربط الشباب في سن مبكرة بأجزاء
 بوتیرة ثابتةو
  المجتمعذلكضباط آخرون من (ذ القانون مع القادة المناسبین ينفتدكتور ماكمیالن- برنامج مستكشف ( 
  نوبل في البیئات الجامعیةنواديالسیدة براینت - ھناك  

 مھتم ببدء واحدة في جامعة بیتسبرغ (ستتواصل مع باتریشیا) •
یجب على . الشفافیة أمر بالغ األھمیة.  في االحتجاج في نھایة ھذا األسبوعوقعریتشارد - یجب أن یقال شيء عن الحدث الذي          •

 .فرقة العمل إنشاء بیان وإصداره
o  تعلیق"ال الرد التلقائي ھو عادةّ السیدة براینت - لقد تغیرت الشفافیة، وكان" 
o آملین أن یتم تنفیذ المزید من البرامج مثل التي ذكرناھا في المدارس والجامعات 
o السید جونسون- قام برنامج مراقبة األحداث بتنفیذ برنامجDMC)یربط الشباب بضباط ) الذي اتصال غیر متناسب مع األقلیات

 ؛ في ھذا من أجل فھم أفضل للجانب اآلخر)تحمسون"اآلباء الم"قوم بأكادیمیة للشرطة (شارك بعض تویلكینسبیرغ منطقة الشرطة، 
  إلتھام أحدیأخذ الناس جالسین وال یشیرون بأصابعھم

o (نوبل جزء من ھذا) ذھب السید كونتي من دوكین إلى السجن وتحدّث إلى السجناء، وحصل على نتائج إیجابیة 
 ُمراجعة لھ؟قد تمت فالیري - السیدة الفوني، ھل یمكنك معرفة من طّور منھج السالمة العامة في المدارس العامة وما إذا كانت  •
النموذج الحارس)؟ ما ھي في رأیك خطوات مھمة في تبني ھذه التغییرات؟ كیف یمكننا <<ناثانیال - نحن نؤكد التغییر في الثقافة (المحارب  •

(مثال: عندما تكون لدینا أمثلة على سوء سلوك الشرطة الذي ال یزال یحدث  مكتب شرطة بیتسبرغالتوفیق بین تبني نموذج الوصي ھذا داخل
  االحتجاج)؟الذي حدث في
o ّرئیس بیكرستاف - تدرك الشرطة أن التغییر ضروري، یمكن إجراء التغییر األكثر فاعلیة من قبل القادة غیر الّرسمیین داخل ال

 على إلى أسفلفیاألالمناطق (الرقباء، ضباط الدوریات، إلخ) ، ولكن أیًضا من القیادة 
 ھل ھناك شرعیة لھذا المنظور التاریخي؟. تم تصمیم مكتب الشرطة األمریكیة للقبض على العبید الھاربین - الحاخام سیمونز •

o تغییرھانستطیع د. ماكمیالن - ھناك شرعیة تاریخیة لذلك، علینا أن نرى المشكلة ل 
o ھذا یتطلب جھدًا تعاونیًا، فقط ألن المرء و قبل أن نتمكن من التغلب علیھ، تطرق إلیھالسیدة ویلیامز - علینا أن نعترف بتاریخنا ون

  ینفي وجودھھشیئاً ما،ھذا ال یعني أنال یختبر 
o رون - ال أستطیع أن أتخیل أن أكون مقیًما أسود في بیتسبرغ وأعرف تلك الحقیقة وأستمر في مواجھة الشرطة اآلن 

 الفصل: ھل یمكن لشخص ما أن یطلعنا على كیفیة تحدید أنواع المكالمات التي یستجیب لھا بالنسبةلموضوعوني - بالعودة إلى سؤال أنجیال ط •
 ضباط الشرطة بشكل غیر الئق؟

o  السیدة براینت - یمكن حل الكثیر من المشكالت داخل المدارس دون تدخل الشرطة، وقضایا التغیب عن المدرسة، وبعض
  من المخدراتالدعوات لحاالت الجرعة الزائدة

o  ،السیدة بیكرستاف- أجھزة اإلنذار ضد السرقة، شكاوى وقوف السیارات، العدید من نقاط التوقف المروریة، قضایا المشردین
 أنواع معینة من مكالمات الصحة العقلیة

  تحتاج مكالمات األشخاص المفقودین إلى التعامل معھا من قِبل الشرطة (غالبًا ما یتم محاولة تجمیع ھذا
 )في استجابة غیر تابعة للشرطة

 الذي تتلقاه الشرطة حالیًا یتعلق بالتحول إلى نموذج وصي لثقافة الشرطة(ABLE)السیدة بیكرستاف - تدریب المتفرج النشط •
  

 مناقشة فریق العمل فقط
  

تدین فرقة العمل المجتمعیة إلصالح الشرطةفي بیتسبرغ  .S. Bouquet St و .Forbes Ave أغسطس في ركن شارع15بیان فرقة العمل لحدث 
 أغسطس. لقد سمعنا من عدد 15في شارع جنوب بوكیھ بشدة تصرفات مجموعة من ضباط شرطة بیتسبرغ غیر النظامیین في زاویة شارع فوربس. و

ذ القانون وأولئك الذین یمارسون حقوق التعدیل األول الخاصة بھم في االحتجاج، والذین ھم في ينفتال یحصى من أعضاء مجتمعنا، بما في ذلك ضباط 
 عملنا كفرقة عمل، نتعھد بمعالجة تكتیكات الشرطة ھذه في تقریرنا النھائي، وندعو ةواصل. من خاللمأمّس الحاجة لتغییر تكتیكات الشرطة ھذه اآلن

كما .  بیدوتو، ومدیر السالمة العامة ھیسریش، والرئیس شوبرت للتصدي على الفور لھذا الحادث وتوفیر الشفافیة الكاملة للمجتمعرئیس البلدّیة الّسید
 ." ندعو مكتب بیتسبرغ للشرطة وقادة االحتجاج إلى العمل معًا لضمان سالمة جمیع المعنیین

  
 .تم إرسال البیان مباشرة بعد اجتماع فریق العمل إلى وسائل اإلعالم المختلفة وعبر وسائل التواصل االجتماعي 

 


