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 اجتماع فرقة عمل إصالح الشرطة
 2020 أغسطس 24

 
 الحضور

 الدكتور دیفید ھاریس، الدكتورةأنجیال رینولدز، ریتشارد غارالند، فالیریماكدونالد روبرتس (الرئیسة أعضاء فرقة العمل:
الُمشترك)، توني بلتران، الدكتور كوینتین بولوك (الرئیس المشارك)، سیلفیا فیلدز،ناثانیل یاب، شارون فیرنر، تیم ستیفنز، 

 أماندا غرین ھوكینز، الحاخام رون سیمونز، الدكتور بوبي وات جیر، 
 

 ل-SisTersTGH)، الدكتورأنوباما جاین ةالمؤسسة  تیفیني سیمینو(مدیرة الشباب والتعلیم)، سیورا توماس (الرئیسالضیوف:
 (المدیر التنفیذي، لجنة المساواة بین الجنسین)،

 
  الكسندر فیشر، ھیرش میرنشتاین (منسق قسم الحكومة المحلیة والعالقات المجتمعیة)، دیفید فاینر، عالء دمحم الموظفون:

 (منسق السیاسات)، جوي لیفیر، لیندسي باول (مساعدة رئیس األركان)، مایرید مكارثي (مرحباً ببیتسبرغ فیستا)
 
 

ً والوللمتحولین جنسیًا ومزدوجي التوجھ الجنسي مثلیي الجنسل- المجلس االستشاري ثنائیي   ومغایرین جنسیا
وسیورا رئیس البلدیّة) )سؤال وجواب معتیفیني  سیمینو (مدیرة الشباب والتعلیم – مكتب مجتمع المیمAIQTBGL+(الجنس

  HGP sreTsiS)).ة لالمؤسسة توماس (الرئیس
لجنة المدینة من قبل ى ذلكتمت الموافقة عللجنة.   بھدف أن یصبح2016تم تشكیل المجلساالستشاري للشبابفي دیسمبر 

حالیاً تدیر أسست وھي  المجلس االستشاري. ة رئیسي مفتوحة اآلن. سیورا توماس هلثمانٍأماكنطلبات ثمانیة و
ً ثنائيالSisTersPGH، التي توفر الموارد لألشخاص المتحولین جنسیاً وغیر  . لدى SisTers مركز مجتمعي في ین جنسیا

رك للجنة المعنیة بشؤون المثلیین تمشالرئیس ال نائب  منصبأیًضاتشغل سیورا. Tفال، ویوفر السكن من خالل مشروع -سویس
 . في والیة بینسلفانیاوالمثلیات ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة

 :والجوابالسؤال مرحلة بدأ ت
 + ؟ المیم مع مجتمع بالنسبة لتعامل مكتب شرطة بیتسبرغناثانیل: ما ھي أھم مخاوفك من  •

o مع القائد ھولمز. وقد مجتمع المیمتیفیني: اجتمعت لجنة السالمة العامة في إطار المجلس االستشاري ل 
ألعضاء الجدد (ولكن لیس من امطلوب التدریب على التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة والتعبیر أعجبوا بأن 

  قبل عدة سنوات ال یتلقون ھذا التدریب. إلى الشرطةلجمیع األعضاء). الضباط الذین انضموا
  تدریباً على شرطة بیتسبرغقدمت لجنة السالمة العامة توصیة بأن یتلقى جمیع موظفي مكتب

 . التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة والتعبیر
o من خالل االحتجاجات واتصاالت العمالء الفردیة. الشيء الوحید الذي  كانمع الشرطة: تواصلنا سیورا 

 ./ الدّعارة بالجنسعاملینع الحصلم"لدغات الدعارة"، المشاجرات التي تو هظھر جلیّاً ملفتاً لإلنتباهي
 فارقة األمریكیوناألمن مجتمع المیم و(وھم في كثیر من األحیان / الدّعارة بالجنسعاملینیُجبر ال 

) على العمل في مجال الجنس بسبب الحاجة االقتصادیة، مثل السكن غیر المستقر  البشرةأو بني
 . العنصريوانعدام األمن الغذائي والتمییز

  لیسجسن مقاطعة ألیجینيفي طریق األذى. أكثر إن تجریم المشتغالت بالجنس یضعھن  
من. إن فرض رسوم على المشتغلین بالجنس یسلب الموارد من األشخاص الذین ھم في بالمكاناآل

 أشد الحاجة إلى الموارد.
 العامالت في مجال الجنس في تقاریرھا. ةحط من إنسانيتوسائل اإلعالم تثیر و  
 مشردون  ھؤالء األفراد (كمشتغالت بالجنس، قوم بتعّریففي بعض األحیان، وسائل اإلعالم / ت

.( ً  بال مأوى، متحولین جنسیا
 ن صلووات ي من قبل الشرطة. اللدیھم وصمة عار ضحایا للعنف. ووا بالجنس یقعلونكما أن المشتغ

 ألذىرضونلعت عندما ي الّشرطةمع
  .تتحدث سیورا من تجربتھا الخاصة التي عاشتھا كعاملة جنس سابقة وشخص مشرد سابق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
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 السود، بما في ذلك األفراد، نحن بحاجة إلى الحدیث عن جمیع مھّمة"حیاة السود حملة "أنجیال: عندما نتحدث عن  •
ً . ھذه القصص ال تُسمع  على المستوى الوطني. ما ھي  وال تظھرالعاملین في مجال الجنس والناس المتحولین جنسیا

 المخاوف األخرى ھناك، سیورا؟ 
o .سیورا: مساءلة ضباط الشرطة الذین یفشلون في الحمایة والعمل 

  الشرطة مساءلة ومحاسبةكون ھناك أداة سھلة لتیجب أن  
 أنا أتحدث نیابة عن الضحایا من خالل  أفراد داخل مجتمع المیمھناك ضباط اعتدوا جنسیاً على .

 . ماذا عن األشخاص الذین ال یملكون ھذه األدوار؟  والیةدوري داخل المدینة وال
o على التوجھ الجنسي والھویة الجنسیة والتعبیرسیورا: تدریبات . ً  وتدریبات من األشخاص المتحولین جنسیا

   قد ال یتفق الضابط مع ھویة الشخص. وینبغي بذل الجھود/السیاسات  لمنع معتقداتھم من دخول
  جمیع رجال الشرطة.خضع لھ أن يجبوظائفھم. ھذا التدریب  ي

 تدریبات حول كیفیة  مركزیوفر SisTers PGH واحترامھم، متحّولین األشخاص الإحتضان 
 .  في خطابھموكیفیة استخدام الضمائر

o (مسیرة سنویّة لمجتمع المیم)بیتسبرغ مسیرة"فخر سیورا: الشرطة بحاجة الحترام " 
 بالموضوعةججاحھناك مكون ت، ال ینبغي أن فخر ال مسیرةّشرطة فيالجد اوتعدم بلب اعندما نط  .

والشرطة. یجب االعتراف بھذا  مجتمع المیم كانت ھناك فجوة ما بین مجتمع المیممنذ بدایة تحّرر
 التاریخ واحترامھ. 

o لجنة محلفین یجب أن تؤدي ھذه المحادثة إلى حلول ملموسة وعناصر عمل. ھذھلیست أول فرقة عمل أو 
 . شرحھا وتتحدث معھم سیورا لھمتقدم

  فیمكتب شرطة بیتسبرغ؟تدریببال اآلن ةشاركلكمُ تیم : ھل  •
o  ولكن تلك المحادثات ین والضباط في السجن قبل حوالي  سنتجسن مقاطعة ألیجینيسیورا: ال. عملنا مع 

المتحولین عنصریّة ضد  بتصریحات تإعطاء التدریب قوبل المتحولة جنسیّاًالتي قامتبمرأةاإلتوقفت ألن 
 . ً  العالقة. كنا نقوم تنقطع، وبذلكإھاوامنضحكتمسخروا علیھا و التّدریب وا تلقذینالشرطة الضباط جنسیا

 ً  .بھذا التدریب مجانا
 تیم: ھل حاولت تصحیح تلك العالقة؟ •

o  ذلك منمسؤولیتنا إصالح العالقة، بل كانمن ستخدام للُسلّطة، لم تكن إسیورا: كانت ھذه حالة إساءة  
 مسؤولیة الشرطة.

 أن یحدث ولماذا" في أقرب وقت ممكن. ین "ما كنت ترید مھمةطانقبطریقة تیم: یسأل عن موجز  •
moc.liamg@hgp.vac 

شخص متحول جنسیاً، ھل عالقة ل ھناك ت دعارة" وكان ذا صلةفالیري: عندما تعلن وسائل اإلعالم عن وجود "شيء •
 المعلومات من تنتقي وتشدّداألخبار التي تُنقل؟ أم أنھم یقرأون من تقاریر الشرطة؟ حتى األخبار مقدمي ھذه ھي آراء 

 اإلیماء). حسناً ماذا عن اإلبالغ عن االغتصاب؟ ھل یقدم الناس تقاریر؟ تشیر بتقریر الشرطة (سیورا 
o  :واباإلضظرار  إذا شعر للشرطةتقریریقومون بتقدیم . الناس إلى أُخرى حالة الشيء یختلف منسیورا

 نتھكوھم.ينھم ال یریدون أن یقدموا تقریراً إلى نفس األشخاص الذین ألخوف لذلك.البعضیشعرون بال
 حوادث فردیة؟  أم  مجموعاتفيفالیري: أین تجدین أكثر الشكاوى؟ حوادث  •

o  وحدھم في السیارات مع إذا كانوا الفخر وأیضاً من األفراد مسیرة حتجاجات خالإلسیورا: على حد سواء
 الشرطة

  التّدریب؟ ت التّي قدممرأةفالیریا: متى أُھینت ال •
o المجلس إشراف  ھناك مجموعة عمل تُسمى "لجنة السالمة العامة" تحت ت. كانین منذ سنت ذلكسیورا: كان

 .لمجتمع المیماالستشاري 
o وسائل االعالم االجتماعیة.  ھناك إعالنعلى كانلقد مما إذا كان قد تم تسجیلھ. ةً سیورا: لست متأكد  
o  :القائد (ھولمز) شارك في محادثات حول ھذا الموضوعتیفاني 
o الموضوعصل لمتابعةاوفنتسیورا  وتیفیني: سو . 

والشرطة، إذا ورشة العمل تیم: من وجھة نظرك، كیف یمكن إعداد التدریبات لتجنب مثل ھذه التفاعالت بین مقدم  •
 كان ھناك حادث مرة أخرى، كیف ینبغي التعامل معھ؟

o  إذا لم ینمتحولُمضطھداً للسیورا: ال ینبغي التسامح مع ھذا السلوك. یجب طرد الشخص لكونھ . ً  جنسیا
 یكونوا على استعداد للجلوس وتعلم كیفیة الحمایة والخدمات ، فیجب طردھم.

mailto:cav.pgh@gmail.com
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  العامل في مجال الجنس وكیف یتفاعل مع الشرطة؟ تعریفریتشارد غارالند: ما ھو •
o  .سیورا: العامل في مجال الجنس ھي الشخص الذي یجبره االقتصاد على استخدام الجنس كأداة اقتصادیة

تجّرم الشرطة ھذا األمر. في الواقع، یشارك في ذلك مسؤولو الشرطة والحكومة، ویلتمسون ھذه الخدمات. 
 نحن بحاجة للتأكد من أن المشتغالت بالجنس بأمان في أداء عملھن. 

ناثانیل: غالباً ما تكون الشرطة ھي التي تستجیب لحاالت العمل الجنسي. في عالم مثالي، من الذي یجب أن یستجیب  •
 لھذه الحاالت؟ ھل ھناك خدمات بدیلة؟ ھل لدینا منھم أو أنھا على غرار مكان ما؟

o  ًلذّھاب التي یمكن ا نحن بحاجة إلى خط ساخن للعنف المنزلي أو مساحة مركزیة .ھنامنھا سیورا: لم أَر أیّا
ً إل ا أوالً . وینبغي أن یشمل ذلك العنف ن تقاریر لھارفعن، ولیس الشرطة. ربما، فرقة عمل یھاوالتي تشكألمانا

 المنزلي والجنسي في مجتمع المیم.
  شخًصا لدیھ خبرة في التشرد یساعد في ھذا الوضع؟ینناثانیل: ھل تتصور •

o  ولكن علیك أن توسع توقعاتك. أن الخبرة في مجال التشرد تعنيةدائ فبذلكسیورا:  قد یكون ، ً   أیضا
ً . أصحاب الخبرة الحي تمكین وة یحملون المعرفة الرئیسیة، وینبغي النھوض اتيّ األشخاص المشردین سابقا

 أولئك الذین مروا بالفعل بھذه التجربة. 
 من الصعب تقدیم تقاریر إلى هذكرتأن.سیورالقد إلینا. أود العودة إلى المساءلةا على انضمامكمابوبي: شكراً لكم •

لیة أو ھیئة المساءلة التي اآل؟ ما ھو نوع  في مثل ھذه الحالة. ما الذي قد یساعدھمالشرطة الذین لدیك بالفعل مشكلة مع
 ؟في مثل ھذه الحالةتُساعدقد 

o  :یُسیؤون أن نّاس بلل. ال ینبغي لنا أن نسمح تسریحھم من العمل الّسجالت في رأسي ھو ما یدور فيسیورا
 .مقوتھإستخدام معاملة فرد ب

 بشكل مختلفسیكونون  لقد رأیت الضباط  یمرون  بالتدریبات ویعتقدون أنھم تفید. ال اتالتدریب  
 (یسیؤون إستخدام  النظام على ویعرفون كیف یلعبون،. إنھم بشرتغیرون لكنھم ال يبع التّدریب،

. ھم ولدأن أُ  وینبغي أال یستمروا في إیذاء األشخاص الذین یخدمونھم. ھذا یحدث منذ قبل النّظام)
ً نیضطھدون الزالواليیتلقون التدریب ثم األسبوع القادم   اإلجراء دون تنفیذ تم .متحولین جنسیا

 نتائج. 
 حدث فرقاً إذا لم یكن لدى ھیئة المساءلة ضباط شرطة متورطون في التحقیق؟يبوبي: ھلس •

o  تحمي الشرطة. أن لشرطة یمكن لالبذلك سیورا: نعم، التحقیق المستقل ھو أفضل طریق یجب أن تسلكھ ألنھ 
إیفاد أولئك الذین في سیلفیا فیلدز: ھل ھذه مشكلة توظیف أیضاً؟ انھا جزءا ال یتجزأ، علینا أن نقوم بعمل أفضل  •

 المتحولین  ضدمواقفن نتخلص من اؤلئك الذین لھم ھم وامواقفحتاج إلى فحص نط شرطة، وایریدون أن یكون ُضب
ً . أنا أدرك أن بعض الناس    على ما ھي علیھ.ىبق،ت النّاس منلجزء األكبرا، ولكن غیّرمكن أن تتمجنسیا

o سیورا: نعم، قبل بضع سنوات قرأت عن ضابط متحول ً عتقد أننا سنكون أ. الجمیع قبولھ في الّشرطة تمّ  جنسیا
ً أكثر شموالً ! لكن الضابط المتحول   ینلمتحولالمضطھدة لواجھ صعوبة في التواجد حول الشرطة جنسیا

 . ً  جنسیا
رون سیمونز: سیورا، ھل ھناك مجتمعات أخرى تقوم بعمل أفضل من بیتسبرغ؟ ھل ھناك عالقة بین وجود ضابط  •

 ؟المیممع مجتمع الّشرطة ل ماع تیّة وكیفینجنسیاً في جھازالّشرطةمتحول
o سیورا: لم أر ذلك على أنھ حقیقة واقعة. الضابط المتحول الذي قرأت عنھ كان الوحید الذي سمعت عنھ 

 رون: إذن ما ھو المجتمع الذي یقوم بذلك بشكل أفضل؟  •
o  كثیر من الناس الّصدع. تاریخنا متجذر في ھذا أي مجتمع كھذاسیورا: من المحزن أن نقول، ولكن ال یوجد .

لى  والشرطة، لذلك یتم تقاسم أي لوم عسجن مقاطعة ألیجینيال یفھمون االختالفات البیروقراطیة بین ضباط 
. مرة أخرى، ھذا لیس وضعًا یجب إصالحھ من  (كنایة لكل من یعمل بجھاز الّشرطة) األزرقجمیع مرتدي
  لتفاعالتھم وسمعتھم. لنفسھا,، یجب أن یكون إصالح الشرطةالمیمقِبل مجتمع 

  إلیھ؟لتجأ أن يمّشرطة مكان یمكن لمجتمع الميالمراجعة لأنجیال: بالنسبة ألي منكما: ھل مجلس المواطنین  •
o لكني أعتقد أن الوعي غیر موجود والناس قلقون بشأن  للمجلستیفیني: أعرف بعض القضایا التي تم رفعھا ،

 الشرطة في  إسمكونعندماي مجھول، ھل سأحاكم على أفعالي)، وخاصة الخوف التقریرالقَصاص (ھل 
االسم، والخوف یتغلغل. لذلك یجب أن یكون ھناك المزید من العمل حول سریة العملیة، والوعي بما یمكن 

خذھا ن آ التي یمكنني ا/ القضایامراجعة الّشرطة (ما ھي أنواع األشیاءللمواطنیناإحضاره إلى مجلس 
 )للمجلس

o لمثلیین في ھذه المجالس. للدیك تمثیل یكون  من أن يسیورا: تأكد 
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حتاج شخص ما إلى  التیت أمن األسماء إذا كان الناس یجلبون شكوى موضوعتیم: تیفیني، كیف یمكنك االلتفاف حول •
  تشارك في تدریب الشرطة؟تالتوقیع علیھا؟ على حد علمكم، ھل ھناك أي شخص من المنظمات التیال زال

o یُعطى على نطاق تقدمھا المجموعات المحلیة. ھناك تدریب المیم التي مجتمعتیفیني: ال، ال توجد تدریبات لـ
طریقة تدریب المدرب، ولكن إذا كان المدرب على . ھذا ھو لتوجھ الجنسي والھویة الجنسیة والتعبیر لوطني

 تخسر الكثیر. س، حیاتیّة في المجالال یملك خبرة 
  منھم الكثیركثیرالفالیري: یمكننا أن نسأل عن التدریب النفسي للموارد البشریة. ھناك ضباط شرطة غیر منحازین، و •

  اجتماع للضباط غیر المتحیزین؟ ،أي وقت مضى،في . ھل كان ھناكُمنحازون
o كٌل على حدة.  منھم ولكنبعضأتیال تجربتي. قد يیسمنسیورا: ل  

 تیم: ھل كانت ھناك محادثات حول إلغاء تجریم العمل الجنسي؟  •
o  .سیورا: نعم، ھذه محادثة مستمرة في مدن أخرى 
o  التوصیات.  المعلوماتب. وسنرسل ھذه1اللدغتیفیني: بعض المدن ألغت تجریمھا، وبعضھا أوقف عملیات 

إجراء محادثة مع مكتب المدعي الموضوع  العمل في مجال الجنس. قد یستحق ھذا أتجاهأماندا: إعادة: تغییر السیاسة  •
 صتیاد"إل" ستكونالشرطة أقل عرضة جراء ذلكالعام، وجعلھم یوافقون على وقف مقاضاة المشتغلین بالجنس. 

 العاملین في مجال الجنس.
 

 عرض قدمھ الدكتور أنوباما جاین (المدیر التنفیذي، لجنة المساواة بین الجنسین)
 المجلس ة. قد تم تشریع لجنة المساواة بین الجنسین من قبل عضو2017فالیري: یعمل أنوباما في المدینة منذ  عام  •

 السابق  ناتالیا  رودیاك.
تمنحك ھذه الشرائح إمكانیة الوصول إلى بیانات المدینة التي :لجنة المساواة بین الجنسینعرض .(عرض GECأنو:  •

 .یمكن أن تكون مفیدة)
o لتحویلال تزال ھناك موروثات من التحیز القائم على نوع الجنس. تم إنشاء لجنة المساواة بین الجنسین  

 . ھذه ھي  أحدث لجنة في المدینة،مفتوحة  للجمھور. وقوانین سیاسةإلىرؤیة العدالة االجتماعیة الناشطة 
o نحن : المرأةتقضیة نحن ملتزمون بتحقیق المساواة بین الجنسین لجمیع النساء. ھذه ھي قضایا إنسانیة، ولیس

 جمیعا تتأثر بنوع الجنس.
o  یة بعنوان "بناء  توصیات سیاسقاموا بإتناجمتطوعین.غالبیتھا من اللجنة المساواة بین الجنسینھیمجموعة

 ، معالجة عنف الشرطة،ُملخص:1رقم توصیة .الطبیعي الجدید والمتساوي"
 .ینبغي أن تكون عمل الشرطة قائم على المجتمع المحلي 
 نوع الجنس في أنماط وحشیة الشرطة ضد النساء (السود والظھري  ً  )متحولین جنسیّا
 .التدریب على التحیز الضمني یجب أن یكون مستمًرا 
  ل حتى عندمامَ تشْ . ھذا ال يَ الّشریك الحمیملعنف المنزلي وعنف لموضوعاالوعي زیادة الحاجة إلى 

 ةينا الجي الشرطة هتكون
 توقیف األمر، وجراء  قد أمرت المحكمة بالحصص التوظیفیة، ولكن تم نتتنویع الشرطة. كا

 نخفض التنوع.ذلكإ
 القوالب النمطیة  (بیئة شاملة تمنع القوالب النمطیة والمضایقات. تُفید النساء بأن ھذه ھي

  الثقافة الحالیة. )والمضایقات
  السود ، واألصلیون ، وغیرھم من األشخاص الملونینفرص التوجیھ للنساء وBIPOC 2 
  الحمل، واإلجازة األسریة،إلخ.المتعلقةبسیاسات شفافة ومنصفة 
  منتدى السیاسة SayHerName#ألمیركیین األفارقةل 
  یجب أن تكون البحوث المتعلقة بإصالح الشرطة متعددة الجوانب. یجب أن یُراعي تشریع

 الكامیرات الجسدیة العنف القائم على نوع الجنس.
 .أسئلة لطرحھا على الشرطة لقیاس تأثیر التغییرات 

                                                
تتضمن عملیة اللدغة مسؤولي وكالة تنفیذ القانون الذین یشاركون بنشاط في، وأحیانًا ینظمون عملیة ضد فرد واحد یرتكب أعماًال غیر قانونیة أو أنشطة 1

 عصابة أو إزالة مشروع إجرامي متعدد الجنسیات بالكامل
 إلى السود والسكان األصلیین وغیرھم من األشخاص الملونین ویھدف إلى التأكید على القمع التاریخي للسود والسكان BIPOCیشیر اختصار 2

 األصلیین

https://drive.google.com/file/d/18ANQXjFE5wR_vlerdxM7COASMx3h8wDd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ANQXjFE5wR_vlerdxM7COASMx3h8wDd/view?usp=sharing
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حركة#SayHerName. سؤال ل 11 الّساعةالسبت باما یوم سیتم بث معالجةأنوBETأنجیال رینولدز: تعلیق سریع.  •
لمرأة/الخ. كیف یمكن ةلتوفرالملخدمات في ا إعطاء األولویة 4 # رقمالتوصیة و جمع البیانات2 # رقمبشأن التوصیة

 لفرقة العمل دعم ھذا؟
o  :لمساواة بین الجنسین ھو الفجوة الواسعة بین الجنسین في البیانات. على سبیل للجنة تواجد الب اسبأحدأأنو

الذكور. وھذه مشكلة مستمرة منذ أمد بعید. لیس ى  مع دما بھونموقيالّسیارة ّسالمة في المثال،اختبارات ال
لدینا نظام مشترك لجمع ذلك؟ ھناك قلق من أن البیانات سوف تُستخدم لزیادة سیكون  كیف .لدینا بیانات

  ونفكر بعمق.مدروسینأكثر ، ولكن ھناك أنظمة حیث یمكن أن نكون  األشخاصتھمیش الناس أو استھداف
سن البحوثالتشاركیة القائمة على  علىلمساواة بین الجنسینالجنة تعمل نحن في بدایة القیام بذلك، نحن نبدأ. 

ة لخفض الحواجز الھیكلیة. أحاول أن أصنع محطة لبلديّ  امن خالل أقسام: نحن نعمل 4#توصیّة المجتمع. 
  القضاء على البیروقراطیة. .واحدة للخدمات

 توظیف النساء، واالنتقال إلى ثقافة الوصایة. یمكنك الحصول على تلك الصفات عند توظیف معني فيدیفید ھاریس: •
في  عدد الضباط العدد الحدیث لعدد النّساء منالمزید من النساء ألنھلدیھم المزید من االھتمام في خفض التصعید. و

. ھل ھناك جھود نشطة في تجنید النساء من قبل مجلس 2015 في المائة في عام 16 مكتب شرطة بیتسبرع ھو
التحدث إلى الضابطات الحالیات اآلن لقیاس ما إذا كانت األمور تزداد بلمساواة بین الجنسینللجنة لتقوم الالشعب؟ ه

 ؟تتحسنسوءاً / 
o من ھذا القبیل فھمي حول التوظیف المنھجي ھو أنھ ال یوجد شيء.أنو: نعم، األرقام اآلن أقل. لم نتحسن  .

 أنھ جو  یمكن القولمعتدلبتعبیر  و من مجتمع المیم،لقد كنت على اتصال غیر رسمي مع النساء والضباط
 واضح كیفیة غیر ھيوعدائي.یمكن أن یعالج التوجیھ والتجنید معاً ھذا األمر، ولكن ھناك مسألة أخرى 

  أدواراً قیادیة.  وتبؤھالمرأةوصوال
 رون سیمونز: ما ھو الرقم المستھدف؟ ما ھي أقسام الشرطة األخرى التي تقوم بذلك بشكل جید؟  •

o ركین. تأنو: سأشارك النماذج مع الرئیسین المش 
o  أنو: المثل األعلى الذي یمكن أن نطمح إلیھ ھو أن جمیع قادتنا وأھالي الخط األمامي یمثلون المجتمعات

 . ً . لكن ھذا یعني ھذا الطموح من ونأمیاالً دي% إناث  لیست بطموح سيء، لكننا بع52بشكل أكثر إنصافا
أیضا أن قوات الشرطة لدینا لیست كلھا بیضاء، ولكننا بحاجة أیضاً إلى التأكد من أننا ال نرمي األقلیات في 

 بیئة معادیة. 
 كیف. أین ھي البیانات؟ كیف یمكننا الحصول على بیانات مجمعة؟ المعلومات مرة أخرى إلى أسئلة أعودبوبي:  •

 یمكننا اتخاذ قرارات حول المجتمعات دون بیانات؟ كیف یمكننا ھیكلة توصیة لجمع ھذه البیانات؟
o  لدي رؤیة أن . ً أنو: ھذا تحدٍ . في الماضي، لم نتتبع بشكل جید أو منھجي أو إنساني لكي نقول إننا نحرز تقدما

، مثل الجامعات، لمساعدتنا على القیام بھذا اء شرك نحن بحاجة إلى،مشتركة ومتضامنةنفعل ذلك بطریقة 
ھویات الناس بطریقة حساسة. ویمكننا رفع مستوى الناس القادرین على القیام عن العمل.. یمكننا أن نسأل 

 بذلك في مجتمعنا.
ولكننا (سینتھي عمل المجموعة)  الوجود كمجموعة  حیزنخرج منستیم: أود أن أركز على التوظیف والتدریب. نحن  •

 نرید أن نتأكد من أننا نترك إرثاًطویالً . یرجى مشاركة توصیاتكم.
o أنو: سأرسل المتابعة 

 
 

 مناقشة فرقة العمل فقط
 خالت؟ا أولئك الذین قدموا مدشكرتیم: كیف سیتم تجمیع ھذه التوصیات؟ كیف ن •

o .یمكننا فرز التوصیات حسب الموضوع، وإعطاء توصیة عامة أو قائمة األفراد اآلخرین 
 فالیري: كیف نمضي قُدماً؟  •

o  فرقة لألعضاء ا تقاریررخالت التي  ُسمعت.سوف ننشاستناداً إلى المدإینبغي لكل لجنة فرعیة  أن تُعد تقریرھا
 العمل الستعراضھا قبل االجتماع. سیتیح ذلك الوقت لألعضاء لمراجعة الوثیقة وجمع أفكارھم وتوصیاتھم. 

o مفصلة ودقیقة قدر اإلمكان الوثیقةنبذل قصارى جھدنا لتكون  
o الصیاغة. على سنحاول أن نجعل التعلیقات فقط على المحتوى ولیس 
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ً . یشكلمشكلةعند وضعمقیاس سالبوبي :  •  كمیات مختلفة من المعلومات المتاحة. لقد كان لدینا اً جمیعلنا  ھذه التقاریر معا
رید تقریر نھائي قابل للقراءة  ن في لجاننا الفرعیة.  في النھایة،أفادوناأیضاً مجموعة متنوعة من المتحدثین الذین 

 والعمل.
 ؟ تضمین الروابط والتنسیق، إلخ.  للمضامینالمزج الفعليسیقومبأنجیال: من  •

o  سیعمل الدكتور بولوك مع الموظفین للمساعدة في وضع اللمسات األخیرة على االقتراح. ستُطلب مساعدة
 إضافیة حسب الحاجة.  

نّا ال ننسى وني: لقد كان لدینا الكثیر من التوصیات الرائعة من مجموعة متنوعة من المتحدثین. كیف نتأكد من أنط •
 ؟شیئاً ونتضمنھا كلھا

o  :قسم  متاحة في محرك جوجل. سیتضمن التقریر أیضا ینوتوصیات المتحدثتلخیص اإلجتماعات عالء
 .  الّشكر

 
ائم وتجمیع قتقوم بن الفرعیة  سوف ا اللج كل منستخدام االجتماع المقبل للجان الفرعیة للعمل.ناإناكبإمالدكتور بولوك وأنجیال :

 ).أغسطس الموافق الحادي والثالثین من شھر آب ( إلى الدكتور بولوك بحلول ظھر یوم االثنین, تھاالتوصیات وإحال
  یوم االثنین.ZOOM عبر لن یكون ھناك اجتماع عام


