
إعــــــادة ھیَكــــلة إدارة شرطة 
 مدینة أیََوا ِسیتِي

 ُمستھِدف للمردود: سلسلة مكالمات طلب خدمة األزمات
تََرّكَز معظم الحوار القومي والمحلي  المتعلق بأداء الشرطة  خالل الشھور الماضیة حول مدى مالئمة ابتعاث أفراد انفاذ 

تتعلق بأشخاص متعرضین لنوع من األزمات. وقد شھد ضباط الشرطة خالل العقود القانون عند إجابة المكالمات التي 
العدیدة الماضیة زیادة في مكالمات طلب المساعدة المتصلة بأزمات في حین خفّضت الحكومات الفدرالیة والوالئیة في 

ء األشخاص بالصورة الالزمة. ذات الوقت من دعمھا المالي أو أخفقت في مواكبة الموارد بما یتیح معالجة ورعایة ھؤال
نتیجة لذلك یعتمد عدید من الذین یتعرضون ألزمات وأصحاب االھتمام من الجمھور على ضباط الشرطة للتدّخل. مؤخراً 
أبدى الجمھور تفضیلھم إلى تدّخل أخصائیو أزمات مؤھلین مھنیا في ھذه المكالمات وذلك لیتلقى األشخاص المتعرضون 

ئمة خالل حدوث الحادثة وبعدھا.  تدعم إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي ھذا الفكرة وستعمل على لضائقة الرعایة المال
 ضمان أن یتدّخل عناصر االستجابة المدنیون بأمان عندما  تتوسع ھذه البرامج أو یتم تطویرھا وتطبیقھا.

ال تتطلب تدخل ضباط الشرطة على تتباین المكالمات التي تطلب عون الشرطة تباینا كبیرا حیث أن بعض المكالمات 
االطالق فیما تشتمل بعض المواقف األخرى تھدیدا فعلیا بسالح خطر. إن مالحظة االختالف في طبیعة المكالمات ھام 
عند بحث أنواع طرق التّدخل.  بذلك، ال یتناول نموذج تدّحل واحد كافة المكالمت بطریقة وافیة حیث أن النموذج الواحد 

دمة إلى المجتمع بصورة كبیرة وذلك بتوفیر الخدمة إلى عدد محدود من الناس  كما سیضر دون مبرر یقلص حجم الخ
 بسالمة الجمھور وعناصر االستجابة األولى المدنیین وأفراد انفاذ القانون.

طلب خدمة بدالً عن ذلك، یجب أن یكون العامل الرئیسي لخطة إعادة ھیكلة إدارة الشرطة ھو التعّھد بسلسة مكالمات  
األزمات لھا عدة استراتیجیات استجابة موّجھة تجاه درجات مختلفة على مدار السلسلة. تم توضیح ھذه السلسلة في الرسم 

) الزیادة القصوى لعدد 2) منع مكالمات األزمات بالقدر الممكن، (1البیاني التالي وترّكز السلسلة بشكل عام على (
) تمكین الشرطة من التدّخل 3ن جھات إنفاذ القانون إلى عناصر استجابة مدنیین، (المكالمات الممكن تحویلھا بأمان م

) عند الحاجة إلى تدّخل 4المشترك بأمان مع أخصائیي األزمات المدنیین في حال وجود مھدد یتعلق بالسالمة، و(
إلى خیارات الرعایة الالحقة الشرطة، ضمان جاھزیة ضباط الشرطة الكاملة لتھدئة الموقف وحفظ توازنھ وتحویلھ بأمان 

 المناسبة.

من المھم عند تطبیق ھذه السلسلة مالحظة أن المكالمات قد تتحول بین مختلف درجات السلسلة خالل فترة التدّخل. على 
سبیل المثال، الموقف إلذي یتم تحویلھ عن جھات إنفاذ القانون في البدایة قد یتصاعد إلى درجة تتطلب تدخل جھات إنفاذ 

 قانون. ھذا التغایر في المكالمات یؤكد الحاجة إلى التركیز والتحضیر والتنسیق في كافة درجات السلسلة.ال

  



 

تتضمن األقسام التالیة من ھذا التقریر االستراتیجیات التي یمكن بحثھا وتنفیذھا في كل مرحلة من المراحل األربع 
 المذكورة في ھذه السلسلة.

 ب الخدمة)المنع (تّجنُب مكالمات طل 4.1
ھدف المجتمع األول واألھم یجب أن یكون منع الحاجة لطلب مساعدة جھات إنفاذ القانون. ال ینبغي أن یساء تفسیر ذلك 
لیعني أن یترّدد األشخاص في االتصال بالشرطة عند الحاجة إلى المساعدة بل یعني ذلك ببساطة التأكید على وجوب أن 

 ارد آمنة وداعمة ومتوفرة لتمنع الناس من بلوغ مرحلة األزمات.یبذل المجتمع كل جھده لخلق شبكة مو

 االستثمار في الخدمات االجتماعیة
تقلیدیا، درجت حكومات المقاطعات على المستوى القومي وفي والیة أیَواَ، على تولي مسؤولیة توفیر الخدمات اإلنسانیة 

باستثمارات كبیرة في ھذه الناحیة، فقد قامت مدینة أیََوا سیتي لزمن طویل واالجتماعیة. في حین تقوم جونسون كاونتي 
باستكمال ھذا الجھد بصرفھا المالي الخاص الموّجھ. تقوم بلدیة المدینة بذلك بصورة رئیسیة من خالل برنامج منحة 

ات المتكررة في )، إضافة إلى اإلسھامات لمرة واحدة واالسھامAid to Agenciesمعونة الوكاالت السنویة (
لوكالة الخدمة  1105المبادرات الخاصة. من أمثلة ذلك الصرف على المأوى الشتوي السنوي ودعم مشروع 

ملیون دوالر وتخصیص ملیون دوالر سنوي لمشاریع  2.5االجتماعیة، وصرف مشروع جاید لنك سنتر الذي بلغ 
 لثاني الذي یجري التخطیط لھ بواسطة مأوى المدینة).اإلسكان المیّسر المحلیة (بما في ذلك مشروع ھاوزنغ فرست ا

) والدعم المالي المحلي CDBGیستغل برنامج منحة معونة الوكاالت الدعم المالي من المنحة الفدرالیة لتطویر المجتمع (
فیدرالي بشكل لمساعدة المنظمات الطوعیة القائمة في مدینة أیََوا سیتي في مھامھا المختلفة. مع األسف، انخفض الدعم ال



مّطرد خالل العشرین عاًما الماضیة في حین ازداد عدد السكان واالحتیاجات. یوضح الرسم البیاني أدناه التخصیص 
الفیدرالي السنوي لمنحة تطویر المجتمع والتي تستخدم جزئیًا لتمویل برنامج منحة معونة الوكاالت. تنص شروط المنحة 

٪ من التخصیص السنوي لبرامج مثل منحة معونة الوكاالت. 15یستخدم أكثر من  الفدرالیة لتطویر المجتمع على أال
 .2003یوضح الرسم البیاني نمط التناقص المطرد في تمویل المنحة الفدرالیة لتطویر المجتمع منذ السنة المالیة 

 

المفروضة على منظوماتنا غیر مع ركود الدعم الفیدرالي تزاید الضغط على الموارد المحلیة الشحیحة لمواكبة المطالب  
تراوح إجمالي التخصیص (المحلي واالتحادي) لبرنامج  2019وحتى  2010الربحیة. في الفترة خالل السنوات المالیة 

دوالًرا سنویًا مع زیادة طفیفة في الدعم المالي المحلي  445,026دوالر إلى  378,700معونة الوكاالت فیما بین 
دوالر.   681,544٪. لتبلغ 54، رفع مجلس المدینة میزانیة معونة الوكاالت بنسبة 2020لیة للبرنامج. في السنة الما

دوالر. وتجدر اإلشارة إلى أن  705,000، رفع مجلس المدینة المیزانیة مجددا لتبلغ 2021بالنسبة للسنة المالیة الحالیة 
للعاملین والبرامج أو احتیاجات مشاریع البُنى  ھذه الزیادة تطلبت تكریس موارد محلیة ھامة كان من الممكن تخصیصھا

  للمدینة بما في ذلك إدارة الشرطة.

ھذه الزیادة في التمویل المحلي أعانت بشكل كبیر وكاالت الخدمات االجتماعیة البالغة عشرون والتي تم تخصیص تمویل 
بصورة كبیرة عن توفیر الموارد التي تحتاجھا لھا في العام الحالي. رغم أن ھذه الزیادة كبیرة، إال أنھا ال تزال قاصرة 

الوكاالت لتلبیة متطلبات المجتمع بالكامل. یعتزم مسئولو البلدیة زیادة مخصصات معونة الوكاالت سنویًا وفقا لمعدل 
تضخم یتوافق مع قیود المیزانیة ولكن یجب على مجلس المدینة بحث إمكانیة مصدر إیرادات استقراري جدید لتوفیر 

ایرادات كبیر لھذه الوكاالت التي تساعد مھامھا وخدماتھا في منع مكالمات طلب الخدمة من الحدوث في المقام  تدفق
 األول. 
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مخّصصات المنحة الفدرالیة لتطویر المجتمع



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :1التوصیة رقم 
لك تضیف مزیدا من المرونة السعي لضریبة مبیعات محلیة تستغل جزئیا لتعزیز برنامج منحة معونة الوكاالت سنویا وكذ

 في التخطیط استراتیجیا لإلسھامات لمرة لواحدة في منظومات مجتمعنا غیر الربحیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المبادرات المبتكرة لالتصال الجماھیري الموجھ 
بفعالیة وبشكل استباقي مع شرائح مستھدفة من السكان واحدة من أفضل طرق منع مكالمات طلب الخدمة ھي التواصل  

لتثقیف الناس وربطھم بالموارد. في حین أن ھذه ھي الرؤیة العامة الحالیة لمناصب أداء الشرطة المجتمعي، إال أن 
لغة ضباط الشرطة الذین یشغلون ھذه األدوار كثیرا ما یفتقدون الوقت أو الموارد أو التدریب التخصصي أو مھارات ال

لالرتباط بفعالیة مع جمیع فئات المجتمع. إن توسیع مقدراتنا من خالل الشراكات المجتمعیة الخارجیة والمناصب المدنیة 
 الداخلیة سیوفر بال شك فائدة كبیرة للمجتمع ویساعد على منع مكالمات طلب الخدمة.

ة تركز على فئتي المشردین والمھاجرین أھم اثنتان من أولویات جھود االتصال الجماھیري الموجھ إلدارة الشرط 
والالجئین. خالل السنوات الماضیة، قامت اإلدارة بعمل متمیّز في استخدام وظیفة ضابط تنسیق منطقة داون تاون 
المحلف للتواصل الشفوق مع األفراد الذین یتعرّضون للتشرد. رغم أن ذلك الجھد حقق نجاحاً إال أنھ كان باإلمكان تعظیم 

ا تم التنفیذ بواسطة مدنیین متخصصین في مجال التواصل وتوعیة الشارع یتوفر لھم تخصیص الوقت الكامل لھذا أثره إذ
الجھد. من األفضل إن یتم التوظیف لھذا المنصب من جھة خارجیة تتصل مھمتھا بخدمات المشردین. إن إقامة عالقة 

تساعد على ربط األشخاص بالخدمات ومنع المكالمات لصیقة بین إدارة الشرطة وأخصائي التواصل وتوعیة الشوارع س
الُمبِلغة عن اإلزعاج من الجمھور إلى اإلدارة. مع الوقت، یمكن للمنصب المساعدة أیًضا في االستجابة لمكالمات طلب 

 الخدمة التي تتلقاھا إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي والتي ال تتعلق بالسالمة العامة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :2التوصیة رقم 
إقامة شراكة مع مأوى المدینة للتشارك في توفیر التمویل الالزم لمنصب أخصائي اتصال وتوعیة الشوارع لیتم توظیفھ 

بواسطة مأوى المدینة ویعمل في تعاون لصیق مع إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي لربط األشخاص بصورة استباقیة 
 رد ومنع مكالمات طلب خدمة الشرطة من الجمھوربالموا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األولویة الثانیة لجھود االتصال المتخصصة ھي العدد المتنامي من السكان المھاجرین والالجئین في مدینة أیََوا سیتي. في 
حین أن أفراد الشرطة عملوا على تطویر وبناء ھذه العالقات، فإن تخصیص منصب حصري لھذا الجھد سیؤدي إلى 

لمنصب الداخلي المدني سیكون شخًصا من داخل المجتمع یتمتع بعالقات نتائج أسرع وأكثر فعالیة. المرشح المثالي لھذا ا
مؤسسة ومھارات لغویة كما یملك فھما عمیقا للتباین في األعراف االجتماعیة والثقافیة خاصة فیما یتعلق بإنفاذ القانون. 

الفیدرالیة، بل سیقوم بتقدیم لن یقتصر المنصب على تبصیر مجتمع المھاجرین والالجئین بالقوانین المحلیة والوالئیة و



تدریب وتعلیم مساوي في األھمیة لضباط الشرطة وموظفي المدینة اآلخرین خالل سعینا لترقیة مستویات الخدمة لھؤالء 
السكان. بعض أمثلة برامج االتصال الجماھیري التي یمكن أن یتوالھا ھذا المنصب المختص تشمل خلق وسائل إرشاد 

متعددة اللغات والتبادل الثقافي بین ضباط الشرطة والسكان (على طریقة فعالیة تناول قھوة مع الالجئین والمھاجرین 
ضابط شرطة) وفعالیات الیوم المفتوح لعناصر االستجابة األولى التي تقام في المراكز االجتماعیة ومناسبات التجمعات. 

ى اساس الوظیفة الثابتة بدوام جزئي وترتقي إلى نظرا للتخصصیة العالیة لمجال الوظیفة، یوصى بأن یبدأ المنصب عل
 وظیفة بدوام كامل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :3التوصیة رقم 
إنشاء منصب ثابت بدوام جزئي لوظیفة مساعد اتصال جماھیري مدني تتركز حصریا في الدعوة والتواصل مع العدد 

 والالجئین في مدینة أیََوا سیتيالمتنامي من السكان المھاجرین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التحویل (االستجابة دون تدخل جھات إنفاذ القانون) 4.2
بخالف جھود المنع، یجب أن تسعى مدینة أیََوا سیتي إلى زیادة فرص تدخل المدنیین في حاالت التعّرض لألزمات. یجب 

جال الصحة العقلیة للتدخل في أحوال المكالمات التي ال تشتمل على مھددات سالمة مباشرة. دعوة المتخصصین في م
تعمل على مدار الساعة والیوم والسنة تحت  (Mobile Crisis)حظیت جونسون كاونتي بنظام خدمة موبایل كرایسز

من قانون والیة أیوا  24). تم اعتماد موبایل كرایسیز بموجب الفصل CommUnityاشراف مركز كوم یونیتي (
وتتقید بشدة بكافة اإلرشادات المھنیة الواردة في ھذا الفصل. خالل فترة وباء كوفید، اتبعت خدمة موبایل كرایسیز 

لمالیة التي سبقت إجراءات الرعایة الصحیة عن بعد مما أدى إلى انخفاض حجم المكالمات الكلي، ولكن خالل السنة ا
حالة في جونسون  737مكالمة في مدینة أیََوا سیتي بمفردھا ( 551الوباء مباشرة استجاب فریق موبایل كرایسز إلى 

كاونتي). تأتي المكالمات لخدمة موبایل كرایسیز من مجموعة متنوعة من المصادر متمثلة في األشخاص (سواء 
شخص یحتاج للخدمة) إضافة إلى جھات إنفاذ القانون وھما مصادر االتصال المحتاجین للخدمة أو المتصلین نیابة عن 

 الرئیسیة. 

خدمة موبایل كرایسیز لھا فریق عاملین في وظائف دائمة یعمل من مكتب مركزي من أیام االثنین إلى الجمعة من 
ن عند الطلب یتم ابتعاثھم مساء. وخارج ھذه الساعات تعمل الخدمة عن طریق مستشاری 8صباحا حتى الساعة  8الساعة 

من مواقع متعددة وتزویدھم بزمیل عمل من موبایل كرایسیز قبل التدّخل. بذلك فإن زمن االستجابة خالل أوقات العمل 
 38زمن استجابة فریق موبایل كرایسز عند الطلب تتأخر عن زمن االستجابة خالل ساعات العمل الثابتة. بلغ متوسط 

٪ 85دقیقة في حدود مدینة أیََوا سیتي. حقق البرنامج معدل تحویل حاالت جیذ بلغ  27كاونتي و دقیقة في حدود جونسون
(الحاالت تعتبر محولة إذا تمكن المستشارون من حفظ توزان حالة األشخاص في المنزل أو ربطھم مع خدمات أخرى 

ایسز خالل العام الماضي كانت منع بخالف غرفة الطوارئ أو الحبس). االستجابات األكثر شیوعا لخدمة موبایل كر



٪) والفحص في مرافق 15٪) والربط مع موارد والتحویل (24٪) وفحص خطر االنتحار (50تصاعد األزمة (
 ٪).11األزمات (

ً بتوفر ھذه الخدمة إال أن العدید من أفراد المجتمع ال علم لھم بھذه  على الرغم من أن جونسون كاونتي تحظى تماما
الخدمة. یجب أن تقوم مدینة أیََوا سیتي بما في ذلك إدارة الشرطة بالترویج بفعالیة لخدمات األزمات المتاحة محلیاً بما في 
ذلك على سبیل المثال ال الحصر وحدة موبایل كرایسیز التابعة إلى كوم یونیتي. قد یساھم الترویج المتسق والموجھ لھذه 

 ت المحولة من إدارة الشرطة إلى متخصصي الصحة العقلیة المحلیین.الخدمات في ازدیاد عدد المكالما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :4التوصیة رقم 
یجب أن تلعب بلدیة المدینة دوًرا نشًطا في الترویج لخدمات األزمات المحلیة للجمھور بما في ذلك وحدة موبایل كرایسیز 

الساعة والیوم والسنة وذلك بھدف زیادة المكالمات التي یتم تحویلھا بعیدا عن إدارة الشرطة إلى التي تعمل على مدار 
 مستشاري الصحة العقلیة المؤھلین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توسیع موبایل كرایسز
استخدام ھذه الخدمات. باإلضافة إلى ذلك، فھناك من المرجح أن تؤدي زیادة معرفة المجتمع بخدمات األزمات إلى زیادة 

، والذي یتوقع أن یؤدي إلى ”988قانون فدرالي جدید ینتظر التنفیذ وقد أقام خط اتصال أزمات ساخن قومي مبسط "
 زیادة االستجابات دون تدّخل جھات انفاذ القانون، مثل موبایل كرایسز. في حین أن ھذه التغییرات إیجابیة، فمن الحكمة

اتخاذ خطوات على المدى القریب لضمان أن خدمة موبایل كرایسز ستكون جاھزة بالموارد الكافیة لمقابلة زیادة 
 المكالمات.

أجرى موظفو المدینة مناقشات أولیة مع كوم یونیتي حول طرق التوسع المحتملة. من خالل ھذه النقاشات تقرر أن یكون 
ج المختلط الحالي الذي یوّظف أفراد بصورة ثابتة خالل أیام األسبوع من االثنین الھدف المنشود ھو أن یتم استبدال النموذ

مساء ومستشارین تحت الطلب بعد الساعات الرسمیة بنظام مركزي  8صباح حتى الساعة  8إلى الجمعة من الساعة 
سرعة التدّخل ویساعد  یوظف أفراد على مدار الساعة والیوم والسنة. التحول عن نظام المستشارین عند الطلب سیحقق

على ثبات العاملین بما یقلل من معدل تبدیل الموظفین ویعزز اتساق الخدمة ویساھم في بناء عالقات أقوى بین جھات 
إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة اآلخرین في المجتمع. إضافة إلى تكالیف الموظفین االضافیة (األجور والمزایا)، ستكون 

 عمل جدید ومركبة إضافیة وتكالیف الوقود والصیانة اإلضافیة.ھناك حاجة لتوفیر مقر 

التوسع التدریجي نحو ھذا الھدف یمكن تحقیقھ ولكن ھناك حاجة إلى مزید من الحوار لتحدید أنسب الخطوات أثناء 
المضي إلى األمام. حالیًا، تقدم موبایل كرایسز خدمة على مستوى المقاطعة ولیس معلوما في الوقت الراھن توفّر جھات 

وتوفیر موارد لتحقیق ھذا التوسع. توسیع الخدمة في مدینة  حكومیة أخرى في جونسون كاونتي ترغب في عقد شراكة
أیََوا سیتي دون بقیة المقاطعة سیؤدي في الغالب إلى المزید من التعقیدات التي تتطلب وقتا مضافا لحلھا. الخطوة الھامة 

حلیل الذي أثبت قیمة التالیة في التخطیط للتوسع التدریجي ھي التحلیل الدقیق لمكالمات طلب الخدمة وسیساعد ھذا الت



في اتخاذ القرارات بشأن  GuideLinkوجاید لینك  Cross Parkغیر مقدرة عند تطویر مشروعي كروس بارك 
 أسبقیات أیام وأوقات العمل تواجد العاملین وكدلك الزیادة المتوقعة في عدد المكالمات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :5التوصیة رقم 
اتباعا لنموذج مشروعي كروس بارك وجاید لینك یجب على إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي تنسیق التعاون مع كوم یونیتي 

التخاذ نھج العدالة القائمة على البیانات عند وضع خطط توسیع خدمة  2021والحكومات المحلیة األخرى في عام 
 موبایل كرایسز الحالیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 )JECCانضمام خدمة موبایل كرایسز إلى المركز المشترك التصاالت الطوارئ (
یتم حالیًا بعث خدمات موبایل كرایسز إلى مواقع ثابتة في كل منطقة من مناطق الصحة العقلیة. في منطقة مدینة أیََوا 

ومقرھا في لین كاونتي. ھذا البعث منفصل عن خط الطوارئ  2فاوندایشن سیتي یتم بعث خدمة موبایل كرایسز بواسطة 
. یعني ذلك أن خدمة موبایل كرایسز تبعث المكالمات من أفراد الجمھور الذین یتعمدون االتصال بخط أزمات 911

عث خدمة . ال یتم ب2022المتوقع انجازه في یولیو من عام  988أو الخط الساخن الوطني  1ـ800ساخن مثل أرقام 
إال في حال طلب الخدمة بواسطة مسئول إنفاذ  911موبایل كرایسز إلى الحاالت التي یتلقى اتصالھا رقم الطوارئ 

 القانون بعد تقییم الموقف.

عند حدوث األزمات وفي العادة ال ترسخ األرقام الطویلة أمثال أرقام  911یتعلم الناس في سن مبكرة جًدا االتصال برقم 
سیساعد في ھذه الناحیة على المدى الطویل، ال تزال ھناك فرصة  988لذاكرة. في حین أن الخط الساخن في ا 1ـ800

. ھذه الخطوة یمكنھا 911لبحث بعث خدمة موبایل كرایسز من ذات موظفي االبتعاث الذین یقومون بتلقي مكالمات 
نفاذ القانون دون الحاجة إلى االعتماد على إعادة تحویل مئات المكالمات، إن لم یكن آالف منھا سنویًا بعیدا عن جھات إ

 تعوید الجمھور على الجھة التي یجب االتصال بھا في حال حدوث األزمات.

)، وھو مقر مركز بعث مكالمات JECCسیتطلب ھذا التغییر محادثات مكثفة مع المركز المشترك التصاالت الطوارئ (
حة العقلیة لإلقلیم. لتحقیق الدمج في المركز المشترك التصاالت لجونسون كاونتي وبعث مكالمات عملیات الص 911

الطوارئ، یجب تطویر بروتوكوالت الصحة النفسیة ومتطلبات التدریب المناسبة لمساعدة المرسلین على اتخاذ القرارات 
ركز المشترك المناسبة عند تلقي المكالمات. سیتم فحص ھذه البروتوكوالت من قبل اللجنة االستشاریة لمستخدمي م

التصاالت الطوارئ والتي تضم ممثلي جھات إنفاذ القانون المحلیة وممثلین من دائرة اإلطفاء ومقدمي الخدمات الطبیة 
الطارئة. بالتالي، سیتعین على مجلس سیاسات المركز المشترك التصاالت الطوارئ أیًضا الموافقة على ھذا التوسع في 

مدینة أیَوا سیتي لھا تمثیل في ھذه الھیئات، فإنھا تفتقر إلى أغلبیة مسیطرة وبالتالي الخدمات والمسؤولیات. في حین أن 
سیكون التعاون بین الجھات الحاكمة ضروریًا مجددا لتحقیق ھذا الھدف. إذا تمت الموافقة فھناك قرارات أخرى تحتاج 



زة الرادیو واألجھزة المنقولة وإحداثیات نظام أیًضا إلى المناقشة وتوفیر الموارد، بما في ذلك توزیع التقنیات مثل أجھ
 ).GPSتحدید المواقع العالمي (

لحسن الطالع، فإن موظفي بعث المركز المشترك التصاالت الطوارئ لھم بعض الخبرات سابقة في بروتوكوالت بعث 
وان مدمجین مسبقا في الخدمات المدنیة. ضباط خدمة المجتمع في مدینة أیََوا سیتي وكذلك العاملین في خدمات الحی

. أن العمل الذي تم إنجازه في السابق إلقامة وسائل االستجابة المدنیة المذكورة یقلل صعوبة المسار 911منظومة بعث 
 المستقبلي ویجعل منھج العمل الجدید أكثر راحة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :6التوصیة رقم 
صحاب المصلحة من منطقة الصحة العقلیة وفریق موبایل كرایسز التابع لكوم یونیتي وعاملي على المدینة دعوة أ

 911لمناقشة دمج خدمات موبایل كرایسز في نظام بعث الخدمات  المركز المشترك التصاالت الطوارئومجلس إدارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لمجتمعتقییم مناصب ضباط خدمة ا
توظف إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي ثالثة ضباط خدمة مجتمعیة مدنیین. قد یالحظ الجمھور منسوبي ھذه المناصب 
الوظیفیة من مركبات الشحن البیضاء التي یقودونھا في أنحاء المجتمع. تساعد ھذه الوظائف المدنیة في عدد من 

. داخلیا، یساعد ضباط خدمة المجتمع في تغطیة ومعاونة وظیفة الـ الواجبات داخل قسم الشرطة وفي الخارج مع المجتمع
"ستیشن ماستر" ویساعدون في واجبات صیانة المركبات كما یساعدون أیضا في معالجة األدلة. خارجیا، یساعد الضباط 

ا إلى ذلك)، كما في مھام مراقبة حركة المرور الروتینیة (إزالة المخاطر عن الطریق وتحضیر معدات مراقبة السرعة وم
استجاب ضباط  2019یمكنھم النظر في بعض نواحي إنفاذ القانون البسیطة مثل مخالفات مواقف السیارات. في عام 

 مكالمة طلب خدمة في المجتمع. 4400خدمة المجتمع ألكثر من 

المجتمع. یجب اجراء دراسة مضت عدة سنوات منذ إجراء إدارة الشرطة آلخر مراجعة شاملة لوظائف ضباط خدمة 
تحلیلیة قائمة على بیانات مكالمات طلب الخدمة لبحث المتغیرات التي قد تستوجب تعدیل الوصف الوظیفي الحالي. إن 
كان واردا نقل مھام إضافیة إلى ضباط خدمة المجتمع، فسیلزم إجراء مراجعة شاملة للوظیفة لفھم ضروریات تغییر 

أن موظفي بلدیة المدینة الحالیین لیس لدیھم المقدرة لزیادة المھام بصورة كبیرة، ھذه الراتب والتصنیف. في حین 
الدراسة قد یكون لھا أثر على القرارات بشأن زیادة وظائف ضباط خدمة المجتمع بما یقلل الضغط إلضافة وظائف 

 ضباط دوریات محلّفین.

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :7توصیة رقم ال
یجب على إدارة الشرطة إجراء مراجعة شاملة لوظیفة ضابط خدمة المجتمع المدني تقوم على البیانات وتحدد إن كانت 

 .ھذه الوظائف المدنیة قادرة على تحویل مھام من العاملین المحلفین في أمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور
الحوارات حول القضاء على أداء الشرطة المتحیز تتضمن في كثیر من األحیان النظر إلى التعدیالت التي تؤدي إلى 

وقیفات المروریة. أدى ھذا بالبعض تقلیل دور الشرطة في الحاالت التي تنطوي على فرص أكبر لتصعید الموقف مثل الت
) كطریقة لتعزیز السالمة في الطرق مع القضاء على التوقیفات ATEإلى طرح فكرة اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور (

المروریة المتحیزة سواء كان التحیز حقیقیا أو متصورا. أسالیب اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور األكثر شیوعا تشمل 
ات وتقنیات المراقبة لتحدید مخالفات السرعة وتجاوز اإلشارة الحمراء في المناطق عالیة االحتمال وانفاذ استخدام الكامیر

والیة تستخدم كامیرات اإلنفاذ اآللي  19، كانت والیة أیََوا واحدة من 2018القوانین المروریة لھذه المخالفات. منذ 
 لحمراء.لقوانین المرور في مخالفات السرعة وتجاوز االشارة ا

تقدم موظفو المدینة بمقترح استخدام وسائل اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور للمساعدة في إنفاذ قوانین المرور.  2011في 
. فیما عمل الموظفون للتنسیق 2012توافق المجلس مع توصیات موظفي المدینة وأصدر مرسوم تمكیني في أوائل عام 

من السكان المحلیین بتسلیم مبادرة لمنع استخدام وسائل اإلنفاذ اآللي لقوانین مع وزارة النقل بالوالیة، قامت مجموعة 
أصدر مرسوم یمنع استخدام وسائل اإلنفاذ اآللي لقوانین  2013المرور. تبعا لذلك غیر مجلس المدینة فكره وفي عام 

وم ویجب رفعھ قبل أن تتمكن بلدیة المدینة المرور في مدینة أیََوا سیتي. ال یزال ھذا المنع قائما في قانون المدینة حتى الی
من البدء باستخدام ھذه التقنیات. إن تم ذلك، فیجب أن یتوقع مجلس المدینة جدال كبیرا في المجتمع حول الفائدة من نظم 

مصدرا  اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور. على الرغم من استخدام ھذه التقنیات بفعالیة في بعض المجتمعات إال أنھا قد تكون
 رئیسا لتباین اآلراء ونقطة خالف دائمة في المدن التي تستخدمھا.

شھدت الدورات التشریعیة العدیدة األخیرة للوالیة نشاطا منتظما حول ھذا الموضوع، بما في ذلك تقدیم مقترحات لمنع 
ھذه األجھزة من خالل تنظیم  اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور بالكامل وكذلك مقترحات لتقلیص مقدرة المدن على استخدام

قوانین الكامیرات وإعادة جزء من ایراداتھا المالیة إلى الوالیة. نقاط االھتمام األخرى التي أثیرت بشأن استخدام معدات 
اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور تشمل شكاوى اإلجراءات الرسمیة الالزمة واالعتبارات اإلنصاف فیما یتعلق بالغرامات 

 التي قد تؤدي إلى تغذیة دورات الفقر والتمییز.المروریة 

ھناك عدد من جھات االختصاص في والیة أیََوا تستخدم اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور على نظام الطرق الرئیسي بالوالیة، 
رغب بما في ذلك المدن الكبرى دي موین ودافنبورت وكاونسل بلفز ومسكاتین وسو سیتي وسیدار رابیدز وواترلو. إذا 

مجلس المدینة في المضي قدما في دراسة وسائل اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور، سیحتاج الموظفون إلى تقییم البیانات من 



. 6و 1ھذه المدن والعمل على فھم قواعد ولوائح واجراءات التطبیق على طرق الوالیة بما في ذلك الطرق السریعة 
 واقع التي تكون فیھا الكامیرات أكثر فعالیة في تقلیل من الحوادث.سیحتاج الموظفون أیًضا إلى وقت لتقییم الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :8التوصیة رقم 
یجب على مجلس المدینة تحدید إن كانوا یرغبون في إعادة النظر في مفھوم اإلنفاذ اآللي لقوانین المرور. إذا رغب 

التقنیة، فیجب تقدیم التوجیھ لموظفي البلدیة حول نوع المعلومات المطلوبة المساعدة على اتخاذ مجلس المدینة في بحث 
 قرار مستنیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستجابة المشتركة (االستجابة مع دور ثانوي لجھات إنفاذ  4.3
 القانون)

تكون أسبقیات المجتمع، سیستمر وجود حجم كبیر من مكالمات طلب  على الرغم أن منع وتحویل المكالمات یجب أن
الخدمة التي تكون استجابة الفریق المدني لھا غیر مریحة أو غیر آمنة. یتضمن ذلك المواقف التي تشتمل على أسلحة أو 

. بعض ھذه أشخاص لھم سیرة عنف معروفة، أو العوامل األخرى المماثلة التي قد تتكشف خالل مجریات االستجابة
 المكالمات یمكن االستجابة لھا بفریق مشترك یشمل مسئول إنفاذ قانون وأخصائي صحة عقلیة مدني.

فرضیة فریق االستجابة المشترك ھي استخدام فرد إنفاذ القانون للتأكد أن  في حین أن طبیعة المكالمات متغیرة، فإن
أخصائي الصحة العقلیة المدني من تولي الدور الرئیسي لالستجابة. الموقف أمن منذ بدایتھ واإلبقاء علیھ آمنًا حتى یتمكن 

من األفضل أن یرتدي مسؤول إنفاذ القانون زیًا خفیفا لتقلیل فرص إثارة الشخص المتعرض ألزمة. مثل ھذه الفرق 
رطة سیدار أنشئت واستخدمت بنجاح في عدید من وكاالت إنفاذ القانون األخرى. على المستوى المحلي، حققت إدارة ش

)، وھي منظمة غیر ربحیة تقدم Foundation 2( 2رابیدز نجاًحا كبیًرا بتطبیق ھذا النموذج بالتعاون مع فاوندیشن 
 خدمات األزمات في لین كاونتي.

انضم موظفو المدینة إلى جونسون كاونتي (مكتب الشریف وبرنامج جایل التیرناتف) وكوم یونیتي  2020في أكتوبر 
في التقدم والحصول على المنحة التي أتاحتھا خدمات الصحة العقلیة واإلعاقة للمنطقة الشرق أوسطیة  كرایسز سرفسز

)ECR ستتیح المنحة تطویر وتنفیذ برنامج استجابة ُشَرطیة مدنیة مشتركة في إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي. توفّر .(
ظیف لھ بواسطة كوم یونیتي كرایسز سرفسز (فریق موبایل المنطقة الشرق أوسطیة بھذه المنحة التمویل لمنصب یتم التو

٪ في السنة 50٪ منھا في السنة الثانیة و 75كرایسز). تعھد التمویل یشمل كامل تكالیف العاملین في السنة األولى و 
رطة ستقوم ٪ في السنوات الرابعة وما یلیھا. في حین أن الوظیفة تتبع إلى كوم یونیتي إال أن إدارة الش25الثالثة و 

 بالتكفل بجانب الراتب الذي ال تغطیھ المنحة.

لبحث ھیكلة  2تجري بلدیة المدینة حوارات مع المنطقة الشرق أوسطیة وكوم یونیتي وكرایسز سرفسز وفاوندیشن 
أحضرت خبرة كبیرة من برنامجھا الناجح مع إدارة شرطة سیدار رابیدز وسیساعد التوجیھ  2البرنامج. فاوندیشن 



دریب والخبرات المقدمة منھم على ضمان نجاح برنامج االستجابة المشتركة في مدینة أیََوا سیتي. فور انجاز والت
 مذكرات التفاھم سیتم تزوید مجلس المدینة بمزید من المعلومات ویطلب منھ التعھد بالبرنامج رسمیا.

المكالمات الفردیة لطلب الخدمة. وكاالت إنفاذ القانون األخرى تتجاوز فوائد برنامج االستجابة المشتركة المردود من 
التي تبنت ھذا النموذج وجدت أن وجود ھذا المنصب داخل إدارة الشرطة یزید من الوعي العام بخدمات موبایل كرایسز 

ات التقدیر للضباط ویزید من عدد حاالت التحویل التي تقوم بھا جھات إنفاذ القانون. یمكن للبرنامج أیضا أن یفید مقدر
كما یمكن للوظیفة المدنیة أن تلعب دورا في تدریب ضباط الشرطة على أسالیب تھدئة المواقف وتثقیف المجتمع حول 
الموارد لمنع المكالمات والفرص المتاحة لتحویلھا. أخیرا، من السھل توسع البرنامج في المستقبل إذا توفرت الرغبة 

 وسع في المستقبل لضمان توفر فرق االستجابة المشتركة في العمل في كافة األوقات.وستكون ھناك حاجة إلى ھذا الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :9التوصیة رقم 
وكوم یونیتي كرایسز سرفسز في تطویر  2یجب أن ینضم مجلس المدینة وإدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي مع فاوندیشن 

فریق استجابة مشترك یزاوج بین ضابط شرطة مدرب بشكل خاص وأخصائي صحة نفسیة من خدمة موبایل وتنفیذ 
كرایسز التابعة لكوم یونیتي. سیتم تمویل البرنامج بالشراكة مع منطقة الصحة العقلیة الشرق أوسطیة وسیشمل وظیفة 

 جدیدة لضابط شرطة متخصص یتم اضافتھا بتخفیض وظیفة رقیب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حفظ التوازن والربط (دور رئیسي لجھات إنفاذ القانون) 4.4
على الرغم من كل جھود المنع والتحویل واالستجابة المشتركة، سیستمر وجود حاالت مكالمات لطلب الخدمة تتطلب 

مات المواقف المتقلبة التي تشكل فیھا السالمة تدخل جھات إنفاذ القانون للسیطرة على الحدث. تتضمن مثل ھذه المكال
العامة مصدر قلق واضح وكذلك عندما ال یتوفر فریق االستجابة المشتركة أو خدمات موبایل كرایسز للتعامل مع 
المكالمة بالسرعة المناسبة. لھذه المواقف، تحتاج بلدیة المدینة إلى ضمان أن ضباط الشرطة على درجة مناسبة من 

وأن تركیزھم منصب على تأمین مشھد الحدث وتھدئة الخطر المباشر أو األزمة. بعد استقرار الحالة، یجب أن التدریب 
 یكون للضباط موارد متاحة بخالف الحبس وغرف الطوارئ لربط األشخاص بھا وتلقیھم المتابعة الالزمة.

 تدریب تدخل األزمات
ذ القانون في جونسون كاونتي بشكل كبیر في التدریب على تدخل خالل السنوات العدیدة الماضیة استثمرت وكاالت إنفا

). إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي واحدة من مجموعة منتقاة من اإلدارات في والیة أیََوا وعلى المستوى القومي CITاألزمات (
ساعة ویقدم لضباط إنفاذ القانون  40التي تطالب كافة ضباطھا بتلقي تدریب تدّخل األزمات. ھذا البرنامج التدریبي یستغرق 

وغیرھم من عناصر االستجابة األولى مع تركیزه على أفضل سبل االستجابة لألفراد الذین یتعرضون ألزمة متصلة بالصحة 
 العقلیة أو مسائل تعاطي المواد.



م. الشركاء وأصحاب تنسق الوكاالت الشریكة في جونسون كاونتي مع بعضھا لتقدیم تدریب لمدة أسبوع یتوفر طوال العا
المصلحة بخالف جھات إنفاذ القانون تضم برنامج جیل دیفریشن من جونسون كاونتي وخدمة موبایل سیرفز وتحالف 
اإلصابات الدماغیة وخدمات ومیدوالرك للطب النفسي وخدمات بریلود ومأوى المدینة وكروس بارك بالس والتحالف القومي 

ھو تثقیف ضباط الشرطة حول تمییز الشخص المتعرض ألزمة والتدخل بصورة صحیحة  للصحة العقلیة. الھدف من البرنامج
عند التعامل مع الموقف وعلى وجھ الخصوص، تلقي التدریب في جوانب مثل تھدئة المواقف ومھارات االستماع الفاعل. 

وتجارب الطفولة السیئة تشتمل موضوعات فترة األسبوع على استجابة تدّخل األزمات وحلقة نقاش حول تجربة معاشة 
وتدخالت األطفال والمراھقین ومرض التوحد واإلصابات الدماغیة واإلدمان واالضطرابات المتزامنة واضطرابات االنتحار 
واالضطرابات المزاجیة واضطرابات الشخصیة والھذیان المتحمس وقانون الصحة العقلیة واالعاقة الذھنیة والتشرد 

 .واالستجابة موبایل كرایسز

تضم إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي حالیًا ستة مدربین معتمدین لتدریب تّدخل األزمات باإلضافة لدور ھؤالء الموظفین الستة 
كمدربین معتمدین لتدریب تّدخل األزمات، یقوم اثنان بتقدیم تدریب مستمر لوكاالت إنفاذ القانون الخارجیة والشركات. لقي 

دمتھ اإلدارة ترحیبا كبیرا وكذلك تم ُطلب مدربي تّدخل األزمات للمشاركة في مؤتمرات على ھذا التدریب الخارجي الذي ق
 مستوى الوالیة وفي المؤتمر الدولي لتدریب تّدخل األزمات.

أّدى تعّھد إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي بتدریب تدّحل األزمات إلى تحسین الخدمة المقدمة إلى المجتمع كما أدى أیضا إلى 
ادة الوعي بأزمات الصحة العقلیة وزیادة الحاالت المحّولة إلى موبایل كرایسز وكذلك ساعد في توسیع ثقافة حل المشكالت زی

 والتعاطف في االستجابة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :10التوصیة رقم 
ن یتلقى جمیع ضباط الشرطة تدریب تدخل األزمات یجب على إدارة شرطة بمدینة أیََوا سیتي االستمرار في ضمان أ

األّولي والتثقیف المستمر الالحق في أسالیب تھدئة المواقف. ستواصل الدائرة تشجیع العاملین للحصول على تأھیل 
 تدریب تّدخل األزمات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجرعات الزائدة من المواد األفیونیةستخدام ناركان لمعالجة ا
في كثیر من األحوال تكون إدارة الشرطة ھي أول الحاضرین إلى مسرح طلب الخدمة ویقوم ضباط الشرطة بكل ما في 
وسعھم لحفظ توازن المواقف وتقدیم الرعایة للضحایا أو األشخاص المتعرضبن ألزمة. إحدى الطرق التي تمكن اإلدارة 

مساعدة الجمھور بشكل أفضل ھي استخدام ناركان وھو أحد مضادات األفیون التي یمكنھا معالجة آثار الجرعات من 
الزائدة من األفیون بسرعة. تم تصمیم الدواء لالستخدام بواسطة عناصر االستجابة األولى ومقدمي الرعایة وال یحتاج 

الالزمة یمكنھ إنقاذ األرواح ویتیح ألخصائي العالج الذین  إلى تدریب طبي رسمي لمناولتھ. استخدام ناركان بالسرعة
 یصلون إلى موقع الحدث بعد الشرطة مزید من الوقت للعنایة بالشخص المتعرض لألزمة بالصورة المالئمة.



من شھر بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بوالیة أیََوا سیبدأ جمیع ضباط شرطة مدینة أیََوا سیتي في حمل ناركان اعتبارا 
دیسمبر لالستجابة بشكل أفضل لضحایا الجرعات الزائدة من المخدرات. ھذه االستراتیجیة لتقلیص الضرر تم تحقیقھا من 
خالل تبرع إدارة الصحة العامة لوالیة أیوا بجرعات ناركان ووضعت إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي إرشادات معیاریة 

 ن.جدیدة وتدریبا على كیفیة مناولة ناركا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :11التوصیة رقم 
یجب أن تتشارك إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي مع إدارة الصحة العامة بوالیة أیََوا للبدء في حمل ناركان لمساعدة 

الحدث لتولي ھذه  األشخاص الذین یعانون من فرط األفیون بشكل أفضل عندما ال یتوفر أخصائي عالجي في مسرح
 الرعایة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )CAREالتنسیق والتقییم واالستجابة والمشاركة (
ساعدت إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي، من خالل أعمال مبادرة العدالة القائمة على البیانات، على تقدیم معلومات عن 

. كیر ھي وسیلة إبالغ عبر اإلنترنت تمكن وكاالت إنفاذ القانون من الفھم الجید )CAREاسم كیر(تطویر نظام أطلق علیھ 
للمسائل المحیطة بمكالمات طلب الخدمة ذات العالقة بأشخاص متعرضین ألزمات. سیتیح استخدام كیر لإلدارة فھم 

الیة وتحدید إذا كان التدریب متوافقًا مع أنواع أفضل لعدد أنواع مكالمات األزمات وكیفیة ترتیبھا وأسالیب معالجتھا بفع
المكالمات المستلمة. باإلضافة إلى ذلك یمكن للنظام تكملة عملیة التحویل آلیا بحیث یمكن لمقدمي الخدمات المحلیین 

 التواصل بسرعة وسھولة مع األشخاص المستفیدین من الخدمات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :12التوصیة رقم 
یجب على إدارة شرطة مدینة أیوا المضي في تطبیق نظام المعلومات التنسیق والتقییم واالستجابة والمشاركة " كیر" 
لتحسین استجابة وتدریب ضباط الشرطة وكذلك لزیادة الجھود لتوسعة التحویل لمقدمي الخدمات المحلیین ومعالجة 

 .التحویل آلیا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) GuideLinkاالستخدام والتخطیط المستقبلي لمركز جاید لینك (

خطوة ھامة للمجتمع. سیتیح مركز جاید لینك  2021یُعد افتتاح مركز جاید لینك في مدینة أیََوا سیتي المتوقع في فبرایر 
لحاجة إلیھ (بخالف الحبس أو غرفة الطوارئ) لألشخاص الذین یحتاجون إلى نوع إلى جھات إنفاذ القانون بدیال تزداد ا

من المساعدة المتخصصة عند التعرض ألزمة أو مسألة إدمان. سیعزز ھذا المرفق الخدمات المقدمة إلى أصحاب الحاجة 
لوب في المدى القریب بطریقة غیر عقابیة ویتیح الفرصة لألشخاص الذین یتعرضون ألزمات للحصول على العون المط

 والبعید.



یجب أن ترصد إدارة الشرطة عن كثب طریقة استخدام الضباط لمركز جاید لینك والتأكد من مضاعفة الفائدة من استخدام 
ھذا المرفق. یجب أن یخصص رئیس الشرطة فریق قیادة لتولي مسئولیة ھذه الدراسات التحلیلیة على مستوى إدارة 

الشرطة بمراجعة تقاریر االستخدام الدوریة ویجب أن تتضمن ھذه التقاریر تحلیال لالستجابات الشرطة كما یقوم رئیس 
التي سنحت فیھا الفرص الستخدام جاید لینك ولكن لم یتم ذلك االستخدام لسبب من األسباب. مثل ھذه األحوال یجب 

 مراجعتھا مع المتابعة والتدریب إلى ضباط الشرطة المشاركین. 

جب على اإلدارة المشاركة بفعالیة في الحوارات بین الحكومات حول نشاطات جاید لینك وفرص التوسع أخیرا، یتو
المستمر وزیادة المشاركة في المجتمع. ستكون جھود التخطیط المستقبلي مھمة خاصة بعد اتضاح نواقص الخدمات عقب 

 .2021افتتاح المرفق في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :13التوصیة رقم 
یجب أن یخّصص رئیس الشرطة فریق قیادة لتولي الدراسات التحلیلیة حول استخدام إدارة الشرطة لمركز جاید لینك 

وللمشاركة بنشاط في التقییم وجھود التخطیط بین الحكومات لبحث تلبیة المرفق الحتیاجات المجتمع المتجددة على أفضل 
 وجھ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منصب خدمات الضحایا

كما ورد سابقًا في ھذا النص، أنشأت إدارة الشرطة منصب لخدمات الضحایا بالتشارك في دراسة عملیة مع طالب درجة 
مة على رعایة ورفاھیة ماجستیر. بدأ الطالب العمل مع فریق التحقیقات التابع لإلدارة قبل عامین وركز بصورة تا

على أن یكون 2020الضحایا. بدعم من مقدمي الخدمات االجتماعیة المحلیین، صادق مجلس المدینة في خریف عام 
المنصب دائم وحالیا، تعمل مدینة أیََوا سیتي على تعیین شخص مدني تلقى تدریبا في العمل االجتماعي بصورة دائمة في 

 منصب منسق خدمات الضحایا.

لتحقیق أعلى فعالیة لھذا المنصب الدائم الجدید، یجب أن تعمل إدارة الشرطة بشكل لصیق مع مقدمي الخدمات 
االجتماعیة المحلیین لضمان توفر العالقات القویة وقنوات االتصال. سیلعب منسق خدمات الضحایا دورا مھًما في تعزیز 

مات غلى الخدمات الالزمة في المجتمع. ستساعد ھذه ھذه االتصاالت وضمان حصول الضحایا الذین یتعرضون لصد
الجھود على ضمان عدم تكرار تعرض الضحایا لألذى كما ستساعد على ضمان مقدرتھم على االنطالق بحیاتھم في 

 وجود الدعم والرعایة المقدمة من بلدیة المدینة ومجتمع مدینة أیََوا سیتي الكبیر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :14التوصیة رقم 

یجب على منسق خدمات الضحایا التواصل في اجتماعات منتظمة مع مقدمي الخدمات المحلیین بغرض التقییم المستمر 
للطرق التي تمكن إدارة شرطة مدینة أیوا سیتي من االستفادة القصوى من االخصائیین في ھذه المنظمات لمساندة 

 دمات واألزمات.الضحایا الذین یتعرضون للص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ُمستھِدف للمردود: التعھد بأداء شرطة غیر متحیّز
إن تقلیص الفوارق العرقیة عند التعرض لتماس مع جھات إنفاذ القانون وما ینتج عن ھذا االتصال ظل محورا رئیسیا 

الشرطة. كانت مطالبة المجتمع صریحة لتطبیق العدالة العرقیة في إجراءات السالمة یقود الحوار حول إعادة ھیكلة 
العامة بمدینة أیََوا سیتي تماشیا مع الرد الواسع على الظلم والعنف المنھجي تجاه األمریكان السود. ال یمكن اغفال البحث 

ید من التوصیات الواردة في ھذه الخطة تتناول المكثف الدال على الفروقات العنصریة في نظام العدالة الجنائیة. العد
القضایا التي تتقاطع مع مسائل العنصریة كما تقترح خطوات مستقبلیة إلزالة ھذه الفروقات. إضافة إلى ذلك، فإن 
التوصیات الواردة في ھذا القسم تم تحدیدھا على وجھ الخصوص كفرص لمعالجة التفرقة والعنصریة المنھجیة بشكل 

 مباشر.

 التدریب في إدارة الشرطة 4.5
توفر أكادیمیة إنفاذ القانون في والیة أیََوا األساس التدریبي لجمیع ضباط الشرطة بالوالیة ولألكادیمیة العدید من أوجھ 

ساعة یتلقاھا ضابط الشرطة. في حین أن أكادیمیة إنقاذ القانون تقدم  600التدریب األساسي الوظیفي التي تزید عن عدد 
مل مواضیع مثل أداء الشرطة غیر المتحیز، والعالقات العرقیة، واالخالقیات والمھنیة، والدفاع اللفظي تدریبا یش

والتأثیر، والمراجعة المراعیة للصدمات، إال أن ھذه المواضیع تمثل نسبة صغیرة من جملة ما یتلقاه ضابط الشرطة 
 الجدید من تدریب.

في أسلوب تدریب أكادیمیة إنفاذ القانون، إال أن لھا المقدرة على ذلك في برنامج على الرغم أن مدینة أیََوا سیتي ال تتحكم 
التدریب المیداني المحلي. برنامج التدریب المیداني ھو تدریب معترف بھ على المستوي القومي تم إعداده لمساعدة 

اذ القانون) إلى تطبیق المھارات المتعلمة ضباط الشرطة المؤقتین على االنتقال من البیئة الدراسیة (في العادة أكادیمیة إنف
في المواقف العملیة. تم اختیار ضباط التدریب المیداني لقدراتھم على أداء أعمالھم بشكل مھني ونقل المعرفة الالزمة. 

 یجب على جمیع ضباط التدریب المیداني حضور تدریب متخصص في التدریب المیداني وعملیة التقییم.

ب المیداني والتقییم في إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي إلى خمس خطوات للتدریب أو التقییم وتشتمل تنقسم عملیة التدری
أسبوعا من التدریب یتم فیھا تخصیص ثالثة ضباط تدریب میداني مختلفین على األقل للعمل  16على ما ال یقل عن 

لمناوبات أثناء انتقالھم إلى خطوة التدریب أو معھم في مختلف مھام الدوریات. یقوم ضباط الشرطة المؤقتون بتبدیل ا
التقییم التالیة وتمثل كل خطوة وقتا مستغرق في مختلف المھام وخبرات التعلم المختلفة. بھذه الطریقة تضمن إدارة شرطة 

دریب مدینة أیََوا سیتي تعرف ضباط الشرطة على المسؤولیات المتعددة الالزمة. تم تنسیق الخطوات الخمس لعملیة الت
 والتقییم المیدانیة لتوفیر التالي:

 نھج منظم للتدریب في المیدان •

 تدریب متسق وموحد •

 وسائل تطویر القدرة على أداء المھام الالزمة لتنفیذ مھام الدوریات الفردیة بكفاءة •



 التعریف بجمیع نواحي أدوار ومسؤولیات ضابط الشرطة •

لتابعین لإلدارة والذین یقومون بمساعدة ضباط الشرطة المؤقتین فرصة التعلم من عدد من ضباط التدریب المیداني ا •
 على معرفة سیاسات وتدابیر اإلدارات.

یتطلب برنامج التدریب المیداني الحالي من الضباط المؤقتین مراجعة سیاسات اإلدارات مثل تلك المتعلقة بالتصنیف 
عملیة مستقبال بتخصیص وقت وموارد تدریب موجھة العنصري وأداء الشرطة غیر المتحیز. ومع ذلك، ینبغي تعدیل ال

وھادفة لضمان فھم جمیع ضباط الشرطة الجدد لتاریخ عمل الشرطة والتأثیرات غیر المنصفة في الماضي والحاضر 
على األقلیات المجتمعیة وكذلك فھم الخطوات الممكن اتخاذھا في مسار العمل الیومي لمناھضة التحیز والعنصریة. 

ذلك، یجب أن یوفر برنامج التدریب المیداني تدریبا إضافیا حول التدخل في األزمات وتھدئة الموقف وتوفر إضافة إلى 
خدمة موبایل كرایسز والخیارات األخرى في المجتمع لمنع وتحویل طلب الخدمة. سیتطلب ھذا الجھد مراجعة شاملة 

 براء خارجیین وأفراد المجتمع.لبرنامج التدریب المیداني وبحث شراكات تدریبیة وتثقیفیة مع خ
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 :15التوصیة رقم 
یجب على إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي إجراء مراجعة شاملة لبرنامج التدریب المیداني لضباط الشرطة المؤقتین وعقد 

الشرطة والتأثیرات غیر المنصفة على األقلیات المجتمعیة في شراكات مع المجتمع لتوسیع التدریب عن تاریخ أداء 
الماضي والحاضر والخطوات التي یمكن لضباط الشرطة اتباعھا في مسار عملھم الیومي لمناھضة التحیز والعنصریة 

 والتدخل في األزمات وتھدئة المواقف واإللمام بالمصادر المتوفرة في المجتمع لمنع وتحویل طلب الخدمات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدورات التدریبیة السابقة والسنویة

ركزت إدارة الشرطة في السنوات القریبة الماضیة على مضاعفة فرص التدریب للعاملین إلى أبعد من موضوعات إنفاذ 
 القانون المعروفة. اشتملت أمثلة ھذا التدریب على ما یلي:

 )LGBTQات مع المجتمعات ذات المیول الخاصة (+تعزیز العالق •
 التركیز على التنوع •
 الصحة العقلیة لقدامى المحاربین •
 الكفاءة الثقافیة •
 الصحة النفسیة •
 األخالقیات والُمثُل •
 أداء الشرطة المتحیز / التصنیف العنصري •
 العمل الشرطي العادل وغیر المتحیز •
 مرض الزھایمر والتوحد •
 لتدخل في األزمات •
 ئة المواقفتھد •
•  ً  التواصل الفعال مع األفراد العدوانیین والمصابین بأمراض عقلیة والمضطربین عاطفیا
 إعاقات النمو والخرف •



 عواقب وآثار تفاعالت الشرطة مع األقلیات المجتمعیة •
 التدّخل في جرائم الكراھیة والتحقیق فیھا •

مبتكرة ومتقدمة لضباطھا وإذا أمكن، تحدید ضباط الشرطة یجب أن تستمر إدارة الشرطة في البحث عن فرص تدریب 

ینبغي لإلدارة خالل العام . أصحاب األداء المتمیز الذین یمكن أن یصبحوا مدربین معتمدین في موضوعات متخصصة

مھم ، من ال"واجب التدخل"بعد اصدار األمر العام الجدید . المقبل أن تسعى حثیثا إلى تدریب تدخل الماّرة الحاضرین
للغایة أن یحصل ضباط الشرطة على التدریب والثقة الالزمین للتدخل لمنع ضباط إنفاذ القانون اآلخرین من إظھار أداء 

 .شرطة متحیز أو استخدام القوة المفرطة

واحدة من فرص التدریب المتمیزة ھي برنامج الشرطي المبتكر في مدینة جورج تاون بمشاركة مؤسسة شیبرد مولین 
. ھذا المشروع (ABLE)یة العالمیة. ابتكرت مدینة جورج تاون مشروع الماّرة الحاضرین الفاعلین إلنفاذ القانون القانون

یمّكن من إعداد ضباط الشرطة للتدّخل لمنع الضرر ولخلق ثقافة إنفاذ قانون التي تدعم تدخالت الزمالء. فرص التدریب 
مات المجتمعیة. تعمل إدارة الشرطة بالتنسیق مع الرابطة الوطنیة محدودة وتتطلب الحصول على رسائل داعمة من المنظ

) وبالك فویس بروجكت للتقدم بطلب لاللتحاق بالتدریب الذي یستغرق أربعة أیام. بدورھم، NAACPلنھضة الملّونین (
 الء في اإلدارة.سیتمكن الضباط الذین یكملون التدریب من نشر المعرفة المكتسبة وتقدیم التدریب لضباط الشرطة الزم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :16التوصیة رقم 
من برنامج أداء الشرطة  (ABLE)یجب على إدارة الشرطة السعي إلى تدریب الماّرة الحاضرین الفاعلین إلنفاذ القانون 

 الفاعل وذلك بھدف إعداد ضباط الشرطة للتدخل لمنع الضرر وخلق ثقافة تدخالت الزمالء.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التدریب الموّجھ بالمجتمع

ھاما على الدوام، إال أن في حین أن تدریب الخبراء المتخصصین على مستوى الوالیة وعلى المستوى القومي یبقى 
ھنالك أھمیة متزایدة ألن تسعى إدارات الشرطة للتدریب المحلي من خالل عقد شراكات مع المنظمات والجماعات 
المجتمعیة. حققت إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي عمال جیدا في السابق بعقد شراكات مع وكاالت ومجموعات خدمات 

ھضة الملّونین للترتیب لتدریب یقوده المجتمع ولكن ھذه الجھود یمكن ویجب زیادتھا اجتماعیة مثل الرابطة الوطنیة لن
خالل السنوات القادمة. یمكن لفرص التدریب الموجھ محلیا تحقیق أثر كبیر حیث یمكن للمجتمع مشاركة التجارب 

ضیف الطابع اإلنساني على المعاشة وتحضیر حوار مفتوح وقائم على االحترام مع ضباط الشرطة بما یعزز المعرفة وی
 المسائل ویحقق التغییر بسرعة.

یجب على إدارة الشرطة خالل العامین المقبلین السعي للتدریبات المجتمعیة ذات الصلة بالعرقیة من خالل عقد شراكات 
المھاجرین  مع المنظمات، على سبیل المثال ال الحصر، بالك فویسز بروجكت والرابطة الوطنیة لنھضة الملّونین واتحاد



والالجئین وحكومة الطالب لجامعة أیََوا وریاضیو جامعة أیََوا. بادرت بلدیة المدینة مسبقا بفتح حوارات مع عدد من ھذه 
 المجموعات وستستمر في یحث الطرق التي تتیح للمجتمع تولي زمام تدریب إدارة الشرطة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :17التوصیة رقم 
یجب أن یلقى التدریب الموجھ بالمجتمع تركیز متزاید من إدارة الشرطة وخاصة فیما یتعلق بمسائل العرقیة. یجب على 

مثل بالك فویسز  اإلدارة السعي حثیثا لمختلف نشاط التدریب الموجھ بالمجتمع من خالل عقد شراكات مع مجموعات
بروجكت والرابطة الوطنیة لنھضة الملّونین واتحاد المھاجرین والالجئین وحكومة الطالب لجامعة أیََوا وریاضیو جامعة 

 .أیََوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون المدینة ومتغیرات سیاسات اإلدارات 4.6
المدینة على التزامھا باستمرار تطویر وتعدیل السیاسات المتعلقة بالشرطة في وضوح من الضروري أن تظل بلدیة 

وشفافیة. یجب أن تسعى اإلدارة على الدوام إلى خبرات العمل الجیدة من اإلدارات األخرى والنظر في التوصیات من 
 لبارزة في مجال إنفاذ القانون.المنظمات خارج جھات إنفاذ القانون التي تقوم بالبحث والتحلیل والنقد لألنماط ا

إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي ھي واحدة ضمن عشرة إدارات شرطة في والیة أیََوا حاصلة على اعتماد مفوضیة اعتماد 
٪ فقط من كافة وكاالت إنفاذ القانون في البالد على ھذا االمتیاز.  4)، وقد حصل CALEAوكاالت إنفاذ القانون (
فوضیة اعتماد وكاالت إنفاذ القانون ھو ترقیة تقدیم خدمات السالمة العامة وعلى وجھ الخصوص الغرض من برنامج م

 فإن أھداف المفوضیة تتلخص في التالي:

 تعزیز مقدرات منع الجریمة والسیطرة •
 وضع صیغ إجراءات اإلدارة األساسیة •
 خلق ممارسات عاملین عادلة ومناھضة للتمییز •
 ترقیة تقدیم الخدمات •
 ترسیخ التعاون والتنسیق بین الوكاالت •
 تعزیز ثقة المجتمع والعاملین في الوكالة •

یحفز برنامج االعتماد إدارة الشرطة على مداومة مراجعة السیاسات واإلیفاء بمعاییر ممارسات العمل الجیدة ویحّمل 
رة. یتطلب نیل االعتماد واإلبقاء علیھ (تم المراجعون الخارجیون اإلدارة المسئولیة عبر تقیدھا باتباع ھذه المعاییر المذكو

)، تخصیص جھد إدارة الشرطة لمراجعة السیاسات ومراقبة معاییر اإلدارة وااللتزام 2002اعتماد مدینة أیََوا سیتي منذ 
 بھا بصورة یومیة ولیس فقط خالل المراجعات السنویة أو دورات االعتماد البالغ مدتھا أربع سنوات.

یق جھود االعتماد بواسطة رقیب محلف في إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي وعلى المدى الطویل قد یكون من حالیًا، یتم تنس
األفضل توكیل ھذه الواجبات إلى منصب مدني من شأنھ أن یجلب منظور مغایر إلنفاذ القانون في تطویر السیاسات 

 وجھود مراجعة التقید وااللتزام.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :18التوصیة رقم 
یجب على مدینة أیوا سیتي بحث منصب مدیر برامج اعتماد مدني من شأنھ أن یجلب منظور مغایر إلنفاذ القانون في 

 تطویر السیاسات وجھود مراجعة التقید وااللتزام. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة العامة على الموقع اإللكتروني إلدارة الشرطة، ولمزید جمیع األوامر العامة لدائرة الشرطة متاحة للجمھور للمراجع 
من الشفافیة وألغراض المعلومات الراجعة من المجتمع، تتم مشاركة األوامر العامة التي یتم اضافتھا أو تعدیلھا في كل 

 ) للحصول على تعلیقاتھم قبل االعتماد النھائي.CPRBمرة مع مجلس استعراض أداء الشرطة (

ت اإلدارة بمراجعة وتنقیح األوامر العامة التالیة وقد تم االطالع علیھا بواسطة مجلس استعراض أداء قام 2020في 
 الشرطة:

 استخدام القوة •
 تسجیالت الكامیرا المثبتة على الزي الرسمي وتسجیالت مركبات الشرطة •
  اإلجراءات الخاصة باألحداث •

 

جدیدا: "واجب التدخل واإلبالغ" جاء ھذا األمر العام الجدید بعد أن تواثقت إضافة إلى ذلك، وضعت اإلدارة أمرا عاما 
دائرة الشرطة في مذكرة تفاھم مع جھات تطبیق القانون في المنطقة حول الموضوع. تم الترتیب لمذكرة التفاھم بمساعدة 

 الرابطة الوطنیة لنھضة الملّونین.

 

أمر من أوامرھا العامة وتشمل  36ن إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي تعتزم مراجعة ، فإ2021بالتطلع إلى السنة التقویمیة 
األوامر المطروحة للمراجعة التالي:

 التفتیش والمصادرة  •
 التحرش والتحرش الجنسي  •
 السلوك خارج ساعات العمل: سلطات االعتقال •
 أداء الشرطة القائم على التحیز •
 اإلجراءات المتعلقة باألحداث •
 إجراءات المحتجزین •
 األسلحة الناریة •
 األسلحة األقل خطورة •
 تحري التھجم الجنسي •
 واجب التدخل واإلبالغ •
 الحقوق المدنیة •

 مطاردات الشرطة •
 استجابات اإلنذار والباب المفتوح •
 نقل السجناء •
 استخدام القوة •
 العنف المنزلي •
 االعتقال  •
 االستجواب المیداني والتفتیش الشخصي •
 المخبرین •
تحقیقات حوادث إطالق النار والحوادث  •

 الممیتة



عالقات الشرطة بوسائل االعالم والبیانات  •
 العامة

 االستخبار الجنائي •
المواد المخدرة والجریمة المنظمة والعادات  •

 السیئة
 عملیات كالب الشرطة •
 تحقیقات الشئون الداخلیة •
 المركبات المتخصصة •
 الواجب الخفیف المؤقت •

 رض عقلياألشخاص المصابون بم •
 اإلدارة المالیة •
 التواصل والتنسیق والتعاون •
 كشف الكذب (بولي جراف) •
 اتفاقیات التعاقد وتوظیف تعاقد الخدمة •
 إجراءات اتصاالت الرادیو •
 اجراء فحص معلومات حامل الرخصة •
 إجراء الفحص االستقصائي للقضایا •

 احتواء األمراض المعدیة •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :19التوصیة رقم 
 2021أمر والمقرر مراجعتھا في عام  36یجب على إدارة الشرطة بذل الجھد الحثیث لتعدیل األوامر العامة البالغ 

اسات بما یضمن إزالة بحیث یتم ھذا التعدیل مع اعتبار تأثیر العنصریة والعرقیة وإجراء التعدیالت الالزمة على السی
عدم اإلنصاف العنصري من مخرجات ھذه السیاسات وتضمین بیان التأثیرات العنصریة في اجراءات المراجعة ابتداء 

 . ولكافة مراجعات األوامر العامة في المستقبل 2021من العام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مرسوم أداء الُشرطة غیر الُمتَحیّز
المسًودة األولیة لمرسوم أداء الُشرطة غیر الُمتَحیّز وكذلك أجیزت  2020نوفمبر  17أجاز مجلس المدینة بتاریخ 

دیسمبر لنظرھا نھائیا. صیغت لغة المرسوم رئیسیا  15المسًودة الثانیة بتاریخ األول من شھر دیسمبر وُحدد تاریخ 
نبراسكا ونّظم المرسوم سیاسات الشرطة التي تمنع التصنیف  –بواسطة الرابطة الوطنیة لنھضة الملّونین قطاع أیََوا 

ى العنصري وكافة أشكال أداء الشُرطة القائم على التحیّز. كذلك، یبین المرسوم إجراءات التظلمات لمن یتعرضون إل
سلوك ُشَرطي متحیز أو یكونوا شھودا علیھ ویستوجب المرسوم كذلك تلقي تدریبا ُشَرطیا سنویا حول التحیز الخفي 
واألھلیة الثقافیة وتدخالت الحاضرین أو المواضیع األخرى المشابھة. إضافة إلى ذلك ینص المرسوم على التدخل 

 والتبلیغ عندما یرى ضباط الشرطة أداء ُشَرطي متحیّز.

تقنین ھذه السیاسات یٌعًد خطوة ھامة حیث إنھ یزید من تعّھد المدینة بتحقیق أداء الُشرطة العادل والنزیھ ویزید وضوح 
ھذا االلتزام في نظر الجمھور. تساند المدینة الجھود األكبر للرابطة الوطنیة لنھضة الملّونین الساعیة إلدراج صیغة 

أن یساھم تبني مدینة أیََوا سیتي لمرسوم العمل الُشَرطي غیر الُمتَحیّز في تعجیل  مماثلة ضمن قانون والیة أیََوا ونأمل
المدن األخرى ووالیة أیََوا باتخاذ خطوات مماثلة حیث إن انتشار ھذه المبادئ على نطاق واسع أو على نطاق الوالیة 

 سیكون لھ أثر كبیر في إنفاذ القانون وأفراده العاملین في المستقبل.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :20التوصیة رقم 
الرابطة الوطنیة  یجب أن یتبنى مجلس المدینة مرسوم العمل الُشَرطي غیر الُمتَحیّز وأن تنشط بلدیة المدینة إلى جانب

 والناشطین اآلخرین في مساندة الدعوة إلى تبني لغة مشابھة في قانون الوالیة.  لنھضة الملّونین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموجھات المؤقتة بخصوص التوقیفات المروریة
ة بشأن إلى كافة ضباط الشرط 2020أصدر رئیس الشرطة المؤقت دینیس برزرتن موجھات جدیدة في شھر أكتوبر 

تقر التدابیر الجدیدة بوجود تباین في التوقیفات المروریة وما یترتب عنھا كما تالحظ إلى األضرار . التوقیفات المروریة

ھذه األضرار تعیق مقدرة اإلدارة على تحقیق مھمتھا في السعي للتعاون مع كافة . المجتمعیة الناتجة عن ھذه التباینات

 . المجتمع

تعطي توجیھ واضح إلى ضباط الشرطة بتركیز جھود إنفاذ قوانین المرور حول مسائل السائقین اإلرشادات الجدیدة 

النتیجة المرجّوة أن ینظر الجمھور إلى إنفاذ قوانین المرور على اعتبارھا إجراءات تتخذ في إطار . والسالمة العامة

یتسق القصد من اتباع توجیھ . سالمةضمان سالمة الجمھور ال أن تفسر كإجراء عقابي عن مسائل غیر متصلة بال

 .التوقیفات المروریة أیضا مع الھدف العام إلزالة مظاھر أداء الُشرطة المتحیّز

تمنع اإلرشادات ضباط الشرطة من تنفیذ توقیفات مروریة نتیجة الرتكاب مخالفات ثانویة أو مخالفات المشاة أو 

إذا تم تنفیذ توقیف بسبب . المتعلقة بمعدات السیارات والتجول المستھترالمخالفات التنظیمیة فقط، مثل المخالفات البسیطة 
لمعالجة أسباب  BULBSیتعلق بالسالمة العامة فسیقتصر اإلجراء على إصدار الضباط إلنذار أو تقدیم قسیمة برنامج 

ت التدقیق العشوائي على أخیرا، تمنع الموجھا. حدوث المخالفات الثانویة أو مخالفات المشاة أو المخالفات التنظیمیة

 . لوحات تسجیل السیارات دون وجود سبب یتعلق بالسالمة العامة وأن یكون ذلك السبب واضح وغیر متحیز

بعدھا تقرر اإلدارة تعدیل األمر أو . یوم 60صدرت الموجھات على أن تتم مراجعتھا بواسطة رئیس الشرطة خالل 
 .عاماعتماده بصورة دائمة بإجراء تعدیل أمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :21التوصیة رقم 
یجب على إدارة الشرطة أن تجعل قرار منع الفحص العشوائي للوحات تسجیل السیارات وتنفیذ توقیفات مروریة نتیجة 

 60یالت المقترحة وبعد انقضاء الرتكاب مخالفات ثانویة غیر متعلقة بالسالمة العامة قرارا دائما بعد اعتبار كافة التعد
 یوم فترة المراجعة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 سیاسات نظام كامیرات السالمة العامة واستخداماتھا
اكتمل لنشر كامیرات السالمة العامة في منطقة البدستریان مول.  2019خصصت بلدیة المدینة میزانیة في السنة المالیة 

. بلدیة 2020واكتمل في  2019جانب البنى التحتیة للمشروع مع مشروع إعادة تأھیل البدستریان مول التي جرى في 
المدنیة اآلن بصدد تثبیت الكامیرات واعتماد السیاسة التي تحدد استخدام ھذه الكامیرات. أرسلت بلدیة المدینة مسًودة 

 ) وتتم مراجعة التعلیقات قبل اكتمال تجھیز مستند الخطة. ACLUریات المدنیة (الخطة األولیة إلى االتحاد األمریكي للح

الغرض من شبكة كامیرات السالمة العامة ھو االستعانة بھا لتقصي الجرائم الجسیمة وال یقصد منھا أن تستخدم كوسیلة 
مراقبة. على مر السنین شھدت إدارة الشرطة عددا كبیرا من حوادث السالمة العامة في منطقة داون تاون استغرقت زمنا 

دث إطالق النار وجرائم الكراھیة واالعتداءات الجنسیة واالصابة طویال من التقصي والتحقیق. شملت األمثلة حوا
بجروح بالغة. في غیاب نظام الكامیرات یقوم المحققون بالتقصي ومحاولة تحدید الشھود ومصادر التصویر الخاصة 

لجناة، مثل ویحد ذلك من معدل نجاح إدارة الشرطة في كشف الجرائم بسرعة واحقاق العدالة للضحایا. كذلك یتیح ذلك ل
 مرتكبي التعدي الجنسي، تكرار جرائمھم وتعریض المزید من الناس لألذى. 

تدرك بلدیة المدینة حساسیة الجمھور لتركیب كامیرات تغطي األماكن العامة وسیساعد وضع سیاسة استخدام صارمة 
لقة بالسالمة العامة مثل حوادث على ضمان عدم استخدام الكامیرات للمراقبة المباشرة إال في الحاالت الطارئة المتع

الحریق أو حوادث إطالق النار. ستعرض ھذه الخطة على مجلس المدینة لكي یكون القصد واالستخدام واضحین 
 ویعبران عن ھدفھما المقصود لكشف الجرائم ومساعدة الضحایا.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :22التوصیة رقم 
طة استخدام كامیرات السالمة العامة قبل تركیب الكامیرات التي تم اعتمادھا مسبقا ویجب أن تركز على یجب وضع خ

 . التحقیق في الجرائم الجسیمة ال على أنشطة المراقبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولجنة الدعم المتجدد للمجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة  4.7
 حقوق اإلنسان

عمل الُشَرطة المجتمعي متأصل حول التفكیر في وجوب قیام جھات انفاذ القانون بشراكات ھادفة مع المجتمع بغرض 

بدور ممیز في توفیر محفل  )CPRB(یقوم المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة . اكتساب الثقة والمشروعیة

في حین أنھ من المھم أن یظل المجلس . لمسائل ذات االھتمام مع إدارة الشرطةموثوق إلى السكان لمراجعة التظلمات وا
المجتمعي الستعراض أداء الشُرطة محایدا، یجب على إدارة الشرطة أن تكون شریكا قویا وتبدأ الشراكة القویة بتوفر 

یمكن إلدارة الشرطة . المنفعة للمجتمع التقدیر واالحترام والتفھم ألدوار كافة الشركاء والتعّھد بالعمل التضامني بما یحقق



مساعدة المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة في مھامھ عبر توفیر المعرفة والبیانات على مستویات العمل الكلیة 

إضافة إلى ذلك، فإن الصالت الوثیقة ومد جسور التواصل الجیدة مع إدارة الشرطة یساعد المجلس المجتمعي . والجزئیة
اض أداء الُشرطة على التوصیة بصورة أكثر فعالیة لترقیة السیاسات والممارسات ذات الصلة بصورة استباقیة ال الستعر

 .بعد حدوث الحوادث أو بعد التقدم بالشكاوى والتحقیق فیھا

ع یعمل المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة على وضع توصیاتھ الخاصة بصالحیاتھ ومقدراتھ على خدمة المجتم

على مجلس المدینة تدقیق توصیات المجلس المجتمعي كما یجب علیھ النظر في . ورفعھا إلى مجلس المدینة العتبارھا

التوصیات التالیة ال تركز على سلطات وصالحیات المجلس المجتمعي الستعراض أداء . التوصیات التالیة بصورة مستقلة
الشرطة من تقویة عالقاتھا مع المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة ولكنھا تنظر إلى الطرق التي تمكن إدارة 

 .الُشرطة

التأكد أن یحضر رئیس الشرطة كافة اجتماعات المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة وأن تتاح لھ  •

لتحقیق ھذه التوصیة . الفرصة لتقدیم ایجاز عن أعمال إدارة الشرطة والرد على أسئلة أعضاء المجلس
یمكن إضافة تقریر رئیس الشرطة كبند أخیر في جداول عمل كافة اجتماعات المجلس المجتمعي 

كجزء من ھذا البند من جداول العمل، یمكن لرئیس الشرطة أن ینظر في تقدیم . الستعراض أداء الُشرطة
قامة أحد عناصر الشرطة إلى المجلس المجتمعي والجمھور لیتعرفوا علیھ، ویمثل ذلك فرصة جیدة إل

الصالت بإتاحة المجال إلى المجلس المجتمعي والجمھور للمزید من المعرفة بالعاملین والعامالت في خدمة 

 .المجتمع

المداومة على مشاركة مستجدات سیاسات إدارة الشرطة مع المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة  •

الشرطة رفع موضوع واحد على األقل یجب على إدارة . وطلب رأي المجلس فیھا للمزید من التحسینات

 .للمراجعة في كل اجتماع دوري من اجتماعات المجلس المجتمعي

حّسنت إدارة الشرطة التقاریر الشھریة الستخدام القوة التي بدأ تسلیمھا إلى المجلس المجتمعي الستعراض  •

شھریا كما یجب تقدیم  یجب مواصلة تقدیم ھذه التقاریر المحًسنة. 2020أداء الُشرطة من شھر أكتوبر 

 .تقریر استخدام القوة سنوي منفصل إلى المجلس المجتمعي

یتعین على مدیر الشرطة سنویا أن یخطر المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة حول سجل التزام  •
الفیدیو وتقید إدارة الشرطة باألمر العام المتعلق بتسجیل الكامیرا المثبتة على الزي الرسمي لألفراد ونظام 

یجب أن یرّكز سجل االلتزام والتقید على التقاریر الشھریة المطلوبة فیما .  المحمول على سیارات الشرطة

 .یتعلق بفحص المشرفین وفحص استخدام القوة وفحص شكاوى الشئون الداخلیة

لمجتمعي خالل إجراءات التعیین لمنصب رئیس الشرطة في الحالتین السابقتین تم دعوة عضو من المجلس ا •

من اآلن . الستعراض أداء الُشرطة للمشاركة في الجوالت قبل النھائیة من إجراءات معاینات المترشحین



وفي المستقبل یجب اتاحة ھذه الفرصة للمشاركة في معاینات اختیار الضباط الجدد وإجراءات الترقیات 

 .الداخلیة

لى أعضاء المجلس المجتمعي الستعراض أداء ختاما، یجب على إدارة الشرطة اتاحة عملیة تعریف شاملة إ •
الُشرطة تتضمن جولة تعریفیة بمركز الشرطة، جولة الركوب مع الدوریة، وحلقات تدریب حول 

 .استعراض البیانات والسیاسات والتحقیق الداخلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :23التوصیة رقم 
یجب على إدارة الشرطة تجدید تعّھدھا نحو المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة عبر اإلخطار عن المستجدات 

یر استخدام القوة بصورة دوریة بواسطة رئیس الشرطة والتعریف بالعاملین والمراجعة المستمرة للسیاسات وتحسین تقار
وتقاریر االلتزام بتسجیل الكامیرا المثبتة على الزي الرسمي وعملیة تعریف وتدریب تحقیق داخلي شاملة بصورة أكبر 

 تتاح إلى األعضاء الجدد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الُشرطة، یتوجب أن تسعى إدارة الشرطة إلقامة شراكة إضافة إلى تعزیز العالقة مع المجلس المجتمعي الستعراض أداء 

لیس فقط أن لجنة حقوق اإلنسان لمدینة أیََوا . (HRC)مباشرة بصورة أكبر مع لجنة حقوق االنسان لمدینة أیََوا سیتي 
م سیتي تضم مجموعة متنوعة من أھالي المدینة، ولكن مھمة اللجنة تترّكز في ضمان إلمام كافة المقیمین بحقوقھ

تتیح العالقات الوطیدة مع لجنة حقوق االنسان فرص فریدة إلى إدارة الشرطة لتعمیق . وحصولھم على فرص عادلة

تحدیدا، یجب على إدارة الشرطة تعیین ضابط تنسیق لحضور . المعرفة بمختلف فئات المجتمع والتواصل معھا

كة الفاعلة في جھود االتصال الجماھیري والفعالیات كذلك یجب على إدارة الشرطة المشار.  االجتماعات الدوریة للجنة

 . التي تقیمھا لجنة حقوق االنسان على مدار العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :24التوصیة رقم 
یجب على إدارة الشرطة تعیین ضابط تنسیق مع لجنة حقوق االنسان بمدینة أیََوا سیتي وكذلك یجب المشاركة بفعالیة في 

 الفعالیات التثقیفیة والتعریفیة والتوعویة للجنة حقوق االنسان بغرض تعمیق المعرفة بالفئات المتعددة في المجتمع. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدفاع والمناصرة 4.8
على الرغم من وجود عدد كبیر من الحلول المتوفرة لبلدیة مدینة أیََوا سیتي، ھناك الكثیر من المساعي التي تتطلب 

یجب على مدینة  في ھذه الحاالت. قرارات بعض جھات االختصاص األخرى أو مشاركات مع وكاالت حكومیة مختلفة

 .أیََوا سیتي الدعوة ومناصرة الحلول المطلوبة والعمل لخلق تحالفات یمكنھا التأثیر على الجھات صاحبة القرار



تم ). 3الملحق . (فیما یتعلق بتشریعات والیة أیََوا 2021قام مجلس مدینة أیََوا سیتي بتحدید أسبقیات  2020في نوفمبر 
رتبطة مباشرة بإصالح العادلة الجنائیة والقضاء على العنصریة المنھجیة بما في ذلك مشاركة عدد من االسبقیات الم

 :التالي

 انھاء تحریم الماریجوانا
وفقا لتقریر االتحاد األمریكي للحریات المدنیة الصادر اعتمادا على بیانات جھات إنفاذ القانون فإن فرص اعتقال 

مرات علماً بإن الدراسات تبیّن أن معدل تعاطي  7.3الماریجوانا تزید األشخاص السود في والیة أیََوا بسبب حیازة 
الماریجوانا بین السود والبیض یكاد یكون متساویاً.  أضف إلى ذلك أن والیة أیََوا تحتل المركز الخامس بین الوالیات 

 صاحبة أسوأ معدل تفرقة فیما یتصل باالعتقال بسبب الماریجوانا.

ة والفدرالیة حیازة وبیع وتصنیع الماریجوانا ویتم تصنیف الماریجوانا في والیة أیََوا ضمن المواد تنظم القوانین الوالئی
" وتعتبر حیازتھا جنحة بسیطة. على مستوى الوالیة تم طرح عدد من المقترحات خالل األعوام 1المدرجة في "الجدول

في الوالیة فیما یتصل بالماریجوانا ولكن لم یستجد  السابقة للنظر في ممارسات األحكام القضائیة المتشددة التي تصدر
الموقف بشأن ھذه المقترحات حتى الوقت الراھن. ساندت مدینة أیََوا سیتي الجھود السابقة إلنھاء تحریم الماریجوانا 

 .2021وستظل على ذات الموقف خالل الدورة التشریعیة لعام 

ي برنامج تسویات قضایا الماریجوانا وفقا للسلطة التقدیریة في المالحقة حالیا یقیم مكتب المدعي القانوني لجونسون كاونت
اوقیة من الماریجوانا، وفي حال عدم وجود ما یشیر  1.5القضائیة. بموجب البرنامج فأن الُمّدعى علیھم بحیازة أقل عن 

ع اإلدانات مع وقف التنفیذ إلى التورط في التوزیع، وفي حال أھلیتھم لصدور حكم تأجیل وخلوھم من أي تھم أو أنوا
األخرى، یجوز لھم أن یحصلوا على فرصة اكمال قائمة مطلوبات إللغاء القضایا المقامة ضدھم.  تساند مدینة أیََوا ھذا 

 البرنامج وستواصل دعمھا إذا توسع البرنامج في المستقبل.

 بخصوص إصالحات العدالة الجنائیة) FOCUS(توصیات لجنة فوكاس 
. تضم اللجنة 2020لوالیة اللجنة برفع توصیات حول إنشاء منظومة عدالة جنائیة خالیة من التمییز في عام كلف حاكم ا

ممثلین عن جھات إنفاذ القانون ومّدعین ومسئولي السجون واإلصالحیات وممثلین عن الرابطة الوطنیة لنھضة الملّونین 
 ت أخرى معنیة بالدفاع عن قضایا الملّونین.قطاع أیََوا ونبراسكا ومفوضیة الشئون الالتینیة ووكاال

 على التالي: 2020اشتملت التوصیات التي نشرتھا اللجنة في خریف 

فرض جمع البیانات التي تبین العنصر والعرق أثناء التوقیفات المروریة التي تتم بواسطة جھات إنفاذ  .1
وتطویر نظم آلي لھا. حالیا، لیس ھناك إلزام على كافة جھات إنفاذ القانون بتدوین عنصر الشخص  القانون

الذي یتعرض للتوقیف المروري وفي كثیر من الحاالت یتم تعبئة ھذه البیانات بناء على تقدیر ضابط 
اختیاري في الشرطة. ستسعى ھذه التوصیة إلى توحید اإلجراء عن طریق نظام آلي، مثل ادخال نظام 

عملیة استخراج رخص القیادة وبطاقات الھّویة للوالیة یتیح تضمین تلقائي لبیانات العنصر والعرق. ھذا 



) المستخدم في وزارة النقل والذي یستخدم حالیا بواسطة جھات إنفاذ TraCSالبیانات ستنقل آلیا إلى نظام (
 القانون لتعریف بیانات التوقیفات المروریة.

وتحلیل البیانات التي تنتج وتقدیم تقریر سنوي حول نتائج البحث. أوكلت اللجنة إلى المجلس دراسة  .2
المجتمعیة للوالیة (الذي خضع إلصالحات)، تطویر وتطبیق نظام الجمع  االستشاري للعدالة وأداء الشرطة

ت وتقدیم تقریر سنوي اآللي للبیانات. إضافة إلى ذلك سیقوم المجلس االستشاري سنویا بتحلیل ھذه البیانا
 حولھا والتوصیة بسیاسات تتعلق بنتائج بحثھا.

تبنّي تشریع یحّرم التعامل المتحیز في أنشطة إنفاذ القانون وعند أداء خدمات الُشرطة. حالیا، التوقیفات  .3
 على التمییز العنصري (حسب ما تم تعریفھ بواسطة المحكمة العلیا للوالیات المتحدة الذرائعیة القائمة

والمحكمة العلیا لوالیة أیََوا) تعتبر مخالفة للدستور وممنوعة قانونا.  كذلك، منع التصنیف العنصري قانونا 
والیة وقامت وزارة العدل للوالیات المتحدة بمنع جھات إنفاذ القانون الفدرالیة من التورط في  16في 

وقیفات الذرائعیة المبنیة على أصل الشخص التصنیف العنصري. توصي اللجنة بأن تتبنى والیة أیََوا منع الت
الموقوف وتكون مخالفة ذلك أساسا للمحاسبة اإلداریة وأي تعویضات مدنیة حسب نصوص القوانین 

 الوالئیة والفدرالیة. 

 المحاكم التخصصیة
المسببة لتورط  تم إعداد المحاكم التخصصیة لتعزیز العالقة بین المحاكم والمجتمع ولحل المشاكل بمعالجة االحتیاجات

األشخاص مع النظام العدلي. تتكون فرق المعالجة من قاضي وأخصائي معالجة اإلدمان ومّدعین ومنظمات طوعیة 
 مقدمة للخدمات. المحاكم التخصصیة الفاعلة تمثل عنصرا ھاما في جھود التحویل عن االعتقال التحفظي.

لصحة العقلیة واإلدمان والمخدرات وھي محاكم جنائیة فقط. یعني والیة أیََوا لدیھا حالیا عدد من المحاكم التخصصیة ل
ھذا أن األشخاص الذین تقدم إلیھم الخدمات یجب أن یكونوا مّدعى علیھم جنائیاً أو مرتكبي جرائم جنائیة. نسبة لقیود 

وال یزال ھذا القرار  2017المیزانیات فرضت السلطة القضائیة لوالیة أیََوا تأجیال مؤقتا لتوّسع المحاكم التخصصیة في 
ساریا. بخصوص المحاكم التخصصیة الحالیة ھناك عدم اتساق واضح في نسق عمل المحاكم وكذلك في معدل میزانیاتھا 

 والموارد المتاحة لھا.

محلیاً، تعمل لجنة من التشریعیین وموظفي المقاطعة ومقدمي الخدمات على إنشاء محكمة صحة عقلیة مدنیة تتبع للمنطقة 
لقضائیة السادسة وستكون أول محكمة تخصصیة مدنیة في والیة أیََوا. المحكمة ستكون مشابھة لمحاكم الصحة العقلیة ا

الجنائیة الحالیة في أیََوا وتستخدم أفضل خبرات العمل من مركز مناصرة العالج ولكن لن یستلزم أن یكون الشخص 
االستفادة من خدماتھا. رئیس إدارة محاكم أیََوا الحالي یدعم مقترح مّدعى علیھ في جریمة لیتاح لھ دخول نظام المحكمة و

المحكمة ولكن بعض المسائل الواجب معالجتھا قبل المضي بالمقترح تشمل الحصول على االعتمادات رفع قرار التأجیل 
 الخارجیة.المؤقت للمحاكم التخصصیة وتوفیر المیزانیة الالزمة لدعم المحكمة وحاالت المعالجة الداخلیة و



تدعم مدینة أیََوا سیتي رفغ قرار التأجیل المؤقت للمحاكم التخصصیة كما تدعم رفع مستویات التمویل واستقرار المحاكم 
 التخصصیة في والیة أیََوا.

 محكمة القُصَّر األحداث
وي الحاجات محكمة األحداث في أیََوا ھي محكمة تخصصیة تعمل بصورة رئیسیة في الدعاوي القضائیة لألطفال ذَ 

(CINA)  عام وقت حدوث الجریمة. إذا ثبت  18وبعض قضایا ُجنَح األحداث التي یكون عمر المّدعى علیھ فیھا أقل من
ارتكاب المّدعى علیھ الَحَدث لجریمة فإن المحكمة تصدر أمر إیداع یتم بموجبھ إیداع القاصر الَحَدث في مركز حجز أو 

جیة أو في صور أخرى من صور اإلیداع خارج المنزل. كذلك یمكن للمحكمة السماح مدرسة تدریب والئیة أو منشأة عال
للقاصر الَحَدث بالعیش في منزلھ مع استیفائھ لشروط وأحكام إطالق السراح المشروط. والیة أیََوا تتیح أیضا إلى دائرة 

لجنائیة ودیا قبل وصولھا محكمة خدمات محكمة األحداث مراجعة التھم الجنائیة المتعلقة باألحداث وحل الدعاوى ا
 األحداث.

عام. على  18لكن ھناك بعض القضایا الجنائیة ال تنظر فیھا محكمة األحداث حتى لو كان عمر المدعى علیھ أقل عن 
سبیل المثال، فإن بعض الجرائم البسیطة مثل مخالفة المراسیم القانونیة للمدینة أو المحلیة ومخالفات حظر تجوال 

والمخالفات المروریة وبعض المخالفات البسیطة لقانون أیََوا یتم نظرھا في نظام محاكم المناطق فقط دون القاصرین 
 اعتبار لعمر المّدعى علیھ.

تدعم مدینة أیََوا سیتي إجراء تعدیل لقانون الوالیة یمنح الصالحیة إلى محكمة القّصر األحداث لنظر كافة المخالفات التي 
تي تعتبر مخالفات بسیطة إذا ارتكبھا الشخص الراشد. بعض ھذه المخالفات البسیطة مثل حیازة التبغ یرتكبھا األحداث وال

ومخالفات الصید وصید األسماك ومخالفات حظر تجوال القاصرین، تنظر حالیا على اعتبارھا مخالفات بسیطة حتى لو 
النظام العدلي في تشویش مرحلة ھامة من حیاة  عام ویتسبب ھذا االتصال المبكر مع 18كان عمر المّدعى علیھ أقل عن 

 الشباب وتعلیمھم ونیلھم المعارف الوظیفیة ویساھم في دفعھم تجاه مسار السجون.

 فریق عمل رؤیة جھات إنفاذ القانون ألجل العدالة 
الرابطة الوطنیة لنھضة الملّونین قطاع أیوا ونبراسكا واتحاد رؤساء الشرطة بوالیة  ُعِقدت شراكة بین 2020في یونیو 

لخلق فریق انصاف وعدالة مشترك یعمل لتحقیق أداء ُشَرطي غیر متحیز بوالیة أیََوا. شارك ممثل من إدارة  IPCAأیََوا 
نیة لنھضة الملّونین وجھات إنفاذ القانون وقام شرطة مدینة أیََوا سیتي في حلقة العمل المشتركة األولى بین الرابطة الوط

بالمشاركة مع ممثلي قانون من خمس مناطق أخرى بإصدار مذكرة تفاھم حول تدخل وتوسط ضابط الشرطة إذا رأى 
 ضابطا آخر یلجأ إلى استخدام القوة غیر المبررة. 

طة غیر المتحیز بما في ذلك التشریع الذي نظره ساھم فریق العمل في تسریع تبنّي مدن والیة أیََوا لتشریعات أداء الُشر
مجلس مدینة أیََوا سیتي. األسبقیات الحالیة والمستقبلیة لفریق العمل التي تلقى دعم مدینة أیََوا سیتي تشمل ترقیة المجالس 

الشرطة في  المجتمعیة الستعراض أداء الشُرطة وتعدیل سیاسات مراجعة وتحریر تسجیل الكامیرا المثبتة على زي أفراد
حاالت التي تشتمل على ادعاء بحدوث أداء ُشرطة متحیز وزیادة تدریب التحیز الخفي والمعرفة الثقافیة وكذلك تشجیع 

 .ضباط الشرطة على االقامة في المناطق التي یخدمون فیھا



 جمع البیانات على مستوى الوالیة
قسم على الجمع المتسق والموحد للبیانات عالیة الجودة التي یتم یعتمد عدد من أسبقیات الدفاع والمناصرة المبینة في ھذا ال

 جمعھا على مستوى الوالیة. بعض البیانات ذات األھمیة العالیة تضم ما یلي:

: كانت مدینة أیََوا سیتي أول مدینة في والیة أیََوا تقوم اختیاریا بتحصیل التفرقة في التوقیفات المروریة •
عندما تعاقدت المدینة مع  2006السكانیة خالل التوقیفات المروریة وبدأ ذلك منذ عام وجمع البیانات 

الدكتور كریستوفر بارنم من جامعة سانت امبروز إلجراء دراسة سنویة حول تعرض األقلیات للتوقیفات 
رطة تعدیل المروریة بطریقة غیر متناسبة. احتوت البیانات على قدر عال من األھمیة بما أتاح إلدارة الش

سیاستھا وممارستھا إلزالة عدم التناسب الذي برز. ستعتمد زیادة معالجات الوالیة وكذلك مواردھا المختلفة 
على جمع وتحلیل البیانات بصورة أكثر شموال على مستوى الوالیة. علیھ، فإن مدینة أیََوا سیتي تدعم 

ة بإنشاء نظام آلي موّحد لجمع بیانات توصیات لجنة فوكاس بشأن إصالحات العدالة الجنائیة الموصی
 التوقیفات المروریة.

مدینة أیََوا سیتي لھا مجلس استعراض أداء الُشرطة منذ عام : مراجعة مجالس استعراض أداء الُشرطة  •

في الفترة القریبة الماضیة أبدت العدید من المدن في والیة أیََوا وعلى مستوي الدولة رغبتھا في .  1997

ال شك أن تقدم ھذه المبادرات . س مراجعة أو توسیع مجاالت وصالحیات المجالس القائمةإنشاء مجال

تدعم مدینة أیََوا سیتي إجراء دراسة تحلیلیة على مستوى الوالیة . سیصحبھ ظھور اشكاالت وحلول جدیدة
یعیة بخصوص مجالس استعراض أداء الُشرطة للمساعدة في تحدید النواقص أو الحاجة إلى سیاسات تشر

 .بما یرقّي الصالحیات الرقابیة لھذه المجالس

ستعمل مدینة أیََوا سیتي مع ممثلیھا المنتخبین ومجموعات الضغط للدعوة بفعالیة لمناصرة ھذه التغییرات وخالفھا بما 
 یتماشى مع أھداف الخطة االستراتیجیة لمجلس المدینة المتعلقة بالعنصریة والعدالة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :25التوصیة رقم 

یجب على مسئولي بلدیة المدینة بالتنسیق مع مبعوث الوالیة المنتخب ومجموعات الضغط والشركاء، مثل الرابطة 
الوطنیة لنھضة الملّونین، السعي إلحداث تعدیالت ھادفة على منظومة العدالة الجنائیة بما یتسق مع أسبقیات التشریعات 

 . 2021لتي تبناھا مجلس المدینة للعام ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 قانون الِوالیة لمنع البالغات القائمة على العنصریة
تركز انتباه مقدر حول تكرار ظاھرة  2020خالل أحد منتدیات االستماع التي أقامھا مجلس المدینة في خریف 

. لإلبالغ عن تصرفات مشتبھة یقوم بھا أشخاص من األقلیات) 911(االتصاالت التي یجریھا الجمھور إلى رقم الشرطة 

أحد النماذج ھو . أن عامل العنصریة یلعب دورا محفزا لھافي كثیر من األحوال یتبین أن ھذه البالغات لیس لھا أساس و
تلقي اتصال من شخص یبلغ عن تصرفات مشتبھة لثالثة أشخاص سود البشرة غیر معروفین یمشون في الطریق أو 



ھذه البالغات تضع أفراد الشرطة في كثیر من األحوال في موقف صعب حیث یتوجب علیھم .  یتسكعون في حدیقة عامة

. بة لكافة االتصاالت الواردة ولكن االتصال یفتقد وصف تصرفات مخالفة للقانون تستدعي التحقق من األشخاصاالستجا

في الوقت الحالي یستخدم ضباط الشرطة تقدیرھم في اتخاذ أسلوب التدّخل المناسب الذي قد یتراوح بین المراقبة بمرور 

 .تحدث إلیھمعربة الدوریة دون التوقف أو االقتراب من األشخاص وال

ھناك حاجة إلى مزید من الوعي في ھذا الخصوص ویجب على المجتمع أن یكون أكثر معرفة وتحلّیا بالمسائلة عند 
إجراء اتصاالت قائمة على العنصریة إلى جھات إنفاذ القانون دون دوافع منطقیة للظن بحدوث حالة طارئة أو سلوك 

من  718.6وفقا للفقرة . وى الوالیة لمنع البالغات القائمة على العنصریةیجب صدور قانون على مست. یتنافى مع القانون
قانون والیة أیََوا فإن تقدیم بالغ كاذب إلى الشرطة أو اإلبالغ عن جریمة مع العلم بعدم وقوعھا أو االتصال على رقم 

رة من القانون الساري ال تعالج ھذه الفق. علما بأن الحالة المبلّغ عنھا لیست طارئة یعتبر جنحة بسیطة 911الطوارئ 

تحتاج الوالیة إلى تعدیل شروط اإلبالغ الكاذب أو . الحاالت التي تكون فیھا العنصریة عامال محفزا إلجراء االتصال

ھذا . جرائم الكراھیة أو كالھما بحیث یرتقي االتصال بالشرطة القائم على العنصریة الى أعلى من اعتباره جنحة بسیطة

یجب . یط سیرفع مقدار العقوبة ولكن األھم من ذلك أنھ یبعث رسالة إلى كافة أھالي أیََوا ویزید من وعیھمالتدخل البس

 .  اإلشارة إلى أن مثل ھذا القانون تم اجازتھ أو اعتباره في العدید من الوالیات على المستوى القومي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :26م التوصیة رق
یجب على بلدیة المدینة بالتنسیق مع مبعوثھا لتشریعات الوالیة وجماعاتھا المھنیة والجماعات ذات المنفعة تقدیم مشروع 
قانون على مستوى الوالیة یمنع بصورة صریحة االتصال إلى الشرطة القائم على العنصریة في عدم وجود حالة طارئة 

 الوعي بھذه الظاھرة وازالة االتصال القائم على العنصریة. أو نشاط إجرامي وإطالق حملة جماھیریة لبناء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجالس استعراض أداء الُشرطة اإلقلیمیة
أحد المفاھیم التي تتطلب مزیدا من البحث ھو مفھوم المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة على مستوى 

حالیا، أیََوا سیتي وینوفیرِستي ھایِت ھما المدینتان الوحیدتان في والیة أیََوا لھما مجلس مجتمعي الستعراض . المقاطعات

مع تجدد التركیز القومي حول أداء الُشرطة، یتوقع أن تتبنى مجتمعات أخرى، سواء محلیا أو على مستوى . أداء الُشرطة

في حین أن ھذا مشجع ولكنھ قد یكون مشّوشا ویفتقر الكفاءة بالنسبة للسكان الذین قد . الوالیة، مجالس رقابیة مدنیة مماثلة
یكونوا في كثیر من األحوال غیر مدركین حدود الصالحیات اإلداریة بین المدن أو غیر ملمین بالفوارق التي تحكم تسییر 

 .عمل جھات إنفاذ القانون المختلفة

. ات إنفاذ قانون بلدیة إضافة إلى دائرة السالمة العامة لجامعة أیََوا ومكتب الشریفجونسون كاونتي بمفردھا بھا أربع جھ

یمكن تخیل، إن افترضنا وجود ذات العدد من المجالس الرقابیة وكل منھا یعمل وفقا لسیاساتھ وإجراءاتھ المغایرة، أن 



إزالة الحواجز بالنسبة للجمھور فإن وجود أضافة إلى . ذلك قد یؤّدي لجعل فھم إجراءات الشكاوى أكثر تعقیدا وصعوبة

المجلس اإلقلیمي یتیح لجھات إنفاذ القانون الخارجیة إجراء . مجلس رقابة إقلیمي یمكنھ تحقیق عدد من األھداف األخرى

المختلفة،  كذلك لتقلیل التكلفة لوكاالت القانون. التحقیقات األّولیة بدال عن قیام القسم الذي وقع فیھ التظلم إجراء التحقیق
یمكن تعیین موّظف مستقل لتقدیم المساعدة للمتظلّمین ولمراقبة العملیة التحقیقیة ویمكن لذات الموظف أن یكون مسئوال 

نحن نعتقد أن ھذا المفھوم یستحق المزید من الدراسة والنقاش مع رصفاء مجلس . عن جھود توعیة الجمھور بفعالیة

 .المدینة في مجلس جونسون كاونتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 :27التوصیة رقم 
یجب على مجلس المدینة النظر في فتح حوارات مع الممثلین المنتخبین المحلیین اآلخرین الستكشاف المنافع من إقامة 

حالیا أو التي یتم بحث أمر انشاءھا من مجلس مجتمعي اقلیمي الستعراض أداء الُشرطة یكون بدیال عن المجالس القائمة 
 قبل البلدیات المختلفة في حدود جونسون كاونتي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ُمستھِدف للمردود: أداء الُشرطة المتقّدم

میز بالتفرد واالبتكار لمقابلة التنفیذ الناجح لخطة إلعادة ھیكلة إدارة الشرطة سیعتمد على جرأتنا في السعي لحلول تت

أو استخدام استراتیجیات غیر تقلیدیة " أداء الُشرطة المتقدم"یمكن توصیف ذلك بـ . التحدیات الواقعة على مجتمعنا

یجب علینا أن نقترب نحو مستقبل أداء الشرطة والسالمة العامة . واستباقیة لتجسید تفسیر مجدد لمفھوم السالمة العامة
د على تحقیق تقدم في مسائل اإلنصاف ومقدرات البیانات وكذلك أسالیب التواصل وتقدیم الخدمات المتصفة بتركیز متجد

 .بالتفكیر التطویري

 توظیف العاملین والرفاھیة وخدمات المجتمع 4.9
نجحت إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي لزمن طویل في توظیف ضباط یمتازون بقوة الشخصیة مع الرغبة في خدمة 

على المستوى القومي أصبح التوظیف في حقل الشرطة أكثر صعوبة خالل العقد . المجتمع على أعلى المستویات

ھذا التحدي ظھر على المستوى المحلي أیضا في انخفاض عدد طلبات االلتحاق للخدمة في إدارة شرطة مدینة . الماضي

ومستقبال، یجب على إدارة الشرطة أن تبذل كل جھدھا  من اآلن. أیَوا سیتي ووكاالت إنفاذ القانون األخرى بالمنطقة

 .الستقطاب حقل توظیف یشمل متقدمین من خلفیات متنوعة ویتمتعون بأفضل الخصائص لخدمة مجتمعنا المتنامي



إضافة إلى التركیز العالي على التوظیف، یجب على المدینة اتخاذ خطوات لضمان أن ضغوطات العمل البالغة ال توثر 

عافیة ضباط الشرطة أكثر أھمیة في الزمن الحالي من أي . ى مقدرات ضباط الشرطة الحالیین في أداء أعمالھمسلبا عل
زمان مضى وضمان أن یحظى الضباط بنظام دعم قوي وموارد المعافاة الالزمة سیساعد على التأكد من إبقائھم في 

 .وضع یؤھلھم لألداء أعمالھم على أفضل وجھ

 توظیف ضباط الشرطة
مع تقلص أعداد المتقدمین للعمل كضباط بالشرطة على المستوى القومي واالنخفاض الكبیر لمعدالت البطالة محلیا، یجب 

على بلدیة المدینة استغالل كافة الفرص لتوظیف أشخاص لھم رغبة عالیة في خدمة الجمھور من خالل عمل الشرطة 

جال السالمة العامة ولكن یحتاجون إلى مزید من المعرفة بعض األشخاص لدیھم الرغبة في العمل في م. المجتمعیة
المھنیة والبعض اآلخر ربما لم یفكر مطلقا في امتھان مھنة في مجال إنفاذ القانون نسبة لعدم اعتیادھم على رؤیة ضباط 

ات ھؤالء األشخاص یجب التواصل معھم في عملیة توظیفیة تسبق بزمن طویل أوقات بدء إجراء. شرطة یماثلونھم

 .اختبارات التوظیف

خالل السنوات العدیدة الماضیة وفرت إدارة الشرطة مختلف فرص التدریب الوظیفي وأقامت إدارة شرطة مدینة أیََوا 
سیتي شراكات مع عدد من الكلیات األكادیمیة بالمنطقة بما في ذلك جامعة أیََوا وكلیة كیركود المجتمعیة وجامعة ماونت 

معاھد من خارج الوالیة بغرض توفیر التدریب الوظیفي للدوریات إلى دارسي تخصص مارسي وكذلك مع بعض ال

تستمر الفترة التدریب الوظیفي لفصل دراسي . العدالة الجنائیة والذي یعین على اإلیفاء بمطلوبات دراستھم األكادیمیة
المتحصلة من الركوب مع الدوریات وتقوم بتعریف الدارسین بإنفاذ القانون على مستوى البلدیات من خالل المالحظات 

 .والمساعدة في اإلدارات غیر المحلفة مثل السجالت وخدمات الحیوان

بدأت إدارة الشرطة بتقدیم فترات تدریب وظیفي لمدة شھر إلى األشخاص من الفئات المجتمعیة قلیلة التمثیل  2019في 

ریب وظیفي مختصرة على الدوریات ویتحصل الملتحق ھذه فترات تد. الذین یرغبون في مھن في حقل العدالة الجنائیة

إدارة الشرطة سعت على وجھ الخصوص للتواصل . على المعرفة من مرافقة الدوریات ومن مالحظة نشاطات الُشرطة

 .مع أعضاء ا األقلیات المجتمعیة لالستفادة من ھذه الفرص

في الصورة النموذجیة . انون بواقع عمل الشرطة الیوميالتدریب الوظیفي فرصة ممتازة لتعریف المھتمین بمجال إنفاذ الق
فإن األشخاص الذین یقضون فترة تدریب وظیفي ناجحة یتقدمون بطلبات لاللتحاق بالوظیفة ویحضرون االختبارات وفي 

ولكن قلة فرص التوظیف تعني في بعض الحاالت أن ھؤالء المرشحون المناسبون . األخیر یتم توظیفھم بإدارة الشرطة

علیھ، فمن الالزم السعي . سیجدون فرصة عمل في مواقع أخرى قبل أن تتوفر شاغرة توظیف بإدارة شرطة المدینة

 .لتھیئة خط إمداد مترشحین قوي یزید عما یمكن الحصول علیھ من برنامج التدریب الوظیفي قصیر المدة

اعد على زیادة عدد وتنوع المترشحین للعدید من على بلدیة المدینة النظر في إنشاء برنامج سالمة عامة مھني َمحلّي یس

في حین أن ھذا البرنامج یمكن ھیكلتھ للتركیز على تعیین ضباط الشرطة فقط، فھناك فوائد عدیدة في الغالب . الوظائف
من توسعتھ لیشمل وظائف اإلطفاء وبعض وظائف األشغال العامة مثل وظائف خدمة المرافق التي كان التعیین لھا صعبا 



أو خلق شراكات  /ھذا البرنامج سیشكل التزاما ضخما على المدینة قد یتطلب تخصیص موظفین و. على مر الزمان

 .التمویل مع جھات خارجیة

برنامج التدریب المھني یمكن أن یتخذ مختلف الصور ولكن في الغالب سیشتمل على نوع من المنح المالیة تقدم إلى 

المشاركون في البرنامج لن یتعلموا متطلبات وظائف السالمة العامة فقط، ولكن سیتیح لھم . المشاركین في البرنامج

یمكن للمشاركین أداء بعض . البرنامج الفرصة للتحضیر لعملیة تقدیم طلب الوظائف واي شھادات مطلوبة عند التوظیف

األشخاص . اجتماعیة كجزء من البرنامج الواجبات المحدودة في مجاالت اھتمامھم كما یمكن أن یطلب منھم تأدیة خدمات
الذین یكملون فترة البرنامج بنجاح سیحصلون على أفضلیة خالل عملیة االختیار كما سیتاح لبلدیة المدینة فرصة قیمة 

 .لمراقبة أخالقیاتھم الوظیفیة ومقدراتھم على التواصل ومدى تقیدھم بالتزامات العمل العام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :28التوصیة رقم 
عدد  یجب على بلدیة المدینة بحث انشاء برنامج تدریب مھني محلي یُعنَى بالسالمة العامة لتقویة الجھود لزیادة

لشغل مختلف وظائف السالمة العامة بما في ذلك وظائف ضباط الشرطة واالطفاء وبعض وتنوع المترشحین 
یقوم البرنامج بتقدیم منحة مالیة إلى المشاركین الذین یتعلمون مھارات ھامة ویقوموا بأداء وظائف األشغال العامة. س

 بعض الواجبات المحدودة والخدمات المجتمعیة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعزیز دعم التحضیر لالختبارات
طلوب، فأن الكثیرون یغادرون اإلجراءات نتیجة لإلخفاق في تكملة في حین أن طلبات التقدم للوظائف قد تبلغ العدد الم

یجب على إدارة الشرطة بحث السبل للتأكد من تحضیر المتقدمین . مطلوبات االختبارات التحریریة أو البدنیة بنجاح

تحضیر في في السابق قامت اإلدارة بتوزیع كتیبات إرشادات ال. لمراحل إجراءات التوظیف المختلفة بصورة كافیة
المكتبة العامة لمدینة أیََوا سیتي وفي مكتب الموارد البشریة بمباني بلدیة المدینة ولكن لم یتم استخدام ھذه الكتیبات إال 

 .نادرا، أو أنھا لم تستخدم على اإلطالق، بما یشیر إلى الحاجة إلى مزید من التواصل الشخصي

الطرق للتواصل مع أصحاب االھتمام وتوفیر االرشاد لھم حول أفضل السبل فعالیات الیوم المفتوح للمرشحین ھي إحدى 
للتحضیر لعملیة االختبارات. ھذا األسلوب الُمتّبع في آن آربر بوالیة میشیغان وفي إدارات شرطة أخرى على المستوى 

الصالت تساعد على بناء القومي یمكنھ أیضا تحقیق صالت ھامة بین ضباط الشرطة العاملین والمتقدمین للوظائف وھذه 
الثقة وتضاعف الرغبة في خدمة الجمھور من خالل عمل الشُرطة. إذا استدعت الحاجة، یمكن توفیر سلسلة من فعالیات 

 الیوم المفتوح والتركیز على نواحي مختلفة من عملیات االختبار في كل فعالیة.

لجانب االختبار التحریري من عملیة االختیار إال أنھا تقدم قدرا في حین أن فعالیات الیوم المفتوح تتیح توجیھات مباشرة 
محدودا من العون فیما یتصل بنواحي االختبارات البدنیة. خالل األسابیع واألشھر التي تسبق تاریخ االختبار البدني یمكن 

ة ھیوستن بوالیة تكساس إلدارة الشرطة استضافة فعالیات "اركض مع الُمختَبِر". بعض إدارات الشرطة مثل أدارة شرط



استخدمت الفعالیات لرفع استعداد المرشحین ولتھیئتھم نفسیا في یوم االختبار. أیضا تتیح ھذه الفعالیات للضباط الشعور 
 بمشاركتھم في عملیة التوظیف كما تتیح للمرشحین مناقشة مواضیع إنفاذ القانون مع زمالئھم المستقبلیین.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :29التوصیة رقم 
یجب على بلدیة المدینة تنفیذ برامج دعم للتحضیر لالختبارات التحریریة والبدنیة بما یقلل حواجز اجتیاز االختبارات 

 ذوي األھلیة للتوظیف بواسطة إدارة الشرطة. عدد وتنوع المترشحینبنجاح ویساعد على زیادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رفاھیة ضباط الشرطة
ھناك اھتمام متزاید على المستوى القومي یتركز حول رفاھیة ضباط الشرطة حیث إن الضباط الذین یعانون أزماتھم الخاصة 

ئة أثناء وآالمھم الناتجة عن تجارب العمل ال یستطیعون تقدیم أفضل أداء وربما یكونوا أكثر عرضة التخاذ قرارات خاط

التأكد من تلقي ضباط الشرطة لما یحتاجونھ من دعم لتجاوز اإلجھاد العصبي ینعكس في صورة أداء أفضل . مداومة العمل

 .واتخاذ قرارات سلیمة في محیط الشارع

العاملین المحلفین في السنوات السابقة أنشأت إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي فریق مساندة الزمالء ویتكون من مجموعة من 
وموظفین مدنیین یقدمون عون وتواصل شخصیین إلى العاملین في شرطة مدینة أیََوا سیتي وكذلك إلى اسرھم الذین یعانون 

أو ذات صلة بالوظیفة حیث إن تحدید مثل ھذه اإلشكاالت في مراحل مبكرة یزید من فرص معالجتھا /من أزمات شخصیة و

ة األزمات الشائعة بین أفراد إنفاذ القانون مشاكل العالقات واإلدمان واالنتحار واألعراض النفسیة من أمثل. وإیجاد الحلول لھا

أعضاء فریق مساندة الزمالء لیسوا أخصائیین نفسانیین ولكنھم . الناتجة عن ضغوطات الوظیفة أو التي تزداد سوءا نتیجة لھا

أو إلى الموارد المجتمعیة  /لتوجیھ واإلرشاد والتحویل إلى االخصائیین وتلقوا تدریبا یزید من أثر تدخلھم عند تقدیم العون وا

اثنان من الفریق تلقّیا تدریبا حول إقامة حلقات استخالص المعلومات جماعیة للعاملین عقب حدوث أحداث ھامة . المتوفرة

ى فریق مساندة الزمالء، یمكن لضباط إضافة إل.  وثالثة من األعضاء تلقّوا تأھیال لمساندة الزمالء على المستوى القیادي

 .الشرطة اإلفادة من برنامج تشابالن للدعم المشار إلیھ سابقا

 (EMDR)التقییم النفسي بواسطة أخصائیین عالج 
ضباط الشرطة الذین یتعرضون إلى مواقف ومشاھد عصیبة یحتاجون في الغالب إلى تدخل متخصص للمساعدة في 

ن أن بلدیة المدینة لھا موارد للمعافاة بما فیھا برنامج عون الموظفین، ففي كثیر من تخطي مثل ھذه التجارب. في حی
األحوال یحتاج ضباط الشرطة إلى تدّخل أكثر تخصصا. أحد المعالجات التي اكتسبت شعبیة متزایدة وسط عناصر 

ة لضغوطات. یستطیع وھي طریقة عالج تكاملیة لمعالجة الذكریات المسبب (EMDR)االستجابة األولى ھو عالج 
مساعدة ضباط الشرطة في التخلص من الذكریات السالبة المرتبطة بالعمل وإعانتھم على  (EMDR)أخصائیو عالج 

المضي بحیاتھم في صحة لمواصلة خدمة الجمھور في دورھم الُشَرطي. یجب على بلدیة المدینة بحث إقامة شراكات مع 
فقات االستشارة العالجیة المبدئیة للضباط على أن یقوم التأمین الصحي معتمدین والتكفل بن (EMDR)اخصائي عالج 

الخاص بضابط الشرطة بتولي تكالیف استشارات المتابعة التالیة. النفقات المبدئیة التي تتكفل بھا بلدیة المدینة ستساعد 



م الخدمة ستضمن بلدیة المدینة على إزالة الحواجز التي تعیق الضباط من السعي لھذه الخدمة ومع ازدیاد معدل استخدا
 العنایة الجیدة بالموظفین وأنھم قادرون على أداء واجباتھم على أفضل وجھ ممكن. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :30التوصیة رقم 
معتمدین والتكفل بنفقات االستشارة العالجیة  (EMDR)یجب على بلدیة المدینة السعي لشراكات مع اخصائي عالج 

المبدئیة للضباط بغرض إزالة الحواجز التي تعیق استغالل ھذه الخدمة والتأكد أن ضباط الشرطة یتمتعون بالموارد 
 نھم قادرون على أداء واجباتھم على أفضل وجھ ممكن.الالزمة للتخلص من الذكریات المسببة لإلجھاد العصبي وإ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الخدمات المجتمعیة اإللزامیة: برنامج استكشافي
الخیریة ضباط الشرطة بمدینة أیََوا سیتي لدیھم مثل واخالقیات عالیة تجاه خدمة المجتمع ویقومون جماعیا بدعم الجھات 

على المستوى الفردي، فقد عرف عن ضباط الشرطة تقدیمھم للمساعدة الشخصیة إلى المحتاجین الذین . المحلیة سنویا
یمرون بھم في مسیرة عملھم الیومیة وأیضا، الكثیرون منھم یتطوعون للمشاركة مع المجتمع خالل الخدمات المقدمة مع 

المنفعة من خدمة المجتمع تذھب إلى أبعد . خارج أوقات الدراسة الرسمیة المنظمات الطوعیة والمدارس وأنشطة الشباب
عن السلوك التطوعي الفردي حیث إن العمل التطوعي، في ظل بیئة العمل التي تتسم بالجھد العصبي الشدید، یساعد على 

 .المجتمعرسوخ ضباط الشرطة كما أنھ یزیل التوتر وفي ذات الوقت یساعد على إقامة صالت ھام مع 

یجب على بلدیة المدینة بحث فرض شرط خدمة مجتمعیة على ضباط الشرطة الحالیین تؤّدى خالل قترات العمل وتتیح 

یمكن لھذا البرنامج أن  . لھم استكشاف شغفھم واھتماماتھم بالمشاركة مع المنظمات الطوعیة القائمة في مدینة أیََوا سیتي
قات العمل شھریا، كما یمكن أن یكون أكثر توسعا بتحدید مشروع خدمة مجتمعیة یكون ببساطة تأدیة بضع ساعات من أو

بحث مثل ھذا البرنامج االستكشافي یتطلب التحاور مع الجھات اإلداریة للشرطة ومنظمة عالقات . یجري على مدى العام

 .العمل الُشَرطیة لمدینة أیََوا سیتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :31التوصیة رقم 
یجب على بلدیة المدینة بحث برنامج استكشافي یشترط على ضباط الشرطة قضاء جزء من وقت العمل في التطوع 

 مع واحدة من المنظمات الطوعیة یكون مقرھا في مدینة أیََوا سیتي أو العمل في مشروع خدمة مجتمعیة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



 البیانات العامة واالتصاالت 4.10
ھناك أھمیة متزایدة لوكاالت إنفاذ القانون من جمع وتحلیل ونشر توصیل المعلومات عن عملیاتھا وعن أنماط السالمة 

تاریخیا، اعتمدت إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي على ضباط متخصصین وبعض العاملین المحلفین . العامة بالمجتمع

األفراد المسئولون عن أداء ھذه الواجبات في كثیر من األحوال لدیھم واجبات . البیانات والقیام بمھام االتصاالتإلدارة 

 .سالمة عامة ووجبات إداریة أخرى وكثیرا ما یؤدي ذلك إلى تأجیل أسبقیات تحلیل البیانات الرسائل غیر الطارئة

العدالة "حسب ما ذكر سابقا فإن المجتمع لمس األثر اإلیجابي لجھود تحصیل البیانات من خالل مبادرة إدارة الشرطة 

نتیجة للتوفیق الذي حظي بھ ھذا الجھد قامت إدارة الشرطة في . خالل السنوات العدیدة الماضیة" القائمة على المعلومات

ة أخصائي تحلیل جریمة وتستخدم الوظیفة المھارات التحلیلیة بإبدال منصب ضابط دوریة إلى وظیف 2020عام 

تتضمن مسئولیات الوظیفة رفع . والمقدرات التنظیمیة التي تم تطویرھا خالل مبادرة العدالة القائمة على المعلومات
ت تصویر بیاني التقاریر الدوریة إلى إدارة الشرطة وإلى قادة المدینة حول أنشطة األقسام وكذلك تطویر تحلیل وواجبا

ألغراض زیادة . متخصصة وألغراض محددة، إضافة إلى رفع توصیات لتحسین العدید من أوجھ عمل إدارة الشرطة
إعالم الجمھور وروح المسئولیة، سینسق أخصائي تحلیل الجریمة مع القسم اإلداري للشرطة لمزید من جھد اإلعالم 

ل ذلك إضافة داشبورد للجمھور في الصفحة اإللكترونیة لبلدیة المدینة الدوري إلى الجمھور حول أنشطة األقسام وقد یشم

 . والمشاركة في بوابات البیانات العامة

إن إضافة وظیفة أخصائي تحلیل الجرائم كان خطوة ھامة إلى األمام ولكن تحتاج إدارة الشرطة إلى بذل مزید من 

ھذا الجھد یوصى بإضافة منصب مسئول اتصاالت السالمة  إلعانة. االھتمام لترقیة تقاریرھا وتواصلھا مع الجمھور

سیكون ھذا القسم خارج إدارة الشرطة ولكن سیكون ھناك . العامة في قسم االتصاالت التابع لمكتب مدیر بلدیة المدینة
 تنسیق لصیق مع اإلدارة حول مسائل التواصل مع الجمھور وسیوفر االحتفاظ بالمنصب خارج إدارة الشرطة منظورا

في حین أن ھذه الوظیفة تخدم كل من إدارة الشرطة وإدارة اإلطفاء فإنھا . مجتمعیا حول خطط التواصل المطلوبة
ستساعد في ترقیة رسائل التواصل االجتماعي وتحّسن صورة الصفحة اإللكترونیة إلدارة الشرطة وترقّي التجاوب مع 

 .وسائل اإلعالم وتستخدم منصات التواصل الھامة األخرى
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 :32التوصیة رقم 
یجب انشاء منصب أخصائي اتصاالت السالمة العامة في مكتب مدیر بلدیة المدینة للتركیز على ترقیة الشفافیة 

 والتجاوب والتراسل االستباقي مع المجتمع.
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إحدى المسائل األولیة التي سینظر إلیھا أخصائي اتصاالت السالمة العامة وتحلیل الجرائم ھي إعادة ترتیب الموقع 

اریر السنویة الموقع بصورتھ الحالیة یقدم مجموعة من المعلومات الھامة مثل الروابط إلى التق. اإللكتروني إلدارة الشرطة
واألوامر العامة إلدارة الشرطة ولكن ھناك اخفاق في إیصال المعلومات أساسیة حول الشكل التنظیمي لإلدارة ومعلومات 

أضافة إلى سیاسات اإلدارة والمعلومات اإلحصائیة عن الجریمة یجب أن .  السالمة العامة إلى الجمھور بصورة واضحة
امة التي تعرض على المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة مثل بیانات یقوم الموقع بعرض المعلومات الھ

التظلمات وبیانات استخدام القوة. رغما عن أن ھذه المعلومات ترسل إلى المجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة إال 

الي ھو جھود اإلدارة في أحد أھم المواضیع في الموقع اإللكتروني الح. أنھا تظل محجوبة عن الجمھور إلى حد كبیر

في حین أن بیانات الدراسة . الشراكة الجاریة مع جامعة سانت أمبروز لتحلیل عدم التناسب في بیانات التوقیفات المروریة

 .تم عرضھا على الموقع فإن ذلك العرض لم یكن بصورة واضحة أو بشفافیة

َوا سیتي، یجب على بلدیة المدینة إعادة إصدار محتویات مع اعتماد الخطة النھائیة إلعادة ھیكلة إدارة شرطة مدینة أیَ 
موقعھا اإللكتروني والتأكد أن الموقع ینقل أخر المستجدات التي تعكس جھود إدارة الشرطة في خدمة الجمھور وتقدمھا 

 .تجاه تحقیق مھامھا ومختلف توصیات الخطة
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 :33ة رقم التوصی
مع اعتماد الخطة النھائیة، یجب على بلدیة المدینة الشروع في إجراء تعدیالت على محتویات الموقع اإللكتروني 

إلدارة الشرطة لضمان عرض الموقع لبیانات واضحة وذات شفافیة عن عملیات الشرطة والتقاریر حول التقدم في 
 تحقیق مھامھا وتحقیق مختلف توصیات الخطة.
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إضافة إلى ضمان أن الموقع اإللكتروني یحوي معلومات حول آخر مستجدات العمل، یجب على إدارة الشرطة بحث  

مبادرة .  المشاركة في بوابات البیانات العامة الموجھة نحو تعزیز المعرفة بجھات إنفاذ القانون وتحلیھا بروح المسئولیة
ھي أحد بوابات البیانات العامة ویتمثل جھدھا في  )www.policedatainitiative.org(بیانات الشرطة على الرابط 

إنفاذ مع ذلك لیس ھناك مشاركات ألي من جھات .  وكالة إنفاذ قانون على المستوى القومي 130مشاركات أكثر عن 

لیس فقط أن بوابات البیانات العامة تساھم في نشر الشفافیة وروح المسئولیة ولكنھا أیضا تعزز  . القانون من والیة أیََوا
 بصورة كبیرة جھود البحث الھامة وتبادل خبرات العمل بما یرقّي العمل الُشَرطي للجھات المشاركة.
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 :34التوصیة رقم 

یجب على إدارة شرطة مدینة أیََوا سیتي االنضمام إلى مبادرة بیانات الشرطة وغیرھا من بوابات البیانات العامة 
المماثلة التي تھدف إلى تعزیز المعرفة بمعلومات السالمة العامة وتزید روح المسئولیة والتطویر من خالل تبادل 

 خبرات العمل الجیدة.
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ختاما، من المھم مالحظة أن خطط التواصل الجیدة ال تتركز فقط حول تشارك المعلومات مع الجمھور ولكن یعادل ذلك 
شرطة أھمیةً ضمان أن تسعى إدارة الشرطة بصورة استباقیة إلى االتصال بالجمھور واالستماع إلى آرائھ حول مسائل ال

العدید من ھذه المساعي تظھر حالیا خالل نشاطات قسم االتصال الجماھیري وعملیة نیل االعتمادات والمنتدى . والمجتمع

 .السنوي للمجلس المجتمعي الستعراض أداء الُشرطة وبعض الفعالیات األخرى مثل اجتماعات جمعیات األحیاء

إدارة الشرطة توسیع منتدیات االستماع التي أقامھا مجلس المدینة  لزیادة فرص الجمھور للتفاعل مع القیادات، یجب على

ھذه المنتدیات التي عقدت في الحدائق العامة والمراكز المجتمعیة كما عقدت عبر االنترنت . 2020في خریف عام 

سنویا على األقل تتاح یجب ترتیب أربع منتدیات استماع للشرطة . ، أثبتت فعالیتھا والقت تقدیر الجمھور"اونالین"

 .للجمھور ویتم تنظیمھا في أماكن مختلفة في كل مرة
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 :35التوصیة رقم 

یجب على إدارة الشرطة المباشرة بمنتدیات استماع ربع سنویة، شبیھة بـ"التاون ھولز"، تقدم إلى  2021ابتداء من 
 یل مواقع انعقادھا في مختلف أنحاء المجتمع.الجمھور ویتم تبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسنوات عدیدة التقت مجموعة الطاولة المستدیرة لمدیر بلدیة المدینة في اجتماعات غداء شھریة تدور مناقشاتھا حول 

من قیادات المجتمع من مختلف المجموعات ذات  20إلى  15تتكون المجموعة ما بین . اإلنصاف في أعمال بلدیة المدینة
االھتمام مثل سنتر في وركر جستیز وبالك فویسز بروجكت واتحاد المھاجرین والالجئین إضافة إلى عدد من المنظمات 

 .ببلدیة المدینة تقدم ھذه المجموعة آراء قیَِّمة إلى قیادة المدینة فیما یتعلق بمختلف مواضیع تسییر األعمال المتصلة. الدینیة

إلطالق ھذا . وفق منظور متجدد 2021توقفت اجتماعات المجموعة خالل فترة الوباء وھناك فرصة إلعادة انعقادھا في 
الجھد الجدید سیقوم مدیر بلدیة المدینة ورئیس الشرطة باالستعانة بتقریر المجمع القیادي حول الحقوق المدنیة واإلنسانیة 

ھذا " عھد جدید من السالمة العامة، المرشد إلى أداء ُشَرطي مجتمعي عادل وآمن وفاعل"نوان والذي حمل ع 2019لعام 
المستند تم اقتراحھ إلى مكتب مدیر بلدیة المدینة بواسطة مسئولین من الرابطة الوطنیة لنھضة الملّونین قطاع أیََوا 

شرطة وتشمل أداء الُشرطة العادل، استخدام القوة، باب ترّكز على مسائل ھامة تتعلق بأداء ال 12ونبراسكا ویحتوي على 
التعدیل األول للدستور، البیانات وتسجیالت الفیدیو وغیرھا. یمكن لمجموعة الطاولة المستدیرة التركیز في كل اجتماع 

قیة على باب أو بابین من أبواب التقریر ومباشرة حوار حول ممارسات إدارة الشرطة المتعلقة والفرص المحتملة لتر
 الخدمات.
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ومراجعة تقریر المجمع القیادي حول الحقوق  2021إعادة انعقاد مجموعة الطاولة المستدیرة لمدیر بلدیة المدینة في 

مة، المرشد إلى أداء ُشَرطي مجتمعي والذي حمل عنوان "عھد جدید من السالمة العا 2019المدنیة واإلنسانیة لعام 
 عادل وآمن وفاعل"
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