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 التوصیات المقترحة بشأن الشرطة المجتمعیةالموضوع: 
 

 2021سبتمبر  28 تاریخ االجتماع:
 

 2021سبتمبر  20تاریخ التقریر: 

 سي أولوشوال تایلور، محلل إداريعضو فریق العمل: 
 كروز، لیلیان تساي، تارا كوبربیل دي ال المنسقون: 

 مكتب مدیر المدینةالقسم: 
 

 المجلس االستشاري/توصیات المفوضیة اإلجراء المطلوب
 الموافقة ☐ المبادرة ☐
 اإلنكار ☐ جلسة استماع عامة ☐
 لم یتم إعادة توجیھ أي منھا ☐ المرسوم ☐
 ال ینطبق ☒ الحل ☐

 التعلیقات: المعلومات فقط ☐
 
 توجیھات المجلس ☒ 

 جدول أعمال الموافقات ☐
 

توجیھ فریق العمل للتحرك قدًما على صعید العرض المقترح للتوصیات في حوار الشرطة المجتمعیة الذي دار  توصیات فریق العمل:
 أثناء الفعالیة الختامیة. 

 
 ال ینطبق اللغة الموصى بھا للمبادرة:

 
 حوار الشرطة المجتمعیةالمشروع / الموضوع یتعلق بـ: 

 
 الموضوع المطروح أمام المجلس (إلقاء الضوء على سؤال السیاسات):  

 
 أھداف/أولویات المجلس☒

 
 الخطة (الخطط) الرئیسیة التي تم تبنیھا☐

 
 ال ینطبق☐

 
 

 الموضوع المطروح أمام المجلس
 بشأن توصیات الشرطة المجتمعیة المقترحة. مناقشة المجلس وتوجیھ العاملین
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 لمحة عامة

، عرض المنسقون والعاملون من فریق عمل المدینة نتائج حوار الشرطة المجتمعیة الذي انعقد خالل الربیع. 2021یونیو  22في 
 وركزت عملیة التواصل على المالحظات والتعلیقات من ثالث وجھات نظر:

 
% من المشاركین في مجموعة التركیز واالستبیان أعربوا عن ارتیاحھم 86:  المھیمنة على المجتمعالمنظورات والتفاعالت  )1

% من كافة المشاركین عن اعتقادھم بأن شرطة 74الستدعاء قسم الشرطة في لیك أوسویغو عند الحاجة إلیھ، في حین أعرب 
ستبیان الذین تفاعلوا مع قسم الشرطة في لیك أوسویغو، % من المشاركین في اال85لیك أوسویغو جدیرة بالثقة. ومن بین نسبة 

 % منھم بأن تجاربھم كانت إیجابیة.80أقر 
 

% من كافة المشاركین 98على الرغم من مالحظة تباین التجارب ألفراد المجتمع مع قسم الشرطة في لیك أوسویغو، إال أن 
حیث إن انخفاض معدالت الجریمة، واألحیاء الجیدة، والمجتمع في االستبیان صرحوا بأنھم یشعرون باألمان في لیك أوسویغو. 

 المغلق والشرطة كانت من العوامل التي تم ذكرھا التي تسھم في شعورھم باألمان بوجھ عام.
 

:  في إطار عملیة تحلیل البیانات، تمت مقارنة كل االستبیان المنظورات الخاصة بأفراد مجتمع لیك أوسویغو من الملونین )2
وبعض من إجابات مجموعة التركیز من األفراد الملونین في المجتمع مع إجابات أفراد المجتمع من البیض للتعرف على أنماط 

لشعور بالرضا إزاء المشاعر المحتملة  إزاء الشرطة في لیك أوسویغو. وأعربت كلتا المجموعتان عن مستوى مماثل من ا
% من المشاركین من السود، ومن السكان األصلیین الملونین الشرطة في 63الشرطة في لیك أوسویغو، حیث وصفت نسبة 

% من المشاركین من البیض. وكان لدى المشاركون في االستبیان من البیض 61لیك أوسویغو بصفات إیجابیة مقارنة بنسبة 
تعبر عن الشعور بالرضا بشكل أكبر عن عالقات الشرطة  آراءھماط في لیك أوسویغو، كما إن منظور أكثر إیجابیة بشأن الضب

% من السود والسكان األصلیین الملونین من المشاركین في االستبیان)، كما إنھم 37% منھم مقارنة بنسبة 61مع المجتمع (
 یشعرون بارتیاح أكبر في استدعاء الشرطة عند الحاجة.

 
إحساس أفراد المجتمع الملونین بالثقة واألمان في لیك أوسویغو بسبب التفاعالت مع الضباط وأفراد المجتمع  بوجھ عام، یقل

 اآلخرین بشأن الجنس.
 

: بعض من الممارسات المجتمعیة التي أثبتت فعالیتھا بالنسبة لقسم الشرطة في لیك منظور داخلي –الشرطة في لیك أوسویغو   )3
ل كل تفاعل، حیث یتم التعامل مع كل استدعاء بشكل فرید، كما أنھم یسعون إلى تخطي توقعات أوسویغو تعتبر معقولة خال

المجتمع بشأن خدمات إنفاذ القانون وھو ما یلخصھ شعار "ال توجد مكالمة غیر مھمة". وذكر ضباط الشرطة كذلك بعض من 
یة باعتبارھا مقر إیجابي للتفاعالت المجتمعیة. كما أبدى الفرص التي ال یكون ال عالقة بإنفاذ القانون مثل الفعالیات المجتمع

المراسلون مالحظة أنھ على الرغم من أن ضباط الشرطة من البیض ال تُتاح لھم الكثیر من الفرص للمشاركة، إال أن خدمة 
 العمالء تعتبر مكمالً وجزًءا ال یتجزأ من كونھا النقطة األولى للتواصل في مساعدة المجتمع.  

 
ما ُطلب منھم التواصل على نحو أفضل مع أفراد المجتمع ممن لدیھم خبرات وتجارب متباینة مع سلطات إنفاذ القانون، عند

ناقش أفراد قسم الشرطة في لیك أوسویغو تفاعالت عدم اإلنفاذ من دون ارتداء الزي الرسمي. والحظ الضباط أنھ یمكن لقسم 
 ن ما ینطوي علیھ عملھم وكیف یمكنھم المساعدة واالستجابة الحتیاجات المجتمع.الشرطة القیام بالمزید إلخبار العامة بشأ

 
 

 المناقشة
بناًء على المعلومات التي تم جمعھا من فعالیة االنطالق بالمجتمع، من مجموعات التركیز واالستبیانات، عرض المنسقون توصیات 

الخطوات بشأن لمخاطبة األفكار المعروضة أمام المجلس بشكل مباشر في یونیو الماضي. وتسعى ھذه التوصیات إلى تقدیم نظرة عامة 
عزیز قسم الشرطة في لیك أوسویغو وعالقتھ بالمجتمع. حیث إن البنود الواردة بعد كل قسم من أقسام التوصیات التالیة التي تھدف إلى ت

 تعتبر أمثلة خاصة على التنفیذ للمساعدة في توجیھ مناقشات المجلس.
 

 الفكرة األولى: االتصاالت وإعداد التقاریر
جموعات التركیز والحوارات المجتمعیة عن وجود فصل ما بین مدركات تكشف البیانات التي تم الحصول علیھا من االستبیان، وم

المجتمع وممارسات الشرطة الیومیة الحالیة. وھو ما یتضمن ما الذي نتوقعھ من الضباط من حیث المھام وأفراد العمل، والتدریب، 
كل من داخل قسم  الحظات والتعلیقات منوالموارد األخرى المخصصة لقسم الشرطة في لیك أوسویغو. وبالمثل، تم الحصول على الم
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بشأن االفتقار إلى المعلومات التي یتم توصیلھا من فسم الشرطة. أشار أفراد مجموعة التركیز من  الشرطة في لیك أوسویغو ومن المجتمع
قسم الشرطة في لیك أوسویغو إلى المخاوف بشأن عدم التواجد الكافي على وسائل التواصل االجتماعي باعتبار ذلك مكان فعال للقسم 

 لمشاركة القصص الخاصة بھم.
 

في لیك أوسویغو "ال توجد مكالمة غیر مھمة" في العدید من مجموعات التركیز.  وتباینت المدركات االجتماعیة، أثیر شعار قسم الشرطة 
حیث أعرب بعض أفراد مجموعة التركیز عن اعتقادھم بأن بعض المكالمات تكون غیر مھمة للغایة في حین یرى المشاركون من 

 مناسبة نحو الشرطة.مجموعات التركیز األخرى أن الشعار یعتبر مقاربة 
 
 التوصیات الخاص بشأن االتصاالت وإعداد التقاریر لقسم الشرطة في لیك أوسویغو 

 تقدیم تقریر إلى المجلس مرة واحدة على األقل في العام یتضمن ما یلي: )1
 استخدام بیانات القوة •
 بیانات اإلیقاف •
 معدالت الجریمة واتجاھاتھا •
 الشكاوى •
 للقسمبیانات التركیبة السكانیة  •
 التغییرات في السیاسات أو الممارسات أو القوانین  •

 
 تطویر وتنفیذ خطة االتصاالت التي: )2

 یتم دمجھا مع خطة االتصاالت الخاصة بالمدینة •
 تعریف المجتمع بممارسات القسم، ومواقفھ وأنشطتھ •
 مشاركة معلومات عن الجریمة في لیك أوسویغو •
 مشاركة قصص بشأن النتائج اإلیجابیة •

 
الرغم من استخدام قسم الشرطة في لیك أوسویغو لوسائل التواصل االجتماعي بشكل متكرر، فال توجد خطة رسمیة لالتصاالت  على

تتعلق بمشاركة المعلومات ذات الصلة بممارسات الشرطة والتفاعالت المجتمعیة. یجب أن تكون ھناك مناقشات مستمرة داخل القسم 
 تعلیم العامة وتعریفھم من خالل وسائل التواصل االجتماعي والمنصات األخرى.للتعرف على أفضل الممارسات بھدف 

 
قیادة المناقشات المجتمعیة بشأن التوقعات الخاصة باستجابات سلطات إنفاذ القانون المختلفة للمكالمات نموذج تنفیذي للفكرة األولى:  

 الخاصة بتقدیم الخدمات.
 

 أفراد المجتمع وقسم الشرطة الفكرة الثانیة: فرص المشاركة ما بین
ورد عدد من التعلیقات بشأن رغبة المجتمع في التعرف على الضباط باعتبارھم بشر وأفراد في المجتمع. كما رغب ضباط الشرطة في 

 ع.الحصول على المزید من الفرص وفي التعرف على األماكن المتعددة التي یمكنھم من خاللھا التحدث والمشاركة مع أفراد المجتم
 

 توصیات المشاركة المجتمعیة الخاصة بقسم الشرطة في لیك أوسویغو
 التطویر اإلضافي ألنشطة المشاركة المجتمعیة عن طریق: )1

إعادة تقییم الفعالیات الحالیة التي یستضیفھا قسم الشرطة في لیك أوسویغو لتحدید فرص المشاركة مع مختلف أعضاء  •
 المجتمع

 الشراكات المجتمعیة مع الشركات المحلیة والمؤسسات المتوطنة في المجتمعمواصلة البحث النشط عن  •
 

 وضع خطة المشاركة الفعالة التي تستجیب للجانب الثقافي لفریق قیادة قسم الشرطة في لیك أوسویغو )2
 

 المجتمعیة.استكشاف استخدام المالبس الموحدة البدیلة لفعالیات المشاركة نموذج تنفیذي للفكرة الثانیة: 
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 الفكرة الثالثة: التدریب والتطویر لقسم الشرطة في لیك أوسویغو
ظھرت ثالث مالحظات أساسیة فیما یتعلق بالتدریب والتطویر. أوالً، ذكر المشاركون من مجموعة التركیز الخاصة بالشرطة أن 

ة إلى التغییر في الممارسات أو السیاسات، حیث ذكر ولكنھا ال تؤدي بالضرور ،ومثیرةالتدریبات الخاصة بقضیة التحیز كانت مناسبة 
 الضباط بأنھم یتعاملون بالفعل مع المجتمع على نحو ال ینطوي على أي شكل من أشكال التحیز.

 
أو  ثانیًا، أشارت الشرطیات من قسم الشرطة في لیك أوسویغو إلى النظرة الدونیة التي یتلقینھا من زمالئھم الذكور باعتبارھن أقل كفاءة

أقل ثقة. وكانت ھناك رغبة لدى الضباط لتوسیع نطاق التدریب على التعامل مع قضیة التحیز وورش عمل زیادة الوعي بشأن 
 االعتداءات الجنسیة البسیطة بھدف زیادة الوعي والفھم بأدوار وخبرات السیدات في سلطات إنفاذ القانون.

 
أفراد المجتمع الحاجة إلى إدخال تغییرات في استجابة سلطات إنفاذ القانون للمكالمات  أخیًرا، في االستبیانات ومجموعات التركیز، ناقش

 التي تتضمن مشاكل الشباب وحوادث الصحة العقلیة.
 

 التوصیات الخاصة بتدریب وتطویر قسم الشرطة في لیك أوسویغو
الحصول على المدخالت من جمیع من یعیشون  تداولت المدینة موضوع النوع أثناء حوار الشرطة المجتمعیة عن طریق الرغبة في

ویعملون ویبتكرون في لیك أوسویغو، وخاصة أصوات األشخاص اآلتیة من المجموعة الجنسیة ضعیفة التمثیل. وتم استخدام ھذا 
مالحظات  المنظور للتعرف على كیفیة تأثیر العنصریة النظامیة على الشرطة في لیك أوسویغو. حیث قدم أفراد المجتمع الملونین

وتعلیقات مفیدة بشأن كیفیة المشاركة على نحو أفضل مع السود، ومن السكان األصلیین الملونین، على حین ألقت مجموعات التركیز 
 الداخلیة الخاصة بقسم الشرطة في لیك أوسویغو الضوء على فرص التطویر المھني المستمر والدعم المستمر في محل العمل للشرطیات.

م الشرطة في لیك أوسویغو تبني مقاربة شاملة ذات أوجھ متعددة تعمل على تعزیز ودعم اإلنصاف والعدالة ما بین یتوجب على قس
% 11المتحدة. وفي أوریغون، تشغل اإلناث حوالي  الوالیاتالجنسین داخل القسم. حیث یشغل الذكور غالبیة مناصب ضباط الشرطة في 

% من الضباط الذین 13؛ كما إن الذي أعده المكتب االتحادي للتحقیقاتU33T 2018ي عام من مناصب ضباط الشرطة وذلك وفق تقریر ف
طریق تكامل وتحقیق اإلنصاف والعدالة ما بین الجنسین في التعیینات والترقیات،  ناإلناث. وعأدوا القسم في لیك أوسویغو من 

 والتدریب، والممارسات داخل القسم ومناقشات القسم، سوف یتمكن قسم الشرطة في لیك أوسویغو من:

 القسمالمزید من البحث في مدى تأثیر التحیزات لجنس دون اآلخر داخل ھیاكل إنفاذ القانون األمریكي على  •
 الحفاظ على التغیر الثقافي الالزم إلنشاء بیئة آمنة لكافة العاملین داخل تلك البیئة •
 اجتذاب مختلف األجناس من المرشحین •
 عكس عوامل التركیبة السكانیة لمجتمع لیك أوسویغو على نحو أفضل •

 الجنسین األشخاص من غیر ثنائي المیول الجنسیة. یجب أن تتضمن المناھج التي یتم تنفیذھا لمعالجة وتحقیق اإلنصاف والعدالة ما بین
) التعرف على القیود التي تعیق 1التوصیات التي تم وضع اإلطار العام لھا فیما یلي ستساعد قسم الشرطة في لیك أوسویغو على: 

استجابات متنوعة للمكالمات ) تقدیم 2التعیین، واالحتفاظ وترقیة الضباط من اإلناث ومن السود، ومن السكان األصلیین الملونین، و
 الخاصة بتقدیم الخدمات.

 التوظیف والترقیات

 تحدیث ممارسات التعیین والتشغیل بحیث تتمتع بسیولة أكثر وبحیث یمكن تكییفھا لتعیین مختلف المرشحین )1
 وضع استراتیجیات االحتفاظ للمجموعات التي تفتقر إلى التمثیل الجید بالفعل في قسم الشرطة في لیك أوسویغو  )2
 تحلیل بیانات التعیین بحیث یتم تطبیق استراتیجیات على أساسھا لزیادة التنوع في مجموعة المتقدمین للعمل )3
ر تنوًعا (بحیث یشتمل على اإلناث وعلى السود والسكان األصلیین النظر إلى الممارسات الحالیة عند تطویر كادر القیادة األكث )4

 الملونین)
 التدریب

 دمج موضوعات التنوع، واإلنصاف والشمول في برنامج التدریب اإلجباري الذي یتضمن:  )1
 الوفاء بحد أدنى من الساعات في السنة •

https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2018/crime-in-the-u.s.-2018/tables/table-77
https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2018/crime-in-the-u.s.-2018/tables/table-77
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في األدوار، والممارسات، والمھام واألنظمة  استخدام الممارسات التجریبیة ودراسات الحالة للتعبیر عن دمج المعرفة •
 الروتینیة

 تقییم فعالیة وأھمیة التدریب الحالي •
 تحدیث التدریب الحالي بحیث یكون ذي صلة •
مواصلة التدریب الذي یدعم ممارسات التدرب على السرعة في استجواب المتحدثین على الھاتف للوقایة من استجابة  •

 السلوك القانونيسلطات إنفاذ القانون إلى 
 الممارسات

 تقدیم الردود الخاصة بسیاقات معینة والمناسبة لمختلف المكالمات عن طریق االستعانة بأفراد من فریق العمل ممن:  )1
 لم یؤدوا القسم •
 المدربین على الصحة السلوكیة/العقلیة •
 المدربین على التعامل مع الشباب •

 
 نشر كامیرات المراقبة التي یرتدیھا األشخاص  )2

تقدیم تعلیم الوعي الثقافي الشامل للسیاق العنصري وتاریخ مجتمع السود والسكان األصلیین الملونین وأثره نموذج تنفیذي للفكرة الثالثة: 
 على سیاسات، وممارسات وبروتوكوالت إنفاذ القانون الحالي.

 
 تمعیة والتحیزات المجتمعیةالفكرة الرابعة: المشاركة المج

على الرغم من كون التواصل یرتكز عالمیًا على خبرات التفاعل والعمل لصالح قسم الشرطة في لیك أوسویغو، فقد أشارت مجموعات 
العدید من المكالمات والخبرات المتعلقة بالملف العنصري قد انحدرت من التركیز على المستوى الداخلي وعلى مستوى المجتمع إلى أن 

أفراد مجتمع لیك أوسویغو مقابل البیانات التي كشفت عن الملفات السلبیة من قبل ضباط شرطة لیك أوسویغو.  وعلى الرغم من أنھ 
سویغو، فإن المجتمع ككل سوف یستفید أكثر من  یُوصى بإقامة التدریب الضمني المستمر لقضیة محاربة التحیز لضباط شرطة لیك أو

 الحوار المجتمعي بشأن أثر قضیة محاربة التحیز. 
 

یدعم المنسقون التوصیات المتعلقة بمنصب مدیر برنامج اإلنصاف والعدالة وفق ما یرد وصفھ في توصیات التنوع في لیك أوسویغو، 
ع اإلطار العام لھ فیما یلي أدناه. وتوفر مھام ھذا المنصب األساس الالزم ومجموعة عمل اإلنصاف والعدالة والشمول ووفق ما تم وض

 للمضي قدًما بالنسبة لقسم الشرطة في لیك أوسویغو والمدینة ككل في إطار جھود زیادة الشمولیة والترحیب.
 

 مواصلة تشغیل توصیات قوة العمل الخاصة بالتنوع، واإلنصاف والشمول مع رؤى إنفاذ القانون.  )1
إقامة العالقات مع المؤسسات الحالیة الموجودة في المجتمع التي تركز على اإلناث، وعلى السود والسكان األصلیین  •

الملونین، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وقدامى المحاربین، ومجتمع المیم من المثلیین ومزدوجي المیل الجنسي 
 ي: )، والتي ستعمل على ما یل+LGBTQومغایري الھویة الجنسیة (

  ،تقدیم المالحظات والتعلیقات والمنظورات والرؤى المختلفة إلى مجلس المدینة، والعمدة، ومدیر المدینة
وقسم الشرطة في لیك أوسویغو وغیرھم من المساھمین بشأن الرؤیة المشتركة للتنوع، واإلنصاف 

 والشمول في لیك أوسویغو
 مجموعات المھمشة للمشاركة في عملیات صنع إتاحة الفرص ألفراد المجتمع الملونین وغیرھم من ال

 القرار التي تؤثر على خدمات المدینة
  توفیر الموارد إلى مدیر برنامج اإلنصاف والعدالة والمجلس االستشاري الخاص بالتنوع، واإلنصاف

 والشمول
 تطویر استراتیجیات الحوار المجتمعي المستمر •
ل ما بین المدینة والمجموعات والمجتمعات التي ال یتم تمثیلھا تعزیز الشراكات مع الشركات والمؤسسات التي تص •

 على نحو مناسب
 وضع استراتیجیات التعیین واالحتفاظ بالموظفین لزیادة التنوع في قوة العمل بالمدینة •



 6الصفحة 
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 تقدیم الرسائل المستمرة والمتواصلة للمجتمع الداخلي والخارجي بشأن التنوع، واإلنصاف والشمول •
اإلنجازات، ومجاالت التعزیز وأفضل الممارسات المتعلقة بتنفیذ استراتیجیات التنوع، واإلنصاف والشمول مشاركة  •

 في جمیع أقسام المدینة
 تطویر برنامج التدریب والتطویر الشامل الذي یدعم تنفیذ استراتیجیات التنوع، واإلنصاف والشمول •

 
س المدینة وشركاء المجتمع لعرض المحادثات المنسقة بشأن قضیة التحیز وأثرھا في التعاون ما بین مجلنموذج تنفیذي للفكرة الرابعة: 

 لیك أوسویغو.
 

 الخطوات التالیة
 سبتمبر، ستكون التوصیات المقترحة كالتالي: 28عقب الحصول على المالحظات والتعلیقات من المجلس في اجتماع 

 
 ت بشأنھا في أكتوبرعرض التوصیات على العامة للحصول على مالحظات وتعلیقا •
 مراجعة التوصیات بناء على المدخالت التي تم الحصول علیھا من الفعالیة الختامیة المجتمعیة •
 عرض التوصیات على المجلس مرة أخرى العتمادھا •

 
ما أن یتم االنتھاء من التوصیات، سوف یقوم فریق العمل بوضع خطة عمل لتنفیذ تلك التوصیات، والتي سوف تتضمن اإلطار الزمني 

 واآلثار المالیة الخاصة بھا.  


