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قرار التزامات المجلس األولیة بشأن التعامل مع حركة "حیاة السود مھمة" والعنصریة الممنھجة في أعقاب 

 مقتل جورج فلوید على ید شرطة مینیابولیس، ودعوتھ إلى اتخاذ إجراءات من جانب المحتجین والسكان.
 

 وفي مدینة أیوا سیتي رًدا على مقتل جورج فلوید على ید شرطة مینیابولیس؛ حیث اندلعت االحتجاجات في جمیع أنحاء البالد
 

 وحیث تدعم مدینة أیوا بقوة الحق الدستوري األساسي في حریة التعبیر والتجمھر على النحو الذي یجري في االحتجاجات السلمیة؛
 

جلس المدینة للتعامل مع حركة "حیاة السود مھمة" ومع مووحیث یطالب المحتجون والسكان باتخاذ إجراءات من جانب مدینة أیوا سیتي 
 العنصریة الممنھجة؛

 
 وحیث أن العنصریة الممنھجة متأصلة في نسیج بالدنا ومدینتنا بحیث یستدعي األمر بذل جھود مكثفة وموسعة؛

 
 على أفضل نحو؛ وحیث یلتزم مجلس المدینة ببذل ھذه الجھود، وھو یعمل لخدمة مصالح مدینة أیوا سیتي وسكانھا

 
 وحیث یرغب مجلس المدینة في إعالن التزاماتھ األولیة تجاه حركة "حیاة السود مھمة".

 
 ولذلك، فقد قرر مجلس مدینة أیوا سیتي التالي:

 
ثال ملعلى سبیل ا-التزام المجلس ببذل جھود موسعة ومكثفة للتعامل مع حركة "حیاة السود مھمة" ومع العنصریة الممنھجة بما في ذلك 

 ما یلي: -ال الحصر
 

) تجاه حفظ النظام العام بمساعدة ICPDإلعادة ھیكلة دائرة شرطة أیوا سیتي ( 2020دیسمبر  15وضع خطة أولیة بحلول  .1
تقلیل اعتماد عامة الناس على الشرطة في المواقف التي ال تنطوي على حاالت عنف  -على سبیل المثال ال الحصر-المجتمع 

ین ُعّزل، والنظر في مبادرات مساھمة المجتمعات المحلیة في الحفظ على النظام العام في المدن ینمن خالل توظیف مھ
مینیابولیس ومینیسوتا وكامدن ونیو جیرسي ولوس أنجلوس وكالیفورنیا  -على سبیل المثال ال الحصر-األخرى التي تتضمن 

 وسان فرانسیسكو؛
 

من  2020یولیو  1أمول المدینة خالل السنة المالیة التي تبدأ في  نمدوالر أمریكي  1,000,000وتخصیص مبلغ وقدره  .2
 Special Populationsأجل الجھود الرامیة إلى تعزیز المساواة العرقیة والعدالة االجتماعیة، بما في ذلك برنامج 

Involvement " إشراك المجموعات السكانیة الخاصة)SPI")وفعالة بما في  ة، ووضع خطة إسكان جدیدة میسورة التكلف
اإلسكان في وسط المدینة وفي األحیاء األساسیة، ودعم الجھود التي من المقرر أن تحددھا  -على سبیل المثال ال الحصر-ذلك 

أو قبل ذلك الموعد، من أجل معالجة  2020أغسطس  1لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، وعقد جلسة عمل للمجلس بحلول 
  بعض المخصصات المحددة؛

 
  

ورفع مستوى التزام المدینة بالمساواة العرقیة والعدالة االجتماعیة بما في ذلك بذل الجھود الموسعة الرامیة إلى زیادة عدد الذین  .3
یتم توظیفھم من األقلیات من قبل المدینة، ویتضمن ذلك إزالة العراقیل التي تعوق عملیات التقدم إلى الوظائف وزیادة الموارد 

د حسبما یلزم لتدریب جمیع موظفي المدینة على نحو أفضل وتنسیق استخدام األموال المخصصة وھالمخصصة لھذه الج
 لتحقیق المساواة العرقیة والعدالة االجتماعیة، واإلبالغ عن الكیفیة التي تم بھا ھذا االستخدام؛

 
) في استخدام ICPDسیتي ( ، حول تورط دائرة شرطة أیوا2020أغسطس  1الحصول على تقریر من مدیر المدینة، بحلول  .4

 ؛2020یونیو  3الغاز والقنابل الومضیة المتفجرة الحاجبة للرؤیة خالل االحتجاجات في أیوا سیتي في 
 

، لكي تشھد على حقیقة الظلم العنصري في مدینة 2020أكتوبر  1وتشكیل لجنة مخصصة لتقصي الحقائق والمصالحة بحلول  .5
من خالل جمع الشھادات وعقد جلسات االستماع العامة، على أن یتضمن ھذا العمل تقدیم  أیوا سیتي وتحقق العدالة التصالحیة
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توصیة بخطة إلى المجلس لتخصیص و/أو إعادة تسمیة الساحات العامة و/أو حقوق الطریق تكریًما لحركة "حیاة السود 

 مھمة"؛
 

والیتنا في تشریع إصالح العدالة الجنائیة والقضاء  يللمناصرة ودعم ممثل 2021جعل األولویة التشریعیة لمجلس المدینة لعام  .6
على الحرب ضد المخدرات وإجراء تغییرات على قانون الوالیة بما یعمل على تمكین خطة المدینة من إعادة ھیكلة دائرة 

 م) وتقلیل معدل االتصال غیر المتناسب بین نظاCPRBالشرطة وتعزیز سلطة مجلس مراجعة سلوك الشرطة المجتمعي (
  العدالة الخاص بالقصر والقصر من األقلیات، ویتضمن ذلك دعم التشریع الرسمي الذي یجیز الكمیات القلیلة من الماریجوانا؛

 
ومواصلة استخدام مجموعة أدوات المساواة العرقیة من جانب إدارات المدینة وتوسیع نطاق ھذا التدریب لیشمل مجلس المدینة  .7

على الصعید المحلي لتثقیف مجتمع األعمال وتدریبھ على استخدام مجموعة أدوات المساواة  لوالعمل مع شركائنا في األعما
 العرقیة؛

 
، بالتشاور مع محامي من اختیاره، وذلك (CPRBوطلب وتلقي تقریر وتوصیة من مجلس مراجعة سلوك الشرطة المجتمعي ( .8

) لتعزیز CPRBعة سلوك الشرطة المجتمعي (جا، بشأن التغییرات التي طرأت على أمر مجلس مر2021ینایر  1بحلول 
قدرتھ على توفیر رقابة مدنیة فعالة على دائرة شرطة أیوا سیتي، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، تلك التي تتناول 

مجلس  اإلجبار على اإلدالء بشھادة الضباط، وأن یتضمن التقریر موجًزا بالتدابیر التي تم النظر فیھا ورفضھا من جانب
 ، سواء كان ذلك ألسباب سیاسیة أو قانونیة؛(CPRBمراجعة سلوك الشرطة المجتمعي (

 
 وتوجیھ الموظفین إلى عرض موجز وتفصیلي إلنفاق میزانیة الشرطة على الموقع اإللكتروني ألیوا سیتي؛ .9

 
ركبة المحّصنة ضد األلغام ملوإرسال الخطاب المرفق بعنوان "المستند أ" إلى مأمور مقاطعة جونسون لدعم التجرد من ا .10

) والحصول على تقریر من طاقم العمل بالمدینة عن المعدات العسكریة الموجودة في مخزون دائرة شرطة MRAPوالكمائن (
 مدینة أیوا سیتي والعقود الفیدرالیة التي تدعم دائرة الشرطة؛

 
شرطة أیوا سیتي، عن حظر أي استخدام ألسالیب الخنق  ةوتوجیھ مدیر المدینة إلى اإلعالن صراحةً، في األوامر العامة لدائر .11

  أو أي مناورات أخرى تقطع تدفق الدم أو األكسجین؛
 

وتوجیھ مدیر المدینة إلى كفالة توافق سیاسة دائرة شرطة أیوا سیتي وممارساتھا بشأن توظیف الضباط مع أھداف ملف مجلس  .12
للتأكد من عدم ارتكاب الضباط العاملین في أیوا ألي أعمال سوء  الُمشّرع مؤخًرا 2647) رقم Iowa House Fileأیوا (

 سلوك جسیمة على النحو الوارد في ھذا المستند؛
 

وتوجیھ مدیر المدینة لمراجعة األنظمة وآلیات اإلبالغ المعمول بھا في دائرة شرطة أیوا سیتي لتقییم مدى االمتثال لألمر العام  .13
مسجالت المثبتة بالسیارات والتأكد من أن ھذه األنظمة تؤدي إلى االمتثال المستمر لألمر بشأن الكامیرات المثبتة جسدیًا وال

العام، وتنقیحھا حسب الضرورة لتحقیق ھذا الھدف، وتضمین نتائج حقیقیة لعدم االمتثال وإبالغ المجلس عند إنجاز عملیة 
 التنقیح؛

 
ة أیوا سیتي لمطالبة الضباط بالتدخل ووقف استخدام القوة المفرطة وتوجیھ مدیر المدینة لمراجعة األوامر العامة لدائرة شرط .14

من جانب الضباط اآلخرین وإبالغ المشرف عن الحوادث مباشرةً، وإبرام مذكرة تفاھم مع الھیئات األخرى المكلفة بإنفاذ 
من ھیئة أخرى مثل تلك التي  القانون في المنطقة فیما یتعلق بھذا التدخل عند استخدام القوة المفرطة بواسطة أحد الضباط

 تجري مناقشتھا وتعمیمھا على ھیئات إنفاذ القانون في المنطقة على النحو المبین في المستند "ب" المرفق؛
 

وطلب وتلقي تقریر وتوصیة من اللجنة االستشاریة للفنون العامة في أیوا سیتي، بعد تقدیم مساھمات من فنانین سود محلیین  .15
التدابیر التي یجب أن ینظر فیھا المجلس إلتاحة الفرص للتعبیر الفني بواسطة حركة "حیاة السود مھمة" والتشاور معھم حول 

الفنون البصریة باإلضافة إلى مھرجان عام  -على سبیل المثال ال الحصر-ومجتمعات األصول العرقیة الملونة، ویتضمن ذلك 
  مخصص لالحتفال بثقافة السود.

     
 المسیل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الومضیة الحاجبة للرؤیة ضد المحتجین السلمیین. حظر استخدام الغاز .16

 
، یجب أن یكون الیوم التاسع عشر من شھر یونیو عطلة رسمیة في المدینة ویحل محل یوم 2021اعتباًرا من العام التقویمي  .17

 العطلة الرسمیة الحالیة للمدینة.
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 .2020ادس عشر من شھر یونیو لعام تم التصدیق والموافقة في الس
 

 
________________________________________ 

 العمدة
 

 وافق علیھ:       
 

 ______________________________  ___________________________ أقر بھ:
 )06/17/2020مكتب المحامي العام بالمدینة (     أمین سر المدینة 

 
 

_______ وأثنى علیھ ________________ تم اعتماد القرار، وعند االقتراع بنداء الحضور _قدم القرار __________
 تبین أن:

 
 المتغیبین:  األصوات غیر الموافقة:  األصوات الموافقة: 

 
  ___x__  ______  بیرجوس _______ 
  ___x__  ______  میمز _______ 
  ___x__  ______  صالح _______ 
  ___x__  ______  تایلور _______ 
  ___x__  ______  تیج _______ 
  ___x__  ______  توماس _______ 
  ___x__  ______  وینر _______ 

 



 

 

 المستند أ
 
 

 
 
 
 

 2020یونیو  17
 
 
 

 لوني بولكرابیك
 مأمور مقاطعة جونسون

 2540 ص.ب
511 S. Capitol Street 
Iowa City, IA 52244 

 
 حترم،ر بولكرابیك المالمأمو

 
بالنیابة عن مجلس مدینة أیوا سیتي، أكتب إلیكم ألطلب أن یقوم مكتب المأمور بتجرید نفسھ من المركبة المحّصنة ضد األلغام والكمائن 

)MRAP.( إنھا  .إن ھذه المركبة العسكریة المصممة لمناطق الحروب غیر مناسبة لالستخدام من جانب ھیئات إنفاذ القانون المحلیة
 ة الناس ووثوقھم في ھیئة إنفاذ القانون مما یتعارض مع ھدف الحفاظ على أمن وسالمة المجتمع.تقّوض ثق

 
 شكًرا لكم على اھتمامكم!

 
 مع خالص التحیات،

 
 بروس تیج، العمدة

 مدینة أیوا سیتي

 مدینة أیوا سیتي
410 East Washington Street 

Iowa City, Iowa 55240-1826 
)319 (356-5000 
 فاكس 356-5009) 319(

www.icgov.org 



 

 

 المستند ب

 
 
 
 

     مذكرة تفاھم
 
 
 

 2020یونیو  10 التاریخ:
 
 

رة مأمور مقاطعة جونسون ودائرة شرطة أیوا سیتي وإدارة السالمة العامة التابعة لجامعة أیوا العامة ھذه بین إداأُبرمت مذكرة التفاھم 
ودائرة شرطة كورالفیل ودائرة شرطة نورث لیبرتي ودائرة شرطة یونیفرسیتي ھایتس لمنح السلطة لضباط إنفاذ القانون لدینا من كل 

 ولة.قوة غیر معقوالیة قضائیة للتدخل إذا لوحظت أي 
 

 واجب التدخل
 
یجب على أي ضابط إنفاذ قانون یالحظ أي ضابط آخر ضباط إنفاذ القانون یستخدم قوة تتجاوز الحد المعقول بشكل موضوعي في ظل 

 الظروف المحیطة، التدخل لمنع استخدام القوة غیر المعقولة إذا كان في وضع یخولھ للقیام بذلك.
 

حمایة عامة الناس والموظفین اآلخرین بغض النظر عن مدة خدمتھم أو رتبتھم أو الوكالة العضو، ین والنواب یجب على الضباط المحلف
 ویجب علیھم التدخل بصورة آمنة من خالل اتباع الوسائل الشفھیة والبدنیة.

 
ون إبالغ أحد المشرفین مح بھ القانیجب على ضابط إنفاذ القانون الذي یالحظ قیام موظف آخر باستخدام قوة تتجاوز حد القوة الذي یس

 على الفور بھذه المالحظات.
 

 إننا نتعاھد على ذلك ونحّمل أنفسنا المسؤولیة أمام المجتمعات المحلیة التي نخدمھا.
 
 

 مع فائق االحترام،
 
 

 
 كوت بیكنر، مدیر وحدة األمن العام في أیواس   بیل كامبیل، رئیس شرطة أیوا سیتي

 
 
 
 

  
 لوني بولكرابیك، مأمور مقاطعة جونسون

 
 
 

 
 دیان فیننجا، رئیس شرطة نورث لیبرتي

 شین كرون، رئیس شرطة مدینة كورالفیل
 
 
 

 
 تروي كیلساي، رئیس شرطة یونیفرسیتي ھایتس

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 2020یونیو  17
 
 

 
 جانیت الینس

 ونسوناطعة جمحامیة مق
417 S. Clinton Street 

Iowa City, IA 52240 
 

 السیدة/ الینس، محامیة المقاطعة، المحترمة،
 

لمناقشة  2020یونیو  16بالنیابة عن مجلس المدینة ووفقًا لالقتراح الذي قدمھ مجلس المدینة واجتماع المجلس الخاص الذي ُعقد بتاریخ 
والعنصریة الممنھجة/ وسیاسات الشرطة، أطلب منكم في ھذا المستند إسقاط جمیع التھم التي مھمة/ المسائل المتعلقة بحركة "حیاة السود

 تالحقون بھا المحتجین من حركة "حیاة السود مھمة" قضائیًا.
ب من جانومرفق طیھ الموجز الذي قُدم من جانب دائرة الشرطة إلى المجلس بشأن االتھامات المرتبطة باالحتجاجات والمرور الموجھة 

 بالقرب من مواقع التظاھرات، والتواریخ واألوقات. 6/09/2020و 5/30/2020دائرة شرطة أیوا سیتي في الفترة ما بین 
 

 شكًرا لكم على اھتمامكم!
 

 مع خالص التحیات،
 

 
 

 ، العمدة(Bruce Teagueبروس تیج (
 مدینة أیوا سیتي

 
 المرفق

 

 مدینة أیوا سیتي
410 East Washington Street 

Iowa City, Iowa 55240-1826 
)319 (356-5000 
 فاكس 356-5009) 319(

www.icgov.org 



 

 

 
التاریخ/الوقت 

المدعي إقامة مدینة  الموقع ساعة) 24(
إخطار مخالفة  الجرائم علیھ

 حجز؟ اعتقال قواعد المرور

20200530 
1:55 

S CAPITOL ST/COURT 
ST 

GARNER, IA  النتائج المنتظرة المتعلقة بقیادة
 السیارة في حالة سكر

 ال النتائج المنتظرة ال

20200530 
23:17 

E BURLINGTON 
ST/JOHNSON ST 

NORTH 
LIBERTY, IA 

 ال ال نعم اإلسراع

20200605 
21:45 

E BURLINGTON ST/S 
SUMMIT ST 

IOWA CITY, IA ال نعم ال القیادة في ظل التعلیق 

20200606 
19:46 

E COLLEGE ST/S VAN 
BUREN ST 

MOUNT 
PLEASANT, IA 

 ال ال نعم عالمة "توقف"

20200606 
20:30 

HWY 1 W/MILLER AVE IOWA CITY, IA ال ال نعم السرعة 

20200607 
0:55 

410 E WASHINGTON 
ST 

CEDAR 
RAPIDS, IA 

قیادة السیارة في حالة سكر، 
حیازة مادة الماریجوانا 

المحظورة، حیازة أسلحة 
 ناریة تحت تأثیر المخدر

 ال نعم نعم

20200607 
1:31 

S GILBERT ST/E 
COLLEGE ST 

IOWA CITY, IA  انتھاك تصریح التعلیمات، عدم
 سؤولیةتقدیم دلیل على الم

 المالیة

 نعم ال نعم

20200607 
1:33 

HWY 1 W/ORCHARD 
ST 

IOWA CITY, IA ال ال نعم لوحة الترخیص المعدنیة 

20200608 
18:55 

E BURLINGTON ST/S 
DUBUQUE ST 

IOWA CITY, IA  عدم توفر رخصة القیادة، عدم
تقدیم دلیل على المسؤولیة 
المالیة، عدم عرض لوحة 

ت الحاراالتسجیل، استخدام 
 المروریة بطریقة غیر الئقة

 نعم ال نعم

20200608 
19:51 

E MARKET ST/LINN ST IOWA CITY, IA ال ال نعم انتھاء صالحیة التسجیل 

20200609 
0:09 

200 S CLINTON ST IOWA CITY, IA ال نعم ال قیادة السیارة في حالة سكر 

20200609 
0:47 

E COURT ST/S 
GILBERT ST 

WHEATON, IL ازة أدوات خاصة حی
 بالمخدرات

تم إصدار  -نعم ال
مذكرة دعوى 

للمثول، وإطالق 
 السراح 

 ال

20200609 
0:47 

E COURT ST/S 
GILBERT ST 

IOWA CITY, IA  ،حیازة بطاقة ھویة مزورة
حیازة أدوات خاصة 

 بالمخدرات

تم إصدار  -نعم ال
مذكرة دعوى 

للمثول، وإطالق 
 السراح

 ال

20200603 
22:45 

DUBUQUE/FOSTER IOWA CITY, IA  ،سلوك مخل بالنظام العام
 تجمھر غیر مشروع

 ال نعم ال

20200603 
23:45 

DUBUQUE/MEADOW 
RIDGE LANE 

IOWA CITY, IA  ،عدم تجمھر غیر مشروع
 المغادرة عند التفریق

 ال نعم ال


