أعده ،Geoff Fruin :مدٌر المدٌنة،

410 E. Washington St., Iowa City, IA 52240 (319) 356-5010

قرار رقم ______________
قرار إعادة تأكٌد سٌاسة عدم التمٌٌز إلنفاذ قانون مدٌنة إٌوا سٌتً
خال من الجرٌمة واالضطراب بطرٌقة عادلة
حٌثٌ ،علن بٌان مهمة إدارة شرطة إٌوا سٌتً عن هدف أساسً ٌتمثل فً السعً لتحقٌق مثالٌة مجتمع
ٍ
ومتجاوبة واحترافٌة؛ و
حٌث ،تعتمد الممارسة الفعالة إلنفاذ القانون على قدرة موظفً الشرطة على إقامة الثقة المتبادلة واحترام جمٌع األشخاص فً المجتمع؛ و
حٌث تم اتخاذ قرارات إنفاذ القانون ،بما فً ذلك ،أماكن توقف حركة المرور والمشاة ،على أساس عرق الشخص أو غٌر ذلك من الصفات المحمٌة ،تنتهك
الحقوق المدنٌة األساسٌة والعدٌد من نصوص مهام وقٌم إنفاذ القانون وكذلك الواجبات األساسٌة بموجب سٌاسات وقوانٌن مدٌنة إٌوا سٌتً وقانون إٌوا
ودستور الوالٌات المتحدة؛ و
حٌثٌ ،ذكر قرار مدٌنة إٌوا سٌتً  41-01أن "إدارة شرطة إٌوا سٌتً سندرس باستمرار استراتٌجٌات إنفاذ قوانٌن المرور ،وعند الحاجة ،ستقوم بتنقٌح
نصوص المهام والقٌم ،والبرامج التدرٌبٌة ،واإلشراف المٌدانً ،وتقٌٌم وتوثٌق شكاوى المواطنٌن واالستجابات ذات الصلة للمواطنٌن ،لضمان عدم استخدام
متساو وعادل وف ًقا
أماكن توقف حركة المرور والمشاة الخاصة بالتنمٌط العنصري بواسطة األفراد داخل إدارة الشرطة وأنه ٌتم معاملة المواطنٌن بشكل
ٍ
لدستور إٌوا والوالٌات المتحدة"؛ و
حٌث ،منذ اعتماد قرار  41-01سعت إدارة شرطة إٌوا سٌتً لجمع البٌانات عن أماكن توقف حركة المرور ،وتنقٌح برامج تدرٌب الموظفٌن ،وتحدٌث
السٌاسات والمعاٌٌر التشغٌلٌة ،وإجراء برامج توعٌة تهدف إلى التخلص من التنمٌط العنصري ،ورفع مستوى الوعً بالتحٌز الضمنً ،وبناء الثقة واالحترام
بٌن مسؤولً إنفاذ القانون وجمٌع المجتمعات واألشخاص فً إٌوا سٌتً؛ و
حٌث ،ال تتسامح إدارة شرطة إٌوا سٌتً مع األفعال التمٌٌزٌة وممارسات التنمٌط العنصري وتعمل باستمرار على تقوٌة العالقات فً المجتمع لخدمة جمٌع
متساو وعادل.
األشخاص بشكل
ٍ
اآلن ،ولذلك ،فقد قرر مجلس مدٌنة إٌوا سٌتً ،أن مجلس مدٌنة إٌوا سٌتً ٌعٌد تأكٌد التزامه بسٌاسة عدم التمٌٌز إلنفاذ القانون لعام  2001وٌحث مدٌر
المدٌنة ورئٌس الشرطة على البحث باستمرار عن وسائل لضمان عدم حدوث مثل هذه األفعال التمٌٌزٌة فً مجتمعنا ،وتزوٌد موظفً إدارة الشرطة
لدٌنا بمزٌد من الموارد والتدرٌبات وغٌرها من وسائل الدعم الذي ٌحتاجونه لبناء االحترام المتبادل بشكل فعال مع جمٌع األشخاص الذٌن ٌخدمونهم
حتى ٌتسنى لهم تنفٌذ واجباتهم بالطرٌقة األكثر فعالٌة وإنتاجٌة وأما ًنا.

تم التصدٌق والموافقة فً ٌوم _________ من _____________________.20_____ ،

العمدة
وافق علٌه
أقر به___________________________:
أمٌن سر المدٌنة

________________________
مكتب المحامً العام بالمدٌنة

