
امللتقى الوطني
ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون املنعقد في نهاية االسبوع   

 يرتكز امللتقى الوطني ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون على اإلفتراض أن قوة املجتمعات مبنية على 
 االحترام املتبادل، الثقة و التفهم. هيئات إنفاذ القانون واجلماعات املستندة على اإلميان هي ركائز رئيسية للمجتمع

 .احمللي، وعندما يعمالن سويًا سوف تزدهر املناطق واألحياء

  www.faithandblue.org 

إلى 11 أكتوبر )تشرين األول) 2021  إملن 8
 (OneCOP( مبادرة مشتركة بني هيئة التقدم لألمام ومجمع واحد منطقة واحدة  األول 

NFBW هو مبادرة تعاونية تهدف ماذا  امللتقى الوطني املنعقد في نهاية األسبوع ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون
 إلى بناء اجلسور وحتطيم التحيزات من خالل أنشطة وتواصل ممتد ما بني املهنيني في قوى إنفاذ القانون واملجتمعات التي

.يخدمونها

  امللتقى الوطني املنعقد في نهاية األسبوع ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون هو امتداد ملبادرة مجمع واحد
 احللول ومقرها في مدينة اتالنتا، بوالية جورجيا.  جتمع مبادرة مجمع واحد منطقة واحدة(OneCOP) منطقة واحدة

بني ضباط احلي أو املنطقة مع دور العبادة احمللية. وباملثل، تقوم وكاالت إنفاذ القانون والهيئات (OneCOP)
.الدينية واملجتمع احمللي بتيسيرامللتقى الوطني املنعقد في نهاية األسبوع ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون

 ميثل منظموا امللتقى الوطني املنعقد في نهاية األسبوع ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون كل املجموعات الرئيسية
 لقوى إنفاذ القانون والهيئات الدينية التقليدية في الواليات املتحدة األمريكية.  يشارك في هذا اجلهد كل من مبادرة مجمع

 واحد منطقة واحدة                    التابع لهيئة التقدم لألمام، ومكتب خدمات الشرطة املبنية على املجتمع احمللي التابع لوزارة
               العدل األمريكية           ويعتبر أكثر مشروع للتعاون والربط ما بني الشرطة واملجتمع احمللي في التاريخ احلديث.  ينعقد امللتقى
 الوطني ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون برعاية فيرست نت التابعة لشركة           وباملشاركة مع مؤسسة موتوروال

 .سولوشنز وشركة وراب للتكنولوجيا

(OneCOP)
(COP)

AT&T

للماذا

كيف

من

كيف ميكن املشاركة في هذا اجلهد
:ملزيد من املعلومات، يرجاى التوجه إلى

أقرأ املزيد عن امللتقى الوطني ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون 
 ارسل استمارة "استضافة حدث" حتى يتمكن أحد العاملني من 

 .مساعدتك على البدء في هذا اخلصوص
ل مجموعة األدوات  َحمِّ

كيف ميكن املشاركة في هذا اجلهد
 بعد اإلعراب عن الرغبة في "إستضافة حدث" ضمن فعاليات
 امللتقى الوطني ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون،

 سيقوم أحد املوظفني مبتابعة األمر مع اجلهة الراغبة بغرض تقييم
 االهتمامات احملددة املتعلقة بفكرة احلدث احمللي املقترح، وأيضًا

 جلمع معلومات إضافية وتوفير املواد الالزمة مثل مجموعة األدوات
.للمساعدة في البدء إلعداد احلدث

 اإلبداع هو املفتاح - ال أحد يعرف املجتمع احمللي أو يفهم اخلصائص
!الفريدة ألي حي أكثر من الذين يعيشون فيه



info@faithandblue.org

األثر والتأثير
.خمسة وستون مليون أمريكي يحضرون أسبوعيًا اجتماعات وشعائر في أكثر من         الف دور عبادة في كل أنحاء البالد

 ميثل عمق وإتساع تأثير دور العبادة منفذًا فريدًا وقويًا وليس له مثيل لقلوب املجتمعات احمللية حيث يكون هناك مصالح مشتركة ومتبادلة
 .بهدف حتقيق ترابط فعال ما بني الشرطة واملجتمع احمللي

350

الشركاء
 فيما يلي قائمة بالهيئات املرتبطة بقوى إنفاذ القانون التي تشاركت في تنظيم امللتقى الوطني ملمثلي الهيئات الدينية وقوى إنفاذ القانون في

811.2021االفترة من     إلى      أكتوبر
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