
 

ي مقاطعة كين العدالةمع الق�ادة 
 كالعرق�ة �ف

ي 
،داو  ،كينكالتنف�ذي لمقاطعة   من المدير  قام ك�ً  ،2020يونيو  11�ف ف ي  العامة،ومديرة الصحة  قسطنطني

صح�ة  ب�عالن العن��ة أزمةهايز، بايت
�ة فقط)  عامة ف ي باللغة اإلنكل�ي

ويف مقاطعة كينك بال�امل إ�  اإلجراء وتجاو�وا بحمل. لقد استمعوا إ� دعوات المجتمع التخاذ (الموقع االل��ت
 مست��ات أع�. 

م مقاطعة كينك بتوف�ي الموارد الالزمة للتصدي العادل لآلثار الضارة للعن��ة وستقوم بالعمل  ف وريتل�ت إلحداث تغي�ي  الط��لع� المدى  ال�ف
 ملموس ومؤثر. 

امات ع� الق�م التال�ة:    ف  ترتكز هذە االل�ت

 متعمد ل�شك  مناهضة العن��ة •
ف ركت • را�  المساحاتلجهود ع�  ا�ي ة  ذويل األ��� �ف ةالسوداء الب�ش ف وذوي الب�ش  )BIPOC(  ةالملون والسكان األصليني
ف ع� • ة الملونة للناس األصوات والتجارب الح�ة  ترك�ي ف وذوي الب�ش ة السوداء والسكان األصليني   BIPOCذوي الب�ش
 لمساءلةخض�ع لو  ،والشفاف�ة التك�ف،ع�  وقدرة منصف، �شكلاالستجابة  •
 األسباب الجذر�ة للظلم العن�ي وعدم المساواة معالجة •

 
ف  اإلعالن،منذ  ا�ة مع المدافعني ي جميع أنحاء حكومة مقاطعة   و�ال�ش

ف �ف ف العموميني وضع المدير  ،ككينعن النظام وأعضاء المجتمع والموظفني
ي 

حات إلصالح النظام القانويف ف مجموعة من المق�ت ،التنف�ذي قسطنطني ي
 عامةالعن��ة كأزمة صح�ة وتم��ل العمل الجاري لمواجهة  الجنايئ

�ة فقط). (الم ف ي باللغة اإلنكل�ي
ويف  وقع االل��ت

،داو  كينغ،حدد مدير مقاطعة   اليوم، ف ي  قسطنطني
ي النظام القانويف

،االستثمارات واإلصالحات الرئ�س�ة �ف ي
فضً� عن أول��ات التم��ل للعمل  الجنايئ

ان�ة األسب�ع المقبل.  اتالس�اس جدول اعمالالمناهض للعن��ة. سيتم إصدار  ف  المفصلة بعد اإلعالن عن الم�ي

ان�ة  ف ي هذا النظام للشباب وال�بار  2022-2021تركز م�ي
ي لتقل�ل العودة إ� اإلجرام و�نهاء التورط �ف

ي الجنايئ
من خالل ع� إصالح النظام القانويف

ا�ة مع المجتمع لخلق  ،العامة بد�لة للسالمة تط��ر وتنف�ذ نماذج  الفعالة، المستمر للمنظمات المجتمع�ةوتم��ل العمل  الحلول،ومن خالل ال�ش
ف الودعم  ة الملونة  موظفني ف وذوي الب�ش ة السوداء والسكان األصليني  .BIPOCذوي الب�ش

ة  حة للف�ت ان�ة المق�ت ف ان�ات تعكس الق�م. تتضمن الم�ي ف أول��ات الموارد   لتلب�ة  وترت�بالمنصفة استثمارات تركز ع� العدالة  2022-2021الم�ي
ي تؤثر �شكل  ي مجاالت الحاجة اليت ة الملونة ع�  سليب ف وذوي الب�ش ة السوداء والسكان األصليني ي مقاطعة كينج. ذوي الب�ش

 �ف

ان�ة وصنع الس�اسات  ف  :2022-2021مبادئ الم�ي

 العدالة العرق�ة ، و�عطاء األول��ة ألصوات وتجارب األشخاص األ��� تأثرا� مع الق�ادة  •
ف وذوي  • ة السوداء والسكان األصليني ي جميع مست��ات صنع القرارضمان تمث�ل ذوي الب�ش

ة الملونة �ف  الب�ش
ي لالستثمارات المجتمع�ة األموال منإعادة تخص�ص  •

طة والنظام القانويف  ال�ش
ا�ات المجتمع�ة • ي المنظمات وال�ش

 االستثمار �ف
ان�ة ف  • مدفوعة �س�اسة المجتمع وأول��ات الم�ي

حات  ان�ة الحال�ة التتضمن مق�ت ف ي عمل�ات المقاطعة لتعكس األول��ات والق�م المناهضة للمقاطعة م�ي
دفعات اول�ة لتحول ط��ل األجل ودائم �ف

ي  المتعددة،للعن��ة. ع� مدى دورات الموازنة 
امج  اعادة توز�ــــعهذا الجهد س�سبب �ف ي تعالج المشكالت الحال�ة إ� ال�ب الموارد من الخدمات اليت

ي وقت سابق. 
ي �ستثمر �ف  اليت

ي المستقبل وتعزز رفاه�ة المجتمع. ستعمل الجهود المستمرة ط��لة األجل ع
ي تمنع الحاجة إ� التدخل �ف � الهدف هو تق��ة جهود المجتمع اليت

ا عن  ة الملونة  الس�اساتوعن عادلة، الغ�ي األنظمة نقل الموارد بع�د� ف وذوي الب�ش ة السوداء والسكان األصليني ي ت�ف ذوي الب�ش امج اليت وال�ب
ي الموارد ستثمار ال 

امج والتدخالت المجتمع�ة.  اع� المنبع �ف  ال�ب
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ان�ة  ف حة،ل�ل م�ي ،المدير التنف�ذي لمقاطعة كينك، داو  �س� مق�ت ف خالت من مختلف أصحاب المصلحة امدالإ� الحصول ع�  قسطنطني
ي ستعرض األسب�ع  ذلك،مع ل�ن وأعضاء المجتمع.  ال س�ما ف�ما  والتعاون، استنادا ال الشعور بالحاجة الملحةالمقبل تمت ص�اغة الخطة اليت

ي و�عطاء األول��ة للعمل المناهض للعن��ة
ي الجنايئ

 .يتعلق ب�صالح النظام القانويف

ان�ة �شكل هذەتمحورت  ف  . التصور و�عادة  االستثمارات، تخف�ض االستثمار،أسا�ي حول ثالثة مبادئ محددة:  الم�ي

ان�ة  ف ي م�ي
 :ما ��ي  2022-2021�شمل اإلجراءات �ف

�بة المار�جوانا 4.6 تخف�ض •  مليون دوالر من عائدات �ف
ي مسارات المجتمع التصالح�ة 6.2ر ااستثم •

 مليون دوالر �ف
طة  750ر ااستثم • ي إ�شاء وتنف�ذ بد�ل لل�ش

ي ألف دوالر للمشاركة �ف
�ة  مناطق�ف  المدمجة مقاطعة كينغ الح�ف

 ءالسجنا  عدد خالل القيود المستمرة ع�  كلفة االحتجاز منمليون دوالر من   1.9 تخف�ض •
ي نهج  600ر ااستثم •

 للرد ع� العنف المسلح مح�ي ألف دوالر �ف
،الجنا�ات ألول مرة من النظام  ملفاتمليون دوالر لتح��ل  2.7استثمار  • ي

 وتقد�م خدمات ل�� دائرة الجرائم المزمنة القضايئ
ي ااستثم •

  Skywayمركز المجتم�ي الر �ف
و ع�العامة المواصالت  نقلأجرة تطبيق إعادة �شك�ل  •  الم�ت

ي 
ي الموارد  ا�جاد وتوظ�فسنواصل المشاركة �ف

ي �قودها المجتمع وتوظ�فها أثناء ق�امنا بهذە االستثمارات. سيؤدي التحول المتعمد �ف الحلول اليت
 إ� إ�شاء مجتمعات أ��� صحة وسعادة وأمان ع�ي المدي الط��ل واألول��ات

�
ي  ا� وازدهار  ا

ة  ذويلجميع  والعرق�ة المنصفةالعدالة متجذرة �ف الب�ش
ي مقاطعة  

ة الملونة الذين �ع�شون �ف ف وذوي الب�ش  . كينكالسوداء والسكان األصليني

ي اقرأ 
�ة فقط)(الموقع اال التنف�ذيللمدير الب�ان الصح�ف ف ي باللغة اإلنكل�ي

ويف ها كجزء  ل��ت حات وغ�ي لمعرفة الم��د من المعلومات حول هذە المق�ت
ام  من ف  بأن تكون أ��� عدً� من الناح�ة العرق�ة.  مقاطعة كينكال�ت

ي النقاط البارزة سيتم 
ان�ة  تضمينها �ف ف ي 2022-2021م�ي حة اليت ف إ� مجلس مقاطعة كينك بخطاب  المق�ت س�قدمها المدير التنف�ذي قسطنطني

ي 
.  22رس�ي �ف  سبتم�ب

ي 
ان�ة �ف ف ، 22بعد إعالن الم�ي حول أجندة الس�اسة  المداخالتسيتعاون ف��ق مقاطعة كينك مع المجتمع والمنظمات المجتمع�ة لطلب  سبتم�ب

حة وك�ف�ة تع��ز المساواة العرق�ة مع  المق�ت
�
ي المستقبل.  �شكل فعال ا

 �ف

ي 
،�ف ان�ة و�حدد بالتص��ت مجلس مقاطعة كينج  س�قوم نوفم�ب ف حاتع� الم�ي ي  المق�ت  . سوف يتم قبولها  اليت

 إطار الس�اسة:  

ء  ي
امج  بينها،الس�اسة مهمة ألنها تؤثر ع� ح�اة الناس. من المدرسة إ� النقل إ� األعمال التجار�ة وكل �ش توجه الس�اسة العامة األنظمة وال�ب

ة مع أعضاء مجتمع  ي تتفاعل مبا�ش ع�ي  الح�اة؛. �مكن للس�اسة العامة أن تحل المشا�ل بفعال�ة وتحسن نوع�ة مقاطعة كينكوالخدمات اليت
ر ب النق�ض  األفراد والمجتمعات. �مكن ان تلحق ال�ف

ة لمجاالت الس�اسة التال�ة لتع��ز القوة واالزدهار والرفاه�ة ل كينك األول��ةتع�ي مقاطعة   ف وذوي الب�ش ة السوداء والسكان األصليني ذوي الب�ش
. سيتم مشاركة الم��د من اإلجراءات الس�اس�ة المتعمقة مقاطعةالحيت يزدهر جميع سكان ومجتمعات  الملونة، واألجندة . الب�انات تطلب التغي�ي

ي  ةالشامل الس�اس�ة
 األسابيع القل�لة القادمة.  �ف

 النظام القانوني الجنائي •
 االقتصاديالنمو  •
 واإلسكان السلوكیة،والصحة  العامة،الصحة  •
 البنیة التحتیة والبیئة  •

امج والمعلومات االستثمار�ة المحددة ع�  واالجندة الس�اس�ةسيتم توف�ي تفاص�ل إضاف�ة  ات�ج�ة وال�ب موقع ال��ب الخاص بمكتب األداء واالس�ت
ان�ة ف �ة (الموقع اال والم�ي ف ي باللغة اإلنكل�ي

ويف ان�ة  د بع فقط)ل��ت ف ي  2022-2021إصدار م�ي
.  22�ف  سبتم�ب
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