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 سياسة مكافحة   أعىل: أولوياتإلزام مقاطعة كينغ بمعايير 

 ٢٠٢٢-٢٠٢١العنرصية لعام  
 

ي الواقع الكاشف العظيم" أو "الموازن العظيم"ب" 19-كوفيد البعض  يسمي قد 
توازن خلق لم تعمل عىل  19-جائحة كوفيد فإن، ولكن ف 

ي 
ة  بلالموارد الالزمة.  حصول كل أفراد المجتمع عىلف  ، الفجوة الكببر بير  األشخاص الواقعة عىل العكس، فإنها قد أظهرت، بصورة أكبر

ي الواقع، لم يظهر  من ذلك.  والمحرومير  الموارد الالزمة  الحصول عىلالقدرة عىل  و ذو 
العلم والبيانات لنا  أظهرهأي جديد عما ليوم اوف 

  لداعمير  والسود وسكان أمريكا األصليير  عىل مدى األجيال. او 
ً
 حقيقيا

ً
ا  وتتطلب هذه البيانات والقصص والتجارب الحياتية تغبر

 وقد 
 
ي  ثتحد

، أثناء خطاب المقاطعة ف  قاسية و العنرصية ال ، عن "حقيقة٢٠٢٠يوليو  ٢٤ تاري    خ حاكم مقاطعة كينغ داو قسطنطير 

ي مدى ]
[ ف   مجتمعنا." سائر ممارسة التميبر 

ي   غيابوتعتبر الوفيات و 
ي نشاهدها محليا وف 

ي عام  كافةالعدالة واالضطرابات الت 
ة لرفض إنهاء انظمة  ٢٠٢٠أنحاء البالد ف  نتيجة مباشر

  إننا ال نستطيع أن نبق  هنا.  بيض. األ  العرق تفوق مفهوممن قبل  واستدامتها وممارسات وسياسات تم بنائها 

ي  
كة ف  ل المسؤولية بخصوص  كاملوتعتمد قصة نجاحنا المشب  إصابة السود وسكان أمريكا األصليير   وسائلالمقاطعة عىل تحم 

  بالصدمات
ً
 العدالة غياب الموارد و  غيابالجدير بالذكر فإن لو  العدالة بسبب العنرصية.  غيابو  ظلما

ً
ا  تأثبر

ً
حيث يقف  ،علينا جميعا

ي طريق خلق مجتمعا
ي بلدنا.  وسعيدةت آمنة وصحية ومتفائلة حائال ف 

  ف 

 : أولويات خطة سياسة مكافحة العنرصية

ي هايز  ةالتنفيذي ةكل من حاكم مقاطعة كينغ داو قسطنطير  والمدير   ذكر ولقد 
ي يوليو  إلدارة الصحة العامة لسياتل ومقاطعة كينغ بات 

ف 

ام بخطة منصفة لحل هذه  إن العنرصية تعتبر أزمة صحية عامة.  ،٢٠٢٠من عام  وقد تعهدت مقاطعة كينع وإدارة الصحة العامة بااللب  

 األزمة عىل المدى البعيد. 

 . ي مجال العدالة العنرصية، والعدالة االقتصادية ومسؤولية النظام الحكومي
ي قدما ف 

-٢٠٢١ أجندة السياسة الجديدة إننا سنمض 

ية ٠٢٢٢ ات بجديةبحكومة مقاطعة كينغ  فقط( الخاصة)الموقع باللغة اإلنجلبر  األصليير  اليومية األكبر  السود وسكان أمريكا  إىل خبر

 بالعنرصية الهيكلية والظلم االقتصادي
ً
ف بها  تأثرا   وتعب 

كز المكتب التنفيذي عىل سو  ي تعمل عىل تحس يمحاور السياسالبر
كل األشخاص بغض النظر عن   حالة قوة وثراء و ير  ة المدرجة أدناه والت 

ات النظام وتركز  عرقهم أو مكان سكنهم أو وظيفتهم أو مدى ثراءهم.  ي المجتمع عىل العدالة االجتماعية  اتهذه واالستثمار تغيبر
ف 

  االقتصادية.  والعدالةالعرقية العدالة و 

ي مقاطعة كينغ،  عادلبشكل غبر  شخاص األكبر تأثرا نصفة لسد االحتياجات المستمرة لل تقاسم الموارد بصورة م   هذه السياسة تؤكد و 
ف 

كبر  عىل السود 
ي مجتمعنا.  وسكانوبالب 

 أمريكا األصليير  ف 

ي  •
ي القانوت 

 النظام الجزات 

 التطوير االقتصادي •

 . والسكنالصحة العامة والصحة النفسية  •

 والبيئةالبنية التحتية  •

 عمليات مقاطعة كينغ الداخلية •

اكة عىل مستوى المدينة والوالية وتركز هيكلية  ات عىل مستوى المقاطعة، باإلضافة إىل توصيات دعم وشر السياسة عىل تغيبر

ي  والحكومة الفيدرالية. 
احات باالعتماد عىل الطلبات واالحتياجات الفورية واألولويات المعنية الت  قامت  وقد تم تطوير هذه االقب 

  . وأفراد المجتمع بالتواصل بها  الحكومات المحلية باإلضافة إىل المنظمات

https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_at_King_County.ashx?la=en
https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_at_King_County.ashx?la=en


 

Arabic_10.20.20 
 

حة سياسة و الوتتضمن  انية المقب  ي اجراءات المقاطعة دائم،  لخلق تحولمخصصة  ودائع  ٢٠٢٢-٢٠٢١لعام المبر 
عىل المدى البعيد ف 

نا عىل مكافحة العنرصية وقيمنا.  انية هو سد  وذلك إلظهار تركبر  عوائل السود والسكان  حاجاتوهدف أجندة السياسة المخططة والمبر 

ي مقاطعة كينغ وتطبيق 
ات الاألصليير  واالطفال القانطير  ف   يجابية اإل تغبر

اك معكم واالعتماد عىل و المكتب التنفيذي لمقاطعة كينغ  كل من  وسيستمر  ي االشب 
إدارة الصحة العامة لسياتيل ومقاطعة كينغ ف 

ات الالزمة.  ي يقودها المجتمع عند تطبيق التغيبر
انية والسياسة، ستقوم هذه الجهود المتتالية لدورات الوعىل مدى  الحلول الت  لمبر 

ي تستجيب فقط للنتائج، إىل بتحويل الموارد بعيدا 
كبر   عن االنظمة والخدمات الت 

ي تعمل عىل إزالة  الب 
وسائل الوقاية المجتمعية والت 

 . الصادمةو استمرار النتائج الضارة  وايقافاألسباب الجذرية 

،  الحاجة إىلعىل تجنب ودعم الجهود المجتمعية  تعزيز  سيعملو  ي
عىل أعادة بناء الثقة يضا أ ويعملاالعتماد عىل تدخل النظام القانوت 

ي توزي    ع الموارد بصورة عادلة  ويشجع عىل ازدهار المجتمع. 
بطريقة مدروسة عىل المدى البعيد إىل خلق مجتمعات و وسيؤدي التغيبر ف 

مة باإلنصاف والعدالة  وأكبر سعادة  وأكبر أكبر سالمة    . كينغلكل سكان مقاطعة   العرقيةتفاءال، ملب  

 

 للمزيد من المعلومات: 

ي مقاطعة كينغ   •
ية فقط()الموقع باللغة اال  أولويات سياسة مكافحة العنرصية ف   نجلبر 

اكة  • ية فقط()الموقع باللغأولويات سياسة مكافحة العنرصية للتأييد والشر  ة االنجلبر 

ي ظل العدالة  •
ي مقاطعة كينغ العرقيةالقيادة ف 

  ف 
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