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فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة المجتمعية
لمدينة أوستن
تقرير توصيات منتصف العام لسنة 2021
تم إعداده لصالح مدينة أوستن

سويًا
نرتقيً نحو
السماءً

سويا ً نرتقي نحو السماء
عمل فني بواسطة إيلين خيمينيز
المصدر أمبليفاير أرت
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مقدمة
أجرت مدينة أوستن إصالحات عديدة على السالمة العامة على مر السنين ،متضمنة إجراء تحقيق حول التمييز المنهجي والتحيز داخل إدارة
شرطة أوستن وإنشاء مكتب مراقبة للشرطة.
أدت وفاة السيد /مايكل راموس في  24إبريل  2020خالل تعامله مع ضباط إدارة شرطة أوستن إلى زيادة الدعوات إلى إنهاء االختالفات
في كيفية معاملة المجتمعات متعددة األعراق عند تعامل الضباط معهم .أصبحت تلك المطالبات جزء من لحظة حساب عرقية وطنية بوفاة
جورج فلويد على يد أحد ضباط شرطة مينابولس بتاريخ  25مايو .2020
في أغسطس  ،2020بعد ساعات من الشهادة المجتمعية ،أقر المجلس ميزانية تاريخية إلعادة تحديد السالمة العامة .تلتزم مدينة أوستن بتنفيذ
السياسات والتغييرات الثقافية للتصدي لآلثر ال ُمفرط لعنف الشرطة تجاه األشخاص ذوي البشرة ال ُملونة والمجتمعات المتضررة.
اعتمد المجلس ميزانية إدارة شرطة أوستن بحوالي  290مليون دوالر أمريكي بما يعكس تغيير في الميزانية بقيمة  153.2مليون دوالر
أمريكي .تُشير الميزانية المعتمدة إلى إعادة تخصيص  153.2مليون دوالر من تمويل الشرطة بالطرق التالية:
•

تخفيض وإعادة استثمار تمويل إدارة شرطة أوستن بحوالي  31.5مليون دوالر  -تم اقتطاعها بشكل أساسي من صفوف الضباط
المتدربين وساعات العمل اإلضافية  -إلعادة االستثمار في الخدمات واإلسكان المدعوم الدائم والخدمات الطبية الطارئة لالستجابة
لجائحة كوفيد ،19-ومالجئ العنف األسري والحماية والوقاية من العنف وتطوير القوى العاملة ومجموعة من البرامج األخرى

•

نقل عدد من مهام إدارة شرطة أوستن (والتمويل ذو الصلة بحوالي  76.6مليون دوالر) من إدارة شرطة أوستن على مدار السنة
المالية .ويشمل ذلك علوم الطب الشرعي واالتصاالت /مركز طوارئ  ،911والدعم االستراتيجي والشؤون الداخلية.

•

وضع إعادة تصور لصندوق السالمة لتوجيه حوالي  45.1مليون دوالر بشكل محتمل من إدارة شرطة أوستن نحو أشكال بديلة
للسالمة العامة والدعم المجتمعي على النحو المحدد خالل عملية إعادة التصور طوال السنة.

ملخص ميزانية السالمة العامة

إعادة تخصيص مخصصات إدارة شرطة أوستن
 153.2مليون دوالر للتحول المحتمل خالل سنة
اعتبارا من أكتوبر 2020

 31.5مليون دوالر التخفيض
وإعادة االستثمار

 76.7مليون دوالر
النقل
 76.7مليون دوالر
النقل

 294مليون دوالر ميزانية
إدارة شرطة أوستن
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 45.1مليون دوالر
صندوق إعادة
التصور

 45.1مليون دوالر
صندوق إعادة
التصور

نقل بعض واجبات إدارة شرطة اوستن
إلى الرقابة المدنية لتوفير
االستقالل والشفافية
مراجعة العمليات التي يمكن نقلها
إلى حلول السالمة العامة األخرى
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كما أصدر المجلس توجيهاته أيضا إلى مدير المدينة بالعودة إلى المجلس خالل منتصف السنة المالية  2021لتعديل ميزانية
السالمة العامة بعد مشاركة الجمهور في عملية إعادة تصور السالمة العامة.
استجابة لهذه اإلجراءات من جانب المجلس ،كلف مدير المدينة فريق القيادة التنفيذية التابع له بإنشاء فريق عمل إعادة تصور
السالمة العامة المجتمعية للمدينة لوضع طرق جديدة لمساعدة ودعم المجتمع في أوقات األزمات.
يُقدم هذا الدليل توصيات نصف سنوية وهيكل العمل المنجز حتى اآلن من جانب فريق عمل إعادة تصور السالمة.

رسالة من رؤساء فريق عمل إعادة تصور السالمة
هذه لحظة تاريخية ،على األقل في حياتنا ،حيث توجد مطالبات قوية على
الصعيدين الوطني والمحلي من أجل االنتفاضة إلعادة التفكير بالكامل
في أعمال الشرطة ووضع إعادة تصور للسالمة العامة كما نعهدها في
هذه األمة.
لقد حان الوقت الذي تفكر فيه جميع المدن في أنحاء الدولة بشكل جاد
في قطع التمويل عن الشرطة واالستثمار في حلول بديلة للسالمة
العامة.وقد جاءت هذه اللحظة انعكاسا لسنوات عديدة من العمل
المجتمعي هنا محليًا وعلى مستوى الدولة لفحص دور الشرطة بشكل
جاد في حياتنا وقدرتنا على العيش بسالم .نتيجة لهذه االحتجاجات،
أنشأت مدينة أوستن فريق العمل هذا الذي يمثل فريق عمل
مشترك إلعادة تصور السالمة العامة على مستوى المجتمع-المدينة.
نتيجة لهذه االحتجاجات ،أنشأت مدينة أوستن فريق العمل هذا الذي يمثل
فريق عمل مشترك إلعادة تصور السالمة العامة على مستوى المجتمع-
المدينة.
استضفنا أول اجتماع لفريق عملنا بتاريخ  24أغسطس 2020
ونجتمع شهريًا للمضي بهذا العمل المهم نحو األمام .قررنا مسبقًا عقد
جميع اجتماعاتنا بشكل عام مع توفير الترجمة الشفوية إلى اللغة اإلسبانية
واللغات اآلخرى ،إذا لزم األمر .ويعد ذلك جزءا من جهدنا الحثيث
لتيسير وصول هذه المحادثة لألشخاص بالمنزل.
بدأنا عملنا بالنظر إلى تاريخ العمل الشرطي قبل تقديم أي توصيات.
وضعت مجموعة عمل من أعضاء فريق العمل جدوالً زمنيا ً للنظر في
تاريخ أعمال الشرطة ،بدءا من االستعمار واالستعباد وانتهاء بمدينة
أوستن محليًا في .2020
من جدولنا الزمني ،وضعنا بعد ذلك قيم إلرشاد عملنا ومبادئنا التوجيهية لغرض حوكمتنا واتخاذ القرار .تم وضع قيمنا بشكل
جماعي لتكون بمثابة بوصلة إرشادية إلعادة تصور السالمة العامة.
يشرفنا حاليا ً من موقعنا هذا مشاركة العروض النهائية إلعادة تصور السالمة العامة المقدمة من مجموعات عمل فريق عملنا.
نقدم هذه التوصيات استجابة إلى توجيهات المجلس إلى مدير المدينة بالعودة إلى المجلس خالل منتصف السنة المالية 2021
لتعديل ميزانية
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السالمة العامة بعد مشاركة الجمهور في عملية إعادة تصور السالمة العامة .مرفق التوصيات النهائية لفريق العمل بالقسم األخير
من هذا التقرير.
بصفتنا رؤساء مشاركين ،نود أن نتقدم بالشكر لجميع أعضاء فريق العمل الذين كرسوا ساعات عمل طويلة من وقتهم لالستماع
وخبراتهم وكفاحهم م ًعا لتطوير هيكل العمل هذا .كما نفتخر ونقدر عمل العديد من أعضاء المجتمع غير المشاركين في فريق
العمل ولكنهم شاركوا بمئات الساعات من العمل التطوعي لمساعدتنا في التفكيرمعًا بشكل جماعي والحديث العملي بشكل أكثر
عن كيفية وضع إعادة تصور للسالمة العامة وليس األعمال الشرطية فقط.
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باوال إكس .روجاس

بريون أوكس

المجتمعات متعددة األعراق المتحدة

مدينة أوستن ،مكتب المساواة
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أعضاء المجتمع بفريق العمل
• كوينسي دونالب  -الرابطة الحضرية لمجموعة أوستن
• هايلي إيسلي -مبادرة صحة المجتمع اآلسيوي بأوستن
• جيسيكا جونسون  -مشروع تكساس للدفاع العادل
• مونيكا جوزمان -جو! أوستن /فاموس! أوستن ()GAVA
• بريشيال هالي -ألجو
• داون هاندلي  -الرعاية المتكاملة
• كريس هاريس  -تكساس أبلسيد
• دافيد جونسون  -جراسرووتس ليدرشيب
• أماندا لويس  -مشروع العدالة للناجين
• نيلسون ليندر  -الرابطة الوطنية للنهوض بذوي األعراق المختلفة ()NAACP
• كاثي ميتشل  -جست ليبرتي
• شاس موور  -ائتالف عدالة أوستن
• كاري روبرتس -لجنة أوستن الكبرى لمكافحة الجريمة
• باوال إكس .روجاس  -مجتمعات متعددة األعراق المتحدة ()CCU
• مات سيمبسون  -االتحاد األمريكي للحريات المدنية ()ACLU
• أليشيا توريس  -آي سي إي فويرا دي أوستن
• جيت كراتسيني  -تحالف تكساس للحد من الضرر

أعضاء مدينة أوستن بفريق العمل
• نوريا ريفيرا  -فاندرميد  -نائب مدير المدينة
• راي أريالنو  -مساعد مدير المدينة
• شانون جونز  -مساعد مؤقت لمدير المدينة
• فرح موساكدين  -مدير ،مكتب مراقبة الشرطة
• بريون أوكس  -مسؤول المساواة الرئيسي  -مكتب المساواة
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التركيز على الشخاص الكثر عرضة للضرر المباشر من جانب النظمة
قادت مجموعة عمل المشاركة المجتمعية الهادفة التابعة لفريق عمل إعادة تصور السالمة العامة ،الجهود لضمان التركيز على
استمرار مشاركة األشخاص األكثر تضررا في أنحاء العمل وفقًا لتوصيات فريق العمل ووضع توصياتنا .خالل هذه العملية،
وضعت الكثير من فرق عملنا استراتيجيات وفرص لمشاركة
األشخاص األكثر تضررا في وضع توصياتهم .يسعى فريق عمل
إعادة تصور السالمة إلى التركيز على األشخاص األكثر تضررا
بشكل مباشر خالل جلسة االستماع على مستوى المدينة بالكامل
بتاريخ  10أبريل  2021مع خدمات الترجمة الفورية بلغة اإلشارة
والعربية والبورمية والماندرينية واألردية واإلسبانية والفيتنامية.
انضم أكثر من  150عضواً من أعضاء المجتمع إلى جلسة االستماع
لمشاركة خبراتهم السابقة مع السالمة العامة في مدينتنا وأفكارهم
حول كيفية وضع إعادة تصور للسالمة العامة .قَبل فريق العمل
الشهادات الشخصية والخطية والصوتية وبالفيديو .شاهد أكثر من
 1,200شخصا ً المداولة عبر الفيسبوك .موضحا ً أدناه ملخص لما
سمعناه:
 .1نقل التمويل من إدارة شرطة أوستن إلى الخدمات المجتمعية مثل:
• الرعاية الصحية
• مزيد من العيادات لعالج تعاطي المخدرات والتعافي.
• الرعاية بمرضى كوفيد.19
• خدمات الصحة العقلية.
• إسكان ميسور التكلفة وسهل الوصول إليه.
• إنهاء حالة انعدام األمن الغذائي.
• المساعدة المالية لضحايا وأسر ضحايا المعاملة
الوحشية من الشرطة وإنهاء وكالة إنفاذ قوانين
الهجرة والجمارك
• المساعدة المالية لألسر المتضررة من الجائحة والعاصفة
الشتوية األخيرة.
 .2المشاكل المتكررة ألعضاء المجتمع بالتعرض للتهميش والتحرش والبلطجة واألتهام الخاطئ من جانب الشرطة بسبب عرقهم أو نوعهم أو العوائق اللغوية أو الجنسية.
قصص أفراد األسر المقتولين من جانب إدارة شرطة أوستن.
 .3تحدث الشباب المشاركين عن استهدافهم من جانب الشرطة وانتقالهم من المدرسة إلى السجن.
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التركيز على الشخاص الكثر عرضة للضرر المباشر من جانب النظمة (يتبع)
 .4حاجة متلقي المكالمات من  911إلى التحدث بعدة لغات لتقديم االستجابة الشرطية المالئمة.
 .5قصص تعاون إدارة شرطة أوستن مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لترحيل المقيمين غير الموثقين /المهاجرين بأوستن.
 .6المزيد من المساكن واستشارات الصحة العقلية والوظائف لألشخاص المشردين.
 .7قلة الثقة في الشرطة بسبب ترهيب الشرطة ووحشيتها تجاه المجتمعات متعددة األعراق.
 .8االمتناع عن االتصال بالشرطة بسبب تفاقم الوضع أو تجاهل الشرطة.
 .9توظيف الرعاية الصحية كوسيلة لممارسة الشرطة الجرائم في حق األشخاص المحتاجين إلى الرعاية.
 .10يجب تحويل المسائل غير الجنائية إلى المهنيين المدربين غير الشرطيين مثل:
• أزمات الصحة العقلية.
• األشخاص الذين يعانون من التشرد.
• المخالفات المرورية.
• شكاوي الضوضاء.
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وصف توصيات فريق عمل إعادة تصور السالمة

يمثل ما يلـي ملخـص التوصيـات المقدمـة مـن جانـب مجموعـات العمـل الثمانـي لفريـق عمـل إعـادة تصـور السـالمة 1.تـم
التصويــت علــى هــذه التوصيــات واعتمادهــا بشــكل رســمي مــن جانــب األعضــاء بتاريــخ  15إبريــل  .2021تعكــس
هــذه التوصيـات القيـم التوجيهيـة لفريـق العمـل المتأصلـة فـي إبعـاد األنظمـة التـي تسـبب الضـرر لالسـتثمار فـي المناهـج
الشـاملة لسـالمة المجتمـع .نرغـب فـي أن تجسـد هـذه التوصيـات التزامنـا بوضـع حلـول مسـتدامة وطويلـة المـدى وانعكاسـا
للتعـاون مـع المجتمـع ووضعهـا لتقديـم المسـاواة العرقيـة.

 1تجنبًا ألي تضارب مصالح محتمل في التوصيات بما يؤثر بشكل مباشر على اإلدارات ال ُمشار إليها في توصيات مجموعات العمل،
امتنع موظفو المدينة عن التصويت على التوصيات.
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إعادة االستثمار بشكل منصف في مجموعة العمل المجتمعية
الهدف :تحديد وإنشاء آليات أ ولية لمنع الحاجة إلى األعمال الشرطية واالستثمار في المجتمعات المتأثرة لمعالجة أوجه عدم
المساواة طويلة المدى.
جهة االتصال :باوال إكس روجاسpaulax@mamabaila.com ،
أعضاء مجموعة العمل:
باوال إكس روجاس ،عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
مونيكا جوزمان ،فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة؛ البريد اإللكتروني:
monica@goaustinvamosaustin.org
ماريسا بيرالس؛ البريد اإللكترونيmarisaperales@hotmail.com :
أندريا بالك؛ البريد اإللكترونيandrea@mayfirst.org :
إلياس كورتز؛ البريد اإللكترونيelangcortez@harmreductiontx.org :
راؤول ألفاريز؛ البريد اإللكترونيralvarez@canatx.org :
نيكا أرنولد؛ البريد اإللكترونيnyekaarnold@gmail.com :
آمي مادوري؛ البريد اإللكترونيamymichelemadore@gmail.com :
روتشو فياللوبوس؛ البريد اإللكترونيRocío.Villalobos@austintexas.gov :
جاسمين باتيل؛ البريد اإللكترونيjasmin.navin.patel@gmail.com :
ريكاردو جاراي؛ البريد اإللكترونيricardo.garay1@gmail.com :
المعلومات الرئيسية والسياق
تنبع "األعمال اإلجرامية" والعنف من أوجه القصور النظامية في دعم رفاهية المجتمع بطريقة عالمية وغير تمييزية .ندرك أن العنف ال يقع بين األشخاص فقط،
بل نتيجة اإلهمال الهيكلي والقمع ،كما الحظنا جميعًا خالل الجائحة العالمية والعاصفة الشتوية األخيرة ونقص السكن منخفض التكلفة بالمدينة والتدخل المناسب
لحماية العقارات المعرضة للفيضانات واالستجا بة إلى نقص األجور .نطالب المدينة بوقف االستثمار في الممارسات العنيفة والقمعية للشرطة والتركيز على
الموارد المخصصة للخدمات التي تم إعداد إعادة تصور لها المصممة لتلبية احتياجات مجتمعاتنا.
يمكننا فهم الدور التاريخي إلنفاذ القانون كآلية لحماية الملكية والثروة باستخدام العنف عند الرجوع بأنفسنا إلى تاريخ األعمال
الشرطية في الواليات المتحدة األمريكية وأوستن .أصبحت الواليات المتحدة األمريكية أغنى دولة في العالم من خالل السياسات
الدولية وممارسات االستغالل واإلبادة الجماعية .التقسيم العرقي الحالي للثروة (يرجى االطالع على "األثر االقتصادي لسد الفجوة
العرقية ،2019 "،ماكنزي وشركاؤه) في أمريكا ليس من قبيل الصدفة .رسخ نظام الرأسمالية العنصري تسلسل طبقي عرقي في
جميع جوانب الحياة ،متضمنة الصحة والدخل والثروة ،من خالل وجود المجتمعات البيضاء في القمة ومجتمعات أصحاب البشرة
السوداء في القاع والمجتمعات متعددة األعراق األخرى في المنتصف بينهما.
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في الوقت الحالي في أوستن ،تحتل مجتمعات أصحاب البشرة السوداء والبنية أعلى معدالت الفقر والبطالة وانعدام األمن السكني.
الممارسات التاريخية ذات الصلة مثل التمييز في منح القروض والسكن أدت إلى تجمعات جغرافية للفقراء بشكل غير متكافئ
للمجتمعات متعددة األعراق في أوستن .تركز توصياتنا على هذه المجتمعات الجغرافية.
التوصيات
تُقدم مجموعة عمل المساواة المجتمعية في إعادة االستثمار التابعة لفريق عمل إعادة تصور السالمة العامة التوصيات التالية إلى
مجلس مدينة أوستن ولجان جودة الحياة لمنع االستثمار في األعمال الشرطية واالستثمار في الرعاية المجتمعية واالستقرار والنمو
والسالمة.
هناك حاجة إلى دعم اقتصادي مباشر وفوري للمقيمين في أوستن من الفئات األكثر ضعفًا التي تواجه احتياجات ماسة باإلضافة إلى االستثمار طويل المدى والمستدام في
العدالة االجتماعية .نوصي باتخاذ اإلجراءات التالية:
 .1تستثمر المدينة  11مليون دوالر على القل من ميزانية السنة المالية الحالية الستخدامها في تلبية احتياجات
 10أحياء من األحياء التي تحتوي على أعلى تجمعات للفقر والبطالة العالية والوصول المحدود إلى التأمين الصحي
والتمركز المرتفع لحاالت كوفيد و /أو المستوى المرتفع من الحاجة إلى المساعدة في االحتياجات األساسية بناءاً
على االتصال برقم  .211أنظرhttps://coh- :
tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b646
9c7a343881a1
 .2تستثمر المدينة  44.8مليون دوالر سنو ًيا اعتبارا من السنة المالية  2022 - 2021لدعم االستثمار طويل
المدى والمستدام في العدالة االجتماعية.
أ -تطور المدينة "مراكز" الحياء التي في مواقع استراتيجية ومدارة بواسطة منظمات شعبية محلية يديرها
مكتب المساواة بالمدينة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة في أوستن لـ:
 .1مراقبة تنفيذ وتوزيع برنامج تجريبي مضمون الدخل للمقيمين في االختصاص القضائي للمراكز
في شكل دفعات نقدية متكررة .إجمالي  12مليون دوالر سنويًا.
 .2توزع موارد المدينة المباشرة الجديدة والحالية لمراكز الحي وف ًقا ألولويات قصيرة المدى
المحددة بموجب العملية المجتمعية التي تشمل المشاركة اإليجابية من جانب المقيمين.
 .3مع التزام المدينة باستثمار مبلغ إضافي بقيمة  6.5مليون دوالر سنويًا للمركز (بإجمالي 32.5
مليون دوالر) ،العمل مع المقيمين لتحديد االحتياجات طويلة المدى لمجتمعاتهم وتحديد أولوية
إنفاق األموال.
استخدام أموال ميزانية السنة الحالية
يجب أن تعمل المدينة مع أعضاء المجتمع المحلي على تحديد المجتمعات األكثر استفادة من االستثمار الفوري في المساواة المجتمعية
وذات تاريخ من التعرض للعنف المنظم .البيانات واضحة للغاية .توجد العديد من أحياء أوستن التي تعاني من اإلفراط في الممارسات
الشرطية وانخفاض االستثمارات معًا .نوصي باستخدام مجموعات البيانات أدناه لتحديد وترتيب أولويات المناطق التي تحتوي على
أعلى عدد من التحديات عبر القطاعات المقرر إعطائها األولوية:
• التطبيق المفرط لألعمال الشرطية والمراقبة المكثفة وبيانات الدوريات.
• االتصال برقم  211حسب الرمز البريدي وطبيعة االتصالhttps://coh- :
tx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8d9051e9503d4338b6469c7a
343881a1
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معدالت البطالة ونقص العمالة.
األحياء الفقيرة ومنخفضة الدخل.
• مناطق التركيز المحددة في التقرير الديموغرافي للصحة المركزية لسنة https://centralhealth.net/wp-:2020
 content/uploads/2020/09/demographic_report_2020_2020_09_04.pdfالذي يتضمن على بيانات
عن الربو والصحة السلوكية والمرض الرئوي العائق والمزمن ومرض السكري والسكتة القلبية وارتفاع ضغط الدم؛ والتغطية
التأمينية (برنامج الحصول على الخدمات الطبية /ميديسيد /غير المؤمن عليهم) واالنتقاالت.
•
•
•
•
•
•
•

انعدام األمن السكني :المناطق مثل ،المناطق المحددة في تقرير المشردين ،المعرضة للتطوير واإلحالل.
المناطق المعرضة للفيضانات.
المناطق التي تفتقر إلى تغطية ظالل األشجار.
االحياء بالقرب من المناطق الملوثة ومقالب القمامة وإعادة التدوير ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي.
مناطق انعدام األمن الغذائي :المناطق التي تفتقر إلى الطعام الطازج أو متاجر البقالة المشار إليها في تقارير تكساس أبلسيد األخيرة.
مناطق اإلقراض المفترس (الدفع اليومي).
النظر في البيانات المتعلقة تجدد حاالت كوفيد وحاالت الوفاة وتوفر مواقع االختبار والحصول على اللقاح.

تُخصص المدينة من خالل مكتب المساواة  100,000دوالر لكل حي من األحياء العشر القريبة التي شهدت أعلى اآلثار الصحية
واالقتصادية نتيجة الجائحة .يجب على المدينة ،من خالل مكتب المساواة ،إشراك شركاء المجتمع (المنظمات) المشاركة بالفعل معها
لتحديد المقيمين المحتاجين وتوزيعهم .تستخدم المدينة مبلغ  10مليون دوالر المتبقي (من إجمالي  11مليون دوالر من أموال السنة
المالية الحالية) لتقديم المساعدة اإليجارية لمنع عمليات اإلخالء والمساعدة المباشرة في االحتياجات األساسية للمقيمين بتلك األحياء
(متضمنة المساعدة النقدية المباشرة والمساعدة في اإليجار والمرافق والطعام وأدوية الرعاية الصحية والمساعدة في التكاليف المتأخرة
األخرى مثل القرار المؤجل للواصلين أطفاال ورسوم التجنيس ).يُحدد شركاء المجتمع أ عضاء المجتمع المحتاجين إلى المساعدة
وتُستخدم أموال البرنامج في تلبية احتياجات األفراد المحددين من جانب شركاء المجتمع للمساعدة .يستخدم شركاء المجتمع هذه
التوعية كفرصة لتحديد األفراد الذين قد يخدمون في المجالس االستشارية لمراكز األحياء.
يُحدد العمل المنجز من اآلن وحتى نهاية السنة المالية وتسهيل اختيار  5أو أكثر من مراكز األحياء التي تعمل بشكل دائم اعتبارا من
السنة المالية .2022-2021
االستثمار السنوي للنقود لدعم مراكز الحياء
بمجرد اختيار  5مواقع على األقل لمراكز األحياء  ،يُعين مكتب مساواة المدينة فرق من أعضاء المجتمع الختيار المؤسسات الشريكة
إلدارة وقيادة تنظيم كل مركز .يجب أن يكون الفرز صارما؛ ويجب أن تثبت اللجنة إمتالك المؤسسات المختارة تاريخ مثبت من
المشاركة المجتمعية المباشرة والتواصل مع المجتمعات المتضررة بشكل مباشر ،ال سيما المجتمعات من أعراق أخرى غير البيضاء
والسكان المهمشين والمحرومين واآلخرين الناجين من العنف المنظم .يجب إعطاء األولوية للمنظمات الشعبية التي تظهر الممارسة
ذات الصلة المباشرة بالمجتمعات التي تخدمها .في حالة عدم وجود منظمات راغبة أو قائمة ،يجب أن يقوموا باستكشاف إمكانية إنشاء
مجالس من المقيمين مدفوعة مكونة من المجتمعات المتأثرة بشكل مباشر وطلب المنظمات المشابهة التي ترغب في إيواء موارد
المركز والبنية التحتية.
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بمجرد تحديد تلك األماكن والمنظمات ،تعمل المراكز كمراكز متنقلة للوصول السهل وتعدد اللغات إلى الموارد للمقيمين ،باإلضافة
إلى أسس جهود التوعية الممولة للوصول إلى المقيمين في أماكن إقامتهم لتلبية احتياجاتهم وسد الفجوة الناتجة عن ضعف الوصول
والتنقل .في الوقت الحالي ،توجد مراكز أحياء مدارة من جانب المدينة في بعض المجتمعات ،لكنها ال تلبي احتياجات أعضاء
المجتمع وال يشعر الكثير من المقيمين باألمان في الوصول إليها .ومن المقرر إنشاء مراكز األحياء المذكورة وتزويدها بالموظفين
من جانب األحياء ويحدد أعضاء المجتمع المحلي ويعطوا األولوية لالحتياجات في مجتمعهم التي يجب على المراكز تلبيتها وتحديد
ال موارد الالزمة لها .كما تمثل تلك المراكز أيضا "مراكز المرونة" التي أوصى بها كاثي توفو (عضو مجلس المدينة) ويجب أن
تحصل على الدعم لكال من احتياجات المجتمع الطائرة والمستمرة.
نوصي بإضافة اثنان موظفين من مكتب المساواة بالمدينة :مدير مالي ومدير البرنامج ،كالهم مخصص لتنفيذ مراكز الحي .باإلضافة
إلى تمويالت البرنامج الداعمة التي تحصل عليها المنظمات الشريكة لتشغيل المراكز ،توفر المدينة أيضا تمويالت للمراكز لتعيين
أحد أعضاء المجتمع للعمل كمنسق المدينة المسؤول عن التنسيق بين موظفي المنظمة وموظفي مكتب المساواة .يجب أن تكون
المدينة متجاوبة مع منسق المدينة في كل مركز .يُساعد منسقو المدينة في توجيه الموارد إلى المجموعات المحتاجة( .إجمالي
التوظيف المركزي  300,000دوالر سنويًا)
عند إنشاء المراكز ،تعمل على تنفيذ التوصيات التالية لمجموعة إعادة استثمار المساواة المجتمعية:
أ .إصدار مشروع لإليرادات المضمونة
أ .لماذا؟
 .1بدأت المدن في أنحاء الدولة تنفيذ برامج تجريبية للدخل المضمون .تستهدف تلك البرامج التجريبية
بشكل خاص المجتمعات الضعيفة والمحرومة وتوفر دخل ثابت وموثوق يساعد المستفيدين في االستجابة
لالحتياجات عند نشوئها ووفقًا لتقديرهم الخاص .يتعرض ما يقارب نصف السكان األمريكيين لتقلبات
بالدخل بنسبة  %25أو أكثر ،وحوالي  %40من السكان ال يستطيعون تحمل المصاريف الطارئة التي
تكون بقيمة  400دوالر .عدم المساواة في الدخل في الواليات المتحدة األمريكية يزداد سنة بعد األخرى،
حيث يعيش الماليين من األمريكان اعتمادا على رواتبهم الشهرية وبدأنا نالحظ ازدياد األعمال الشرطية
في المناطق التي يتركز بها الفقر واالنحدارات ذات الصلة في المحددات االجتماعية لصحة المقيمين.
بدأت المدن في تحفيز تلك المناطق باستخدام المساعدات النقدية المباشرة والمتوافقة ونشهد تنشيط كامل
لتلك المجتمعات .توصلت التجارب السابقة والحالية إلى النتائج التالية فيما يتعلق بالمشاركين :تحسن
النتائج التعليمية والتحسينات الجوهرية في الصحة البدنية والعقلية واالنخفاض الكبير لالقتراض المفترس
وزيا دة الثقة في الوفاء باالحتياجات األساسية .كما لم يتوصلوا إلى أي تأثيرات ملموسة على سوق
العمالة.
في أوستن ،لدينا األساس لتحقيق تلك التجربة .بتسهيل بعض المبادرات الناجحة ولدينا البنية التحتية
الالزمة إلطالق تلك التجربة .نتيجة لجائحة كوفيد ،أطلقت رايز ريزولوشن برامج نقل المساعدة النقدية
المباشرة لمرة واحدة إلى المقيمين الذين يعانون من اآلثار الصحية واالقتصادية للجائحة .لدينا اآلن
اآلليات والخبرات الالزمة إلطالق برنامج دخل مضمون أكثر تأثراً.
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باإلضافة إلى برامج رايز المتعددة المنفذة من جانب مدينة أوستن ،توجد برامج تجريبية مبتكرة منفذة على المستويين
المحلي والوطني .أحد هذه األمثلة يتمثل في الشراكة األخيرة مع التبرعات الخيرية المحلية (  1.2مليون دوالر)
التي شاركت مع  100أسرة خالل فترة تجريبية تبلغ  12شهرا اعتبارا من مارس .وقد استثمرت تلك المبادرة
 12,000دوالر لألسرة الواحدة على مدار  12شهرا ( 1,000دوالر /شهر) .يتم اآلن إجراء بحث على تأثير ذلك
على األسر لالستفادة منها.
نتيجة لبحث مدينة أوستن عن كيفية إعادة تخصيص الموارد ووضع إعادة تصور لطرق منع التشرد واستقرار
السكن والسالمة العامة ،يستكشف مكتب االبتكار ومكتب المساواة ومكتب إسكان الحي والتنمية المجتمعية ومكتب
العمدة ،تحويالت الدخل وبرامج الدخل المضمون التي تتبنى نهجا ً قوياَ .يشمل ذلك النهج على االستماع إلى
المجتمعات والتعلم منها وتقديم رأس مال غير محدود مع السماح لألسر باالختيار والتحكم في مبادراتهم .كما تُمثل
برامج الدخل المضمون نموذج إلصالح عدم المساواة االقتصادية التاريخية والهيكلية التي يواجهها السود والسكان
األصليين والمجتمعات المحلية من أعراق أخرى لمئات السنوات على المستويين المحلي والوطني .االستثمار الضخم
من جانب مدينة أوستن يعتبر أمرا إلزاميًا.
ب .كيف ستسير األمور:
 .1تجربة مشروع الدخل المضمون 1,000 :دوالر شهريًا لمدة سنة لعدد  200أسرة معيشية للمركز في عدد 5
مراكز .إجمالي  12مليون سنويًا.
 .2من المقرر توجيه المنح النقدية إلى مراكز األحياء التي توزع األموال بشكل مباشر وبشكل متكرر على المقيمين
المستحقين في المنطقة.
 .3يستهدف المشروع األشخاص األكثر احتياجا بناء على المعايير المثبتة بدالً من القرعة المفتوحة.
 .4يعقد مكتب المساواة بالمدينة عملية تحدد متطلبات االستحقاق باستخدام أداة تقييم المساواة.
 .5عرض موظفو مكتب المساواة تقديم الدعم من جانبهم وأشاروا إلى رغبتهم في التنسيق مع التوظيف والمساعدة
النقدية المباشرة.
 .6يدعم مكتب المساواة جهود تقديم خدمات االستشارات المالية إلى كل مستفيد محتمل من أموال الدخل المضمون.
يُقدم المستشارون الماليون لكل مستفيد مرتقب التوجيه من خالل الشرح الشخصي واالستكشاف لخدمات االستحقاق
الخاصة بهم وتوضيح كيفية تداخل دفعات الدخل المضمون أو تأثيرها على دفعات االستحقاق األخرى التي يحصلون
عليها في الوقت الحالي.
 .7يُسهل مكتب المساواة التنسيق مع هيئة الخدمات الصحية والبشرية بتكساس لضمان عدم إدراج دفعات الدخل
المضمون في حسابات استحقاقات الدخل لعدم التداخل بين خدمات االستحقاق األساسية التي يحصل عليها المقيمين
المستحقين في الوقت الحالي .يتخذ مكتب المساواة تدابير كبيرة لكي تتوافق مع المشاريع التجريبية الناجحة االخرى
للدخل المضمون من أجل بحث واستكشاف الطرق التي ال يتعارض بها توزيع الدخل المضمون مع دفعات االستحقاق
األخرى التي يحصل عليها المقيمين.
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 .8كما ينفذ مكتب المساواة أيضا عملية تقييم لقياس وتقييم األداء سنويًا .يمكن أن تُفيد تلك البيانات في التنفيذ
المتواصل ودعم التحسين المستمر في الوصول والتنفيذ واإلمتداد .كما يمكن أن تكون مفيدة للجهود األخرى
المشابهة في أنحاء الواليات المتحدة األمريكية.
ب .تحديد تمويالت المدينة الحالية حسب المنطقة على النحو المحدد للمجتمعات المختارة أيضا لتحديد موقع المركز وتصميم
المراكز على النحو المختار من جانب مديري المالية لمجموعات الموارد.
أ .باإلضافة إلى ذلك ،نعتقد أن مجتمعاتنا يمكنها االستفادة بشكل كبير من الحصول على الموارد العامة مثل
مباني المدينة ومعداتها ومركبات الشرطة...إلخ .كما اتضح في العاصفة الشتوية التي ضربت المدينة ،حيث
تواجدت الكثير من الموارد المتاحة التي أخفقت المدينة في تجهيزها أو إتاحتها .المباني غير المستخدمة التي
كان من الممكن استخدامها كمأوى من البرد؛ وكان من الممكن استخدام مركبات الشرطة شديدة التحمل القادرة
على عزل الظروف المناخية لنقل األفراد العالقين والجائعين ،ولكنها بقيت خالية وغير مستخدمة .بناء عليه،
نطلب من الملكية العامة وملكية المجتمع المحلي المساواة بالمدينة والممتلكات وتوقع توفير المدينة الوصول
إلى الموارد غير المستغلة أو التي يتم إساءة استخدامها.
ب .يجب إعادة توجيه التدفقات النقدية المخصصة للتدخالت حسب المنطقة (كونكت بروجكت وريفر سايد
توجزرنس) إلى مراكز الحي للقيادة واتخاذ القرارات المستنيرة والمستمدة من التعقيبات الواردة من المقيمين
بتلك المناطق.
ج .ستُخصص المدينة مجموعة أكبر من التمويالت المتجددة الجديدة من كالً من ميزانية إدارة شرطة أوستن وتمويالت المدينة
األخرى .اإلجمالي  32.8مليون سنويًا .يجب على المدينة االلتزام بمواصلة إعادة توجيه النقود بعيداً عن إدارة شرطة أوستن.
لكن إعادة توجيه النقود من إدارة شرطة أوستن لن يكون كافيًا لالستثمارات العميقة للموارد الكبيرة الالزمة لتزويد المجتمعات
باألدوات الالزمة لتنفيذ تدابير استقرار اإلسكان واألحياء  -وهي تدابير من شأنها منع وقوع األزمات بدالً من مجرد االستجابة
لها .باإلضافة إلى األموال المعاد توجيهها من ميزانية إدارة شرطة أوستن ،من المقرر توجيه مصادر تمويل أخرى لمواجهة عدم
استقرار اإلسكان والتشرد في المجتمعات األكثر تضررا  -المجتمعات المطالبة بموارد مكافحة النزوح من المدينة منذ عقود.
تشمل مصادر التمويل التي يجب اإلشراف عليها من جانب المجتمعات المتضررة بشكل مباشر :صناديق سندات اإلسكان معقولة
التكلفة والصندوق االئتماني لإلسكان وصندوق اإلضراب التابع للعمدة وصناديق مكافحة التشرد وصناديق اإليرادات العامة
(يُشار إليها معًا بـ "صناديق مكافحة التشرد" ).تعمل المدينة بالتعاون مع أفراد المجتمع المحلي المتضرر بشكل مباشر على
وضع العروض طويلة المدى إلعادة االستثمار المجتمعي ،الذي يمكن أن يشمل اإلسكان منخفض التكلفة بالممتلكات المملوكة
للمدينة وتدابير مكافحة التشرد للحفاظ على السكن الحالي وجهود التخفيف من آثار الفيضانات والمساعدة النقدية المباشرة ...إلخ.
من المقرر اتخاذ القرار حسب المكان ومن خالل عملية التخطيط المجتمعية الموضوعة من جانب مجالس أفراد المجتمع .من
المقرر تخصيص الموارد لعملية التخطيط وتنفيذ المشاريع المحددة .باإلضافة إلى ذلك ،من المقرر تمويل البرامج قصيرة المدى
من جانب المدينة باستخدام األموال المعاد توجيهها من ميزانية إدارة شرطة أوستن وتخضع إلدارة المراكز لمنع تشريد وزعزعة
استقرار المجتمعات .موضح أدناه برامج القروض الصغيرة والمنح الصغيرة.
د .تطوير وتنفيذ عملية استثمار مجتمعية لدعم االستثمارات التي تمنع وقوع األزمات بشكل استباقي ،بدالً من مجرد االستجابة
لألزمات من خالل تمكين المجتمعات من تنفيذ تدابير استقرار اإلسكان والحي.
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أ .لماذا؟
 .1أثر عدم األمن اإلسكاني عميق للغاية .المستأجرين الذين ال تتوافق أجورهم مع أسعار اإليجار
يتكبدون تكلفة كبيرة ويعانون من ضغوط مالية و/أو قد ثبت أن التشرد يسبب التعرض لمجموعة كبيرة
من اآلثار الصحية المتعلقة بالتوتر .عادةً ما تؤدي عوامل مثل رداءة جودة السكن والتوتر الناتج عن
عدم االستقرار المالي والسكني ونقص المال الالزم للغذاء الصحي والرعاية الصحية إلى تدني الصحة.
يمكن أن يؤدي تعطيل الشبكات االجتماعية إلى تفاقم المشاكل الصحية.
يجب على المدينة االستثمار في األصول التي تمتلكها هذه المجتمعات بالفعل ،مثل الترابط االجتماعي
بين أفراد المجتمع والشركات بالحي وتوفير الموارد الالزمة لمنع الضغوطات االقتصادية التي تؤثر
على صحة المقيمين بالمجتمع.
من المهم تزويد هذه المجتمعات بالموارد الالزمة لتحديد وتطوير الحلول المالئمة للضغوطات المختلفة
والمشاكل التي يواجهونها.
ب .كيف ستسير األمور:
 .1مع اإلشراف من مراكز األحياء الجغرافية ،يقود أفراد المجتمع عملية إدارة الصناديق المخصصة
للمدينة فيما يتعلق باألثر الواقع حسب المنطقة .يجب على المدينة تقديم استثمار مبدئي بقيمة  6مليون
دوالر للمركز وااللتزام بتقديم وديعة سنوية إضافية بقيمة  6مليون دوالر للمركز سنويًا للسنوات العشر
القادمة لوضع برنامج للقروض الصغيرة وصندوق للمساعدة في المنح الصغيرة للطوارئ وصندوق
المنح اإليجارية الصغيرة .وذلك على النحو الموضح بمزيد من التفصيل في البند (د) أدناه.
 .2تنشئ المراكز مجالس ألعضاء المجتمع يحددون كيفية إدارة صناديق األموال والمنح في تلك
األحياء .لن تحل القروض الصغيرة محل صناديق اإلغاثة في حالة الطوارئ أو صناديق اإلغاثة في
حالة األزمات؛ والتي تهدف إلى استخدامها في التنمية المجتمعية واالستثمار في تحقيق المساواة.
 .3كما تُحدد مجالس أفراد المجتمع كيفية االستثمار في صناديق مكافحة التشرد .يجب استخدام أداة
تقييم المساواة لتحديد كيفية استخدام الصناديق .تشارك مجالس أعضاء المجتمع في جهود التخطيط
المجتمعية لتحديد التدابير المالئمة حسب المكان لتحقيق االستقرار السكني .يجب أن تضم هذه المجالس
المستأجرين بين أعضائها.
هـ .تمويل مكافحة التشرد وتمويل المساعدة المجتمعية
أ.

يمكن استخدام نسبة من تمويالت برنامج القروض الصغيرة  -تصل إلى  - %50لتطوير صندوق
رأسمالي لألعمال الصغيرة أو برنامج قروض األعمال الصغيرة لدعم األعمال التجارية القائمة التي
تخدم المجتمع في المنطقة و /أو تطوير نماذج مبتكرة لألمن االقتصادي للمقيمين من الفئات الضعيفة
مثل األعمال التعاونية (مثل :دور الرعاية النهارية) المدارة من جانب المقيمين المحليين.

ب .من المقرر استخدام  %50على األقل من صناديق القروض الصغيرة لتقديم القروض الصغيرة
لغرض احتياجات األفراد واألسرة ،مثل المساعدة اإليجارية والمساعدة في إصالح المنازل والمساعدة
في العناية باألطفال وإصالحات السيارات واالحتياجات غير المتوقعة األخرى .لن تحل القروض
الصغيرة محل صناديق إغاثة الطوارئ أو صناديق اإلغاثة في حالة األزمات.
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ج .بشكل منفصل ،من المقرر تخصيص األموال للمراكز المجتمعية لدعم صندوق المنح الصغيرة للمساعدة في
حالة الطوارئ .من المقرر استخدام صندوق المنح الصغيرة هذا لتقديم اإلغاثة في حالة الطوارئ إلى المقيمين الذين
يواجهون أعباء مالية عاجلة ،مثل المساعدة بالمرافق والمساعدة في منع اإلخالء والمساعدة في المصاريف الطبية
.إلخ.
د .بشكل منفصل ،من المقرر تخصيص األموال للمراكز المجتمعية لدعم برنامج المساعدة في اإليجار أو دعم
المستأجرين بعد الجائحة.
هـ .من المقرر تخصيص ،على األقل  ،%25من قيمة سندات اإلسكان ميسور التكلفة ودوالرات الصندوق العام
لإلسكان ميسور التكلفة  -باإلضافة إلى مصادر التمويل األخرى مثل صندوق اإلضراب التابع للعمدة وصندوق
بروجكت كونكت لمكافحة التشرد  -لمراكز المجتمع ألغراض تنفيذ تدابير مكافحة التشرد حسب المكان .يمكن أن
تشمل تدابير مكافحة التشرد حيازة األرض و ائتمانات األراضي المجتمعية واستراتيجيات تخفيف التشرد األخرى.
كما يمكن أن تستخدم مجالس أعضاء المجتمع أموال السندات لإلشراف على تطوير المساكن أو الموارد األخرى
والممتلكات المملوكة للمدينة داخل الحدود الجغرافية للمركز.
و .من المقرر تخصيص جزء من أموال مكافحة التشرد الستخدامها من جانب مجالس أعضاء المجتمع لتطوير
قدرة المستأجرين ومالك المنازل والسكان المستضعفين اآلخرين على تنظيم ووضع استراتيجيات والدعوة إلى
السياسات التي تحمي العقارات اإليجارية ميسورة التكلفة وملكية المنازل.

تكاليف السنة المالية الحالية

16

إنشاء  10شراكات مجتمعية
( 100,000دوالر/شراكة)

 1مليون دوالر

تقديم المساعدة المالية الستيفاء االحتياجات المباشرة للمجتمع
( 1,000,000دوالر للمنطقة)

 10مليون دوالر

الجمالي  -أموال السنة المالية الحالية

 11مليون دوالر
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االستثمار السنوي للسنة المالية  2022 - 2021وما بعدها
)ملحوظة :يعكس مجموع الطلبات إنشاء  5مراكز أحياء فقط .في حالة اختيار أكثر من  5مراكز ،يجب تعديل اإلجمالي وفقًا لذلك(.
التوظيف واإلدارة والبرمجة لعدد  5مراكز أحياء
(  500,000دوالر /مركز)
منسق مدينة واحد (لمراكز الحي)؛ تعيين اثنين من مكتب
المساواة لتقديم اإلشراف والدعم إلى البرنامج.
تجربة مشروع الدخل المضمون 1,000
( دوالر شهريًا لمدة سنة لعدد  200أسرة معيشية للمركز في عدد  5مراكز)
صندوق االستثمار المجتمعي

 2.5مليون دوالر
 300.000دوالر
 12مليون دوالر
 30مليون دوالر

إنشاء برامج قروض لدعم األعمال التجارية الصغيرة القائمة
وفرص ريادة األعمال؛ من المقرر استخدام نصف هذه األموال
لتمويل برنامج القروض الصغيرة للمساعدة في إيجار
الطوارئ والمساعدة في إصالح المنازل في حاالت الطوارئ
ومنع اإلخالء والحاالت الطارئة غير المتوقعة األخرى.
(  4مليون دوالر لكل مركز ،بإجمالي  20مليون دوالر)
إنشاء صندوق للمساعد في حالة الطوارئ لتقديم اإلغاثة
العاجلة للمقيمين :المساعدة في اإلسكان والمرافق وإصالح
المنازل /السيارات؛ والمصاريف الصحية؛ .إلخ.
( 1مليون دوالر لكل مركز ،إجمالي  5مليون دوالر)
مواصلة برنامج المساعدة اإليجارية في مناطق مراكز
األحياء بعد الجائحة.
( 1مليون دوالر لكل مركز ،بإجمالي  5مليون دوالر)

اإلجمالي  -االستثمار السنوي
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ضمان الحصول على األموال من مصادر اإليرادات األخرى للمدينة لدعم مراكز األحياء:
تمويل السندات المخصصة لإلسكان ميسور التكلفة.

تخصيص  %25من األموال لتخفيف التشرد في مراكز األحياء.

خصصات الصندوق العام السنوي لإلسكان ميسور
التكلفة.

تخصيص  %25من األموال لتخفيف التشرد في مراكز األحياء.

صناديق مكافحة التشرد األخرى.

يخضع لتوجيه وإشراف مجالس أعضاء المجتمع
للمراكز المخصصة على إنفاق أغلب صناديق
مكافحة التشرد.

باإلضافة إلى تعزيز هدفنا في إعادة االستثمار لتحقيق المساواة ،ندعم التوصيات من مجموعة عمل إعادة االستثمار في الصحة
العامة فيما يتعلق بشبكة عمال الصحة المجتمعية ومركز التدريب.
كخطوة إضافية نحو سحب استثمارات المدينة من األعمال الشرطية واالستثمار في الرفاهية المجتمعية واالستقرار والنمو والسالمة،
تدعم مجموعة العمل هذه وتطالب بتنفيذ مجموعة عمل الصحة المجتمعية التي وضعتها مجموعة عمل إعادة االستثمار في الصحة
العامة  .نعتقد أن تطوير القوى العاملة لعمال الصحة المجتمعية يكمل توصياتنا بتقديم هدفنا المتمثل في إعادة االستثمار لتحقيق
المساواة  .نتصور أن التعاون بين مراكزنا المجتمعية المقترحة وتطوير قوى عاملة من شأنها أن تخلق فرص لكثير من األشخاص
في مجتمعاتنا الذين لم يتم الوصول إليهم أو تمكينهم من الحصول على وظائف مستقرة بمقابل جيد .منذ سنوات ،أدت العنصرية
الممنهجة إلى زعزعة استقرار مجتمعاتنا وأدت إلى فقرنا وحاجتنا واستهدفت األشخاص من أعراق أخرى ومنحتهم قوت يومهم من
خالل االلتحاق بالجي ش والتدريب على إنفاذ القانون .يعد تقديم فرص جديدة تركز على الرعاية المجتمعية والتعاون واالستثمار في
الخبرات الحياتية المقدمة وإعطاء األولوية للتعافي واالستشفاء بدالً من العنف والقمع ،خطوة واضحة نحو الرعاية المجتمعية
واالستقرار والنمو والسالمة ،ونحث المجلس على تبني هذا اإلجراء.

18

ARABIC

مجموعة عمل المشاركة المجتمعية الفعالة
التركيز على أصوات األشخاص األكثر تضررا بشكل مباشر من األنظمة في محادثات إعادة تصور السالمة العامة من خالل إنشاء
مناهج وفرص للمقيمين المتأثرين بشكل مفرط لعرض خبراتهم وأفكارهم الشخصية حول ما يحتاجونه للشعور بالسالمة .تضمن
المداخالت أن مقترحات وتوصيات مجموعة العمل قد تم إبالغها من قبل أعضاء المجتمع وليس فقط الممثلين التنظيميين.
جهات االتصال:
أليشيا توريسatorres@grassrootsleadership.org :
العضاء:
أليشيا توريس ،عضو فريق إعادة تصور السالمة العام؛
البريد اإللكترونيatorres@grassrootsleadership.org :
ريبيكا سانشيز؛ البريد اإللكتروني:
rsanchez@grassrootsleader-ship.org
مونيكا جوزمان ،فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة؛
البريد اإللكترونيmonica@goaustinvamosaustin.org :
كاري روبرتس
تيموتوبي اولوجوبي؛ البريد اإللكتروني:
temitolujobi@gmail.com
دوريس أدامس؛ البريد اإللكتروني:
dee.adams543@gmail.com
لوسي نجوين؛ البريد اإللكترونيlucy@aachi.org :
المعلومات الرئيسية والسياق
النظام الحالي واإلجراءات المطبقة من جانب مجلس مدينة أوستن لمشاركة العناصر الرئيسية التي يخدمها ال يلبي حاجة المجتمع إلى
صنع القرار .توصي مجموعة عمل المشاركة المجتمعية الهادفة بإعادة تصور السالمة
الشعور بأنه مسموعا له و المشاركة في عملية ُ
العامة بشدة على أن يقوم مجلس المدينة بتحسين اآلليات بشكل كبير ألنه من الضروري أن يكون لمجتمعنا معلومات عن اإلجراءات
التي تؤثر على حياتنا اليومية .هذا صحيح بشكل خاص ألعضاء المجتمع األكثر تأثرا بالقرارات المتخذة من جانب المدينة فيما يتعلق
بالسالمة العامة؛ أي األشخاص غير الموثقين لدينا والمشردين و /أو المعاقين أو مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين
جنسيًا والشواذ وثنائيي الجنس والال جنسيون ،ومنخفضي الدخل و/أو أعضاء مجتمع السود والسكان األصليين واألعراق األخرى ،غير
الممثلين في مجلس المدينة والذين غالبًا ما يتم تجاهلهم.
يقوم فريق المشاركة المجتمعية الفعالة بجمع شهادات أغلب أعضاء المجتمع المتأثرين بشكل مباشر حول خبراتهم لمحاولة المشاركة
صنع القرار التي تؤثر على حياتهم .تم تجميع تعليقات المقيمين خالل جلسات استماع افتراضية
مع مجلس المدينة والتأثير على عملية ُ
عامة كمجموعة من االستطالعات اإللكترونية .قررنا في ضوء هذه المعلومات أن ينصب مجال التركيز الرئيسي لمجلس المدينة على
تصحيح النظام الحالي واإلجراءات القائمة لمشاركة العناصر المؤثرة بشكل مباشر في عملية اتخاذ القرار وتتمثل في:
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 .1التوعية المجتمعية
أ .ضمان الشفافية والوضوح اللغوي للمعلومات المقدمة من جانب المدينة.
 .1المشاركة المجتمعية
أ .ضمان التركيز على المقيمين ومشاركتهم قبل وخالل وبعد اتخاذ القرار.
 .2إمكانية الوصول
أ .اللغة (الترجمة التحريرية  +الترجمة الشفوية).
ب .الوقت /المكان.
ج .التكنولوجيا.
 .3االستثمار
أ .ضمان االستثمار المجتمعي العادل لدعم المشاركة المحسنة للعناصر المؤثرة بشكل مباشر في
عمليات اتخاذ القرار.
مع التركيز على هذه المجاالت الرئيسية ،وضعنا مجموعة توصيات مجتمعية ضرورية يلزم تنفيذها من جانب مجلس المدينة للمشاركة
بشكل أفضل مع العناصر التي تمثلها .هذه التوصيات متصلة جوهريًا بقيم فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة ،التي يجب علينا،
ليس فقط كممثلي فريق العمل بل أيضا العناصر الرئيسية وأعضاء المجتمع ،أن نحافظ على وجودها بشكل ثابت في صميم جميع عمليات
مجلس المدينة.
التوصيات
أ .التوصية  1-إعطاء الولوية للوصول المجتمعي إلى عملية اتخاذ القرار في اجتماعات مجلس المدينة الشفافة والمسؤولة ثقافيًا مع تنوع الثقافات
وإمكانية الوصول ولغات العناصر المعنية:
• استخدام اإلعالنات المدفوعة والتليفزيون والراديو ووسائل التواصل االجتماعي واللوحات اإلعالنية والحافالت ومواقف الحافالت
(بلغات متعددة) إلبالغ المجتمع بإجراءات مجلس المدينة قبل وخالل وبعد اجتماعات مجلس المدينة.
•

ال يتمتع جميع أعضاء المجتمع على اإلطالق على إمكانية الوصول إلى و /أو الدراية الفنية لتصفح الموقع اإللكتروني لمدينة أوستن
لإلطالع على المعلومات بخصوص المدينة ومجلس المدينة .بناء عليه ،من الضروري استخدام مجموعة متنوعة من أدوات االتصال
إلبالغ العامة .خالل حملة بروجكت كونكت ،الحظنا كأفراد مجتمع مدى قدرة مدينة أوستن ومجلس المدينة فيما يتعلق بنشر المعلومات
والتوعية المجتمعية .يوصي فريق عمل التوعية المجتمعية الهادفة باستخدام مجلس المدينة الكثير من االستراتيجيات المشابهة واألنظمة
المستخدمة خالل الترويج لـ "بروجكت كونكت" لإلعالن عن جميع اجتماعات مجلس المدينة.

• يجب ترجمة جميع المعلومات المنشورة إلى جميع اللغات المتحدث بها مع الوضع في االعتبار المناطق الجغرافية التي
تحتوي على مجتمعات معينة تتحدث اإلنجليزية بشكل ضعيف للغاية .كما يجب أن تكون جميع المعلومات جاهزة لترجمتها
على الفور عند الطلب من جانب أعضاء المجتمع .خالل اجتماعات مجلس المدينة ،قبل إجراء تصويت في المجلس ،قم
باإلعالن العلني عن عدد أعضاء المجتمع (المسجلين  /المتحدثين عن /ضد) أحد البنود.
•
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صا ضد هذا البند ،فإن مجلس المدينة يصوت باإلجماع للموافقة ،وما إلى ذلك.
أي على الرغم من تسجيل  367شخ ً
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• موضوع التقرير :اإلجراءات المتخذة في اجتماع المجلس بعد كل اجتماع تشمل:
•

األصوات وكيفية تصويت كل عضو.

•

استجابة الحضور /التعليق ،أي عدد األشخاص المسجلين أو المتحدثين ضد البنود.

يتعين كتابة التقريرين بلغة يسهل الوصول إليها توضح ما يعنيه الصوت ،بحيث يكون من السهل قراءتها
•
وفهمها.
اإلطالع على الموقع اإللكتروني لمدينة أوستن لضمان ترجمته بشكل احترافي ،وسهولة تصفحه وأن يكون
•
أكثر سهولة في االستخدام.
• التوصية  : 2جعل عمليات اجتماع مجلس المدينة أكثر سهولة لعضاء المجتمع للمشاركة مع التركيز على أصوات
وتجارب الشخاص الكثر عرضة للتأثير المباشرً.
• تنفيذ نظام مؤلف من طبقات يسمح لألشخاص األكثر تأثرا بمشاركة شهادتهم أوالً بموجب قرار من مجلس المدينة التالي،
والعمل مع مكتب الميزانية بالكونجرس ومكتب المساواة لتحديد الطبقات ذات الصلة للقرارات الخاصة المتخذة.
أي ،في جلسة االستماع المجتمعية لفريق عمل إعادة تصور السالمة العامة ،أعطى نظام المؤلف من
•
طبقات للمتحدثين ،الذي تم وضعه من جانبنا ،األولوية لألشخاص األكثر تأثرا باإلجراءات المتخذة من جانب
إدارة شرطة أوستن.
• تحسين نظام خدمة الترجمة التحريرية والشفوية الحالية بشكل كبير من خالل عرض مجموعة أكثر تنوعا من اللغات
المتحدث بها من جانب أعضاء مجتمعنا في الوقت الفعلي خالل اجتماعات مجلس المدينة وتوفير تسجيالت الصوت األعضاء
المجتمع لإلطالع عليها في أي وقت.
• البورمية.
• اإلسبانية.
• الكورية.
• العربية.
• الصينية (المندرينية).
• الفيتنامية.
• اإلردية.

• جعل عملية تسجيل المتحدث وعملية انتظار المتحدث أكثر فعالية وسهولة الوصول فى االجتماعات االفتراضية والشخصية
لمجلس المدينة ،متضمنة:
• السماح للمتحدثين المسجلين بتقديم إفادتهم بالصيغة التي يختارونها ،متضمنة تقديم الفيديو والصوت ورسائل
البريد الصوتي واإلفادات الخطية لتشغيلها خالل االجتماع وترجمتها على الفور في الحال.
• تقليل االتصال الهاتفي وقت االنتظار بالسماح للمتحدثين المسجلين بترك رسائل بريد صوتي لالجتماعات
االفتراضية.
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• إنشاء نظام يسمح ألعضاء المجتمع باالتصال باجتماعات مجلس المدينة في أي وقت.
• إلغاء قاعدة ضرورة تسجيل األشخاص قبل التسجيل للتحدث؛ اجتماعات المجلس يجب فتحها أمام مشاركة الجميع في
جميع األوقات.

• إلغاء قاعدة ضرورة طلب الترجمة الشفوية من جانب األشخاص الذين يحتاجون إلى الترجمة والتسجيل قبل
يومين قبل كل شخص آخر.
• التوصيةًً: ً3مطالبةًأعضاءًمجلسًالمدينةًبوضعًاستراتيجيةًقويةًللمشاركةًالفعالةًوالتركيزًعلىًأعضاءًالمجتمعًفيً
األحياءًاألكثرًتأثراًبقراراتًمجلسًالمدينةً.
• عقد جلسة استماع وتعقيبات مجتمعية واحدة على األقل وجلسة لألسئلة واألجوبة (متاحة بعدة لغات وتنسيقات صيغ
الوصول .إلخ) على البنود التي يناقشونها /يشاركوا في مناقشتها في كل اجتماع لمجلس المدينة.
•

حدد علنا ً االتصاالت *الفعلية* التي تم إجرائها مع المنظمات المجتمعية أو تطلب المجموعات المساهمات والخبرات من أعضاء المجتمع
على البنود المقترحة.

• االستثمار في المنظمات المجتمعية التي لها عالقة مع األشخاص األكثر تضررا من القرارات وإنشاء اتصال ثنائي لضمان
اتخاذك قرارات تأسيسية مستنيرة.
في ضوء العادات الشفهية القوية في الكثير من المجتمعات ،عقد جلسات لتمكين األشخاص من مناقشة المشاكل
•
مباشرة ً سيدعم شعورهم بأهمية رأيهم .بشكل أمثل ،ستكون هذه األحداث أكثر عمقًا معقودة حيث يعيش األشخاص /أو عبر
جلسات زوم المجتمعية الصغيرة ويمكن رعايتها بشكل مشترك من جانب مكاتب الميزانية بالكونجرس .يعد بناء عالقات
إيجابية بالمجتمع أمر أساسي لضمان المشاركة المجتمعية.

• االستثمار في والعمل مع المراكز المجتمعية القائمة و"مراكز" األحياء المقترحة من جانب مجموعات عمل فرق عمل إعادة
تصور السالمة العامة.
•

التوصيات ًً:ً 4استثمار ً ً 5مليونًدوالرًعلىًالفورًلميزانيةًمكتبًاالتصاالتًوالمعلوماتًالعامةًلتغطيةًخدماتًالترجمةًالتحريريةً
والشفويةً،ويجبًعلىًكلًإدارةًبالمدينةً:

•

إدراج بند أساسي بالميزانية للمشاركة المجتمعية والصناديق المرنة للدفع إلى الشركاء (المنظمات المجتمعية) لما يلي
(متضمنة ما يلي /على سبيل المثال ال الحصر):
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•

خدمات الترجمة التحريرية /الشفوية

•

الرعاية الصحية

•

دعم المكان دعم االتصال عن بعد

•

مطالبة المنظمة (المنظمات) المجتمعية بتقديم التسهيالت

•

عضو (أعضاء) المجتمع الذي يمكنه تقديم ما سبق

ARABIC

• مصاريف اإلعاشة للمقيم (المقيمين) ذوي التجربة الحياتية في دعم ما سبق
• مشاركة شركاء المجتمع (المنظمات) المشاركين بالفعل مع والتركيز على المقيمين؛ و
•

 250ألف دوالر سنوياً ،تضاف إلى الميزانية األساسية لمكتب المساواة مقابل تعيين  2موظفيين جدد (راتب /مكافأة استحقاق
لشخصين بدوام كامل)
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مجموعة عمل الدوريات والمراقبة
مناقشة سبب وكيفية تسبب سياسات الدوريات والمراقبة في الضرر لمجتمعات السود والسكان األصليين وذوي األعراق المختلفة
واإلخفاق في تطوير السالمة المجتمعية .سوف تبحث المجموعة عن كيفية سحب التمويل من هذه المجاالت التشغيلية وتوجيهها نحو
وضع حلول مبتكرة الحتياجات المجتمع.
جهات االتصال:
دافيد جونسون:
criminaljustice@grassroot-sleadership.org
أعضاء مجموعة العمل:
دافيد جونسون
سوي جابريل
رودني سانيز
بيتاني كارسون
المعلومات الرئيسية والسياق:
الشرطة ال تمثل السالمة العامة
ال تستطيع الشرطة منع وقوع الجرائم وال يمكنها ذلك .في عام
 ،2019تم اإلبالغ عن أقل من نصف الجرائم المرتكبة في
الواليات المتحدة األمريكية وتم حل أقل من نصف الجرائم المبلغ
عنها .1تم اإلبالغ عن  %32.5من جرائم الممتلكات المنزلية
وتم حل  %17.2من جرائم الممتلكات المبلغ عنها فقط.2
ال تقضي الشرطة الكثير من الوقت في حل مشاكل جرائم العنف.
أقل من  %1من طلبات إدارة شرطة أوستن التي تم الرد عليها
تتعلق بجرائم العنف.3حتى ذلك الحين ،ليس هناك الكثير من
األشياء التي يمكنهم القيام بها عند وصولهم .أفاد أحد األشخاص
الذي أجرى استطالعا ً وسرد تجربته مع الشرطة بعد سرقة أحد
المنازل ما يلي:

"تعرضنا لسرقة المنزل هنا في أوستن وتم كسر باب منزلنا .أخبرنا رجال الشرطة بأنهم ال يمكنهم القيام بأي شيء حيال ذلك ،قالوا
إذا كان ذلك يجعلنا نشعر بالتحسن  ،فيمكنهم أخذ بعض بصمات األصابع ولكن من غير المرجح أن يأتي أي شيء من ذلك ".
1
2
3

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/11/20/facts-about-crime-in-the-u-s/
https://austinjustice.org/assessment-of-apd-calls-for-service/
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بما أن الشرطة ال تمنع ارتكاب الجرائم أو "حل" الجرائم في أغلب الحاالت ،فما الذي يقومون به؟ نشأت خدمات دوريات من الحاجة إلى مراقبة والتحكم في أصحاب
البشرة السوداء والبُنية والفقراء من خالل التهديد بالعنف  .4بناء على بيانات الوضع الحالي اليوم والتجارب الحياتية ،فإن أثرها با ِق كما هو .دوريات الشرطة ليست
فعالة فقط ،بل مضرة بالعنف .بشكل فعال أيضا ً بالمجتمعات.
•
•
•

من  ،2021-2015قتلت الشرطة ما ال يقل عن  35شخص (ومات  4آخرين معتقلين لكن إدارة شرطة أوستن ادعت انتحارهم أو تعرضهم للموت
العرضي).
اكتشف تقرير جويس جيمس أن " المقيمين في أحياء أوستن التي ذات نسبة كبيرة من األمريكيين من أصل أفريقي أو ذوي
األصول اإلسبانية /الالتينية والفقراء واألحياء ذات معدالت الجريمة المرتفعة تعرضوا الستخدام قوة مفرطة وشديدة تجاههم".5
وفقًا للتحليل المشترك للمدينة ،كشفت بيانات التصنيف العنصري إلدارة شرطة أوستن عن تفاوتات عرقية كاملة في توقفات المركبات وعمليات التفتيش.
يُشكل السود حوالي  %8من السكان في أوستن ،لكنهم يشكلون  %14من التوقفات المرورية و %25من التوقفات المؤدية إلى عمليات التفتيش و %25من
التوقفات المؤدية إلى القبض .يُمثل السود الفئة األكثر تمثيالً بين جميع الفئات باستثناء االستشهادات التي يكون األشخاص من أصول إسبانية أكثر تمثيالً بها.
ذو البشرة البيضاء كانوا األقل تمثيالً من بين جميع الفئات.6

المشاركة المجتمعية
تماشيا ً مع مبادئ فريق العمل المتعلقة بإعطاء األولوية لألشخاص األكثر تضررا من أنظمة األعمال الشرطية الحالية ،أجتمع فريق عمل دوريات الشرطة والمراقبة مع
 40شخصا ً من األشخاص المتأثرين بشكل مباشر بإنفاذ الحبس أو الترحيل أو الهجرة لمعرفة ما تعنيه السالمة بالنسبة لهم ،باإلضافة إلى معرفة تجاربهم مع األعمال
الشرطية .حتى تاريخه ،قمنا بجمع  39استطالع موزع شفهيًا من األشخاص المتضررين بشكل مباشر ومجتمعهم المباشر.
حيث تعكس تجارب أصحاب الردود ومشاعرهم ما نراه من التاريخ والبيانات المجمعة :بعدم حفاظ الشرطة على سالمتهم وسالمة
مجتمعاتهم .أعرب المشاركين على دعمه م لرؤية إعادة توزيع موارد األعمال الشرطية المضرة بموارد المجتمع األخرى التي
تشعرهم بمزيد من األمان.
يمكن أن يبدو تصور سالمة المجتمع بدون حراسة ورقابة الشرطة أمرا مثاليًا ،لكنه في الواقع تتواجد هذه المساحات في الوقت الحالي .نشير أدناه إلى تجربة أحد المشاركين
في جلسة المشاركة المجتمعية الخاصة بنا:
"انتقلنا إلى ضاحية يقطن بها أثرياء بيض .وأتذكر أنني لم أرى أي من أفراد الشرطة بالقرب من متجر البقالة ،لم أقل
في المنتزهات .لم تتواجد في أي مكان .إذا كنت ترغب في معرفة ما يعني مجتمع بدون شرطة ،إذهب إلى ضاحية
يقطن بها أثرياء بيض .هذا ما يبدو عليه نشاطهم اليومي .ال يخضع ألي نوع من أنواع الرقابة أو تواجد للشرطة.
وأتذكر كيف كان ذلك ً مثيرا للدهشة  ....فالواقع هو أنه في حالة وجود أمن اقتصادي أو رعاية األطفال أو رعاية
صحية أو سكن أو طعام أو مياه ،لن تكون هناك حاجة إلى الشرطة وذلك بشكل واضح .فقط أود تذكير األشخاص
الراغبين في إلغاء هذه الفكرة بالدعاء بأنهم ال يمكنهم االستغناء عن الشرطة لوجود الكثير من األمثلة في مجتمعنا في
الوقت الحالي ،التي تشير إلى عدم وجود للشرطة في األعمال المجتمعية اليومية .من المهم تذكر ذلك".

4

اطلع على تاريخ الجدول الزمني ألعمال الشرطية المطور من جانب فريق العمل ،متضمنة قانون العبيد الهاربين "لجان المراقبة "لغرض "إخراج الالتينيين

من أوستن "وقرار إنشاء قوة شرطة في أوستن نتيجة "اعتاق عدد كبير من الزنوج من جانب أسيادهم المتجمعين في أوستن وحولها" وطلب رئيس إدارة
شرطة أوستن موريس بـ "ضرورة القبض على جميع السود العاطلين دون عمل وتشريدهم".

https:// austintexas.gov/publicsafety/task-force
http://www.austintexas.gov/edims/pio/document.cfm?id=352525 5
https://spectrumlocalnews.com/tx/austin/news/2020/11/17/report-finds-police-pull-over--arrest- 6
black-austi nites-at-disproportionate-rate
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الرؤية طويلة المدى والتوصيات
على المدى الطويل ،يجب علينا سحب االستثمار من نموذج رقابة الشرطة العنصري الطبقي.
• يجب تقسيم ميزانية الشرطة الكاملة حسب الحي بقيمة  210.604.299دوالر على مراحل بسبب اعتمادها بشكل أساسي على نموذج
هش .يستند نمط التجول للبحث عن "المجرمين" إلى نظام المراقبة والتحكم المنفذ من خالل التهديد بالعنفً.
• ال توجد فصول تدريبية أخرى .ينشئ نموذج تدريب الضباط هذا حتما ً عقلية "طرف ضد طرف "بصرف النظر عن شكل
التدريب.
ً
• التخلص التدريجي من استخدام السلحة المميتة .يُشكل االحتفاظ بقوة شرطة مسلحة وموظفة بالكامل تهديدا على
السالمة العامة  .من غير المقبول أن الكثير من األشخاص ذوي البشرة السوداء والبنية يتم إيقافهم في توقفات مرورية
ويشعرون بالخوف على حياتهم من جانب األشخاص الذين يتم الدفع لهم لحمايتهم .ال يمكن تغيير هذه الحقيقة باستخدام
المزيد من التوعية المجتمعية؛ ولكن يمكن حلها فقط بإيقاف الخطر الواقع على حياتهم.
• يجب وقف إنفاذ قوانين المرور .يجب إجراء تغييرات على مستوى الوالية لتجريم المخالفات المرورية والسماح
لموظفي الخدمة المدنية غير المسلحين بتوجيه المرور وإنشاء توقفات لمخالفات المرور المدنية .توجد بعض التغييرات
المؤقتة الممكنة في الوقت الحالي.
• إعادة تخصيص األموال من األعمال الشرطية إلعادة االستثمار في الموارد االقتصادية والصحية واإلسكان التي توفر
السالمة والرفاهية الحقيقية للمجتمعات المبالغ في تعرضها لألعمال الشرطية .تحرم المجتمعات متعددة العراق من الموارد
التي يحتاجونها للنجاة ،مما يولد حلقة مفرغة من التجريم .سنشعر جميعًا بالمان في مجتمعنا عندما يحصل كل شخص
في مجتمعنا على ما يحتاجه للنجاة.
توصيات الميزانية المباشرة
يجب تنفيذ التوصيات التالية اعتبارا من السنة المالية  2021للحد من تهديد السالمة العامة الناتج عن المراقبة ودوريات الشرطة
وإعادة االستثمار في السالمة العامة الشاملة .يتم إدراج أغلب هذه البنود في الميزانية بشكل سنوي إلتاحة الفرصة إلعادة االستثمار
المتواصل في موارد وخدمات المجتمع.
السالمة تعد ...نهاية النشطة التمييزية والخطيرة لدوريات المراقبة.
تعيش المجتمعات متعددة األعراق في أوستن تحت تهديد دائم بالعنف من جانب الشرطة .حيث تتمثل بشكل مفرط في استخدام الشرطة القوة في ارتكاب الحوادث وجرائم
القتل .البرامج الخاصة والوحدات تُشارك بشكل صارخ في هذه الفوارق والمخاطر .األشخاص ذوي البشرة السوداء والبنية ممثلين بشكل زائد في عمليات تحميل بيانات إدارة
شرطة أوستن في قاعدة بيانات عصابة تكساس .7ال يزال مشروع ريفرسايد توجزرنس قيد التشغيل وهو الذي أدى إلى زيادة تواجد الشرطة
في دوريات المرور منخفضة المستوى وجرائم "جودة الحياة "في محيط العديد من األماكن التي قُتل فيها مايك راموس.
أصابت إدارة شرطة أوستن العشرات من األشخاص بإصابات خطيرة خالل االحتجاجات على العنصرية العام الماضي لكنها ال
تزال مسؤولة عن "إدارة الحشود ".يمكن اإلعالن عن أن الملكية تُمثل مصدر إزعاج والحجز عليها في حالة استخدامها من جانب
8
األشخاص المرتكبين للجرائم أو الذين يطعمون المشردين أو الذين يساهمون في تحسين المستوى اإلجتماعي وتقليل الفوارق المالية.
 7وفقًا للمعلومات المقدمة من جانب إدارة شرطة أوستن عن طلب فتح السجالت من جانب قيادة جراسروت ليدرشيب .بحثت مدن أخرى مثل شيكاغو في
التفرقة العنصرية الشديدة وتجريم القاصرين الذي ينتج عن تقوية العصابات .
http://erasethedatabase.com/wp-content/uploads/2018/07/Expansive-and-Focused-Surveillance-June-20
18_final.pdf
 8تحليل بروبابليكا توصل إلى أن ضريبة منع الضرر تقع بشكل شبه حصري على األقلية وال توجد آثار وخيمة على األشخاص غير المدانين بأي جريمة.
https://www.propublica.org/article/ nypd-nuisance-abatement-evictions
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تضم إدارة شرطة أوستن فريق عمل من المشيرين األمريكيين المشهورين بسمعة قتالية سيئة وبالقتل غير المقبول للمدنيين بمعدالت
أعلى من إدارات الشرطة المحلية .9أشارت عدة تقارير إلى استمرار نهج عقلية المحاربين و"عداء طرف ضد اآلخر" في أكاديمية
المتدربين .ال تزال المدينة تقوم بتمويل هذه البرامج والوحدات التي تم التوصل إلى تسببها في زيادة الخطر والتفرقة بين الشعوب
متعددة األعراق .أفضل طريقة لوقف هذا الضرر المتفاوت هو قطع التمويل عن سبب ذلك الضرر.
التوصيات
 .1وقف تمويل بنود الميزانية التالية:
• إدارة الحشود  216.581دوالر
•  2,276,488دوالر وحدة قمع العصابات
•  312,381دوالر منع الضرر
•  600.000دوالر

10

مشروع ريفرسايد توجزرنس

•  1,453,743دوالر فريق عمل لون ستار فوجيتيف للمشيرين األمريكيين
•  685.161دوالر األسلحة واإلمدادات األمريكية (بنادق ومسدسات وذخيرة "أقل فتكا" واألهداف والدعامات)
•  ~7.6مليون دوالر للتدريب وتعيين المتدربين الجدد( 11من صندوق إعادة التصور :تدريب المبتدئين  2.2 +مليون دوالر
12
تحت التصرف للدفعة الحالية من المتأخرات في زيادات التقاعد والعمل اإلضافي)
اإلجمالي 12.5~ :مليون دوالر
 .2نزع سالح دوريات المرور التي ال يمكن فصلها على الفور:
• من غير المقبول أن يخشى أعضاء مجتمع السود وذو البشرة البنية على حياتهم خالل التوقفات المرورية الروتينية.
يجب أال يكون الضباط القائمين على إجراء التوقفات المرورية الروتينية مسلحين بأسلحة مميتة ،لكن بدالً من ذلك
يحصلون على تدريب أفضل على وقف التصعيد .ندرك أن هذه التوصية ستتطلب إعادة تنظيم كيفية هيكلة إدارة
شرطة أوستن للدوريات ،حيث إن جميع وحدات دوريات األحياء تشارك حاليًا في إنفاذ قوانين المرور .كما يمكن
استخدام هذه الوحدة كنموذج تجريبي لمزيد من نزع السالح باإلدارة ،بما يتوافق مع توصياتنا إلنهاء استخدام
اإلدارة لألسلحة المميتة تماما.
• يجب عدم إدراج أي ميزانية لألسلحة مع إضافة مكافئ الدوام الكامل المحلف الجديد.
 .3إعادة تخصيص هذا المال لتمويل الخدمات التي ستساعد في تخفيف األثر على المجتمعات األكثر تضررا.
• تمويل الدفاع عن المهاجرين من خالل مكتب محامي الدفاع
• العام تمويل المساعدة النقدية المباشرة للمجتمعات المعرضة للممارسات الشرطية المفرطة من خالل مشروع الدخل المضمون ،ومن خالل مراكز
الحي الجغرافية على النحو المقترح من جانب مكتب المساواة كما هو مقترح من مجموعة عمل اعادة االستثمار من أجل تحقيق المساواة.
https://www.themarshallproject.org/2021/02/11/u-s-marshals-act-like-local-police-with-more-violence-and-l ess-accountability 9
10

منح التمويل الفيدرالية .غير مدرجة بشكل كامل بسبب عدم إمكانية إعادة تخصيص التمويل.

 11يعد هذا العام عاما ً مميزا ً بسبب عدم تخصيص المجلس المال لرواتب صفوف الضباط المتدربين وخفضت البنود األخرى .بناء على الميزانية المقترحة
من جانب مدير المدينة لهذه السنة المالية ،تساوي هذه البنود  7,972,069دوالر.
12

https://www.austinchronicle.com/news/2021-03-26/small-change-at-apd/
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• متضمنة التمويل لعمال الصحة المجتمعية على النحو المقترح من جانب فريق عمل إعادة استثمار الصحة العامة .تمويل الصحة ،متضمنا ً على
مبادرات الصحة السلوكية والعقلية للمجتمعات المعرضة لإلفراط في األعمال الشرطية متضمنة على التمويل لعمال الصحة المجتمعية على النحو
المقترح من جانب فريق عمل إعادة استثمار الصحة العامة.
السالمة  ...هي القدرة على الحياة والتواجد بسالم في الحي الخاص بك والمساحات الترفيهية واالجتماعية بدون التواجد الشرطي الدائم أ و التحرش
تاريخ األعمال الشرطية في أوستن يوضح أن الشرطة نشأت لممارسة السيطرة والعنف على المجتمعات متعددة األعراق .13تقارير التنميط العنصري ،عدد
األشخاص ذوي األعراق المختلفة الذين قتلوا و ُعذِبوا بوحشية من جانب إدارة شرطة أوستن ،والتجارب المعيشية الحية لألشخاص الذين تقابلنا معهم تعكس عدم
تغيير ذلك الوضع ( .أفاد أحد المشاركين أن ثالثة ضباط وجهوا أسلحتهم نحو ابنه المراهق أثناء سيره في كورونادو هيلز تم إبالغه بأنه "مطابق ألوصاف" أحد

األشخاص ال ذي تبحث الشرطة عنه لكن تم اإلفراج عنه في نهاية األمر.تم القبض على مجيب آخر أثناء وقوفه في صالة األلعاب الرياضية عند الرد على طلب
الضابط بفحص المركبة ،وتم تهديده لفظياً واستخدام القوة البدنية) .يجب علينا إنهاء تواجد الشرطة في المساحات الترفيهية ومساحات حرية التعبير وتخفيض

دوريات األحياء بشكل كبير .نعلم كيف تبدو األحياء آ منة بدون التواجد الدائم للشرطة ألن ذلك هو واقع أغلب األحياء الثرية للبيض .يجب على المدينة إيقاف تمويل
أعمال الشرطة الزائدة وإعا دة تخصيص األموال للموارد مثل المساعدة النقدية المباشرة واإلسكان منخفض الدخل وصناديق مكافحة التشرد للمجتمعات المعرضة
لألعمال الشرطية المفرطة.
التوصيات
 .1وقف تمويل بنود الميزانية التالية:
•  3,174,647دوالر ساعات العمل اإلضافي
•

 5,634,493دوالر شرطة الحدائق

•

 2.042.835دوالر دوريات الخيالة

•

 53,519دوالر الدوريات المخصصة

•

 17مليون دوالر ~  %10من دوريات "األعمال الشرطية في األحياء"

•

 7.408.707دوالر السيارات

اإلجمالي 35.3 ~ :مليون
 .2إنهاء التوقفات االستجوابية /التقديرية والطلبات "الصادرة من الضباط":
• األشخاص الذين تم إيقافهم بشكل تقديري من أصحاب البشرة السوداء والبنية .في فاييتفيل ،نورث كارولينا ،أدى
عدم إعطاء األولوية لجميع المخالفات بخالف تجاوز السرعة أو اإلعاقة أو تشغيل عالمات الوقوف أو اإلضاءة
أو "الحركات غير اآلمنة األخرى" إلى انخفاض بنسبة  %50في عدد السائقين السود الذين يتم تفتيشهم -وهي أحد
أكبر التفاوتات القائمة لدينا في أوستن 14.انخفض استخدام القوة وإصابات المدنيين والضباط والشكاوى المقدمة
ضد الضباط .إعادة تخصيص األموال المخصصة مسبقًا التي يتم إنفاقها على هذه التوقفات للموارد التي تؤدي إلى
إنشاء سالمة حقيقية للمجتمعات المعرضة لإلفراط في األعمال الشرطية.
• هذا من شأنه الحد من التفاعالت على النحو المحدد من جانب أحد األشخاص في استطالعنا" .تم إيقافي بسبب
توجهي إلى المقعد الخلفي لمنع زجاجة بالستيكية من الطيران خارج النافذة .ظن الشرطي أنني كنت أخبئ شيء
ما .في النهاية أشار إلى أن الملصق منتهي الصالحية ".وقد أفادوا بأن ذلك تسبب في مشاكل مالية وأثر سلبي
على الصحة وأدى إلى إنشاء أو زيادة انعدام الثقة بإنفاذ القانون  -كل ذلك بسبب رؤية أحد الضباط تحركا ً واعيا ً
لمنع القمامة من الطيران خارج النافذة ،وأعتباره تحركا ً مشبوهاً.
https://austintexas.gov/publicsafety/task-force 13
 14جالو ،أحمد 29 ،مارس . 2021إخراج الشرطيين من توقفات المرور  -هل يشكل ذلك فارقاً؟ ،وارال
https:// www.wral.com/taking-cops-out-of-traffic-stops-does-it-make-a-difference/19599910/?version=amp
&fbclid=IwAR2AXpEQrzS-JD_6Rz8KmH6ISEQvEacNEDPqKG5TpAPiMjl46zz7eT-Dcco15
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 .3فصل البنود التالية من إدارة شرطة أوستن:
• وحدات إنفاذ قوانين المرور التي ال تشتمل على توجيه المرور وإجراء التوقفات المرورية أو توجيه تهم جنائية:
•  99,536دوالر إدارة المرور
•  590,760دوالر المركبات ذاتية القيادة /عربة األعطال
•  2,766,584دوالر وحدة إنفاذ الطرق السريعة /العربات التجارية
• ~  300,000دوالر 15تعطيل المركبة
•  4,471,999دوالر للفعاليات خاصة :إجراء مراجعة كاملة إلدارة شرطة أوستن واألمن .إنشاء فريق من أعضاء المجتمع إلنشاء
عملية إعادة تصور لسالمة الفعاليات التي تشمل األمن م نزوع السالح .إعادة تقييم االحتياجات وتقليص اإلنفاق حتى يمكن إعادة
تخصيص بعض من هذه األموال.
•  1.445.684دوالر لدوريات البحيرات حتى يتم تنفيذ مهمات البحث واإلنقاذ بشكل أكثر سرعة وفعالية من جانب الخدمات الطبية
الطارئة .حاليًا ،يتعرض األشخاص المحتاجين إلى الرعا ية الطبية ألوقات انتظار طويلة ألن االستجابة األولى لهم تكون من أفراد
الشرطة بدالً من المسعفين .يجب إعادة تخصيص أي جزء غير ضروري من هذه الميزانية لمهام البحث واإلنقاذ.
•  309.928دوالر للتشرد (االستضافة) يجب إعادة تخصيص ذلك للصحة العامة واالستجابة للخدمات الصحية
التي ال تتضمن إدارة شرطة أوستن أو أي أمن مسلح .اإلجمالي 10~ :مليون دوالر.
السالمة هي...حرية الكالم والحركة دون رقابة
في أوستن ،يخضع أعضاء المجتمع المنظمين للفعاليات أو ببساطة الذين يمارسون حياتهم اليومية للرقابة المتزايدة باستمرار.
من خالل الرقابة عبر الفيديو والمراقبة الوقتية ،نحن جميعا ً نخضع للمراقبة .من خالل مركز أوستن اإلقليمي لالستخبارات ،حيث
يتم تشجيع مجموعة من المخبريين غير المدربين على اإلبالغ عن "السلوك المشتبه به" .مؤخرا ،خضع الناشطين السود المنظمين
للفعاليات الثقافية لإلشراف بموجب عقد التنقيب عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وأيضا من خالل مركز أوستن اإلقليمي
لالستخبارات .تُرفع هذه البيانات ،باإلضافة إلى تفاعالت الشرطة ،إلى قواعد البيانات التي يتم مشاركتها مع المئات من وكاالت إنفاذ
القوانين األخرى ،متضمنة االستطالعات الصحية والديموغرافية و وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك .تستند هذه المراقبة إلى
تصريحات ترامب عن المنظمين السود مثل "متطرفو الهوية السوداء" وتضع أساس العمل لهجمات على نمط هجمات كوينتيل-برو
على منظمي المجتمع على المستوى المحلي والفيدرالي .كما يُعرض مجتمعات المهاجرين للخطر من خالل مشاركة بيانات موقعهم
مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ،مما يعرض أي شخص يغادر منزله لخطر الترحيل واالنفصال عن األسرة .يجب على
المدينة إيقاف تمويل البنية التحتية لهذه المراقبة وتعطيلها وضمان حذف البيانات من قواعد بيانات إنفاذ القوانين المشتركة.
التوصيات:
 .1وقف تمويل بنود الميزانية التالية:
•  2,022,228دوالر مركز أوستن اإلقليمي لالستخبارات
•  *2,402,429دوالر مركز الجريمة في الوقت الفعلي /هالو
•  55,500.00دوالر ستار تشيس بيرسويت لحلول التكنولوجيا اإلدارية
اإلجمالي 4.5 ~ :مليون دوالر
 .2توفير الشفافية بخصوص استخدام (القدرات الفنية والمهام واألماكن) جميع الطائرات بدون طيار لمركز شرطة أوستن ،بما
في ذلك عدد  13طائرة التي تم التبرع بها من جانب لجنة جرائم أوستن .وقف استخدام هذه الطائرات بدون طيار للمراقبة
عبر الفيديو وحذف أي لقطات من قواعد بيانات إنفاذ القانون.
15

تقدير تقريبي بناء على التحقيقات المرورية (رئيسي) بقيمة  2.1مليون دوالر للبنود التي تشمل انبعاثات المركبات وجرائم القتل بالمركبات.
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 .3حظر استخدام برامج التعرف على الوجه ،مثل كلير فيو إيه آي،
موظف بالمدينة.

16

بواسطة أي موظف لدى إدارة شرطة أوستن أو

السالمة ...هي إنهاء الحرب على المخدرات ومعالجة تعاطي المخدرات باعتبارها مشكلة صحية عامة
تضررت المجتمعات متعددة األعراق بشكل كبير من الحرب على المخدرات .تم صياغة الكثير من قوانين حيازة المخدرات وتوزيعها لفرض أحكام شديدة
متعمدة لتعاطي المخدرات األكثر استخداما من جانب أصحاب البشرة السوداء والبنية والمجتمعات الفقيرة .ال يزال هناك الكثير من أعمال التفرقة .أظهر
تقرير التنميط العنصري في أوستن لسنة  2020فوارق عرقية كبيرة في األسباب المحتملة المؤدية إلى القبض على ومقاضاة المتهمين بتعاطي المخدرات.
يمكن لوحدات كي  9أن تزيد من أثر التحيز الحالي ،حيث ثبت أن المرافقين غالبًا ما يتركون كالبهم بشكل متعمد أو غير متعمد عندما يتوقعون العثور على
داع الناتج عن الصدمات التاريخية المتعلقة
شيء ما يسمح لهم بالبحث .17كما يمكن أن يؤدي
ذلك أيضا إلى األستخدام األكبر للقوة وتصعيد المواجهات دون ِ
18
بالكالب البوليسية ،وخاصة مع األمريكيين السود  .عالوة على ذلك ،أخفق التجريم والسجن في عالج التعاطي أو األسباب المؤدية إليه .تخيل خدمات
عالج الصحة السلوكية والعقلية التي يمكننا تقديمها بقيمة  10.4مليون دوالر وأثرها على سالمة األسر والمجتمعات إذا أختارت المدينة تمويل التعافي بدالً
من العقاب.
التوصيات:
 .1وقف تمويل بنود الميزانية التالية:
•  1.713.813دوالر وحدة كي9-
•  1.286.953دوالر كي 9-الحظر
• ~ 7.5مليون المواد المخدرة (المؤامرة والدعم والشارع)
اإلجمالي 10.4 :مليون دوالر
 .2إعادة تخصيص هذا المبلغ لتمويل:
• خدمات عالج الصحة السلوكية والعقلية ،وال سيما مراكز الحد من الضرر وبرامج عالج بمساعدة األدوية المتزامنة وفقًا
لتوصيات مجموعة عمل إعادة استثمار الصحة العامة.
• إسكان منخفضي الدخل والمدعوم ،بما في ذلك برنامج "اإلسكان أوالً للحد من الضرر" وفقًا لتوصيات فريق عمل إعادة
استثمار الصحة العامة وصناديق اإلسكان االئتمانية األشخاص المتنقلين من أعراق مختلفة وبرامج إعانة اإلسكان وبرامج
شبكة السالمة في األزمات وفقًا لتوصيات فريق عمل خدمات الناجين من العنف ومنعه.
السالمة ...تعد نهاية معامالت الشرطة التالعبية وذاتية التعزيز مع المجتمع
عند الدفع إلى الشرطة لتقديم الطعام واأللعاب وإجراء حوارات في المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد مع مواصلة التحرش بأفراد تلك المجتمعات وإصابتهم وقتلهم،
فإن ذلك يعد تالعبًا وليس بناء للعالقات .عند حضور الضباط إلى األحياء أو اجتماعات رابطة األعمال التجارية ،يمثل ذلك فرصة مدفوعة للضغط من أجل توفير مزيد من
الضباط رداً على المخاوف المتعلقة بالضرر الالحق بالعقارات أو التسكع بينما ال يقومون بعمل أي شيء لتوفير الموارد التي تعالج األسباب الجذرية لتلك المشاكل .عندما يدير
الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي برامج لألطفال الذين يعانون من نقص الموارد أو يوزعون بطاقات البيسبول في المدارس،
 16وقد توصل هذا التقرير إلى أن إدارة شرطة أوستن أجرت  15-11بحث باستخدام برنامج كلير فيو إيه آي .وقد يرجع ذلك بشكل محتمل إلى
أحد الضباط المستخدمين لتجربة مجانية بدون علم قيادة اإلدارة أو القيادة العامة.
https://www.buzzfeednews.com/article/ryanmac/clearview-ai-local-police-facialrecognition?utm_source=d ynamic&utm_campaign=bftwfwd&ref=bftwfwd&d_id=2086347

https://www.npr.org/2017/11/20/563889510/preventing-police-bias-when-handling-dogs-that-bite 17
https://www.themarshallproject.org/2020/10/15/mauled-when-police-dogs-are-weapons 18

30

ARABIC

فإننا بذلك نعلم ً
جيال جديدًا بالكامل أن السالمة تعني الشرطة ،حتى مع قتل الشباب من األعراق المختلفة من جانب الشرطة خارج السياق المحدود لهذه البرامج .تقع مسؤولية
إيقاف الضررعلى عاتق إدارة شرطة أوستن وال يتحمل المجتمع مسؤولية الثقة في الشرطة أو العفو عنها مع استمرار وقوع الضرر .بدالً من الدفع إلى الضباط لمراقبة
الضرر لصالح صورة إدارة شرطة أوستن يجب على المدينة إعادة تخصيص هذه الموارد لتمويل المبادرات المجتمعية التي تمنع وتتصدى للعنف بشكل صحيح.
التوصيات:
 .1وقف تمويل بنود الميزانية التالية:
•  2.513.050دوالر الشراكات المجتمعية
•  728.285دوالر ممثلي المقاطعة
اإلجمالي 3.2 :مليون دوالر
 .2إعادة تخصيص هذا المبلغ لتمويل:
• البرامج التعليمية لمنع العنف المجتمعي وفقًا لتوصية فريق عمل خدمات الناجين من العنف ومنعه.
• برامج منح السالمة المجتمعية المتأصلة وفقًا لتوصيات فريق عمل خدمات الناجين من العنف ومنعه.
• عالج العنف أو برامج التدخل في العنف بالمستشفيات وفقًا لتوصيات فريق عمل خدمات الناجين من العنف ومنعه.
السالمة هي … المساواة والمساءلة
ال يوجد في الوقت الحالي عمليات فرز إلزامية لتقييم أثر المساواة لعقود إدارة شرطة أوستن ومنحها وتبرعاتها ،وقلة الشفافية أو الفرصة للمساهمات المجتمعية قبل الموافقة
على هذا التمويل .تم الموافقة بشكل غير شفاف على عقود مراقبة ومهاجمة أعضاء ونشطاء المجتمع كمثال شراء األسلحة األقل فتكا مؤخرا على الفور بعد استخدامها بعنف
ضد المحتجين حتى بعد االحتجاج الشعبي العارم على الضرر الناتج .19رغم ميزانيتها الضخمة ،ال تزال إدارة شرطة أوستن منغمسة في التمويل العام لتغطية النفقات غير
المخصصة للبنود مثل العمل اإلضافي والطائرات بدون طيار .قبلت إدارة شرطة أوستن بهدوء التبرعات من تلك المجموعات مثل مجموعة منع الجرائم بأوستن التي تدعم
االئتالفات التاريخية المدمجة بشكل عميق بين الشرطة والنخبة البيضاء.
التوصيات:
 .1سحب عقود المراقبة من إدارة شرطة أوستن.
 .2إنشاء عملية فرز مساواة إلزامية لجميع عقود ومنح إدارة شرطة أوستن.
• المطالبة بمراجعة جميع العقود المحتملة بقيمة  5,000دوالر من جانب مكتب المساواة (من خالل العملية الموصى بها
من جانب فريق عمل ثقافة العقاب الرادع والضرر) قبل تمكن إدارة شرطة أوستن من دخول عملية تقديم عطاءات لطلب
المنتج /الخدمة أو لعرض منح مثل العرض المعتمد مؤخرا بتخفيف استخدام األسلحة الفتاكة .يجب عدم طلب العقد أو
المنحة في حالة حصولها على نتيجة منخفضة من مكتب المساواة.
• أي عقد جديد أو عقد على وشك التجديد بقيمة  50,000دوالر يجب أن يجري الفرز قبل طلب المنتج /الخدمة والحصول
على المشاركات المجتمعية في اجتماع عام بموجب إخطار مدته  10أيام قبل اعتماده.
 .3أي نفقات مقترحة ،متضمنة تمويل المنح أو التبرعات للبنود غير المخصصة مسبقًا (مثل الطائرات بدون طيار للطرق
السريعة المختارة مؤخرا) أو بنود الميزانية المتجاوزة النفقات (مثل نفقات العمل اإلضافي األخيرة) ،يجب أن تتطلب موافقة
مكتب المساواة وتقديمها إلى المجلس للتصويت عليها قبل سحب المال من اإلدارة الخارجية.
https://www.kut.org/austin/2020-11-02/austin-police-pledged-to-stop-using-less-lethal-rounds-on- 19
crowds-then-it-ordered-thousands-more
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إجمالي الميزانية
إعادة التخصيص لهذه السنة 66 ~ :مليون دوالر .بعض من هذه البنود متواجدة بالفعل في صناديق إعادة التصور والفصل ،لكن لم يتم إعادة
تخصيصها بعد .يجب عدم رد أي تمويل من إدارة شرطة أوستن إلى صناديق إعادة التصور أو الفصل مرة أخرى إلى إدارة شرطة
أوستن .يشمل إعادة التصور الحقيقي تحويل الموارد إلى حلول فعلية للسالمة العامة الشاملة وعدم نقل األموال من مهام إدارة شرطة
أوستن إلى مهام أخرى.
فصل هذه السنة 10~ :مليون دوالر .هذه هذ المهام الالزمة للسالمة العامة لكن يمكن إجرائها بأكثر فعالية وضرر أقل خارج إدارة
شرطة أوستن .يجب إعادة تخصيص جزء من هذا التمويل للمناطق األخرى عند إعادة تقييم مصاريف التوظيف والمهام الالزمة
األخرى في عملية الفصل.
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توظيف الشرطة :فريق عمل دوريات المراقبة والتحريات الجنائية
تقييم عمليات توظيف الشرطة الحالية ونماذج دوريات الشرطة لتطوير التوصيات لوضع النهج البديلة الفعالة لردع الجريمة مع الحد من األثر السلبي إلجراءات الدوريات
والتحريات الجنائية على المجتمعات الضعيفة.
جهة االتصال:
كاثي ميتشلmitckagardener@yahoo.com :
العضاء:
كاري روبرتس
كاثي ميتشل
سوي جابريل
جيسيكا جونسون
نيك هودسون شاس مور
أماندا لويس
المعلومات الرئيسية والسياق
 .1يجب أن يتم التعامل مع دوريات البحيرات من جانب الخدمات
الطبية العاجلة.
السبب :تنفذ دورية البحيرات بإدارة شرطة أوستن قوانين الوالية ومراسيم
المدينة على بعد  28ميالً من المجاري المائية ألوستن ،جنبا ً إلى جنب مع
مكتب دوريات البحرية لعمدة مقاطعة ترافيس وحرس هيئة نهر كولرادو
السفلي وحدائق تكساس والمناطق البرية.
تدير إدارة شرطة أوستن  7قوارب مع  10مكافئات بدوام كامل بتكلفة  1.4مليون دوالر .الواجبات تشمل "التحدث مع األشخاص عن
السالمة واصطحاب السباحين المرهقين ومساعدة أصحاب القوارب العالقين ومراقبة السائقين المتهورين ودعم فريق الغطس التابع
إلدارة شرطة أوستن في البحث واإلنقاذ والكشف عن األدلة تحت الماء [و] سحب الحطام الخطرة مثل جذوع األشجار المغمورة تحت
الماء إلى خارج المياه ".الشكاوى األكثر شيوعا ً التي تعاملت معها دوريات البحيرات التابعة إلدارة شرطة أوستن هي الضوضاء .نظراً
إلن الكثير من أعمال إدارة شرطة أوستن متعلقة بالحفاظ على الحياة بدالً من مواجهة اإلجرام ،ووجود العديد من وكاالت الشرطة
األخرى التي لديها نفس السلطات التنفيذية ،نوصي بإلغاء تواجد إدارة شرطة أوستن في البحيرات لصالح تخصيص مبلغ  1.4مليون
دوالر للخدمات الطبية العاجلة باإلضافة إلى  5مكافئات بدوام كامل للخدمات الطبية العاجلة ( 1شرطي و 4اخصائيين سريريّن) مع
شراء وتجهيز قاربي إسعاف قادرين على تقديم الرعاية المتقدمة الداعمة للحياة على المياه.

دعم أعضاء فريق العمل :جيسيكا جونسون وأماندا لويس وكاي ميتشيل وشاس مور.
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 .2يجب وقف استخدام الكالب البوليسية.
السبب :المراجعة لحاالت عض الكالب في أوستن من  2015إلى  2019أسفرت عن المعلومات التالية:
• حوادث عض الكالب تشمل بشكل مبدئي األشخاص من أصل إسباني والسود.
• من المحتمل أن تضم بعض الحوادث االطفال.
• من بين  55حالة ُمتعرضه للعض كانت هناك حالتين فقط يحملون سالح.
• يبدو أن  %35من الحاالت ال تشمل أي جرائم على اإلطالق.
• كل شخص يتعرض للهجوم من جانب أحد الكالب أما أن "يهرب" أو "يقاوم" والغالبية يقومون بذلك.
حصل البعض على تهم جنائية خطيرة إضافية متعلقة بالمقاومة.
يجب القضاء على حوادث القوة التي تضم عضات الكالب البوليسية بفريق كي  ،9بالقضاء على استخدام الكالب لتوقيف أو
العثور على مشتبه به هارب .وفقًا للموقع اإللكتروني إلدارة شرطة أوستن" ،يتم االستعانة بفرق كي  9عادةً لتحديد مكان
المشتبه بهم الهاربين من مكان الجريمة" .على األقل ،يجب القضاء على ممارسة تدريب الكالب على عض األشخاص وحل
ال وحدات الحالية التي تم إنشائها الستخدام الكالب ضد األشخاص .يجب أن يتقاعد أي من المدربين الذي يدربون الكالب على
الهجوم على البشر في منزل جيد.
دعم أعضاء فريق العمل :جيسيكا جونسون وأماندا لويس وكاي ميتشيل وشاس مور وسو جابريل
 .3يجب وقف استخدام الخيول البوليسية.
السبب  :قامت الكثير من المدن األخرى مثل بالتيمور وواشنطن دي سي وبوسطن وتلسا والس فيجاس ومدينة كنساس وسانت
بولس بحل وحدات الدوريات لديها .دوريات الخيًالة تقوم بمهام احتفالية ومكافحة الشغب وسط المدينة .يجب التعامل مع مكافحة
الشغب بطرق مختلفة بدون خيول .يجب القضاء على وحدة الخيالة ونقل الخيول إلى منازل جيدة ألن النفقات المستمرة غير
كافية لألغراض االحتفالية .تكلفة االحتفاظ بالخيول مرتفعة للغاية ولم تعد إدارة شرطة أوستن قادرة منذ ما يقرب من عقد من
الزمان تقريبًا على بناء الحظائر الالزمة باألموال المعتمدة من جانب المصوتين .يجب نقل الضباط الذين في وحدة الخيالة
بالفعل إلى دورية أخرى ويجب إعادة توظيفهم بشكل دائم.
دعم أعضاء فريق العمل :جيسيكا جونسون وأماندا لويس وكاي ميتشيل وشاس مور وسوي جابريل.
 .4يجب على إدارة شرطة أوستن عدم مواصلة استخدام المطالبات الصادرة ذاتيًا من جانب الضباط.
السبب :تُظهر التحقيقات الجنائية من جانب ضباط الدوريات في المكالمات الذاتية من البيانات المتاحة بأنها نادراً ما ينتج عنها
محضر وناهيك عن التوقيف لغرض الجريمة .تمثل هذه التوقفات الذاتية  %35من حجم "المكالمات" ،والتي تستغرق وقت
أطول عن األنواع األخرى من المكالمات وأحيانًا تؤدي إلى حوادث استخدام القوة .يجب القضاء على المكالمات الذاتية غير
المرورية أيضا ً و /أو وتخصيص وقت للرد على رقم  911من جانب الضباط عند الحاجة أو نقل الضباط المستحقين إلى
وحدات التحقيقات الجنائية مع هيكل إضافي لمالحقة المعلومات المتعلقة بالجرائم.
دعم أعضاء فريق العمل :جيسيكا جونسون وأماندا لويس وكاي ميتشيل وشاس مور وسوي جابريل.
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 .5يجب أن يكون هناك مراجعة منهجية كاملة ألكاديمية التدريب.
السبب :من المفترض أن تقوم الشرطة بحماية وخدمة المجتمع ،لكن وفقًا إلى التقارير العديدة الصادرة من جانب المدينة ،فأنه قد تم تدريب
الضباط في إدارة شرطة أوستن كما لو كانوا في ساحة حرب ويمكن أن يكون أي مدني عرضة للمهاجمة .مع شحن األفكار المتعلقة بأن هناك
"طرف ضد اآلخر" إلى طريقة التفكير بخدمة المجتمع ،مع قيامهم بدور الوصي كجزء من خدمتهم ،ولكن لتضمين الشرطة األدوار الخدمية
األخرى التي تتطلب الوفاء بها بفعالية ،فإن ذلك سيحدث فقط عند تغيير المنهج .حاولت إدارة شرطة أوستن بشكل دائم الحد من درجة التغيير
الالزم وحاولت القيام بهذا التغيير من خالل مجموعة من الدورات .وفقًا لمذكرة كرول الصادرة في فبراير من العام الحالي ،قبل فترة وجيزة
من التصويت على إعادة تشغيل األكاديمية "تشير المقابالت الشخصية لمشرفي األكاديمية والمعلمين إلى استمرار النموذج شبه العسكري في
الهيمنة"( .كرول 26 ،فبراير  ،2021ص  ،)5كما يشير أيضا إلى أن قيادة إدارة شرطة أوستن ال توافق على التقييمات الرئيسية للتقارير
األخرى المتعلقة باألكاديميات شبه العسكرية .كما في فبراير ،أصر المدربون على أن "المتدربين الذين لم يتعرضوا إلى التحرش الجسدي أو
الضرب قبل الوصول إلى األكاديمية يجب أن يمروا بهذه الت جربة "،و"لم نتمكن من تقديم مبرر مقنع لسبب عدم وقوع تلك الممارسة بشكل
معقول في نهاية األكاديمية بعد حصول المتدربين على التدريب على جميع الخطط الدفاعية الالزمة"( .ص .)6لضمان تصميم نموذج جديد من
خالل المنهج بالكامل ،يجب نشر منهج التدريب بالكامل وجميع المواد التدريسية إلى العامة لتعزيز الشفافية وبناء الثقة مع المجتمع.
دعم أعضاء فريق العمل :جيسيكا جونسون وأماندا لويس وكاي ميتشيل وشاس مور.
 .6انطال ًقا من روح إعادة تصور السالمة العامة الحقيقية ،يجب أال تكون هناك أي من استراتيجيات التحويل قبل االعتقال بدألً من إلغاء تجريم
التشرد وقضايا الصحية العقلية واالشتغال بالجنس وتعاطي المخدرات والفقر ،والتي غالبًا ما تكون محل تركيز برامج التحول قبل االعتقال
والتي يجب معالجتها من خالل التفاعالت المجتمعية وغير الشرطية ومن خالل تخفيض الضرر من جانب األقران وبرامج التوعية األخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أال تنشئ أي من استراتيجيات التحويل قبل االعتقال ،برامج تعتمد على تقدير الشرطي .يمكن أن
يستمر التصعيد في المواجهات الشرطية مما يسبب ضرر كبير لألفراد والمجتمعات فضالً عن أنها تؤدي إلى إحداث فوارق
عرقية بين األشخاص المعتقلين.
السبب :من خالل االستثمار في التوصيات المقدمة من جانب فرق عمل إعادة استثمار المساواة في المجتمع والصحة العامة،
غالبًا لن تتواجد الحاجة إلى برامج التحويل قبل االعتقال.
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فريق عمل إعادة استثمار الصحة العامة
استكشاف طرق إعادة تعريف السالمة العامة (وفي بعض نواحي الصحة العامة) لتشمل الحصول على الرعاية الصحية وتوفير اإلسكان العادل عالي الجودة
ميسور التكلفة .سوف ينصب التركيز على توصيات إعادة االستثمار في الصحة العامة في المجتمع مع سحب االستثمار في النماذج التأديبية الضارة.
مسؤول االتصال:
كاتي جرازياني

( )cgraziani@harmreductiontx.org

العضاء:
جيلبرتو بيريز
سورابهي كوكي
جوانا سواسيدو
كاتي جرازياني  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
بيران جارسيا
كريس هاريس  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
إلياس النج كورتز
راشيل لي
سيهال باتيل
كوينسي دونالب  -فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
شانون جونز -فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
آرون فيرجسون
ماري ماكدويل
بمشاركة:
هايلي إيسلي

ننتمي جمي ًعا إلى هنا
عمل فني بواسطة ميكا بازانت
المصدر :أمبليفاير آرت

ريكاردو جاراي
المعلومات الساسية والسياق
الصحة العامة هي فن وعلم الحفاظ على رفاهية اإلنسان وتعزيزها من خالل الجهود االجتماعية الجماعية .تحمي الصحة العامة حق األفراد والمجتمعات في تعريف الصحة
وتسمح بالمبادرات التي توازن احتياجات الفرد مع المبادرات الجماعية السائدة .الصحة العامة هي ممارسة حماية ورعاية الرفاهية البشرية واستدامة حق األفراد في السعي
إلى تحقيق الصحة والسعادة .يقع في صميم هذه الجهود االعتراف بأن العنصرية ،وعدم المساواة االقتصادية االجتماعية ،والتمييز على أساس الجنس والسن ،والقوانين
العنصرية واألعمال الشرطية والكراهية والجهل المتناهي ،هذه كلها تمثل أسباب أساسية لعدم المساواة الصحية.
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نهج الصحة العامة المتبع يخضع األنظمة ذات السلطة واالمتيازات لمسئولية التصدي لعدم المساواة المنهجية وتعطي األولوية لإلجراءات التي تقضي على
عدم المساواة .تتبنى الصحة العامة نهج إنساني تجاه المسائل العامة استنادا بشكل رئيسي إلى العلم والمنطق إلرشاد تدخالتها .آليات التصحيح الذاتي تضمن
التواضع الفكري والرغبة في مراجعة المعتقدات وفقًا لألدلة .سعيًا إلى تكوين سكان أصحاء ومجتمعات مزدهرة تقوم مبادرات الصحة العامة بتقييم المحددات
االجتماعية للصحة وتحدد أوجه االختالف والهياكل المضرة وتنفيذ استراتيجيات المنع والتدخل لضمان الوصول المتكافئ إلى الرعاية الصحية عالية الجودة
والمتوفرة والمراعية لالعتبارات الثقافية.
المعلومات الساسية والسياق  -عمال الصحة المجتمعية
يعتقد فريق عمل إعادة استثمار الصحة العامة أنه لوضع إعادة تصور للسالمة العامة وتحسين النتائج الصحية وتحول مجتمعنا ،يجب علينا االستثمار في القوى العاملة
للصحة العامة ذوي األجر الجيد والتي تحظى على تقدير عالي وتؤدي مهمة أساسية في ضمان رفاهية مجتمعاتنا .نوصي المدينة باالستثمار في كادر رئيسي لعمال

الصحة المجتمعية وإنشاء شبكة لعمال الصحة المجتمعية ومركز تدريبي.

عمال الصحة المجتمعية هم الخط األمامي لعمال الصحة العامة والذين ينتمون إلى المجتمعات التي يخدمونها ولديهم عالقة
وثيقة معها .بسبب هذه العالقة الوثيقة بالمجتمعات التي يعملون بها ،يعتبر عمال الصحة المجتمعية منسقين موثوقين بين
الخدمات الصحية واالجتماعية وأعضاء المجتمع ل تسهيل الحصول على الخدمات وتحسين جودة تقديم الخدمة .عمال الصحة
المجتمعية يقومون بعمل متواصل متضمن تعزيز الصحة الفردية ودعم األقران وتقديم الخدمات وتعزيز الصحة المجتمعية مثل
رفع احتياجات الصحة المجتمعية إلى صناع القرار والنهوض بالتمكين المجتمعي والعدالة االجتماعية ،كل ذلك وفقًا ألصول
واحتياجات مجتمعهم .حيث يساعدون أفراد المجتمع في إنشاء دور العالج الطبية لتجنب استخدام غرف الطوارئ والرعاية
العاجلة للرعاية األولية .كما ثبت أن عمال الصحة المجتمعية يساعدون في خفض التكاليف وتحسين نتائج الصحة وجودة
الرعاية وتقليص التفاوتات الصحية.
تطوير اليدي العاملة :يُعد خلق فرص عمل لذوي األعراق المختلفة من الطبقة العاملة في أوستن للحصول على فرص عمل
كريمة برواتب مجزية جزء رئيسي من تحقيق المساواة وبناء المرونة في المجتمع .يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء خط جديد
الستبدال الخط الحالي لتقديم ذوي األعراق المختلفة إلنفاذ القانون .بناء كادر من عمال الصحة المجتمعية لدعم المجتمعات
األكثر تأثرا باألعمال الشرطية الشديدة يؤدي إلى بناء مزيد من السالمة ونتائج أفضل بمرور الوقت .الوظائف المستقرة ذات
القيمة االجتماعية وتدرج الرواتب الواقعي يعد أمرا ضروريًا إلصالح التأثيرات الضارة لالستخدام المفرط لإلجراءات الشرطية
وحل للخسارة المتص ورة للعمل المربح لألشخاص ذوي األعراق المختلفة من خالل نزع االستثمار من األعمال الشرطية.
يمكن بل يجب نزع موارد إدارة شرطة أوستن وإعادة استثمارها في فريق عمل الصحة العامة بأوستن بما يعكس حالة
المجتمعات األكثر احتياجا لها.
الشبكة والمركز :عمال الصحة المجتمعي ة هم األكثر نجاحا عندما يكونوا جزءا من شبكة عمال الصحة المجتمعية ويعملون
لدى المنظمات المجتمعية .إنشاء مركز للتدريب ومنح الشهادة الدائمة والمجانية أو منخفضة التكلفة ،سيؤدي إلى توفير موارد
لعمال الصحة المجتمعية لبناء وتعزيز المهارات والحصول على الدعم واإلشراف اإلنعكاسي الالزم لعالج إمكانية االستنزاف
واإلجهاد غير المباشر .عالوة على ذلك ،يمكن استخدام هذا المركز لتثقيف وتدريب أصحاب العمل على المبادئ التوجيهية
والتقييم والدعم لعمال الصحة المجتمعية في سنترال تكساس .سوف يحصل عمال الصحة المجتمعية على التدريب على مواضيع
مثل األمراض المزمنة ،وجائحة كوفيد  ،19والوقاية من العنف ،والصحة قبل الوالدة ،وتعاطي المخدرات وإساءة استخدامها،
والحد من الضرر والصحة العقلية ،ووقف تصعيد األزمات ،والرعاية المتعلقة بالصدمات ،وتصفح الموارد المحلية .من المقرر
بناء جميع أعمال التدريب واإل شراف على إطار عمل مناهض للعنصرية ويناهض وصمات العار ،ومنهجيات التوعية للسكان
إلدراك الخبرات المعيشية واإلبداع المجتمعي للمساعدة في بناء الوعي والتمكين داخل المجتمع لتعزيز النهوض بالصحة
والسالمة.

37

ARABIC

يجب أن تكون الموارد متعددة اللغات مع االستثمارات لضمان توفير الترجمة التحريرية والشفوية عند الطلب .في النهاية ،يجب قيادة هذا المركز وإدارته
من جانب عمال الصحة المجتمعية ومدربيهم والحلفاء المجتمعيين.
المعلومات الساسية والسياق  -مراكز الصحة المجتمعية
التقييم الصحي لمقاطعة أوستن ترافيس لعام  2017توصل إلى ما يلي:
•
•
•
•

الدخل في مقاطعة ترافيس موزع بدون مساواة بين األسر المعيشية و ُموزع حسب العرق /الجنس.
يرتبط الحصول على دخل منخفض بارتفاع عوامل المخاطر والنتائج الصحية السيئة.
حوالي  1/4من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  18إلى  64سنة في مقاطعة ترافيس ال يحصلون على تأمين صحي
وتمثل التكلفة عائق أمام الرعاية الصحية للجميع .تتضمن العوائق صعوبة الوصول المالي والمادي إلى الرعاية الصحية
والمعرفة بالخدمات الحالية.
يذهب واحد من بين ستة أشخاص من النسبة السابقة إلى الطبيب نتيجة التكلفة.

لهذه األسباب ،كانت أعلى أولويات خطة تحسين الصحة المجتمعية في عام  2018هي "الوصول إلى الرعاية الصحية والقدرة
على تحمل تكاليفها".
تمتلك مدينة أوستن تاريخ طويل من نقص تمويل المجتمعات متعددة األعراق ذات الدخل المنخفض وتركهم بدون الوصول إلى
الموارد الصحية والبنية التحتية بالمقارنة مع أحياء األشخاص ذو البشرة البيضاء واألحياء الغنية .من منظور المساواة
المجتمعية ،تطالب هذه التوصية المدينة بإصالح عقود من قلة االستثمار في صحة هذه المجتمعات من خالل فتح عيادات
الرعاية المستهدفة منخفضة القيمة والمنخفضة بشكل متدرج في تلك األحياء وضمان الوصول من خالل توفير خيارات االنتقال
والرعاية الصحية عن بُعد .يجب على المدينة إدراك أن الوصول إلى الرعاية الصحية ميسورة التكلفة وعالية الجودة يعد حجر
الزاوية لمجتمع صحي وآمن.
يمكن تحديد أماكن هذه العيادات بشكل مشترك مع مراكز الترفيه المجتمعية للتوسيع من الخدمات المقدمة .بدالً من ذلك ،يمكن
استخدام جزء من المدارس المغلقة مؤخرا في شرق أوستن ألغراض أخرى لهذا النوع من المساحات المجتمعية.
ومن المقرر تزويد مراكز الصحة المجتمعية هذه بموظفين من جانب عمال الصحة المجتمعية للحي مع تقديم الخدمات السريرية
عدة مرات أسبوعيًا من جانب المقيمين الطبيين وطالب التمريض واإلستشاريين المرخص لهم ،بالتعاون عادةً مع مدرسة ديل
الطبية ومدرسة تم ريض جامعة تكساس .يجب أن يعكس اإلستشاريون التركيبة السكانية للمجتمع إذا لم يكونوا من المجتمع
الذين يخدمونه .يجب أن تشمل الخدمات السريرية ،على سبيل المثال ال الحصر ،على الفحوصات الصحية الوقائية والفرز
واالختبار السريع واإلحالة ويجب أن تشتمل على خيارات الرعاية الصحية عن بُعد .أنشطة تعزيز الصحة األخرى مثل فصول
الطهي والتمارين واليقظة /التأمل ومجموعات الدعم يجب أن تكون جزء من الخدمات المعروضة.
يمكن لعمال الصحة المجتمعية تقديم روابط للرعاية والتنسيق مع منظمات المجتمع لتقديم الدعم بناء على احتياجات المجتمع،
متضمن ة العنف المجتمعي ومنع االعتداء الجنسي واالستجابة وتوعية عمال الجنس ودعم الحد من الضرر .يجب أن يكون كل
مركز مجهزاً بشاحنة مجهزة لمساعدة األشخاص في الوصول إلى أيام التواجد في العيادات والبرامج األخرى .األولوية القصوى
للمراكز الصحية المجتمعية في األحياء الخاض عة لألعمال الشرطية المبالغ بها والتي تخضع للرقابة الشديدة في الهالل الشرقي
ألوستن.
ال شك في أن تواجد الشرطة ال يجعل األفراد يشعرون أنهم بصحة جيدة وأمان ،ولكن ما يشعرهم باألمان هو تواجد البنية
التحتية التي تعتني بهم وتلبي احتياجاتهم عند نشوئها .يمتلك نموذج مركز الترفيه والصحة المجتمعية القوي إمكانية إنشاء بيئات
تؤدي إلى نتائج قوية للصحة والسالمة لمجتمعاتنا األكثر ضعفًا.
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المعلومات الساسية والسياق  -خزانات اللوازم الطبية منخفضة التكلفة
يجب على المدينة االستثمار في تخزين اإلمدادات الطبية المجتمعية في الخزانات التي توفر إمدادات طبية منخفضة التكلفة للمقيمين غير القادرين على تحمل تكلفة اإلمدادات الكلية.
عند الحاجة إلى الضمادات المعقمة والعناية بالجروح لتجنب ومنع مزيد من الرعاية الصحية المكثفة ،يجب أال تكون التكلفة عقبة أمام الحصول على الموارد الالزمة لحماية صحة
ورفاهية المجتمعات .يجب أن تحتوي هذه الخزانات على مستلزمات العناية بالجروح ومنتجات النظافة النسائية ولوازم الحمل والحفاضات وطعام وحليب األطفال ومستلزمات
اإلسعافات األولية وأدوية البرد واإلنفلونزا والوسائل المساعدة على ال حركة والمنتجات المتعلقة برعاية المسنين والفيتامينات واختبارات الحمل والمحاقن المعقمة ومستلزمات الحد
من الضرر وأدوية الخطة ب ومستلزمات تنظيم األسرة ومستلزمات التنظيف المضادة للبكتيريا ومسكنات األلم وعالجه.
يجب توفير هذه الخزانات في جميع المراكز المجتمعية التي يعمل بها أحد الموظفين من أعضاء المجتمع الذي يدفع أج ًرا معيشيًا .يجب بيع جميع المنتجات بتسعير تنازلي ،حيث
يمكن للشخص الذي يرغب في شراء المستلزمات أن يقوم بشرائها بالمقابل الذي يرغب في الحصول عليه من  0إلى  15دوالر للصنف .يجب أن يكون الوصول إلى الخزانات من
جانب أي شخص من دون الحاجة إلى إبراز الهوية.
توفير المدينة لهذه المستلزمات سوف يؤدي إلى تخفيض النفقات في مناطق أخرى حيث يرغب األشخاص في طلب الرعاية الصحية .كما يجب أيضا أن يعملوا على تحسين الصحة
والرفاهية المجتمعية ودعم األسر في الرعاية بالمشاكل الصحية التي قد تنشأ بدون الحاجة إلى االقتراض خاصةً وأن  %60من األمريكيين ال يمكنهم تحمل دفع  500دوالر في
الحاالت العاجلة.
المعلومات الساسية والسياق -مؤن الطعام
يُمثل الطعام والغذاء جانب ال يمكن إغفاله بالصحة الجيدة .تعد أزمة الصحارى الغذائية أزمة ُموثقة جيدا في جميع أنحاء الدولة وشرق أوستن بال استثناء.
يجب أن يكون توفير الغذاء غير مرتفع الثمن في متناول أيدي الجميع أولوية قصوى لنظام الصحة العامة لنا .وتحقيقا ً لهذا الغرض ،تقترح مجموعة العمل
هذه توفير مخازن األطعمة المجانية والثالجات في كل مركز صحة مجتمعية .يجب على المدينة بناء شراكات مع المزارعين المحليين وتجار الجملة لتوفير
البضائع الجافة ذات الصلة ثقافيا ً إلى أعضاء المجتمع .بشكل مثالي ،يجب على المركز أن يحصل على ا ألرض حيث يمكن ألعضاء المجتمع حرث األرض
وزراعة ما يحتاج إليه المجتمع .يجب على أعضاء المجتمع الذين يتولون القيادة في زراعة الطعام أن يحصلوا على رواتب مقابل خدمتهم ومشاركتهم.
اإلجراء اإلضافي الذي يجب على المدينة اتخاذه يتمثل في توفير المرافق لمطبخ تجاري مرخص داخل مراكز الصحة المجتمعية .يجب تجهيز هذه المطابخ
بجميع معدات المطبخ الالزمة إلعداد الوجبات لألحياء أو فعاليات تقديم الطعام .يجب أن تكون المرافق متاحة ألصحاب األعمال الصغيرة مقابل رسوم رمزية.
كما يجب أن تطور المدينة أيضا عقود طوارئ مع المطاعم المحلية في ح االت الطوارئ حيث يمكن الدفع إلى العمال لتأسيس المطابخ وتجهيزها بالمكونات
وجميع األشياء الالزمة لتوفير الوجبات الساخنة.
بالنسبة لجميع هذه المبادرات ،يجب أال تكون هناك أي طلبات للكشف عن الهوية أو تقديم توثيق أو طلب توثيق لوكيل عن أحد األشخاص للحصول على
اإلم دادات .من المقرر أن يكون هذا المشروع مشروع مجتمعي مستدام مبرم بالمساعدة المشتركة والرعاية المجتمعية الجماعية .يجب أال يواجه األشخاص
قيودا في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها للنجاة لخدمة هدف بيروقراطي.
المعلومات الساسية والسياق  -الخدمات الصحية العقلية
يتمثل أحد العناصر اإلضافية للصحة العامة في الصحة العقلية ألفراد مجتمعنا والمقيمين .هناك مجموعة صغيرة جدا من البرامج والخدمات التي توفر إما أطباء يمكنهم
تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية إلى السكان المهمشين بشكل أساسي مثل ذوي اإلعاقة والشواذ
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والمتحولين جنسيًا وأصحاب البشرة السوداء والبنية وأفراد مجتمعنا المهاجرين وغير الموثقين أو غير متحدثي اللغة اإلنجليزية أو التي تقدم خدمات تنازلية منخفضة
القيمة وفي الغالب ال توجد خدمات تعرض كال النوعين .نطالب المدينة بدعم وإعادة االستثمار في صحة مجتمعاتنا واالستثمار في تقديم فرص الصحة العقلية عن بُعد
للفئات السكانية الضعيفة على وجه الخصوص.
في كثير من األحيان ،يتعرض الشواذ من األشخاص متعددي األعراق ألمراض ال يمكن الوقاية منها أو معالجتها .أن الضغوطات المرتبطة بالقمع مع نقص الوصول
إلى الرعاية الصحية أو عدم كفايتها أو تفاقم أو نشوء مشاكل صحية يمكن تجنبها .حوارات الرفاهية وورش العمل والموارد المستمدة من التجارب الثرية للمجتمع وتشمل
نهجا ً شامالً للصحة والرفاهية وتسعى لتوفير مساحات سالمة ألعضاء المجتمع لتثقيف وتمكين أنفسهم حول مشاكل الصحة والرفاهية .يجب أن يصدر هذا البرنامج
ويستضيف المزيد من الفعاليات المجتمعية التي تركز على الصحة العقلية والتعليم بشكل ودود ومدرب للعمل مع األشخاص متعددي األعراق والشواذ والمتحولين جنسيًا.
المعلومات الساسية والسياق  -استثمار الطاقة المتجددة
بما أن الوصول إلى الطعام والشراب يعد عامالن رئيسيان في تقييم الصحة العامة في مجتمعاتنا ،وجدنا إنه باإلضافة إلى ذلك أن إمكانية الوصول إلى الكهرباء أمراً
بالغ األهمية .يجب أن يكون األشخاص في مجتمعات قادرين على الحصول على قدرات التسخين والتبريد خاص ًة مع الظروف القاسية في تكساس التي شاهدناها في
العاصفة الشتوية األخيرة باإلضافة إلى الحرارة التي سنشهدها هذا الصيف .نحن نستخدم الطاقة إلعداد الطعام ،بل أن الكثير من األشخاص يعتمدون عليها في تشغيل
المعدات الطبية الالزمة للحياة .نعتقد أن المدينة يجب أن تستثمر في مصادر االكتفاء الذاتي من الطاقة التي يمكن االستفادة منها .نطالب المدينة ببناء مرافق طاقة شمسية
مجتمعية إضافية خاص ًة في المجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها لتسديد مدفوعات فواتير المرافق الخاصة بهم في موعدها المحدد .يجب على المدينة أن تتعاون مع
طاقة أوستن لتوصيل المقيمين المستحقين في المنط قة إلى شبكات الطاقة الشمسية والحصول على الطاقة لدعم االعتماد والمدفوعات على مصادر الطاقة الحالية .يجب
تقديم هذه الخدمة بدون مقابل إلى المقيمين وتغطيتها من جانب دعم المدينة أو المنح الفيدرالية والمنح المقدمة من الوالية المتعلقة بحوافز مصادر الطاقة المتجددة.
المعلومات الساسية والسياق  -تمويل العالج بالمساعدة الطبية
يعتقد فريق عمل إعادة استثمار الصحة العامة أنه لغرض إعادة تصور السالمة العامة ،وتحسين النتائج الصحية وتحول
مجتمعنا ،نوصي المدينة باالستثمار في العالج بالمساعدة الطبية ،خاصة برامج الميثادون.
العالج بالمساعدة الطبية هو عالج دوائي ُمثبت لألشخاص الذين يستخدمون أو يسيئون استخدام العقاقير المشتقة من األفيون
الخاضعة لبرامج العالج األفيوني .العمود الفقري لهذا العالج مكون من أدوية معتمدة من جانب إدارة الغذاء والدواء والميثادون
والبُوبرينُورفين .وهي مواد تنشط المستقبالت األفيونية في المخ وتمنع أعراض اإلنسحاب األفيوني المؤلمة وتخفيض من
االستخدام غير المشروع لألدوية .العالج بالمساعدة األفيونية له عدة فوائد صحية مثبتة متضمنة تخفيض استخدام األدوية
والجرعات الزائدة واإلصابة باألمراض المعدية .رغم ذلك ،في مقاطعة ترافيس ،يواجه األفراد غير المؤمن عليهم والذين ال
يمكنهم الدفع ألنفسهم ،قائمة انتظار طويلة للعالج بالميثادون؛ األفراد المدرجون على قائمة االنتظار أكثر عرضة للوفاة عشر
مرات بجرعة زائدة.
عالوة على ذلك ،العالج بالمساعدة الطبية فعال من حيث التكلفة للغاية مقارنة بمئات اآلالف المنفقة سنويًا في حالة ترك
األشخاص بدون عالج ،وتعتمد بشكل كبير على الخدمات الطبية الطارئة واالستجابة للطوارئ والسجن والخدمات العامة
األخرى .تبلغ التكلفة السنوية لمعدالت العالج الوقائي من الميثادون حوالي  4,500دوالر للشخص .يوجد استثمارعائد يبلغ
ستة أضعاف على كل دوالر ُمستثمر في عالج شخص مصاب باضطراب استخدام المواد األفيونية المتورط في نظام العدالة
الجنائية.
بناء عليه ،نطالب بسياسة قوية تعترف بالعالج بالمساعدة الطبية كطريقة وقائية لتوفير العالج بالمساعدة الطبية التي تُركز على
األشخاص وأن يكون مجانا ً عند الطلب ومنصفا ً لألشخاص المستخدمين  /المسيئين الستخدام المخدرات في مقاطعة ترافيس
والحد من فترة االنتظار للعالج الممول الذي نخضع له حاليًا.
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المعلومات الساسية والسياق  -توسيع خدمات الحد من الضرر المجتمعية الستخدام وإساءة استخدام المواد المخدرة
لتلبية احتياجات األشخاص الباحثين عن استخدام وإساءة استخدام المواد المخدرة ومشاكل الصحة العقلية والتشرد ،يوصي
فريق عمل عمليات إعادة استثمار الصحة العامة مدينة أوستن بتوسيع وتمويل خدمات الحد من الضرر الحالية مثل الحصول
على المحاقن ،والوصول إلى مراكز الحجز ،والتخلص من السموم واعتماد تدخالت إضافية مثل مواقع الوقاية من الجرعات
الزائدة ومراكز رعاية أزمات الصحة العقلية لتوسيع نطاق البنية التحتية للحد من الضرر في أوستن وتقديم الدعم بديل من
القران ،والجراءات غير العقابية.
تعتبر مراكز الحد من الضرر على أنها برامج مجتمعية توفر اإلمدادات والمحاقن المعقمة واالستخدام اآلمن للعقاقير
والنالوكسون .تؤدي هذه البرامج دور رئيسي في الوقاية من مرض نقص المناعة البشرية اإليدز والتهاب الكبد الوبائي ،ومع
ذلك فالبيئة اآلمنة الناشئة عنها لألشخاص المتعاطين للمخدرات توفر الكثير لهم بما في ذلك؛ العالج الميداني الضطراب تعاطي
المواد األفيونية والعناية بالجروح ومراكز الحد من الضرر؛ والتوعية بالشوارع والحصول على الطعام؛ وأزمات الصحة
العقلية؛ و التخلص من المحاقن المعقمة ومعدات الحقن؛ والتطعيم واالختبار والربط بالرعاية والعالج من األمراض المعدية
متضمنة كوفيد .19-من األفضل أن يكون موقع مراكز الزيارة ُمشترك بشكل نمطي مع مواقع برنامج العالج من المواد
ً
مركزا مؤقتًا ألزمة الصحة العقلية يديره األقران مع إمكانية الوصول عند الطلب إلى العالج بمساعدة
األفيونية وأن يشمل على
األدوية.
المعلومات الساسية والسياق  -تمويل برنامج مجتمعي للتخلص من المحاقن
التخلص السليم من النفايات الطبية مثل المكونات الحادة (أي اإلبر والمحاقن) ،مهم بنفس القدر من االهتمام في المجتمع مثل مرافق الرعاية الصحية ،خاصة بالنسبة
لألفراد الذين يتعذر عليهم الوصول للرعاية الصحية التقليدية .يستخدم أفراد المجتمع اإلبر والمحاقن لعالج الحاالت الطبية مثل مرض السكري ،أو األستخدام اآلمن
للعقاقير في الحقن؛  1من كل  12منزل أمريكي يستخدمون األدوات الحادة ألغراض طبية .يمكن أن يؤدي التخلص غير المالئم للنفايات الطبية إلى التعرض إلى
األمراض المنقولة عبر الدم مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي بي أو سي أو مرض نقص المناعة البشرية من خالل إصابات الوخز باإلبر العرضية .أعضاء المجتمع
والعامة من الناس وعمال الخدمة العامة (مثل :متعهدو نقل النفايات وعمال وحدة إعادة التدوير وعمال معالجة الصرف الصحي) هم األكثر عرضة إلصابات الوخز
باإلبر العرضية عند التخلص من اإلبر المستخدمة بشكل غير مالئم .بناء عليه ،يجب على المدينة االستثمار في برنامج مجتمع قوي للتخلص من الدوات الحادة من
خالل إنشاء مواقع تخلص غير تقليدية مثل الحدائق والمخيمات غير المأهولة والمالجئ واالستراحات العامة وزوايا الشوارع والمواقع المنشأة مسبقا ً ....إلخ.
بالضافة إلى ذلك ،من المقرر إنشاء مواقع تخلص من النفايات الطبية في جميع المراكز الصحة المجتمعية ،حيث يمكن لألشخاص الحصول على خدمات صحية أو
سلوكية أو اجتماعية إضافية.
المعلومات الساسية والسياق  -إنشاء نظام للصدمات لدعم المجتمع والموظفين
اآلثار الصحية للصدمات معترف بها على نطاق واسع وتتراوح بين المرض المزمن طويل المدى واإلصابة البدنية إلى الصعوبات السلوكية والعقلية والصحية .يوصي
فريق عمل إعادة استثمار الصحة العامة بأن تقوم مدينة أوستن باالستثمار في تطوير عملية تقييم مستنيرة للصدمات لجميع البرامج والتدريب المتواصل على رعاية
الصدمات لجميع موظفي الصحة العامة بأوستن.
عرف إدارة خدمات إساءة استخدام العقاقير والصحة العقلية الصدمة على أنها "حدث أو مجموعة أحداث أو ظروف يمر بها
ت ُ َّ
الفرد أو المجتمع بشكل مضر بدنيًا و /أو نفسيًا أو يهدد ويسبب تأثيرات مضادة على أداء الفرد أو المجتمع وصحته العقلية و/
أو البدنية أو االجتماعية أو الروحية أو العاطفية" .يمكن أن تكون هذه الصدمة ثقافية وتاريخية ومتوارثه عبر األجيال أيضا.
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عندما يلتمس الناجين خدمات الرعاية الصحية ،تكون التفاعالت مع الموظفين واألطباء باإلضافة إلى النظام الصحي والقانوني
الشامل مزعجة أو أكثر صدمة .تشمل مواقع الصدمات في المؤسسات الطبية إجراءات تطفلية واستخدام لغة الوصمات
والعنصرية الصريحة والخفية ومعاداة السود والجنسانية ورهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي من بين األمور الضارة األخرى
إذا لم تكن أموراً ُمهلكة .فهم الروابط بين الصدمة والنتائج الصحية وسلوك المريض يعد عنصرا رئيسيًا ألنظمة الصحة العامة
لعالج عدم المساواة الصحية والحد من الضرر الناتج عن األنظمة القمعية مثل الممارسة المفرطة لألعمال الشرطية.
يمكن أن تسهم األنظمة الصحية في حدوث صدمة لعمالئها وموظفيها في حالة عدم عالجها .األنظمة الواعية للصدمات " تدعم
االستنباط محل ردة الفعل ،والفضول بدالً من التخدير ،والرعاية الذاتية بدالً من التضحية بالنفس ،والتأثير الجماعي بدالً من
الهياكل المنعزلة ".أن مسؤولية منع االستنزاف والتعافي من الصدمة الثانوية وعدم االستيفاء الوظيفي (فقط) ال تقع على
الموظفين الفرديين فقط .في األنظمة الواعية للصدمات ،تدرك المنظمات أن الموظفين ناجين أيضا ً من الصدمات وتُشرك
الموظفين بطرق مختلفة لتوفير بيئات عمل آمنة وداعمة وإعطاء األولوية لصحة الموظفين.
يوجد إطار عمل قوي للرعاية بالصدمات صادر من جانب إدارة تعاطي المخدرات وخدمات الصحة العقلية التي يمكن تعزيزها
لتحسين سياسات وبروتوكوالت الصحة العامة بأوستن .يتكون إطار العمل هذا من ستة مبادئ :السالمة والمصداقية والشفافية
ودعم األقران والتعاون والمشاركة وتمكين الصوت واالختيار والتحليل الثقافي والتاريخي والجنساني ،يمكن أن يكون بمثابة
أداة لتقييم ممارسة الصدمات في كل مكان وعلى كل مستوى من الصحة العامة بأوستن.
لتطوير هذه األداة وإنشاء عملية مستمرة لتحسين الجودة للرعاية الواعية للصدمات ،يُوصي فريق العمل بإنشاء مجموعة
استشارية من الخبراء المختصين ،وأعضاء المجتمع المتأثرين بشكل مباشر ،لتطوير عملية إلجراء تقييم .يجب أن يقيم هذا
التقييم ،من بين أشياء أخرى ،مدى االمتداد إلى مجموعة العمالء ،تحديدا ذوي األعراق المختلفة ومثليي الجنس ومزدوجي
التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا ً والشواذ وثنائيي الجنس والال جنسيون وذوي اإلعاقة ،خاصة بين صناع القرار األداري
وكيف يؤثر ذلك على موظفي االستقبال والعمالء .بمجرد تطوير أداة تقييم ،ستقدم المجموعة االستشارية مزيد من التوصيات
المفصلة التي تنطوي على تدخالت محددة ،وفي الوقت المحدد ،في البروتوكوالت والسياسة ،إلعادة توجيه ممارسات وخدمات
الصحة العامة بأوستن بما يتوافق مع مبادئ الرعاية الواعية للصدمات.
لن يكون التدريب لمرة واحدة كافيًا لتحول األنظمة غير المخصصة لوضع الناجين في االعتبار .يعتبر التدريب الدائم على
الرعاية الواعية للصدمات والمشاركة المتركزة على التعافي عنصراً أساسيا ً في صنع تغيير في أنظمة العمل هذه .حيث ستوفر
للقوى العاملة بالصحة العامة فرصة لتحول نماذج تقديم الخدمات وإعطاء األولوية لمقدمي الرعاية وبناء شراكات مجتمعية من
شأنها أن تجعل جهود الصحة العامة أكثر مساواة وفعالية.
المعلومات الساسية والسياق – بناء إسكان ميسور التكلفة وتنفيذ قوانين مراقبة اليجارات
بصفتنا فريق عمل ،نحدد عدم توفر خدمات اإلسكان ميسور التكلفة كأزمة صحية عامة .كيف يمكن لمجتمعنا واألفراد التابعين لنا البدء في التفكير في مبادرات
الصحة العامة األخرى بينما يكون لدينا مثل هذا الكم الكبير من السكان الذين يعانون من التشرد حالياً؟ عندما يكون األشخاص بدون سكن ،تكون بيئاتهم غير
موثوقة وغير مستقرة .إن انعدام األمن الغذائي ،الرعاية الصحية المعدومة وخدمات دعم الصحة العقلية المتفاقمة بفعل الوباء المستمر ،ما هي إال جزء من
تجارب األشخاص الذين يعيشون بدون سكن دائم .يجب علينا إعطاء األولوية لمنح السكن إلى األشخاص في البداية .وعند الحصول على سكن مستقر ،يمكن
إجراء تغيير ،حيث يمكن لألشخاص التحول إلى الشعور بإحساس مستمر باالستقرار وحينئذ يمكن تقديم الخدمات لدعم احتياجاتهم مع المضي قدما نحو ضمان
اإلسكان المستمر وتجنب األزمات المستقبلية.
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يعد اإلسكان أوالً نهجا ً لمساعدة المتشردين متأصالً في الحد من الضرر الذي يعطي األولوية لتوفير السكن الدائم لالشخاص الذين يعانون من التشرد .ال يتطلب
نهج اإلسكان أوالً من المشاركين معالجة الصحة السلوكية أو فرض المشاركة في الخدمات سواء قبل الحصول على السكن أو لالحتفاظ به .يستند نهج اإلسكان
أوالً على نظرية القائلة أن اختيار المشارك له قيمة في اختيار السكن والمشاركة في الخدمات الداعمة وأن ممارسة ذلك االختيار من المحتمل أن تؤدي إلى
جعل المشارك أكثر نجاحا في البقاء بالسكن وتحسين حياته .ويعرض ذلك البرنامج اإلسكان كأساس لتحسين الحياة ويتيح الوصول إلى سكن دائم بدون متطلبات
أساسية أو شروط بخالف شروط المستأجرين المعتادة .باإلضافة إلى ذلك ،تعتبر الخدمات الداعمة الرسمية وغير الرسمية جزءا ً من نموذج اإلسكان أوالً،
مثل ،عمال الصحة المجتمعية واألطباء واألخصائيين االجتماعيين وبرامج الحد من الضرر واألسرة واألصدقاء والمجتمع.
لسنا بحاجة إلى المزيد من المساكن والوعود لخروج الناس من قوائم االنتظار .السكن االنتقالي لم يعد يعتبر انتقاليًا حين ال توجد هياكل جاهزة لالستيعاب
الفعلي الدائم لألشخاص المشردين .فهو حل مؤقت وال يخلق حالً للمشكلة ،سوى أنه يمنح هذه المدينة الغطاء والعرض لإلشارة إلى أن هناك أي شيء يتم
إجرائه في الواقع لعالج التشرد .تحتاج هذه المدينة إلى إسكان دائم منخفض التكلفة مع إعطاء أولوية الحصول عليه إلى األشخاص المشردين والمسجلين على
قوائم االنتظار لالنتظار حتى أربع سنوات.
يدرك فريق العمل هذا باإلضافة إلى ذلك أن رفع المستوى االجتماعي في أوستن يرتفع بمعدل ينذر بالخطر .الكثير من األشخاص الذين عاشوا هنا لسنوات،
طوال حياتهم ،يفقدون منازلهم ويتعرضون للتشرد بسبب ارتفاع سوق اإلسكان بشكل صارخ وجعل أسعار المنازل بعيدة عن المتناول .هذا األمر غير مقبول.
يجب علينا حماية رفاهية واستقرار مجتمعاتنا ومنازلهم واحترام جميع األعمال والجهود التي يضعونها في رعاية وحب مجتمعاتهم .وقد يكون هذا شئيا ً مدمرا ً
بشكل ال يصدق أن يتم تشريدهم وشعوره بأنهم فقدوا كل شئ ،مما يؤدي إلى مستويات مرتفعة من الضغط أو الصدمة خاصةً لمجتمعات أصحاب البشرة
السوداء والبنية الذين تم تشريدهم سعيًا إلى جلب فرص العمل واالستثمارات من أصحاب البشرة البيضاء.
نطالب المدينة باعتماد مبادرة تحكم باإليجارات حيث يقوم مكتب المساواة بموجبها بتعيين مجلس توجيهات اإليجار الذي يتضمن العديد من أعضاء المجتمع
المتضررين بشكل مباشر لوضع سقف لمعدالت اإليجار وفقًا لسوق إلسكان بناء على حجم ونمط السكن.
عند مغادرة أحد المستأجرين ،يكون المالك قادرا فقط على رفع اإليجار إلى هذا الحد المحدد ويمكن رفعه بشكل إضافي فقط بنسبة محددة تتراوح بين
 %4.5 - 0سنويًا وهو م ا يمكن تحديده من خالل التصويت في مجلس توجيهات اإليجار.
رغم ذلك ،إذا كان أحد المقيمين يعيش في مسكنه ويستأجره بشكل منتظم منذ  ، 1980يجب أال يتجاوز اإليجار "الحد األقصى لاليجار األساسي" المحدد
بموجب المبادئ المقترحة لمجلس توجيهات اإليجار (الذي يمكن االستئناف عليه من جانب المقيمين) الذي يجب أن يغطي تكاليف صيانة المالك للوحدة لمرة
واحدة .يزداد اإليجار عن الحد األقصى لاليجار األساسي تدريجيًا فقط وبناء على توصيات مجلس توجيهات اإليجار أيضا.
المعلومات الساسية والسياق  -النهوض بالتنمية الشبابية
أفضل نهج للنمو الصحي وتنمية الشباب يتمثل في تدعيم نقاط القوة بدألً من التركيز على حل المشاكل ،وهو إطار عمل يُسمى (التنمية اإليجابية للشباب) .تقع برامج التنمية اإليجابية
الفعالة للشباب داخل مجتمع الشباب وتستخدم نهجا ً شامالً يركز على المجاالت الهامة في حياة الشاب مثل التعليم والفن والقيادة .على سبيل المثال ،بالنسبة الشباب الذين يقومون باتخاذ
قرارات تجعلهم في مأزق ،فأن أكثر التدخالت فعالية للسالمة العامة ونتائج الشباب اإليجابية تتمثل في مساعدتهم على تحمل مسؤولية أفعالهم وتوفير الفرص للتعافي من أي ضرر ناتج
والمشاركة مع األقران االجتماعين اإليجابيين والبقاء على اتصال بالدعم المجتمعي.
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المعلومات الساسية والسياق -جعل ركوب مترو العاصمة مجانًا للمقيمين ذوي الدخل المنخفض وتوفير البرامج التي توفر المواصالت للحصول على
الرعاية الصحية
تمثل المواصالت دائما عقبة رئيسية أمام حصول األشخاص على الرعاية الصحية .في برنامج جوائز العلوم السريرية
واالنتقالية ،ناقش المقيمين والمهنيين هذه الهجرةُ ،مشيرين إلى تشرد المقيمين غير المستحقين وذوي الدخل المنخفض من
السود /األمريكيين من أصل أفريقي والالتينين /اإلسبانيين تاريخيا ً إلى مناطق أقل تكلفة خارج وسط أوستن مع وصول أقل إلى
الرعاية الصحية ميسورة التكلفة وتجار التجزئة للطعام الصحي ومساحات الترفيه الخارجية ووسائل المواصالت يعد أمرا
مهما.
المعلومات الساسية والسياق  -زيادة تغطية برنامج الوصول الصحي وتضمن مستخدمي برنامج الوصول الصحي والمستخدمين المحتملين خالل عملية
تحديد الشخاص الخاضعين للتغطية
عانى سكان تكساس لفترة طويلة تحت إشراف حكومة الوالية التي تختار السياسة على حساب الصحة العامة .بدون التوسع في المساعدة الطبية ،في عام  ،2017كان
 1/4المقيمين في مقاطعة ترافيس غير مؤمن عليهم .على الرغم من استحقاق بعض المقيمين في مقاطعة ترافيس لإلشتراك في برنامج الحصول على الرعاية الصحية،
إال أنه تم تغطية عدد محدود من األدوية ومزودي الخدمات بدون توفير الرعاية الصحية للكثير من المحتاجين إليها .يجب مناقشة الجوانب المغطاة بموجب برنامج
الحصول على الرعاية الصحية وتحديدها بموجب المدخالت المقدمة من مستخدمي برنامج الحصول على الرعاية الصحية .تحت إدارة بايدن ،تم تداول شائعات تفيد
بالسماح للمقاطعات بالتوسع في المساعدة الطبية حسب كل مقاطعة.
التوصيات
التوصيات عمال الصحة المجتمعية
 .1تمويل عمال الصحة المجتمعية البرنامج التجريبي لتوظيف  50عامل صحة مجتمعية
أ 4 .مليون دوالر للسنة الواحدة (  50عامل صحة مجتمعية)
ب 500,000 .دوالر لتقييم البرنامج التجريبي
 .2إنشاء شبكة عمال صحة مجتمعية ومراكز تدريب واعتماد
أ 4 .مليون دوالر
ب .التعيين واالحتجاز
ت .الترجمة التحريرية والشفوية
 .3االلتزام ببناء مجموعة من  1,000عامل صحة مجتمعية بحلول 2025
أ .تخدم بشكل خاص الهالل الشرقي والمجتمعات المعرضة للمعاناة حاليًا من المبالغة في االستخدام المفرط األعمال
الشرطية
ب .يرجى االطالع على استراتيجية الوطنية بايدن-هاريس لكوفيد 19-كمرجع لهذه األنواع من األهداف" :كجزء من
التزام الرئيس بتقديم  100,000جهاز تتبع للمخالطين لمصابي كوفيد ،19-وعمال الصحة المجتمعية وممرضات
الصحة العامة ،من المقرر أن تقوم اإلدارة بإنشاء هيئة وظائف الصحة العامة ،تقديم الدعم لعمال الصحة المجتمعية
وحشد األمريكان لدعم المجتمعات األكثر عرضة للخطر"
ج 70 .مليون دوالر

بالشراكة مع مقاطعة ترافيس ،توفر كال من الصحة المركزية ومراكز الصحة المجتمعية المفتوحة لديل ميدسين خدمات
عيادات الرعايةًالمتكاملة والمتدرجة والمنخفضة التكلفة للعمل التي تعمل كقواعد منزلية أساسية للقوى العاملة لعمال الصحة
المجتمعيةً.
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هذه خطوة قوية نحو االستثمار في البنية التحتية الصحية المجتمعية المتكافئة.
 .1مراكز الصحة المجتمعية.
أ .أنشطة ترويج الصحة
 .1الممارسة.
 .2الوعي التام.
 .3مجموعات الدعم.
 .4مساحة اجتماعات للفعاليات المجتمعية.
ب .الخدمات السريرية.
 .1الفحص السريع.
 .2الفرز.
 .3الرعاية الوقائية.
 .4استشارة الصحة العقلية .
ج .خزنة اإلمدادات الطبية (المجانية /منخفضة التكلفة).
 .1محاقن نظيفة مجانية.
 .2التخلص من األدوات الحادة.
 .3األدوية المتاحة بدون وصفة طبية.
د .حجرة مؤن الطعام.
 .1األرض الالزمة لزراعة الغذاء  -منحة لمقدمي الرعاية.
 .2الشراكات مع المزارعين وتجار الجملة المحليين.
هـ .مطبخ مرخص تجاري.
 .1الستخدام الشركات الصغيرة.
 .2توزيع الوجبات الساخنة.
و .محطة تعبئة مياه مرشحة.
ز .العمل بالطاقة الشمسية
ح .النقل.
ط .على األقل شاحنة واحدة.
 .1عمال الصحة المجتمعية.
أ .المراكز المجتمعية للموظفين.
ب .تعزيز الصحة.
ج .الزيارات المنزلية
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التوصيات  -مراكز الصحة المجتمعية
فتح خمسة مراكز صحية مجتمعية في أماكن استراتيجية متركزة في الهالل الشرقي ألوستن لمكافحة والتصدي إلى العنف الممنهج واالستخدام المفرط لألعمال الشرطية
والرفع المستهدف للمستوى االجتماعي للمجتمعات التي تعيش هنا.
.1
.2
.3
.4
.5

أ .تعتمد التكلفة على قرار المدينة ببناء مراكز جديدة والمواقع المشتركة مع المرافق الترفيهية الحالية أو إعادة تحديد توظيف المرافق الدراسية المغلقة مؤخرا.
إبرام عقد مع مدرسة ديل الطبية ومقاطعة ترافيس و /أو الصحة المركزية لتمويل ودعم تدوير فرق أطباء الرعاية األولية
والممرضات (الطالب أيضا) لفتح مواقع التعيين للرعاية لمدة أسبوعين على األقل شهريًا في كل مركز.
تعيين مديري مؤسسة التوظيف من خارج المدينة ،يُفضل منظمي المجتمع واألعضاء للتسهيل والتنسيق مع المنظمات الستخدام
مساحة التواصل المستهدف مع السكان الضعفاء.
الترتيب لتقديم أنشطة تحسين الصحة مثل مجموعات التمارين والوعي التام والدعم.
بناء محطة تنقية المياه حيث يمكن للمقيمين المحليين الحصول على مياه مفلترة مجانًا لتعبئة الحاويات واصطحابها إلى المنزل.
توفير شاحنة مسافر كبيرة واحدة على األقل للمنشأة للسماح باالنتقاالت من وإلى خدمات المقيمين في المنطقة.

التوصيات  -خزانات المدادات الطبية منخفضة التكلفة
توفير خزانة إمداد طبية مجتمعية واحدة لمركز الصحة المجتمعية وتخزينها بكامل اإلمدادات.
أ 250.000 ).دوالر للخزانة
 ).2توظيف  3أشخاص للخزانة من المجتمعات التي توجد بها من غير العاملين ودفع أجر معيشة لهم.
 ).3التخطيط لتوسيع ومواصلة بناء وتخزين هذه الخزانات سنويًا.
أ ).وعاء متكرر بقيمة  500,000دوالر
التوصية  -حجرة مؤن الطعام
التكلفة المتوقعة  3مليون دوالر لعدد خمسة مرافق مطبخ تجاري يقع بشكل مشترك في مراكز الصحة المجتمعية.
التوصيات  -خدمات الصحة العقلية
 .1توظيف  50طبيب من هؤالء السكان في قسم أو إدارة الصحة العامة بأوستن.
أ 2.5 .مليون دوالر للرواتب واالستحقاقات.
 .2فتح مواقع ممولة من المدينة لكال النوعين من الرعاية طويلة وقصيرة المدى للزيارات مع كل طبيب .يجب أن يتراوح قيمة
الكشف من  30-0دوالر وأال يؤثر على حافز األطباء.
أ .بما أنه يتم الدفع بالفعل إلى األطباء ،يجب عدم تقديم تكلفة متصلة بفتح المواقع.
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 .3يجب أن تقع مكاتب األطباء داخل مراكز الصحة المجتمعية ،وذلك حتى يمكن األطباء من إجراء الزيارات المكتبية ومكالمات
الخدمات الصحي عن بُعد.
التوصيات  -استثمار الطاقة المتجددة
 .1بناء على االقل ثالثة مرافق طاقة شمسية مجتمعية
أ 250.000 .دوالر لجميع المرافق الثالثة (تبلغ قيمة التركيب عادةً حوالي  50,000دوالر للمرفق)
 .2إنشاء فرق للقيام بالتوعية المجتمعية وإدارة الحاالت لربط السكان بالخدمة
أ 100.000 .دوالر للحوافز والخامات
التكاليف المتوقعة لجميع توصيات مركز الصحة المجتمعية أعاله:
 15مليون دوالر للمركز
التوصيات الضافية:
 .1فتح برنامجين تدريبين إضافيين على التوعية (يقع بشكل مشترك في مركز الحد من الضرر) في مقاطعة ترافيس لتلبية
الحاجة إلى المواد  +الموظفين
أ 4 .مليون دوالر لتكاليف بدء التشغيل والسنة األولى من التشغيل
 .2تمويل العالج األشخاص بالميثادون
أ 3 .مليون دوالر /سنة
التوصيات:
 .1فتح مركزي زيارة إضافيين ،أحدهما في الجانب الجنوبي واآلخر في الجانب الشمالي (يقع بشكل مشترك مع برنامج التدريب
اإلضافي)
أ 3 .مليون دوالر لتكاليف بدء التشغيل والسنة األولى من العمل
ب 3 .مليون دوالر /سنة
التوصيات:
 .1إنشاء  40موقع تخلص من النفايات في أنحاء مقاطعة ترافيس للتخلص اآلمن من المواد الحادة.
أ.
ب.
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التوصيات:
 .1تطوير عملية وأداة تقييم الممارسة الواعية للصدمات
أ.

تمويل إنشاء مجموعة استشارية من الخبراء المختصين وأعضاء المجتمع إلنشاء أداة تقييم وتنفيذ للعملية.

ب .بناء الممارسة الواعية للصدمات في خطط تحسين الجودة لجميع برامج الصحة العامة بأوستن.
ج 500,000 .دوالر.
 .2إنشاء صندوق للتدريب المتواصل على رعاية الصدمات بالمشاركة مع مركز التعافي
أ .البدء باألطباء والعاملين بالرعاية المجتمعية وعمال التوعية اآلخرين.
ب .توفير التدريب للموظفين الجدد والتدريب المتواصل لجميع الموظفين الذين يتطورون بشكل دائم لتقييم الممارسات
الحالية والسياق الثقافي واحتياجات المجتمع المتغيرة.
ج .ضمان توفير التدريب بلغات متعددة على النحو المطلوب من جانب الموظفين.
د 2 .مليون دوالر.
التوصيات:

 .1بناء مباني جديدة إليواء األشخاص
أ 20 .مليون دوالر لعدد -100 30وحدات بناء
 .2العمل مع المنظمات العاملة مباشرة مع األشخاص المشردين لتنسيق الدخول إلى السكن (بخالف إيكو وائتالف داون تاون)
أ .األجر اإلضافي للقوى العاملة /تكليف اإلدارة المؤسسية
 5.000 .1دوالر للمنظمة
 .3توفير خدمات االلتفاف داخل المجمعات السكنية الجديدة مع مديري الحاالت وفرق الصدمات التي يمكنها دعم التحول نحو
االنتقال إلى السكن والبحث عن الوظائف والسكن .يحصل كل مقيم على فترة ثالث سنوات حيث ال يتم تغطية أي إيجار من
تاريخ االلتحاق.
أ 9 .موظفين ،متضمنين  7أخصائيين اجتماعيين و 2إداريين وإدارة ممتلكات المبنى.
ب 10 .مليون دوالر للرواتب واالستحقاقات السنوية
 .4يحصل المقيمون بعد ذلك على خمس سنوات إضافية حيث يمكنهم مواصلة العيش في السكن المقدم من جانب المدينة
بتكلفة منخفضة (إيجار  300-200دوالر بحد أقصى) وسيتم مطالبتهم فقط بمغادرة محل اإليجار في حالة تأمين وظيفة
والعمل بها لمدة  6أشهر ،خالل تلك الفترة يقرر إسكان المدينة الذي يراه مدير حالتهم مناسبًا في ضوء الدخل الحالي.
بخالف ذلك ،يحصلون على تمديد حتى يتم الوفاء بتلك الشروط.
 .5كما يحصل المقيمين أيضا على  1,000دوالر عند الخروج لدعم المرحلة االنتقالية الثانوية وتكاليف الدعم المتعلقة بالتنقل.
أ .التمويل بقيمة  3مليون دوالر /سنة
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التوصيات:
ً
 ).1توفير إمكانية دخول المترو للوفاء باحتياجات المجتمع والتخفيض من عوائق الوصول .يجب على المدينة شراء
 15-10حافلة مترو عاصمة إضافية لهذا الغرض ،وتعيين سائقين والقضاء على قوائم انتظار دخول المترو.
جميع المستفيدين من برامج الوصول الصحي /الرعاية الصحية /المساعدة الطبية /المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة

).2

يجب منحهم تلقائيًا تصاريح دخول حافالت شهرية مقدمة مبدئيًا عند تسجيل االستحقاقات .يجب على جميع المستفيدين
الحاليين الحصول على تصريح دخول شهري بالبريد.
التوصيات:
).3
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إعادة تصور  911وفريق عمل االستجابة غير الشرطية لألزمات
تطوير فهم أعمق الحتياجات المتصلين برقم  911لتطوير توصيات لعالج تلك االحتياجات بشكل أفضل بما في ذلك نقل اتصاالت
 9-1-1من إدارة شرطة أوستن إلى إدارة دائرة مدينة بديلة وإعادة تصور نظام استجابة جديدة يحول مكالمات  9-1-1الواردة التي
ال تضمن استجابة الشرطة لخط األزمات غير الشرطية وفريق االستجابة المشابه لنماذج المدن األخرى .
جهات االتصال:
كاثي ميتشلmitckagardener@yahoo.com :
كاتي جرازيانيcgraziani@harmreductiontx.org :
العضاء:
بريسكيال هالي  -عضو فريق عمل إعادة تصور الســـالمة العامة

هيًالمستقبل

جيسيكا جونسون  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
شاس مور

 -عضو فريق عمل إعادة تصـور السـالمة العامة

سوي جابريل  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
كريس هاريس  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
كاري روبرتس  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
رودني ساينز  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
كاتي جرازياني  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
هايلي إيسلي  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
كريستن لينو  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
كاثي ميتشيل  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
داون هاندلي  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
مات سيمبثون  -عضو فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة
جن مارجوليس  -عضو مجتمع
ك .ستيالر دوتشر  -عضو مجتمع
راشيل شانون

 -عضو مجتمع

هيلدا جوتيريز  -عضو مجتمع
المعلومات الساسية والسياق
على مدار العقدين الماضيين ،قتل الضباط المحلفون في إدارة شرطة أوستن  28شخصا ً من ذوي األعراق المختلفة وأصابوا الكثير
من األشخاص اآلخرين.
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في كثير من األحياء والمجتمعات في أنحاء مدينتنا ،أصبحت المكالمة الهاتفية لطلب المساعدة من أي نوع في حالة الطوارئ خطرا
كبيرا .يواجه السود والسكان األصليين وذوي األصول الالتينية واألشخاص متعددي األعراق اآلخرين في أوستن حسابات كبيرة عند
االتصال لطلب المساعدة ،باإلضافة إلى المهاجرين والشباب والمشتغلين في مجال الجنس واألشخاص الذين يعانون من أزمات الصحة
العقلية وأسرهم واألشخاص المصابين بإعاقات النمو ومثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا والشواذ وثنائيي
الجنس والال جنسيون والناجون من العنف الجنسي وعنف الشركاء الحميميين .مدينتنا ككل أقل أمانًا بسبب عدم
تمكن الكثير من األشخاص في أوستن من االعتماد على المساعدة اآلمنة عند الحاجة إليها.
بالنسبة لعدد كبير من سكان أوستن ،يتطلب طلب المساعدة تحديد إذا ما كان الطلب سيتسبب في النهاية في مزيد من الضرر أكثر من
النفع .تعني السالمة العامة الحقة االستثمار في االستجابات التي ال تضع المقيمين في خطر .تعتبر عملية إعادة تصور السالمة العامة
فرصة إلنشاء أنظمة من الرعاية في الطوارئ ومواقف األزمة التي توفر المساعدة بدون مطالبة أفراد المجتمع بتعريض حياتهم أو
حريتهم للخطر.
إعادة تصور االتصال بـ  911وفريق االستجابة لألزمات غير الشرطية المكون من ممثلي المجتمعات المتضررة وأفراد المجتمع
المعنيين يقدم توصيات تركز على ما يلي:
 .1تحويل أغلبية مكالمات  911بعيدا عن الشرطة نحو المستجيبين الوائل المالئمين
• زيادة قدرة مستجيبي الصحة العقلية
• تدريب مراسلي 911
 .2فريق الستجابة المجتمعية وخط الزمات غير الشرطية
 .3االتصاالت المالئمة ثقافيًا ولغويًا في خيارات االستجابة للطوارئ
• التوعية المالئمة ثقافيًا ولغويًا
• التوعية بموعد وكيفية االتصال لطلب المساعدة
 .4الخضوع للمساءلة والتقييم المجتمعي الدائم
هذه التوصيات متأصلة في قيم فريق إعادة تصور السالمة العامة .استنادا إلى السياق التاريخي لألعمال الشرطية في الواليات المتحدة
األمريكية وأوستن ،يقر فريق عمل إعادة تصور  911واالستجابة لألزمات غير الشرطية (يُشار إليها فيما بعد بـ "فريق عمل )"911
تقر على أن الس المة الشاملة للمجتمع مختلفة عن األعمال الشرطية ويجب تحديدها من جانب المجتمعات المتضررة بشكل مباشر.
تشمل توصياتنا سحب االستثمار من األنظمة المسببة للضرر لتطوير أو دعم شبكات االستجابة لألزمات الحالية التي يمكن الوصول
إليها من جانب جميع أعضاء المجتمع والتي ت ركز على األشخاص األكثر تعرضا للضرر من جانب األنظمة الحالية .كما تدعم
توصياتنا أيضا االستدامة والتفكير طويل المدى القتراح التمويل الكامل والدائم لشبكات االستجابة المتكافئة لألزمات والتخطيط
للخضوع للمساءلة طويلة المدى أمام المجتمع.
يؤكد فريق عمل  911على أن مهمة األعضاء غير الحاصلين على مقابل من فريق العمل أكبر بكثير من اإلطار الزمني المسموح
به .أدت عاصفة يوري الشتوية وأزمة البنية التحتية التالية إلى تقييد المشاركة المجتمعية ،بشكل خاص بسبب استمرار استجابة الكثير
من أعضاء فريق العمل لالحتيا جات المتواصلة ألعضاء المجتمع المتعاملين مع آثار العاصفة طويلة المدى .تأثر أعضاء المجتمع
األكثر تضرراً من عنف الشرطة بشكل متفاوت بآثار ما بعد العاصفة أيضاً ،مما زاد من تعقيد الجهود المبذولة للحصول على
مشاركات المجتمعية المفصلة والحاسمة .بناء على ذلك ،نود ال تأكيد على الحاجة للمشاركة الدائمة من المجتمعات المتضررة المختلفة
مع مضي العمل .دعم الرواتب والترجمة من المدينة ستكون الزمة لكسب المشاركة المجتمعية الالزمة لتشكيل تنفيذ تلك التوصيات.
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كما تعكس تلك التوصيات أيضا فهم فريق العمل بأن فصل  911عن إدارة شرطة أوستن جاري في الوقت الحالي .على الرغم من أن فريق العمل ليس
على علم بوضع التقدم نحو هذا الهدف ،يدعم فريق العمل بقوة هذا الفصل.
التوصيات
أ .تحويل أغلبية مكالمات  911من الشرطة نحو المستجيبين الوائل المالئمين
 .1إنشاء استجابة أولية للصحة العقلية ممولة بالكامل وإزالة أي حواجز هيكلية تمنع حصول المجتمع على االستجابة الولية
المستقلة عن الشرطة.
السبب :تقود إدارة شرطة أوستن إلى إطالق الشرطة النار خالل مكالمات الصحة العقلية
عند اتصال األشخاص برقم  ،911يجب أن يكونوا (وهم حاليًا) حاصلين على الخيارات التالية :الخدمات الطبية العاجلة ،الحريق،
الصحة العقلية ،الشرطة .على الرغم من ذلك ،تكون "االستجابة األولية" للصحة العقلية غير الشرطية متاحة حاليًا فقط في المواقف
التي تعتبر مالئمة لالستشارة عبر الهاتف .في الوقت الحالي ،توجد قيود على أنواع المكالمات التي يمكن للمستجيبين األوليين للصحة
العقلية الرد عليها ،بشكل خاص فيما يتعلق بالمكالمات التي تتضمن تعاطي المخدرات واستخدام األسلحة وإلحاق الضرر بالنفس أو
على الغير والمكالمات التي تنطوي على الجريمة .يجب علينا تمكين المستجيبين للصحة العقلية لالستجابة الفعلية على أنواع المكالمات
التي انتهت في األحوال السابقة بوفاة الشخص الذي يمر بأزمة وضمان التمويل الكافي لضمان استجابة الموظفين المدربين على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع.
يجب تحديد مالءمة التدخل الشرطي من جانب عضو المجتمع الطالب المساعدة بالتعاون مع المستجيب األولي للصحة العقلية ،وليس
من جانب المرسل .يجب مراجعة السياسات المتعلقة بالوقت الذي يمكن فيه ألخصائيي الصحة النفسية االستجابة لمكالمات 911
وتعديلها من خالل عملية مجتمعية شفافة ويجب تدريب المرسلين وفقًا لذلك .باإلضافة إلى ذلك ،يجب تدريب المسؤولين عن الرد
على المكالمات بشكل كافي على مشاكل الصحة العقلية ،وبشكل عام لتعزيز معرفتهم العامة وفي سياق مكالمات  ،911حتى يتمكنوا
من إدراك المكالمة والتفاعل معها وتوجيهها بشكل أفضل.
يجب أن تكون فرق االستجابة األولية قادرة على االستجابة ألزمات الصحة العقلية بدون الشرطة واستخدام دعم الشرطة كمالذ أخير.
تتكون فرق االستجابة من طبيب وعامل أزمات وزميل/عامل صحة مجتمعية .يجب تزويد الفريق باالستجابة خالل أوقات األزمة،
بما في ذلك ،كوفيد 19-والظروف المناخية السيئة .يجب تزويد الفريق بالمعدات المالئمة مثل المركبات لضمان القدرة على خدمة
جميع مناطق المدينة.
 .2يجب على المشغلين و المستجيبين الوليين لخدمة  911الحصول على التدريب المالئم مع التأكيد على إعطاء الولوية
لالستجابة إلى والحاجة للخدمات العقلية لالستجابة للسلوك الجنائي غير العنيفً.
السبب :تقود إدارة شرطة أوستن إلى إطالق الشرطة النار خالل مكالمات الصحة العقلية
لضمان حصول أحد األشخاص على خيار الحصول طبيب صحة عقلية عند طلبه للمساعدة ،يجب أن يتجاوز التدريب لمشغلي
مكالمات  911المساعدة األولية للصحة العقلية .على الرغم من أن التدريب وحده يكفي ،لمكافحة العنصرية المنهجية وضمان
أفضل قدرة لنا بعدم ارتكاب المجيب على االتصاالت قرارات مميتة بناء على األفكار العنصرية المتعلقة بالخطر ،يجب أن يخضع
جميع المجيبين على المكالمات للتدريب على مناهضة العنصرية ،يشمل أمثلة على العنصرية في مركز اتصال 911
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واإلشراف الدائم على مكافحة العنصرية .باإلضافة إلى ذلك ،يجب تدريب المسؤولين عن الرد على المكالمات بشكل كافي على
مشاكل الصحة العقلية ،وبشكل عام لتعزيز معرفتهم العامة وفي سياق مكالمات  ،911حتى يتمكنوا من استالم المكالمة والتفاعل معها
وتوجيهها بشكل أفضل.
يحتاج المستجيبين األوليين إلى التدريب على جميع المواقف مع طريقة التفكير في مساعدة أعضاء المجتمع وتلبية االحتياجات التي
لم يتم استيفائها بدالً من العقاب .في حين أنه يجب أال يُجيب ضباط الشرطة على طلبات خدمات الصحة العقلية ،إال أنه يجب عليهم
أن الحصول على التدريب المباشر من مهنيي الصحة العقلية بعد تدريب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ب .تمويل فريق االستجابة المجتمعية وخط الزمات غير الشرطية
 .4يجب على المدينة تمويل استجابة أولية غير تابعة للشرطة مدارة من المجتمع بعيداً عن نظام  .911يجب أن تشمل هذه
الخدمة أيضا خط الموارد المجتمعية و االستجابة للمواقف التي ال يبدو أنها تتطلب استجابة صحة عقلية (الموسيقى الصاخبة
وإغالق الممر ات...إلخ ).يجب أال تكون الشرطة الجهة المستجيبة لشكاوى جودة الحياة أو المواقف الخرى التي تم إلغاء
تجريمها في هذا المجتمع.
السبب :وف ًقا لتقرير ائتالف عدالة أوستن الصادر في يوليو  2020بخصوص مكالمات  ،911فإن  %21فقط من مكالمات
 911تتعلق بالجريمة .يشير إنشاء هذه الموارد المجتمعية إلى مسار االستجابة وتلبية احتياجات المجتمع األخرى بدون اإلفراط
في االعتماد على الشرطة .من األفضل أن تُقدم طلبات الخدمة غير المتعلقة بالجريمة من خالل االستجابة المجتمعية المدنية.
على غرار المدن في أنحاء الواليات المتحدة األمريكية ،مثل ساكرامنتو وكاليفورنيا ،يجب على المدينة تمويل برنامج مشابه لـ
البرنامج األولي للصحة العقلية المدار من جانب الفرق المجتمعية األكثر تضررا بالعنف الشرطي .االستجابة األولية للصحة
العقلية هي خدمة مستقلة لالستجابة لألزمات ،معينة من جانب فريق من المتطوعين المدربين لوقف تصعيد المواجهات وتوفير
المساعدة المباشرة وتوفير الموارد لألشخاص المعرضين لمشاكل نفسية محتملة مهددة للحياة وغيرها من األزمات األخرى.
وفقًا لكات بروكس ،أحد مؤسسيها ،طور مشروع م كافحة الرعب الشرطي هذا البرنامج ألن "هناك أعداد كبيرة من مجتمع
أصحاب البشرة السوداء والبنية يترددون في االتصال بـ " ،911بصرف النظر عن خطورة حالة الطوارئ" .يتمثل الغرض
من البرنامج األولي للصحة العقلية في "قطع وإنهاء الحاجة إلى إنفاذ القانون في االستجابة األولى ألزمة الصحة العقلية من
خالل تقديم دعم األقران عبر الجوال ومساعدة وقف التصعيد والتدخالت غير التأديبية والمؤكدة على جودة الحياة ،وبالتالي
إلغاء تجريم األزمات العاطفية والنفسية وتخفيف الوصمة فيما يتعلق بالصحة العقلية وتعاطي المخدرات والعنف المحلي مع
عالج أسبابها الجذرية :سيادة ذوي البشرة البيضاء والرأسمالية واالستعمار".
تتواجد هذه الخدمة حاليًا في أوستن من خالل  10.000مستجيب رعاية أولية من الشجعان ونوصي بتزويد المدينة هذه
المجموعة والمجموعات المشابهة بالموارد الكاملة للسماح لهم باالكتفاء الذاتي واالستقالل والقدرة على االستمرار .كما تقدم
مجموعة  10,000مستجيب أولي من الشجعان المساعدة في المواقف التي بدون أزمات وبدون جرائم .والتي ال ينبغي التعامل
معها من جانب الشرطة .األموال الالزمة إلنشاء ذلك ستكون مستمدة من صندوق إعادة تصور السالمة العامة .تكون هذه
المبادرة باإلضافة إلى االستجابة األولية للصحة العقلية غير الشرطية من خالل ( 911التوصية رقم  .)1نتوقع أن تصل
الميزانية إلى  2مليون دوالر سنويًا .
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ج .االتصاالت المالئمة ثقافيًا ولغويًا في خيارات االستجابة للطوارئ.
 .4ضمان الوصول اللغوي للمقيمين ضعيفي التحدث باللغة النجليزية في مراكز االتصال لالستجابة الطارئة.
أ .إنشاء إجراء معياري للوصول للغة من خالل االستجابة الكاملة للمتصلين من ضعاف التحدث باللغة النجليزية.
ب .توفير التوعية المالئمة ثقافيًا ولغويًا والتعليم لضمان فهم المجتمع للعملية ومعرفة كيفية استخدام الخدمات.
ج .يجب أن يخضع مسؤولي الرد على االتصاالت للتدريب على الكفاءة الثقافية والتدريب التنشيطي المنتظم للعمل مع
المجتمعات غير المتقنة للغة النجليزية.
د .يجب إضافة الرسائل النصية كخيار للوصول إلى االستجابة الطارئة.
السبب :تتجنب المجتمعات اآلسيوية المهاجرة في مقاطعة ترافيس استخدام خدمات االستجابة بسبب عدم تحدثهم االنجليزية
ولعدم إلمامهم بإجراءات الطلب .التقارير المقدمة التي تتحدث عن تعليق الخط بعد التحدث بلغة أخرى غير اإلنجليزية واإلسبانية،
بسبب عدم معرفة األفراد غير المتقنين للغة اإلنجليزية بأن المشغل كان يتصل بمترجم .طلبت مبادرة صحة المجتمع األسيوي
بأوستن نسخة من اإلجراء من اإلدارة لتوفير التعليم المجتمعي لتمكين المجتمعات األمريكية اآلسيوية غير المتقنة للغة اإلنجليزية
من الحصول على خدمات االستجابة الطارئة لكن تم رفض الطلب.
 .5يجب أن تجري المدينة حملة تعليمية متعددة اللغات لرفع الوعي بخصوص االستخدام المالئم لخدمة الطوارئ.
السبب :أدي اإلفراط في االعتماد على الشرطة لالستجابة للكوارث إلى قتل الكثير من أعضاء مجتمع أوستن أمثال مايك
راموس وديفيد جوزيف .يجب تثقيف سكان أوستن عن خدمات الطوارئ المختلفة المتاحة لهم وكيفية عملها .كما يجب أن
يكون سكان أوستن على دراية بعملية الترجمة الشفوية عند االتصال برقم .911
د .الخضوع للمساءلة والتقييم المجتمعي الدائم
 .7يجب على مدينة أوستن إجراء تدقيق دائم ومستمر (سنوي ،نصف سنوي...إلخ) لمكالمات االستجابة للطوارئ وعمل
استطالع مجتمعي مالئم لغويًا وثقافيًا لطلب رأي المقيمين بخصوص فعالية مكالمات االستجابة الطارئة.
أ .يعتبر التواصل اللغوي عامالً رئيسيًا في تقديم وصول متكافئ وسهل الوصول لالستجابة لألزمات .على سبيل المثال،
المجتمعات المريكية من أصل آسيوي غير المتقنة للغة النجليزية غالبًا ما تبلغ عن عدم رضاها عن خدمات الترجمة
الشفوية /والتحريرية المقدمة من جانب موارد المجتمع .وقد تؤدي الترجمة الشفوية /التحريرية غير الدقيقة أو غير
المالئم إلى سوء تفاهم مهدد للحياة .تضمن التعقيبات الدائمة الحصول على لغة عالية الجودة.
ب .كما يجب أن تشمل التدقيقات أيضا عدد المكالمات التي تم تحويلها بعيداً عن الشرطة ،وحوادث عنف الشرطة في
مكالمات الزمات غير الجرامية ،وعدد المكالمات إلى موارد الزمات غير الشرطية .يجب أن يشارك في التقييم
المجتمعي نطاق عريض من المقيمين في أوستن مع التركيز على المجتمعات الكثر تأثرا بالعنف الشرطي وتدخل الدولة
في تقديم التعقيب على كيفية عمل االستجابة الولية لهم .يجب أن يطلب التقييم التعقيب على التصورات والتجارب
المتعلقة باالستجابة لألزمات /الطوارئ ويجب أن يوفر إلى المشاركين المجتمعيين تعويضا ً عن وقتهم.
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السبب :يعد التقييم المستمر لخدمات االستجابة للطوارئ ضروري لضمان توافق األنظمة المعاد تصورها مع نية إجراء
االستجابة لألزمات بشكل أكثر أمانًا وسهولة ومساواة .يُعتبر أعضاء المجتمع األكثر تضررا بالعنف الشرطي أنهم أكثر المصادر
المطلعة على مدى تحسين األنظمة المعاد تصو رها لظروف المعيشة في المدينة من عدمها .يجب على المدينة تطوير عمليات
مستدامة تضمن خضوع المساءلة المجتمعية المستمرة على المدى الطويل.
 .8من أجل خلق ثقة المجتمع في عملية "إعادة تصور السالمة العامة" ،يجب على المدينة:
 )1عدم إعادة أي من أموال "إعادة التصور" أو "االنفصال "إلى إدارة شرطة أوستن.
 )2اتباع توصية فريق عمل إعادة تصور السالمة وعدم تمويل صف المتدربين بإدارة شرطة أوستن ،و
 )3استثمار مبلغ أموال "إعادة تصور" المدينة بالكامل في توصيات فريق عمل السالمة المجتمعية الشاملة فيًميزانية العام
الحالي.
ً

فقط مع عروض االلتزام من جانب المدينة ،نوصي بالمرحلة الثانية لعادة تصور السالمة العامة التي تسمح بالمشاركة
المجتمعية الشفافة والمدروسة في إنشاء خطة إعادة تصور السالمة العامة التي تؤدي إلى نتائج فعالة للتغيير المنهجيً.
السبب" :الجدول الزمني لعملية إعادة التنظيم الموثوقة والثاقبة أطول بكثير من  8-6أشهر .غالبا ً ما تتكرر أوجه عدم المساواة
الهيكلية التي تعتبر أساسا ً في المجتمع األمريكي في الممارسات الشرطية .هدفنا النهائي هو سحب استثمار الموارد من
الممارسات الشرطية غير الفعالة لس ياسات وإجراءات السالمة المجتمعية التي تؤدي إلى مزيد من السالمة ألكبر عدد من
األشخاص .مع وضع ذلك في االعتبار ،يجب أن نكون حازمين في تقييم المساءلة والشفافية والكفاءة األنسانية.
عملية إعادة تصور السالمة العامة وإعادة تصور كيفية استخدام الموارد لتقديم السالمة العامة تعتبر من المشاريع طويلة المدى.
ويجب عدم التسرع في تلك العمليات لتتالءم مع األهداف السياسية أو أن تخضع الجداول الزمنية للتصويت عليها .بدالً من
ذلك ،يجب أن يستند الجدول ا لزمني المحدد لعملية (أوستن) على أفضل الممارسات الوطنية وعلى األدلة التاريخية لعمليات
التحول األخرى لـ (أوستن) حيث خضع الموظفين والميزانيات إلعادة البرمجة".مصدر االقتباسات :توصيات فريق عمل
إعادة تصور السالمة العامة ألوكالند.
 .9توصية :يجب على المدينة "االستثمار في تطوير القيادة المجتمعية وتوسيعها لتوجيه مبادرات السالمة العامة" المصدر
السبب " :الجدول الزمني لعملية إعادة التنظيم الموثوقة والثاقبة أطول بكثير من  8-6أشهر .عملية إعادة تصور السالمة
العامة وإعادة تصور كيفية استخدام الموارد لتقديم السالمة العامة تعتبرمن المشاريع طويلة المدى ( .المصدر  :توصيات فريق
عمل إعادة تصور السالمة العامة ألوكالند ).إن نظام "السالمة العامة " الحالي منغمس في القمع الممنهج الناشئ على مدى
مئات السنين .إعادة التصور الحقيقي للسالمة العامة سوف تتطلب تغييراً ثقافياً /أيديولوجيا ً بمرور الوقت ،لذلك يجب أن تكون
هناك مشاركة مستمرة من المجتمع ومساءلة له لضمان إعادة تصور حقيقي للسالمة العامة .لضمان قدرة المجتمعات األكثر
تأثرا باألنظمة واألفكار القمعية على تقديم خبراتهم ،يجب على المدينة االلتزام باالستثمار في القادة المجتمعيين .وقد يشمل ذلك
تمويل التعليم والتدريب والتعويض للمشاركين والرعاية باالطفال والمواصالت وخدمات الترجمة الشفوية /التحريرية ...إلخ.
ينشئ مكتب المراقبة على الشرطة حاليًا لجنة مراجعة الشرطة المجتمعية ولجنة السالمة العامة ،لكن استحقاقهم وتطبيقهم
ومتطلبات االلتزام وعملية االختيار غير منصفة
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 .10يجب على المدينة وضع ميزانية لمكتب المساواة في تقييم الخطط االستجابة لألزمات غير الشرطية وتنفيذها.
السبب  :من الضروري أن تخدم االستجابة لألزمة غير الشرطية بشكل كامل السود والالتينيين واألشخاص من أعراق أخرى
والمجتمعات األخرى في أوستن (األشخاص ذوي مشاكل الصحة العقلية واألشخاص غير الموثقين والمشتغلين بالجنس ،على
سبيل المثال) يعانون من تأثير متباين من االستجابة لألزمة التي تعتمد على الضباط المسلحين .مع التركيز على تقديم المساواة
في جميع جوانب عمليات المدينة والخبرات في إجراء تقييمات المساواة ،فإن مكتب المساواة يكون في وضع جيد يسمح له بتقييم
مدى عدالة االستجابة لألزمات غير الشرطية في خدمة السكان المختلفين في أوستن.
البيانات الضافية والمواد الداعمة (اختيارية حسب الحاجة)
• السالمة بما بتجاوز األعمال الشرطية :تعزيز الرعاية على التجريم
• الرسم البياني لالستجابة البديلة لمدينة لوس أنجلوس
• فيديو تقرير التدخل في األزمات على مدار الساعة لمدينة إدمنتون
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اقتالع ثقافة العقاب والضرر في فريق عمل النظمة المتداخلة
تقييم طرق توجيه الثقافة التأديبية لجهود السالمة العامة ووضع توصيات وعمليات لتفكيكها واستبدالها.
جهات االتصال:
دافيد جونسونcriminaljustice@grassrootsleadership.org :
العضاء:
سوي جابريل
دانا ريتشمان
مايا بيلجريم
بيتاني كارلسون
بريون أوكس
دافيد جونسون
المعلومات الساسية والسياق
الطبيعة التأديبية للثقافة األمريكية متعمقة .نسعى إلى حل الكثير من
المشاكل المتعلقة بالسالمة ونحتاج إلى االمتثال للقوانين والمراسيم من
خالل الغرامات واالعتقال والحبس والعنف .أوستن غير مستثناة.
"نرغب في أن نكون أعلى المدن بمستوى المعيشة في أمريكا".

مجموعة

 بيان الرؤية ،مدينة أوستن"أعظم الصول في أوستن هو شعبها ".
 رؤية لمستقبل أوستن"...تعتبر أوستن منارة لالستدامة والعدالة االجتماعية والفرص االقتصادية؛ حيث ترحب بالتنوع واالبتكار؛ وذلك باالعتراف
باحتياجات وقيم المجتمع؛ حيث تأتي القيادة من مواطنيها؛ وحيث تتوفر احتياجات الحياة ويحصل عليها الجميع".
 رؤية لمستقبل أوستنردا على التصريحات العامة أعاله ،نحن  -شعب مدينة أوستن  -نقف أمام العديد من األسئلة:
• مستدامة لمن؟
• منصفة اجتماعيًا لمن؟
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•
•
•
•
•

فرص اقتصادية لمن؟
إين وكيف يتم االحتفاء بالتنوع واالبتكار؟
ما هي قيم واحتياجات المجتمع المعترف بها ،ومن جانب من؟
ما هو نوع القيادة التي تأتي من مواطنيها؟
كيف تضمن أوستن توفير "احتياجات الحياة وحصول الجميع عليها" بعد فشلها فشال ذريعًا في ذلك؟
• في عام  ،2018وفقًا لغرفة التجارة في أوستن ،بلغ متوسط دخل األسرة المعيشية بأوستن  76,925دوالر
ومتوسط دخل العائلة  94,617دوالر .الرابطة الوطنية للعقارات قدرت متوسط سعر المنزل في أوستن
بقيمة  295,800دوالر

في حالة ازدياد متوسط سعر المنازل بنسبة  %66على مدار ثالث سنوات إلى  491ألف دوالر ،فهل ستكون هناك الزيادة في
متوسط دخل السرة ومتوسط دخل السر المعيشية بنسبة %66؟
"حتى تصبح أفضل المدن المدارة في الدولة".
 بيان المهمة ،مدينة أوستنأثبت مجلس مدينتنا ومديرو المدينة سهولة انحرافهم عن التزاماتهم وقيمهم .مؤخرا ،خان المجلس الثقة الممنوحة لفريق العمل
والمدينة بالموافقة على فصل تدريبي عسكري جديد بما يخالف توصياتنا الموحدة.
كيف يتم إعادة تصور ذلك في حالة تجاهلك الشخاص المكلفين من جانبك بعملية إعادة التصور الكاملة لنظامك الفاشل؟
التوصيات
تتمثل اقتراحاتنا في تفعيل القيم الرشادية لفريق عمل إعادة تصور السالمة العامةعمن أجل خلقملية تقييم لمبادرات مدينة
أوستن المتعلقة بالمساواة والضرر المحتمل والسالمة الشاملة .نسعى إلى تطبيق هذه العملية على أي نظام وآلية في نطاق
السالمة العامة به إمكانية التسبب في الضرر و /أو من أجل الحفاظ على الحياة .يتمثل هدفنا في تعطيل وتفكيك نمط الثقافة
التأديبية في السالمة العامة ،وذلك لبناء نظام سالمة عامة يحرر ويدعم ويحقق السالمة العامة بشكل شامل .يجب تجربة هذه
العملية باستخدام توصيات فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة بناء على إطار العمل المبدئي المطور من جانب فريق عملنا.
•

يجب على المدينة زيادة تمويل مكتب المساواة بمبلغ  1مليون دوالر على الفور ،باستخدام األموال المسحوبة ،لتطوير
أداة التصديق وتوسيع موظفي مكتب المساواة بشكل كافي لتنفيذ هذه العملية بشكل دائم .زيادة التمويل يمثل البداية .يجب
علينا أن نجعل استثماراتنا تعكس التزاماتنا.

• أي بند مقدم إلى جدول أعمال مجلس المدينة يخضع للمراجعة من جانب مكتب المساواة من خالل هذه العملية ويمكنه
اختيار البنود التي يرغب في مراجعتها .تتمثل نيتن ا في إعطاء مكتب المساواة األولوية لعروض إعادة تصور السالمة
العامة واألعمال الشرطية (متضمنة ميزانية إدارة شرطة أوستن والعقود) والصحة العامة واإلسكان والتنمية االقتصادية.
•

يجب إعطاء مكتب المساواة فترة  30يوم مسبقًا قبل وضع البند على جدول األعمال لمراجعة أي بند يخطر المجلس
برغبته في مراجعته .عندئذ يتم إرفاق مراجعة مكتب المساواة ببند جدول األعمال عند نشره.

• يجب منح ممثل مكتب المساواة المساحة لتقديم نتائج مراجعة المساواة كدليل لمجلس المدينة خالل االجتماع المقرر قبل
الشهادة العلنية على البند.
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من المقرر بناء أداة التصديق على إطار العمل التالي:
خطوة 1
التأصل في التاريخ والتفاهم المشترك  -إجراء تحليل تاريخي في سياق العنصرية الممنهجة .هل هذا المشروع مرتبط
بنظام تم إنشاءه بشكل متعمد إلدامة الضرر والقمع إلحدى المجموعات لصالح األخرى وللعاصمة؟ ما هو أثر وميراث
السياسات والممارسات واإلجراءات والقرارات الرئيسية؟
خطوة 2
التركيز على الشخاص الكثر تضرراً من النظمة  -تجميع البيانات المصنفة حسب العوامل الديموغرافية لمعرفة
األشخاص األكثر عرضة للضرر أو التأثير السلبي .تحليل البيانات لمعرفة أيضا األشخاص األكثر استفادة.
خطوة 3
إنشاء عملية سهلة الوصول إليها ومبتكرة بشكل مشترك لشراك المجتمع  -التركيز على األشخاص األكثر تضرراً
من األنظمة من خالل االلتزام بالعملية للتعاون وحل المشكالت ووضع التصورات مع المجتمع .يجب أن تكون العملية
متاحة وشفافة ويمكن تحقيقها من خالل ضمان توفير الخدمات اللغوية والوصول الرقمي والرواتب والجهود األخرى
إلزالة العوائق أمام للمشاركة.
خطوة 4
اعتماد النهج الشمولي ومعالجة السبب الجذري  -ما هدف محاولتنا لحل المشكالت؟ كيف نتبع قيادة األشخاص االكثر
تضرراً من األنظمة التأديبية والمضرة لوضع إطار واضح وتطوير التفاهم المشترك للمشكلة؟ إجراء تحليل جذري
لسبب المشكالت وتحديد الخيارات الشاملة والحلول المتعددة التي يمكنها تحقيق النتيجة المرجوة.
خطوة 5
سحب االستثمار من النظمة المسببة للضرر  -تحليل المشروع أو البرنامج فيما يتعلق باألثر السلبي غير المرغوب به
والنتائج على األشخاص األكثر تعرضا للضرر المباشر .هل شارك المجتمع بشكل عميق وهادف للمساعدة في تحديد
النتائج غير المرغوب فيها؟ هل تم وضع نماذج لالطالع على مسار هذه النتائج السلبية المحتملة مع تطوير الحلول
واالستراتيجيات لحلها؟
خطوة 6
إنشاء المساءلة المجتمعية  -كيف يمكنك ضمان وجود المساءلة والتواصل والتقييم النتائج؟ هل هذا المشروع يقدم
االستمرارية والتفكير طويل المدى؟ هل تم وضعه لتخفيف الضرر فقط أو سيعمل على تعزيز المساواة وهل يمكن أن
يحسن وضع األشخاص األكثر تضرراً تاريخياً؟
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موضح أدناه السئلة التي يجب الجابة عليها من جانب عملية المراجعة لمكتب المساواة:
• ما هي التحديات /العوائق الرئيسية التي نواجهها لتقديم الخدمات أو نشر موارد معينة؟
• هل يوضح االقتراح لتصميم البرنامج والتسليم الذي يعالج التحديات /العوائق الرئيسية المحددة من جانبك؟
• ما الذي توضحه البيانات لنا فيما يتعلق باألشخاص األكثر ضعفًا تعرضا للخطر نتيجة هذه الخدمة أو الحاجة؟
• هل البرنامج ُمصمم بما يكفي لتقديم الموارد بشكل مباشر لألشخاص األكثر احتياجا؟
• هل البيانات مصنفة حسب الجنس ومتاحة جغرافيًا وهل هذه البيانات يتم استخدامها؟
• هل تم ضم األشخاص ذوي الخبرة المعيشية والمتأثرين بشكل مباشر كجزء من تصميم برنامجك؟
• هل لديك آلية للحصول على تعقيبات دائمة من العمالء على تجربة العميل لتصحيح المسار على النحو الالزم؟ (ويشير لنا
ذلك عما إذا كان البائع يفهم احتياجات المجتمع حقًا والفروق الدقيقة في الجوانب الالزمة للتأكد من تحقيق الخدمات الفائدة
الفعالة للمحتاجين لها)
• من الذي يمكنهم الوصول إليها ،هل هم األشخاص األقل حصوالً على الخدمة أو االستحقاقات؟
• كيف يبدو موظفو تقديم الخدمات؟
• هل هم مؤهلون فيما يتعلق بالتواصل مع السكان األكثر تعرضا للخطر؟
• هل لهم عالقات مجتمعية وقادرون حقًا على التنقل للوصول إلى األشخاص األكثر احتياجا؟
• ما هي بعض العواقب غير المقصودة لهذا ال ُمقترح؟ (مثال :يُوصى باستخدام الكمامات ،لكن ماذا يعني ذلك للسود
الخاضعين بالفعل إلشراف الدولة واالشتباه والعنف)؟
•

هل هناك نتائج سلبية حا لية أو تفاوتات قائمة للسكان والتي من المقرر أن تتأثر باألهداف المقترحة أو العمليات في هذا
ال ُمقترح؟

• ما هي النتائج التي تنوي إنشائها أو التي قد تؤثر على هذا ال ُمقترح أو العملية؟
بيانات إضافية ومواد داعمة (اختيارية حسب الحاجة)
• https://docs.google.com/presentation/d/1vEQhSQVwpatXnUS6_gCtlY4QuLo-
W3UgETpk9TWHauU/edit?usp=drivesdk
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الخدمات للناجين من العنف وفريق عمل الوقاية من العنف
استكشاف الفرص لتحسين الخدمات للناجين من العنف داخل وخارج إدارة شرطة أوستن .لذلك قله من الناجين يبلغون عن إساءة
تنفيذ القانون ،ومع ذلك ،يتم توجيه الكثير من الموارد للحد من العنف من خالل هذه اإلدارة .نتمنى البحث عن طرق تسهل حصول
الضحايا/الناجين على تلك الموارد.
مسؤول االتصال:
لويس أماندا amichellewis@gmail.com
أعضاء فريق العمل
آجا جير – السالمة
كاشينا كالرك  -خدمات ضحايا إدارة شرطة أوستن
تريشيا بس  -الناجون من الجرائم من أجل السالمة والعدالة
كورتني سانتانا  -ثارفيف تو ثريف
جيني بالك  -ممرضة تحقيق في االعتداء الجنسي
فرح موسكادين  -مدير مكتب المراقبة على الشرطة نيفا
فرنانديز  -مكتب المدعي العام لمدير خدمات الضحايا
جين مارجيوليز  -إلغاء سيادة ذو البشرة البيضاء على أوستن
شيلي إيجر  -المساعدة القانونية لتكساس ريو جراندي ،فريق عمل
العنف المسلح وفريق عمل العنف األسري
إليوزي سبندا  -ميشن كابيتال ،خدمات الالجئين في تكساس سابقًا
إميلي ليبالنك  -المحامون الخاصون المعينون من قبل المحكمة،
مقاطعة ترافيس
جولي سويني  -مكتب محامي فريق مخاطر العنف المنزلي
نور زد كي  -مشروع توعية العاملين بالمجال الجنسي في أوستن
كوني جريهارت  -خدمات ضحايا إدارة شرطة أوستن
أماندا ميكيلي لويس  -مشروع العدالة للناجين
ديبيكا مودالي  -خدمات دعم األسرة اآلسيوي في أوستن
أنجل كارول – ميجر
ماجي ماكجيفرت  -فرع جامعة تكساس الطبي لمنع العنف
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قيم توجيه فريق العمل
• الضحايا /الناجين  -نُعرف الناجون من العنف على أنهم المجتمعات واألسر واألفراد المتضررين من العنف ،بمن فيهم
المتهمين بالتسبب بالضرر.
• عدالة التعافي  -نعتقد أن جميع الناجين من العنف وأسرهم يجب أن يحصلوا على الفرصة للتعافي بأي طريقة مناسبة لهم.
• وفقًا لكارا بيدج ،فإن عدالة التعافي هو إطار عمل يحدد كيفية استجابتنا بشكل شامل والتدخل في حاالت العنف وصدمات
األجيال لتقديم الممارسات الجماعية التي يمكن أن تؤثر وتغيير عواقب القمع على أجسادنا وقلوبنا وعقولنا .يجب أن
تكون موارد التعافي ال مركزية في أوستن مع زيادتها للوفاء باالحتياجات المتنوعة .في الوقت الحالي ،كثير من
األشخاص المعرضين للضرر يحصلون على خيارات قليلة جدا ال تتطلب محاضر من الشرطة .يجب على أوستن أن
تضع في االعتبار إنشاء استراتيجية رعاية جماعية/تعافي عادلة بدعم من مقدمي المساعدة الفنية الوطنيين.
• الغير ربحية ومساءلة النظمة خارج النظام القانوني الجنائي  -نعلم أن سيادة ذوى البشرة البيضاء تؤثر على تقديم الخدمة؛
يجب على المنظمات التي تحصل على تمويل من المدينة ،خاصة من خالل عملية إعادة التصور ،يجب أن تخضع لعملية
تقييم المساواة مع تحليل المساواة المتواصل .يجب تمويل البرامج التي تخدم المجتمعات المحلية فقط لتقوم بالعمل لصالح
المجتمعات المحلية.
• االحتياطات العالمية للصدمات  -ندرك أن الصدمات والضرر واسعا االنتشار؛ ويجب أن تُدرك أن كل شخص نعمل معه
يمكن أن يكون بشكل محتمل ضحية /ناج ِِ من الضرر.
• العمل المناهض للعنصرية هو ذاته مضاداً للعنف  -برامج ومنظمات التأكيد الثقافي ليست حيوية فقط للتعافي ،لكن ضرورية
أيضا لمنع األذى والعنف .أشكال القمع المختلفة تقع في صميم العنف؛ ال يمكننا إنهاء العنف بدون إنهاء القمع.
التوصيات
ملحوظة :التوصيات التالية تعتبر توصيات أولية .يقر فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه بأن التصور الكامل لكيفية
توفير مدينتنا السالمة للناجين من العنف يتطلب أكثر من بضعة أشهر .هذا األمر صحيح خاصة عند أخذ المسؤولية بجدية من
أجل العمل بالتنسيق الكامل مع مشاركة أعضاء المجتمع .نوصي بتخصيص مزيد من الوقت والتمويل اإلضافي لعملية تطوير
العمل بصورة أكثر اكتماالً وتنفيذ التطوير للتوصيات األولية.
بناءاً على توصية المجتمع
ملحوظة :يعي فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه بأن الكثير من المحادثات العامة بخصوص إعادة تصور السالمة
العامة وضحايا العنف تركزت على إمكانية فصل خدمات الضحايا عن إدارة شرطة أوستن .يمكن الحصول على توصيات فريق
العمل بخصوص هذه المسألة في قسم مدينة أوستن الداخلية من هذا المستند .رغم ذلك ،يوصي فريق العمل بشدة بأن تفكر المدينة
بصورة أشمل بخصوص خدمات الضحايا والناجين في أوستن ،وفهم أن خدمات الضحايا على النحو الذي تم تهيئته حاليًا ما هو
إال جزء من كل .فبدالً من محاولة تقسيم التمويل بين الموارد داخل وخارج النظام القانوني الجنائي ،يجب على المدينة توسيع
مجموعة التمويل المتاحة لتعافي الناجين واستعادة وإصالح الضرر .تشمل توصياتنا تخصيص مبالغ تمويل كبيرة للموارد خارج
النظام القانوني الجنائي بدون أي تخفيض لتمويل خدمات الضحايا الحالية.
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يقر فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه بأن العنف بين األجيال والضرر المجتمعي من خالل نظام األعمال الشرطية
الحالي يعني وجود عدد كبير من األشخاص في أوستن ال يتمكنون وال يحصلون على النظام القانوني الجنائي لسبل االنتصاف.
بناء على ذلك ،يوصي فريق عمل سالمة ا لناجين من العنف ومنعه بتمويل المدينة لنشر الخدمات المجتمعية التي تعطي الدعم
إلى األشخاص غير الراغبين في الوصول إلى دعم أماكن النظام القانوني الجنائي .نوصي بسحب هذه التمويالت من أنظمة
األعمال الشرطية المضرة التي تم تحديدها من جانب فريق عمل الدوريات والمراقبة لسحب االستثمار منها .يجب تمويل هذه
الخدمات المجتمعية بالكامل وتزويدها بالموارد واالستجابة الثقافية وانتشارها في جميع أنحاء المدينة وتوفيرها بإمكانية الوصول
اللغوية والقدرة الكاملة والموظفين الحاصلين على األجور الجيدة مع االستحقاقات.
يتصور فريق عمل سالم ة الناجين من العنف ومنعه هذا االنتشار للخيارات المجتمعية كطريقة للناجين الغير متفاعلين مع النظام
الجنائي للحصول على أنواع الموارد والخدمات الطبية والمالية والرعاية المتاحة من خالل الموارد مثل صندوق تعويض ضحايا
الجرائم وخدمات الناجين األخرى التي تتطلب في ال وقت الحالي تنسيق الناجين مع النظام القانوني الجنائي .بناء عليه ،يجب أال
يتطلب الحصول على جميع الخيارات المجتمعية الموصى بها هنا التنسيق مع النظام القانوني الجنائي .عالوة على ذلك ،يجب أن
تضمن جميع المبادرات الممولة أن تكون سياسات وممارسات اإلبالغ اإللزامية عادلة وال تتجاوز متطلبات والية تكساس .يجب
أن تتبع جميع الخيارات المجتمعية الممولة من جانب المدينة العملية الموصى بها من جانب "استئصال الثقافة التأديبية والضرر
في األنظمة المتداخلة" .تتناول التوصيات المجتمعية التالية المبادرات التي ستبدأ بإنشاء بيئة في أوستن حيث يحصل جميع الناجين
من العنف بها على إمكانية الحصول على الرعاية ودعم المواد.

برنامج منحة السالمة المجتمعية

تماشيًا مع قيم فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة المتعلقة بااللتزام بالتحرر والحرية والسالمة المجتمعية الشاملة وسهولة
المنال وسحب االستثمار من األنظمة التي تسبب الضرر ،يوصي فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه مدينة أوستن بإنشاء
برنامج دائم لمنح السالمة المجتمعية لتمويل المبادرات المتجاوبة ثقافيًا والمتأصلة مجتمعيا ً للتصدي للعنف وإنشاء مستقبل
أكثر أمانًا .سوف يستثمر برنامج منح السال مة المجتمعية في جهود الوقاية المجتمعية وجهود التدخل التي تبني السالمة المجتمعية.
حيث تدعم وتعزز االستراتيجيات المجتمعية الشعبية الحالية إلنشاء السالمة ومنع العنف .كما تدعم أيضا أعضاء المجتمع في
تطوير ممارساتهم وبناء القدرات لتعميق استراتيجيات السالمة المجتمعية.
بشكل خاص ،نوصي بإنشاء المدينة برنامج دائم لمنح السالمة المجتمعية بقيمة ال تقل عن  350,000دوالر سنويًا لتمويل
المجموعات المجتمعية لقيادة المبادرات الواعدة في واحد على األقل من المجاالت الثالثة المذكورة أدناه:

• السالمة والرعاية المباشرة
• التعافي والشفاء من الضرر
• الوقاية – وضع األسس من أجل مستقبل خالي من العنف
الجوائز
منح الجوائز يكون لمدة سنتين فقط وبحد أقصى أربع سنوات .يجوز للمنظمات إعادة التقدم.
اإلدارة
يوصي فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه بإدارة تمويل هذه المنحة من خالل إدارة الصحة العامة بأوستن .نوصي بأن
تتبع إدارة الصحة العامة بروتوكول المنح الصغيرة لفريق المساواة لمواصلة توفير التمويل للمبادرات المدارة من جانب ولصالح
األشخاص األكثر تضررا من العنف واألنظمة الشرطية العنيفة.
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المنظمات المؤهلة
المنظمات والمجموعات المؤهلة هي التي يتمثل غرضها الرئيسي في العمل بطرق متأصلة ثقافية مع األفراد والمجتمعات األكثر
تضررا بالعنصرية والفقر والعنف ورقابة النظام الشرطي التقليدي .ال يحتاج المتقدمين إلى أن يكونوا منظمات (501ج)3؛
نوصي بأن تتبع إدارة الصحة العامة بروتوكول المنح الصغيرة لفريق المساواة لمواصلة تمويل المبادرات المدارة من جانب
ولصالح المجتمعات األكثر تضررا بالعنف واألنظمة الشرطية العنيفة.
يجب على المتقدمين التركيز على المجتمعات األكثر تأثرا بشكل مباشر بمجمع السجن الصناعي؛ خاصةً السود والالتينين
واألمريكيين من أصل آسيوي ومثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا والشواذ وثنائيو الجنس والال جنسيون
والمهاجرين والشباب والمعاقين والسكان الفقراء .من المقرر مطالبة مقدمي الطلبات بتوضيح كيف يعكس كال من جهدهم المقترح
والمنظمة نفسها هذا التركيز.
األنشطة المؤهلة

األنشطة المؤهلة تتضمن تحت كل بند ،على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
السالمة والرعاية المباشرة
يمكن أن تشمل أمثلة مجاالت األنشطة على ما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر:
• التدخل في األزمات
• أموال الطوارئ للضحايا /الناجين
التعافي والشفاء من الضرر
يمكن أن تشمل أمثلة مجاالت األنشطة على ما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر:
• دوائر العدالة التداركية
• دوائر التعافي
• دوائر الدعم

الوقاية  -وضع السس من أجل مستقبل خالي من العنف
يمكن أن تشمل أمثلة مجاالت األنشطة على ما يلي ،على سبيل المثال ال الحصر:
• التمكين االقتصادي
• الدعم األبوي /األسري المتأصل ثقافيًا
• مناطق الدفاع المجتمعي
باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يكون التدريب الموجه إلى المجتمع أو التواصل الشبكي في خدمة المشروع بالنفقات المسموح بها،
لذلك يمكن للمجموعات الشعبية بناء قدرتها بالطرق المحددة من جانبها على النحو الالزم والمفيد.
المساءلة المجتمعية
يوصي فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه بأن تكون قرارات منح المنح من جانب فريق المراجعة المجتمعية المكون
من موظفي الصحة العامة بأوستن وموظفي مكتب العدالة وأعضاء المجتمع .يجب زيادة مخصصات الميزانية لمكتب المساواة
(وأي كيان مشارك آخر تابع للمدينة) لدعم عبء العمل المتزايد للمشاركة في عملية المراجعة .يتم تمويل أعضاء المجتمع بلجنة
المراجعة مقابل مساهماتهم
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ويجب أن تشمل ممثلين من المنظمات المدارة بواسطها ولصالح السكان األكثر تضررا .في السنوات المقبلة ،يمكن لمتلقي المنح
غير المؤهلين لدورة التمويل الحالية أن يعملوا أيضًا في لجنة المراجعة  ،مع تقديم تعويض إضافي.
يجب أن تذلل العقبات أمام عملية تقديم الطلبات بأقصى قدر ممكن .ي جب لتدريب جميع مراجعي المنح على تقييم الطلبات المقدمة بناء على
األثر المحتمل للمشروع ونتائجه ،وليس على شكل الطلب .ال ينبغي أن يكون عدم وجود كاتب منح عائقا ً أمام مقدمي الطلبات.
يخضع برنامج منح السالمة المجتمعية للتقييم الخارجي الدوري حيث يتضمن المشاركة الموضوعية الهادفة من أعضاء المجتمع األكثر
تضررا من العنف.
نموذج مركز التعافي من الصدمات
يوصي فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه بأن تقدم المدينة ،من خالل مكتب الوقاية من العنف تمويل بقيمة  1مليون
دوالر إلنشاء مركز التعافي من الصدمات .توفر مراكز التعافي من الصدمات عالج مجاني متجاوب ثقافيًا وإدارة قضايا الناجين
من جميع جرائم العنف ،بصرف النظر عن أي تورط في النظام القانوني الجنائي أو حاالت الهجرة .تقع مراكز التعافي من
الصدمات في المناطق ذات معدالت الجريمة المرتفعة لخدمة الضحايا غير الحاصلين على الخدمات األخرى ،وتلبي احتياجات
الناجين المحرومين بشكل تقليدي ،مثل األشخاص المعرضين للعنف بالشارع والعنف المسلح والمشردين ومثليي الجنس ومزدوجي
التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا والشواذ وثنائيو الجنس والال جنسيون والضحايا والمجتمعات من أعراق مختلفة .كما أن مركز
ال تعافي من الصدمات مخصص بشكل مميز لخدمة الضحايا واالسر المتضررة من الجرائم العديدة ذات الصدمات المعقدة وتتطلب
خدمات شاملة.
يرجى اإلطالع على تقرير التحالف من أجل السالمة العدالة :مراكز التعافي من الصدمات :عالج احتياجات الناجين من الجريمة
المحرومين في تكساس .باإلضافة إلى ذلك ،يرجى اإلطالع على المقالة االفتتاحية لجريدة أوستن أمريكان ستيتس مان من عضو
تحالف الناجين من أجل السالمة والعدالة في أوستن ،الرأي :يجب على مدينتنا أن تقوم بالكثير من الجهود إليقاف دائرة العنف .
كما يرجى اإلطالع على نموذج مركز التعافي من الصدمات .يوصي فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه بأن يقود تشكيل
مركز إدارة الصدمات أشخا ص من المجتمعات األكثر تضررا بالجرائم والعنف والمنظمات المدارة بواسطة والتي تخدم هؤالء
السكان.
خدمات التوعية للمشتغلين في الجنس
التوصيات 460,000 :دوالر للسنة الولى ،ثم  260ألف دوالر سنو ًيا لتمويل خدمات توعية المشتغلين بالجنس من جانب
ولصالح المشتغلين بالجنس .تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:
أ .استطالع بخصوص العنف داخل المجتمع لتعزيز البيانات المتاحة  200 -ألف دوالر
ب .برامج دعم األقران (قائمة المواعيد السيئة ،توجيه دفع األقران) والمساعدة المشتركة  75 -ألف دوالر
ج .التوعية في الشارع وتخفيض الضرر  80 -ألف دوالر
د .حملة الصحة العامة ضد وصمات العار للمشتغلين بالجنس والمشردين والسكان المتعاطين للمخدرات  30 -ألف دوالر
هـ.تدريبات الكفاءة الثقافية لمقدمي الخدمات القانونية /الطبية /االجتماعية في أوستن  75 -ألف دوالر
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الخدمات االقتصادية المجتمعية
التوصيات :توفير مبلغ تمويل أكبر لمشاريع المساعدة المالية في حالة الطوارئ .المساعدة النقدية الفورية تعتبر حاجة أولية محددة
من جانب الناجين من العنف عند محاولة البحث عن األمان والتعافي .يعد توفير السبل للناجين للوصول إلى الحواجز المنخفضة
والمساعدة المالية المرنة والطارئة شيئا ً مهما ً للغاية من أجل الوصول إلى األشخاص األكثر ضعفًا تهميشاً .يمكن للكثير من
الوكاالت والشركاء المجتمعيين استخدام األموال التي من هذا الطابع لدعم األفراد واألسر بشكل سريع وتعزيز تحديد المصير في
أعقاب أعمال العنف وتخفيض الحاجة إلى مشاركة األنظمة الدائمة أو المستمرة لمن ال يرغبون بها .المثال الحالي لبرنامج
المساعدة المالية في "بريدج تو سافيتي" ،وهو برنامج من تحالف سيف ،الممول حاليًا من مدينة أوستن.
.1زيادة عدد الشركاء المجتمعيين الذي يمكنهم توزيع المساعدة المالية الموجزة إلى  5مواقع إضافية على القل في السنة
المالية القادمة.
أ .تقديم توزيع مركزي كخيار لشركاء التمويل اإلضافي لتسهيل األعباء اإلدارية وضمان توجيه األموال مباشرةً إلى
المحتاجين إلى المساعدة المالية.
ب .ال يتطلب الحصول على األموال الحاجة إلى البالغات الشرطية أو مشاركة النظام القانوني.
توصية التمويل:
  75.000دوالر سنويًا/لكل موقع للمساعدة المالية المباشرة في عدد  6وكاالت ( 1حالي 5 ،إضافية) =ً450.000دوالر. تخصيص أموال إضافية للعناصر األدارية والتنسيق لدعم التوزيع المركزي و /أو مكافئ الدوام الكامل /مكافئات الدوام الجزئيفي حالة توزيعها من جانب موظفي الوكاالت  -الشخص في عدد 1 ( 6مكافئ دوام كامل حالي 2 ،إضافيين)= 225.000
دوالر.
 .1توسيع نطاق استحقاق أموال المساعدة المالية الموجزة لجميع الضحايا/الناجين من العنف ،مما يسمح بحصول عدد أكبر
من األفراد واألسر على هذه المبالغ للحصول على موارد السالمة والتعافي.
 .2توفير وصول أسهل للمواصالت الملحقة بالمدينة ،متضمنة تصريح دخول مجاني ومخفض للغاية لمترو العاصمة
للمشاريع /الفراد /الوكاالت الموزعة أموال المساعدة المالية الموجزة.
  150 - 100تصريح مرور سنوي /لكل موقعيُوصى بإدراج المدينة بعض التوصيات المحددة في الصندوق االئتماني للناجين :تقرير فري فورم بناء برنامج مساعدة نقدية فعال
وشامل
عند إنشاء هذه الموارد .يجب على التمويل:
 إعطاء الناجين من جميع أنواع العنف أماكن متعددة للحصول على هذه األموال من خالل منظمات المجتمع الثقافية المتأصلةوالشركاء التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خالل المدينة.
 إدراج خيارات متعددة لكيفية توزيع المساعدة النقدية على األفراد (على سبيل المثال :النقدية ،فينمو ،ال تتطلب حسابات مصرفية). االحتفاظ بمبلغ مالي محدد لألشخاص األكثر تهميشا (األشخاص المصنفين كـ "مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسيوالمتحولين جنسيًا والشواذ وثنائيي الجنس والال جنسيون  +السود والسكان األصليين واألعراق األخرى)،
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 ال تتطلب "إثبات" أو متطلبات استحقاق الستالم النقدية، المرونة بدون قيود عليها، أن يكون متاجا ً للضحايا/الناجين للحصول على موارد التعافي مع هذه األموال ،وليس من موارد السالمة المباشرة فقط، أال يُطلب من األفراد "أن يصبحوا عمالء" لمنظمة أو أن يكونوا مشاركين باستمرار في موقع التوزيع. القدرة على التوزيع بشكل سريع خالل ساعات في نفس اليوم إذا لزم األمر.في الوقت الحالي ،يعد بريدج تو سافيتي مشروعا ً خاضعا ً لرعاية المدينة ومدارة من جانب تحالف سيف ،يسمح بالتمويل لمرة واحدة
لألفراد الذين عانوا من العنف المنزلي و /أو االعتداء الجنسي و /أو االتجار بالبشر خالل الستة أشهر األخيرة .يمكن استخدام أموال
بريدج تو سافيتي في أشياء مثل رسوم طلب اإلسكان أو اإليجار لمرة واحدة أو الودائع أو اإلقامة بالفنادق أو المواصالت إلى أي
ملجأ في الواليات المتحدة األمريكية حيث يرغب الشخص في االنتقال إليه (بالتنسيق مع ذلك الملجأ) ،السالمة والهاتف وبطاقات
الغاز وتذاكر الحافالت والهوية والرعاية باالطفال والتعليم والمساعدة بالعمل والترجمة والمساعدة القانونية والرعاية الطبية والعناية
باألسنان أو أجرة السفر .يُفترض أن يكون بريدج تو سافيتي سريعا ً  --حيث تُوزع األموال خالل ساعات أو في نفس اليوم.
بالنظر إلى تجربة تحالف سيف في برنامج بريدج تو سافيتي ،يتطلع فريق العمل أن سالمة الناجين من العنف ومنعه أن تمول
المدينة المزيد من المواقع المماثلة ،والتي ستكون قادرة على توزيع هذه األنواع من األموال .يمكن أن تستفيد مواقع التوزيع اإلضافية
من التنسيق المركزي حتى ال يتعين على كل موقع تمويل الموظفين بدوام كامل ويمكن أن تتدفق المزيد من األموال بشكل مباشر
إلى من يحتاجونها.
توصيات السكن المجتمعية:
 .1إنشاء برنامج دعم لتحفيز أصحاب العقارات على اليجار بأسعار مخفضة وثابتة للمتحولين جنسيا ً من أعراق مختلفة ذوي
الدخل المنخفض ،على النحو المحدد من خالل برامج توعية المشتغلين في الجنس وبرامج الحد من الضرر .نظراً ألن جزء
من المشروع المرتبط بخطة تنمية المساواة يشمل احتمالية شراء األرض لمنع رفع المستوى االجتماعي ،هذا األمر يساعد
في التأكد من عدم استبعاد هؤالء السكان الناجين من العنف المحرومين من الخدمات.
أ .على سبيل المثال :شراكة مستوصف سانت جيمس والركن ستريت مع مدينة سان فرانسيسكو ":كانت قضية معالجة
مشكلة التشرد ،التي تؤثر بشكل غير متناسب على المتحولين جنسيا ،أولوية لمايور لندن بريد ،الذي أعلن العام الماضي
أن مستوصف سانت جيمس والركن ستريت لخدمات الشباب تم منحهما عقود لمدة سنتين لبرنامج الدعم .ستحصل سانت
جيمس على  490,000دوالر أمريكي سنويًا ،في حين يحصل الركن ستريت على  660,000دوالر .طلب الميزانية
اإلجمالية بقيمة  2مليون دوالر يشمل أيضا  300,000دوالر أمريكي إلدارة حالة استقرار سكن المتحولين جنسيًا لمدة
سنتينhttps://www.ebar.com/news/news//287122 ".
توصية التمويل 500.000 :دوالر سنويًا
 .2تمويل المبادرات التي يقودها المتحولين جنسيا ً من السود حول المدينة ،متضمنة صندوق ائتماني لإلسكان االجتماعي بما في
ذلك وحدات السكان التي تخدم بشكل تقليدي السكان المحرومين من الفراد السود المتحولين جنسيًا الناجين من العنف
الحكومي والعنف بين الفرادً.
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أ .على سبيل المثال :قيادة المتحولين السود ألوستن 500 :ألف دوالر لتكلفة المنزل و 40ألف دوالر لعدد راتبي مدير
منزل بدوام جزئي 40 ،ألف دوالر لراتب اإلداري 10 ،آالف دعم قانوني 5 ،آالف تدريبات تنمية الفريق 5 ،آالف
إمدادات.
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توصية تمويل اإلمدادات  600.000:دوالر سنويًا
 .3باإلضافة إلى ذلك ،واعترا ًفا بالتداخالت المحتملة مع توصيات اإلسكان المجتمعي  1و ،2يجب على المدينة :زيادة وتنويع
تمويل دعم السكان ،متضمن العانات ،الصندوق االئتماني لإلسكان وإسكان الزمات /الطوارئ وتوفير القامة على شبكة
سالمة الفنادق وإيصاالت الطعام وإنشاء صندوق دائم لعالج أزمة السكان بمدينة أوستن .يجب االهتمام بـ وإيالء عناية
خاصة بالضحايا /الناجين الذين يتعرضون أيضا النعدام المن و /أو التشرد والضحايا /الناجين من العنف المنزلي واالعتداء
الجنسي واالتجار بالبشر .ال يتطلب توفر النقود إنفاذ القانون و /أو البالغ والتعاون .بعض الخيارات المتنوعة تشمل برامج
شبكة سالمة الفنادق ،أحد األمثلة عليها يتمثل في ثارفيف تو ثريف المتواجد بالفعل في مجتمعنا ،ممول حاليًا من جانب مدينة
أوستن وبحاجة إلى تمويل إضافي .تمتد هذه الحاجة بالتأكيد إلى األفراد الذين عانوا من العديد من أنواع العنف ،متضمنة
الضحايا /الناجين الذين يعيشون في مخيمات للمتشردين الراغبين في الحصول على الموارد طويلة المدى ،متضمنة اإلسكان
االنتقالي أو الداعم .الكثير من الضحايا /الناجين معرضين للخطر لكن ال يمكنهم الحصول على ملجأ سريعًا وعليهم االنتظار
على قوائم االنتظار المآوي ،وفي هذه األثناء يحتاجون إلى مكان آمن للذهاب إليه .توفر مؤسسة سرفايف تو ثريف سكن مؤقت
لألفراد المعرضين للعنف المحلي واالعتداء الجنسي ،ولألشخاص المعرضين للنزوح والتشرد ،عندما يكون الملجأ متاح من
خالل شبكة فنادق على مستوى المقاطعات الخمس في أوستن والمقاطعات المجاورة .يسكن هؤالء األفراد في أجنحة فندقية
متوفرة مع مطابخ صغيرة ومرافق غسيل حتى  45يوما وإعطاء الطعام والموارد المشابهة مثل إدارة الحاالت واالستشارات
عن بعد .كما يوفر التمويل لمرة واحدة بدالت مواصالت وودائع سكن /رسوم الطلب ومبالغ السفر والمصاريف المتعلقة بتحقيق
االستقرار لهم في السكن شبه الدائم /الدائم .توفر هذه البرامج للضحايا الطالبين المساعدة خيار فوريا ً عند الشعور بالعنف.
نتوقع بأن هذه التوصية سيتم وضعها في االعتبار من جانب العديد من فرق عمل القوة الخاصة لحماية السكك الحديدية وطلب
العناية العاجلة والخاصة والدائمة واالستثمار بما يتماشى مع قيم فريق العمل والتوصيات الشاملة لسالمة الناجين من العنف
ومنعه.
توصية التمويل  15.000.000:دوالر سنويًا
تقديم التمويل لتنفيذ التوصيات االقتصادية لفريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه (يرجى االطالع أعاله) في أي
مواقع دعم إسكان ممولة من جانب المدينة (المساعدة المالية الموجزة وزيادة الوصول إلى المواصالت التابعة للمدينة)ً.
الوقاية المجتمعية
التوصيات:
 .1في السنتين الماليتين التاليتين ،تمويل ما ال يقل عن  3برامج أو مشاريع توسع أو تعزز من جهود الوقاية الدراسية
الحالية وحسب المكان وخارج المنهج الدراسي والدعم البوي و /أو جهود الوقاية المجتمعية الضافية؛ توسيع عدد
البرامج الممولة و /أو مبلغ التمويل في السنوات المالية الخيرة.
توصية التمويل 500.000 :دوالر سنو ًيا
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 75.000دوالر لمكافئ الدوام الكامل.
 25.000دوالر كحد أدنى إلمدادات البرنامج والدعم المباشر للمشاركين.
 20.000دوالر /المكان ،لتوسيع البرامج حسب الموقع و /أو خارج المنهج.
يوصي فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه بأن تنوع مدينة أوستن من أموال الوقاية ،وخاصة من خالل التمويل غير
الناتج من النظام القانوني الجنائي واالستثمار بدالً من يستثمر في برامج منع العنف المجتمعي الالمنهجي وغير المستندة إلى
األنظمة التي تدعم قيم إطار عمل إعادة التوطين (المدارس  ،والمجمعات السكنية  ،واألحياء  ،وما إلى ذلك) .تعتبر الوقاية
طريقة فعالة وذات كفاءة مالية لتحريك الجهود نحو الحد من العنف "نظريًا" واالستثمار في وخدمة األفراد واألسر بطريقة
مواتية وصحية غير قائمة على األزمات .هنا في أوستن ،تحدث الكثير من أنواع أنشطة الوقاية الرئيسية والثانوية والثالثية
بالفعل في المجتمع وفي المنظمات غير الربحية؛ رغم ذلك يلزم الحصول على مزيد من التمويل ،خاصة من أجل التأكيد الثقافي
على فرص المشاركة والوصول إلى عدد أكبر من الشباب والرجال.
تتضمن برامج اآلداب والرياضة والبرامج المؤكدة ثقافيًا التي تشمل األمثلة المحلية مثل يوث رايز تكساس ،كرييتيف أكشن
وأوتيوث ،على استراتيجيات الوقاية األولية التي تتضمن إمكانية بناء المجتمع وتعزيز األنشطة الصحية والتشاركية للشباب.
هذه األنواع من البرامج غالبًا ما تتعرض أوالً لتخفيض التمويل خالل فترات المصاعب المالية في المجتمع والحاجة إلى
النهوض مع خروج مدينتنا من جائحة كوفيد وأزمات ما بعد العاصفة .تشمل المنظمات الشعبية ،بما في ذلك مان إن مي التي
تعمل على "تثقيف وتعزيز ودعم الرجال نحو الرجولة المسؤولة واألبوية "،تقوم بعمل وقائي هادف وتوصل إلى اآلباء أينما
كانت مجتمعاتهم أي شئ بداية من الوجبات في الحدائق العامة إلى مجموعات األعمال األبوية .يجب أن تكون البرامج قائمة
حسب المكان وتشمل على وجه الخصوص أجزاء المدينة المتضررة تاريخيًا من التجريم المفرط؛ يجب ضمان أن تكون
األموال المدفوعة مساوية لهذه الجهود ،على األقل ،أن تكون متساوية مع ما تم إنفاقه مسبقًا على الشرطة في هذه المناطق من
المدينة .تعتبر هذه األنواع من البرامج أمرا فعاالً ،مجدي من الناحية المالية ويمكن تنفيذه بسرعة في أنحاء المدينة؛ حيث تثري
تلك األ نواع ،والخدمات والموارد المجتمعية التي لم يتم تخيلها حتى اآلن ،ستثري األحياء والمناطق األخرى بالموارد التي
يمكنها منع العنف والتي تدمر استثمار المدينة.

 .2كما يعلن فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه أيضا عن دعمه لتوصيات فريق عمل إعادة استثمار المساواة
المجتمعية .تُمثل األموال النقدية لالحتياجات األساسية والتمويل المجتمعي داخل مراكز األحياء نهج "شعبية "واعدة لمنع
العنف.
خيارات التعليم ومشاركة األزمات غير الشرطية والتعافي
يجب على المدينة تخصيص التمويل والموارد لمساعدة الضحايا /الناجين على فهم خيارات التعافي والمساءلة الخاصة بهم
خارج النظام القانوني الجنائي .تشمل فرص رفع الوعي ما يلي:
•

إنشاء صفحة على الموقع اإللكتروني للمدينة يوضح خيارات التعافي والمساءلة

• تدريب  311مشغل على كيفية مساعدة األشخاص في األزمات في العثور على موارد متجاوبة ثقافيًا
• الشراكة مع المنظمات المجتمعية للمشاركة مع األفراد حول ما يجب فعله في األزمات وكيفية الوفاء باالحتياجات على
المدى الطويل.
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مدينة أوستن الداخلية
صندوق إحالة الصحة العقلية
 360 .1ألف دوالر سنويًا لتوسيع البرنامج إزالة حساسية حركة العين وإعادة المعالجة وإعادة المعالجة التدريبي المتاح حاليًا
مع خدمات الضحايا ،وتقديم أيضا الوصول المجاني إلى طرق التعافي األخرى ،والتي قد يكون بعضها قد يكون شائع ثقافيًا.
أ .تبلغ تكلفة برنامج ازالة الحساسية لحركة العين وإعادة المعالجة  50ألف سنويًا لتدريب المعالجين المجتمعيين على تبادل
الخدمات العالجية المجانية للضحايا /الناجين بصرف النظر عن حالة اإلبالغ.
ب .يمكن للمنظمات المجتمعية العديدة الوصول إلى قائمة إحالة العالج؛ نوصي بفتح هذه القائمة للمنظمات المحيلة إلى أي
مجموعات تخدم الناجين /الضحايا من الضرر.
ج .يدفع هذا الصندوق بشكل مباشر مقابل خدمات التعافي بدالً من طلب الضحايا /الناجين تقديم مقابل لها
د .يشمل  60ألف دوالر لـ  1/2مكافئ الدوام الكامل لتنسيق التمويل.
السالمة للمشتغلين بالجنس
يوصي فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه بإفراج المدينة عن األفراد المقبوض عليهم ووقف القبض على األفراد بتهمة
الدعارة والبغاء .يجب على المدينة أن تدافع عن المقاطعة لرفع التهم وشطب سجالت األفراد المدانين مسبقًا.
كما يجب على المدينة أن تدعو إلى أنهاء محكمة فونيكس ،وبدالً من ذلك ،أن تُحيل األفراد إلى برامج توعية المجتمع المحلي ذات
الصلة باحتياجاتهم ،مثل برامج توعية المشتغلين بالجنس وبرامج الحد من الضرر .في حالة عدم تواجد البرامج المالئمة أو إذا كانت
ليست قوية بما يكفي لتلبية الحاجة ،يجب االستثمار في الدفع إلى األشخاص القائمين على أداء العمل بالفعل في المجتمع لمواصلة
وبناء القدرات.
يعد إلغاء تجريم العمل بالجنس هدفنا النهائي ،ومقاومة الغاء التجريم الجزئي مثل "النموذج الشمالي" الذي يحمي المشتغلين بالجنس
لكن يجرم عمالئهم ،وبالتالي يزيد من حوادث العنف وانعدام السالمة والقدرة على الفرز للمشتغلين بالجنس.
في بالتيمور ،لن يتم النظر في العديد من المخالفات البسيطة ،متضمنة الدعارة وحيازة المخدرات والتعدي على ممتلكات الغير
وفتح الحاويات والتبول في األماكن العامة وحيازة المعدات ومحاولة توزيع المخدرات ومخالفات المرور البسيطة .هذه هي التهم
التي تستخدم لتجريم األشخاص بالشارع واألشخاص الذين بدون مسكن .في حين أن جرائم القتل ازدادت بنسبة  %30في 2020
في أنحاء الدولة ،في بالتيمور ،انخفضت جرائم العنف بنسبة  %20مع استخدام هذا النهج .في ضوء التداخل الكبير بين األشخاص
المعتمدين على تجارة الجنس والمتعاطين للمخدرات ،واألشخاص بدون منزل ،اتباعا لنهج بالتيمور في وقف مقاضاة جميع
الجرائم الصغيرة على هذه القائمة  -مع إدراج اإلغراء عن قصد أيضا حتى ال تخلق نموذج الغاء تجريم جزئي يتسبب في مزيد
من الضرر -ويعمل بشكل مباشر على إنشاء بيئة أكثر أمانًا ألكثر األعضاء تهميشا بمجتمعات أوستن.
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المكتب المستقل للرقابة على الشرطة
فريق عمل سالمة الناجين من العنف ومنعه يدرك وجود عنف محدد في مدينتنا مرتكب من جانب الشرطة وأن درجة ونوع السلطة
واالمتياز الممارس من جانب الضباط المتسببين في الضرر يتطلب تحريات خاصة مكافأة وعملية مساءلة .من غير الواقعي اإلبالغ
عن هذا العنف إلى اإلدارة المتسببة به وغير مقبول للكثير من الضحايا ويمكن أن يكون مكتب المراقبة على الشرطة أحد الخيارات
القابلة للتطبيق؛ تهدف الكثير من الحلول المحددة من جانب هذه المجموعة إلى تقديم موارد بديلة للناجين ،لكننا وجدنا أنه ال يمكن
تحقيقها بشكل كامل بدون جهة مساءلة ومحاسبة مستقلة لعالج ضرر الشرطة طالما أن إدارة شرطة ال تزال موجودة في أوستن.
يوصي فريق العمل بنقل مكتب المراقبة على الشرطة من مكتب مدير المدينة إلى وظيفة مقارنة لمدقق المدينة ،مع سلطة وإمكانية
الوصول للعمل بشكل كامل مع المدينة واإلدارة لالستجابة لحاالت ضحايا عنف الشرطة.
اإلبالغ اإللزامي
تدرك سالمة الناجين من العنف ومنعه أن ممارسات اإلبالغ المفرطة تضر بالناجين وال تشجع على طلب المساعدة خالل و /أو في
أعقاب العنف بين األشخاص والتسبب في زيادة حاالت عدم المساواة المضرة والعنصرية العنيفة المتعمدة .بناء على ذلك ،نوصي
بمراجعة إدارة شرطة أوستن وتعديلها لسياساتها فيما يتعلق باإلبالغ اإللزامي مع المشاركة الفعالة من خدمات الضحايا؛ خاصةً،
إعادة تقييم وتعديل الممارسة الحالية المتعلقة باإلبالغ إلى إدارة خدمات األسرة والخدمات الوقائية في جميع أمثلة االستجابة للناجين
الذين لديهم أطفال .مع التصدي لحقيقة أن الممارسات الحالية تؤثر بشكل غير مالئم وسلبي على الناجين من العنف المحلي وأسرهم
ومجتمعاتهم.
مكتب منع العنف
سيكون مكتب منع العنف  -المكتب المدني األول في أوستن على اإلطالق المخصص للسالمة المجتمعية ومنع العنف  -مخصص
بشكل محدد لدعم عمل فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة مع المضي قدما .نوصي بإنشاء المدينة ائتالف دائم لمنع العنف مكون
بشكل أساسي من فريق عمل إعادة تصور السالمة العامة مع إضافة الناجين والشباب واألفراد ذوي التجارب الحياتيه من األحياء
األكثر تضررا لتوجيه تطوير برنامج مكتب منع العنف وأولويات الميزانية من خالل تعزيز السلطة قوة – بدون إفراط فيه -المجتمع.
التوصية  500,000 -دوالر لتسهيل عملية التخطيط االستراتيجي المجتمعي المتأصل في مبادئ العدالة العرقية والشمول والشفافية
وتقرير المصير والمشاركة في اتخاذ القرار .خالل هذه العملية ،من الضروري دمج الفرص للتعافي من الصدمات الجماعية .على
سبيل المثال ،التصميم المجتمعي للمساواة الناشئ من خالل معمل التفاعالت اإلبداعي يعد عملية حل مشكالت ابتكارية مميزة قائمة
على المساواة وبناء التواضع ودمج التاريخ وممارسات التعافي لمواجهة التفكك المجتمعي والمشاركة مع المجتمع في حل القمع
الممنهج .يوجد نموذج آخر مطور من جانب د /ليزلي آن نويل ،المدير المساعد لتصميم التفكير للتأثير االجتماعي وأستاذ الممارسة
في جامعة تولين ،فقد استخدمت نهجا ً معدل للتفكير التصميمي ،يبدأ باالنعكاس على هوية الفرد وهويات اآلخرين وكيفية ظهورها
في عملية التصميم والحلول المقترحة .يساعد هذا النهج األشخاص في مراعاة التنوع ،ومالحظته ،ورؤيته ،والنظر إليها كنقطة قوة
في عملية التصميم ،مع إنشاء حلول مشتركة ذات صلة بمختلف المستخدمين .باستخدام هذا النهج ،فقد تعاونت مع مؤسسات مدينة
الهالل إلنشاء حلول ممكنة لتحسين العالقات بين إدارة شرطة نيو أورلينز والمقيمين في نيو أورلينز.
التوصية  500 -ألف دوالر لبناء القدرات المحلية لتقييم ومراقبة واالستفادة من البيانات ذات الصلة بالعنف من مختلف المصادر.
يجب أن يشمل ذلك إنشاء فريق مراجعة جرائم القتل وهو برنامج قائم على األدلة التي تحاول تقليل جرائم القتل وحوادث إطالق
النار غير المميتة من خالل عملية مراجعة حاالت متعددة المستويات والتخصصات والوكاالت تهدف إلى تحديد فجوات النظام
والفرص .يرجى اإلطالع على ،مراجعة جرائم قتل ميلووكي.
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التوصية  2 -مليون دوالر كأموال مباشرة لتنفيذ ومراقبة وتقييم االستراتيجيات التجريبية لتعطيل دورة العنف المجتمعي في األحياء
األكثر تضررا بعنف الشرطة .توجد عدة نماذج في أنحاء الدولة التي أظهرت انخفاضا ً مباشراً وطويل المدى في العنف المسلح .هذه
االستراتيجيات المثبتة لها مبادئ مشابهة وأفضل الممارسات العامة ،متضمنة:
• تحديد والتركيز على األفراد والمجموعات واألحياء األكثر عرضة لخطر التورط في العنف المسلح؛
•

جذب أولئك األفراد إلى عالقة ثقة مع عمال توعية مدربين ومالئمين ثقافيا ً ذوي خبرات حياتية ذات صلة يربطون المشاركين بالخدمات الشاملة
وعمليات الدعم والفرص التي توفر بدائل للعنف؛ و

•

بناء الثقة مع األشخاص الرئيسيين في المجتمع لمعرفة النزاعات الجارية ،وعمليات االعتقال األخيرة وحاالت اإلفراج من السجون األخيرة والنزاعات
األخرى ،باستخدام أساليب الوساطة لحلها بأمان.

في المستقبل ،يمكن ترقية النموذج التجريبي من خالل دمج عناصر تمنع العنف في "المراكز" المجتمعية للحي والمقترحة من خالل
فريق عمل إعادة استثمار المساواة.
خدمات الضحايا
تؤدي خدمات الضحايا دور حيوي في إدارة شرطة أوستن وستتعرض سالمة ورفاهية الناجين والضحايا للضرر من خالل االنفصال
المادي إلدارة شرطة أوستن قبل وقوع التغيير التحولي داخل اإلدارة.
 .1يتطلب فصل خدمات الضحايا إداريًا من إدارة شرطة أوستن ما يلي:
أ .الوصول الكامل إلى تقارير المخالفة وراديو الشرطة وكاد وفيرسادكس (جميع تقارير نظام معلومات العدالة
الجنائية).
ب .الوصول إلى الضحايا في المكان األولي للشرطة (عند إرسال دوريات الشرطة).
ج .المكان المشترك الفعلي لموظفي خدمات الضحايا داخل الوحدات المحلفة المخصصة الخاصة بهم.
 . 1زيادة القدرة على الدفاع عن الضحايا /الناجين عند تمكن المدافعين عن خدمات الضحايا من قراءة وإدخال
المالحق والتنسيق.
 .2ضمان توفر مستشاري خدمات الضحايا في جميع األوقات عند حضور الضحية لإلدالء بشهادته.
 .3الحفاظ على االنضباط والتوازنات -قد يشهد موظو خدمات الضحايا القضايا قبل أن يُدركها العامة.

 .4تعزيز بناء العالقات حتى يتمكن المدافعين من تصعيد أصوات الناجين.
د .يجب أن تكون خدمات الضحايا آخر الوحدات المادية المنفصلة ،ويجب أن يكون االنفصال مبلغًا عنه ومستمداً من جانب
المجتمعات األكثر تعرضا للضرر ومدافعي المجتمع الناجين وقيادة خدمة الضحايا.

.

72

ARABIC

 .2التوصية – يجب على مدير مركز خدمة الضحايا أن يرفع التقارير إلى المدير المساعد للمدينة فيما يتعلق بالسالمة العامة أو
مسؤول الشرطة إلدارة شرطة أوستن.
أ .من المقرر إدراج مدير مركز خدمات الضحايا في اجتماعات القيادة واالجتماعات التنفيذية ويحصل على الوصول المنتظم إلى
مدير إدارة شرطة أوستن للتواصل والتعاون.
ب .يعمل ذلك على تثقيف األشخاص المسؤولين عن الخدمات بأن التي يقدمها مركز خدمات الضحايا ،بما في ذلك الخدمات
المباشرة للعمالء والتدريب المجتمعي وعلى إنفاذ القانون وخدمات البرمجة األخرى.
ج .ويضمن ذلك أن يكون لمركز خدمات الضحايا صوت على طاوالت اتخاذ القرار.
 .3التوصية  -يجب أن تعكس ميزانية إدارة شرطة أوستن القيمة القيمة التي تصل إلى الضحايا .في ضوء ذلك ،يجب أن تكون رواتب
خدمة الضحايا تنافسية وال تنخفض قيمتها باستقطاع االستحقاقات أو استبدال الوظائف المطلوبة بالوظائف المؤقتة .يجب أن يحصل
مستشاري خدمة الضحايا على راتب مماثل لراتب المستشارين المتمرسين في مجتمعنا ومساوي لراتب الموظفين المهنيين لخدمة
الضحايا في المجتمعات المماثلة من حيث الحجم.
 .4التوصية  -تخصيص  30ساعة تدريبية (حاليًا  16ساعة) للمتدربين وتدريب لمدة ساعتين سنويًا لضباط الدوريات ودمجها مع
التدريب الميداني للضباط وإعادة التأهيل .تنسق خدمات الضحايا مع وكاالت خارج الخدمة لتوفير التدريب على دور خدمات الضحايا
واالستجابة لصدمات الناجين ودراسات الحالة ولعب األدوار وحقوق الضحايا مع التأكيد على التفاعل اإليجابي مع ممثل الناجين من
شتى مجتمعات أوستن .في حين أنه توجد عناصر أخرى لفريق عمل إعادة التصور التي تركز على التدريب الشرطي المتعلق بتاريخ
األعمال الشرطية والمساواة والتواضع الثقافي ،يتحمل مركز خدمات الضحايا مسؤولية جزء التنسيق ،تجاه الضحايا والشهود والناجين
من الجرائم والصدمات والعنف.
 .5التوصية  -االنتقال إلى نموذج يحصل بموجبه كل الناجين من االعتداء الجنسي على خيار التحدث إلى أحد ضباط الدورية أو
مستشار خدمات الضحايا أو كليهما ،على أن يكون المستشار أول نقاط االتصال (سواء عبر الهاتف أو أخذ زمام المبادرة في مسرح
الجريمة) ،وبالتالي يعرف الناجي ما يمكن للمستشار عرضه وخياراتهم فيما يتعلق باإلبالغ.
أ .يحصل المستشارون على مزيد من الخبرات والتجارب؛ ويستجيب المستشارون لمكالمات جرائم الجنس أسبوعيًا وأحيانًا يوميًا.
بينما يستجيب الضباط لمكالمات جرائم الجنس بشكل أقل (أحيانًا كل شهرين).
ب .تدريب  40+مستشاراً على مقابالت عالج الصدمات لغرض الحصول على تقرير أكثر سهولة من تدريب المئات من الضباط.
ج .من المهم االستمرار في إشراك سلطات إنفاذ القانون في حالة اتصال الناجي بـ  911لإلبالغ.
 .1وذلك للوفاء بتوقعات المتصل (قد يفضل التحدث إلى ضابط الشرطة عن أي شخص آخر).
 .2ما لم يكن من المعروف أن المكان آمن (مثل :المجرم غير متواجد بالموقع ،وثبات الشخص الناجي بشكل
كافي للكشف عن وجود أحد األشخاص من غير المسؤولين عن إنفاذ القانون لتقديم المساعدة...إلخ) فمن المهم
أن يكون هناك إنفاذ القانون.
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 .6التوصية  -تتعاون خدمات الضحايا مع مكتب المساواة وأصحاب المصلحة المجتمعيين لتنفيذ الفرص المقدمة حتى اآلن
من المجتمع  +مجموعات تقييم المساواة إلدارة شرطة أوستن :إدارة شرطة أوستن ،تقرير قسم خدمات الضحايا.
أ .وضع معايير ملموسة للمساواة وعمليات التقييم
ب .وضع وتنفيذ وحدات تدريبية على المشاكل العرقية الرئيسية كجزء من عملية التوظيف والتدريب والتوجيه واإلعداد للعمل
ج .التعاون مع مكتب المساواة والمجتمع لوضع وتنفيذ مقاييس مساءلة محددة لضمان الممارسات العادلة
اإلجمالي22,445,000 :
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