
المشاركة المجتمع� ة 
ئ تعالج 

كجزء من خ��طة الط��ق اإلست�ات�ج�ة لمكافحة العن�ة يف� دائرة ش�طة كالجاري، سنقوم بجمع
التوص�ات التي
ف� كالجاري. 

العن�ة المنهج�ة من المجتمعات األصل�ة والسود والمجتمعات العن�ة ي
 

هناك حاجة للتحدث مع أعضاء المجتمع الذين شاركوا �شكل مباش� وتأثروا بالش�طة لتقد�م وجهة نظرهم،

باإلضافة إ�

ف� تط��ر خطوات تال�ة ملموسة لخ��طة الط��ق االست�ات�ج�ة. 
التحدث مع أعضاء خدمة ش�طة كالجاري للمساعدة ي

 
،(ARAC) تتضمن عمل�ة المشاركة هذە العمل مع ف�ق العالقات مع السكان األصلييفن ، ولجان مكافحة العن�ة

والمجالس

 .(CPC) الدائرة االستشار�ة، والنقابات، وف��ق الق�ادة التنف�ذ�ة، ولجنة ش�طة كالجاري /
 

كجزء من هذا المش�وع، س نستن د ع� المحادثات السابقة ونجعل�م �شاركون برؤ�تكم وخب�اتكم

وأفكاركم إل�شاء مدينة �شعر

ف� خلق إجراءات ملموسة للتصدي للعن�ة المنهج�ة وتغيي� 
فيها جميع سكان كالجا ري باألمان. ستساعد هذە األفكار ي

األنظمة. 

 
ما ھي مكافحة العنصریة؟

ف� الح�اة الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة. تم�ل 
العمل ع� مكافحة العن�ة بفعال�ة �كون من خالل الدعوة إ� تغيي�ات ي

مكافحة العن�ة إ� أن تكون نه�جا فرد��ا �مكن دمجه ع� المست��ات الفرد�ة والمؤسس�ة والنظام�ة. 

 
من یقوم بھذا العمل؟

يتم تط��ر االست�ات�ج�ة باالشت�اك مع : 

ف� دائرة ش�طة كالجاري ، 
• ف��ق لجنة مكافحة العن�ة ي

 Habitus Consulting Collective ،ActionDignity :المستشارون الخارجيون •
 

ف� �شك�ل االست�ات�ج�ة.
س�كون هناك العد�د من المنظمات والمجموعات واألفراد اآلخ�ن الذين س�ساعدون ي

 
من سیقود عملیة المشاركة في المجتمع ؟

Habitus Collective و ActionDignity بينما تقوم دائرة ش�طة كالجاري بتم��ل المش�وع، ستتواصل 
مباش�ة مع السكان األصلييفن والسود والمتنوعيفن من األفراد والمجموعات والمنظمات لتبادل الخب�ات

واألفكار من أجل التغيي�. س�عملون مع

ئ تعمل بالفعل ع� مكافحة العن�ة، أو الذين �عملون �شكل وثيق مع المجتمعات األصل�ة 
المنظمات والمجموعات التي

والعرق�ة. 

 
�، وتحل�ل الس�اسات، وتط��ر

تقدم ActionDignity و Habitus Collective خب�ة يف� مكافحة العن�ة، والتغيي� المنهبي
الس�اسات، و�ش�اك المجتمع، و��شاء تقار�ر قابلة للتنف�ذ . 

 
مع من یتم التحدث؟

س�كون هناك مرحلتان من المشاركة. البدا�ة ستكون مع سكان كالجاري الذين لديهم خب�ة بالعن�ة والذين

تفاعلوا مع دائرة ش�طة كالجاري. و�شمل ذلك ضحا�ا الج رائم وأ�هم، والسكان األصلييفن، والسود، والشباب
الذين تأثروا بنظام العدالة الجنائ�ة واألشخاص المهمشيفن للغا�ة والذين �فت�شون الشوارع . 

 
 



كیف یمكننا المشاركة؟

مجموعات المشاركة ع� الشبكة: نقوم ع� وجه التحد�د ب�عداد مشاركة جماع�ة مستهدفة ال�تساب فهم

 عميق ل�ل 
تج��ة مجتمع�ة تتعلق بالش�طة والج��مة . 

 
ف� إحدى الفئات التال�ة، فانقر ع� الرابط للتسج�ل إذا كنت مهت�ما: (1) ضحا�ا الج رائم وأ�هم، (2)

إذا وجدت نفسك ي
ف� نظام العدالة الجنائ�ة، (4) فئة السو د من سكان كالجار ي 

األشخاص الذين �فت�شون الشوارع، (3) الشباب الذين لديهم خب�ة ي

و (5) السكان األصليون. 
ئ ل�س لديها روابط. 

سيتم التوظ�ف بطرق مختلفة للمجموعات التي

فعال�ات مشاركة أوسع: ستستض�ف ActionDignity فعال�ات المشاركة بالش�ا�ة مع المجموعات و
المنظمات المجتمع�ة. 

� CPS الخاصة بنا لمعرفة التوار�ـــخـ والم�د من المعلومات. 
تحقق من بوابتنا أو قنوات وسائل التواصل االجتماي

 
ماذا سنفعل بالمعلومات التي یتم جمعھا من المجتمع ؟

ف� تط��ر الخطوات القادمة لخ��طة الط��ق االست�ات�ج�ة لمكافحة 
ستساهم جميع المعلومات واألفكار التيئ �شاركها المجتمع ي

ت�. 
العن�ة. بمجرد االنتهاء، ستتم مشاركته ا مع المجتمع لضمان تمث�ل صوتهم بدقة و�شكل حق�ي

 
لن يتم ر�ط جميع ب�انات المش�وع باسمك أو بأي معلومات أخرى �مكن أن تحدد ه��تك. ومع ذلك ،

سنقوم ب��ط المالحظات

 بالمعلومات الد�موغراف�ة. ع� سب�ل المثال: "شيخ من السكان األصلييفن يبلغ من العمر 58 عا�ما

قام بمشاركة ..." 


