
مشارکت جوامع 
!ه عنوان !خ+* از نقشه راە اس34ات76ک ضد نژاد پرس4? خدمات DلFس HلIری (CPS)، ما پFشنQادات در مورد نحوە

مقا!له !ا نژاد پرس4? سازمان Sافته را از جوامع بوY، سZاە پوست و !ا نژادهای دSگر HلIری جمع آوری خواهZم کرد. 
 
نZاز !ه گفتگو !ا اعضای جامعه که مستقZما درگ3i و تحت تاثD 3iلFس بودە اند برای ارائه دSدlاە های خود و

همچنnoi گفتگو

!ا اعضای خدمات DلFس HلIری برای Hمک !ه طراl qام های مشخص !عدی برای نقشه راە اس34ات76ک وجود دارد. 
 

این فرآیند مشارکت شامل همxاری !ا گروە روا!ط بوH ،Yمیته های اقدام ضد نژاد پرس4? (ARAC)، هZات ها~حلقه
های

 .(CPC) ری استIلH سFلD سیونFمH م اجرا   اص  وZمشاورە، اصناف، ت

 
!ه عنوان !خ+* از این ط ح، ما Y خواهZم روی گفتگوهای گذشته Hار کردە و از شما !خواهZم دSدlاە ، تج  Zات و

نظرات

خود برای ساخت شQری که همه  سا نH noiلIری در آن احساس امنZت کنند را !ا ما !ه اش34ا  !گذار7د. این نظرات !ه DاSه 
ر7زی اقدامات مشخص برای رسZد  !ه نژاد پرس4? سازمان Sافته و تغی3i سFستم ها Hمک خواهند کرد. 

 

ضد نژاد پرس45 چ7ست؟  
عمل مقا!له فعاالنه !ا نژاد پرس4? از ط 7ق حماSت از تغی3iات در زند  سZا ، اقتصادی و اجتما . ضد نژاد پرسS ?4ک 

رو7کرد فردی است که Y تواند در سط ح فردی، سازماo  و سFست  گنجاندە شود. 

 
چه ک; این <ار انجام A دBد؟

این اس34اتژی !صورت مش34ک توسط این عوامل در حال طراq است: 

• گروە Hمیته اقدام ضد نژاد پرس4? خدمات DلFس HلIری 
• مشاوران خار q: نQاد ا شن دSگنی4?، هب توس Hا¡سالت نگ Hال¤تیو 

 
سازمان ها، گروە ها و افراد ¥سZار دSگری ن3oi !ه شxل د¦ !ه این اس34اتژی Hمک خواهند کرد.

 
چه ک; فرآیند مشارکت در جوامع را BداFت خواBد کرد؟

!ا این که خدمات DلFس HلIری بودجه این ط ح را تامY noi کند، نQاد های ا شن دSگنی4? و هب توس Hال¤تیو !ه

صورت 

نظرات خود مستقZم !ا افراد بوY، سZاە پوست و نژادهای دSگر، گروە ها و سازمان ها برای !ه اش34ا  گذاشno4 تج  Zات و

برای تغی3i تماس خواهند گرفت. آنQا !ا سازمان ها و گروە ها   که از ق§ل روی ضد نژاد پرسH ?4ار کردە Sا همxاری

نزدS¨ !ا 

جوامع بومZان Sا نژادی دارند همxاری خواهند کرد. 

 
ا شن دSگنی4? و هب توس Hال¤تیو تج  Zات خود در زمینه ضد نژاد پرس4?، تغی3iات سازمان Sافته، تج©7ه و تحلZل

و تدو7ن
سZاست ها، مشارکت د¦ جوامع و اSجاد گزارش های عم  را !ه صحنه Y آورند. 

 
شما Jا چه ک; صحMت خواNBد کرد؟

ما دو مرحله مشارکت خواهZم داشت. اول !ا اها» HلIری که تج  ه نژاد پرس4? را داشته و !ا خدمات DلFس HلIری
تعامل 

داشته اند. این گروە شامل ق  انZان جرم و خانوادە آنQا، بومZان، سZاە پوستان، جواناo  که تحت تاث3i نظام عدالت

کZفری 

قرار گرفته اند و افراد !ه حاشZه راندە شدە که در خZا!ان ها هس¬ند Y شود. 
 
 



چگونه A توانم مشارکت داشته Jاشم؟
 

گروە Bای مشارک45 شMکه: ما !ه طور خاص در حال اSجاد تعامل گروە های هدف برای دس¬Zا   !ه در  عمیق از
تج  Zات هر جامعه از DلFس و جرم هس¬Zم. 

 
ا®ر !ا هر Sک از موارد ز7ر احساس تعلق Y کنZد و !ه آن عالقه دار7د روی لینک آن HلZک کنZد: (۱) ق  انZان جرم و

خانوادە آنQا، (۲) افرادی که در خZا!ان درگ3i بودە اند، (۳) جواناo  که تج  ه نظام عدالت کZفری را دارند، (۴) اها» سZاە 
پوست HلIری و (۵) بومZان. 

 
گروە های !دون لینک از ط 7ق روش های متفاو4  جذب خواهند شد.

 
روYدادBای تعامل گس5\دە تر: ا شن دSگنی4? رو7دادهای تعام  را !ا همxاری !ا سازمان ها و گروە های اجتما  برگزار
خواهد کرد. پورتال ما Sا Hانال های رسانه های اجتما  خدمات DلFس HلIری را برای اطالع از تار7ـــخـ ها و اطالعات

بFش34 برر  کنZد. 

 
Jا اطالعات جمع آوری شدە از جوامع چه <ار خواNBم کرد؟

تماY اطالعات و نظرات !ه اش34ا  گذاشته شدە توسط جوامع !ه طراq قدم های !عدی در نقشه راە اس34ات76ک ضد

نژاد پرسH ?4مک خواهند کرد. ¹س از تxمZل، این موارد !ا جوامع !ه اش34ا  گذاشته خواهند شد تا اطمینان حاصل
شود که صدای جوامع !ه طور دقیق و اصZل منعکس شدە است. 

 
همه دادە های این ط ح !ه نام شما Sا اطالعات دSگری که منجر !ه شناسا   شما شوند مرت§ط نخواهند بود. !ا این حال

ما

!ازخورد ها را !ا اطالعات جمعی4? مرت§ط خواهZم کرد. !ه عنوان مثال: «Sک سالمند بوY ۵۸ ساله ...... را !ه اش34ا  
گذاشت.» 


