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ق من سياسات المساواة، ومجموعات المساواة، والبيانات والتقارير عىل موقعنا 
َّ
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ي عام OEIتأسس مكتب المساواة والشمول )
 
( ف

 . من قبل العمدة تيم كيلر  2018

 الرؤية

ي ألباكركي من كافة الخلفيات هم أعظم ثروة 
 
الناس ف

 لدينا ولديهم ما يحتاجون إليه لالزدهار والتطور. 

 المهمة

ها عىل جعل ألباكركي 
حث حكومة المدينة وتجهي  

 نموذًجا وطنًيا للعدالة العرقية والعدالة االجتماعية. 

 :  أهداف مكتب المساواة والشمول هي

كيبة  • ل كافة مستويات الير
ِّ
مث
ُ
تكوين قوة عاملة ت

 السكانية للمدينة
اء المحلية وعقد أنشطة تجارية  • زيادة عمليات الشر

ة  كات المملوكة من ِقَبل أصحاب البشر مع الشر
 الملونة

ي  •
 
ي من نقص االستثماراتاالستثمار ف

ي تعان 
 مناطق المدينة التر

م خدماتها بطريقة عادلة وشاملة •
ِّ
قد
ُ
 التأكد من أن المدينة ت

ي الصحة، أو الصحة العقلية، أو العوامل االقتصادية، أو التعليمية أو االجتماعية 
 
ف عدم المساواة عىل أنها تفاوتات ف عرِّ

ُ
نحن ن

بها، وبا
ُ
ي تكون منهجية ويمكن تجن

 لتالي تعتير غي  عادلة أو غي  ُمنِصفة. التر

منا األساسية  قيَّ

ي تحديد المشكالت والحلول. 
 
ًرا من عدم المساواة ف ر المشاركة الكاملة لألشخاص األكير تض 

ِّ
قد
ُ
 نحن ن

 نفعل جميعنا األفضل عندما نعمل جميعنا عىل تقديم األفضل.  •

اتيجيات إل التجارب الحية ألولئك  •  من خالل يجب أن تستند االسير
ً
الذين يحصلون عىل الخدمات وخاصة

 الهيئات واألنظمة والمؤسسات القائمة. 

ا.  •  استخدام منظوًرا تقاطعيًّ

 

 (OIRAمكتب شؤون المهاجرين والالجئي   )

  مهمة مكتب شؤون المهاجرين والالجئي   

ي ألباكركي 
وإنفاذ قانون مدينة ألباكركي الصديقة تحسي   حياة كافة المهاجرين والالجئي   الُمعاد توطينهم الذين يعيشون ف 

ية  للمهاجرين.  ي اإلنجلي  
نر
ِّ
غوية لغي  ُمتحد

ُ
ز مكتب شؤون المهاجرين والالجئي   عىل بناء قدرة المدينة عىل اإلتاحة الل

ِّ
رك ويُ

ا.  كاء مجتمعيي    بطالقة والتوعية والخدمات المناسبة ثقافيًّ حيب كما يعمل مكتب شؤون المهاجرين والالجئي   مع شر للير

ي المجتمع. 
ي اللجوء ودمجهم ف   بطالتر

  (ONAAمكتب شؤون األمريكيي   األصليي   )

  مهمة مكتب شؤون األمريكيي   األصليي   

مكتب شؤون األمريكيي   األصليي   مكرس لتعزيز 

ي تضمن سالمة 
امج التر مبادرات السياسات والير

ورفاهية أفراد وعائالت األمريكيي   األصليي   الذين 

ص يعيشون  ية، وهو ُمخصَّ ي منطقة ألباكركي الحض 
ف 

لدعم العالقات الحكومية الدولية بي   حكومة 

 مدينة ألباكركي  والحكومات القبلية وتطويرها. 

ز مكتب شؤون األمريكيي   األصليي   عىل معالجة 
ِّ
وُيرك

ية،  ي المناطق الحض 
 
كافة احتياجات السكان األصليي   ف

دين ونسا  َّ ء وأقارب السكان بدًءا من السكان الُمشر

وة  األصليي   المفقودين والمقتولي   وسد فجوة الير

 العرقية من خالل زيادة ملكية المنازل واألعمال التجارية. 

ة السمراء  مكتب المشاركة المجتمعية ألصحاب البشر

(OBCE) 

 

 
 

 مدينة ألباكركي 

 (OEIمكتب المساواة والشمول )

 امسح ضوئًيا هنا
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ة السمراء )أسس العمدة تيم كيلر مكتب  ي عام  (OBCEالمشاركة المجتمعية ألصحاب البشر
 
ل الغرض من  . 2020ف

َّ
ويتمث

ة  كات والكنائس والقادة اآلخرين ألصحاب البشر ي االتجاه مع المجتمعات والشر
ي المساعدة عىل التواصل ثنان 

 
المكتب ف

 . ي مدينة ألباكركي
 
 الشباب ف

ً
 السمراء، وخاصة

ة السمراءمهمة مكتب المشاركة المجتمعية    ألصحاب البشر

ة السمراء المتنوعة  رة وتوحيد آراء أصحاب البشر
ِّ
مون بالنهوض بمجتمعنا من خالل السياسات الُمؤث نحن ملير 

 . ي مدينة ألباكركي
 تعزيزها ف 

 تغيت  الثقافة

ي عام 
 
ي تقديم مناهضة العنضية وال 2018أطلق مكتب المساواة والشمول مبادرة تغيي  الثقافة ف

 
ي وبدأ ف

تحي   الضمت 

ية بطالقة والمناطق اآلمنة وقانون األمريكيي   ذوي اإلعاقة  ي اإلنجلي  
نر
ِّ
غوية لغي  ُمتحد

ُ
والحساسية الثقافية، واإلتاحة الل

(ADA ي حكومة المدينة، بالتعاون مع شبكة
 
ي ذلك تعزيز المساواة العرقية ف

 
ها من التدريبات، بما ف ( واإلسكان العادل وغي 

ي بالِعرق والمساواة ) التحالف الحكومي 
. GAREالمعت   ( والعديد من المنظمات والقادة المجتمعيي  

ي 
ي تطبيع المحادثات حول الِعرق والعنضية بي   موظف 

 
ساعدت ورش العمل وحلقات القراءة والحوارات المجتمعية ف

 المدينة. 

ي يناير 
 
ا ف هادفة تم تنظيمها بناًء عىل طلب إدارات  من خالل دورات تدريبية 2020تم إطالق مبادرة تغيي  الثقافة رسميًّ

ية.  ي مارس  التخطيط والصحة البيئية والموارد البشر
 
عت المبادرة نطاق انتشارها ف من خالل إقامة دورات شهرية  2020ووسَّ

ي المدينة. 
 لجميع موظف 

  مهمة تغيت  الثقافة

من خالل فرص التعلم وتغيي  الثقافة، نساعد إدارات 

ي المدينة
عىل تحديد وتنفيذ ممارسات وسلوكيات  وموظف 

 عادلة وشاملة تهدف إل تقويض األنظمة القمعية. 

 رؤى وتحليل البيانات الِعرقية والمساواة

تشجع رؤى وتحليل البيانات الِعرقية والمساواة استخدام البيانات 

واألبحاث واألدوات لتقييم السياسات والممارسات إلزالة الحواجز 

كي   عىل  قيق المساواة. المؤسسية أمام تح
ولقد اشتملت مجاالت الير

ي العمالة والحيازة والتحسينات الرأسمالية والقنب واإلسكان 
 
المساواة ف

 والنقل. 

 محو األمية الصحية

ي المدينة لتوفي  
 
ي مدينة ألباكركي مع عشر عيادات مجتمعية ومنظمات غي  ربحية ف

 
يتعاون مكتب المساواة والشمول ف

وس  التثقيف الصحي  مليون دوالر حتر يتمكنوا من توظيف  3.95بمنحة اتحادية مدتها سنتان بقيمة  COVID-19لفي 

ا. CHWsعمال الصحة المجتمعية ) غويًّ
ُ
ا ول  ( وتدريبهم لتوفي  التثقيف الصحي المناسب لألقران ثقافيًّ

 بي   المدينة والمنظما
ً
اكة  برنامج محو األمية الصحية بمدينة ألباكركي شر

ُّ
ت المجتمعية، جنًبا إل جنب مع مبادرة ُيعد

ي نيو 
 
ي جامعة نيو مكسيكو ومكتب الصحة المجتمعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ف

 
العاملي   بالمجتمع الصحي ف

 مكسيكو. 

ة الشخص. ال ينتهي التميت   العنرصي  ولقد رأينا  عند لون بشر
ي مجتمعنا يتعرضون للتميت   بسبب شعرهم. 

 
يرتبط  أشخاًصا ف

ا بتاري    خ األشخاص 
ً
ا وثيق

ً
الشعر وأغطية الرأس الثقافية ارتباط

فة.  ِّ ة الملونة وثقافاتهم الُمشر ولذلك، يجب أن  أصحاب البشر
ي بتصفيفات شعر األشخاص، ال أن نقوم بالتميت   العنرصي 

نحتف 
م وُمنفتح  ضدهم.  وسيعمل مرسوم قانون إنشاء مكان عمل محتر

ي مدينتنا CROWNللشعر الطبيعي )
 
( عىل تعزيز قواني   التميت   ف

 ونفخر بأننا ندافع عن هذا القانون. 

، مدير مكتب الحقوق المدنية والمساعد توري جاكوبوس—

 اإلداري للمدعي العام للمدينة

“ 


