
بحث مشترك  

حّول  

العرق و العنصرية

كقضية صحية عامة  
أجرى هذا البحث متطوعون من لجنة حقوق اإلنسان و المجلس 

اإلستشاري لخدمات الصحة العامة

2022تشرين اول /أكتوبر

الكاملالموجز

الموجز الكامل

مقاطعة 
أولمستيد

امينيسوت



الموجز الكامل 

الحالة .

و لكنها موجودة في مؤسساتنا و كانت جزءاً من . إن العنصرية النظامية و الهيكلية ليست شيئاً يمكنك لمسه
.أنظمتنا التي بدأت منذ مئات السنين

و تقر مقاطعة أولمستيد بأن آثار العنصرية المنهجية حقيقة واقعة و البد من فهم و تحديد و معالجة الحواجز 
.  المؤسساتية و النظامية

المعلومات األساسية

:يعالج كل جانب محدد في الدراسة على ما يلي

البيانات األولية للسكان و البيانات البرامجية ذات الصلة التي ركزت على الفوارق العرقية،•

وضع مسودات التوصيات،•

و عرض البيانات النوعية و الكمية من جلسات المشاركة المجتمعية•

التقييم

بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب في البحث و التحليل و المناقشات و المشاركات المجتمعية، انتهت المجموعة 
التوصيات. مجاالت ذات أهمية بالغة لمجلس المقاطعة10توصية تشمل 42الفرعية للمتطوعين من التوصل الى 

مسألة تتعلق بالعرق و العنصرية ك"أقر مجلس مفوضي مقاطعة أولمستيد بوجود عدم المساواة و التفاوت المرتبط 

حيث ناشد فيه ( 20-153القرار رقم )، أصدر مجلس المقاطعة قراراً 2020آب /و في أغسطس". بالصحة العامة

تيد ألمجلس اإلستشاري لخدمات الصحة العامة في مقاطعة أولمس–مجموعتين من اإلستشاريين المتطوعين 

(PHSAB) و لجنة حقوق اإلنسان في مقاطعة أولمستيد(HRC)–ات  بالقيام  ببحث مشترك و التحقيق في التفاوت

.العرقية الناتجة عن الممارسات العنصرية الممنهجة



التوصيات النهائية بشان العرق و التمييز العنصري بصفتهما عائقاً على الصحة العامة: البحث المشترك

:المساءلة

.التأكيد على المساءلة عند رصد أي تطور للعنصرية كقضية من قضايا الصحة العامة-1

.

:الُمساَءلة

.التأكيد على الُمساَءلة عند رصد أي تطور للعنصرية كقضية من قضايا الصحة العامة-1

 :المجالس اإلستشارية

.وات المعبرة عن الحقيقةونيين و األصلملتحدُّ من العقبات التي تحول دون المشاركة في المجالس اإلستشارية لمقاطعة أولمستيد من أجل زيادة تمثيل السود و السكان األصليين و ا-2

. تزيل أو تغيّر قوانين الوالية التي تمنع المشاركة في مجالس المقاطعات-3

:العدالة الجنائية

.تعمل من أجل ضمان ان تكون لدى هؤالء الذين لديهم سوابق جنائية حقوق خيارات السكن-5.تعمل مع شركاء المجتمع لضمان عملية الغاء التأريخ الجنائي بسهولة لألشخاص الذين إرتكبوا جنح بسيطة-4

.تقوم بتقييم قدرة قوات حفظ النظام و المتطوعين المشاركين في خفض التصعيد و اإلستجابة لألشخاص الذين يعانون من أزمات الصحة النفسية-6

.  لمعرفة كيفية التفاعل مع قوات حفظ النظامBIPOCتعمل مع شركاء المجتمع و مع أعضاء مجتمعات السود و السكان األصليين و الملونيين -7

.ا ثانيةفيهتعمل مع شركاء المجتمع لدعم هؤالء الذين لديهم قضايا قد تم التوصل الى قرار فيها إلحتماالت إعادة دراستها حيثما وقع الخطأ و البت -8

:خدمة الزبائن

تجميع المعلومات من األشخاص الذين يتم تقديم الخدمة لهم لتحسين الخدمات التي تركز على الجانب اإلنساني في  مقاطعة أولمستيد-9

و إتخاذ ( (No Wrong Doorالمعروفة ِب " الخدمة لمن يحتاجها"و األشخاص الذين يتم خدمتهم لتحقيق مبادرة BIPOCتقييم جميع خدمات المقاطعة من أجل نشر الوعي و المصداقية بين المقيمين السود و السكان األصليين و الملونيين -10

.اإلجراءات وفقاً لذلك

.ممتهإضافة المزيد من الشركاء اإلرشاديين ذوى القرار من الذين يستجيبون ثقافياً للوصول الى الحل األمثل للدفاع عن األشخاص الذين يتم خد-11

.موضع التنفيذ، مما يعني أن قيادة مقاطعة أولمستيد تصغي إلى و تنفذ مدخالت أعضاء المجتمع حول كيفية تخصيص األموال العامة’ الموازنة التشاركية’وضع تجربة -12



:جمع البيانات و إستخدامها

لذلك يجب . ير هذه البرامج و الخدماتلذين تمت خدمتهم لكي تستطيع المقاطعة تقييم نوعية و تأثص ااإلستثمار في البنية التحتية ألنظمة البيانات داخل مؤسسات مقاطعة أولمستيد، لجمع و تنظيم البيانات التي تم جمعها بالفعل عن األشخا-13

.أن تكون األنظمة كفوءة و قابلة للتشغيل البيني، و أن تكون كفوءة زمنياً عبر مختلف اإلدارات

.ز التعاون و وضع المعاييرعزيالبناء إبتداًء من القمة و العمل مع الوالية لدمج أنظمة مقاطعة أولمستيد لإلبالغ بكفاءة عن البيانات المطلوبة في الوقت المناسب لت-14

.الى ذلكمايجب على موظفي مقاطعة أولمستيد إستخدام المعلومات المتوفرة لإلستمرار في تحسين النتائج المتباينة بشأن العرق و اإلنتماء اإلثني، و-15

ً الذين يتم تقديم الخدمات اليهم لفهم كيفية إستجابة أساليب جمع البيانات داخل مجتمعاتهم لإلبالغ عن طرق جمع البيانات الدقيقة ثقافيBIPOCالعمل جنباً الى جنب مع مجتمعات السود و السكان األصليين و الملونيين -16 .تحسينهاوا

:الرخاء المالي

. إعداد التقييم المستمر لنظام تقديم المساعدة الطارئة لضمان عدم وقوع أفراد المجتمع المحتاجين في المطبات-17

ياسة إلغاء لألفراد الذين يعانون من الفقر و معالجة المشاكل الناجمة من س/ بصفته نموذج تنظيمي و إستخدامه لتنفيذ برنامج الدخل األساسي المضمون و الممول بالكامل لألسر (PTPW)’ الُطرق نحو اإلزدهار و الرفاهية’إستثمار مبدأ -18

. المساعدات عند تحقيق زيادة بسيطة على الدخل

.د من الممارسات التعسفيةالحالعمل مع شركاء المجتمع المدني  لتسهيل التواصل بين أفراد المجتمع و المؤسسات المالية لضمان إستمرار الثقافة المالية ذات الصلة و -19

.أيجاد طرق للتخفيف من األثار السلبية للسياسة الفيدرالية الناجمة من إلغاء المساعدات عند تحقيق زيادة بسيطة على الدخل-20

:السكن و التشرد

.شحذ وعي الجمهورو الشركاء المجتمعيين و تنسيق برامج االسكان المتاحة و خدماتها-22.توسيع خيارات السكن الطارئ للعوائل و الشباب-21

.ةد الحاجعناإلستمرار في دراسة ما إذا كان مستوى  التشرد المزمن في المقاطعة آخذ في اإلنخفاض و اإلستثمار في اإلسكان المستقر لمعالجة المشكلة-24.تحسين العملية المنهجية إلسكان الناس من خالل سلسلة منظومة اإلسكان-23

%.200زيادة عدد الخيارات المدعومة و اإليجار الميسور التكلفة في مقاطعة أولمستيد للعائالت التي يقل دخلها عن خط الفقر بنسبة -25

.في تأمين مساكن اإليجارBIPOCتقديم مساعدة مالية مباشرة لدعم األفراد و األسر السود و السكان االصليين و الملونيين -26

.دعم إقرار تشريعات الوالية المناهضة للتمييز في اإلسكان-27

.حويل المستأجرين الى مالكينسود و السكان األصليين و الملونيين للمنازل و التركيز على تالنظراً للممارسات التعسفية و المواثيق العنصرية، فقد تم تطوير نظام شامل يعمل جنباً الى جنب مع شركاء متعددي القطاعات لزيادة ملكية-28

.  زيادة خيارات شراء المنازل ميسورة التكلفة-29



.

:الثقافة التنظيمية و األنظمة

(اإلنتماء، اإلحترام، حق الخيار، السالمة العقلية و البدنية،  و السعادة) تقوية الثقافة التنظيمية بإستراتيجيات لدعم الحاجات اإلنسانية الخمسة األساسية -30

.و زيادة موظفي ذوي اللغات المتعددة في مقاطعة أولمستيدBIPOCيعمل كل قسم  لتحقيق أهداف التنوع و المساواة و المشاركة  و التي يجب أن تشمل زيادة في موظفي السود و السكان األصليين و الملونيين-31

.و باعلى األجورBIPOCزيادة قيادة السود و السكان األصليين و الملونيين -32

.زيادة اإلعتماد على التنوع و المساواة و المشاركة و بدوام كامل ألخذ زمام القيادة في المنظمة-33

.التأسيس، من خالل مفهوم أولمستيد الواحدة، على مبادئ التنوع و المساواة و المشاركة  عبر مقاطعة أولمستيد-34

.زيادة الموارد و التمويل للمترجمين و المترجمين الفوريين-35

.تنفيذ التدريب على مهارات مكافحة العنصرية لمجلس مفوضي مقاطعة أولمستيد، و قيادة مقاطعة أولمستيد، و أعضاء المجلس اإلستشاري-36

:السالمة العقلية و تعاطي المخدرات

.أقلم و اإلستفادة من نماذج دعم األقرانالتجرد و توسيع خدمات السالمة العقلية و تعاطي المخدرات للبالغين و الشباب لضمان صحة نفسية قوية للجميع، بما في ذلك المرونة ومهارات -37

.تسهيل ثقافة مجتمعية للسالمة و اإلنتماء و التواصل لمكافحة العزلة االجتماعية، ال سيما التي تعاني منها المجتمعات الملونة-38

.دعم المنظمات المجتمعية إلدراج مبادئ الحد من الضرر في برامج السالمة العقلية و أستخدام المواد المخدرة-39

.جرد و توسيع نطاق الوصول الى ثقافة خدمات السالمة العقلية و تعاطي المخدرات ذات الصلة-40

.مساعدة أفراد المجتمع على إستخدام العالجات الدوائية و الحصول عليها-41

.     التمهيد للمتغيرات على مستوى النظام التي تؤثر على الوصول الى خدمات السالمة العقلية و تعاطي المخدرات-42


