
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 3/ 23 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول تعلن التزام شرطة الوالية بتعزيز مراتب الشرطة النسائية
  

  2030في المائة بحلول عام  30" لزيادة نسبة الشرطة النسائية إلى 30X30شرطة والية نيويورك توقع على تعهد "
  

 جهود تدعم إطالق برنامج التوظيف المصمم مجدًدا في شرطة والية نيويورك لزيادة التنوع  
  

  أبريل 10اختبار قبول عناصر شرطية في شرطة والية نيويورك مفتوح للتسجيل حتى 
  
  

خالل شهر تاريخ المرأة، أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أن شرطة والية نيويورك انضمت إلى أقسام الشرطة األخرى في  
"، وهو التزام بزيادة تمثيل النساء في صفوف شرطة الوالية وتحسين  30x30جميع أنحاء البالد من خالل التوقيع على "تعهد 

في المائة من فئات التجنيد بحلول عام   30يتمثل االلتزام األساسي في التعهد بأن تكون النساء تجارب المرأة في إنفاذ القانون. 
ولضمان أن تكون وكاالت إنفاذ القانون ممثلة حقًا في الواليات القضائية والمجتمعات التي تخدمها. التعهد جزء من  2030

  جهود شرطة الوالية لتنويع عضويتها.
  

الخدمة العامة، وتكون وكاالت إنفاذ القانون أكثر فاعلية عندما يكون لها صالت قوية وتعكس تنوع   "يدور عمل الشرطة حول 
عام بعد جهود حثيثة من  100"تم إنشاء شرطة الوالية منذ أكثر من  قالت الحاكمة هوكول.المجتمعات التي تخدمها،" 

ع المهتمين على االستفادة من الفرصة ليكون لهم تأثير امرأتين. سنبني على هذا اإلرث وسنواصل تنويع صفوفنا، وأشجع جمي
  عميق وإيجابي على حياة اآلخرين من خالل االنضمام إلى مجتمع إنفاذ القانون هذا." 

  
"يعتمد النجاح المستقبلي لوكالتنا على قدرتنا على جذب أكثر المجموعات  قال مدير شرطة والية نيويورك كيفن ب. بروين:

وعة من المرشحين الذي يمكن أن يصبحوا عناصر شرطة في والية نيويورك. نحن فخورون بالوقوف إلى  الموهوبة والمتن
  ." 30x30جانب العشرات من وكاالت إنفاذ القانون األخرى التي التزمت بمبادرة 

  
، وهو تحالف من قادة الشرطة والباحثين والمنظمات المهنية الذين انضموا معًا لتعزيز  30×30التعهد هو جهد تقوده مبادرة 

تابعة لمشروع الشرطة   30×30تمثيل النساء وخبراتهن في جميع صفوف الشرطة في جميع أنحاء الواليات المتحدة. مبادرة 
  (.NAWLEEة الوطنية للنساء المسؤوالت عن إنفاذ القانون )في كلية الحقوق بجامعة نيويورك والرابط

  
  .30x30دائرة شرطية في جميع أنحاء البالد، بما في ذلك شرطة والية نيويورك، على تعهد  150وقعت أكثر من 

  
  على:   30×30وافقت الوكاالت الموقعة على تعهد 

  اتخاذ تدابير لزيادة تمثيل المرأة في جميع مراتب إنفاذ القانون. •
  ضمان خلو السياسات واإلجراءات من جميع أشكال التحيز. •

  تشجيع التوظيف العادل واالحتفاظ بالموظفين وترقيتهم. •
  نون.ضمان أن تكون ثقافتهم شاملة وجديرة باالحترام وداعمة للمرأة في جميع مراتب وأدوار إنفاذ القا •

  



في المائة من األعضاء المحلفين، وتبلغ عضوية اإلناث في شرطة الوالية   12على الصعيد الوطني، تشكل النساء حوالي 
 في المائة.   11.6

  
، قُتل رئيس 1913الجدير بالذكر أن قسم شرطة الوالية تم إنشاؤه بفضل جهود امرأتين، مويكا نيويل وكاثرين مايو. في عام  

ثناء عملية سطو في مقاطعة ويستشيستر. في غياب وجود قسم شرطة محلي في ذلك الوقت، هرب قتلة الرجل.  عمال بناء أ
باشرت صاحبة العمل نيويل وصديقتها مايو إلى حراك لتشكيل قسم شرطة بالوالية من شأنه أن يوفر الحماية لجميع المناطق 

أقرت الجمعية التشريعية لوالية نيويورك قانونًا جديًدا إلنشاء  ، 1917أبريل  11الريفية في نيويورك. نتيجة لجهودهما في 
  ، تخرجت أول أربع نساء شرطيات من أكاديمية شرطة نيويورك.1974قسم شرطة الوالية. في عام  

  
كجزء من حملتها الحالية الختبار القبول في القسم، وهي الخطوة األولى لتصبح   30x30وقعت شرطة الوالية على تعهد  

كجزء من الجهود المبذولة لتجنيد مجموعة سكانية أكثر تنوًعا، نقلت شرطة الوالية االختبار إلى   شرطيًا في والية نيويورك.
  250ختبار في والية نيويورك، وأكثر من مركز ا 54تنسيق محوسب ألول مرة، مما جعله أكثر سهولة. االختبار متاح في 

موقعًا عسكريًا حول العالم. سيتمكن المرشحون من اختيار مكان وموعد إجراء   112موقعًا في الواليات المتحدة، و 
  االختبار.

  
يات  أعادت شرطة الوالية أيًضا تصميم برنامج التوظيف الخاص بها للوصول إلى المزيد من المرشحات من اإلناث واألقل

 والتقت بقادة المجتمع في جميع أنحاء الوالية لوضع األساس لعالقات أكثر إنتاجية وطويلة األمد. 
  

. يمكن العثور على المزيد من  2022أبريل   10الموعد النهائي للتسجيل في اختبار القبول في شرطة والية نيويورك هو 
  /https://joinstatepolice.ny.govالمعلومات على موقع ويب التوظيف لشرطة الوالية:  

  
###  
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