
 
 الحاكمة كاثي هوكول   2022/ 5/ 6 للنشر فوًرا: 

 
 

أعلنت الحاكمة هوكول في ديسمبر/ كانون األول عن التزام متنزهات الوالية بإضافة المزيد من النساء إلى رتب حراس  
   الغابات وضباط شرطة المحفاظة على البيئة وضباط شرطة المنتزهات

  
"  30x30انضمت كل من إدارة المحافظة على البيئة وشرطة المتنزهات إلى شرطة والية نيويورك في االلتزام بـ "تعهد  

   الوطني لجلب المزيد من النساء إلى العمل الشرطي لتحسين السالمة العامة والنتائج المجتمعية والثقة في إنفاذ القانون
  
  

  قد  التاريخ على والمحافظة واالستجمام المتنزهات ومكتب البيئة على المحفاظة إدارة أن اليوم هوكول كاثي الحاكمة أعلنت
  إلضافة "30×30 "تعهد  بـ االلتزام خالل  من البالد  أنحاء  جميع في  األخرى الشرطة وإدارات الوالية شرطة إلى انضمتا
  تعهد  يعد   المنتزهات. شرطة وضباط الغابات وحراس البيئة على لمحفاظةا شرطة ضباط  صفوف إلى النساء من المزيد 

30x30 إنفاذ  مجال في   وتجاربها المرأة تمثيل لتحسين الشرطة وكاالت تتخذها  التي اإلجراءات من سلسلة عن عبارة 
 الحواجز إلزالة  اتيجياتاستر ووضع الجنسين بين للمساواة الحالي الوضع تقييم   على الوكاالت األنشطة هذه تساعد  القانون.

   الوكالة. وثقافة  والترقية واالحتفاظ والتوظيف والتقييم التوظيف ذلك  في  بما الشرطي العمل في المرأة تقدم تمنع التي
  

"تكون وكاالت شرطة نيويورك أقوى وأكثر فاعلية عندما تعكس تنوع سكان نيويورك الذين تخدمهم.   قالت الحاكمة هوكول،
( و متنزهات الوالية على القيام بهذا االلتزام المهم بتجنيد المزيد من النساء بين صفوفهم وأشجع جميع المهتمين  DECأحيي )

على حياة اآلخرين من خالل االنضمام إلى تطبيق القانون هذا على االستفادة من الفرصة ليكون لهم تأثير عميق وإيجابي 
   المجتمع."

  
تحالف قادة الشرطة والباحثين والمنظمات المهنية الذين انضموا معًا لتعزيز   - 30x30 لمبادرة التعهد هو الجهد التأسيسي

تابعة   30×  30إن مبادرة  ل النساء وخبراتهن في جميع مستويات العمل الشرطي في جميع أنحاء الواليات المتحدة.تمثي
   لمشروع الشرطة في كلية القانون بجامعة نيويورك والرابطة الوطنية للمديرات التنفيذيات في مجال إنفاذ القانون.

  
في المائة من النساء في صفوف التجنيد بالشرطة بحلول عام   30إلى النهائي في الوصول  30×  30ويتمثل هدف مبادرة 

على النهوض  30×  30بينما تركز  ولضمان تمثيل وكاالت الشرطة حقًا لالختصاص القضائي الذي تخدمه الوكالة. 2030
س فقط على أساس بالمرأة في العمل الشرطي فإن هذه المبادئ قابلة للتطبيق على جميع أشكال التنوع الديموغرافي ولي

  الجنس.
  

حاكمة كاثي هوكول تعهد شرطة والية نيويورك بتعزيز رتب المجندات من النساء. وقعت أكثر من  ال أعلنت في آذار/مارس
من إدارات المترو الرئيسية بما في ذلك إدارة شرطة مدينة نيويورك إلى وكاالت الشرطة متوسطة الحجم  -وكالة  160

عهد على أبحاث العلوم االجتماعية التي تفيد بأن  . ويستند الت30×  30على تعهد  -والريفية والجامعية والخاصة بالوالية 
   زيادة تمثيل النساء في قوات الشرطة يؤدي إلى نتائج أفضل في ضبط األمن في المجتمعات.

  
"كل يوم تعمل حراس الغابات وموظفات الحفاظ على البيئة في   قال باسيل سيغوس مفوض إدارة المحفاظة على البيئة،

(DEC  بجد حيث ينفذن بعًضا من أقوى القوانين البيئية في الوالية مما يحمي مواردنا الطبيعية ويعزز العدالة البيئية ويحمي )
(  DECيقر بكل من العمل الذي أنجزته ) 30x30المجتمعات من التهديد الوجودي الناتج عن تغير المناخ. إن االلتزام بتعهد 

  ( بشكل عام."DEC( والعمل المتبقي لزيادة تنوع وتمثيل موظفي )DECانون في )حتى اآلن لدعم النساء في إنفاذ الق
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"يعمل أعضاء شرطة متنزهات والية نيويورك يوميًا لحماية زوار منتزهات الوالية  إريك كولسيد مفوض متنزهات الوالية،

المتنزهات متنوعة وتمثيلية لمساعدة  نحن ندرك األهمية البالغة ألن تكون قوة شرطة واألشخاص في جميع أنحاء الوالية.
جميع الزوار في الحصول على تجربة آمنة وترحيبية وممتعة في مرافق منتزهات الوالية في جميع أنحاء نيويورك. تنضم  

لتحسين تمثيل النساء في   30X30متنزهات والية نيويورك إلى شركائنا في إنفاذ القانون بالوالية في االلتزام بتعهد 
  صفوفنا."

  
( ومتنزهات الوالية لكونها من بين  DEC"نحن ممتنون لشراكة ) ،30x30قالت مورين ماكغو المؤسس المشارك لمبادرة  

الوكاالت األولى في الوالية التي تلتزم بأن تكون جزًءا من هذه الحركة المتنامية. نحن نؤمن بشدة بأن النهوض بالمرأة في  
( DECن نتائج السالمة العامة. نحن نتطلع إلى قيام المزيد من الوكاالت باتباع نهج )العمل الشرطي أمر بالغ األهمية لتحسي

 ومتنزهات الوالية من خالل التوقيع على التعهد وتحسين تمثيل النساء وخبراتهن في العمل الشرطي."  
( أوضحت في وقت مبكر  DEC"بصفتي أول مديرة لقسم إنفاذ القانون في ) قالت كارين برزيكليك مديرة قسم إنفاذ القانون،

أن تجنيد المزيد من ضابطات شرطة المحفاظة على البيئة يمثل أولوية. يعد اإلعالن عن هذا التعهد مشجعًا ألنه يظهر التزام  
(DECبإضافة المزيد من النساء اللو )( اتي يتسمن بالقوة والذكاء والمهارات العالية إلى صفوف حراس الغابات فيDEC )

   (."ECOو )
  

"يتوافق هذا التعهد مع العمل المستمر لقسم حماية الغابات لتحسين تمثيل وخبرات   قال جون سوالن مدير قسم حماية الغابات،
لبالد الذين يقدمون هذا االلتزام الحاسم ونتطلع إلى العمل والتعلم الموظفات في وكالتنا. يشرفنا أن نكون من بين األوائل في ا
   من الوكاالت التي تشاركنا أولويتنا في جميع أنحاء البالد."

  
للمساعدة في إضافة المزيد من النساء إلى الرتب تعمل أقسام حماية الغابات وإنفاذ القانون التابعة إلدارة المحافظة على البيئة 

(DECعلى ز )  يادة التوعية في جميع أنحاء والية نيويورك من خالل المعارض المهنية وحمالت التسويق وستستخدم بشكل
روتيني العديد من منصات التواصل االجتماعي من أجل تسليط الضوء على العمل الفريد والمكافئ الذي يمكن أن تتوقعه  

   ضباط شرطة المحفاظة على البيئة.( أو DECالمجندات الجدد من خالل االنضمام إلى حراس غابات )
  

( المتمثلة في  DEC( مكرسة لتوفير بيئة عمل تدعم وتعزز التنوع والشمول بشكل كامل. ال يمكن تحقيق مهمة )DECإن )
حماية البيئة بنجاح إال عندما يتم تبني تنوع وقوة ومواهب كافة الموظفين. إلى جانب الجهود المستمرة إليجاد فرص عمل  

( بالقضاء على العنصرية والتمييز وتعزيز مهمتنا المتمثلة في حماية البيئة لجميع المقيمين  DECمتكافئة لجميع األفراد تلتزم )
   رك أو الذين يزورونها.في والية نيويو

  
استجابةً للنساء اللواتي يبحثن عن فرص  2018( لمبادرة التطوير المهني للمرأة في عام  DECقاد المفوض سيغوس إطالق )

( DECللنمو المهني والتطور الوظيفي. تعمل المبادرة بقيادة اللجنة التوجيهية على تنمية بيئة تمكينية لجميع النساء في ) 
وكالة كمنظمة ذات ثقافة توفر لجميع الموظفين فرصة للوصول إلى أعلى مستوى من المساهمة لديهم وتقدر جهود  وتطوير ال

   الموظفين القيمين وترقيهم على جميع مستويات التطوير الوظيفي.
  

يك ومالزم حرس  من مديرة قسم إنفاذ القانون كارين برزيكل 30×  30يمكن العثور على مقاطع صوتية/اقتباسات عن التعهد 
   مرفق سجل المقابالت.  . هنا غابات المالزم ميغان البير 

  
  .www.dec.ny.gov تفضل بزيارة، الغابات  حماية قسم  و( DECفي ) القانون إنفاذ  قسم للمزيد عن

  
  .parks.ny.govلمزيد من المعلومات حول شرطة متنزهات والية نيويورك، تفضل بزيارة 
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