
 األمریكیة  الوطنيوزارة األمن 

 مكتب الشؤون العامة 
________________________________________ 

 تنفیذیة وزارة األمن الوطني تطلق أول خطة عمل  

 في سیاساتھ وبرامجھ وعملیاتھ  تعزیز خطوات العدالةیحدد القسم 

أول خطة عمل إلنصاف وزارة األمن الوطني على    اعالنالیوم    -  (DHS)   األمریكیة  الوطنيأعلنت وزارة األمن    -واشنطن  
لتعزیز العدالة بشكل شامل عبر سیاسات الوزارة وبرامجھا وعملیاتھا. تتضمن ھذه    مناطق ارتكازاإلطالق ، والتي تحدد سبعة  

 .الحساسةلتنفیذ مھامھم   الخطة التزاًما بضمان حصول مكاتب الحقوق المدنیة التابعة لإلدارة على الموارد التي یحتاجونھا

،   2021تتفاعل وزارة األمن الوطني مع الجمھور بشكل یومي أكثر من أي وكالة فیدرالیة أخرى. منذ كانون الثاني (ینایر)  
في جمیع أنحاء   فئةللتأكد من أننا نخدم بشكل منصف الجمھور وكل    العادلة اتخذت وزارة األمن الوطني العدید من الخطوات  

في وزارة األمن الوطني على التقدم الذي أحرزتھ إدارتنا في دمج    العدالة قال الوزیر ألیخاندرو ن. "تعتمد خطة عمل  البالد "،  
 ".الحساسبشكل أفضل في مجموعة كاملة من أنشطة وزارة األمن الوطني وتعزز التزامنا بمواصلة ھذا العمل  العدالة

تركیز خطة عمل   ا  العدالةتتمتع مجاالت  تشمل  في وزارة  الوزارة.  أنشطة  العدالة عبر  لتعزیز  إمكانیة  بأكبر  الوطني  ألمن 
مجاالت التركیز ھذه ، التي تم اختیارھا من خالل التعلیقات الواردة من أصحاب المصلحة الخارجیین الذین یمثلون المجتمعات  

 :ما یلي و تشملالمحرومة ،

الوطني مراجعة شاملة للسیاسات واللوائح والنماذج والعملیات   ستجري وزارة األمن  التقدم بطلب للحصول على الجنسیة:  -1
بین المجتمعات المحرومة وتقدیم توصیات حول كیفیة إزالة   الحصول على الجنسیةلتحدید الحواجز التي قد تعیق الوصول إلى 

 .ھذه الحواجز بشكل مناسب وقانوني

 

ستعمل وزارة األمن الوطني على تحسین الوصول إلى الحمایة  الھجرة:    معاملة طلبالوصول إلى الحمایة اإلنسانیة أثناء    -2
أثناء   المعلومات   معاملة طلباإلنسانیة  إلى  الوصول  الوصول وتعزیز  في  اللغة واإلعاقة  فجوات  الھجرة من خالل معالجة 

 . والموارد ذات الصلة

 

ستوسع وزارة األمن الوطني مشاركتھا مع الشركات الصغیرة التي یملكھا    لى عقود وزارة األمن الوطني:تقدیم العطاءات ع  -3
 .أو تدعم أعضاء المجتمعات المحرومة لضمان وصول أكثر إنصافًا إلى فرص التعاقد مع وزارة األمن الوطني

 

المتنوعة  مكافحة جمیع أشكال اإلرھاب والعنف الموجھ:    -4  و العنف بالتطرف    لتي تاثرت بشكل غیر مالئمو االمجتمعات 
الموجھ.   والعنف  التي    ستوسعالمحلي  والموارد  باألدوات  المحرومة  المجتمعات  لتزوید  جھودھا  من  الوطني  األمن  وزارة 

 .العنف وزیادة القدرات المحلیة لمكافحة جمیع أشكال اإلرھاب والعنف الموجھویحتاجونھا لمنع األفراد من التطرف 

 

والتماس    -5 الشكاوى  الوطني:  العدلتقدیم  األمن  وزارة  وأنشطة  برامج  مع   في  اتصاالتھا  الوطني  األمن  وزارة  ستعزز 
فیما یتعلق ببرامج وزارة األمن الوطني وكیفیة عمل    الثأر الجمھور فیما یتعلق بالحق في تقدیم الشكاوى وطلب التعویض دون  

 .ھذه العملیات



األمن الوطني على تعزیز وتوحید تدریب الموظفین وتحسین قدرات تكنولوجیا الفحص لتعزیز ستعمل وزارة  فحص المطار:    -6
 ألعضاء المجتمعات المحرومة العدالة 

بھا:    -7 الموثوق  المسافر  برامج  إلى  المسافر  الوصول  برامج  لبعض  الجنس  تحدید  الوطني خیارات  األمن  ستوسع وزارة 
وتعزز الوصول إلى ھذه البرامج لألفراد ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة     ن النقلالفحص المسبق إلدارة أمالموثوق بھا ،  

 بما في ذلك اإلنجلیزیة

تعزیز المساواة العرقیة ودعم المجتمعات ل،    13985بموجب األمر التنفیذي رقم    العدالةأصدرت وزارة األمن الوطني خطة عمل  
مر التنفیذي الوكاالت الفیدرالیة إلى مراجعة برامجھا وسیاساتھا وتقییم ما إذا المحرومة من خالل الحكومة الفیدرالیة. دعا األ

 .كان أعضاء المجتمعات المحرومة یواجھون حواجز نظامیة في الوصول إلى المزایا والفرص

 في وزارة األمن الوطني ھنا العدالةاقرأ خطة عمل  


