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 مبادئ العدالة البيئية المرافق العامة واألنشطة البدنية والتفاعل المدني 

 ذات الصلة بموضوع صحيفة الحقائق هذه:    1إليكم بعض المقتطفات من مبادئ العدالة البيئية 

 العدالة البيئية…   

  

 
1 https://www.ejnet.org/ej/principles.html 

 

 

 

 المعالم العامة والغايات

العدالة البيئية، وفق تعريفه في القوانين النافذة في الوالية، »التزام اإلنصاف  يُقَصد بمصطلح 

في معاملة الناس، على اختالف أجناسهم وثقافاتهم ومعدالت الدخل لديهم، من ناحية سن  

من الناحية   –وذلك معناه  2القوانين واللوائح والسياسات البيئية واعتمادها وإجرائها وإنفاذها«. 

أن الحق مكفول لكل إنسان في العيش والعمل واللعب والتعبد في أجواء صحية  –العملية 

وخالية من تلوث الهواء والماء واألرض. ومعنى ذلك، أيًضا، أنه من الواجب اإلقرار بوجود 

هذه اآلثار المستديمة التي تنتج من غياب العدالة البيئية وتُثِقل كواهل أبناء المجتمعات من ذوي 

ود وذوي البشرة الملونة بما يفوق طاقتهم، وأنه من الواجب التصدي لهذه اآلثار الدخل المحد

بوصف ذلك أولوية قصوى ال بد من األخذ بها في سبيل تحقيق الُمحصَّالت الصحية المنشودة 

 والتي تتسم بالعدل واإلنصاف.

اف والسياسات ويجب أن تشتمل أركان العدالة البيئية، في الخطط العامة، على الغايات واألهد

التي يُقَصد بها الحد من التلوث واألخطار الصحية المفردة أو الُمركَّبة، فضالً عن تعزيز  

المرافق العامة وتحصيل الطعام الصحي والسكن اآلمن والصحي واألنشطة البدنية والتفاعل 

ت التي المدني. بل األهم من ذلك أن تُعَطى األولوية في هذه الخطط لتلبية حاجات المجتمعا

 تعاني من أشد أوجه التفاوت مع غيرها من المجتمعات.
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 البند )هـ( من المادة الرابعة من الفصل الخامس من القسم األول من الباب السابع من قانون نظام الحكم في والي ة كاليفورنيا.  2
(Cal. Gov. Code § 65040.12 (e )) 

 

تستلزم سن السياسات العامة على أساس االحترام المتبادل وإقرار العدالة لجميع  
 صورهما.الشعوب والتنزه عن التمييز أو التحيز على اختالف 

 

د الحق األساسي لجميع الشعوب في تقرير مصائرها السياسية واالقتصادية   تُؤك ِ
 والثقافية والبيئية. 

 

تستلزم إقرار الحق في التفاعل على أساس الشراكة والمساواة في اتخاذ القرارات،  
وإنفاذها على مختلف األصعدة، ومنها تقدير االحتياجات ووضع الخطط وإجراؤها 

 وتقييمها. 

 

تصون حق الذين يقعون ضحايا النعدام العدالة البيئية في تحصيل التعويض التام  
 وسبل االنتصاف التام عما لحق بهم من األضرار… 

 

تُوِجب اإلقرار بالعالقة الخاصة القانونية والطبيعية بين الشعوب األصلية ]…[ التي  
 المصير.تؤكد على مبادئ السيادة وتقرير 

 

د على الحاجة إلى سياسات إيكولوجية ]...[ وحضرية يُقَصد بها تطهير مدننا   تُشد ِ
وإعادة بنائها ]...[ إجالالً لمبدأ التكامل الثقافي بين مختلف مجتمعاتنا، فضالً عن  

 التزام اإلنصاف في تمكين الجميع من تحصيل الموارد كافة. 

 

الراهن ومستقبالً، توعيةً ينصب االهتمام فيها   تدعو إلى توعية األجيال، في الوقت
على القضايا االجتماعية والبيئية على أساس ما اكتسبناه من خبرات وتقديًرا لما لدينا  

 من رؤى ثقافية متنوعة.

https://www.ejnet.org/ej/principles.html
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=65040.12.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=GOV&sectionNum=65040.12.
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 المرافق العامة

»المرافق العامة« مصطلح متسع، ويشمل، وفق تعريفه في القوانين النافذة في الوالية،  

»اإلصالحات العامة والخدمات العامة والوسائل العمومية المجتمعية«. وهو ما يشمل عدًدا 

كبيًرا من المنافع والخدمات التي تُقدَّم إلى الجمهور، ومنها منشآت البنية التحتية والمنشآت 

ز صحة المجتمع وأمنه  التعليمية والمتنزهات ووسائل النقل وخدمات الطوارئ التي تُعز ِ

 وسالمته.

يز، قد غير أن السياسات التي اعتُمِدت في السابق من ناحية استغالل األراضي، وشابها التمي

( في مشروعات Oaklandأدت إلى التغاضي عن تضمين بعض أجزاء من أوكالند )

االستثمار العامة واستحداث المنافع الجديدة. ومن شأن التلكؤ في مشروعات االستثمار  

 والبرامج أن يُِطيل أمد أوجه عدم المساواة وأن يُفاقِم من حدتها. 

 Newعات اإلصالحات االستثمارية الكبرى )وقد استُحِسن، في هذا الشأن، استحداث مشرو

Capital Improvement Projects في مناطق )Brookfield Villageو ،Sobrante 

Park وأحياء ،Stonehurst  في أنحاءEast Oakland فضالً عن منطقة ،Coliseum 

Industrial Complex  وحيي ،Ralph Bunche وOak Center   في أنحاءWest 

Oakland  ويَُضاف على ذلك أن منشآت الرعاية الصحية في مدينة .Oakland  ليست

عة توزيعًا منصفًا بين مختلف أنحائها؛ إذ تتركز معظم هذه المنشآت شمالي المدينة   ُموزَّ

ووسطها، بينما يقل عددها غربي المدينة وشرقها. وأخيًرا، تتحمل األحياء في مناطق تعداد 

  Lower San Antonio Eastو Rudsdaleو Coliseumو Lockwoodالسكان في أنحاء 

  النصيب األكبر من أعباء نفقات الطاقة.

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 California Department of Socialالمرجع: إحصائيات وزارة الخدمات االجتماعية في والية كاليفورنيا )
Services دة في المدينة )، 2021( لعام (  Oakland Unified School Districtوإحصائيات اإلدارة التعليمية الُموحَّ

 ALAMEDA، وإحصائيات منظومة المعلومات الجغرافية لدى مقاطعة أالميدا )2021، وإحصائيات مدينة أوكالند،  2021لعام  
County GIS  وإحصائيات مؤسسة 2021( لعام ،Dyett & Bhatia  2021لعام 

شمل المرافق العامة والمجتمعية في أوكالند عدًدا كبيًرا من األماكن التي يجتمع فيها ت

السكان أو يتلقون فيها الخدمات، أو يجتمعون فيها لتلقي الخدمات في الوقت ذاته، ومنها 

المراكز المجتمعية والمراكز المخصصة لكبار السن والمتنزهات والمكتبات والمدارس 

فال. وتُجِري هذه المنشآت عدًدا متنوًعا من البرامج التعليمية  ومراكز رعاية األط

ن من تحصيل المعلومات والتقنيات، وتُتِيح  والترفيهية، ولديها مساحات لالجتماع، وتُمك ِ

مجاالت المشاركة في مناحي الحياة الثقافية والسياسية واالجتماعية في أحيائهم. والمناطق  

لة باللون األصفر هي ت لك المناطق السكنية القائمة في الوقت الراهن. ونرى أن عدد الُمظلَّ

قليل للغاية مقارنًة بما هو عليه في بقية أحياء   East Oaklandالمنشآت العامة في 

 المدينة. 

 
 رأيكم محل اهتمامنا! 

 ما المرافق العامة التي يستعين بها السكان في َحي كم وينتفعون منها أكثر من غيرها؟  •
أن تستثمر، وعلى نحو منصف، في   Oaklandما الطريقة التي تستطيع بها مدينة  •

 المرافق العامة لتلبية حاجات المجتمع؟ 

 

بيان أعباء نفقات 

الطاقة حسب 

األعراق، لعام  

2018 

 المرافق المجتمعية 

1. 4% 
1. 0% 

2. 4% 

1. 3% 

1. 9% 

1. 4% 

Ov e r a l l Wh i t e Bl a c k As i a n Hi s p a n i c / L a t i n x Ot h e r 
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 األنشطة البدنية 

من شأن إنشاء أحياء كاملة، تشتمل على مساحات مفتوحة ومتنزهات وغابات حضرية وطرق  

ز من األحوال البيئية والصحية في مدينتنا، وأن   جانبية آمنة للتمشي وقيادة الدراجات، أن يُعز ِ

يُتِيح للناس مزيًدا من الفرص للتنزه واللعب والتواصل االجتماعي واالستمتاع بالطبيعة 

ن وممارسة األنشطة الرياضية. ذلك أن البيئة التي يبتنيها المجتمع من حوله لها أهميتها والتعاو

ممارسة األنشطة البالغة في تحديد الطرق التي يستطيع أبناء هذا المجتمع سلوكها في سبيل 

؛ إذ يُهي ِئ المجتمع لهم األماكن الالزمة لذلك، ويحث على حسن استغالل األراضي بما البدنية

نهم من مزاولة مختلف األعمال واألنشطة. غير أن هذه البيئة  يدع م تنقل الناس بسالسة ويُمك ِ

التي ابتناها المجتمع قد تضررت بسبب غياب ِحس العدالة في االستثمارات والتمييز الذي 

 شاب استغالل األراضي.

قد أجرت، في عام  Oakland Parks and Recreation Foundationوكانت مؤسسة 

بقصد استجالء فهم أعمق بشأن طرق تعزيز   Oakland، استطالًعا آلراء سكان مدينة 2020

حس العدالة في توزيع المتنزهات في مختلف أنحاء المدينة. وقد خلُص االستطالع إلى 

ضرورة تعزيز جودة المتنزهات، بوجه عام، ال سيما لفائدة المشمولين في االستطالع من 

دى المشمولون من ذوي البشرة البيضاء أكبر قدر من الوعي  ذوي البشرة السوداء؛ إذ أب

 بمفهوم جودة المتنزهات. 

؛ وهي الخطة المعنية بحركة المشاة Oakland Walksومن المرجح، وفق ما أوردته خطة 

  East Oakland(، أن األرصفة في منطقتي City’s Pedestrian Planلدى المدينة ) 

رضة للتضرر West Oaklandو ُُ ا في غيرهما، وأن ينقصها كذلك المنافع التي   أكثر ُع ِممَّ

ا يفوق طاقتها من  ا تعانيه هذه األحياء ِممَّ ال غنى عنها، ومنها مدارج األرصفة، فضالً َعمَّ

ومن المرجح، كذلك،  3الحوادث المرورية التي تُوِدي بحياة الناس أو تُلِحق بهم أضراًرا بليغة. 

 International، والمعروف باسم East 14th Stشارع أن األحياء الواقعة على امتداد 

Boulevard  داخل منطقةEast Oakland وبعض من أنحاء منطقة ،West Oakland  ،

ا في بقية Adeline Streetشمالي شارع  ، أقل كثافة من حيث الغطاء الشجري فيها ِممَّ

ب من استمتاع الناس باألجواء في تلك ة لما تتسم به من شدة  البيئ األحياء؛ وهو ما يُصع ِ

 
 City’s Pedestrian؛ أي الخطة المعنية بحركة المشاة لدى المدينة )Oakland Walksخطة  3

Plan في نسختها المحدثة، لدى دائرة النقل في حكومة المدينة )2017( لعام ،City of Oakland 
Department of Transportation :وهي متاحة عن طريق هذا الرابط !) 

 https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/Ped-Plan-2017-rev-sep2018-
compressed.pdf . 

التي تشتد فيها الحرارة عن بقية األحياء في   األحياء  4الحرارة والتلوث. 

المدينة عند ارتفاع حرارة الجو ارتفاًعا شديًدا )وهو ما ُيعَرف باسم »تََرُكز  

 ((.Urban Heat Islandالحرارة في المناطق الحضرية« )

  

 
 المرجع السابق نفسه.  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، وإحصائيات منظومة المعلومات الجغرافية لدى مقاطعة أالميدا 2021( لعام City of Oaklandالمرجع: إحصائيات المدينة )

(ALAMEDA County GIS لعام )وإحصائيات مؤسسة 2021 ،Dyett & Bhatia    2021لعام 

( باشتداد مستويات تلوث الهواء تفوق قدرة األحياء Tree Coverيقترن انعدام ستار األشجار )

المتضررة، فضاًل عن زيادة أعداد األسطح الخرسانية وغيرها من األسطح القاتمة التي تحبس  

اء تُعانِي من اشتداد درجات الحرارة أكثر من غيرها من أحياء الحرارة؛ وهو ما معناه أن هذه األحي
المدينة عند ارتفاع حرارة الجو ارتفاًعا شديًدا )وهو ما يُعَرف باسم »تََرُكز الحرارة في المناطق 

 (.Urban Heat Islandالحضرية« )

اقعة في األراضي وثمة أوجه تفاوت جغرافية بالغة بين األحياء الواقعة في مناطق التالل وتلك الو

ومن ذلك أن   المنبسطة من المدينة من ناحية أعداد المتنزهات وجودتها والقدرة على ارتيادها.

من مختلف جوانبها تقريبًا، وتتخللها  Oakland Hillsبعض المتنزهات تُحاذي منطقة 

، East Bay Park Districtمتنزهات أخرى )وتملك عدًدا من هذه المتنزهات منطقة 

(. وتشتمل هذه التالل، كذلك، على بعض محميات City of Oaklandمدينة  وليست

الموارد الكبرى والمساحات المفتوحة. أما األراضي المنبسطة من المدينة فإجمالي مساحة 

المتنزهات فيها أقل من ذلك إلى حد كبير، ومعظمها حدائق صغيرة في األحياء فحسب؛ 

ا عليه  . Oakland Hillsاألحوال في منطقة  وذلك على النقيض تماًما ِممَّ

 رأيكم محل اهتمامنا! 
 ما المرافق العامة التي تودون تطويرها أكثر من غيرها؟  •
أن تستثمر، وعلى نحو منصف، في   Oaklandما الطريقة التي تستطيع بها مدينة  •

 هذا الشأن؟ 
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 التفاعل المدني 

يُقَصد بالتفاعل المدني العمل في سبيل إحداث تغيير بَنَّاء في المجتمع في مختلف المجاالت، 

السياسية منها وغير السياسية. ويشمل ذلك مختلف صور النشاط والتنظيم التي تُجَرى بمقابل 

  مالي أو من دونه، فضالً عن االهتمام بالبيئة، واإلسهام في خدمة المجتمع وتبادل المساعدة.

، على كل المسائل ذات الصلة، Oaklandويشتمل التفاعل المدني، وفق مفهومه لدى مدينة 

بدًءا من التصويت في االنتخابات، ومروًرا بالمشاركة في أعمال التخطيط في المدينة، 

والتطوع مع المؤسسات االجتماعية، والمشاركة في اجتماعات مجلس المدينة، بل حتى  

 والمسيرات واالحتجاجات المشاركة في التظاهرات 

ولالتصال المستمر بشبكة اإلنترنت ونُُظم االتصاالت أهميته البالغة في مظاهر الحياة اليومية 

والمدنية؛ وهي األهمية التي تزداد يوًما بعد يوم؛ إذ يستعين الناس بذلك على العمل والتعلم 

قارب واألصدقاء. غير أن  وتحصيل الخدمات والتفاعل مع الجهات الحكومية والتواصل مع األ

( قد  Equity Indicators Report  2018« )2018»تقرير مؤشرات المساواة لعام 

خلُص إلى نتيجة مفادها أن ذوي البشرة السوداء أشد معاناة من غياب االتصال باإلنترنت 

%(، وتالهم في ذلك ذوو األصول 40.8بسرعات عالية في منازلهم )إذ كانت نسبتهم 

%(. أما ذوو البشرة البيضاء، فكانت 33.5أو الجنوب أمريكية )إذ بلغت نسبتهم الالتينية 

%(. وعلى الرغم من هذه األهمية البالغة 14.6نسبتهم األدنى في هذا الشأن )إذ بلغت نسبتهم 

لالتصال بشبكة اإلنترنت، ما زالت كثير من العائالت، ال سيما من ذوي البشرة الملونة، 

 تصال باإلنترنت، بل ومن أجهزة الحواسب في منازلهم. محرومين من هذا اال

ومن وسائل التفاعل في مظاهر الحياة المجتمعية كذلك العمل بوظيفة. بل إن من مؤشرات 

السالمة االقتصادية للمجتمع قدرة أبنائه على تحصيل فرص العمل التي تكفل لهم كرامة 

حول ما  Oaklandمع في مدينة العيش وشغل الوظائف. وتتمحور ثقافة الحياة في المجت

تقدمه هذه المشروعات الصغرى القائمة في المدينة. وقد خلُص »تقرير مؤشرات المساواة 

« إلى أن سكان مناطق التعداد التي يغلب عليها ذوو األصول األسيوية كانوا أوفر  2018لعام 

مرات مقارنة بما  2.96حًظا من ناحية القدرة على شغل الوظائف طويلة األمد، بزيادة قدرها  

كانت عليه األحوال في تلك المناطق التي تسكنها غالبية من ذوي البشرة البيضاء. أما سكان  

ا يواجهه غيرهم من ناحية تحصيل  المدينة من ذوي البشرة السوداء فيواجهون عقبات أكثر ِممَّ

 فرص العمل وشغلها لمدد طويلة.  

 
 

 

 

 

 
فما أكبر، والذين يتحدثون لغة  5تزداد نسبة ضعف مهارات التحدث باإلنجليزية لدى السكان، من البالغين سن 

 . Central Oaklandو East Oaklandأخرى غير اإلنجليزية في منازلهم، في مختلف أحياء منطقتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      تبين الخريطة المتقدمة أن أغلب العائالت التي تعاني من انعدام االتصال باإلنترنت موجودة في األحياء الواقعة في

 . Jack London Squareوقرب ميدان   East Oaklandمنطقة 
  

 رأيكم محل اهتمامنا! 
        ما العقبات التي تواجهونها في المدينة وتحول دون تفاعلكم في مظاهر الحياة المدنية والمجتمعية  •

 تفاعالً يتسم بالجدية واإلنصاف وحس المسؤولية؟ 
 األخذ بها لتذليل هذه العقبات أو الحد منها أو رفعها؟ Oakland  ما الطرق التي ينبغي لمدينة •

، وإحصائيات منظومة  2021( لعام  City of Oakland، وإحصائيات المدينة )2019حتى    2015يكي عن األعوام من  استطالع آراء المجتمع األمرالمرجع:   

 2021لعام  Dyett & Bhatia، وإحصائيات مؤسسة 2021( لعام ALAMEDA County GISالمعلومات الجغرافية لدى مقاطعة أالميدا )

 باإلنجليزيةضعف مهارات التحدث 

عن  المرجع:  ا ل انعدام االتصال بشبكة اإلنترنت في المناز األمريكي  المجتمع  آراء  من  استطالع  )2019حتى    2015األعوام  المدينة  وإحصائيات   ،City of Oakland  لعام وإحصائيات  2021(   ،

 2021لعام  Dyett & Bhatia، وإحصائيات مؤسسة 2021( لعام ALAMEDA County GISمنظومة المعلومات الجغرافية لدى مقاطعة أالميدا ) 

 2021لعام 
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 المرافق العامة واألنشطة البدنية والتفاعل المدني 

 لمساواة وجه األساسية النعدام ااأل

 
 الصحة

 
أعباء نفقات 
 الخدمات

 
 العزلة اللغوية 

 
 التوظيف 

 العقبات األساسية 

 
توزيع المتنزهات  

 والخدمات 

 
إتاحة المعلومات  
 باللُغة المناسبة 

 
االتصال  
 باإلنترنت 

 
دعم األعمال والقوى  

 العاملة 

 الوكاالت المعنية 

 City of Oaklandمدينة   •

o  دائرة( األشغال العامةPublic Works Department ) 

o دائرة شؤون المتنزهات والترفيه (Parks and Recreation Department ) 

وغيرها من جهات تقديم خدمات المرافق،  Pacific Gas and Electric (PG&E)شركة  •

 East (Bay، ووكالة  East Bay Community Energy (EBCE)ومنهم: وكالة 

Municipal Utility District (EBMUD  ووكالة ،Waste Management  (WM ) 

 الجهات المعنية بتقديم خدمات اإلنترنت  •

 المصادر

الذي تستطيعون االتصال به لطلب إجراء أعمال الصيانة   Oak 311مركز االتصاالت 

 ن طريق هذا الرقم:االعتيادية واإلبالغ عن مشكالت البنية التحتية العاجلة؛ وذلك ع

5566-615-510 

 OAKWifiخريطة بيان المناطق المشمولة بخدمة الواي فاي 

 City of Oakland Languageدائرة المعنية بخدمات التمكين اللغوي في المدينة ) ال

Access Services Department) 

 City of Oaklandنزهات والترفيه وتنمية الشباب في المدينة )دائرة شؤون المت

Parks, Recreation, and Youth Development Department) 

 City of Oakland Economicدائرة تطوير القوى العاملة واالقتصاد في المدينة ) 

and Workforce Development Department) 

 

 

https://seeclickfix.com/web_portal/wTMihVsatbiDau5Fw66m6HFD/report/location
https://www.oaklandca.gov/topics/oakwifi
https://www.oaklandca.gov/topics/equal-access-language-assistance
https://www.oaklandca.gov/topics/equal-access-language-assistance
https://www.oaklandca.gov/departments/department-of-parks-recreation-and-youth-development
https://www.oaklandca.gov/departments/department-of-parks-recreation-and-youth-development
https://www.oaklandca.gov/departments/economic-and-workforce-development
https://www.oaklandca.gov/departments/economic-and-workforce-development
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 المرافق العامة واألنشطة البدنية والتفاعل المدني 

دات السياسات المعنيّة بالمرافق العامة واألنشطة البدنية والتفاعل المدني  أفكار ُمسوَّ

دات  أن دقة البيانات  السياسات هذه على أساس الخطط الموضوعة للمجتمعات واألحياء، فضالً عن خطط التوعية المجتمعية. ومن ثم، نرجو منكم إفادتنا بآرائكم بشُوضِعت قائمة أفكار ُمسوَّ

دات السياسات  وليس عليكم سوى وضع عالمة هذه كافية للتصدي لهذه المشكالت. الواردة في الجداول التالية من ناحية تعبيرها عن مسائل العدالة البيئية في مجتمعكم، وإن كانت أفكار ُمسوَّ

 تعقيبات«!/رجاًء ال تترددوا في إضافة ما لديكم من األفكار أو التعقيبات في العمود الُمعَنون »أفكار أخرى .في المربع الظاهر في العمود الذي يُعبِّّر عن إجابتكم

 الجداول:اختصارات المراجع المشار إليها في 

 ( Oakland Equitable Climate Action Plan 2030) 2030خطة العمل لتحقيق المساواة بالتصدي لتغير المناخ في المدينة لعام =  ECAPاالختصار  •
 East Oakland (East Oakland Neighborhoods Initiative Community Plan )الخطة المجتمعية لمبادرات أحياء منطقة =  EONIاالختصار  •
 ( Oakland Healthy Development Guidelinesالمبادئ التوجيهية للتنمية الصحية في المدينة )=   DGHاالختصار  •
 West Oakland (West Oakland Community Action Plan )خطة العمل المجتمعية لمنطقة  =  WOCAPاالختصار   •
 West Oakland (WOEIP )مشروع رصد المؤشرات البيئية في منطقة  =  WOEIPاالختصار   •

 المرافق العامة

أوجه التباين أو  
 الفجوات 

دات السياسات  هل تُعبِّّر هذه األفكار عن  مصدر الفكرة أفكار ُمسوَّ
 المشكلة/ تكفي للتصدي لها؟ 

 تعقيبات/أفكار أخرى 

 ال نعم

غياب المساواة في 
توزيع منشآت  
 المرافق العامة 

ضمان تحقيق المساواة في توزيع المرافق، وإعطاء األولوية  
الستحداث منشآت المرافق الجديدة في المجتمعات التي يُقصد تحقيق 

العدالة البيئية فيها؛ وذلك عند إرساء ركن »استغالل األراضي  

( وركن »المساحات المفتوحة وحفظ البيئة  LUTEووسائل النقل« )

( وركن »البنية التحتية« OSCARوالترفيه« )

(Infrastructure في الخطط لدى المدينة ) 

(،  HDGالمبادئ التوجيهية ) 

والخطة المجتمعية لشرق 

(، وحمالت EONIالمدينة )

التوعية المؤقتة والمتنقلة، 
 المكثفومجموعات النقاش 

   

التحقق، عند إرساء ركن »استغالل األراضي ووسائل النقل«   

(LUTE  من تحديد األوجه المناسبة في استغالل األراضي ،)

ر استحداث منشآت المرافق الالزمة في المناطق  وتقسيمها بما يُيس ِ
المحرومة، ومنها منشآت الرعاية الصحية ورعاية األطفال والمرافق 

 ، كذلك، مراكز تحقيق العدالة البيئية(، وغيره.المجتمعية )ومنها

    (HDGالمبادئ التوجيهية ) 

زيادة التمكين من التمتع بالمنتزهات المجتمعية عن طريق اتفاقات  
االستخدام المشترك، وإزالة الفواصل المادية )ومنها األسوار(،  

 والعودة منهاواستحداث الطرق الالزمة للذهاب إلى مناطق المتنزهات 

(،  HDGالمبادئ التوجيهية ) 

والخطة الُمحدَّدة لوسط المدينة  

(DOSP  وحمالت التوعية ،)

 المؤقتة والمتنقلة

   

أوجه انعدام المساواة  
من ناحية إجراء 
أعمال الصيانة 

 والرعاية

إعطاء األولوية لتحقيق المساواة في مشروعات االستثمار العامة 
المجتمعات التي يُقصد تحقيق العدالة البيئية  ومشروعات الصيانة في 

 فيها، وتأكيد أهمية تحقيق المساواة بوصفها عامالً من عوامل الترجيح

الممارسات الرشيدة المتبعة  
لدى المدينة في الوقت الراهن،  

وحمالت التوعية المؤقتة 
 والمتنقلة

   

https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/Oakland-ECAP-07-24.pdf
https://cao-94612.s3.amazonaws.com/documents/FINAL_EONI_PLAN_2021.2.16.pdf
https://www.dropbox.com/s/xs4vy7gu0poq7m0/Complete%20HDG%20Final_11-2018%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.baaqmd.gov/community-health/community-health-protection-program/west-oakland-community-action-plan
https://woeip.org/
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 المرافق العامة واألنشطة البدنية والتفاعل المدني 

أوجه التباين أو  
 الفجوات 

دات السياسات  هل تُعبِّّر هذه األفكار عن  مصدر الفكرة أفكار ُمسوَّ
 المشكلة/ تكفي للتصدي لها؟ 

 تعقيبات/أفكار أخرى 

 ال نعم

 تنسيق جهود التخطيط مع جهات:
 التعليم العام  •
 العامة الصحة  •
 المراكز المجتمعية  •
 خدمات المكتبات •
 خدمات العدالة •
 الحماية من السيول  •
 اإلمداد بالطاقة  •
 خدمات التكنولوجيا واالتصاالت  •
 (Portوميناء المدينة )  Caltransهيئة النقل  •

المحافظة على اتفاقات التنسيق مع جهات االختصاص القضائي 
 ع العامة والخدمات والوكاالت الشريكة المجاورة التي تقدم المناف

جولة التوعية بالملوثات 

(Toxics Tour ضمن )

المشروع المعني بالمؤشرات  

( )بالتنسيق  WOEIPالبيئية )

مع هيئة ميناء المدينة  

(Port بشأن استغالل )

المساحات(، وحمالت التوعية  
المؤقتة والمتنقلة، ومجموعات 

 النقاش المكثف 

   

البيئي على مكافحة الجرائم«  االستعانة بخطط »التصميم  

(CPTED واإلضاءة، والتدابير ذات الصلة، وغيرها من الطرق ،)

 المعنية، عند تصميم المساحات المفتوحة والترفيهية

    (HDGالمبادئ التوجيهية ) 
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 المرافق العامة واألنشطة البدنية والتفاعل المدني 

 األنشطة البدنية 

دات السياسات  أوجه التباين أو الفجوات األفكار عن هل تُعبِّّر هذه  مصدر الفكرة أفكار ُمسوَّ
 المشكلة/ تكفي للتصدي لها؟ 

 تعقيبات/أفكار أخرى 

 ال نعم

ال تستوي جميع األحياء من ناحية 
إمكانية الوصول، سيًرا أو 

بالدراجات، إلى أماكن تحصيل  
 السلع والخدمات والعمل

يجب، عند إرساء ركن »استغالل األراضي ووسائل النقل«  

(LUTE:فعل ما يلي ،) 
ز تخطيط  • االشتمال على السياسات التي تُعز ِ

 األراضي إلنشاء الوحدات البنائية الصغيرة
دراسة إمكانية االستعانة بالحافالت المكوكية  •

وغيرها من وسائل النقل المحلية على تعزيز النقل 
 والتنقل في المناطق المعنية

الخطة المجتمعية لشرق 

(، والمبادئ  EONIالمدينة )

(، وخطة HDGالتوجيهية )

العمل المجتمعية لغرب المدينة  

(WOCAP وحمالت ،)

 التوعية المؤقتة والمتنقلة 

   

أوجه انعدام المساواة التي تتجلى  
في حوادث التصادم بين 

المركبات والدراجات والمشاة في 

  Chinatownالحي الصيني 

 East Oaklandومنطقة 

يجب، عند إرساء ركن »استغالل األراضي ووسائل النقل«  

(LUTE :فعل ما يلي ،) 
دراسة السرعات اآلمنة وتصميم الشوارع وتنفيذ   •

اإلصالحات في المجتمعات التي يُقصد تحقيق 
 العدالة البيئية فيها

إعطاء األولوية لمبادئ التصميم الشمولية )بما  •
ن جميع الناس من االستفادة من هذه   يُمك ِ

 اإلصالحات(
 Visionاالستعانة بإستراتيجية »الرؤية صفر« ) •

Zero القائمة على البيانات الدقيقة للحد من )

إلصابات الخطرة الناتجة عن حاالت الوفاة وا
 الحوادث المرورية

التعاون مع الجهات المعنية القائمة في المجتمعات  •
التي يُقصد تحقيق العدالة البيئية فيها عند وضع  

 البرامج واإلصالحات وإجرائها 

مجموعات النقاش المكثف 
المعنية بشؤون السالمة 
والعدالة البيئية، وحمالت 
لة، التوعية المؤقتة والمتنق

وخطة العمل المجتمعية لغرب 

(،  WOCAPالمدينة )

والخطة الُمخصصة لغرب 

(، والخطة WOSPالمدينة )

المعنية بحركة الدراجات في 
المدينة، والتي ُوضِعت عام  

2019 (2019 

Oakland Bike 
Plan  والخطة المعنية ،)

بحركة المشاة في المدينة،  

 2017والتي ُوضِعت عام 

(2017 Oakland 
Walks Pedestrian 

Plan  وخطة العمل بشأن ،)

حركة النقل والتنقل في شرق 

 (EOMAPالمدينة )

   

مواصلة العمل لوضع الخطط بشأن موارد برامج الرصف 
وتوزيعها على أسس المساواة وأوضاع الطرق ومقاييس 

 السالمة

الممارسات الرشيدة المتبعة  
 لدى المدينة في الوقت الراهن

   

انعدام المساواة في توزيع  أوجه 
ستار األشجار والمساحات  

 الخضراء 

تمويل برنامج البنية التحتية الخضراء، وتنفيذه، مع التركيز  
في ذلك على المجتمعات التي يُقصد تحقيق العدالة البيئية  

فيها وتمويل المشروعات الُمحدَّدة وفق الحاجات المجتمعية. 
 ومنها:
 األطواق النباتية استحداث مساحات  •

خطة العمل لتحقيق المساواة 
بالتصدي لتغير المناخ 

(ECAP ومجموعات ،)

النقاش المكثف المعنية بشؤون  
السالمة، والخطة المجتمعية 
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 المرافق العامة واألنشطة البدنية والتفاعل المدني 

دات السياسات  أوجه التباين أو الفجوات األفكار عن هل تُعبِّّر هذه  مصدر الفكرة أفكار ُمسوَّ
 المشكلة/ تكفي للتصدي لها؟ 

 تعقيبات/أفكار أخرى 

 ال نعم

 زراعة األشجار وتخضير المناطق الحضرية •
 مصبات اختزان مياه األمطار  •

(، EONIلشرق المدينة )

وخطة البنية التحتية الخضراء 

(Green 
Infrastructure 

Plan المتبعة في الوقت )

الراهن، وحمالت التوعية  
 المؤقتة والمتنقلة

 Urbanتنفيذ الخطة األساسية للغابات الحضرية )
Forest Master Plan:وفيها .) 

إنشاء عالقات الشراكة مع المؤسسات التي ال   •
 تهدف لتحصيل الربح 

 حث الناس على تشجير أمالكهم الخاصة  •
التعاون مع الناس في المجتمع على المحافظة على  •

 األشجار وإزالتها وفق مقتضى الحاجة 
إعطاء األولوية لمد ستار األشجار في المجتمعات  •

التي يُقصد تحقيق العدالة البيئية فيها، والتي تقل 
 فيها مساحة هذا الستار

 

خطة العمل لتحقيق المساواة 
بالتصدي لتغير المناخ 

(ECAP ،)  وحمالت التوعية

المؤقتة والمتنقلة، ومجموعات 
النقاش المكثف المعنية بشؤون  

 العدالة البيئية
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 التفاعل المدني 

دات السياسات  أوجه التباين أو الفجوات هل تُعبِّّر هذه األفكار عن  مصدر الفكرة أفكار ُمسوَّ
 المشكلة/ تكفي للتصدي لها؟ 

 تعقيبات/أفكار أخرى 

 ال نعم

انعدام المساواة في معدالت  
 التفاعل المدني

ضمان التفاعل الهادف والمستمر لمواصلة إجراء األعمال 
 التالية وتعزيزها: 

التشديد على ضرورة تفاعل مجتمعات ذوي الدخل   •
 المحدود وذوي البشرة الملونة

 إجراء األعمال بدافع تلبية حاجات المقيمين في المدينة  •
األعمال وتيسير فهمها )ومن ذلك  تيسير المشاركة في  •

 ترجمة المعلومات بلغات المعنيين بها(
إجراء األعمال على أسس راسخة من الشراكات  •

المجتمعية )والنظر في جدوى استحداث صناديق التمويل  
 الالزمة لهذه الشراكات(

 تهيئة الفرص الالزمة لتفاعل الشباب وتوليهم زمام القيادة •
 

المدينة  الخطة الُمحدَّدة لوسط 

(DOSP والخطة ،)

المجتمعية لشرق المدينة 

(EONI والممارسات ،)

الرشيدة المتبعة لدى مدينة  
 أوكالند في الوقت الراهن 

   

 المحافظة على قنوات التواصل التي: 
تمكين متابعة الحوار مع المعنيين من الجماعات  •

 والمقيمين في المدينة
واألولويات المقصودة على  متابعة أوضاع المسائل  •

 صعيد كل حي من األحياء
لة لالسترشاد بها في وضع   • االستعانة بالنتائج الُمحصَّ

 البرامج والخدمات في المدينة 
لة حفًظا   • إطالع الدوائر المعنية على هذه النتائج الُمحصَّ

 لجهد المتفاعلين وتيسيًرا عليهم 
 

الممارسات الرشيدة المستقاة 
 من مدن أخرى 

   

تعزيز تمثيل المجتمعات المهمشة تاريخيًا في مختلف الوظائف 
وفرق العمل/اللجان لدى المدينة، فضالً عن تعزيز تمثيلهم في  

 إجراءات األعمال، ومنها التفاعل في وضع الموازنات. 

خطة العمل المجتمعية لغرب 

( WOCAPالمدينة )

)ضمن القسم المعني بالتفاعل 
في وضع الموازنات(،  

التوعية المؤقتة  وحمالت
 والمتنقلة

   

     

إعطاء األولوية لالستثمارات في مجال إتاحة خدمات اإلنترنت  
بسرعات عالية لمجتمعات الدخل المحدود والمجتمعات 
المحرومة، والتوسع في إنشاء المرافق العامة في هذه  

 المناطق.

سياسات مستقاة من مدن  
 أخرى 
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الترجمة التحريرية والفورية، والتمكين  مواصلة تقديم خدمات 
من تحصيل الخدمات واالستفادة من البرامج، والتفاعل  

 المباشر مع الجماعات المعزولة لغويًا

الممارسات الرشيدة المتبعة  
لدى مدينة أوكالند في الوقت  

 الراهن

   

أوجه التفاوت في فرص العمل  
وملكية األعمال، أو إحالل 
صية  المشروعات ذات الخصو

 الثقافية والقائمة في الوقت الراهن

القصد إلى إجراء استثمارات بعينها في المدينة لتعزيز النمو  
االقتصادي وتنويع مجاالته في المجتمعات التي يُقصد تحقيق 

 العدالة البيئية فيها. وهو ما قد يشمل ما يلي:
دعم حاضنات األعمال، ومساعدة مؤسسات األعمال   •

يملكها أفراد من ذوي البشرة الملونة أو  الناشئة التي 
النساء أو قدامى المحاربين، بوضع الخطط لتمكينهم من  

إجراء أعمالهم وخطط توسعتها ومنحهم التراخيص 
الالزمة لالستكشاف والتوجيه، وتمكينهم من تحصيل  

 رؤوس األموال. 
االستعانة بجهات المشتريات الحكومية إلعطاء األولوية   •

 ل التي تُعانِي من قلة تمثيلها لمؤسسات األعما

خطة العمل بشأن حركة النقل 
والتنقل في شرق المدينة 

(EOMAP ومجموعات ،)

النقاش المكثف، وحمالت 
 التوعية المؤقتة والمتنقلة 

   

 دعم مبادرات تطوير القوى العاملة؛ ومنها:
إقامة عالقات الشراكة مع المؤسسات التعليمية وأرباب   •

والمؤسسات المجتمعية لمتابعة إتاحة الوظائف العمل 
ألبناء المدينة، والتدريبات، والتعليم المهني، والتوسع  

فيها، فضالً عن إقامة عالقات الشراكة مع أرباب العمل 
في المجاالت المعنية )ومنها: التقنيات المهتمة بالبيئة،  

 وعلوم الحياة، وصناعة األغذية، وغيره( 
ة األجيال، والتي تربط بين التعليم  إجراء البرامج ثنائي •

والتدريب الوظيفي وبناء المسار الوظيفي، إلمداد أولياء  
األمور من ذوي الدخل المحدود بالوسائل الالزمة لدعم  

 أبنائهم؛ 
إجراء برامج الوصل التي تُِعدُّ ذوي المهارات الدراسية   •

 المحدودة بالمزيد من التعليم والتدريب؛ 
المؤقت التي تُتِيح للناس إمكانية  إجراء برامج التوظيف •

 الحصول على فرص العمل المدعومة والقصيرة األمد. 
 

خطة العمل لتحقيق المساواة 
بالتصدي لتغير المناخ 

(ECAP وخطة العمل ،)

المجتمعية لغرب المدينة 

(WOCAP  ضمن القسم( )

المعني بالوظائف المهتمة 
بالبيئة(، وحمالت التوعية  

والمتنقلة، والممارسات  المؤقتة 
 الرشيدة المتبعة لدى المدينة 

   

وضع الخطط الستغالل األراضي، والنظر في اإلستراتيجيات  
التالي ذكرها بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية المعنية  

والقائمة في الوقت الراهن في المجتمعات التي يُقصد تحقيق 
مساعي التي تُبذَل  العدالة البيئية فيها، بوصف ذلك جزًءا من ال

 للتخطيط الستغالل األراضي:
 Internationalإحياء مشروع درب  •

Boulevard Corridor  

جولة التوعية بالملوثات 

(Toxics Tour ضمن )

المشروع المعني بالمؤشرات  

( )مع  WOEIPالبيئية )

األخذ في ذلك بفكرة المناطق 
المخصصة لألعمال التابعة 

لذوي البشرة السوداء، 
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إتاحة فرص تقسيم األراضي للتخصيص بالقطعة أو  •
»التجزئة الصغرى«، والتي يتيسر لمؤسسات األعمال  

 الجديدة أو الصغرى الحصول عليها.  
استحداث المناطق ذات الخصوصية الثقافية  •

(Cultural Districts  التي تعبر عن الهوية )

الثقافية الراهنة للمؤسسات الصغرى والمؤسسات  
التجارية، وتدعمها وتحفظها. ومن ذلك، مثالً، استحداث  

البرامج التي تدعم عودة األحياء التجارية المعروفة 
تاريخيًا بتبعيتها لذوي البشرة السوداء في منطقة 

West Oakland . 
ة على مؤسسات  االستعانة بإستراتيجيات المحافظ •

األعمال الصغرى ومؤسسات األعمال المحلية في 
األحياء المعنية، وذلك لمنع تغيير مالمح المناطق 

المخصصة لهذه المؤسسات في تلك األحياء، والتي قد ال  
يتسنى لها سهولة تحصيل السلع والخدمات من المحال 

القائمة فيها والقريبة منها؛ ومن ذلك االستعانة 
 ت مكافحة اإلحالل. بإستراتيجيا

 

واستحداث التغييرات التي 
ن من تخصيص المساحات   تُمك ِ
التجارية الصغرى(، والخطة  

افية المعتمدة لدى المدينة  الثق

(Oakland Cultural 
Plan ومجموعات النقاش ،)

المكثف، وحمالت التوعية  
 المؤقتة والمتنقلة
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