خطة التوسع الجنوب الغريب

ت
اس�اتيجية
تنمية عادلة للتوسع
نُ ِشت بتاريخ  23أكتوبر 2019

oregonmetro.gov/southwestcorridor

تحرتم  Metroالحقوق املدنية

تلتزم  Metroمتا ًما بالبند السادس من قانون الحقوق املدنية لعام  1964الذي يشرتط عدم استبعاد أي شخص من املشاركة ،أو حرمانه
من امتيازات ،أو خضوعه بخالف ذلك للتفرقة العنرصية عىل أساس العرق أو اللون أو التنشئة الوطنية مبوجب أي برنامج أو نشاط تحصل
 Metroعىل مساعدة مالية فيدرالية مقابله.
تلتزم  Metroمتا ًما بالبند الثاين من قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة والقسم  504من قانون إعادة التأهيل الذي يشرتط عدم استبعاد أي شخص
مؤهل بطريقة أخرى من ذوي اإلعاقة من املشاركة ،أو حرمانه من امتيازات ،أو خضوعه بخالف ذلك للتفرقة العنرصية منفر ًدا بسبب إعاقته
مبوجب أي برنامج أو نشاط تحصل  Metroعىل مساعدة مالية فيدرالية مقابله.
إذا رأى أي شخص أنه قد تعرض لتفرقة عنرصية فيام يتعلق بالحصول عىل امتيازات أو خدمات بسبب العرق أو اللون أو التنشئة الوطنية أو الجنس أو
العمر أو اإلعاقة ،فيحق له تقديم شكوى إىل  .Metroللحصول عىل معلومات عن برنامج الحقوق املدنية لـ  ،Metroأو للحصول عىل منوذج الشكوى
الخاص بالتفرقة العنرصية ،قم بزيارة  oregonmetro.gov/civilrightsأو اتصل بالرقم .503-797-1536
توفر  Metroخدمات أو أماكن لإلقامة حسب الطلب لألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين يحتاجون إىل مرتجم يف االجتامعات العامة .إذا
كنت بحاجة إىل مرتجم لغة اإلشارة أو مساعدة يف التواصل أو مساعدة لغوية ،اتصل بالرقم  503-797-1700أو جهاز االتصاالت الكتايب للصم
والبكم ( 503-797-1804من الساعة  8صبا ًحا إىل الساعة  5مسا ًء يف أيام األسبوع)  5أيام عمل قبل االجتامع .ميكن دخول جميع اجتامعات
 Metroبالكرايس املتحركة .للحصول عىل معلومات محدثة عن املواصالت العامة ،قم بزيارة موقع  TriMetاإللكرتوين عىل .trimet.org
 Metroهي منظمة التخطيط الحرضي املكلفة من الحكومة الفيدرالية والتي عينها الحاكم لوضع خطة نقل شاملة وتخصيص أموال فيدرالية للمنطقة.
اللجنة االستشارية السياسية املشرتكة للنقل ( )JPACTهي لجنة مكونة من  17عض ًوا تقدم منتدى للمسؤولني املنتخبني وممثيل الوكاالت العاملة
يف مجال النقل لتقييم احتياجات النقل يف املنطقة وتقديم توصيات إىل مجلس  .Metroتضمن عملية صنع القرار املحددة نظام نقل إقليمي
متوازن وت ُرشك املسؤولني املحليني املنتخبني يف القرارات مبارش ًة مام يساعد مجلس  Metroعىل وضع سياسات نقل إقليمية ،مبا يف ذلك تخصيص
أموال النقل.

املوقع اإللكرتوين للمرشوعoregonmetro.gov/southwestcorridor :

تم متويل إعداد هذا الكتاب املوجز بشكل جزيئ من ِقبل وزارة النقل األمريكية واإلدارة الفيدرالية للطرق الرسيعة واإلدارة الفيدرالية للنقل.
إن اآلراء والنتائج واالستنتاجات املوضحة يف هذا التقرير ال تخص بالرضورة وزارة النقل األمريكية واإلدارة الفيدرالية للطرق الرسيعة واإلدارة
الفيدرالية للنقل.
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التطوير العادل عبارة عن نهج لتلبية احتياجات املجتمعات التي تقدم لها خدمات غري كافية من خالل سياسات وبرامج تحد
من التفاوتات بينام تعزز أماكن صحية ونابضة بالحياة.

تزداد تكاليف اإلسكان والتعليم بشكل ملحوظ يف منطقة  Portlandالكربى ،وتستمر التغريات يف الطلب عىل القوى العاملة والنمو السكاين
املتزايد يف الضغط عىل البنية التحتية والخدمات االجتامعية القامئة يف املنطقة.
سيكون التوسع يف الجنوب الغريب  -املجتمعات وطرق املواصالت من وسط مدينة  Portlandإىل  Tigardو - Tualatinأحد األماكن األكرث من ًوا
يف املنطقة عىل مدار العرشين عا ًما القادمة .ولتلبية احتياجات املواصالت يف التوسع ،تم اعتامد خطة التوسع يف الجنوب الغريب يف عام .2013
توضح الخطة بإيجاز أنواع االستثامرات الالزمة ملعالجة املواصالت املستقبلية يف التوسع والتحديات املرتبطة بالنقل ،مبا يف ذلك خط MAX
مخطط .سوف تساعد هذه االستثامرات يف معالجة احتياجات النمو يف التوسع ،ولكن بناء خط نقل وتحسينات املواصالت العامة األخرى ال تعالج
التحديات التي تواجه الناس كل يوم بشكل كامل.
تاريخ ًيا ،مل تشمل القرارات املرتبطة باالستثامرات العامة الكربى األشخاص املتأثرين باآلثار املبارشة أو النهائية لهذه االستثامرات .بدون استحضار
وجهات نظر املجموعة الكاملة من أصحاب املصلحة املتأثرين ،ال يتم استكشاف اآلثار االجتامعية واالقتصادية املرتتبة عىل القرارات الرئيسية
املتعلقة باملواصالت واستخدام األرايض والتنمية االقتصادية بشكل ٍ
كاف .ينتج عن عدم وجود حوار مبارش خسارة الفرص ملعالجة الشواغل
الرئيسية بفعالية ووضع حلول مستدامة ويف النهاية تحقيق نتائج منصفة.
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أوجه التوسع يف الجنوب الغريب

يف أبريل  ،2018حصلت أدمريا بالتيك عىل
فرصة غريت حياتها :منحة تُدفع مقابل
تدريبها لتصبح فني صيدلة.
يغطي الربنامج تكلفة التعليم والكتب والزي
املدريس واالعتامد ومرافقة مدرب مهني من
منظمة مجتمع املهاجرين والالجئني .ستقدم
دخل أعىل لبالتيك وتوفر
الوظيفة الجديدة ً
لها تأمني السكن لإلقامة يف حيها بالقرب
من خط السكك الحديدية الخفيفة املقرتح.
تعمل  OHSUو IRCOعىل توسيع هذا
الربنامج ليشمل مجموعة جديدة بدعم من
منحة .Metro
قالت بالتيك“ :أعلم أن أمي أتت إىل هنا ألنها
كانت لديها آمال كبرية بالنسبة لنا .وبحصويل
عىل هذه املنحة فإنني سأجعل أمي سعيدة
وكذلك أطفايل وستكون حيايت أسهل بكثري”.

2

من خالل إدراك هذه االتجاهات التاريخية السلبية املرتبطة مبشاريع البنية التحتية السابقة
واسعة النطاق ،شهدت  Metroفرصة غري مسبوقة إلرشاك املجتمع كرشكاء نشطني يف التخطيط
لتمديد السكك الحديدية الخفيفة القادمة من خالل التوسعة الجنوبية الغربية .تُظهر أفضل
املامرسات الناشئة يف التطوير العادل للمجتمع أن هناك حاجة إىل نُ ُهج جديدة للتعامل مع
وضامن وصول مزايا التخطيط املجتمعي إىل األشخاص من جميع مصادر الدخل واألعراق
واألجناس.
تعاونت  Metroومنظامت مجتمعية رشيكة تعمل بنشاط عىل طول التوسع يف الجنوب الغريب
م ًعا لوضع اسرتاتيجية التطوير العادل للتوسعة الجنوبية الغربية ( .)SWEDSبفضل منحة إدارة
النقل الفيدرايل األولية ،عملت  Metroمع رشكائها الستكشاف كيفية دعم السكك الحديدية
الخفيفة املقرتحة وغريها من االستثامرات يف التوسع يف الجنوب الغريب لتنمية املجتمع وتحسني
نوعية الحياة لألشخاص من جميع مستويات الدخل والخلفيات.
ترسم اسرتاتيجية التطوير العادل للممر الجنويب الغريب نه ًجا جدي ًدا لصنع القرار املدفوع
من ِقبل املجتمع .تعرض االسرتاتيجية أفكا ًرا ومبادرات عملية تدعم االحتياجات التي ذكرها
املجتمع ،وتعالج أوجه عدم املساواة الحالية ،وتقلل من آثار النزوح ومخاطره.
والهدف من ذلك هو تعزيز مجتمع يشجع الشمولية ،ويشجع مجموعة متنوعة من خيارات
اإلسكان ،ويزيد من فرص الوصول إىل املدارس والحدائق واملساحات املفتوحة ،ويربط أفراد
املجتمع بالوظائف املأجورة يف األرسة ،وميكّن السكان الحاليني واملهمشني من القدرة عىل
املساعدة يف تشكيل مستقبل أكرث إنصافا.
اسرتاتيجية التطوير العادل التوسع يف الجنوب الغريب هي تتويج ملناقشات اسرتاتيجية استمرت
سنوات حول التطوير العادل عىل طول التوسعة الجنوبية الغربية واستثامر كبري يف األنشطة
لتمكني املشاركة املجتمعية الحقيقية ورؤية اسرتاتيجية ميكن تحقيقها.
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التوسعة الجنوبية الغربية  -متتد من وسط مدينة  Portlandإىل  Tigardو- Tualatin
هو موطن ألكرث من  10يف املائة من سكان منطقة املرتو وأكرث من  250000وظيفة .يف السنوات
األخرية ،شهد التوسع يف الجنوب الغريب زيادة يف االزدحام املروري وطلب متزايد عىل خدمات
النقل وظروف غري آمنة لألشخاص الذين ميشون ويركبون الدراجات.

يعترب  5 Interstateوممر  Barbur Boulevardبني  Portlandو Tualatinهو أحد املناطق
األرسع من ًوا واألكرث ازدحا ًما يف الوالية .بحلول عام  ،2035من املتوقع زيادة عدد السكان يف املمر
الجنويب الغريب بنسبة  25يف املائة عن مستويات عام  .2015هذه الزيادة تعادل إضافة مدينة
أخرى بحجم مدينة  Tigardإىل املنطقة ملدة  20عا ًما .ونتيجة لذلك ،من املتوقع أن االزدحام يف
املمر يزداد سو ًءا.
يصل خط السكة الحديدية الخفيفة املمتد لوسط مدينة  Portlandإىل املناطق املوجودة يف
الشامل والرشق والشامل الرشقي والجنوب الرشقي .واستثامر السكة الحديدية الخفيفة ملرشوع
املمر الجنويب يسد فجوة كبرية يف نظام النقل عايل القدرة يف املنطقة ،مام يُتيح خيارات سفر
متعددة ملنطقة ذات إمكانية نقل عابر محدودة .وسيعمل خط السكة الحديدية الخفيفة
 MAXالجديد عىل مد الخط األخرض  MAXاملوجود من وسط مدينة  Portlandبالقرب من
جامعة والية  Portlandثم سيتجه إىل منتصف  SW Barbur Boulevardاملؤدي إىل Barbur
ويد حارات دراجات دامئة ورصيفًا للسري.
 Transit Centerمام يُوفِّر حاريت سفر يف كل اتجاه ُ

ستُلقي االستثامرات الرئيسية يف مجال
املواصالت بظاللها عىل املجتمعات التي تُوفِّر
لها الخدمة .وتعمل اسرتاتيجية التطوير العادل
للتوسع يف الجنوب الغريب عىل ضامن أن
التطور الذي تشهده التوسع يف الجنوب الغريب
يُوزِّع مزايا التأثريات وأعبائها توزي ًعا متساويًا.

وإىل جنوب  Barbur Transit Centerوسيمتد املسار بجوار  .5 Interstateوعند حدود املدينة
بني مدينة  Portlandومدينة  Tigardسيعرب القطار  5 Interstateأسفل  99W Highwayثم
سيتجه إىل مدينة  Tigardجهة الجنوب الغريب.
ويف مدينة  Tigardسيتجه القطار إىل  70th Avenue Southwestحتى يصل إىل Elmhurt
 ،Streetبعدها سيعرب  217 Highwayثم سيتجه رشق  Hall Boulevardبجوار وسط مدينة
 Tigardوسيواصل املسري جهة الجنوب الرشقي بالتوازي مع طرق الشاحنات حتى يصل إىل
 ،5-Iحيث ينعطف ويعاود السري بجوار الطريق الرسيع املؤدي إىل املحطة النهائية الجنوبية
عند .Bridgeport Village
يتضمن املرشوع ممر للمشاة يصل إىل  Marquam Hillو ،OHSUوخدمة نقل ذهابًا وإيابًا
إىل الحرم الجامعي  Sylvaniaبكليات املجتمع يف  ، Portlandومرفق صيانة جديد لخط السكة
الحديدية الخفيفة ،وتحسينات البينية التحتية والطرق من أجل املحافظة عىل رسيان الحركة
املرورية عىل  Barbur Boulevard Highway 99Wوتحسينات قطاعي السري عىل األقدام
وركوب الدراجات املصاحبة لها.
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لماذا نضع ت
اس�اتيجية؟
ليست املجتمعات التي تتمتع باملساواة نتيجة طبيعية ملرشوعات البنية التحتية الرئيسية .وقد مجهودات التخطيط املستمرة والسابقة
ت ُؤثر مرشوعات البنية التحتية العامة واسعة النطاق تأث ًريا اقتصاديًا كب ًريا عىل املناطق التي
تستنري هذه االسرتاتيجية طريقها وترتكز عىل
بُنيت فيها ،حيث قد يعتقد الكثريون أن هذا األمر يُشكِّل زيادة يف القيمة من الناحية اإليجابية .العديد من جهود التخطيط األخرى والتي
لكن بدون التخطيط املدروس ،قد يح ِّول هذا األمر الفرص االقتصادية الوفرية ونوعية الحياة يف ت ُركز عىل التوسع يف الجنوب الغريب .فبعضها
املنطقة من سكانها الحاليني  -الذين رمبا يُعانون التهميش أو التعرض إىل الخطر  -إىل أُرس أكرث مكتمل والبعض اآلخر ال يزال مستم ًرا.
ثرا ًء.
وتستند هذه االسرتاتيجية إىل جهود التخطيط
إلدراج األهداف واإلجراءات عرب قطاعات
يجب أن تقرتن االستثامرات العامة بتدابري متعلقة بالسياسات للتخفيف من آثارها السلبية عىل عديدة .وتشمل هذه الجهود ما ييل:
السكان املهمشني ،وخاصة الذين يعيشون بالفعل عند التوسع يف الجنوب الغريب والتأكد من
•خطة توسع يف الجنوب الغريب واسرتاتيجية
ويتعي عىل املنطقة التعلّم من املجهودات
مشاركة التأثريات اإليجابية املتوقعة بني الجميع.
َّ
استثامر مشرتك
املاضية واملبذولة يف مجال إقامة استثامرات رئيسية للبنية التحتية العامة ،كام يجب عليها البدء
( Metroو TriMetووزارة النقل يف والية
يف وضع تدابري مسبقة ملواجهة مخاطر النزوح ولرتسيخ املجهودات الدؤوبة واملقصودة من أجل
 Oregonواملدن املحلية واملقاطعات)
تحقيق التطوير العادل الذي يُواجه التحديات الرئيسية يف املجتمع.
•اسرتاتيجية اإلسكان العادل للتوسع يف
تظهر الحاجة إىل تبني التزام مستمر من جانب الرشكاء املتعددين لتحسني ُسبل الحصول
الجنوب الغريب ( Portlandو)Tigard
عىل الفرص االقتصادية واملعيشة ميسورة التكلفة ونوعية أفضل من الحياة لألرس من جميع
•الخطة املفاهيمية Barbur Boulevard
الخلفيات ومستويات الدخل وظروف العمل .والسامح لقيادة املجتمع سيساعد يف ضامن
()Portland
أن املجتمع املوجود يف التوسعة الجنوبية الغربية موجو ًدا ليشهد الفرص التي سيجلبها هذا
االستثامر العام املهم.
•خطة استخدام األرايض لنظام نقل املنطقة
عايل القدرة يف Tigard
يتجاوز هذا العمل قدرات أي وكالة أو منظمة مبفردها .ويتطلب تحقيق األهداف الخاصة
•خطة ربط وسائل مواصالت مدينة
بتعزيز التطوير العادل يف التوسعة اتباع نهج تعاوين .وتقع عىل عاتق الحكومة وكيانات القطاع
Tualatin
الخاص غري الهادفة إىل الربح مسؤولية صقل االسرتاتيجيات املشاركة وتنفيذ اإلجراءات الرئيسية.
وتُعد املشاركة املجتمعية والتدريب عيل القيادة أمران حاسامن للوقف عىل مدى التعهد
•الخطة الشاملة Portland 2035ل
بااللتزامات والوفاء بها وعىل حسن اتخاذ السياسات الصحيحة واإلجراءات واالستثامرات عىل
•خطة التجديد الحرضي والخطة
مدار  10سنوات املقبلة.
االسرتاتيجية ملثلث Tigard
للرشوع يف اتباع نُهج جديدة فيام يتعلق بالتخطيط املجتمعي والتطوير العادل ،رسخت
•دراسة األثر البيئي ملرشوع التوسعة
اسرتاتيجية التطوير العادل التوسع يف الجنوب الغريب مبادئ التطور العادل وأهدافه والتي تتوىل
الجنوبية الغربية ()DEIS
زمام التحكم يف املرشوع بأكمله.

اسرتاتيجية تنمية عادلة للتوسع يف الجنوب الغريب

5

التوسع يف الجنوب الغريب :ملحة رسيعة عىل النمو واإلسكان
توزيع األرس التي تُعاين من أعباء التوسع يف الجنوب الغريب
حسب العرق واإلنتامء العرقي

التنوع والنمو السكاين يف التوسع يف الجنوب الغريب

تُنفق األرس أكرث من  30يف املئة من الدخل عىل اإلسكان ،حسب
تقدير استقصاء الطوائف األمريكية  ACSملدة خمس سنوات،
2015-2011
ُمالَّك املنازل

النمو السكاين يف  2015-2011حسب العرق  /اإلنتامء
العرقي

املستأجر

أسود %5.1

أسود

 +2أصول عرقية %3.1
أصل أسباين/التيني %2.3

عرق آخر

أسيوي %2.0

أصلأسباين/التيني

أبيض %0.7
هاوايي األصل %0.4

أبيض

أمرييك األصل %-0.1
أسيوي
نسبة األرس التي تعاين من أعباء التكاليف2013-2009 ،

املصدر :مسح املجتمع األمرييك ()ACS

معدالت متلّك املنازل يف منطقة
بورتالند الكربى
سكان جزر املحيط الهادئ
عرق  /انتامء عرقي آخر

%31.6

أمرييك من أصل أفريقي

%33.1

أصل أسباين  /التيني

%34.8

الهنود األمريكيني
وسكان أالسكا األصليني
أسيوي
العرق األبيض

(النسبةاملئوية)

املصدر :اسرتاتيجية اإلسكان العادل يف التوسعة الجنوبية الغربية،
مدن  Portlandو2018 ،Tigard

دورة عدم املساواة
يُعد متلّك املنازل األداة األساسية يف تنمية الرثوات الشخصية والعائلية وتحقيق
االستقرار املجتمعي.
ال يقترص األمر عىل مواجهة األشخاص من األعراق املختلفة قضايا عدم املساواة يف
الحصول عىل التعليم واألجر ،بل يُلقي إرث العنرصية املنظمة بظالله عىل معدالت
متلّك املنازل الحالية والذي يتباين عىل حسب العرق بصورة كبرية.
تستفيد العائالت الذين ميلكون املنازل ،مع زيادة تكاليف اإلسكان ،من قيمة
املنازل الزائدة بينام يُركِّز املستأجرون عىل االنتقال بعي ًدا عن مراكز العمل واملصادر
املجتمعية التي يعتمدون عليها ،مام يُزيد نفقات السفر اليومية ومدته.

%39.2
			 %62.6

أُرس ذات دخل منخفض
املصدر 2010 :التعداد السكاين األمرييك
العرشي لعام 2010
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%27.0

ِعرق آخر %-1.3

%64.2
%39.4
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أهداف ومبادئ التطوير العادل
رسخ مرشوع التطوير العادل للتوسع يف الجنوب الغريب مبادئ التطوير العادل وأهدافه وذلك إدراكًا للحاجة إىل املساهامت والقيادة والتوجيه
َّ
من املجتمعات التي تعمل بالفعل يف التوسع يف الجنوب الغريب واملنارصة لها.
استنبطت هذه املبادئ واألهداف من العديد من املساهامت املختلفة مبا يف ذلك أفضل املامرسات الدولية والوطنية واملجهودات املامثلة املبذولة
يف سياتل وغريها من املناطق وكذا الجهود املحلية املبذولة هنا يف بورتالند ،واملبادئ التوجيهية املتبعة يف  Metroلتعزيز العدالة االجتامعية.
واألهم من ذلك هو استنباط املبادئ واألهداف من املحادثات املبارشة مع املنظامت الرشيكة يف املجتمع املحيل .ساعدت املبادئ واألهداف
فضل عن استخدامها ألغراض اإلعالم وتقييم منح املرشوعات
الناتجة عىل تحديد األولويات بشأن اإلجراءات املوىص بها ،وكذا وجهت خطة التنفيذ ً
التجريبية.
تتمثل رؤية االستناد إىل اإلرشاف املجتمعي الحايل عىل اسرتاتيجية التطوير العادل يف الجنوب الغريب ( ،)SWEDSيف استمرار ائتالف املساواة يف
الجنوب الغريب يف امليض قد ًما من خالل تنفيذ االسرتاتيجية .ومع مواصلة ائتالف املساواة يف الجنوب الغريب النظر يف إجراءات التنفيذ املوىص بها،
يجب مراجعة املبادئ األساسية واألهداف الناتجة باستمرار مبعرفة أفراد املجتمع وقادته للتأكد من مدى مالءمتها.
أهداف اسرتاتيجية التطوير العادل للتوسع يف الجنوب الغريب
•توسيع نطاق وعمق التأثري بني األشخاص املترضرين
•تقليل التفاوتات وتحسني الظروف لألشخاص املترضرين
•الحفاظ عىل اإلسكان ميسور التكلفة وتوسيع نطاقه
•تعزيز الفرص االقتصادية وبناء قدرات املجتمع لتكوين الرثوة
•معالجة نزوح السكان واألعامل
•تعزيز التنقل والنقل واالتصال
•تطوير مجتمعات صحية وآمنة
مبادئ اسرتاتيجية التطوير العادل للتوسع يف الجنوب الغريب
•استهداف قضايا التطوير العادل يف تقييامت التوسعة
املنسقة
•توضيح عنارص التطوير العادل لدعم املشاركة َّ
•الرتكيز عيل وضع خطه عمل واسرتاتيجية نهائية تستهدف قضايا التطوير العادل الرئيسية واملتعلقة باحتياجات املجتمع الخاصة
•إسداء التوجيه املتعلق بأولويات املشاريع التجريبية واملنح الفرعية املجتمعية
•تعمل مبثابة اإلطار املتعلق بالتزامات وقرارات املنظامت والجهات القضائية

اسرتاتيجية تنمية عادلة للتوسع يف الجنوب الغريب
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أوجه التوسع يف الجنوب الغريب

املشاركة والتمكني املجتمعي

لدي خط  MAXالجديد إمكانية تحويل التوسعة الجنوبية الغربية .سيؤثر ذلك عىل الرشكات
الكبرية والصغرية واملجتمعات السكنية واملجتمعات الدينية والعديد من األشخاص والسكان
امل ُستب َعدين تاريخ ًيا من جدول التخطيط املجتمعي .يف محاولة لالنتقال من مناذج التخطيط
التاريخية االقصائية إىل نهج التطوير العادل ،تدرك  Metroورشكاؤها أن التعامل مع أشخاص
مبختلف مستويات الدخل واألجناس واألعراق يساعد يف ضامن أن فوائد التخطيط املجتمعي
تشمل الجميع.
يعيش إبراهيم إبراهيم ،وهو يف عامه األخري
يف املدرسة الثانوية ،بالقرب من مدرسته
أكادميية  Oregonاإلسالمية يف .Tigard
فقيادة السيارة هي أمر سهل للذهاب إىل
املدرسة ،لكن ما يُنغِّص عليه حياته هو
الذهاب إىل عمله يف بورتالند بعد الظهر.
سيستفيد إبراهيم من خيار نقل أرسع
وميكن االعتامد عليه أكرث من بيفريتون،
لكنه يخىش قوى السوق التي متيل إىل تغيري
املجتمعات عندما يتعلق األمر بتمديد
السكك الحديدية الخفيفة إىل أحياء جديدة.
قال إبراهيم“ :يوجد كل أنواع املفاضالت،
إذا كان هناك محطة  MAXيف وسط مدينة
 ،Tigardفسيمكن الوصول إىل املواصالت
حقًا .لكنني رمبا ينتهي يب األمر مضط ًرا
لالنتقال”.
وهو يأمل أن يأخذ صناع القرار اإلقليميون
بعني االعتبار األشخاص األكرث ترض ًرا من
إنشاء خط سكك حديدية خفيفة ومعالجة
مخاوفهم .يقول إبراهيم“ :أشعر بأنه ما
دامت حيواتهم تُحفظ وتؤخذ بعني االعتبار،
فسأوافق عىل املرشوع وأؤيده بشدة”.
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للوصول إىل األصوات املهمشة تاريخيًا ،أعطت اسرتاتيجية التطوير العادل للتوسعة الجنوبية
ناقصا واإلدماج والتواصل الفعال مع قادة
الغربية األولوية للتعاون مع املجتمعات املمثلة ً
متثيل ً
املجتمعات امللونة وغريها من السكان املهمشني تاريخيًا (مثل املهاجرين والالجئني واملستأجرين
متثيل
ذوي الدخل املنخفض) .أنشأت مجموعة كبرية من الرشكاء املمثلني للمجموعات املمثلة ً
ناقصا يف التوسعة الجنوبية الغربية اسرتاتيجية التطوير العادل للتوسعة الجنوبية الغربية.
ً
باإلضافة إىل أن املرشوع:
•يستفيد من الرشاكات الحالية مع برنامج بريدجز ملنظمة ائتالف مجتمعات البرشة امللونة
وبرنامج الشباب مومينتام أليانس لتضمني مجموعة كبرية من األصوات يف املرشوع
•يقدم رواتب لدعم مشاركة رشكاء املجتمع ذوي القدرات املحدودة لالنخراط يف العملية،
وتكريم القيمة التي يُعرف املجتمع والتجارب الحياتية بتقدميها للمناقشة.
•ميول جوانب املشاريع التجريبية لتعزيز القدرات وخلق الزخم بني املجتمعات املهمشة
تاريخيًا وتحقيق تطوير القيادة بني األجيال واملشاركة التي ستستمر يف إثراء االسرتاتيجية.
تتمثل الرؤية يف بناء ائتالف قوي ومتنوع من الرشكاء ،وطرح أفكار جديدة لحل املشكالت
الحقيقية القامئة ،وإفساح املجال لقادة املجتمع النشطني بالفعل يف مجتمعاتهم لتوسيع دائرة
سامع أصواتهم ،وتشجيع مجموعة جديدة من املنارصين ومنظمي املجتمع.

اسرتاتيجية تنمية عادلة للتوسع يف الجنوب الغريب

لجنة ش
اإل�اف
أنشأت لجنة اإلرشاف عىل مرشوع التوسع يف الجنوب الغريب ( )SPOCهذه االسرتاتيجية.
اجتمعت هذه املجموعة القيّمة من املنظامت وقادة الرشكات واملقيمني والعامل غري
الربحيني واملدافعني عن املجتمع شهريًا لتوجيه عملية تطوير االسرتاتيجية .لقد حددوا
املبادئ واألهداف والحلول املوىص بها وفحصوا خطوات التنفيذ .سيستمر بعض أعضاء
 SPOCيف مواصلة عملهم بوصفهم ائتالف املساواة يف الجنوب الغريب ،مام يؤدي إىل تنفيذ
إجراءات االسرتاتيجية وتطبيقها عىل مدار السنوات القليلة القادمة.

•التمويل الصاعد
•عمل ألجل  Portlandأفضل
•مدينة Portland
•مدينة Tigard
•مدينة Tualatin
•ائتالف مجتمعات البرشة امللونة
•تحالف مجتمع املستأجرين
•صندوق اإلسكان املجتمعي ورشكاء
املجتمع لإلسكان ميسور التكلفة
•بناء األمل
•3 Kraft
•رشكاء مجتمع املؤسسات
•بنك االحتياطي الفيدرايل يف San
Francisco
•رشكة  Portlandالكربى.
•وطن مستقبيل
• منظمة مجتمع املهاجرين والالجئني
•مركز الحلول اإلقليمية لـ Metro
•منظمة فيلق الرحمة يف الشامل الغريب
•ماير ميموريال تراست
•مومينتام أليانس

•قسم الصحة يف مقاطعة Multnomah
•منظمة أعامل قرية Multnomah
•صندوق التعليم اإلسالمي
•+ Neighbourhood House
حي Hillsdale
•شبكة  Oregonلإلسكان
امليسور التكلفة
•بناء أونيل
•العدالة البيئية أوبال
•جامعة  Oregonللصحة والعلوم
•كلية املجتمع Portland
•بروسرب Portland
•أرض العزة
•رشكة أحياء الجنوب الغريب
•والية Oregon
•TriMet
•اتحاد Oregon
•مرشوع Portland
• Washingtonمقاطعة
•رشكة وركسيستيمز.
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استقر جوين شيربد يف جنوب غرب  Portlandيف
مبنى سكني تديره شؤون وسط املدينة .امتالكه
شقته الخاصة أسعده للغاية– بعدما كان “يحل
ضيفًا عىل الغرباء” ملدة  20عا ًما .وكذلك الحي
الذي يصفه بأنه “مركزي املوقع”.
إنه قريب من خطوط الحافالت ومحطة قطار
 MAXوترام  Portlandوالرشكات واملطاعم،
لكنه يتذكر املدة التي كانت تستغرقها تنقالته
عندما كان يعيش يف  West LinnوLake
 Oswegoو.Tualatin
يحب شيربد خطة متديد السكك الحديدية
الخفيفة بالتوسعة الجنوبية الغربية ويعتقد أن
السكك الحديدية الخفيفة ستخلق فرص عديدة
للمنطقة ،من الوظائف الجديدة لبناء املرشوع
إىل االتصاالت الجديدة للرشكات القامئة.
وقال“ :إنها تخلق املزيد من األعامل لألشخاص،
وتسهل عليهم الحصول عىل العمالء وتسهل
عىل العمالء الوصول إىل أعاملهم الخاصة أو
املطاعم أو أي يشء آخر .أعتقد أنها جيدة
بشكل عام”.
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مشاري ــع تجريبية ونتائج
بالتزامن مع تطوير هذه االسرتاتيجية ،نرش مرشوع اسرتاتيجية التطوير العادل للتوسعة الجنوبية
الغربية مشاريع تجريبية للتطوير العادل تركز عىل نتيجتني )1( :اختباراإلجراءات الفعالة واإلعالن
عنها إلدراجها يف االسرتاتيجية و( )2دعم املبادرات الفورية النابعة من املجتمع إلعداد املجتمعات
للتغيريات والفرص التي قد تجلبها استثامرات النقل إىل التوسعة الجنوبية الغربية .بدأت املشاريع
التجريبية املمولة من اسرتاتيجية التطوير العادل للتوسعة الجنوبية الغربية عملها رسميًا يف  1يوليو
.2018
تنشئ منظمة فيلق الرحمة يف الشامل الغريب الخدمات وتقدم املساعدة املوجهة للمساعدة يف
تحقيق االستقرار وإعداد رجال األعامل املفتقرين للخدمات لتقليل الضغوط التي سيواجهونها
أثناء بناء السكك الحديدية الخفيفة .يركز املرشوع عىل التعليم يف مجال األعامل والتواصل
واإلقراض الصغري .يشجع العمل مامرسات اإلدخار الجيدة والوصول إىل مصادر متويل جديدة
وزيادة الوعي مبجتمع الرشكات عىل طول  Barbur Boulevardويف وسط مدينة .Tigard

“يوفرون  600دوالر ثم نكافئ ذلك مببلغ  3000دوالر كمنحة مالية ...ميكن أن تكون منحة
صحية أو طبية أو رمبا مجرد يشء مثل إحدى املعدات التي تتعطل ،وتكون قادرة عىل املرونة
الالزمة للبقاء عىل قيد الحياة ،يشء من هذا القبيل هو املهم حقًا .واإلدخار وسيلة جيدة
لتحقيق هذه الغاية— ”.أندرو فولكامن ،مدير خدمات تطوير األعامل الصغرية يف منظمة فيلق
الرحمة يف الشامل الغريب.
تحدد منظمة مجتمع املهاجرين والالجئني طرق جديدة ملساعدة األشخاص الذين يعملون
حاليًا يف التوسعة الجنوبية الغربية عىل اكتساب املهارات وإيجاد فرص عمل لوظائف عالية
األجر داخل التوسعة .يحدد هذا املرشوع األفراد امللونني ذوي األجور املنخفضة واألقل مهارة
أو أولئك الذين ينتمون إىل السكان املهمشني تاريخيًا من التوسعة الجنوبية الغربية ويعملون
خصيصا .يتضمن املرشوع
بصفتهم موظفني مبتدئني يف جامعة  Oregonللصحة والعلوم
ً
تدريبهم عىل وظائف الرعاية الصحية متوسطة املهارة ،مدركًا أنه بتوفري وظائف جديدة عالية
األجر ،ميكنهم شق طريق للتقدم الوظيفي واالستقالل املايل.

“يُظهر هذا الربنامج تفاين  Metroو  OHSUيف مساعدة األشخاص الذين قد ال تتوفر
لديهم جميع املوارد املتاحة لهم ،ولكنهم يريدون البقاء يف املنطقة ...إنه يفتح العديد من
الطرق ليتمكنوا فقط من التقدم ،ورمبا حتى رشاء منزل يف يوم ما بدلً من مجرد استئجاره”.
—كامريون جونسون ،مشارك يف الربنامج
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تطور رشكاء املجتمع لإلسكان امليسور التكلفة مبادرتني( :أ) ضبط عملية تصميم موقع
ملمتلكات اإلسكان امليسور التكلفة الحالية واملستقبلية و (ب) رفع شأن الدروس املستفادة
لتوجيه تطورات اإلسكان املستقبلية .تأيت الدروس املستفادة من املشاركة مع املنظامت
املجتمعية لتوجيه تصميم التطورات السكنية املستقبلية ،مبا يف ذلك كيفية دمج خدمات
التوظيف والصحة املالمئة ثقاف ًيا والتي يجب أن تكون قريبة أو يف املوقع نفسه مع املجمعات
السكنية ميسورة التكلفة.
تعالج منظمة وطن مستقبيل النزوح املحتمل عن طريق دعم  43مجموعة عرقية (حوايل 3000
شخص) مرتبطة بصندوق التعليم اإلسالمي من خالل مساعدة املجتمع يف التنقل يف متاهة
الربامج والوكاالت الحكومية التي تقدم خدمات الدعم السكني.

تعالج منظمة أرض العزة فرص متلك املساكن ميسورة التكلفة بشكل دائم من خالل :التواصل
املوجه مع الرشكاء الحاليني غري الربحيني ،والعمل مع ( Habitat for Humanityهابيتات فور
هيومانيتي) ورشكاء التطوير اآلخرين لضامن القدرة عىل تحمل التكاليف بشكل دائم بني خط
أنابيب الوحدات املتاحة لألرس املعيشية التي ترتاوح بني  35إىل  ٪80من متوسط الدخل يف
املنطقة ،ووضع خطة عمل تركز عىل إنشاء منوذج لبنك عقاري للتوسعة الجنوبية الغربية.
يعزز اتحاد  Oregonالقدرات بني املجتمعات املهمشة تاريخ ًيا (املجتمعات امللونة واملهاجرين
والالجئني واملستأجرين ذوي الدخل املنخفض) يف التوسعة الجنوبية الغربية من خالل تطوير
القيادة واملشاركة بني األجيال.

اسرتاتيجية تنمية عادلة للتوسع يف الجنوب الغريب
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إجراءات ت
اس�اتيجية
أوجه التوسعة الجنوبية
الغربية

تركز اسرتاتيجية التطوير العادل عىل املبادئ واألهداف التي تحددها املجتمعات يف التوسعة
الجنوبية الغربية من أجل مصلحتها .تُظهر اإلجراءات االسرتاتيجية اإلجراءات الالزمة يف التوسعة
ومؤهل للعيش والعمل فيه للمقيمني
ً
لضامن بقائها مكانًا يسهل الوصول إليه وميسور التكلفة
والعاملني وأصحاب األعامل من جميع مناحي الحياة.
يحدد هذا القسم تفاصيل اإلجراءات االسرتاتيجية يف املرحلة األوىل التي يعتقد رشكاء املجتمع
أنها ميكن أن تساعد مجتمعات التوسعة الجنوبية الغربية عىل النمو بإنصاف .متت مراجعة هذه
اإلجراءات االسرتاتيجية وترتيب أولوياتها بواسطة منظامت املجتمع املستعدة لتنفيذها.

ايه جيه رومريو جيميل عليه اجتياز مسافة
طويلة للوصول من منزله يف Milwaukie
إىل الحرم الجامعي  Sylvaniaيف Portland
يف كلية املجتمع يف الجنوب الغريب.
يستغرق الوصول هناك ساعة ونصف إىل
ساعتني صبا ًحا ،وعاد ًة ما يستغرق األمر
وقتًا أطول يف تفادي الزحام للوصول إىل
ليل.
املنزل ً
قال“ :أنا أسافر باستمرار ،أستيقظ الساعة
 5:30صبا ًحا ألذهب إىل محارضة الساعة
 8:30صبا ًحا يف ( PCCكلية Portland
األهلية)”.
يفكر رومريو جيميل جديًا يف التخطيط
لرحالته ،غال ًبا ما يسأل“ :هل سأمتكن حتى
من العودة من كاسكاد إىل منزيل يف ذلك
الوقت؟”
إنه يود أن يرى املزيد من خدمات TriMet
 MAXاملعتادة لجعل عربة السكك
الحديدية الخفيفة أقل ازدحا ًما أثناء تنقله
يف ساعة الذروة .كام يود أن يرى زيادة
ساعات خدمة الحافالت يف ،Milwaukie
حتى ال يضطر إىل السري إىل املنزل من
محطة .Milwaukie/Main St. Max
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تنتقل االسرتاتيجية برسعة يف أكرث القضايا والفرص إلحا ًحا ،مع السامح للمجتمع مبواصلة تطوير
هيكل طويل األجل التخاذ القرارات املستدامة واملنصفة والتطوير واالستثامر.
نظ ًرا ألن العمل الفردي قد يعمل من أجل عدة مبادئ للتطوير العادل ،ت ُنظم اإلجراءات حول
خمسة أهداف:
الهدف :املساواة والعدالة االجتامعية الرتكيز عىل الجهود التي متكن املجتمع من خالل التدريب
عىل القيادة الذي تقدمه املجموعات املؤيدة املحلية؛ الدعوة إىل التطوير العادل؛ تعزيز الخدمات
الثقافية واللغوية املحددة؛ واكتساب املزيد من التوجيه املبارش املستنري للمجتمع حول التطوير
املستقبيل.
الهدف :اإلسكان العادل يحدد األدوات الالزمة لزيادة العرض وتلبية الطلب عىل األماكن املتنوعة
للعيش لتناسب احتياجات األفراد واألرس مبختلف مستويات الدخل والحجم.
الهدف :استقرار القوى العاملة يحدد طرق إلعداد سكان التوسعة الحاليني واملستقبليني للعمل يف
الصناعات القامئة والناشئة.
الهدف :استقرار العمل وتحديد األعامل وتشجيعها ودعم القوى العاملة لتحقيق االستقرار،
وتحديد اإلبداع وتشجيعه لتزويد األفراد واألرس مبا يكفي للسامح لهم بالعيش يف التوسعة.
الهدف :تطوير املجتمع يدعم اسرتاتيجيات جديدة لتمويل األصول املجتمعية وتوفريها وزيادة
فرص الحصول عىل موارد اإلقراض وفرص تكوين الرثوة التي تعود بالنفع عىل املجتمع.
باإلضافة إىل هذه األهداف ،يتضمن املخطط املوجز يف الصفحة التالية إجراءات إلنشاء االئتالف
وتقديم املساعدة يف تلبية االحتياجات املجتمعية املبارشة للصحة والتنقل.
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مبادرات العمل الخاصة باالئتالف ملدة  5-2سنوات والوضع الحايل
مبادرة  5-2سنوات

منظمة رائدة محتملة/
رئيسية

تشكيل وتفعيل ائتالف املساواة يف الجنوب الغريب

اتحاد  Oregonوتحالف مجتمع
املستأجرين

التدريب عىل القيادة واملشاركة املوجهة لتمكني السكان ذوي الدخل املنخفض واملجتمعات امللونة واملنظامت املجتمعية

اتحاد Oregon

تطبيق اسرتاتيجية اإلسكان العادل للتوسعة الجنوبية الغربية

مدينة Portland
ومدينة Tigard

تطبيق سندات اإلسكان اإلقليمي ميسور التكلفة يف التوسع يف الجنوب الغريب

 ،Metroومدينة Portland

ُمذكرة تفاهم متعددة االختصاصات لتنسيق االستحواذ وإعادة تطوير املمتلكات العامة وتخطيط منطقة املحطة

،Metro ،TriMet
املدن واملقاطعات

إرشاك أرباب العمل الرئيسيني لتدريب العاملني املبتدئني من خلفيات متنوعة لشق طريق للتقدم الوظيفي للمهارات املتوسطة/
األجور املتوسطة بني أرباب العمل الرئيسيني
موارد وبرامج تطوير القوى العاملة املنحازة واملوسعة بني مقاطعات  MultnomahوWashington

رشكة وركسيستيمز

استكشاف املجتمع و/أو اتفاقيات املنافع العامة يف التوسع يف الجنوب الغريب

 Metroوبناء أونيل

محسن وتفعيل املوارد املالية والتقنية ملكافحة النزوح
جرد واستقصاء للرشكات املترضرة إلنشاء متثيل َّ

بروسرب  Portlandو
منظمة فيلق الرحمة
يف الشامل الغريب

تحسني الوصول إىل املساحات التجارية ميسورة التكلفة للرشكات املترضرة

كرافت 3
وبروسرب Portland

استكشاف صندوق االستثامر املجتمعي لالستفادة من النموذج الناجح يف رشق  Portlandلضبط قيم املمتلكات املتزايدة لتكوين
ثروات املجتمع يف التوسع يف الجنوب الغريب

منظمة فيلق الرحمة

إنشاء منظمة بنك عقاري مجتمعي لتوفري املمتلكات لألصول املجتمعية مثل اإلسكان ميسور التكلفة
و/أو مراكز العمل/الخدمة

منظمة أرض العزة

العمل التمهيدي ملنطقة متويل الزيادة الرضيبية يف التوسع يف الجنوب الغريب التي تحسن نتائج التطوير العادل

بروسرب Portland

تطبيق عادل ملنطقة متويل الزيادة الرضيبية يف مثلث Tigard

مدينة Tigard

التعاون مع منظامت الرعاية املنسقة لتحسني الوصول إىل الغذاء الصحي وتلبية احتياجات العدالة الصحية األخرى
يف التوسع يف الجنوب الغريب

الهيئة الصحية يف Oregon

التنقل

التوسع يف مشاريع اسرتاتيجية التطوير العادل للتوسع يف الجنوب الغريب التجريبية لتطبيق تصميم املساكن وتحسينات معايري تحديد وطن مستقبيل و CPAH
املواقع التي ُحددت من خالل التواصل مع االحتياجات املحددة ثقاف ًيا
ماير ميموريال تراست
تحديد مواقع لتوجيه رأس املال الخارجي إىل اإلسكان ميسور التكلفة يف التوسعة الجنوبية الغربية من خالل
( Real Estate Investment Trustصندوق االستثامر العقاري)
 IRCOورشكة
وركسيستيمز وOHSU

تحديد املوارد وبناء خط السكك الحديدية الخفيفة  MAXإىل جانب السري وركوب الدراجات ومشاريع الطرق
يف التوسع يف الجنوب الغريب

 Metroو TriMet

تطوير املجتمع

استقرار العمل

استقرار القوى العاملة

الوضع

فريق عمل املحافظة عىل املجتمع ( )Community Preservation Work Groupلتقديم خدمات مكافحة النزوح وتحقيق املساواة تحالف مجتمع املستأجرين
لحامية املستأجرين

الصحة

اإلسكان العادل

املساواة

التأثري

املفهوم األويل

عمل أويل/تجريبي

مزود باملوارد جزئيًا

مزود باملوارد/قيد التنفيد

اسرتاتيجية تنمية عادلة للتوسع يف الجنوب الغريب
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 :ت
اس�اتيجية اإلسكان العادل
النتائج األولية
مبنحة من  ،Metroطورت مدن  Portlandو Tigardإسرتاتيجية اإلسكان العادل للتوسع يف الجنوب الغريب يف عام  .2018تضع االسرتاتيجية أهدافًا
للسكن ملموسة وتوصيات سياسية ،أُنشأت بالرشاكة مع ممثيل املجتمع ،و ُدمجت يف اسرتاتيجية أكرب للتطوير العادل للتوسع يف الجنوب الغريب.
تطبيق التوصيات االسرتاتيجية سوف:
•مينع نزوح األرس املعيشية الضعيفة
•يزيد خيارات اإلسكان لجميع الناس طوال العقد القادم.
التقرير الكامل متاح يف
portlandoregon.gov/bps/bps/73445

األهداف السياسية املتعلقة باإلسكان ميسور التكلفة
من تقرير مدينة :Portland
ستو ِّجه الضوابط اإلضافية متويل اإلسكان ميسور التكلفة لتحقيق [األهداف].
يجب عىل الرشكاء املنفذين تضمني األهداف السياسية التالية يف برنامجهم املتعلق
بالتوسعة:
•االستثامر يف بناء منازل الحجم العائيل .يجب أن تكون نسبة املنازل الجديدة
التي تحتوي عىل غرفتي نوم أو ثالث غرف نوم أكرب من النسبة يف املخزون الحايل من اإلسكان ميسور التكلفة يف التوسع يف الجنوب
الغريب.
•االستثامر يف مجال اإلسكان لألشخاص األشد احتيا ًجا .يجب أن تكون نسبة املنازل الجديدة ميسورة التكلفة لألرس ذات دخل يرتاوح
بني  %30-0من متوسط دخل األرسة أكرب من النسبة يف املخزون الحايل من اإلسكان ميسور التكلفة يف مدن  Tigardو.Portland
•تحديد أولويات اإلسكان للنازحني بسبب مرشوع السكة الحديدية الخفيفة .تُعطى األفضلية لألرس املعيشية النازحة مبارشة بسبب
مرشوع السكك الحديدية الخفيفة يف الحصول عىل املنازل الجديدة ميسورة التكلفة إذا كانت تلبي جميع متطلبات الربنامج األخرى.
•االستثامر يف بناء املزيد من املنازل التي يسهل دخولها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة .يجب أن تكون نسبة املنازل املبنية حديثًا
واملتاحة أكرث من املطلوب لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مبوجب قانون األمريكيني ذوي اإلعاقة.
•إتاحة فرص لتملّك املنازل .يجب تخصيص مرشوع ( TODالتنمية املوجهة نحو العبور) ميسور التكلفة عىل األقل ملالك املنازل ذوي
الدخل املنخفض ألول مرة وإعطاء األولوية لتضييق الفجوة يف ملكية املنازل العرقية.
•التصدي لنزوح أصحاب البرشة امللونة .تعطي عمليات االستحواذ األولوية للمباين يف املناطق حيث نسبة األرس املعيشية امللونة أكرب
من نسبة األرس املعيشية امللونة يف تعداد سكان التوسع يف الجنوب الغريب.
•االستحواذ عىل املباين السكنية الكبرية .تعطي عمليات االستحواذ األولوية للمباين التي يوجد بها أكرث من  50منزل.
•بناء مباين سكنية ميسورة التكلفة جديدة وكبرية .تعطي عمليات االستحواذ عىل األرايض األولوية لقطعة األرض التي ميكن أن يُبنى
عليها  100منزل أو أكرث.
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أهداف اإلسكان امليسور التكلفة السرتاتيجية اإلسكان العادل للتوسع يف الجنوب الغريب
يسة مع املوارد املتاحة مقارنة باالحتياج الفعيل
ُعب الجداول التالية عن الحد األدىن من األهداف للمساكن املعروضة لإليجار بتكاليف ُم َّ
ت ِّ
يسة يف حالة توفر موارد جديدة.
م
بتكاليف
لإليجار
املعروضة
للمساكن
أهداف
ووضع
ُ َّ
يسة مع املوارد املتاحة مقارنة باالحتياج الفعيل
الحد األدىن من األهداف للمساكن املعروضة لإليجار بتكاليف ُم َّ
االحتياج الفعيل

الحد األدىن من األهداف مع املوارد الحالية
تم بناء  150من خالل اإلسكان امليرس

SWC
Portland

تم الحصول عىل  200-150أو تم
تحويلهم
اإلجاميل 350-300 :منزل
حتى  %13من احتياج  Portlandيقابل

 %13من االحتياج
 350-300منزل

تم بناء 910
تم الحصول عىل  1,650أو تم تحويلهم
اإلجاميل 2,560 :منزل

Portland
 %100من االحتياج
 2,560منزل

 %100من احتياج  Portlandيقابل
تكاليف تطوير بإجاميل  830مليون
دوالر

SWC
Tigard

تم بناء 450
تم الحصول عىل  50أو تم تحويلهم
اإلجاميل 500 :منزل
 %32من احتياج تيجارد يقابل

 % 32من االحتياج
 500منزل

Tigard
 %100من االحتياج
 1,580منزل

تم بناء 730
تم الحصول عىل  850أو تم تحويلهم
اإلجاميل 1,580 :منزل
 %100من احتياج  Tigardيقابل
تكاليف تطوير بإجاميل  550مليون
دوالر

يسة مع موارد جديدة
األهداف َّ
املوسعة املوىص بها للمساكن املعروضة لإليجار بتكاليف ُم َّ
SWC
Portland

تم بناء 550
 150من خالل اإلسكان امليرس
تم الحصول عىل  700-350أو تم تحويلهم
اإلجاميل 1,400-1,050 :منزل
 39إىل  %53من احتياج  Portlandيقابل
تكاليف تطوير بإجاميل  450-350مليون
دوالر

SWC
Tigard

تم بناء 600
تم الحصول عىل  300-150أو تم تحويلهم
اإلجاميل 900-750 :منزل
 48إىل  %58من احتياج  Tigardيقابل
تكاليف تطوير بإجاميل  350-300مليون
دوالر

اسرتاتيجية تنمية عادلة للتوسع يف الجنوب الغريب

توسيع النطاق لتلبية االحتياجات الحالية واملستقبلية يف التوسع الجنويب الغريب

%100

االحتياج الفعيل  4,140منزل

%55
هدف توسيع النطاق إىل  2,300منزل

%20
الهدف األدىن  850منزل
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األهداف السياسية املتعلقة باإلسكان
ميسور التكلفة

ستو ِّجه الضوابط اإلضافية متويل اإلسكان
ميسور التكلفة لتحقيق األهداف املحددة
يف اسرتاتيجية اإلسكان العادل للتوسعة
الجنوبية الغربية.
يتعي عىل الرشكاء املنفذين دمج
َّ
األهداف السياسية هذه يف برنامجهم
املتعلق بالتوسعة.
•االستثامر يف بناء منازل الحجم
العائيل.
•االستثامر يف مجال اإلسكان لألشخاص
األشد احتيا ًجا.
•تحديد أولويات اإلسكان للنازحني
بسبب مرشوع السكة الحديدية
الخفيفة.
•االستثامر يف بناء املزيد من املنازل
التي يسهل دخولها من قبل األشخاص
ذوي اإلعاقة.
•إتاحة فرص لتملّك املنازل.
•التصدي لنزوح أصحاب البرشة امللونة.
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التزامات املساواة العنرصية السرتاتيجية اإلسكان العادل للتوسع يف الجنوب الغريب
تحديد األولويات بشأن املوارد املوجودة سابقًا (اسرتاتيجية )2-1
ال ينحرف التمويل القائم عن االلتزامات املتعلقة بجداول األعامل األخرى الخاصة
مبكافحة النزوح وتحقيق العدالة يف أجزاء أخرى من املنطقة مثل شامل Portland
وشاملها الرشقي ورشقها.
تعزيز الرشكاء لإلرشاف عىل االسرتاتيجية والدفاع عنها (اسرتاتيجية )3-1
سيشمل أي هيكل تنظيمي ُسلطة هادفة لصنع قرار والخضوع للمساءلة إزاء أصحاب
الدخل املنخفض ومجتمعات البرشة امللونة والتمويل العادل للمنظامت املجتمعية
إلجراء املشاركة.
يسة وغري الخاضعة
املحافظة عىل املساكن القامئة واملعروضة لإليجار بتكاليف ُم َّ
للتنظيم الرقايب (اسرتاتيجية )1-2
تحديد األولويات بشأن متويل منظامت تطوير اإلسكان املحدد ثقاف ًيا من أجل الحصول
عىل إسكان ميسور التكلفة واملحافظة عليه يف املناطق التي يقطن بها مجتمعات
البرشة امللونة مثل املنطقة املحيطة باملركز اإلسالمي يف  ،Portlandويف أجزاء من
مدينة  Tigardحيث تستقر األرس من العرق اإلسباين  /الالتيني.
تعزيز ُسبل حامية املستأجر وتوفري خدمات مكافحة النزوح (اسرتاتيجية )2-2
تحديد األولويات بشأن متويل املنظامت املحددة ثقافيًا من أجل توفري خدمات
مكافحة النزوح املستهدفة ثقاف ًيا يف املناطق التي يقطن بها مجتمعات البرشة امللونة
مثل املنطقة املحيطة باملركز اإلسالمي يف  ،Portlandويف أجزاء من مدينة Tigard
حيث تستقر األرس من العرق اإلسباين  /الالتيني.
تأمني مواقع الفرص وتطويرها ألعامل التشييد الجديدة املتعلقة بالتنمية العادلة
املوجهة نحو العبور (اسرتاتيجية )1-3
تحديد األولويات بشأن متويل املنظامت املحددة ثقاف ًيا من أجل تطوير املساكن
يسة وتقليل فوارق الرثوة العرقية عن طريق توفري فرص
املعروضة لإليجار بتكاليف ُم َّ
متلّك املنازل.
تنظيم استغالل األرايض وتخصيص املناطق إلنشاء مساكن ميسورة التكلفة وبأسعار
السوق (اسرتاتيجية )2-3
استخدام أفضل مامرسات املشاركة الشاملة والعادلة خالل عمليات التخطيط .وتفعيل
خطة  Portlandالشاملة وسياسات اإلسكان العادلة ومكافحة النزوح من خالل خطط
منطقة املحطة.

اسرتاتيجية تنمية عادلة للتوسع يف الجنوب الغريب

الخطوات التالية
يسعى النموذج الحايل لتوفري املوارد ملجموعة محددة من رشكاء اللجنة املنوط بها رقابة التوسع
يف الجنوب الغريب املخصصة لتحقيق املساواة العرقية لتشكيل ائتالف املساواة يف الجنوب
الغريب ووضع قواعده وتزويده بالعاملني فور انطالق عمله.
يتقدم أعضاء االئتالف للحصول عىل متويل خريي لدعم املرحلة األولية من العمل .تستكشف
هذه املجموعة كيفية الرشاكة م ًعا كلجنة متويل أو تنفيذية ميكنها تعزيز املبادرة .الهدف
هو أن تحصل كل منظمة عىل متويل للموظفني ودعم تحالف املساواة يف الجنوب الغريب يف
هذه السنوات األوىل الحاسمة .سيساعد هذا الدعم عىل تعزيز العمل الحايل وتحسينه لصقل
التدريب عىل القيادة والتمكني.
يُساعد هذا التمويل عىل تعزيز تطوير فريق عمل املحافظة عىل املجتمع لتوفري خدمات
وسبل حامية املستأجر ،كام يُساعد عىل دفع أجور العاملني املشاركني يف اللجنة.
مكافحة النزوح ُ
منسق ائتالف املساواة يك يستقر يف اتحاد
تواصل املجموعة السعي إليجاد موارد إضافية لتمويل ِّ
 .Oregonوسيكون هذا املنصب مبثابة مساعد مدير خارجي الئتالف املساواة يف الجنوب الغريب،
حيث ُيثِّل االئتالف بصورة عامة ويُدير املرشوع بجانب موظفي .Metro
سيساهم جمع األموال اإلضافية من املؤسسات الخريية املحلية يف دعم مجهودات التنفيذ
املبذولة واملحددة من ِقبل االئتالف.

اسرتاتيجية تنمية عادلة للتوسع يف الجنوب الغريب
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رئيس مجلس Metro
لني بيرتسون
إذا رغبت يف التنزه يف  Blue Lakeأو اصطحاب أطفالك لزيارة حديقة حيوان
 Oregonأو االستمتاع بسامع السيمفونيات يف Arlene Schnitzer Concert
 Hallأو مبعارض السيارات يف مركز املؤمترات ،فتخلَّص من أعبائك أو انطلق
بسيارتك  -إننا يف انتظارك حقًا.

أعضاء مجلس Metro
شرييل كراديك ،املنطقة 1
كريستني لويس ،املنطقة 2
كريج ديركسن ،املنطقة 3
جوان كارلوس غونزاليس،
املنطقة 4
سام تشيس ،املنطقة 5
بوب ستاييس ،املنطقة 6

ً
أهل ومرح ًبا بك .إننا  - Metroتُسعدنا مقابلتك.

ُيكننا يف منطقة حرضية كبرية مثل بورتالند القيام م ًعا بالكثري من األشياء
مستقبل سعي ًدا
ً
بطريقة أفضل .انض َّم إلينا مل ِّد يد العون للمنطقة يك تجلب
مفعم بالصحة.
ً

مراقب حسابات
براين إيفانز

تابع األخبار والقصص واألشياء املنتظر فعلها.
oregonmetro.gov/news
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