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ما هي استراتيجية المساواة في منطقة وسط البلد في بيفرتون؟
تعد استراتيجية المساواة في منطقة وسط البلد بمدينة بيفرتون بمثابة توجيه الستثمار الموارد العامة لدعم إنشاء منطقة وسط البلد بحيث
تكون منطقة جاذبة ويسهل الوصول إليها من الجميع .وعلى مدار السنوات العشر القادمة ،ستقوم وكالة إعادة التطوير الحضري في
بيفرتون ( )BURAباستثمار  100مليون دوالر في منطقة التجديد الحضري بوسط بيفرتون وذلك على أعمال إعادة التطوير ومشاريع
البنية التحتية .وسوف تستمر هذه االستثمارات في تشكيل كيفية تحول هذه المنطقة إلى منطقة وسط بلد نابضة بالحياة أكثر من أي وقت
مضى ،وهو أحد األهداف األساسية لتحقيق الرؤية المجتمعية للمدينة.
من الممكن أن تضفي أنشطة إعادة التطوير الكثير من التغيرات اإليجابية الكبيرة ،مثل إنشاء المزيد من المنازل ،وتعزيز وتحديث
الشوارع واألرصفة ،وتحديث المباني القائمة .ومع ذلك ،من الممكن كذلك أن تجلب أنشطة إعادة التطوير معها بعض العواقب السلبية،
وهو ما قد يؤثر أكثر على السود ،والسكان األصليين واألشخاص الملونين ،والقاطنين من ذوي الدخل المنخفض ،ومالكي األعمال
التجارية .والهدف من المشروع هو الوقاية والحد من نزوح السكان واألعمال التجارية من منطقة المشروع ،والجذب التفاعلي لمرافق
الحي واالحتفاظ بوسائل الراحة بها وهو ما من شأنه أن يعزز من حس االنتماء ،وخاصة بالنسبة لمجتمعات السود ،والسكان األصليين،
واألشخاص الملونين وغيرهم من المجتمعات المهمشة الذين لم يتم وضع احتياجاتهم وأولوياتهم في االعتبار من قبل على رأس مجهودات
إعادة التطوير.

ما الذي تنطوي عليه استراتيجية المساواة في منطقة وسط البلد بمدينة بيفرتون؟
عند االنتهاء منها ،سوف تؤدي استراتيجية المساواة في منطقة وسط البلد إلى إيجاد أدوات واستراتيجيات جديدة يمكن لوكالة إعادة
التطوير الحضري في بيفرتون والمدينة استخدامها لتوجيه أنشطة إعادة التطوير في المجاالت الثالث التالية:
 .1إنشاء منطقة وسط البلد الشاملة
 .1الوقاية من النزوح ،وتقليله ،والحد منه
 .2إضفاء الطابع المؤسسي وتحقيق المساواة العرقية في إطار عمليات صنع القرار والمشاركة المجتمعية
في عام  ،2021تعاقدت وكالة إعادة التطوير الحضري في بيفرتون وإدارة المدينة مع مجموعة استشارية محلية لقيادة هذا العمل وتطوير
هذه االستراتيجيات واألدوات .حيث تقود هذه المجموعة االستشارية شبكة أعمال تحقيق الرؤية والتي تتضمن عددًا من المؤسسات
المجتمعية مثل أديالنت موخيريس ( ،)Adelante Mujeresوالشبكة األمريكية آلسيا والمحيط الهادي في أوريغون (،)APANO
وبينستار ( )Bienestarوتحالف مجتمعات الملونين ( ،)Coalition of Communities of Colorوكذلك استشاريو السياسة العامة من
.ECONorthwest
سوف يجري فريق العمل والفريق االستشاري المشاركة المجتمعية ،واألبحاث في المنطقة واألبحاث الخاصة بأفضل الممارسات في
المدن األخرى في إطار تطوير األدوات واالستراتيجيات الجديدة .كما نقر كذلك بأن هذا العمل سوف يستمر لفترة .وستكون األدوات
واالستراتيجيات التي تم تطويرها في هذا المشروع بمثابة نقطة انطالق هامة ،ونتوقع توسيع نطاقها وتعديلها مع استمرار عملنا على مر
السنين.

ما هي منطقة المشروع؟ لماذا تم اختيار هذه المنطقة تحديدًا؟
تتضمن المنطقة الجغرافية لهذا المشروع منطقة التجديد الحضري في وسط بيفرتون ،مع التركيز على نحو خاص على منطقة وسط البلد،
وكذلك جنوب البلدة القديمة ومنطقة ممر ألين بوليفار .ويمكنك العثور على الخريطة هنا.
يمكن إنفاق تمويالت وكالة إعادة التطوير الحضري في بيفرتون فقط في منطقة التجديد الحضري .ونقر بأن االستثمارات في هذه
المنطقة سوف تؤثر على المناطق القريبة .وحيث أن منطقة ألين بوليفار قريبة من منطقة التجديد الحضري وهي أكثر مناطق المدينة التي
تنطوي على التنوع العرقي كما أنها منطقة ذوي الدخل المنخفض ،فإننا نشعر بالقلق على نحو خاص إزاء مسألة النزوح وغير ذلك من
اآلثار السلبية هنا .وعلى الرغم من عدم إمكانية استخدام تمويالت وكالة إعادة التطوير الحضري في بيفرتون في تطبيق البرامج في هذه
المنطقة ،إال أنه يمكن للمدينة استخدام تمويالت أخرى.
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كيف تستخدم المدينة أدوات المساواة العرقية لتعزيز اتخاذ القرار على المدى البعيد؟
ال تستخدم المدينة ووكالة إعادة التطوير الحضري في بيفرتون في الوقت الحالي مجموعة قياسية من أدوات المساواة العرقية التخاذ
القرار على مستوى المؤسسات .وتستعين بعض المشاريع بمجموعة أدوات التحالف الحكومي للمساواة العرقية في إطار تطوير المبادرات
الجديدة .حيث تستدعي الخطة التي تتبناها المدينة والتي تنطوي على التنوع ،والمساواة والشمول استخدام إطار عمل المساواة لتوجيه
القرارات الخاصة بالسياسة وتخصيص الموارد .ويتوق فريق المشروع إلى استخدام هذه األدوات في أعمال إعادة التطوير.

ما الذي سمعناه بالفعل من أفراد المجتمع؟
ظهرت األفكار التالية من المشاركات الماضية ومن مجهودات التخطيط المحيطة بمنطقة المشروع ،أو بوجه خاص من أفراد مجتمع
السود ،والسكان األصليين ،واألشخاص الملونين وذلك على مدى السنوات الماضية وهي تتوافق مع األهداف المبدئية الستراتيجية
المساواة في منطقة وسط البلد:
إنشاء مساحات للتجمعات المجتمعية  ---مساحات متنوعة وشمولية توفر الموارد الثقافية والمرافق الصديقة لألسرة مثل
•
حضانات األطفال واألنشطة وهو ما يعتبر أولوية قصوى في مجتمعنا.
إنشاء األعمال الصغيرة المزدهرة .على وجه الخصوص ،سمعنا طلبات إلنشاء شركات مملوكة ألصحاب الجنس األسود أو
•
البني ،وتحقيق المزيد من التنوع في أنواع الشركات الصغيرة والنقاط السعرية ،بما في ذلك األعمال الثقافية المحددة،
والمساحات ذات األسعار المعقولة للشركات.
تحقيق األمن السكني والقدرة على التحمل المالي .يرغب أفراد المجتمع على وجه خاص في الحصول على المزيد من المساكن
•
ذات األسعار المعقولة ،والتي يمكن تملكها واالحتفاظ بها ،وكذلك خيارات السكن ما بين األجيال المختلفة ،وخيارات تملك
المنزل ،وخيارات السكن التي تعزز بناء المجتمع.
إضافة المزيد من المساحات الخضراء في منطقة المشروع (وسط البلد وألين بوليفار)
•
تطبيق أنظمة المسؤولية ،والشفافية والثقة ما بين المدينة والمجتمع – بوجه خاص مجتمعات السود ،والسكان األصليين،
•
واألشخاص الملونين وغيرهم من المجتمعات المهمشة في بيفرتون .وهو ما يتضمن المالحظات والتعليقات الخاصة بالمشاركة
المجتمعية التي تتسم بالشفافية وتبني الثقة والعالقات.
المشاركة واالنخراط في بصورة شاملة في مجتمعات السود ،والسكان األصليين ،واألشخاص الملونين .لقد تم عرض هذه
•
المالحظات والتعليقات أثناء مشاركة إلين ويومنج ديلوي" :استمعنا إلى وجهة نظر مجتمعات السود ،والسكان األصليين،
واألشخاص الملونين ،ونقدرها ونضعها في مركز عملية اتخاذ القرار ،على أال يكون ذلك على حساب األشخاص من غير
مجتمعات السود ،والسكان األصليين ،واألشخاص الملونين ،وإنما يهدف ذلك إلى ضمان الوصول إلى الدمج الحقيقي بين
الجميع".

كيف يمكنني أن أكون جز ًءا من هذه العملية؟
فريق المشروع متحمس لالستماع ألفكاركم وأسئلتكم! ويُرجى االنضمام إلينا والحصول على قائمة بالمشاركات هنا.

كيف يمكنني التعرف على المزيد عن استراتيجية المساواة في منطقة وسط البلد؟
أنتم في المكان الصحيح .ويمكنكم مشاهدة هذا الفيديو للتعرف على المزيد عن المشروع وقراءة عرض المشروع الخاص بنا هنا .وكذلك،
يُرجى االشتراك للحصول على تحديثات المشروع ،والتي يتم إرسالها لكم عن طريق البريد اإللكتروني بشكل دوري إلخطار أفراد
المجتمع بآخر تحديثات هذه األعمال.
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