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CCRPC PLANNING FOR EQUITY VIRTUAL SUMMIT | 11.6.21 

SUMMARY OF PARTICIPANT DIALOGUES 

 تحقیق العدالة والمساواةللقمة االفتراضیة ل  CCRPC  تخطیط
  |11.6.21 

 
 ملخص حوارات المشاركین

 الغرض من القمة
اإلنصاف في بعمل المساواة والتشكیل مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة لتحدید األولویات والتأكد من أن  

CCRPC    وجھات نظر مجموعة واسعة من األشخاص الذین یعیشون أو یعملون سماع  بالتجربة الحیة و  تطبیقةیتم
 الشیتیندن.في مقاطعة  

 

 ۲۰۲۱ نوفمبر ٦لقمة تحقیق العدالة    CCRPCتخطیط  
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جندة القمةأ  

 

 

 المشاركین
 .، بما في ذلك الطالب وأفراد المجتمع والمخططین وقادة البلدیات75ما یقرب من 

 

 

Time النشاط 

 التجمع  8:45

 الترحیب 9:00

جدول المحادثة   .  9:15 ۱المقدمة.:   

9:30  
في مقاطعة    لقطة من الجھود المحلیة  شیتیندینالعمل من أجل اإلنصاف والعدالة 

9:45  
 التراجع عن اإلرث العنصري للتخطیط

10:05 
 استراحة

10:10 
لإلنصاف   -مناقشة القضیة   2جدول المحادثة   -التخطیط 

 استراحة 10:55

11:00 
اإلقلیمیة و   CCRPدور وتأثیر لجان التخطیط 

11:20 
 3جدول المحادثة   -  CCRPCتوصیات لـ   

 الختام 11:50

12:00 noon االنصراف 
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 الوثائق الداعمة
 

Summit Flier | Participant Guide | Facilitator Guide 
 

المشاركین الفعل من حوارات   ردود 
 

المحتملة للتغییر اإلجراءات   /  التوصیات 
 

مشاركة أفكارھ  3في محادثة الجدول   من المشاركین  أن یتخذھا مركز الحقوق  ، طُلب  أو االستراتیجیات التي یمكن  م حول اإلجراءات 

العرقیة واالقتصادی تقدم نحو بناء العدالة  والسیاسیة وشركائھ لمساعدة مقاطعة تشیتیندین على إحراز  ة.المدنیة   
 

المصلحة (  تعلیقات) 15إشراك المجتمع / أصحاب 

المصلحة ھو االستراتیجیة األكثر شیوعًا التي الحظھا المشاركون. توجد حواجز تحد من مشاركة كان إشراك أعضاء المجتمع وأصحاب  

اقتراحات محددة للتغلب على ھذه الحواجز مثل: تقدیم رواتب،   شارك المشاركون  في المجتمعات.  التي تحدث  الجمھور في أعمال التخطیط 

الترجمة، وتوال محددة  وتوفیر خدمات   تقدیم طرق متعددة للناس للمشاركة.وصل إلى مجموعات 
 

“We need to have honest conversations on race and increased 
engagement of BIPOC residents in planning.” 

في    BIPOC"نحن بحاجة إلى إجراء محادثات صادقة حول العرق وزیادة مشاركة سكان  
 التخطیط."

 
 

 

)تعلیقات 10( المضّمن الملكیة حقوق عمل  

. التنظیمیة الھیاكل جمیع في اإلنصاف أعمال تضمین إلى الحاجة ھي شیوعًا أكثر بشكل المشاركون ذكرھا التي التالیة اإلستراتیجیة كانت

التخطیط  یمكن للجنة    ةوأن ، والتطویر التخطیط جوانب جمیع على اإلنصاف منظور وتطبیق الملكیة حقوق تدقیق عملیات تطبیق یجب

 مساعدة البلدیات في ھذا العمل.

 

                    

 

https://drive.google.com/file/d/1xtJuJDrjl5yyI_tVcB-MaBGZQhG918X6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFGxZw25Zj_cEaB-7HCqw4qlrCP-KieU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RqaB4dvsxq_yVDBWvPOp8rzV-UR7NKO2-wJKUYBh8BY/edit?usp=sharing
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“Incorporate our equity goal within other goals (housing, economic 
development, transportation), rather than simply having equity as its own goal 
tacked on to the end of a list.” 
 

 بدالً  ،) النقل ، االقتصادیة التنمیة اإلسكان،( خرىاأل  ھدافاأل ضمن لدینا اإلنصاف ھدف دمج"
."القائمة نھایة حتى بھ خاص كھدف اإلنصاف تحقیق مجرد من  

 

البلدیة ( المحلیة /  تعلیقات)  10المبادرات   
أعمال التخطیط   ضمان تطبیق منظور اإلنصاف على جمیع  لجان أو  باإلضافة إلى  إلى  إلى الحاجة  أشار المشاركون  والتطویر المستقبلیة، 

محلیة / بلدیة من شأنھا أن توفر اإلشراف. تمت اإلشارة إلى لجان مثل لجنة بیرلینجتون للعنصریة واإلنصاف    اشراك    مجموعات 

واالنتماء.  والشمول 
 

“It would be great to hear more about the accomplishments of various 
committees or boards that are addressing racial equity at a municipal level.” 

 
"سیكون من الرائع معرفة المزید عن إنجازات اللجان أو المجالس المختلفة التي تتناول المساواة 

 العرقیة على مستوى البلدیات."
 

السیاسة ( تعلیقات)  10تغییر   
 البنوك ونظام ،250 القانون على تغییرات المحددة األمثلة وشملت. السیاسة مستوى على العمل دائم منھجي تغییر إجراء یتطلب

.المستأجرین وحمایة واإلقراض،  

 

“[The] system needs to change, not the BIPOC community. Change the system 
so that BIPOC can feel more comfortable and not like they need to go super far 

out of the way to just get the same benefits as someone who is Caucasian.” 
 

براحة   BIPOC. غیّر النظام بحیث یشعر BIPOC"یحتاج النظام إلى التغییر، ولیس مجتمع  
س الفوائد التي أكبر ولیس وكأنھ یحتاج إلى الذھاب بعیدًا، بعیدًا عن الطریق فقط للحصول على نف

 یتمتع بھا شخص قوقازي ".
 

 

 

)7تقسیم المناطق والتنمیة (تعلیقات    
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 تسھیل: ذلك على األمثلة ومن. والتنمیة المناطق لتقسیم الحالیة واألنظمة القواعد في التحسین مجاالت المشاركین من العدید حدد كما

 حجم من األدنى الحد متطلبات في والنظر ملحقة سكنیة وحدات بناء وتسھیل الصحي، والصرف المیاه تصاریح على الحصول متطلبات
.البلدیة القطعة  

 

“In addition to tax incentives, maybe direct construction subsidies for 
affordable and accessible units” 

 

المباشر لوحدات میسورة التكلفة "باإلضافة إلى الحوافز الضریبیة، ربما یكون دعم البناء  
 ویسھل الوصول إلیھا"

 

تعلیقات) 5التعلیم واالتصال (  
 تتجنب وشفافة واضحة بطریقة والمفوضین والمخططین الجمھور تثقیف إلى الحاجة إلى المشاركین من العدید أشار

.التغییر علیھ یبدو أن یمكن لما ملموسة أمثلة وتقدم للقضایا مشتركًا فھًما وتوفر اللغویة المصطلحات  

 

“Understanding of fair housing laws is crucial (can the CCRPC 
help?).” 

 
" ؟) CCRPC اإلسكان العادلة أمًرا بالغ األھمیة (ھل یمكن أن یساعد    یعد فھم قوانین   

 

 

تعلیقات) 5(  ملموس استثمار  
 اإلنقاذ خطة من األموال استخدام ذلك على األمثلة ومن. للتغییر كاستراتیجیة ملموسة استثمارات القمة في المشاركین من العدید اقترح

 في العام واالستثمار والمبادرات المشاریع على باألسھم المتعلقة الفعل ردود إلعطاء منظمة مع والتعاقد األسھم، قضایا بشأن األمریكیة

 مثل باألسھم، المتعلقة البرامج في ملموسة باستثمارات القیام في التفكیر على بیرلینجتون مدینة المشاركون شجع. والمدارس اإلسكان

 ARP .تمویل من           بمالیین والمدارس التكلفة المیسور اإلسكان

 

 

“The areas where rich people are living are nicer -- roads are nicer. Go 
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where we live and the roads are bad and it is not as nice. Why? Need 
better planning. Understand that infrastructure is not changing but give 

help to people. Disparities in housing and health.” 

التي   األغنیاء أجمل  یالمناطق  و  -عیش فیھا  اذھب حیث نعیش  أجمل.  الطرق لیست جمیلة. لماذا  ستجد  الطرق 

أفضل.  نحن ا؟   إلى تخطیط  الي  بحاجة  لیس فقط   فھمبحاجة  التحتیة  البنیة  حتاج  ت  بل ھاقصة تعیش ان تغییر 

الماضي.  الي مساعدة الناس وعدم   في السكن والصحة ".البقاء في   التفاوتات 
 

 

تعلیقات) 5( المتنوع  مجلس اإلدارة / القیادة  
األشخاص    افصح على أھمیة تضمین أصوات  وأكدوا  المحلیة والبلدیات  المجالس  إلى مزید من التنوع في  القمة الحاجة  المشاركون في 

التعویض ھو عنصر أساسي لضمان المشاركة   أن  المحلیة. كما لوحظ  التي یتم فیھا وضع السیاسات  المناصب  الحیة في  الخبرة  ذوي 
 المتنوعة.

 

 

“Undo structural racism within government by having people of color as 
decision makers in those governmental systems.” 

 
 صناع ھم الملونین األشخاص جعل خالل من الحكومة داخل البنیویة العنصریة عن التراجع"

."الحكومیة األنظمة تلك في القرار  
 

تعلیقات) 3المساءلة (  
كما  اإلنصاف.  منتظمة من منظور  العملیات القائمة بترددات  أھمیة المساءلة وطالبوا بمراجعة  أثار عدد قلیل من المشاركین في القمة 

حالیًا. الموجودة  والوالیات عن سیاسات اإلنصاف   شارك المشاركون في الرغبة في مساءلة حكومات المدن والبلدیات 
 

 

“There needs to be more accountability in the design (referring to 
Burlington’s REIB Dept or the States Office of Equity and Inclusion) that 

currently exists for “quasi” government entities at the county level.” 
 

في بیرلینجتون أو   REIB"ھناك حاجة إلى مزید من المساءلة في التصمیم (باإلشارة إلى قسم 
مكتب حقوق الملكیة والشمول بالوالیات) الموجود حالیًا للكیانات الحكومیة" شبھ "على مستوى 

 المقاطعة."
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لبیئة مقابل اإلسكان (تعلیقان)ا  
التعلیقات من  إلى حلول مبتكرة  كانت ھناك بعض  المشاركین فیما یتعلق بالحفاظ على البیئة وكیفیة تفاعلھم مع التنمیة. ھناك حاجة 

لمعالجة القدرة   االستخدامات  إلى مجتمعات كثیفة ومتعددة  بین الحاجة  التوازن  في لتحقیق  اإلسكان والنقص  على تحمل تكالیف 
البیئیة والمناخیة.  فیرمونت مع المخاوف 

 

 

علیقات)ت 2النقل (  
اإلسكان  القرویة لدینا یمكن أن تساعد في مواجھة تحدیات  العبور في وسط المدن والبلدات  الموجھة نحو  التنمیة  المشاركون أن  الحظ 

العام. النقل  إلیھا بواسطة  الصالحة للمشي والتي یمكن الوصول  اإلسكان في المجتمعات   من خالل السماح بإنشاء المزید من خیارات 

لـ   أیضًا  اقتراح  الممارسات.  CCRPCتم تقدیم  مماثلة لألفكار وأفضل  األخرى في بیئات  النقل   لمراجعة منظمات 
 

 

 تعلیقات)  5غیر مصنف (

أعاله، مما یسلط الضوء على رغبة  أي فئة محددة مذكورة  في  المشاركین الذین لم یندرجوا  التالیة من قبل  االقتراحات  تم تقدیم 

 یعطي األولویة للعدالة في عملھم.  CCRPCالمشاركین في جعل  

أجیاًال حتى یصبح ساریًا الیوم، فسوف یستغرق األمر   ● تأثیر یضاعف. حتى لو غیرت ما یحدث 

أن تتمتع   ● الذین یجلسون في أماكن الموظفین والمتطوعین مع التركیز بشكل خاص    CCRPCبمجرد  بالقدرة، قم بدعم األشخاص 

أو   المثال ، عقد لجنة اإلنصاف  اجتماعًا (على سبیل  تعقد  اإلسكان التي  على العمل المنصف مع اآلخرین في المنطقة على غرار لجنة 

اإلنصاف اتصاالت  اجتماعات   )عقد 

 ● ثورة!

إنھا   األطفال  یقول  في فیرمونت.  تطویر  األ والیة● ال یوجد  أو  التنمیة  إلى   سیغادرون.  والد میتة. نحن بحاجة 

 LGBTQ / BIPOCمساحات آمنة لمجموعات  -● مساحات التقارب  
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 استمرار المشكلة اسباب
 

تحافظ  Table Conversation 2في   التي  الظروف  بعدسة اإلنصاف وتحدید  التخطیط  للمشاركین الفرصة لتحلیل تحدي  ، أتیحت 

المشكلة في مكانھا ، بقصد جمع التعلیقات إلبالغ تفكیر    عدسة اإلنصاف في عملھم التخطیطي.  طبیقحول كیفیة ت  CCRPCعلى ھذه 
 

 

 

 )27اإلسكان (تعلیقات  
 

أن  المشاركون بأغلبیة ساحقة  على السكنوبقائھا  المشكلة  اساسن اسكاالحدد  على الرغم من مالحظة التكلفة والحصول  بشكل   ذكر . 

إلى  أشار المشاركون أیضًا  كعوامل مساھمة في ان   متكرر ،  اإلیجار ، وملكیة المنزل الثاني  العار تجاه  سیاسة اإلسكان ، ووصمة 

اإلسكان في مقاطعة تشیتیندین.  تحدیات 
 
 
 
 
 

“Housing is expensive because developers are made to pay for sidewalks 
and parks as part of their developments. This is something we do in New 

England, not other places in the country. Impact fees, open land 
requirements, sidewalks, roads, etc. cause the price of housing to be very 

high because developers pass on this cost to the home buyer. Then there are 
association fees that the people in the new developments pay for 

maintenance. Municipalities also have to hire more people and buy more 
equipment to maintain all the new paths and sidewalks. In Denver, 

homeowners are responsible for clearing the sidewalks in front of their homes 
or after a certain amount of time receive fines.” 

 
كجزء من مشاریعھم. ھذا شيء نقوم بھ في   "اإلسكان مكلف ألن المطورین یدفعون مقابل األرصفة والحدائق 

المفتوحة ، واألرصفة ،   رسوم التأثیر ، ومتطلبات األرض  البالد.  أماكن أخرى في  ، ولیس  إنجالند  نیو 
أسعار المساكن  والطرق ، وم ارتفاع  المنزل.  ا إلى ذلك تسبب  التكلفة إلى مشتري  ألن المطورین ینقلون ھذه 

یتعین على مقابل صیانتھا.  المشاریع الجدیدة  یدفعھا األشخاص في  التي  البلدیات    ثم ھناك رسوم الجمعیات 
المزید من األشخاص وشراء المزید من المعدات للحفاظ على جمیع المس ارات واألرصفة  أیضًا توظیف 
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المنازل مسؤولیة تطھیر األرص دنفر ، یتحمل أصحاب  في  أمام منازلھم أو بعد فترة زمنیة معینة الجدیدة.  فة 
 یتلقون غرامات ".

 

 

)10تقسیم المناطق والتنمیة (تعلیقات    
المناطق والتنمیة تساھم في   تقسیم  أن قوانین  العدید من المشاركین في القمة إلى  تقسیم  بقاءوأشار  أن قوانین  المشكلة. وقد لوحظ 

ویمكن أن تكون مان واألحجام  المناطق مصممة للتقیید  الواحدة  األسرة  ذات  الخاصة بالمنازل  التفضیالت  عة. أشار المشاركون إلى أن 
ھي عوامل  اإلسكان.الكبیرة  توفیر  التي ستساعد في تحدي  السكنیة  المزید من الوحدات  یمكن تغییرھا لتشجیع بناء   

 
 

“Zoning is prohibitively restrictive. To incorporate diversity and tackle housing 
affordability, zoning needs to change.” 

 
تحمل تكالیف اإلسكا ، یجب تغییر تقسیم   ھو  "التقسیم التنوع ومعالجة القدرة على  تقییدي مانع. لدمج 

   ".المناطق
 

 

 )7اإلقراضیة (تعلیقات  والھیاكل  والممارسات المصرفیة /  البنوك
 

المشكلة. تم ذكر  الھیاكل والممارسات المصرفیة واإلقراضیة كشرط یثبت  القمة إلى  من المشاركین في  تاریخ    عدم وجود أشار العدید 

وال اإلبداعیة  الظالمةاالئتمان وممارسات اإلقراض  لى ع  حصولمن ال BIPOC  ال  كعوامل مساھمة في منع المھاجرین وأفراد  قوانین 

 قروض اإلسكان.
 
 

“Banks won't loan money to you if you don't have a credit history but as an 
immigrant how do you get that?” 

ذلك؟" كمھاجر ، كیف تحصل على  لم یكن لدیك سجل ائتماني ولكن   "لن تقرض البنوك األموال إذا 
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 )تعلیقات 7( المستثمرینإشراك المجتمع / 
 

وتساعد في  إیجابي  المصلحة یمكن أن یكون لھا تأثیر  المشاركة القویة للمجتمع وأصحاب  العدید من المشاركین في القمة أن  یعتقد 

للعدید من المشاكل التي تؤثر على مجتمع  اإلبداعیة  استثمارات  BIPOCجمع األفكار والحلول  إجراء  أنھ یجب  أیضًا  . ولوحظ 

ا  والجدول  الرواتب  المرن لضمان مشاركة مجتمعیة قویة ومنتظمة.ملموسة مثل   لزمني 
 

 

“People that have needs are working more, but can’t speak out b/c working” 
 

بصراحة أثناء العمل" ال یمكنھم التحدث  أكثر ، لكن  احتیاجات یعملون  لدیھم   "األشخاص الذین 
 

 

NIMBY    6(تعلیقات( 
 

من  العدید  الخلفیة" (الحظ  القمة ظاھرة "لیس في ساحتي  المشكلة. غالبًا ما NIMBYالمشاركین في  ) كشرط یعمل على تثبیت 

األكثر كثافة في منطقتھم   أو  ، اإلسكان المیسور التكلفة  المزید من الموارد  أن یكون لدیھم  الذین من المحتمل  سكان الحي ،  یتحدى 

التنوع.  المحلیة مما یساھم في نقص 
 
 

“Because of homogeneous neighborhoods, it makes it challenging to see how 
other neighborhoods are faring.” 

 
من الصعب معرفة أداء األحیاء األخرى." فإنھ یجعل   "بسبب األحیاء المتجانسة، 

 

 
 
 
 

 

 تغییر السیاسة (5 تعلیقات)
 

العرقیة في اإلسكان وملكیة المنازل في   من التفاوتات  التخفیف  السیاسة من أجل  أماكن حیث یلزم تغییر  المشاركون عدة   الحظ 
إنصافاً. األكثر  للنمو وسیاسات اإلسكان والتنمیة  المناھج الدراسیة والتخطیط  إلى تحدیث  وأشیر   فیرمونت. 
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“Policy change is needed…[but] policy change is slow” 
تغییر السیاسة بطيء" [لكن]  مطلوب ...   "تغییر السیاسة 

 

 

 التعلیم واالتصال (4  تعلیقات)
 

إلى  اإلقراض ، فضالً عن الحاجة  المصرفیة /  الخدمات  العملیات مثل  أن ھناك نقصًا في توعیة المستھلك حول  المشاركون إلى   أشار 
المناطق إلى خلق فرص غیر متكافئة  الھیاكل والممارسات السابقة مثل لوائح تقسیم  بھا  أدت  التي  مساعدة الناس على فھم الطرق 

 للحصول على اإلسكان .
 
 
 

“People get angry and want change, but then zoning changes...are 
resisted by the community...” 

 
"... یقاومھا المجتمع   ... بعد ذلك یتغیر تقسیم المناطق   "یغضب الناس ویریدون التغییر ، ولكن 

 

 

 

 البیئة مقابل اإلسكان (4  تعلیقات)  
الموجود في فیرمونت. والتنمیة  الحفظ  عدد من المشاركین الصراع  بین   حدد 

 
 
 

 

“Can we be green and have development? We want green spaces, but 
we also need development to address the affordability crisis.” 

"ھل یمكن أن نكون أخضر ولدینا تنمیة؟ نرید مساحات خضراء ، لكننا نحتاج أیضًا إلى 
 التطویر لمعالجة أزمة القدرة على تحمل التكالیف ".
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(تعلیقان)  الدخل 

الدخل بین    التفاوت في  القضایا في مكانھا.  سبببیض كلا   وسكان فیرمونتو   BIPOCتم تحدید   یحافظ على ھذه 
 
 

“[My] income is not allowing me to get the housing we want.” 

 "دخلي ال یسمح لي بالحصول على السكن الذي نریده".
 

 

تعلیقًا)  14غیر مصنف (  
 
الضوء على مجموعة   أعاله ، مما یسلط  ضمن أي فئة محددة مذكورة  المشاركین الذین لم یندرجوا  التالیة من قبل  االقتراحات  تم تقدیم 

العرقیة في اإلسكان في فیرمونت وملكیة المنازل. التباینات  تساھم في  التي   واسعة من الظروف 
 
 

“There is so much happening in our system...this is a long game” 

 "ھناك الكثیر مما یحدث في نظامنا ... ھذه لعبة طویلة"
 

 

 
 

المدارس. والمساعدة في تمویل  إلى مساعدة في تكالیف التدفئة،   ● تحتاج 

 ● المستھلكون لدیھم قوة حقیقیة.

البیانات واألدلة لتظھر لنا. تقوم التي یمكن تقدیمھا للمجتمعات. تقوم تینا كوك ببناء  بعمل   PA   ● مدینة فیرمونت بالكثیر من األموال 

إلى المجتمعات. األموال  في السماح بتدفق   جید 

الفرص للجمیع من وجھة نظر محلیة؟ت● كیف ن  ساوى ونفتح 

على    مباشر؟منظم و عمل● السیاسة فوضویة، كیف نحصل 

إلى ذلك.   والمنح، وما  البرنامج، والمزایا، والقروض،  القومي كواحد من عدة عوامل لتحدید خدمات  العرق واألصل  ● یمكن استخدام 

النسبیة لیست   الحصص  في االعتبار.  الوحید  أو   .متساویةوال یمكن أن یكون العامل األساسي 
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المدن الریفیة صعوبة في تطبیق بع المعزولة● تواجھ  عبر المناطق  التواصل   / الجھود   .صعب  ض ھذه 

الراھن. الوضع  البیض / قبول  األشخاص الملونین من قبل  االستثمار في / للمجتمعات ذات  قیمة العملة / سحب   ● استمرار تخفیض 

الوضع. العنصریة یدیم   ● إرث / تاریخ 

وغیر منتخبة. المقاطعة غیر موجودة   ● الحكومة على مستوى 

 ك تأثیر نفسي من كل ھذا.● ھنا
 


