
Equity Advisory Committee (EAC) Kick-Off Virtual Workshop 
Saturday, September 10th | 9:00 am - 11:30 am 

 

 ) EACورشة العمل االفتتاحیة للجنة االستشاریة للمساواة (
 صباًحا  11:30 -صباًحا  9:00سبتمبر |  10السبت 

 
 https://us02web.zoom.us/j/4705968092 :اللينك للزووم

 
 جدول أعمال ورشة العمل

ح�ب1 . نظرة عامة ع� االجتماع و ال�ت  

. فتح باب المحادثة 2  

 أ. المقدمة

ض حول أفضل الممارسات ي �مكن تطب�قها  ب. مناقشة المشاركني مجموعات فعالةخلق  من أجل اإلنصاف و  اليت  

 

ة راحة   ف�ت

 

. مناقشة األدوار والمسؤول�ات المحتملة للجنة االستشار�ة للمساواة3  

 

ة راحة   ف�ت

 

ي �ي  لمساواەعمال ا . وضع أول��ات ال 4 ي ستقوم بها ال�ي �ي ار يب اليت   

 

. الخطوات التال�ة 5  

ي �ي خطة العدالة   مع ونأ. نظرة عامة ع� الفرص القادمة للتعا والمساواە لل�ي �ي ار يب  

اللجنة  جتماعال  تحد�د موعد منتظماخذ اآلراء لب.   

 
 

https://us02web.zoom.us/j/4705968092


اللجنة الاستشاریةاللجنة الاستشاریة للتخطیطاللجنة الاستشاریة للنقلاللجنة التنفیذیة
للمیاه النظیفة

لجنة التخطیط بعید المدى لجنة تطویر المجلس اللجنة المالیة

المدیر التنفیذي

مدیر برنامج التخطیط
مدیر البیانات وتقنیة

المعلومات مدیر الاتصالات مدیر أول أعمال النقل مدیر برنامج النقل
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مجلس الإدارة

مدیر مشروع الطاقة الأول
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توفر لجنة ال سي سي ار بي سي المساعدة التخطیطیة والفنیة في مجالات تنمیة المجتمع،
والنقل ، والموارد الطبیعیة ، والطاقة ، والإسكان ، والتنمیة الاقتصادیة ، وإدارة

الطوارئ إلى 19 بلدیة في مقاطعة الشیتیندن وإلى الجمهور.
 

ccrpcvt.org

نبذة عن لجنة السي سي ار بي سي:

لمزید من المعلومات ، قم بزیارة موقع

https://www.ccrpcvt.org/about-us/committees/executive-committee/
https://www.ccrpcvt.org/about-us/committees/transportation-advisory-committee/
https://www.ccrpcvt.org/about-us/committees/planning-advisory-committee/
https://www.ccrpcvt.org/about-us/committees/clean-water-advisory-committee/
https://www.ccrpcvt.org/about-us/committees/long-range-planning-committee/
https://www.ccrpcvt.org/about-us/committees/board-development-committee/
https://www.ccrpcvt.org/about-us/committees/finance-committee/
https://www.ccrpcvt.org/about-us/commission/agendas-minutes/
https://www.ccrpcvt.org/about-us/staff/
https://www.ccrpcvt.org/


ط بیانات المساواة العرقیةانق  

اإلقلیمیة الخاصة بنا: إي سي أو إس   ھو رؤیة خطةالشیتیندن  تحقیق مستقبل صحي وشامل ومزدھر لمقاطعة  

https://www.ccrpcvt.org/our-work/our-plans/ecos-regional-plan / 

                      إي سي أو إس      تعني البیئة، المجتمع، الفرص، االستدامة.

دون معالجة العنصریة المنھجیة في مجتمعنا. في حین أن معالجة عدم المساواة كانت  ومع ذلك، ال یمكننا تحقیق ذلك المستقبل 
، ھناك الكثیر من العمل في المستقبل.2013منذ عام  إي سي أو إس  إحدى االستراتیجیات الرئیسیة الثمانیة في خطة  

، الذي یتتبع التقدم نحو األھداف في 2120لعام   إي سي أو إس فیما یلي بعض نقاط البیانات الرئیسیة من التقریر السنوي لـ
.خطة إي سي أو إس     

            التقریر متاح على ھذا الرابط:

https://create.piktochart.com/output/57951351-2021-ecos-annual-report-final 

 السكان والتنوع 

إلى عام  2010٪ من عام 7.5قدرھا  بزیادة -  168،323إلى  156،545من الشیتیندن   ارتفع إجمالي عدد السكان في مقاطعة

وتنمو المنطقة بشكل أكثر تنوًعا. - 2020  

على مدار السنوات العشر الماضیة من أصل إسباني (من أي عرق)، أو الشیتیندن  ٪ من النمو السكاني في مقاطعة 99.7كان 

من  11746صلیین. وھذا یعادل أسود أو أمریكي من أصل أفریقي، أو آسیوي، أو ھندي أمریكي، أو من سكان ھاواي األ

.2020إلى  2010شخًصا إضافیًا في الفترة من  11778  

 ملكیة العقارات

الحدیثة بین األسر السوداء والبیضاء من خالل العنصریة النظامیة التاریخیة. تعد ملكیة  عقاراتتتشكل الفوارق في ملكیة ال

كثیر من األسر البیضاء.المنازل بین األسر األمریكیة السوداء واألفریقیة أقل ب  

متلكون.م٪  14٪ إیجار و 86، الشیتیندن من األسر األمریكیة السوداء واألفریقیة في مقاطعة  

متلكون. م٪ 65٪ إیجار و35، الشیتیندن من األسر البیضاء في مقاطعة  

https://www.ccrpcvt.org/our-work/our-plans/ecos-regional-plan/
https://create.piktochart.com/output/57951351-2021-ecos-annual-report-final


حول الفرص االقتصادیة  لمزید من القراءة حول العنصریة وملكیة المنازل، راجع ورقة وكالة تمویل اإلسكان في فیرمونت

بایبوك فیرمونت:  ـلل  

https://vhfa.org/sites/default/files/publications/Homeownership-Economic-Opportunity-BIPOC-
Vermonters.pdf. 

 متوسط دخل األسرة السنوي       

:الشیتیندن    تكسب األسر األمریكیة السوداء واألفریقیة أقل من نصف األسر البیضاء. في مقاطعة  

دوالًرا 36310): دوالًرا 13171 -+/األسر األمریكیة السوداء واألفریقیة (  

دوالًرا  50625دوالًرا):  17283 -(+/األسر اآلسیویة   

دوالًرا 79133دوالر):   3،009 -(+/األسر البیضاء غیر المنحدرة من أصل إسباني   

ملیون دوالر من الدخل، مما یساھم أكثر بكثیر في  188إذا كان ھناك إنصاف في األجور في فیرمونت، لكان سكاننا یجنون أكثر من 
 االقتصاد. 

 

 

الكلیاتب االلتحاق   
٪) ینتقلون إلى درجة البكالوریوس أو أعلى.12.6 -(+/ األصل األفریقي أو األسودمن السكان األمریكیین من  34٪  

٪) یذھبون إلى درجة البكالوریوس أو أعلى.1.5 -(+/ البیضمن السكان ٪ 53  

 
 

 

العلمي المؤھل ل ی تحص  
تقریًرا خاًصا عن النسبة المئویة لجمیع خریجي المدارس  ) مؤسسة فیرمونت لمساعدة الطالب فیساك (في إس إیة سي أصدرت

ا بعد المدرسة الثانویة في غضون ست سنوات من التخرج لفھم أفضل الذین حصلوا على درجة علمیة م 2012الثانویة لعام 

لتقریر متاح ھنا:  لكیفیة مساعدة خریجي المدارس الثانویة في فیرمونت على متابعة وتحقیق أھدافھم بعد المدرسة الثانویة. ا  

 

https://www.vsac.org/sites/default/files/uploads/Research/Final٪20followup٪20VT٪20HS٪20Class٪2020
12.pdf . 

https://vhfa.org/sites/default/files/publications/Homeownership-Economic-Opportunity-BIPOC-Vermonters.pdf
https://vhfa.org/sites/default/files/publications/Homeownership-Economic-Opportunity-BIPOC-Vermonters.pdf
https://www.vsac.org/sites/default/files/uploads/Research/Final%D9%AA20followup%D9%AA20VT%D9%AA20HS%D9%AA20Class%D9%AA202012.pdf
https://www.vsac.org/sites/default/files/uploads/Research/Final%D9%AA20followup%D9%AA20VT%D9%AA20HS%D9%AA20Class%D9%AA202012.pdf


 

بھا أعلى نسبة من الطالب الذین حصلوا على درجة علمیة لمدة أربع سنوات  الشیتیندن  ع الوالیة ككل، كانت مقاطعةبالمقارنة م

٪). كان معدل التحصیل التعلیمي للذین  3٪) وكانوا من بین أقل نسبة من الطالب الذین حصلوا على درجة علمیة سنتین (51(

.2020٪، وفقًا لما أفاد بھ تقریر مسح المجتمع األمریكي في عام 51.3وما فوق مماثًال لـ  25یبلغون من العمر الـ   
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Chittenden County Regional Planning Commission 
 

  الشیتیندنلجنة التخطیط اإلقلیمي لمقاطعة
 
 

EQUITY ASSESSMENT 
RECOMMENDATIONS 

 
  تطبیق المساواه واإلنصاف تقییم توصیات

 

 
 

August 15, 2022 

2022 أغسطس 15  

تحتوي ھذه الوثیقة على ملخص موجز للتوصیات 
تطبیق العدل الواردة في تقریر تقییم 

والمساواه للجنة التخطیط اإلقلیمي في مقاطعة 
  الذي أجرتھ مجموعةو CCRPCالشیتیندن ال 
Creative Discourse  لـCCRPC  إلطالع . ل2021في عام

 click hereانھ انقر التقریر الكامل، من فضلك على

https://www.ccrpcvt.org/wp-content/uploads/2022/02/FINAL-CCRPC-Equity-Assessment-Report_20220106.pdf
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 ، وخاصة الشیتیندن من أجل تحقیق رؤیة مستقبل صحي وشامل ومنصف ومزدھر لجمیع سكان مقاطعة                                  

وغیرھم من األشخاص الذین تم تمثیلھم بشكل ناقص أو تھمیشھم ، ھناك حاجة لتغییر جذري للثقافة المھیمنة في جمیع البایبوك لمجتمع 

ي أنحاء المنطقة ، والمشاركة مع قادة البلدیات وقادة المجتمع الرسمیین وغیر الرسمیین لتفكیك أیدیولوجیات التفوق األبیض بشكل منھجي ف

.والمساواة نطقة والبدء في التركیز على قضایا العدالةالتخطیط عبر الم  

 

:علیھا تركیزلل) مجاالت 3بثالثة (كیرییتف دیسكورس توصي مجموعة    

لجنة التخطیط اإلقلیمي  اإلنصاف والشمول والعدالة في كل جانب من جوانب عملالتركیز على  ❖  

وأولئك الذین تم تھمیشھم أو تم  ظمىإعطاء األولویة لالتصاالت مع مجموعات سكانیة متنوعة بما في ذلك األشخاص من األغلبیة الع ❖

 تمثیلھم تمثیال ناقصا

اإلقلیمیة. تطبیق العدل والمساوة  وخبرتھا ومواردھا لتصبح شركة رائدة في  تھااالستفادة من سلط ❖  

 
إجراءات مقترحة.فیما یلي اثني عشر خطوة   

 
لجنة التخطیط اإلقلیمي لمقاطعة الشیتیندن ز اإلنصاف والشمول والعدالة في كل جانب من جوانب عمل یركت  
 

. تعیین قائد تنظیمي مكرس لإلنصاف. 1  
  

].عدالة المساواة[اللجنة االستشاریة لل عدالة. توسیع وتنویع فریق قیادة ال2  
   
والتدریب المستمر للموظفین ومجلس اإلدارة.. توفیر التعلیم 3  

 
قبل اتخاذ القرارات الرئیسیة.في تطبیق العدل واالنصاف  صغیرة . إنشاء عملیة تدقیق4  

     
. بناء استثمارات قویة إلشراك المجتمع وبناء العالقات.5  

 
لبیة العالمیة وأولئك الذین تم تھمیشھم أو تم  إعطاء األولویة لالتصال مع مجموعات سكانیة متنوعة بما في ذلك األشخاص من األغ

 تمثیلھم تمثیال ناقصا
 

واالستثمار في بناء العالقات.في اللجنة  جتماعات إلضفاء الالمركزیة على الثقافة السائدةاال. إعادة ھیكلة 6  
 

ت مھمشة. واألشخاص الذین یحملون ھویا ظمى. المشاركة في الفرص التي یقودھا األشخاص من األغلبیة الع7  
 

م.تھمیشھوالمنظمات التي یقودھا أشخاص تم  البایبوك بحث عن فرص لالرتقاء واالحتفال بمنظماتل. ا8  
 

. اللجنة اإلقلیمیة للتخطیط قرارات تنفیذ وتطبیق. خلق الفرص لمجموعات العمل المتقاربة ل9  
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   اإلقلیمي. تطبیق المساواهوخبرتھا ومواردھا لتصبح شركة رائدة في اللجنة االقلیمیةمن سلطة  ةداستفاال
 

. اضافة فرص التعلم المستمر للقادة اإلقلیمیین.10  
 

. دعوة القادة اإلقلیمیین لالجتماع بشكل رسمي ومنتظم لتقدیم الدعم وبناء المساءلة عن التزاماتھم المتعلقة بالمساواة.11  
 

. دعم جھود العدالة المحلیة التي تترسخ في البلدیات عبر مقاطعة تشیتیندین. 12  
 



 

 

تطبیق العدالة والمساواةفي للتخطیط االقلیمي  االستشاریة اللجنة دور  
 

: المقدمة  

). أي ایة سي( لعدالة والمساواهل االستشاریة اللجنة دور المشاركون سیناقش سبتمبر، 10 یوم اجتماعنا عبر الزووم  خالل

 أبعد  ھم الذینالشیتیندن  مقاطعة لسكان فائدة أكثر تكون قد  أنھا یعتقدون التي العمل مجاالت في التفكیر  المشاركین من سنطلب

 األفكار ھذه تقدم أن نأمل. لمساواةل االستشاریة اللجنة تلعبھا أن یمكن  التي المحتملة األدوار بعض یلي فیما. العدالة عن یكون ما

سبتمبر 10 یوم للمناقشة مفیدة انطالق نقطة  

 

یة سي)إتطبیق المساواه (أي  لمجموعة المحتملة والمسؤولیات األدوار  

 

الوقت بمرورالعدالة إي إیة سي  مجموعة علیھا تركز أن یمكن التي المستمرة العمل مجاالت بعض یلي فیما  

)سنوات خمس كل ھذا یحدث( العامة مشاركة لخطة التحدیثات إبالغ ●  

سي سي ار بي   لـ السنویة العمل خطة في الرئیسیة االعتبارات من والعدالة اإلنصاف أن لضمان االستشارات تقدیم  ●
)المشاریع من متنوعة واسعة و لمجموعة البلدیات على الفیدرالیة لألموال توزیع كیفیة الخطة ھذه توضح(سي  

سي سي ار بي سي.  لجان أو/  و إدارة مجلس إلى المشورة  تقدیم  ●  

سي سي ار بي سي. في   التوظیف وممارسات سیاسات بشأن  مدخالت وتقدیم مراجعة ●  

سي سي ار بي سي   لمشاریع الفعالة العامة المشاركة استراتیجیات تحدید  في المساعدة ●  

 المشاركةإي إیھ سي   لـ یمكن والتي العام ھذا سي سي ار بي سي  علیھا تعمل التي المحددة األنشطة لبعض أمثلة یلي فیما
 فیھا

للعقارات الملكیة حقوق وسیاسة بیان  تطویر ●  

والمشاركة األسھم مدیر توظیف بعملیة الخاصة المقابالت  إجراء في المساعدة ●  

سي  بي  ار سي سي   أنشطة/  اجتماعات في المجتمع مشاركة لدعم سیاسة على ینص  تحدیث تعلیمات  ●  



 

یوم  القرار واتخاذ قوة ال توزیع( سي سي ار بي سي    موظفي مع جنب  إلى جنبًا القادمة التعلم فرص  من العدید  في المشاركة ●
)۲٤/۱۰      في   والشاملة الفعالة المجتمعیة  والمشاركة  -  ۲۹/۹  
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