
 

Environmental Justice Council 
 2023وال��ــع األول من عام  2022جدول اجتماعات عام 

 
 Revised Code ofمن  42.30(قانون الجلسات العلن�ة المفتوحة) (الفصل  Open Public Meetings Actبموجب 

Washington )RCW (ل (الفصل  )اإلجراءات اإلدار�ة قانون( Administrative Procedure Actو، قانون واشنطن الُمعدَّ

ي �عقدها RCWمن  34.05  Washington State Environmental)، تجدون ف�ما ��ي جدول االجتماعات المنتظمة اليت

Justice Council  ا باسم المجلس) خالل عام ي وال�ة واشنطن) (ُ�شار إل�ه الحق�
وال��ــع   2022(مجلس العدالة البيئ�ة �ف

.  اجتماعات المجلس متاحة للعامة. تح�ف إمكان�ة المشاركة المجتمع�ة والعدالة اللغ��ة باألول��ة  2023األول من عام 

ف ( ي لدى المجلس.  �مكن ألفراد الجمهور التواصل مع الموظفني
ف �ف ف فور�ني جمني راجع الوارد أدناە) لطلب وجود م�ت

ي مواد المجلس واجتماعاته.  
 االجتماعات، أو ترجمة المواد الخاصة باالجتماع، أو تقد�م �سه�الت إلمكان�ة المشاركة �ف

 

ي ال
وئف ا ع�ب خدمة قائمة التعم�م والموقع اإلل��ت خاص بالمجلس يتم توف�ي جداول أعمال االجتماعات المدرجة أدناە مسبق�

ي 
(راجع الوارد أدناە).  و�تم بذل جميع المحاوالت للتأ�د من أن جدول األعمال حد�ث. ومع ذلك، �حتفظ المجلس بالحق �ف

ي االجتماع. 
 تغي�ي جداول األعمال أو تعد�لها �ف

 
 الموقع تار�ــــخ االجتماع

 تم التأ��د: 
ف      االثنني

 2022أب��ل  4
ا  2:00  مساءً  6:30  -ظهر�

نت فقط   ع�ب اإلن�ت
 Zoomانضم إلى االجتماع على 

https://us02web.zoom.us/j/85252692400 
 (باللغة اإلنجلیزیة)

 8782 215 253 1+أو انضم ع�ب الهاتف: 
ف االجتماع:   2400 5269 852ُمعرِّ

 
 

 

 تم التأ��د: 
 األر�عاء

 2022مايو  25
ا  2:00  مساءً  6:30  -ظهر�

 (تم تأ��د تار�ــــخ االجتماع) 
 
 
 

 

نت فقط   ع�ب اإلن�ت

https://us02web.zoom.us/j/85252692400


 تم التأ��د: 
 األر�عاء

 2022يونيو  22
ا   10:00  3:00 -صباح�

ا  ع��
 (تم تأ��د تار�ــــخ االجتماع) 

 

نت فقط     ع�ب اإلن�ت

ح:   ُمق�ت
 السبت  

 2022أغسطس  27
ا   10:00  3:00 -صباح�

ا  ع��

ا مع وجود   ا شخص�� ا (ر�ما �كون اجتماع� سيتم تحد�دە الحق�
نت)  خ�ار االنضمام ع�ب اإلن�ت

ح:   ُمق�ت
 الخم�س  

 2022أ�ت��ر  27
ا  3:00  مساءً  7:30 - ع��

 
 
 
 

نت فقط   ع�ب اإلن�ت

ح:   ُمق�ت
 الثالثاء

 2022د�سم�ب  13
ا  2:00  مساءً  6:30  -ظهر�

نت فقط   ع�ب اإلن�ت
 

ح:   ُمق�ت
 الثالثاء  

اير  28  2023ف�ب
ا  3:00  مساءً  7:30 - ع��

 

ا   سيتم تحد�دە الحق�

ح:   ُمق�ت
 األر�عاء 

 2023أب��ل  26
ا  2:30  مساءً  7:00  -ظهر�

 

ا   سيتم تحد�دە الحق�

 
(باللغة    Environmental Justice Council | WaPortal.orgتخضع المواقع واألوقات للتغییر حسب الحاجة. راجع  

360-أو  envjustice@ejc.wa.govلالطالع على أحدث المعلومات. تواصل مع العاملین لدى المجلس على اإلنجلیزیة) 

584-4398.  
 

 2022/ 04/ 26تم آخر تحد�ث بتار�ــــخ 

https://waportal.org/partners/environmental-justice-council/home
mailto:envjustice@ejc.wa.gov


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 جدول أعمال االجتماع، والمواد، والمالحظات 
 جدول األعمال 

 �سج�ل االجتماع 
ي ُير�ب التواصل ع 

وئف �د اإلل��ت جمة الفور�ة ع�ب الهاتف)   360-584-4398بأي لغة، أو االتصال بالرقم  envjustice@doh.wa.gov �ب ال�ب (تتوفر ال�ت
َجمة من مواد االجتماع أو المالحظات.    لطلب الحصول ع� �سخ ُم�ت

file://dohfltum01.doh.wa.lcl/sites/default/files/documents/DOH-Digest/AGENDA-template.pdf
mailto:envjustice@doh.wa.gov


 الصفحة الرئیسیة 
المجتمعات األكثر تأثًرا بشدة وبشكٍل متكرر من مخاطر الصحة البیئیة في الوالیة إلى آلیات واضحة وفعالة لمعالجة  تفتقر في كثیر من األحیان 

 ة. الظلم البیئي. یوفر المجلس منتدى یمنح الفرصة ألصوات تلك المجتمعات المتأثرة بصورة سیئة، لإلشادة بجھود العدالة البیئیة في الوالی
 
 

 والمسؤولیات األھداف 

(مجلس العدالة البیئیة) إلى توجیھ الوكاالت في الوالیة نحو دمج العدالة البیئیة في أنشطة   Environmental Justice Councilیھدف 
 الوكالة. تتضمن واجبات المجلس الُمحدَّدة ما یلي: 

العدالة البیئیة، وخطط المشاركة المجتمعیة، والخطط   تقدیم توصیات للوالیة فیما یتعلق بتنفیذ متطلبات العدالة البیئیة، مثل تقییمات •
 اإلستراتیجیة. 

 إعداد اإلرشادات المتعلقة بتحدید المجتمعات الُمثقلة بأعباء، واستخدام خریطة التفاوتات في الصحة البیئیة.  •
 ن. تتبع التقدم نحو زیادة اإلنصاف البیئي، والتأكد من العدالة البیئیة في جمیع أرجاء والیة واشنط •
 تقدیم توصیات حول إعداد البرامج المناخیة وتنفیذھا، بما في ذلك البرامج الممولة من العائدات ذات الصلة بالكربون.  •
 القیام بدور منتدى لألولویات والمخاوف المتعلقة بالعدالة البیئیة.  •
 العدالة البیئیة. تقدیم توصیات للحاكم والمجلس التشریعي فیما یتعلق باإلجراءات التي تعزز  •

ى قانون  یجب أن تمتثل الوكاالت السبع التي تضع السیاسات والبرامج التي لھا التأثیر المباشر األكبر في العدالة البیئیة في والیة واشنطن، إل
Healthy Environment for All )HEAL :(بیئة صحیة للجمیع ، 

• Department of Agriculture (وزارة الزراعة) 
• Department of Commerce (وزارة التجارة) 
• Department of Ecology  (وزارة علوم البیئة) 
• Department of Health (وزارة الصحة)  
• Department of Natural Resources (وزارة الموارد الطبیعیة) 
• Department of Transportation (وزارة النقل) 
• Puget Sound Partnership (شراكة بیوجت ساوند) 

 . HEAL Act ـلالوكاالت األخرى التابعة للوالیة طوًعا  تمتثل 

  

 الُسلطة

(باللغة اإلنجلیزیة) تم التصدیق على القانون   ، قانون واشنطن الُمعدَّل)Revised Code of Washington )RCWمن  70A.02الفصل 
 Environmental Justiceللدعوة لعقد اجتماع وتوظیف مجلس  Department of Health. حیث یوّجھ  2021مایو  17یوم 

Council .ینص القانون على متطلبات اإلبالغ، والواجبات، والعضویة الخاصة بالمجلس التشریعي . 

  

 العضویة 

(باللغة اإلنجلیزیة) یتم تعیینھم من قِبَل الحاكم. تتضمن عضویة المجلس مقاعد لنواب المجتمع، ونواب مجتمع   عضًوا 16 المجلس من یتكون 
العمالة، والشركات. یمكن للراغبین في النظر في تعیینھم للعمل في المجلس التقدُّم بطلب  الشباب، وممارسي العدالة البیئیة، والقبائل، و

(باللغة اإلنجلیزیة). سیعمل شخص واحد من المستوى التنفیذي من كل وكالة مشمولة   للحاكمالموقع اإللكتروني للمجالس واللجان التابعة  على
  كمنسق وال یحق لھ التصویت للمجلس.

  

 الموارد ذات الصلة  

 (باللغة اإلنجلیزیة)  العدالة البیئیة

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70A.02
https://waportal.org/partners/home/environmental-justice-council/members
https://www.governor.wa.gov/boards-commissions/board-and-commissions/profile/Environmental%20Justice%20Council
https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/HealthEquity/EnvironmentalJustice


 (باللغة اإلنجلیزیة)  فریق عمل العدالة البیئیة

Climate Commitment Act  (قانون االلتزام تجاه المناخ) (باللغة اإلنجلیزیة) 

 یة) (باللغة اإلنجلیز )PDFنشرة معلومات العدالة البیئیة (بتنسیق 

نشرة المعلومات باللغة الروسیة (بتنسیق   |  )PDFلفیتنامیة (بتنسیق نشرة المعلومات باللغة ا |  )PDFنشرة المعلومات باللغة اإلسبانیة (بتنسیق 
PDF( 

  

 تواصل معنا 

4398-584-، 360envjustice@doh.wa.gov 

 ة اإلنجلیزیة)(باللغ عبر البرید اإللكتروني Environmental Justice Councilاالشتراك في تحدیثات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://healthequity.wa.gov/TheCouncilsWork/EnvironmentalJusticeTaskForceInformation
http://www.ecology.wa.gov/cca
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461-SP.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461-VI.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461-RU.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/334-461-RU.pdf
mailto:envjustice@doh.wa.gov
https://public.govdelivery.com/accounts/WADOH/subscriber/new?topic_id=WADOH_676


 Environmental Justice Councilأعضاء 
 Nichole Banegasاالسم: 

كة العاد�ة تتأثر �شكٍل ملحوظ ب�جراءات  كة خاضعة للتنظ�م من ِقَبل وكالة مشمولة، وظروف ال�ث المنصب: نائبة عن �ث
 وكالة مشمولة أخرى واحدة ع� األقل. 

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2023/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة:   الس�ي

 

 

 Maria Batayolaاالسم: 

 المنصب: نائبة عن المجتمع

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2025/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة:   الس�ي

 

 Maria Blancasاالسم: 

 المنصب: نائبة عن المجتمع

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2025/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة: حصلت اآل�سة   ي برنامج    Blancasالس�ي
ي الصحة العامة �ف

ا ع� درجة الماجست�ي �ف  Community-Orientedمؤخر�
Public Health Practice    (ممارسات الصحة العامة المجتمع�ة) منUniversity of Washington ي

ا �ف . و�صفتها عضو�
وعات األ��ة وعمال قطاع   Outreachف��ق  ي الم�ث

اك المجتمع �ف ي تقد�م دعم اش�ت
(التوع�ة)، فإنها تعمل ع� المساعدة �ف

ة اآل�سة   ف للمركز. تتضمن خ�ب وعمال المزارع للمساعدة   Promotores de Saludالسابقة العمل مع    Blancasاأللبان التابعني
م اآل�سة   ف ي العمل نحو العدالة الصح�ة. و�صفتها ابنة ألب��ن من عمال المزارع المجتهدين، تل�ت

بالتأ�د من أن عمال   Blancas�ف
ي صحة وأمان. 

 المزارع وعائالتهم �ف

 

 Patrick DePoeاالسم: فخامة الس�د 

 

 



 : عضو ينوب عن المجتمعات القبل�ة من غرب واشنطن المنصب

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 02/ 11بدا�ة ف�ت

 2025/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة:   الس�ي

 

 

 Jarred-Michael Ericksonاالسم: فخامة الس�د 

ق واشنطن   المنصب: عضو ينوب عن المجتمعات القبل�ة من �ث

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 02/ 11بدا�ة ف�ت

 2023/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة:   الس�ي

 

 Running-Grassاالسم: 

 المنصب: أ�اد��ي أو ممارس للعدالة البيئ�ة يؤدي دور خب�ي العدالة البيئ�ة 

:  عنوان ال�ب  ي
وئف  �د اإلل��ت

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2023/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة: ُ�َعد   ي مجال العدالة الِعرق�ة والبيئ�ة.   Running Grassالس�ي
ا �ف ا قد�م� ا وُمعلم� ي اليوم األول    ناشط� سبق نضاله البييئ

ي المدرسة الثان��ة، أ1970لألرض عام  
ا �ف ي الخلجان ومصبات األنهار ، وعندما كان طالب�

طلق حملة للحصول ع� م�اە نظ�فة �ف
له.  ف ي حركات مناهضة للفصل العن�ي، ومناهضة األسلحة النوو�ة، والطاقة اآلمنة     الق��بة من م�ف

ي السبعين�ات �ف
ا �ف كان �شط�

ي  
ي العص�ان المدئف

ا �ف ا بالتعلم من خالل السالم (ال���كرز)، أصبح مدر�� ، الذي مارسه مع المجموعات الُمستجدة.  متأثر� السل�ي
ي أنحاء نيو إنجالند. 

ي منطقة خليج سان فرا�س�سكو، ح�ث تو�    Running Grassق�ف     المتجا�سة �ف
ثالثة عقود من عمرە �ف
ف آخ��ن لتشك�ل منظمة غ�ي ر�ح�ة، أال و�ي   ف ثقافيني ف وعاملني ف بيئيني ي كانت رائدة Three Circles Centerق�ادة معلمني ، واليت

ي  
، والتواصل، والمشاركة المجتمع�ة. �ف ي ا ضمن    الُنهج القائمة ع� المجتمع للتعل�م البييئ  Firstمندوب عن    300وكان واحد�

National People of Color Environmental Leadership Summit    القمة الوطن�ة األو� للق�ادة البيئ�ة لألشخاص)
عام    ( ف بعد    . 1991الملونني ا  مؤخر� لـ  عا  22تقاعد  ف  تابعَتني ف  منطقَتني ي 

�ف البيئ�ة  العدالة  كمنسق  ا   Environmentalم�
Protection Agency  )EPA �البيئ�ة ومعالجتها ع العدالة  تحد�د مشكالت  ي 

�ف ته  م خ�ب قدَّ البيئة)، ح�ث  وكالة حما�ة   ،
ي عمله لدى    مختلف مست��ات الحكومة، وتوص�ل صوت المجتمع. 

استشارة المعاهد  من خالل Three Circlesواستمر �ف
التخّ�ج   برنامج  ي 

�ف وكُمحا�ف كب�ي  الحكوم�ة،  والوكاالت  البيئ�ة   Urban Environmental Educationالتعل�م�ة  ��ة  (ال�ت
لدى   �ة)  �ع�ش  Antioch Universityالح�ف  .Running Grass   و�حب حد�قته،  ي 

�ف و�زرع  ساوند  بيوجت  منطقة  ي 
�ف

ي الموروثة عن قب
 �لة سوكام�ش. بامتنان، ع� األرا�ف

 
 



 Rosalinda Guillenاالسم: 

 المنصب: نائبة عن المجتمع

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2025/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة: ُتَعد   كة    Rosalinda Guillenالس�ي ات�ج�ة بارزة، وصاحبة   Community to Communityمؤسسة �ث ة إس�ت وخب�ي
. تتأثر رؤ�تها �شكٍل رئ��ي بتع��فها لنموذج تنظ�م المجتمع متعدد  C2Cرؤ�ة ضمن الحركة النس��ة البيئ�ة غ�ي الهرم�ة لدى  

لـ   العاملة  والطبقة  ، Rainbow Coalitionاألعراق  العال�ي االجتما�ي  والمنتدى   ، ف �شاف�ي ار  ف س�ي ل  ف م�ف اجتماع  ونموذج   ،
ي  Landless Workers Movement  )MSTو

ي ال كونر �ف
از�ل، و�شأتها ضمن عمال المزارع �ف ي ال�ب

، حركة عمال بال أرض) �ف
ي وال�ة كال�فورن�ا. مثلت    Rosalindaوال�ة واشنطن. نظمت  

ي ساليناس �ف
ي وال�ة واشنطن، وحقول الفراولة �ف

عمال المزارع �ف
ي  ي والييت

�ع�ة �ف ي الُسلطة الت�ث
كال�فورن�ا وواشنطن، والس�اسة الجار�ة، وحوارات بناء الحركة �شأن مشكالت    عمال المزارع �ف

، واالتفاق�ات التجار�ة، والنس��ة البيئ�ة، وتع��ز حركة الس�ادة الغذائ�ة نحو اقتصاد  ف الهجرة، وتغي�ي المناخ، وحقوق العاملني
 . ي  تضاميف

 

 

 
 Aurora Martinاالسم: 

 المنصب: نائبة عن المجتمع

:  عنوان ال�ب  ي
وئف  �د اإلل��ت

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2025/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة:   الس�ي

 

 

 David Mendozaاالسم: 

ف ع� العدالة البيئ�ة ك�ي ي والُمثبت وال�ت
 المنصب: نائب عام، و�ستند ترش�حه إ� العمل التطب��ت

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2023/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة:   الس�ي

 

 

 



 Sylvia Millerاالسم: فخامة الس�دة 

 المنصب: عضوة نائبة عن المجتمعات القبل�ة

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 3/ 11بدا�ة ف�ت

 2024/ 7/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة: ُولدت   ي    Sylvia Millerالس�ي
ي واشنطن. تخرجت �ف

، وتابعت تعل�مها 1977عام    Stadium High Schoolو�شأت �ف
ي  

مع قب�لة ب��الوب الهند�ة   Sylvia Miller. عملت  Bates Technical Collegeو  Tacoma Community College�ف
لـ   التنف�ذ�ة  ة  والسكرت�ي األسماك،  مصائد  وأمينة  للشباب،  ال  Tribal Councilكمنسقة  ومديرة  (المجلس   ،(  Jobقب�ي

Training Partnership Act  )JTPA  ومسؤولة إنفاذ القانون، ومساِعدة إدار�ة. وخدمت ،( ي
ا�ة التدر�ب الوظ��ف ، قانون �ث

ي 
ف �ف َتني ا ف�ت   . Tribal Councilسابق�

 

ي الصحة العامة Esther Minاالسم: 
ي الدكتوراە والماجست�ي �ف

َ  ، حاصلة ع� درجيت

 ارس للعدالة البيئ�ة يؤدي دور خب�ي العدالة البيئ�ة المنصب: أ�اد��ي أو مم

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2023/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة: تعمل   ي   Esther Minالس�ي
ي الصحة العامة كممارسة للعدالة البيئ�ة �ف

ي الماجست�ي والدكتوراە �ف
َ الحاصلة ع� درجيت

ي وال�ة  
ا�ات حكوم�ة، وأ�اد�م�ة، ومجتمع�ة �ف واشنطن. يركز عملها ع� تع��ز مبادئ العدالة البيئ�ة والمناخ�ة من خالل �ث

وعات   ي تقودها المجتمعات، واالستجابة المجتمع�ة، وم�ث ي تط��ر األدوات اليت
ة �ف ممارسة الصحة العامة والبحوث. لديها خ�ب
إجراء، وعقد جلسات االستم البيئ�ة  البحوث التخاذ  الصحة  المتعلقة بموضوعات  االتصال  للمجتمع، وتط��ر منتجات  اع 
 للوكاالت الحكوم�ة، واأل�اد�م�ة، والمجتمع�ة. 

 

 Todd Mitchellاالسم: 

ي قطاع البناء والتشي�د 
ي نقابة تمثل العمال �ف

ا أو مسؤوً� �ف  المنصب: النائب الذي �كون عضو�

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2023/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

الذات�ة: �شغل   ة  لدى    Todd Mitchellالس�ي األعمال  /مدير  الما�ي السكرت�ي   Heat & Frost Insulators andمنصب 
Allied Workers Local 7  وقد حصل ع� شهاداته من .George Meany College of Labor باإلضافة إ� شهادات ،

ي    Washington State Helmets to Hardhats. كما شغل منصب مدير برنامج  HFIAWالتدر�س من   (التدر�ب المهيف
ي وال�ة واشنطن)، ح�ث نقل أعضاء الخدمات العسك��ة

ي القوات المسلحة �ف
ي    الخاص للذين خدموا �ف إ� برامج التدر�ب المهيف

ي جميع أنحاء الوال�ات المتحدة. ُينسب الفضل إ�  
ي مجال البناء �ف

ف الحكومات الف�درال�ة، وحكومات   Mitchell�ف ي الجمع بني
�ف

التدر�ب   برامج  جانب  إ�  ا،  مع� المحل�ة  والحكومات  لتقد�م   Labor management Cooperative Trustالوال�ات، 
ي العمل، وضع  خدمات أفضل للمحار 

ف القدا�. و�ف ي المهنة؛ مما يؤدي إ�    Mitchell�ني
ة التدر�ب �ف ا إقل�م�ة لتط��ر ف�ت هج�

ُ
ن

ي الجبال أو الحقول مع كلبه من ن�ع الس�س�ي الفوسك، 
ز�ادة معدالت اإلنجاز. أثناء عطلة نها�ة األسب�ع، �مكن العثور عل�ه �ف

Atli . 



 

 
 Misty Napeahiاالسم: فخامة الس�دة 

 لمنصب: عضوة نائبة عن المجتمعات القبل�ةا

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 02/ 11بدا�ة ف�ت

 2024/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

المجلس   عضوة  الذات�ة: كرست  ة  من   Napeahiالس�ي ي كٍل 
�ف متعددة  مناصب  وشغلت  توالل�ب،  لقبائل  المهن�ة  ح�اتها 

ي عمل�ات الحكومة القبل�ة وأنظمتها،  
ة �ف ا من الخ�ب �ن عام� فيه�ة. ولديها أ��� من ثالثة وع�ث الحكومات الَقبل�ة والمنتد�ات ال�ت

ي إدارة األعمال من  
مة المجتمع، ووضع الس�اسات . و�ستمع بخدColumbia Collegeوحصلت ع� درجة البكالور�وس �ف

اإلدارة لدى  ا منصب رئ�س مجلس  . و�شغل حال�� ف القبليني ف  المواطنني للمخصصات ع� جميع  الُمنِصف  التوز�ــــع  توفر  ي  اليت
United Way    ستمع� فراغها،  ي وقت 

�ف مقاطعة سنوهوم�ش.  ي 
مع أ�تها، ومع زوجها    Napeahi�ف الوقت  ، Jayبقضاء 

 . Titoو  Ivyتهوى القراءة، وتحب قضاء الوقت مع كلبيها،  وأطفالهما الثالثة. كما أنها 

 

 Nirae Pettyاالسم: 

 المنصب: نائبة عن الشباب 

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 01/ 14بدا�ة ف�ت

 2023/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة: قضت   ي مقاطعة كينج، ُولَدت و�شأت  Nirae Pettyالس�ي
ي وال�ة واشنطن.  طّورت    ح�اتها مق�مة �ف

ي س�اتل �ف
�ف

ي  
ا بالمحاماة والعدالة، ودرست �ف ، ح�ث شغلت منصب نائب الرئ�س التحاد الطالب Rainier Beach High Schoolشغف�

ي  
�ف المستدامة  التنم�ة  ي 

�ف تخصصها  من  بالرغم  الطالب.  هيئة  ورئ�س  السمراء،  ة  الب�ث  Western New Mexicoذوي 
University  سلطت ،Nirae   الضوء ع� العن��ة البيئ�ة وتار�ــــخ عمل العدالة البيئ�ة، وال س�ما بالعودة إ� موطنها. تخرجت

ا من  ي القانون والعدالة، تتسم Central Washington Universityمؤخر�
 Nirae، ح�ث حصلت ع� درجة البكالور�وس �ف

ا. و�صفتها مديرة برنامج المنا�ة لـ بالشغف تجاە محار�ة تغي�ي المناخ، والتخف�ف من تفاوتات الصحة ال ا وعالم�� بيئ�ة محل��
Urban League of Metropolitan Seattle (ULMS)  ساعدت ،Nirae    ي لـ�� ي توسيع إطار العمل الت�ث

ف   ULMS�ف لتضمني
المجتمع�ة ف المشاركة  ل��ادة  المحل�ة  المؤسسات والوكاالت  التعاون مع  البيئ�ة، و�دء  العدالة  ف ع�  ك�ي بعمل  ال�ت يتعلق  �ما 

ف المجتمعات الضع�فة من خالل التعل�م   ي تمكني
العدالة البيئ�ة. كما تؤمن أن الخطوة األو� لمعالجة التفاوتات البيئ�ة تكمن �ف

ف الصغار.   والتمث�ل، وال س�ما التمث�ل عن الشباب والبالغني

 
 

 

 

 

 

 



 Faaluaina Pritchardاالسم: 

 المنصب: نائبة عن المجتمع

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 01/ 06بدا�ة ف�ت

 2025/ 07/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة:   الس�ي

 

 Raeshawna Wareاالسم: 

 المنصب: نائبة عن المجتمع

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الخدمة:   2022/ 3/ 11بدا�ة ف�ت

 2025/ 7/ 25نها�ة مدة الخدمة: 

ة الذات�ة:   الس�ي

  



 

 ائمون على التنسیق بین الوكاالت والمجلسالق 
  

David Bayne 

 (وزارة الصحة في والیة واشنطن) Washington State Department of Healthالوكالة: 

 (مكتب الشراكة اإلستراتیجیة)  Office of Strategic Partnershipsالمنصب: نائب الوزیر، 

 

Laura Blackmore 

 (شراكة بیوجت ساوند)  Puget Sound Partnershipالوكالة: 

 المنصب: المدیرة التنفیذیة 

 

Tom Burgert 

 (إدارة الموارد الطبیعیة في والیة واشنطن) Washington State Department of Natural Resourcesالوكالة: 

 المنصب: نائب رئیس الدیوان 

 

Allison Dane Camden 

 (وزارة النقل في والیة واشنطن) Washington State Department of Transportationالوكالة: 

 (التوصیل والتطویر متعدد الوسائط)  Multimodal Development and Deliveryالمنصب: نائب مساعد الوزیر لدى  

 

Michael Furze 

 (وزارة التجارة في والیة واشنطن) Washington State Department of Commerceالوكالة: 

 (مكتب الطاقة لدى الوالیة)  State Energy Officeیر المساعد، المنصب: المد

 

Nicole Johnson  

 (وزارة الزراعة في والیة واشنطن) Washington State Department of Agricultureالوكالة: 

 المنصب: مستشارة شؤون سیاسات العدالة

 

Millie Piazza 

 



 (وزارة علوم البیئة في والیة واشنطن)  Washington State Department of Ecologyالوكالة: 

 (مكتب اإلنصاف والعدالة البیئیة) Office of Equity & Environmental Justiceالمنصب: مدیرة  

 
 
 

  



 Environmental Justice Councilطاقم عمل  
 (ُ�شار إليها بالضم�ي �ي أو ضم�ي الغائب المؤنث)، حاصلة ع� ماجست�ي الس�اسة العامة  Theo Cielosاالسم: 

 منسقة التوع�ة المجتمع�ة 

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

  Theoالسیرة الذاتیة: مع نشأتھا في مجتمعات تفتقر إلى الخدمات ومحدودة الدخل، والعیش في ظل الظلم العنصري والبیئي، كل ذلك دفع 
التي یبدو أنھ ال  الشتراك في الحركات الشعبیة التي تكافح من أجل ھدم الوضع الراھن. أدى شعورھا باإلحباط تجاه الحواجز الھیكلیة ل

لتكون جزًءا من عملیة اتخاذ   Theo، من خالل القنوات التقلیدیة إلى تحفیز الرغبة لدى بجانب االفتقار إلى التقدم یمكن التغلب علیھا
 لتي تؤثر في نتائج المجتمع.  القرارات ا

 
 Smithعلى شھادة في العلوم البیئیة من  Theo، حصلت Seattle Centralوبعد الحصول على درجة الزمالة في علم االجتماع من 

College وأثناء العام األخیر في .Smith  التحقت ،Theo  بـUMass Amherst  .وحصلت على درجة الماجستیر في السیاسة العامة
على األدوات لتوسیع مھاراتھ  Theoومن خالل الفھم العلمي للمشاكل البیئیة والتركیز المؤسسي على السیاسة والتفاوت البیئي، حصلت 

 والتمكن منھا بصفتھا ممارسة للعدالة البیئیة.  
 

مدركة لالفتقار إلى  Theoكمنظم مجتمعي، كل ذلك جعل  بمبادئ جیمیزوبصفتھا جزًءا من المجتمعات المھمشة تاریخیًا، وباالستعانة 
  Environmental Justice Councilب تتحمس كثیًرا للتعاون مع الصوت المجتمعي الُمجدي في السیاسة المناخیة والبیئیة. ولھذا السب

في  Theo(مجلس العدالة البیئیة)، حیث یمكننا المساعدة على تغییر األقوال إلى أفعال، وإنشاء أنظمة جدیدة تفید جمیع األشخاص. تقیم 
ا مقیمین في المنطقة الساحلیة، بما في ذلك ھنود على أرض موروثة عن الھنود السالیش الذین كانوفي سیاتل  Central Districtمقاطعة 

 دوامیش في الماضي والحاضر. 
 
 

ي التعل�م (ُ�شار إليها بالضم�ي �ي أو ضم�ي الغائب المؤنث)   Rowena Pinedaاالسم:  
 ، حاصلة ع� درجة الماجست�ي �ف

 المنصب: مستشارة العدالة البيئ�ة  

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

 
ي 
ة الذات�ة: �ف ي   Rowena، انتقلت  1981 عام الس�ي

ف لالنضمام إ� جدتها، وعماتها، وعمها، وأوالد عماتها �ف مع والدها وأخيها من الفلبني
ف  للعدالة البيئ�ة يتضمن   Rowenaكان تع��ف   من بنات وأبناء إخوانها.  9أشقاء وعمة لـ  6منطقة خليج سان فرا�س�سكو. �ي األ��ب بني

ف أطفال  ، ذوي  Black, Indigenous, and people of color  )BIPOCعمل منظم المجتمع ع� معالجة التسمم بالرصاص بني
ي بدا�ات التسعين�ات. وع�  

ي وال�ة كال�فورن�ا �ف
ي أوكالند �ف

ة الملونة) �ف ، واألشخاص من ذوي الب�ث ف ة السوداء، والسكان األص�لني الب�ث
ي ذلك إمكان�ة الحصول ع� برامج التعل�م المبكر ذات الجودة، و�قرار قانون مدار 

، عملت ع� مشكالت أخرى، بما �ف ف السنني
Affordable Care Act    (قانون الرعا�ة الم��ة). وقد كانت أ��� حملة تنظ�م مجتمع�ة ال تن� عملتRowena   ا عليها �ي أ�ض�

. ح�ث تضمنت هذە الح   ملة عودة والدها إ� عمله، بعد أن تم طردە من العمل بدون وجه حق. الشخص�ة �شكٍل أ��ب
 

عام    Rowenaانتقلت   سبوكان  إ�  أ�تها  ابنها  2005مع  تخ�ج   .Ryan    ي
وLewis & Clark High School�ف  ،Whitworth 

University and Gonzaga و ،University School of Law  وقبل انضمامها إ� ف��ق عمل .Environmental Justice Council  
ي مقاطعة سبوكان    Rowena(مجلس العدالة البيئ�ة)، شغلت  

 2020من    United Wayمنصب مديرة التعاون المجتم�ي واإلنصاف �ف
ي  2021إ�  

ي سبوكان) من    the Spokane Regional Health District، ومديرة برنامج �ف
.  2020إ�    2010(منطقة الصحة اإلقل�م�ة �ف

ا ع  ي سبوكان  APICضو مجلس إدارة  و�ي حال��
ي    YWCAو  �ف

ي سبوكان. وتم تعيينها �ف
 City of Spokane’s Lodging Tax Advisory�ف

Committee    ي مدينة سبوكان) عام
ائب اإلقامة �ف ي التار�ــــخ    Rowena. حصلت  2020(اللجنة االستشار�ة ل�ف

ع� درجة البكالور�وس �ف
ي  Brandeis Universityمن 

 . Holy Names Universityالتعل�م من   ودرجة الماجست�ي �ف

 
 
 
 



ي الصحة العامة   Sierra Rotakhinaاالسم: 
 (ُ�شار إليها باسم �ي أو ضم�ي المؤنث الغائب)، حاصلة ع� ماجست�ي �ف

 (مجلس العدالة البيئ�ة)  Environmental Justice Councilالمنصب: مديرة  

  : ي
وئف �د اإلل��ت  عنوان ال�ب

ة الذات�ة: �شأت   ي الجبال (المرونة، والشعور القوي    Sierra Rotakhinaالس�ي
ة، ح�ث األصول الجم�لة للع�ش �ف ي بلدة ر�ف�ة صغ�ي

�ف
واقتصاد �عتمد ع�  بالمجتمع، وثقافة رعا�ة الجار، وجمال البيئة)، إ� جانب الفقر، واالفتقار إ� إمكان�ة الوصول إ� الموارد والوظائف،  

ي الدخل، والصحة، و�مكان�ة الوصول إ� الموارد إ� أن �ستمر  
ي الهواء الطلق. أدت �شأتها وسط التفاوتات �ف

 Sierraس�احة المغامرات �ف
ي س�اسات و�رامج وأبحاث حكو 

ي الصحة العامة، وتك��س ح�اتها المهن�ة لدمج اإلنصاف والعدالة �ف
مة  للحصول ع� درجة الماجست�ي �ف

ي    Sierra، شغلت  Environmental Justice Councilالوال�ة. وقبل انضمامها إ� ف��ق عمل  
ا �ف  Washington State Boardمنصب�

of Health  (مجلس وال�ة واشنطن للصحة) وInteragency Council on Health Disparities    ف الوكاالت ك بني (المجلس المش�ت
ي بالتفاوتات الصح�ة) التابع   (لجنة    Washington State Supreme Court Gender and Justice Commissionللحا�م، والمعيف

ي وال�ة واشنطن المعن�ة �شؤون الن�ع االجتما�ي والعدالة)، والعد�د من اللجان االستشار�ة.  
 المحكمة العل�ا �ف

  



ي [(مجلس العدالة البيئ Environmental Justice Councilاإلعالن عن االجتماع: �عقد  
ا، ُير�ب االنضمام إلينا �ف ].  DATE�ة) اجتماع�

َجمة من مواد االجتماع، أو �سه�الت أخرى، ُير�ب التواصل ع�ب  ي االجتماعات، أو الحصول ع� �سخ ُم�ت
ف �ف ف فور�ني جمني لطلب وجود م�ت

ي 
وئف �د اإلل��ت جمة الفور�ة ع�ب الهاتف). تتوفر (  360-584-4398بأي لغة، أو االتصال بالرقم  envjustice@doh.wa.gov ال�ب  ال�ت
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