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 مقدمة ونظرة عامة .1

تلتزم مدينة بورتالند )المدينة( ومكتب النقل والمواصالت في مدينة بورتالند )مكتب النقل والمواصالت(  
نضع احتياجات األفراد ذوي اإلعاقة في المقام األول فيما   . خدمات يسهل على المجتمع االستفادة منها بتوفير  

   .يتعلق بالتحسينات المدخلة على حق الطريق وتقديم خدمات مكتب النقل والمواصالت 
 

 بيان مهمة مكتب النقل والمواصالت 
 

فنحن نخطط لنظام نقل    .الحة للعيش مكتب النقل والمواصالت شريك مجتمعي في وضع أساس مدينة ص
آمن وفعّال ونحرص على تنفيذه وإدارته وصيانته والذي يوفّر لألشخاص والشركات إمكانية االستفادة منه  

 . فنحن نحافظ على حرية االنتقال والحركة داخل مجتمع بورتالند"  . واالنتقال من خالله
 

    . السالمة واالبتكار والمساواة واالنفتاح واالحترام واإلدماجتتمثل قيم مكتب النقل والمواصالت في 
يحل تحديث خطة االنتقال المتعلقة بحقوق الطريق العامة )خطة االنتقال( لمكتب النقل والمواصالت حسب  

ويفي بالمتطلبات المنصوص عليها    1996الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة محل خطة عام 

ينص قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة على أنه يجب    .لثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة في الباب ا
على كل مؤسسة عامة أن تعدل برامجها وسياساتها وممارساتها وإجراءاتها وبنيتها التحتية بصورة معقولة  

   .بهدف تجنب جميع أشكال التمييز ضد األفراد ذوي اإلعاقة
 

 : االنتقال على ما يلي ويجب أن تشمل جميع خطط 
 . تحديد العوائق في حقوق الطريق العامة التي تضع حواجز أمام األفراد ذوي اإلعاقة •
تحديد القيود التي تعوق الوصول الكامل إلى البرنامج بما يشمل مراجعة السياسات والممارسات   •

 . واإلجراءات التي تقيد الوصول الكامل 
كيفية تسهيل االستفادة منها، بما يشمل تحديد األولويات  بيان طرق التخلص من الحواجز المحددة و •

 . والتمويل
وضع جدول زمني للتخلص من الحواجز ضمن حقوق الطريق العامة والحواجز التي تقيد الوصول   •

 . إلى البرامج األخرى 
 . تقديم مراجعة الجمهور وتعقيباتهم على خطة االنتقال والسماح بها  •
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   .تنفيذ خطة االنتقال وتوفيره للجمهور تحديد الشخص المسؤول عن   •
 . إحداث اهتمام عام فعال و/أو إجراء تظلم والحفاظ عليه  •

 
ستوفر خطة االنتقال إطاًرا للتحسين المستمر لحق الطريق العام وبرامج مكتب النقل والمواصالت  

وتنفيذ المدينة    هذا مستند حّي، مخصص للتحديث بانتظام وفقًا إلزالة الحواجز،  .لألشخاص ذوي اإلعاقة 
   . ومكتب النقل والمواصالت لخطط وتغييرات جديدة

 األهداف والغايات 1.1

لمكتب النقل والمواصالت   2022-2019تتمثل األهداف الرئيسية الثالثة في الخطة اإلستراتيجية لألعوام 

   : فيما يلي

 . السالمة (1
   .نقل األفراد والبضائع  (2
   .إدارة األصول (3

يكمن الهدف الرئيسي لخطة االنتقال المحدثة لمكتب النقل والمواصالت في تحقيق أن يستفيد األفراد ذوو  
ويتسم     . تُدرج أهداف الخطة اإلستراتيجية في هدف خطة االنتقال هذا . اإلعاقة من البرنامج استفادة كاملة 

راد بالتنقل من خالله، ومصمم ويخضع  نظام النقل الذي يسهل االستفادة منه بالكامل باألمان، ويسمح لألف
وتمد خطة االنتقال هذه مكتب النقل والمواصالت بمعلومات محددة بشأن حواجز    . للصيانة بشكل مناسب 

   . حق الطريق العام والبرنامج، للسماح بتحديد الخطوات الالزمة إلزالتها
عة البرامج والخدمات واألنشطة  يتولى مكتب النقل والمواصالت، من خالل التقييم الذاتي الجاري، مراج

وسيساعد    . التي يقدمها إلى الجمهور، بما يشمل مراجعة السياسات واإلجراءات التي تؤثر وتحافظ عليها
التقييم الذاتي مكتب النقل والمواصالت بشأن كيفية تقديم هذه الخدمات إلى األفراد ذوي اإلعاقة وتحديد  

 .الثغرات 
 

ال التقييم الذاتي وتحدد الحواجز المادية في حق الطريق العام، وتبين الطرق  وتستند خطة االنتقال إلى أعم
 . الالزمة إلزالة تلك الحواجز، وتضع جدواًل زمنيًا إلزالتها

 
تحدد خطة االنتقال أيًضا الفرد المسؤول عن خطة االنتقال لدى مكتب النقل والمواصالت، والتي تشمل  

حديثها، فضاًل عن التصرف بصفته نقطة التواصل مع الجمهور  مهامه الحفاظ على الخطة وتنفيذها وت
 . ومورًدا لموظفي المكتب الداخليين

 
وأخيًرا، توفر خطة االنتقال معلومات عن الجهود التي يبذلها مكتب النقل والمواصالت لقبول الشكاوى التي  

   . وي اإلعاقة والنظر فيهايتقدم بها أفراد المجتمع بشأن المخاوف أو التظلمات من قانون األمريكيين ذ 
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 االلتزام بالمساواة 1.2

وتبرز المساواة،   .تلتزم مدينة بورتالند بزيادة التنوع، وتعزيز المساواة، وزيادة االندماج في كل ما نقوم به

، عندما يحصل الجميع على الفرص الالزمة لتلبية  2012وفق التعريف الوارد لها في خطة بورتالند لعام 

ونحن بصفتنا أفرادًا يجمعنا مصير مشترك   .احتياجاتهم الضرورية وتعزيز رفاهيتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم 

وتحتاج جميع المجتمعات إلى التحلي بالقدرة على    .داخل المجتمع والمجتمعات المحلية داخل المجتمع ككل

والمساواة ما هي إال وسيلة لتحقيق مجتمعات صحية وغاية تعود علينا جميعًا   .تشكيل حاضرها ومستقبلها 

 . وبكل بساطة، تتحقق المساواة عندما ال يستطيع المرء التنبؤ بالنتائج بفضل هويته أو مركزه  .بالنفع 
 

أهداف وإستراتيجيات المساواة العرقية على  2015دت مدينة بورتالند في عام باإلضافة إلى ذلك، اعتم

  :مستوى المدينة، وهي 
 

 . هدف المساواة العرقية على مستوى المدينة 

سوف نقضي على الفوارق العرقية داخل حكومة المدينة، حتى تكون هناك عدالة في التوظيف  .1

  .عادلة لجميع السكان والترقيات، وفرص أكبر في التعاقد وخدمات 
سنعمل على تعزيز سبل التواصل، والمشاركة العامة واستفادة المجتمعات متعددة األعراق  .2

ومجتمعات المهاجرين والالجئين من الخدمات التي تقدمها المدينة، وندعم الخدمات القائمة أو نغيرها  

   .مستعينين في ذلك بأفضل ممارسات المساواة العرقية
نتعاون مع المجتمعات والمؤسسات للقضاء على أوجه عدم المساواة العرقية في جميع  سوف  .3

مجاالت الحكومة، بما يشمل التعليم والعدالة الجنائية والعدالة البيئية والصحة واإلسكان والنقل والمواصالت  

 . وتحقيق النجاح االقتصادي 

 إستراتيجيات المساواة على مستوى المدينة  

 المساواة العرقية  استخدام إطار   .1
 بناء القدرة التنظيمية   .2
 تطبيق رؤى المساواة العرقية  .3
 قاالستناد إلى البيانات    .4
 إقامة شراكة مع مؤسسات ومجتمعات أخرى    .5
 العمل بسرعة وبشكل مسؤول    .6
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  غالبًا ما يكون لقرارات تخطيط النقل والمواصالت تأثيرات كبيرة على المساواة ولذلك تركز أعمال مكتب 

لقد اتخذنا في مكتب النقل والمواصالت العديد من اإلجراءات  .النقل والمواصالت على تحقيق المساواة 

  :لتحقيق أهداف المساواة وإستراتيجياتها، بما في ذلك

وضع برنامج مساواة وإدماج في مكتب المدير واستحداث العديد من المناصب داخل المؤسسة ككل  •

الوحيد في قيادة أعمال تنفيذ أهداف المساواة وإستراتيجياتها، بما في ذلك منصب منسق بحيث يتمثل غرضها 

 خطة االنتقال المتعلقة بحقوق الطريق حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 
 

وضع خطة مساواة عرقية تبلغ مدتها خمس سنوات ودمج التركيز على عدالة النقل داخل الخطة  •

 اإلستراتيجية التي تبلغ مدتها ثالث سنوات للمؤسسات  
 

دمج نقاط البيانات الخاصة بالمساواة لتقييم أوجه القصور في نظام النقل والمواصالت بمدينة   •

لرأسمالية واستثمارات مشروعات السالمة، وتعزيز الشراكات بورتالند، ومنح األولوية لالستثمارات ا

  .المجتمعية، وتقييم نتائج البرنامج والخدمة 

تمثّل اإلعاقة أحد محاور التركيز البارزة في عملنا الخاص بالمساوة واإلدماج، بيد أن خطة االنتقال المحدثة  

ة ذوي االحتياجات الخاصة عبر  حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة هذه ستحدث خطة عمل استفاد 

 . المؤسسة ككل

التاريخ  -الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة بمدينة بورتالند  1.3

 والجهود

، الذي أكد أن جميع البرامج 34945اعتمد مجلس المدينة باإلجماع القرار رقم  - 1992فبراير  5

وأكد  .احة ليستفيد منها جميع األفراد ذوي اإلعاقةوالخدمات واألنشطة التي تقدمها المدينة تكون مت
القرار على ضرورة عدم التمييز ضد األفراد ذوي اإلعاقة عند سعيهم وراء الحصول على فرص عمل 

 .داخل المدينة
 

، الذي أكد على سياسة إتاحة االستفادة من برامج  35135اعتمد مجلس المدينة القرار رقم  -  1993مايو  5

   . المدينة وأنشطتها وخدماتها وذلك باعتماد خطة انتقال 
 

 . حدثت مدينة بورتالند خطة االنتقال حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  - 1996أكتوبر  4
، الذي أرسى المبادئ التوجيهية لتنمية  36035اعتمد مجلس المدينة القرار رقم  -  2001أكتوبر  17

ودعت خطة التنمية اإلستراتيجية إلى لجنة    . مية اإلستراتيجية بالمدينةالتنوع/العمل اإليجابي وخطة التن
منسقة ألحكام قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لتشكيل لجنة على مستوى المدينة بهدف تنسيق مبادرات قانون  

  وفي الوقت الحاضر، يتولى منسق سياسة الباب الثاني من   .األمريكيين ذوي اإلعاقة والدورات التدريبية 
قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة إدارة مجموعة من الممثلين حسب الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي  

   .اإلعاقة على مستوى المدينة 
 

( في هذا الوقت خطابًا إلى جميع مديري المكتب  Tom Potterأرسل العمدة توم بوتر ) - 2006مايو  25

لضمان االمتثال للباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة   يحدد سياسة إمكانية االستفادة من البرنامج 
   . وتقديم نظام لتوفير الترتيبات التيسيرية التي يطلبها األشخاص ذوو اإلعاقة
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اعتمدت مدينة بورتالند خطة الباب السادس من الحقوق المدنية مع االلتزام بضمان   - 2013يونيو  19

   . وخدماتها وأنشطتها لجميع األفراد توفير برامج المدينة 
 

انتقل الباب السادس من الحقوق المدنية وبرنامج الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي   - 2014يوليو 

   .اإلعاقة إلى مكتب المساواة وحقوق اإلنسان 
 

مريكيين  وافق مجلس المدينة على تحديث خطة االنتقال حسب الباب الثاني من قانون األ - 2014نوفمبر 

وشملت خطة االنتقال هذه جميع المرافق التي تملكها مدينة بورتالند أو     .ذوي اإلعاقة لمدينة بورتالند 
 . تديرها أو تشغلها

 
أكملت إدارة المتنزهات والحدائق العامة في بورتالند تعديلها على خطة االنتقال حسب   - 2015أغسطس 

 . الند قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة بمدينة بورت
 

أكمل مكتب النقل والمواصالت تقرير الجهود اإلستراتيجية بخطة االنتقال حسب قانون   - 2016فبراير 

    . األمريكيين ذوي اإلعاقة فيما يخص حق الطريق العام 
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 ذوو اإلعاقة في بورتالند 1.4

لذين يعيشون في  % من األفراد ا23وفقًا لبيانات صادرة عن نظام مراقبة عامل الخطر السلوكي، يعاني 

٪ من األفراد من إعاقة، وفي مقاطعة  22وفي مقاطعة كالكاماس، يعاني  . مقاطعة مولتنوماه من إعاقة

 . ٪ من إعاقة19واشنطن، يعاني 
  2015-2013وتظهر هذه الخريطة المأخوذة من البيانات الصادرة عن نظام مراقبة عامل الخطر السلوكي 

 . أوريغون للصحة والعلوم اإلحصاءات حسب المقاطعة التي تمتثل لها جامعة 

 

 

 

وفقًا للبيانات المأخوذة من تقدير مدته خمس سنوات لمسح أجري للمجتمع األمريكي عن األعوام 
وتشمل أنواع   .، تزداد نسبة السكان الذين يفيدون بمعانتهم من إعاقة مع تقدم العمر2013-2018

يعاني   .والبصرية واإلدراكية والرعاية الذاتية والحياة المستقلة اإلعاقة اإلعاقة الحركية والسمعية
وتشير التقارير   .عاًما من إعاقة 17و 5% من سكان مدينة بورتالند الذين تتراوح أعمارهم بين 6.3

 .%53.5عاًما فأكبر يعانون من إعاقة بنسبة  75إلى أن سكان مدينة بورتالند ممن يبلغون من العمر 
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 الشروط القانونية .2

تنص الشروط القانونية على المستويات الفيدرالية وعلى مستوى الوالية والمحلية على أن تكون السياسات  
ويتبع مكتب النقل   . والممارسات واإلجراءات واألولويات وإستراتيجيات التمويل متوافقة مع اللوائح

 . اته وممارساته وأنشطتهوالمواصالت هذه الشروط القانونية في خططه وبرامجه وسياس

 المستوى الفيدرالي .2.1

[ التمييز ضد األفراد ذوي اإلعاقة  U.S.C. 794 29]  1973من قانون إعادة التأهيل لعام  504تحظر المادة 

قانون األمريكيين ذوي  وقد صدر الباب الثاني من   .في ظل أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدة مالية فيدرالية
ليحظر جميع أشكال التمييز ويضمن تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة في   1990لعام  ( ADAاإلعاقة )

التوظيف والخدمات الحكومية وعلى مستوى الوالية والمحلية والتسهيالت التجارية والنقل والمواصالت  
عاقة نطاق  ويمد الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإل   . واألماكن العامة والخاصة المفتوحة للعامة

حظر التمييز ليشمل جميع الكيانات الحكومية على مستوى الوالية والمحلية، بما يضمن عدم استثناء األفراد  
 . ذوي اإلعاقة من المشاركة في الخدمات أو البرامج أو األنشطة التي تقدمها تلك الكيانات أو االستفادة منها 

 
 لى الخدمات تعليمات تسهيل اإلتاحة حسب  وضع المجلس األمريكي المعني بحصول ذوي اإلعاقة ع

 وضعت وزارة العدل األمريكية     . 2004وحدثّه في   1991قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة في عام 
(US DOJ( ووزارة النقل والمواصالت األمريكية )US DOT  معايير قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ) 

ين ذوي اإلعاقة والتي تنطبق على العناصر المتعلقة  من تعليمات تسهيل اإلتاحة حسب قانون األمريكي 
وتسري معايير قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة حسب وزارة النقل والمواصالت     .بمسؤولياتهم المحددة

وتسري معايير قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة حسب     . األمريكية بشكل خاص على مرافق النقل العام
، وضع المجلس  2005في عام  .يع المرافق باستثناء مرافق النقل العام وزارة العدل األمريكية على جم

  . األمريكي المعني بحصول ذوي اإلعاقة على الخدمات تعليمات تسهيل اإلتاحة بحسب حق الطريق العام
وفيما يتعلق بإمكانية   .لكن لم يتم اعتمادها بشكل رسمي بعد  2013و  2011وقد تم تحديثها الحقًا في عامي 

ة المتعلقة بمرافق النقل والمواصالت، تُشكل تعليمات تسهيل اإلتاحة بحسب حق الطريق العام التوجيه  اإلتاح 
 . األساسي المستخدم 
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 على مستوى الوالية .2.2

  -من النظام األساسي المنقح لوالية أوريغون  267يكمن قانون والية أوريغون المعمول به في الفصل 

المعايير والمواصفات لتسهيل استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة )المواد   - 447مناطق النقل، والفصل 

 . (447.310حتى  447.210

  المدينةعلى مستوى  .2.3

عماًل بالباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة، تنص سياسة مدينة بورتالند على عدم استثناء أي  
ينة أو حرمانه من مزاياه أو تعرضه  شخص من المشاركة في أي برنامج أو خدمة أو نشاط تقدمه المد 

وللمساعدة في ضمان االستفادة من برامج المدينة وخدماتها وأنشطتها، توفر مدينة   . للتمييز بسبب اإلعاقة
    . بورتالند بصورة معقولة ترتيبات تيسيرية لألفراد ذوي اإلعاقة 

 سياسات المدينة ومكتب النقل والمواصالت 

 أدناه 3.2المسموعة المحددة في البند سياسة إشارة المشاة 
ADM-18.02 –  الباب السادس إجراءات شكاوى الحقوق المدنية 
ADM-18.20 –  إجراءات الشكاوى  -الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 
HRAR-2.01  ( تكافؤ فرص العملEEO )-  العمل اإليجابي 
HRAR-2.02  حظر التحرش والتمييز واالنتقام في مكان العمل 
HRAR-2.06  الباب األول ترتيبات تيسيرية معقولة لألفراد ذوي اإلعاقة 
HRAR-3.01   عمليات التعيين 

 الباب الثاني والباب السادس سياسة المعلومات  1.09السياسة 
 المعلومات الشخصية السرية والحساسة  1.10السياسة 

   :الشاملةسياسات الخطة  2035
 نظام نقل سهل االستخدام ومالئم لكبار السن  9.9

 سالمة المشاة وسهولة االستخدام  9.19
 نظام دراجات هوائية سهل االستخدام  9.21
 حق العبور  9.25

 قرار التراضي على مركز تعليم الحقوق المدنية وإنفاذها 

وإنفاذها المدينة بأنه يفتقر إلى منحدرات ، أخطر مركز تعليم الحقوق المدنية 2016في صيف عام 

رصيف مناسبة في حق طريق المشاة الذي يتوافق مع قوانين حقوق ذوي اإلعاقة الفيدرالية المعمول 
وقد صدر إخطار بنية إقامة دعوى نيابةً عن ثالثة مدعين وفئة من أفراد ذوي وضع مماثل من  .بها

يعانون من إعاقات حركية، بما في ذلك، على سبيل المثال  المقيمين في مدينة بورتالند أو زوارها ممن
ال الحصر، هؤالء الذين يستخدمون كرسيًا متحرًكا أو سكوتر أو غيرهما من األجهزة المساعدة )يُشار 

 .إليهم مجتمعين بلفظ "فئة التسوية"(
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التسوية وذلك بهدف  ، دخلت المدينة في اتفاقية تفاوضية مع المدعين ووكالء فئة 2016وفي خريف عام 

 . العمل بشكل تعاوني لتسوية االدعاءات وتحسين الحصول على حق المشاة في طريق المدينة 
 

فيما يلي العناصر    . ويمكن االطالع على قرار التراضي الذي أثمرت عنه هذه االتفاقية في الرابط أدناه
 : األساسية

( ممرات المشاة) ستجري المدينة مسًحا لجميع أركان المدينة في قطاعات الشوارع مع األرصفة  •
وستُستخدم نتائج هذا الجرد لتحديد   .لتحديد جميع منحدرات األرصفة وجردها في جميع أنحاء المدينة

ماًما مع  مواطن الحاجة إلى منحدرات األرصفة وأيها يحتاج إلى أعمال إصالح حتى يكون متوافقًا ت

  .قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
   عاًما، تبدأ من 12منحدر رصيف لمدة  1,500( إصالح)ستتولى المدينة تركيب أو تصحيح  •

   .2018يوليو  1

سيتم إصالح منحدرات الرصيف من خالل المشروعات القائمة المعنية وباستخدام األولويات المحددة  •

   .من الناحية الفيدرالية 
سيحدد برنامج منحدر الرصيف حسب الطلب الذي تعتمده المدينة منحدرات الرصيف المطلوب  •

 . إصالحها
إدخال تحديث على خطة االنتقال المعنية بحق الطريق العام التابعة لمكتب النقل والمواصالت في  •

 .2021غضون ثالث سنوات من تاريخ سريان قرار التراضي؛ أي بحلول سبتمبر 

كثف مع فئة التسوية وكذلك مع أي مستخدمين آخرين لنظام النقل ممن يرغبون في  إجراء تواصل م •

 . التعليق على االتفاقية 

 قرار التراضي 

  

https://www.portland.gov/sites/default/files/2020-06/consent-decree-judgment.pdf
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  تحديد الحواجز .3

 النقل والمواصالتالتقييم الذاتي لمكتب  3.1

بما أن أحد االلتزامات في إطار الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة نص على إجراء مسح تقييم 

ذاتي، فقد تم إجراء هذا المسح لمديري مكتب النقل والمواصالت وموظفيه الذين يشمل عملهم التواصل 

وسيواصل مكتب النقل  .هور بصورة منتظمةالعام أو المشاركة العامة أو تقديم الخدمات إلى الجم

وأشارت الردود على  .والمواصالت تقييم عملياته وإجراء التعديالت المناسبة لتسهيل اإلتاحة بالكامل

المسح أن برامج مكتب النقل والمواصالت وموظفيه على دراية بوجه عام بمتطلبات قانون األمريكيين 

أنه قد يكون هناك ثغرات في سياسات بعض البرامج وممارساتها  وأشارت الردود أيًضا إلى .ذوي اإلعاقة

وقد تم تقديم التوصيات  .فيما يتعلق بطريقة تواصل الموظفين مع األفراد ذوي اإلعاقة وتقديم الخدمات لهم

وكما هو مذكور أعاله، سيواصل مكتب النقل والمواصالت التقييم الذاتي   .ويجري تنفيذها في عدة مناطق

 .التعديالت حسب الضرورةوإجراء 

  منحدرات الرصيف 3.2

كجزء من قرار التراضي، تعيّن على المدينة إجراء مسح لجميع أركان الشوارع المملوكة للمدينة في أجزاء  

الشوارع التي بها ممرات مخصصة للمشاة لتحديد عدد منحدرات الرصيف في كل ركن وأنواعه، باإلضافة  

وجمع المسح البيانات في األماكن التي    .المنحدرات ذات الصلة التي كانت مفقودة أو غير متوافقة إلى مهابط 

وحدد المسح في األماكن التي   .كان بها منحدرات رصيف وتلك األماكن التي لم يكن بها منحدرات رصيف

ر معلومات وتتوف .كان يوجد بها منحدرات رصيف نوع كل منحدر رصيف ووضعه ومنحدراته وقياساته 

وستُسجل    .15 - 1 .، ج.2التجميع التفصيلية في قرار التراضي، بالقسم الخامس، الفقرة ب، القسم الفرعي 

 . نتائج المسح وجميع البيانات التي تم جمعها إلكترونيًا في قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية للمدينة
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 إشارات المشاة 3.3

وقد تكون إشارات المشاة تلقائية    . ا من نظام النقل بمكتب النقل والمواصالت تمثل إشارات المشاة جزًءا مهمً 

ويُضبط توقيت إشارات المشاة التلقائية مع إشارة مرور المركبات لتحديد الوقت الذي يجب فيه على   . أو يدوية

ويتم تشغيل إشارات المشاة اليدوية عن طريق ضغط المشاة على الزر لإلشارة إلى   .المشاة السير أو االنتظار 

كما أن بعًضا من أماكن زر الضغط   .حتى يمكنهم عبور الطريق"  سير "رغبتهم في تغيير اإلشارة إلى 

وسيتشاور موظفو المدينة     . ويمكن طلب إشارات مشاة مسموعة جديدة   . الخاصة بالمشاة مسموعة أيًضا

وتشير     . صائي التنقل من لجنة أوريغون للمكفوفين مع الشخص الذي يقدم الطلب لفهم احتياجات المشاةوأخ

 : أنهسياسة المدينة لتقييم هذه الطلبات إلى 
 . يجب وضع إشارات في التقاطعات  •
   . تقييم المكان للتحقق من السالمة ومستوى الضوضاء وموافقة الحي •

 
   :الكاملة عن السياسة واإلجراءات من خالل هذا الرابطويمكن استعراض التفاصيل  

 مدينة بورتالند، أوريغون | اإلشارات |  إشارات المشاة المسموعة 
 

بما في ذلك تركيب إشارات يضيف مكتب النقل والمواصالت إشارات مشاة ويحّسنها من خالل المشروعات، 

وعند إضافة اإلشارات أو تعديلها، سيتم جمع     . مسموعة في مشروعات معنية بتحديث اإلشارات أو إضافتها

    .بيانات لتحديد ما إذا كانت اإلشارات مسموعة ومتوافقة 

 أرصفة المشاة 3.4

  . جزًءا مهًما من أي نظام نقل سهل االستخداميمثّل استخدام المشاة ألرصفة مشاة متوافقة وخالية من العوائق 
وحسب قانون المدينة، يتحمل مالك العقارات، بمن في ذلك مالك المنازل ومالك الشركات والمدارس  

وغيرها من المؤسسات الكبرى واتحادات المالك، المسؤولية عن بناء أرصفة المشاة المتاخمة لعقاراتهم  
ي العادة إلى إنشاء أرصفة مشاة في أشدها عندما تكون تلك األرصفة  وتكون الحاجة ف . وصيانتها وإصالحها

ومع ذلك، يمنح ميثاق المدينة وقانون    .مفقودة أو ناقصة في حالة تنفيذ مشروعات تطوير أو إعادة تطوير 
 . المدينة أيًضا المدينة السلطة لتطلب إنشاء أرصفة مشاة وصيانتها خارج نطاق عملية التطوير 

 
الشكاوى، تقيِّّم جهات الفحص التابعة لمكتب النقل والمواصالت أرصفة المشاة وتخطر مالك  ورًدا على 

وفي حالة عدم قيام مالك العقار باإلصالحات في الوقت المناسب، يعيّن مكتب    .العقار باإلصالحات الالزمة 
ويوجد في الوقت الحالي    . النقل والمواصالت مقاواًل خاًصا إلجراء اإلصالحات ويتحمل مالك العقار تكاليفها 

ويجري تقييم إمكانية وضع   . خيار يسمح لمالك العقارات بتمويل تكلفة اإلصالحات التي تنفذها المدينة 
 : ويمكن االطالع على تفاصيل برنامج األرصفة الحالي خالل هذا الرابط  . برنامج فحص استباقي لألرصفة

 برنامج قيد أعمال صيانة األرصفة 
 
  

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/193051
https://www.portlandoregon.gov/Transportation/70508
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في حين يظل بناء األرصفة وصيانتها التزاًما خاًصا، ال يستثمر مكتب النقل والمواصالت في بناء  
األرصفة، خاصة في الشوارع المزدحمة التي تعاني من نقص في األرصفة وقد تخدم عدًدا كبيًرا من  

أيًضا من خالل المشروعات الرأسمالية ومشروعات التطوير الخاص التي يتبناها   ويتم بناء األرصفة   .المشاة
 . مكتب النقل والمواصالت 

PedPDX تحدد اإلستراتيجية   .، هي المخطط الرئيسي للمشاة المعتمد من جانب مكتب النقل والمواصالت 
  م أرصفة يسهلإجراًء لدعم نظا 14)إنشاء أرصفة خالية من العوائق وصيانتها(  PedPDXمن  8

وتتوافر تفاصيل عناصر العمل هذه   . استخدامها بالكامل، بما يشمل تقييم برنامج الفحص االستباقي لألرصفة
 مدينة بورتالند  PedPDXخطة   :خالل هذا الرابط 

 
من المقترح تمويل مسح جردي ولحالة األرصفة على امتداد المباني والعقارات المملوكة للمدينة أو التي  

 ( | مدينة بورتالند، أوريغون TSPخطة نظام النقل ) :2021-2020تشغلها المدينة لدورة موازنة 

 موقف السيارات 3.5

 موقف سيارات سهل االستخدام في حق الطريق العام
  . هناك أماكن مخصصة لوقوف السيارات يمكن استخدامها في شوارع المدينة في جميع أنحاء بورتالند 

مواقف السيارات على المدى القصير، اعتمدت المدينة سياسات جديدة  ولزيادة إمكانية سهولة استخدام 
ويمدد البرنامج   . لألفراد الذين يستخدمون الفتات وقوف السيارات لألفراد ذوي اإلعاقة الصادرة عن الوالية

أوقات عداد وقت انتظار السيارات لألفراد الذين يحملون الفتات وقوف السيارات لذوي اإلعاقة وتضيف  
ات وقوف سيارات محجوزة لألفراد الذين يحملون هذه الالفتات، بما في ذلك تلك الخاصة بحاملي  مساح

   . الفتات الكرسي المتحرك
 
وينظر مكتب النقل والمواصالت في طلبات مالك العقارات لتوفير مساحة وقوف سيارات مخصصة لتيسير  

وسيتم وضع إجراءات أو سياسات أكثر تحديًدا فيما يتعلق بهذه الطلبات في إطار    .االستخدام أمام عقاراتهم 
 . تنفيذ خطة االنتقال 

تتوافر خريطة موقف سيارات سهل االستخدام على حق الطريق العام وفي مرائب السيارات المملوكة  
 خريطة موقف سيارات سهل االستخدام  : للمدينة في هذا الرابط

  

https://www.portlandoregon.gov/transportation/78224
https://www.portlandoregon.gov/BPS/70011
http://pdx.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0b2c575974ca4512bae40ef49fb05b21


 

 15الصفحة   مشروع خطة االنتقال

 مرافق موقف السيارات
يمتلك مكتب النقل والمواصالت و/أو يشغل مرافق ركن سيارات منظمة في بورتالند، بوسط المدينة في 

وتخضع مرافق ركن السيارات هذه للباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ويتعين  .األول المقام
انتهى مكتب النقل   .إدراجها في خطة االنتقال، ومع ذلك، تركز خطة االنتقال هذه على حق الطريق العام
 .2014أكتوبر  والمواصالت من وضع خطة االنتقال لمبانيه، بما يشمل مرافق موقف السيارات، في

وتُدرج الحواجز وقوائم الجرد وطرق اإلزالة في مرافق موقف السيارات التابعة لمكتب النقل 
والمواصالت في تحديث خطة االنتقال حسب الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لمدينة 

 .4.1و 3.3بورتالند في القسمين 
 

 خطة االنتقال حسب الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لمدينة بورتالند   :الموقع اإللكتروني 

 مواقف المواصالت 3.6

وترام بورتالند في شوارع المدينة التي يديرها    Maxتوجد مواقف المواصالت للحافالت والقطار الكهربائي  

وفي حين أن مواقف المواصالت موجودة في حق الطريق العام، فإنها تكون   . مكتب النقل والمواصالت 
، تكون مواقف  Maxوفيما يتعلق بالحافالت والقطار الكهربائي  .مسؤولية مقدم خدمة المواصالت 

ويقع على عاتق مكتب النقل والمواصالت بصفته مالك ترام بورتالند    .Tri-Metالمواصالت هذه مسؤولية 

وتختلف وسائل الراحة واألوضاع في محطات المواصالت باختالف   . ومشغله مسؤولية هذه األماكن
ن إمكانية االستخدام في مواقف  وبينما يلزم تحسي   .المظالت، واإلتاحة، واألرصفة، والالفتات ذات الصلة 

لتحديد أي   Tri-Met، سيعمل مكتب النقل والمواصالت مع  Maxالحافالت ومواقف القطار السريع 

وستُحدد تعديالت إمكانية االستخدام المطلوب إدخالها على محطات    . تعديالت مطلوبة في حق الطريق العام
. تقالترام بورتالند وستُدرج في جدول اإلصالح بخطة االن

 

 

 
يرد جرد لمحطات ترام بورتالند في خطة إدارة 

ويخضع تقييم   .أصول محطات ترام بورتالند 

محطة مفتوحة   66وهناك   .الوضع لتحديث سنوي

ومحطتان إضافيتان في الساحات العامة، وهي  

 .الساحات التي ال تقع ضمن حق الطريق العام 

 أفراد يستخدمون الكراسي المتحركة بانتظار ركوب ترام بورتالند. 

https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/498497
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  طرق إزالة الحواجز .4

 التحسينات الرأسمالية والتغييرات والصيانة وطلبات المجتمع 4.1

يستخدم مكتب النقل والمواصالت عدة طرق مختلفة لتركيب منحدرات الرصيف وإشارات المشاة واألرصفة  

 . ستخدام وإصالحها وغيرها من عناصر النقل المخصصة لتيسير اال 
 

 .مشروعات تحسين اإلنشاء والمشروعات المخططة الجديدة مشروعات التحسين الرأسماليةتشمل  •
وقد تتطلب هذه المشروعات إضافة عناصر تيسير االستخدام أو استبدالها أو تحديثها في حق الطريق 

 . العام
 

في حق الطريق العام مشروعات إعادة الرصف وجميع األعمال األخرى التي قد  التغييراتتشمل  •

 . تتطلب تركيب عناصر تيسير االستخدام وإصالحها
 

في حق الطريق العام أعمال إصالح عناصر تيسير االستخدام غير   الصيانةوقد تتطلب أعمال  •

يف، تشمل خطة عمل الصيانة  وفيما يتعلق بمنحدرات الرص .المتوافقة أو المفقودة أو استبدالها

 .منحدر رصيف سنويًا  1000-700والعمليات الخاصة بمكتب النقل والمواصالت هدف تركيب 
 منحدر رصيف في خطة إدارة نظام األرصفة   1,000-700وأعيد التأكيد على االلتزام بتركيب 

 . 2004لعام 
 

أدناه وغالبًا   4.4تحديدًا في القسم العديد من األشكال من خالل الفرص المحددة  طلبات المجتمعتتخذ  •

ما تؤدي إلى العمل لجعل عناصر النقل المخصصة لتيسير االستخدام متوافقة مع قانون األمريكيين  

 . ذوي اإلعاقة
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 عمل الجهات األخرى بشأن حق الطريق بالمدينة 4.2

المباني السكنية واإلدارية  يقدم مكتب خدمات التنمية بمدينة بورتالند تصاريح لمشروعات التطوير مثل 
وقد تتضمن التحسينات العام عناصر    . والصناعية والتجارية واإلسكان، والتي قد تؤدي إلى تحسينات عامة

ويتعين على هؤالء المصرح لهم تنفيذ التحسينات     . تيسير االستخدام مثل األرصفة والمنحدرات واإلشارات 
 . مل إلى أقصى حد ممكن وفقًا لمعيار إمكانية إتاحة االستخدام الكا

 منحدرات الرصيف حسب الطلب 4.3

، تم وضع برنامج طلب منحدرات الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة للرد على 1997في عام 

 .الطلبات الصادرة من أفراد المجتمع لبناء منحدرات رصيف في الشوارع المحلية في جميع أنحاء المدينة 
ديدة وتركيبها لتوفير منحدرات الرصيف حسب الطلب إحدى الطرق التي من  وتمثل إعادة بناء أركان ج

خاللها تسّهل المدينة االستخدام على األفراد الذين يعانون من محدودية الحركة أو من يستخدمون كراسي  

 . متحركة أو غيرها من أجهزة التنقل
 : وياتها وفقًا لهذه التوجيهات وتخضع المواقع المطلوبة للتقييم تبعًا لترتيب استالمها وتُحدد أول

 . الطلبات المقدمة من جانب األفراد ذوي اإلعاقة أو لصالحهم •
 . الطلبات التي تبدو خطرة أو تسبب حالة خطيرة لألشخاص ذوي اإلعاقة •
 أماكن ازدياد حالة اصطدام المشاة بمنحدرات الرصيف المفقودة أو غير المتوافقة  •
 . مناطق ازدياد استخدام المشاة لها •
 . أماكن يزداد فيها تركيز األفراد ذوي اإلعاقة  •
 . المواقع التي تسد الثغرات في شبكة المشاة لخدمة الوجهات الرئيسية  •

برنامج طلب منحدرات الرصيف حسب قانون   :لمزيٍد من المعلومات عن هذا البرنامج، اتبع هذا الرابط

 مدينة بورتالند، أوريغون | األمريكيين ذوي اإلعاقة 

 طلبات واهتمامات وشكاوى المجتمع حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 4.4

الطلب، تملك المدينة عدة طرق ألفراد المجتمع لتقديم طلبات أو  باإلضافة إلى برنامج المنحدرات حسب 
إثارة المخاوف أو رفع شكاوى بخصوص إمكانية استخدام حق الطريق العام واالمتثال لقانون األمريكيين  

   . ذوي اإلعاقة
  

https://www.portlandoregon.gov/article/292760
https://www.portlandoregon.gov/article/292760
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 السالمة -823
ة بما في ذلك  يمكن ألعضاء المجتمع االتصال بالمدينة بخصوص مسائل الصيانة أو السالمة المروري

 . الالفتات واإلشارات واألرصفة وأرصفة المشاة والحفر
 

، أو  SAFE (7233)-823-503على الرقم  بالخط الساخن لفريق سالمة النقل وقابلية العيش في الحي   اتصل

وقد تتضمن المشكالت، على سبيل المثال ال الحصر، مخاوف بشأن ممرات المشاة    .قدم طلبًا عبر اإلنترنت 
 . والالفتات السليمة والرؤية وسرعة حركة المرور وحجمها

 PDX Reporterتطبيق 
ل مع مكاتب المدينة واإلبالغ عن المشكالت ومشكالت  طريقة مالئمة للتفاع PDX Reporterتطبيق 

ويمكن استخدام هذا التطبيق على أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو    .الصيانة ضمن حدود مدينة بورتالند 
 كمبيوتر سطح مكتب متصل باإلنترنت  

ل الدخول     www.pdxreporter.org: والستخدام التطبيق، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني وسّجِّ

  . أو الحساب الذي استخدمته مع اإلصدار السابق من التطبيق PortlandOregon.govباستخدام حساب 

تسجيل الدخول إلزامي، ومع ذلك فالتسجيل مجاني ومتاح للجمهور، فقط كل ما عليك هو استخدام رابط  
وإذا حفظت التطبيق في شاشة الصفحة الرئيسية، فيمكنك استخدامه   . "التسجيل" في صفحة تسجيل الدخول

مات داخل التطبيق  اطلع على صفحة التعلي . مثل أي تطبيق آخر على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي
 . لمزيٍد من المعلومات 

 تقديم شكوى حسب الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
يجوز ألي شخص يعتقد أنه تعرض لمعاملة غير عادلة أو تمييز على أساس اإلعاقة تقديم شكوى إلى مدير 

الشكاوى المرفوعة بموجب الباب  ويسري هذا اإلجراء على جميع   .برنامج الباب الثاني في مدينة بورتالند 

الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة الناشئة عن أي برنامج أو خدمة أو نشاط بمدينة بورتالند أو 

 . وهذا إجراء إداري ال ينص على تعويضات عقابية أو تأديبية .المستفيدين الفرعيين التابعين لها

يقدم شكوى إلى المدينة تقديم شكوى أيًضا إلى وكاالت على  ويجوز ألي شخص  .وإجراء المدينة ليس حصريًا 

 .وسيكون للوكاالت األخرى إطارات زمنية لتقديم الشكاوى  .مستوى الوالية أو فيدرالية أخرى أو إلى المحاكم 
تاريخ  يوًما من   180وبوجه عام، تشترط الوكاالت الفيدرالية تقديم الشكاوى المتعلقة بالباب الثاني في غضون 

 . ارتكاب التمييز 
 

يمكن االطالع على مزيٍد من المعلومات عن كيفية تقديم شكوى متعلقة بالباب الثاني من قانون األمريكيين 

مدينة بورتالند، | شكوى تقديم   :ذوي اإلعاقة، بما في ذلك النموذج المستخدم في تقديمها من خالل هذا الرابط

 أوريغون 

  

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/564769#MO
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/564769#MO
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/564769#MO
https://www.portlandoregon.gov/transportation/69703
http://www.pdxreporter.org/
https://www.portlandoregon.gov/oehr/66538
https://www.portlandoregon.gov/oehr/66538
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 إشارات المشاة المخصصة لتيسير االستخدام
 يُرجى الرجوع إلى    .يسمح هذا البرنامج للجمهور بطلب إشارات مشاة مخصصة لتيسير االستخدام

 3.3القسم 

 استثناءات قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 4.5

)أ( )يُشار  35.150من مدونة اللوائح الفيدرالية، القسم  28الباب وفقًا لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة، ينص 

إليه أيًضا بلفظ قواعد قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة(، على أن تدير الكيانات العامة خدماتها وبرامجها  
وتنص قواعد قانون    .وأنشطتها للتأكد من سهولة الحصول عليها واستخدامها من جانب األفراد ذوي اإلعاقة

 : مريكيين ذوي اإلعاقة أيًضا على بعض االستثناءات األ

 من الناحية التقنية الجدوى عدم
في بعض الظروف، قد تعاني المدينة من قدرات محدودة، أو قد تكون غير قادرة تماًما، على توفير  

منحدرات رصيف أو أرصفة مشاة أو إشارات مشاة متوافقة تماًما أو غيرها من العناصر بسبب القيود  
فعلى سبيل المثال، يتم إعاقة المساحة الخالية أعلى المنحدر بسبب المبنى أو يكون   . لمادية أو قيود الموقعا

وفي ظل   . انحدار التل شديًدا للغاية لدرجة تجعله يعيق االنحدار المعقول لمنحدر الرصيف في كال االتجاهين 
لناحية التقنية أو غير عملي من الناحية  هذه الظروف، قد تحدد المدينة أن منحدر الرصيف غير مجٍد من ا

وهي مرفقة    .وقد اعتمد مكتب النقل والمواصالت قاعدة إدارية لتنظيم استخدامه لهذا التقييم   . الهيكلية
 . 12.1بالملحق 

 أعباء غير ضرورية
ان القيام  تنص قواعد قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة أيًضا على أنه ال يتعين على المدينة إجراء تعديل إذا ك

بذلك سيغير بشكل أساسي من طبيعة الخدمة أو البرنامج أو النشاط أو يؤدي إلى تحمل أعباء مالية أو إدارية  
   .غير ضرورية 

 
وسواء ما إذا كان التغيير أو ترتيب التسوية عبئًا غير ضروري، فإنه يتطلب تقييم جميع الموارد المتاحة  

 . الوكالةوهو قرار يجب أن يتخذه رئيس 
 

طبيعة   : ويجب مراعاة العوامل اآلتية في تحديد ما إذا كان تعديل البرنامج سينجم عنه عبء غير ضروري 
التعديل وتكلفته والموارد المالية للمدينة المتاحة إلجراء التغيير واألثر الذي ستخلفه تكلفة الترتيبات  

 . على الموقعالتيسيرية على عمليات المدينة، ودوام التغييرات المؤثرة 
 
وفي حالة تقرر أن التعديل يتسبب في عبء غير ضروري، تحدد المدينة خيارات أخرى لتوفير القدرة على  

 .استخدام المرافق أو الخدمات 
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 االستفادة من البرنامج
واستخدامها من جانب  تقر اللوائح أيًضا بأن الكيان العام غير ملزم بإتاحة الوصول إلى جميع مرافقه القائمة 

فعلى سبيل المثال، ينص قرار المدينة على   . األفراد ذوي اإلعاقة، طالما أن البرنامج بأكمله سهل االستخدام
عدم تركيب منحدرات رصيف في بعض األماكن )أو تركيبها كأولوية أقل الحقًا(، طالما كان هناك مسار  

 . تنقل معقول حتى لو كان غير مزود بمنحدرات رصيف 

 إمكانية الوصول إلى الموقع اإللكتروني 4.6

عاًما  15، بدأت مدينة بورتالند في تخطيط استبدال موقعها اإللكتروني الذي كان يبلغ عمره 2017في عام 

وقد قضى فريق استبدال موقع بورتالند أوريغون اإللكتروني عاًما من العمل مع موظفي    .في ذلك الوقت 

ويتميز الموقع   .والمواصالت وغيرهم من موظفي المكاتب األخرى على تطوير الموقع الجديد مكتب النقل 

، بسهولة االستخدام لجميع أفراد المجتمع ويتوافق مع  2020اإللكتروني الجديد، الذي تم إطالقه في يونيو 

دام وبلغة  والموقع سهل االستخ .AAالمستوى  WCAG 2.1تعليمات تسهيل الوصول إلى موقع المحتوى، 

   .بعيدة عن التعقيدات، وهو ما يساعد أعضاء المجتمع في العثور على ما يبحثون عنه بفعالية
 

 gov.Portland | مدينة بورتالند، أوريغون  :الموقع اإللكتروني

 معايير التصميم ومواصفاته 4.7

والمواصالت إرشادات فنية في المواصفات والخطط لضمان أنه في حالة إنشاء منحدرات طور مكتب النقل  
رصيف وإشارات مشاة وموقف سيارات وأرصفة مشاة وغيرها من عناصر تيسير االستخدام في حق  

واإلرشادات   . طريق عام أو على طوله، يتم تصميمها وإنشاؤها وفقًا لمعايير قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 
ألساسية مستمدة من دليل أجهزة التحكم في حركة المرور الموحدة وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية ولوائح  ا

على هذه المعايير ومزيد من المعلومات عن  ويمكن االطالع     .2010قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لعام 

مات والتفاصيل المعيارية لمكتب النقل  تصميم نظام النقل سهل االستخدام في صفحات ويب الرسو
وتتجاوز معايير ومواصفات     . والمواصالت وعلى صفحة قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة على هذه الروابط

مكتب النقل والمواصالت في بعض العناصر الحد األدنى من متطلبات قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  
 . الفيدرالية

 
 الرسوم والتفاصيل المعيارية | مدينة بورتالند، أوريغون  :الموقع اإللكتروني 

 
والمقاولين واالستشاريين | مدينة   صفحة قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة | للمهندسين   :الموقع اإللكتروني 

 بورتالند، أوريغون 
 

  

https://beta.portland.gov/
https://beta.portland.gov/
https://www.portlandoregon.gov/transportation/50383
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/727351
https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/727351
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 مراجعة السياسات والممارسات واإلجراءات 4.8

يدير مكتب النقل والمواصالت عملياته باستخدام العديد من السياسات واإلجراءات والمراسيم والقوانين  
بهدف ضمان دعم جميع برامج  وستخضع السياسات واإلجراءات الجديدة أو المعدلة للمراجعة    . المكتوبة

وستخضع السياسات واإلجراءات الحالية    .مكتب النقل والمواصالت إلمكانية اإلتاحة واالستخدام بالكامل
 . للمراجعة لضمان دعمها إلمكانية اإلتاحة واالستخدام بالكامل

 

 التدريب 4.9

قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  يقدم مكتب النقل والمواصالت ورشة عمل بشأن منحدرات الرصيف حسب 
ويحضر    . إلى الموظفين واالستشاريين، وذلك بهدف التعريف بمتطلبات التصميم واإلنشاء وتوضيحها

الموظفون أيًضا الدورات التدريبية التي تقدمها إدارة النقل والمواصالت في والية أوريغون على أفضل  
ويقدم مكتب النقل والمواصالت أيًضا دورة   . حصهاالممارسات فيما يتعلق بتصميم منحدرات الرصيف وف

تدريبية إلزامية عن المساواة والتي تقدم منظوًرا أوسع نطاقًا عن عدالة النقل المتمثلة في تلبية احتياجات  
وستتطور هذه الدورات التدريبية وغيرها حسب االقتضاء في المستقبل لتوفير     . جميع مستخدمي نظام النقل

     . ئم للموظفين واالستشاريينمحتوى معاصر ومال 
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 البرامج والخطط األخرى التي تعزز إمكانية اإلتاحة واالستخدام .5

  . يلتزم مكتب النقل والمواصالت بتوفير اإلتاحة واالستخدام الكامل لنظام النقل والمواصالت وبرامجه
وخطط أخرى تابعة لمكتب  باإلضافة إلى جدول إزالة الحواجز ضمن خطة االنتقال هذه، هناك عدة برامج  

 . النقل والمواصالت أو المدينة تتناول عناصر تيسير اإلتاحة واالستخدام لنظام النقل

خطة االنتقال ومالحقها حسب الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي  5.1

 اإلعاقة لمدينة بورتالند

متعددة لسكانها وكميزة تعود بالنفع  تقدم مدينة بورتالند العديد من البرامج والخدمات المختلفة في مرافق
وتشمل المرافق البلدية مباني المدينة ومواقف السيارات العامة والمرافق المملوكة للمدينة  .على زوارها

وال يشغل انتهاء  .والخاضعة إلدارتها والتي تشغلها الكيانات الخاصة أو الكيانات العامة األخرى
ه؛ إذ إن كل مسؤولية مكتب ما أو بداية مسؤولية أخرى بال السكان والزوار وعلى األرجح ال يشعرون ب

ونظًرا للمهام الفريدة التي   .ما يشغل بالهم هو االستفادة من جميع مرافق المدينة وبرامجها وخدماتها
تختص بها المكاتب المختلفة، توجد العديد من خطط االنتقال حسب الباب الثاني من قانون األمريكيين 

 .ذوي اإلعاقة للمدينة
 

خطة انتقال تتناول عناصر مرافق المدينة األوسع نطاقًا واألكثر   ، اعتمد مجلس المدينة 2014في نوفمبر 

وخطة االنتقال الخاصة بمدينة بورتالند هي ثمار تقييم تفصيلي لجميع المرافق البلدية بمدينة    .شيوًعا 
وتشمل خطة االنتقال هذه أيًضا مرافق موقف   . بورتالند حيث تتوفر البرامج واألنشطة والخدمات للجمهور

 . رات التي تتعلق بشكل مباشر باستخدام شبكة النقلالسيا
 

 خطة االنتقال حسب الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لمدينة بورتالند   :الموقع اإللكتروني 
 
  

https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/498497
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وقد     . رافق الحدائق وفق خطة االنتقال المذكورة أعاله، اعتمد مجلس المدينة تحديث م2015في أغسطس 

خضعت مرافق متنزهات وحدائق بورتالند للتقييم في إطار خطة االنتقال، ورغم ذلك بسبب العدد الكبير  
(، استغرقت التقييمات وقتًا أطول عن المكاتب األخرى؛ مما أدى  260لمرافق الحدائق المتاحة للجمهور )

 . ائقإلى تحديث خاص بالحد 
تحديث الحدائق وفق خطة االنتقال حسب الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة    :الموقع اإللكتروني 

 لمدينة بورتالند 
 

تملك   . مراكز الفنون األدائية وفق خطة االنتقال األساسية، اعتمد مجلس المدينة تحديث 2016في ديسمبر 

للفنون وقاعة كيلر وقاعة حفالت أرلين شنيتزر   5المدينة ثالثة مراكز للفنون األدائية وهي مراكز بورتالند 

ولضمان اتساق الجهود المبذولة، تمت االستعانة بالفريق االستشاري والمنهجية    .وقاعة أنطوانيت هاتفيلد 
 . 2016للفنون في مطلع عام  5ألداء التقييمات في مراكز بورتالند  ذاتها

تحديث مراكز الفنون األدائية وفق خطة االنتقال حسب الباب الثاني من قانون    :الموقع اإللكتروني 
 بورتالند األمريكيين ذوي اإلعاقة لمدينة 

 
يهدف تحديث خطة االنتقال القائمة على النقل والمواصالت إلى تقديم إطار للتحسين المستمر لمرافق المدينة  

وهذا مستند حّي، يخضع للتحديث باستمرار حسب إزالة الحواجز، وامتالك المدينة    .لألفراد ذوي اإلعاقة 
 . لمرافق جديدة أو السيطرة عليها

 PedPDXخطة  5.2

PedPDX   وتؤكد مدينة بورتالند من خالل خطة    .هي الخطة الرئيسية للمشاة المعتمدة بمدينة بورتالند

PedPDX   وتضمن خطة   .على المشي بصفته حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسان وأهم وسائل النقلPedPDX  

رأس   أن يكون المشي تجربة آمنة ومتاحة وجذابة للجميع في بورتالند وذلك عن طريق وضع المشاة على
وتمنح األولوية لتحسينات أرصفة المشاة والتقاطعات، إلى جانب    .سياسة المدينة واستثماراتها وتصميماتها 

   . االستثمارات األخرى إلضفاء مزيٍد من األمان والراحة على المشي في جميع أنحاء المدينة
 

نة رائعة يحظى فيها الجميع  وتحدد الخطة اإلستراتيجيات واألدوات الرئيسية الالزمة لجعل بورتالند مدي
وتشمل اإلستراتيجيات التي تدعم إمكانية اإلتاحة    .بحرية المشي والتنزه، بمن فيهم األفراد ذوي اإلعاقة 

واالستخدام بشكل مباشر سد الثغرات في شبكة أولوية المشاة وتشييد أرصفة مشاة خالية من العوائق  
    . لعقارات لتوفير تحسينات للمشاةوصيانتها والعمل مع المطورين والسكان ومالك ا

 | مدينة بورتالند، أوريغون  PedPDXمستندات   :الموقع اإللكتروني 

  

https://www.portlandoregon.gov/oehr/Workforce_Demographics/article/534557
https://www.portlandoregon.gov/oehr/Workforce_Demographics/article/534557
https://www.portlandoregon.gov/cao/article/620781
https://www.portlandoregon.gov/cao/article/620781
https://www.portlandoregon.gov/cao/article/620781
https://www.portlandoregon.gov/cao/article/620781
https://www.portlandoregon.gov/transportation/78224
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 برنامج شوارع الحي 5.3

مياًل( من الشوارع، إذا تعاني تلك  1,181مياًل من أصل  50% )4لم يطل التحسين  في مدينة بورتالند،

بعض األرصفة  –ميل( من الشوارع قيد التحسين  200% )17كما أن  .الشوارع من األوساخ والحصى

مياًل من الشوارع غير  250وهذه المساحة البالغة  .و/أو أرصفة المشاة، لكن بدون منحدرات أرصفة

واستناًدا إلى مدخالت المجتمع، تم  .جتمعاتهمالمحسنة تصعّب على الناس المشي بأمان وسهولة خالل م
تطوير إطار برنامج شوارع الحي ليشمل عناصر برنامج إضافية لمواصلة معالجة البنية التحتية 

 .لشوارع الحي
 بورتالند، أوريغون إطار شوارع الحي | مدينة   :الموقع اإللكتروني 

 برنامج الدراجات التكيفية 5.4

وأصبح اآلن برنامًجا   2017تحرص مدينة بورتالند على تنسيق البرنامج الذي بدأ بشكل تجريبي في ربيع 

قياسيًا تابعًا لمكتب النقل والمواصالت وذلك بهدف توفير ترتيبات تسهيلية مادية مع نظام مشاركة الدراجات  
BIKETOWN.   ج وبرنامAdaptive BIKETOWN   المصمم بالشراكة مع أصحاب المصلحة من مجتمع

ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة   . األفراد ذوي اإلعاقة هو برنامج إيجار دراجات هوائية تكيفية في بورتالند 
  Kerr Bikesويشارك مكتب النقل والمواصالت  . إتاحة الدراجات الهوائية ليستخدمها األفراد ذوو اإلعاقة 

دراجة هوائية، بما في ذلك الدراجات الهوائية اليدوية والدراجات ثالثية العجالت   15لتوفير أسطول من 

وينصب التركيز على تأجير الدراجات    .والدراجات الهوائية ذات المقعدين والدراجات التكيفية الكهربائية 
 Adaptiveداد ركاب برنامج  ويز   .لفترات قصيرة إلى متوسطة تتراوح من ساعة واحدة إلى ثالث ساعات 

BIKETOWN   عاًما بعد عام . 
 / com.adaptivebiketown//:http  :الموقع اإللكتروني 

 

    
  

https://www.portlandoregon.gov/transportation/68843
https://www.portlandoregon.gov/transportation/68843
https://www.portlandoregon.gov/transportation/68843
http://adaptivebiketown.com/
http://adaptivebiketown.com/
http://adaptivebiketown.com/
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 الشوارع المشتركة 5.5

األحيان، بيد أن حق الطريق العام حق ثابت  يجري الحصول على حق طريق إضافي للمشروعات في بعض 
ومع توافر وسائل نقل جديدة للمستخدمين وازدياد حدة المنافسة على استخدام    . في معظم مناطق بورتالند 

حق الطريق العام الثابت، يدرك مكتب النقل والمواصالت الحاجة إلى ضمان سالمة استخدام هذه الوسائل  
مج المدينة وخططها ومشروعاتها إستراتيجيات الشوارع المشتركة المتعلقة  وتحدد العديد من برا . ومرونته 

وسيستعين    . قسًما للشوارع المشتركة للمشاة 5.2فعلى سبيل المثال، تشمل اإلستراتيجية   . بجهودها الخاصة

وسيضع    .المكتب بخبرات االستشاريين لوضع إستراتيجيات تهدف إلى تقييم تصميمات الشوارع المناسبة 
كتب النقل والمواصالت من خالل الجهود الحالية المبذولة وعلى مدار فترة تنفيذ خطة االنتقال هذه  م

 . سياسات وإجراءات لتطبيقها على المشروعات في المستقبل

 PDX WAVبرنامج  5.6

طور مكتب النقل والمواصالت، بهدف تحسين الخدمة عند الطلب المقدمة لألفراد الذين يستخدمون 
، وهو برنامج يزيد من سهولة الحصول على خدمات تأجير PDX WAVتنقل، برنامج أجهزة ال

 .المركبات اآلمنة والفعالة
 

العمالء الذين يحتاجون   PDX WAVوعلى عكس برامج النقل األخرى لألفراد ذوي اإلعاقة، يخدم برنامج 

مات بما يشمل سيارات األجرة  ويجب أن تكون الخدمة عند الطلب التي يقدمها مزودو الخد   .إلى توصيل اآلن 
وليس هناك    .( في بورتالند سهلة من حيث الحصول عليها وآمنة وفعالة Lyftو Uberوشركات شبكة النقل )

    .وال يتعين عليك مشاركة الرحلة مع شخص ال تعرفه  PDX WAVحاجة للتسجيل المسبق لدى برنامج 
 PDX WAV :الموقع اإللكتروني 

  

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/699266
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 Safe Routes to Schoolsبرنامج    5.7

"طرق آمنة إلى   Safe Routes to Schoolsبرنامج  

المدرسة" التابع لمكتب النقل والمواصالت هو شراكة بين  
رس واألحياء والمنظمات المجتمعية  مدينة بورتالند والمدا

وغيرها من الوكاالت إلضفاء جو من المتعة والسهولة  
واألمان والصحة على المشي وركوب الدراجات الهوائية  

 Safeويعمل مهندس المرور المعني ببرنامج   . حول األحياء
Routes to Schools   على مدار العام على إدخال

إلشارات حول  تحسينات على الشوارع والالفتات وا 
وال تعود هذه التحسينات بالنفع على الطالب   .المدارس

وعائالتهم فحسب، والتي قد يكون بعض أفرادها من ذوي  
 . اإلعاقة، بل على المجتمعات واألحياء حول المدارس أيًضا

| مدينة   Safe Routes to School  :اإللكتروني الموقع 

بورتالند، أوريغون 
 

 

5.8 Transportation Wallet 

Transportation Wallet واألرصدة لالستخدام أثناء التنقل    "محفظة النقل" هي مجموعة من التصاريح

وهي إستراتيجية فعالة منخفضة التكلفة للحد من    .واستخدام ترام بورتالند أو مشاركة الدراجات والسكوتر
الطلب على مواقف ركن السيارات واالختناقات عن طريق زيادة الرحالت المقطوعة أثناء التنقل وركوب  

وعلى الرغم من أن هذا البرنامج غير مصمم تحديًدا لألفراد     . تر الدراجات الهوائية والمشي وركوب السكو
ذوي اإلعاقة وال يستهدفهم، إال إنه متاح لجميع المستخدمين، وعند استخدامه، يجعل التنقل في أنحاء  

 . بورتالند أكثر سهولة 
  

https://www.portlandoregon.gov/transportation/68009
https://www.portlandoregon.gov/transportation/68009
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 األولويات والتمويل .6

 معايير تحديد األولويات 6.1

 منحدرات الرصيف
التراضي الصادر عن مركز تعليم الحقوق المدنية وإنفاذها بأن تقدم مدينة بورتالند قائمة سنوية  يقضي قرار 

بالمواقع التي تخطط المدينة تركيب منحدرات رصيف مخصصة لتيسير اإلتاحة واالستخدام بها للعام  
 . التقويمي التالي 

 
الرصيف بخالف تلك المثبتة أو التي جرى  وستُستخدم منهجية تحديد األولويات التالية فيما يتعلق بمنحدرات 

 . إصالحها فيما يتصل بالبناء الجديد، بما يشمل المشروعات الرأسمالية ومشروعات التطوير الخاصة 
 

ويحدد قرار التراضي الصادر عن مركز تعليم الحقوق المدنية وإنفاذها ترتيب أولويات المدينة لمنحدرات 

 : ق، على النحو اآلتيالرصيف في األماكن التي تخدم المناط
بما في ذلك حقوق طريق المشاة المتاخمة  ) المكاتب الحكومية، والمرافق، والمدارس، والحدائق  .1

للمرافق التي تملكها المدينة أو تديرها، والطرق المؤدية إلى المداخل الرئيسية لهذه المرافق من 

 .( حقوق طريق المشاة المتاخمة لها
 . ممرات النقل .2
 . المستشفيات، والمرافق الطبية، ومرافق الرعاية الدائمة وغيرها من المرافق المماثلة  .3
 . أماكن المرافق العامة، مثل المناطق التجارية ومناطق الشركات  .4
 .المرافق التي تضم أصحاب العمل .5
 . األحياء السكنية  .6
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المخصصة لتسهيل اإلتاحة واالستخدام  سيختار مكتب النقل والمواصالت أماكن تثبيت منحدرات الرصيف 

   .بشكل سنوي عن طريق اتباع المنهجية المقترحة 

 .تخطيط المكاتب الحكومية والمرافق والمدارس والحدائق .1

ستبدأ المدينة عند األماكن ذات التصنيف األول في قرار التراضي الصادر عن مركز تعليم الحقوق المدنية 

بما في ذلك حقوق ) تب الحكومية، والمرافق، والمدارس، والحدائق وإنفاذها، وعلى وجه الخصوص المكا

طريق المشاة المتاخمة للمرافق التي تملكها المدينة أو تديرها، والطرق المؤدية إلى المداخل الرئيسية لهذه 

 . ( المرافق من حقوق طريق المشاة المتاخمة لها

 . إلى منحدرات الرصيف أو تتطلب إصالًحااستخدم قائمة الجرد الحالية لتحديد األماكن التي تفتقر  .2

إلى جانب جرد منحدرات الرصيف باألماكن التي تفتقر إلى  " كخطوة أولى"ستقارن المدينة أماكن المرافق 

وستُمنح األولوية    .منحدرات أو في األماكن التي تكون فيها منحدرات الرصيف غير متوافقة من الناحية الفنية

 .( داخل حق الطريق العام المؤدية إلى المداخل الرئيسية للمرافق) طرق السفر لتركيب منحدرات الرصيف في  

استخدام شبكة أولوية المشاة التابعة لمكتب النقل والمواصالت لتلبية طلب المشاة في المدينة وتطبيق   .3

 . سياسات السالمة والمساواة

  
 . صورة قبل تركيب منحدر رصيف وبعد تركيبه في بورتالند

وكانت أولويات الجمهور المتعلقة   .تعكس شبكة أولوية المشاة بشكل مباشر أولويات المشاة بناًء على الطلب 

المناطق التي تخدم  )"واحتياجات المساواة "( الشوارع التي شهدت مقتل أفراد أو إصابتهم )"بالسالمة 

مضافة إلى شبكة أولوية المشاة كجزء من إطار "( يعتمدون على المشي في كثير من األحياناألشخاص الذين 

،  PedPDXوقد أمضى مكتب النقل والمواصالت عامين من العمل مع المجتمع لتطوير  .PedPDXأولويات 

ارع من  تمنح الخطة كل ش .بهدف توجيه سياسات بورتالند واستثماراتها على مدار العشرين عاًما المقبلة 

ويضمن هذا   .الشوارع ضمن تصنيف المشاة درجة تعكس مستوى الطلب على حركة المشاة في ذلك الشارع

النهج القائم على الطلب تحديد أولوية التحسينات المقرر إدخالها على الشوارع التي تؤدي إلى وجهات المشي  

 . التي يزداد في الطلب إلى أقصى حد 
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األماكن ذات التصنيف األدنى في أولوية تسوية مركز تعليم الحقوق المدنية تحديد التداخل مع  .4

 وإنفاذها 
 

تحديد أولويات األماكن التي تؤدي إلى المناطق األخرى المحددة على أنها ذات أولوية أدنى في قرار  •

 : التراضي الصادر عن مركز تعليم الحقوق المدنية وإنفاذها، خاصة بالترتيب الوارد أدناه
 . ممرات النقل •
 . المستشفيات، والمرافق الطبية، ومرافق الرعاية الدائمة وغيرها من المرافق المماثلة  •
 . أماكن المرافق العامة، مثل المناطق التجارية ومناطق الشركات  •
 .المرافق التي تضم أصحاب العمل •
 . األحياء السكنية  •

ديد األولويات ذاتها على إشارات المشاة وسيطبق مكتب النقل والمواصالت بأقصى قدر ممكن إستراتيجية تح

وأرصفة المشاة ومواقف المواصالت ومواقف السيارات وغيرها من عناصر نظام النقل والمواصالت في 

   .حالة تركيبها أو إصالحها خارج المشروعات الرأسمالية ومشروعات التطوير الخاصة

 التمويل 6.2

رأسها منحدرات الرصيف وإشارات المشاة ومحطات  تُخصص األموال في أبواب عديدة يأتي على 

المواصالت ومواقف السيارات سهلة االستخدام وأرصفة المشاة وغيرها من عناصر تيسير اإلتاحة  

واالستخدام على طول حق الطريق العام أو بداخله باإلضافة إلى تعديالت سياسات مكتب النقل والمواصالت  

 5.0و 4.0ويحدد القسمان  .ة إتاحة واستخدام البرنامج بالكامل وممارساته وإجراءاته لتوفير إمكاني
 . المشروعات والبرامج التي تصلح هذه العناصر في إطار ما تبذله من جهود 

 
وكجزء من قرار التراضي الصادر عن مركز تعليم الحقوق المدنية وإنفاذها، يلتزم مكتب النقل والمواصالت  

مليون دوالر تقريبًا في   14،  وهو ما يعادل 2030عاًما حتى  12ة منحدر رصيف سنويًا لمد  1,500بإصالح 

 . ويُعد برنامج منحدرات الرصيف حسب الطلب جزًءا من التزام التمويل هذا  .السنة من تاريخ االتفاق 
 

ستشمل المشروعات التي تهدف إلى تنفيذ خطط وسائل النقل والمواصالت التمويل الالزم لعناصر تيسير 

 . ات الصلة والمناسبة ضمن طاقات المشروع هذهاالستخدام ذ 
 
وستمول جميع مشروعات التحسين الرأسمالية ومشروعات الصيانة عناصر النقل سهلة االستخدام التي تنفذها  

. تلك المشروعات ألغراض أعمال اإلصالح
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 توعية الجمهور ومشاركتهم .7

 الفعاليات العامة 7.1

وتتوفر الخطة على الموقع اإللكتروني من خالل الروابط    .2020أُصدِّرت مسودة خطة االنتقال في صيف 

وقُدمت نسخ مطبوعة من الخطة إلى المؤسسات واألفراد    .المرسلة إلى أصحاب المصلحة المذكورين أدناه 
 . تاح إلى أي شخص حسب الطلب وتُ   12.3المحددين في الملحق 

 
وستُقدم    .، ستجري التوعية من خالل ندوة مفتوحة محدثة بانتظام عبر اإلنترنت 19-بسبب جائحة كوفيد 

وسيقدم موظفو   .جلسات تفاعلية للسماح للمشاركين بطرح األسئلة على موظفي مكتب النقل والمواصالت 
المؤسسات بناًء على طلبها، بحيث تتناول المعلومات  مكتب النقل والمواصالت أيًضا عروًضا تقديمية إلى 

ذاتها المتاحة على الموقع اإللكتروني والجلسات التفاعلية لكن مع القدرة على التفاعل بشأن عناصر محددة  
 . واردة في خطة االنتقال

 تعليقات الجمهور 7.2

خالل االجتماعات وجلسات   ونحصل على تعليقات الجمهور . نشجع الجمهور على إبداء آرائهم وتعليقاتهم
وستخضع جميع    .ويتوافر نموذج إلكتروني حتى انتهاء فترة توعية الجمهور ومشاركتهم   .األسئلة واألجوبة 

 . التعليقات للمراجعة والدراسة أثناء وضع خطة االنتقال النهائية

 أصحاب المصلحة 7.3

االنتقال وفرص المشاركة لألفراد والمؤسسات  أبلغ مكتب النقل والمواصالت عن توافر مسودة خطة 
وتشمل قائمة أصحاب المصلحة منظمات التأييد والوكاالت غير الهادفة للربح   . 12.3المذكورة في الملحق 

وتشمل القائمة أيًضا منظمات التأييد والوكات غير الهادفة للربح    . والحكومية التي تخدم األفراد ذوي اإلعاقة
الفئات السكانية من خلفيات ثقافية محددة التي تضم أفراًدا أو عمالًء من ذوي اإلعاقة   والحكومية التي تخدم 

  . ممن قد ال يستخدمون البرامج المخصصة لذوي اإلعاقة 
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 جدول إزالة الحواجز .8

 الجدول األولي إلزالة الحواجز 8.1

والمواصالت بالكامل كالً من المباني  يمكن أن تشمل الحواجز التي تحول دون استخدام برنامج مكتب النقل  
ومنحدرات الرصيف وإشارات المشاة ومواقف السيارات المسجلة على النظام وأرصفة المشاة والسياسات  

ويرد بيان حواجز البناء في تحديث خطة االنتقال حسب الباب الثاني من قانون     . والممارسات واإلجراءات 
 . 2014ند، واعتمدها مجلس مدينة بورتالند في أكتوبر األمريكيين ذوي اإلعاقة لمدينة بورتال 

 
  .2018عاًما تبدأ في  12منحدر رصيف أو إصالحها على مدار  18,000وتلتزم المدينة بتركيب 

  وسيكون العمل المقرر لتحقيق هذا الهدف مزيًجا من طلبات أعضاء المجتمع من األفراد ذوي اإلعاقة
عديالت في حق الطريق )التي تشمل إعادة رصف الشوارع والصيانة  ومشروعات التحسين الرأسمالية والت

 . والتطوير الخاص(
 
وتعتزم المدينة مراجعة خطة االنتقال وتقييمها باإلضافة إلى الجدول الزمني وبرامج قانون األمريكيين ذوي  

    :وستشمل المراجعة والتقييم المهام اآلتية   .اإلعاقة فيما يتعلق بحق الطريق العام بصورة سنوية 
تحديث المعلومات الخاصة بحالة منحدرات الرصيف سنويًا حتى يتسنى تركيب منحدرات الرصيف  •

   .وإصالحها 
تقييم التقدم المحرز سنويًا وتقديم أي توصيات لتحديث الجداول الزمنية وتخطيط المستندات في خطة   •

   .االنتقال
ول على الخدمات والتظلمات المستلمة طوال العام وتقييم عملية اتخاذ القرار مراجعة طلبات الحص •

 . واالستجابة
تقديم تحديثات سنوية بشأن التقييمات المذكورة سابقًا إلى الجمهور عبر الموقع اإللكتروني العام   •

 gov.portland.www//:http  :للمدينة

 
فيما يتعلق بعناصر النظام بخالف منحدرات الرصيف والسياسات والممارسات واإلجراءات التي تحتاج إلى  

خطة مكتب النقل والمواصالت لتحديد   8.1تحديث أو تطوير، يوضح المخطط الزمني المبين في الجدول 

 . عاًما مدة خطة االنتقال  20أوجه القصور وإجراء التعديالت على مدار 

http://www.portland.gov/
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 أهداف خطة االنتقال إلزالة الحواجز  8.1الجدول  
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عندما يتعذر إزالة الحواجز و/أو قبل إزالة الحواجز بموجب الجدول الزمني المقترح، سيوفر مكتب النقل  
 .والمواصالت ترتيبات تيسيرية برنامجية مؤقتة عند الطلب 

 تحديثات خطة االنتقال 8.2

نظًرا إلزالة الحواجز من خالل المشروعات والتطوير وإدخال التغييرات على نظام النقل، ستُقدم تقارير  
    . سنوية إلى مجلس مدينة بورتالند وستُنشر تحديثات خطة االنتقال على األقل مرة كل خمس سنوات 
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 الشخص المسؤول عن خطة االنتقال .9

مسؤواًل عن تنفيذ خطة االنتقال وذلك وفق ما ينص عليه قانون األمريكيين  عينت المدينة الشخص التالي 
 . ذوي اإلعاقة عند إكمال خطة االنتقال

 
 منسق قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة التابع لمكتب النقل والمواصالت 

 سترادير  . ليزا ب 
org.tlandoregonStrader@por.Lisa 

5703-823-503 
  

mailto:Lisa.Strader@portlandoregon.org
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 مسرد المصطلحات واالختصارات .10

متوافق مع األحكام السارية من الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة أو   :سهل اإلتاحة واالستخدام 

  معايير قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة المعتمدة من وزارة العدل األمريكية ووزارة النقل والمواصالت 

 . األمريكية لتطبيقها في حق طريق المشاة
 

منحدرات الرصيف وأرصفة المشاة ومحطات المواصالت ومواقف   :عناصر تيسير اإلتاحة واالستخدام

 . السيارات وإشارات المشاة الخاصة بحق الطريق العام التي تسّهل على جميع المستخدمين االستفادة منها
 

جهاز يرسل معلومات عن مرحلة المشي   :( APS) إشارات المشاة المخصصة لتيسير اإلتاحة واالستخدام 

 . بتنسيقات مسموعة واهتزازية
 

قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة؛ تشريع حقوق مدنية صادر في عام   :( ADA) قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 

وينص قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة على إرشادات التصميم   .1992ودخل حيز التنفيذ في يوليو  1990

 .للتيسير على األفراد ذوي اإلعاقةاستخدام المرافق العامة، بما في ذلك أرصفة المشاة والممرات 
 

ينص على تحديد   :( ADAAG) تاحة واالستخدام حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة تعليمات تسهيل اإل 

النطاق والمتطلبات الفنية لتسهيل انتفاع األفراد ذوي اإلعاقة بالمباني والمرافق العامة بموجب قانون  

 .1990لعام ( ADA) األمريكيين ذوي اإلعاقة 
 

الطريق العام والذي قد يؤثر على وصول المشاة أو حركتهم  إدخال تغيير على أحد المرافق في حق   :التغيير 

  .أو استخدامهم 
 

فرع من وزارة النقل األمريكية مسؤول عن إدارة برنامج   :( FHWA) إدارة الطرق السريعة الفيدرالية 

يعة المساعدات الفيدرالية للطرقات السريعة، الذي يوفر المساعدة المالية للواليات بهدف إنشاء الطرقات السر

 . والطرق الحضرية والريفية والجسور وتحسينها
 

المعيار الوطني ألجهزة التحكم في حركة   -:( MUTCD) دليل أجهزة التحكم في حركة المرور الموحدة 

ويوفر هذا الدليل إرشادات بشأن أماكن أزرار   .وقد اعتمدته والية أوريغون .المرور للواليات المتحدة

 . اإلشارات وارتفاعاتها 
 

ODOT –  إدارة النقل في والية أوريغون 
 

PBOT –  مكتب النقل والمواصالت في مدينة بورتالند 
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أي جزء من تقاطع أو شارع مخصص لحركة المشاة، وأي ممرات أو   :"مرافق المشاة"أو " مرفق المشاة"

التقاطع السفلي للمشاة، معابر للمشاة، أو رصيف، أو منحدر رصيف، أو ممر، أو حق المشاة في الطريق، أو 

أو التقاطع العلوي للمشاة، أو طريق آخر للمشاة أو المشي من أي نوع، الذي تمتلكه مدينة بورتالند، كليًا أو  

 . جزئيًا، أو تسيطر عليه أو تتولى صيانته أو يقع ضمن مسؤوليتها 
 

همة لسهولة التنقل وغيرها من  شبكة شوارع بورتالند وطرقها التي توفر روابط مشاة م  :شبكة أولوية المشاة 

   .الوجهات الرئيسية
 

األجهزة المستخدمة في التقاطعات المزودة بإشارات إلخطار المشاة عندما يكون الطريق آمنًا   :إشارات المشاة

 . وتوفر بعض من هذه األجهزة، وليس كلها، إشعارات مسموعة   .للعبور
 

 رصيف مشاة أو سطح خارجي مهيأ  :ممر المشاة
يتم توفيره لتيسير حركة المشاة في حق الطريق العام الذي تمتلكه مدينة بورتالند، كليًا أو جزئيًا، أو تسيطر  

 . عليه أو تتولى صيانته أو يقع ضمن مسؤوليتها 
 

PPP –  السياسة والتخطيط والمشروعات 
 

PROWAG:   اختصار تعليمات تسهيل اإلتاحة واالستخدام بحسب حق الطريق العام؛ تعليمات لتيسير االنتفاع

من جانب المجلس األمريكي المعني بحصول ذوي اإلعاقة على  2005بحق الطريق العام الصادر في 

ل المشاة  وتتناول هذه التعليمات ممارسات تصميم الطريق والمنحدرات والتضاريس المتعلق بوصو .الخدمات 

إلى الممرات والشوارع، بما يشمل الممرات ومنحدرات الرصيف وتجهيزات الشوارع وإشارات المشاة 

وعلى الرغم من عدم اعتمادها من جانب  .ومواقف انتظار السيارات وغيرها من عناصر حق الطريق العام 

من جانب العديد من الواليات  وزارة العدل األمريكية ووزارة النقل األمريكية، إال أنها تُستخدم كمعيار

 . القضائية
 

األراضي أو الممتلكات العامة، التي توجد عادة في الممرات المترابطة، التي  :( PROW) حق الطريق العام 

  .يتم الحصول عليها أو تخصيصها ألغراض النقل
 

اصر الحالية  إصالح منحدر رصيف أو إشارة مرور للمشاة أو رصيف مشاة أو غيرها من العن :" اإلصالح"

 . غير المتوافقة لتصحيح وضعها بحيث تكون متوافقة مع معايير قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
 

تحظر هذه المادة من قانون إعادة التأهيل التمييز تحت مظلة أي برنامج أو نشاط تقوم به  :504المادة 

 . الحكومة الفيدرالية 
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وكالة فيدرالية مستقلة تضع معايير التصميم   :اإلعاقة على الخدمات المجلس األمريكي المعني بحصول ذوي 

للمباني وغيرها من التحسينات ومركبات النقل ومعدات االتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيا  

وتنفذ أيًضا معايير سهولة اإلتاحة واالستخدام التي تشمل  .اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات وتحافظ عليها 

 .مرافق الممولة فيدراليًاال
 

، هي ( DOJيشار إليها غالبًا باسم وزارة العدل أو ) وزارة العدل األمريكية  :( DOJ) وزارة العدل األمريكية 

 . اإلدارة التنفيذية الفيدرالية األمريكية المسؤولة عن تطبيق القانون وإقامة العدل
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 المصادر .11

 :(باعتبارها منظمة)مدينة بورتالند  11.1

فيما يتعلق باألسئلة والمخاوف والشكاوى والترتيبات التيسيرية المتعلقة بالعمل والتوظيف )بما يشمل   •

   :عملية التقديم والتعيين(
o  503-823-3572الموارد البشرية 

 

   :فيما يتعلق بمخاوف التمييز الذي قد ترتكبه شرطة بورتالند  •
o  503-823-0146مراجعة الشرطة المستقلة 

 

 للتواصل مع حكومة المدينة   •
o  503-823-4519مكتب المجتمع والحياة المدنية 

 

 فيما يتعلق بمسائل الحواجز النظامية في الحكومة   •
o  503-823-4433مكتب المساواة وحقوق اإلنسان 

 

   :الشكاوى العامة عن خدمات المدينة وممارساتها  •
o  503-823-0144أمين المظالم 

 

يتعلق باألسئلة بشأن معايير البناء وقوانينها )فيما يتعلق بالمباني المملوكة أو المشغولة خارج  فيما  •

   :مدينة بورتالند(

 

o  503-823-7300 :عداد الموارد في مركز خدمات التطوير  
o 823-503 :إنفاذ قانون مدينة بورتالند/انتهاكات القانون-CODE (2633) 

 

( مباشرةً إلى المشرفين .اإلتاحة واالستخدام )الترتيبات، وخدمات اللغة، إلخيجب تقديم جميع طلبات  •

 . على البرنامج أو الخدمة أو النشاط ذي الصلة )أو المكتب(
o  503-823-4000لالطالع على دليل المكتب العام، اتصل بمركز معلومات مقاطعة المدينة 
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 503-823-2595  :الباب السادس من الحقوق المدنية  •

 

 2709-823-503 :لباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقةا •

 

 503-823-4432  : الحصول على خدمات اللغة •

 

 طلب ترتيب أو االتصال بأحد منسقي قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  •
o gov/oehr/66525?a=454403.portlandoregon.//www:https 

 

 االتصال بالمكتب المعني بالباب السادس من الحقوق المدنية  •
o gov/oehr/67053.portlandoregon.//www:https 

 :مصادر مناطق بورتالند 11.2

• Tri-Met 
o  2217-962-503 :مدير المساواة في التنوع والتنقل 
o  238-503 :عام-RIDE (7433)  

 

 مقاطعة مولتنوماه  •
o 4201-988-503 :مدير الحقوق المدنية بالمقاطعة 
o  ( خط مساعدة موارد شؤون الشيخوخة واإلعاقةADRC ): 3646-988-503 

 

 مقاطعة كالكاماس    •
o 5622-650-503 :موارد شؤون الشيخوخة واإلعاقة 

 

 مقاطعة واشنطن  •
o  2372-673-503 :مركز موارد شؤون الشيخوخة واإلعاقة 

 

• Independent Living Resources 
o 7411-232 (503)  
o org.ilr.www 

 موارد أوريغون 11.3

• NW ADA Center 
o 4232-949-800  425-233-8913أو 

 

https://www.portlandoregon.gov/oehr/66525?a=454403
https://www.portlandoregon.gov/oehr/67053
http://www.ilr.org/
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 أوريغون قسم الحقوق المدنية، مكتب العمل والصناعة، والية  •
o 971-673-0764 :المساعدة الفنية  
o  خطPDX: 0764-673-971 

 
 قسم قوانين البناء والتشييد بوالية أوريغون  •

o 4133-378-503 
 

 مركز موارد شؤون الشيخوخة واإلعاقة بوالية أوريغون  •
o 855-1 :الوالية-ORE-ADRC (673-2372) 
o  503-988-3646 :مقاطعة مولتنوماه 

 الفيدراليةالموارد  11.4

 202-514-4609 :قسم الحقوق المدنية، وزارة العدل •
 202-514-3847أو  888-736-5551 :قسم الحقوق المدنية، خط الشكاوى  •
 1-888-848-5306 :الخط الساخن المعني بالباب السادس من الحقوق المدنية، وزارة العدل •
 800-514-0301 :)الوطني( خط المعلومات المعني بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  •
 202-272-0080أو  800-872-2253 :المجلس المعني بحصول ذوي اإلعاقة على الخدمات  •
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  الملحقات 12.
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 توجيه مهندس المدينة بشأن عدم الجدوى الفنية 12.1

PBOT   مكتب النقل والمواصالت في مدينة بورتالند 
 1120  SW Fifth Avenue, Suite 800 Portland, OR 97204  503.823.5185   

 www.portlandoregon.gov/transportation   503.823.6868المبرقة الكاتبة     503.823.7576فاكس 

 مدير مؤقت  كريس وارنر مفوض  كلوي يودالي

 توجيه مهندس المدينة  

 اإللغاءتاريخ  تاريخ السريان  ST يحل محل  الرقم   

02 -002ST  002-01   21 2019 فبراير  

 جهة اإلصدار  الموضوع 

 معايير تصميم منحدرات الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة بمدينة بورتالند 
منحدرات الرصيف في أو على امتداد الطرق التابعة إلدارة النقل والمواصالت في والية  

 أوريغون  
منحدري  / معايير مراجعة واعتماد عدم الجدوى الفنية لمنحدر رصيف قطري واحد 

 رصيف فرديين

  ستيف تاونسين، كبير مهندسين، مهندس المدينة:!{

-----I 

   :الغرض
الموافقات على االختالفات عن معايير منحدرات الرصيف وفقًا لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة بمدينة ( أ)تقديم توضيحات وتوجيهات بشأن 

متطلبات إدارة النقل في والية أوريغون  ( ب) بورتالند والواردة في نموذج تصميم منحدرات الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة؛ 

معايير اعتماد منحدرات الركن القطرية بداًل من  (  ج )لق بمنحدرات الرصيف المنشأة في الطرق التابعة إلدارة النقل أو على امتدادها؛  فيما يتع

  .مراجعة عدم الجدوى الفنية واعتمادها( د )منحدري الرصيف الفرديين في الركن؛ 

   :التوجيه
 ذوي اإلعاقة بمدينة بورتالند معايير تصميم منحدرات الرصيف حسب قانون األمريكيين 

ترد معايير التصميم المتعلقة بمنحدرات الرصيف في مدينة بورتالند في نموذج تصميم منحدرات الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  

   .التابع لمكتب النقل والمواصالت
المستشار الفني المعني بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة بمكتب النقل  ويتطلب االختالف عن هذه المعايير تبريًرا خطيًا واعتمادًا من جانب 

   .والمواصالت كما هو مبين في نموذج تصميم منحدرات الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة

  منحدرات الرصيف في أو على امتداد الطرق التابعة إلدارة النقل والمواصالت في والية أوريغون
ارة النقل والمواصالت في والية أوريغون على تصميمات منحدرات الرصيف للمنحدرات المقترحة في الطرق التابعة إلدارة  وتسري متطلبات إد

وعلى وجه التحديد، يُنصح بالحصول على مراجعات إدارة النقل والمواصالت في والية   .النقل والمواصالت في والية أوريغون أو على امتدادها

باإلضافة إلى ذلك، يُنصح باستخدام نماذج فحص منحدرات الرصيف التابعة   .ستخدام نماذجها وإجراءات استثناء التصميمأوريغون وموافقاتها وا 

   .ادهاإلدارة النقل والمواصالت في والية أوريغون فيما يتعلق بمنحدرات الرصيف التي تم إنشاؤها في الطرق التابعة إلدارة النقل أو على امتد

الرصيف القطري بدالً من منحدري الرصيف الفرديين هو اختالف عن معايير منحدر الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  منحدر 

  بمدينة بورتالند
ومع ذلك، تنص إدارة الطرق السريعة   .وتفضل المدينة بناء منحدري رصيف فرديين في األركان، بداًل من منحدر رصيف واحد قطري

 https://www.fhwa.dot.gov/e :راجع  .ى مجموعة متنوعة من أنواع منحدرات الرصيف واإلعداداتالفيدرالية عل

nvironment/bicycle_pedestrian/publications/ sidewalk2/ pdf/ 08chapter7.pdf.   
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اختالفًا عن معايير المدينة ويتطلب موافقة  يمثِّّل إنشاء منحدر رصيف قطري واحد في الركن بدالً من منحدري الرصيف الفرديين في الركن 

، يقدم المهندس  وعند اقتراح منحدر رصيف قطري واحد .المستشار الفني المعني بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة بمكتب النقل والمواصالت

ي الجزء المخصص تحت عنوان  المعني بالتسجيل تبريًرا خطيًا في نموذج تصميم منحدر الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ف 

وبعد المراجعة واالتفاق، يعتمد المستشار الفني المعني بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة التصميم   ."المساحة المخصصة للتعليقات اإلضافية"

 . بالتوقيع كما هو منصوص عليه في نموذج تصميم منحدر الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة
 

حق الطريق اإلضافي ضروريًا إلنشاء منحدري رصيف في الركن، فستحاول المدينة أواًل االستحواذ على حق الطريق المذكور،  وفي حالة كان 

ومع ذلك، إذا لم يكن االستحواذ على حق الطريق اإلضافي خياًرا   .( كمبنى على سبيل المثال )بشرط أال يحتوي حق الطريق اإلضافي على بناء 

 .ون مسموًحا بإنشاء نوع آخر من منحدرات الرصيف التي تناسب حق الطريق القائمقاباًل للتطبيق، فسيك
 

ا،  وفي الحاالت النادرة التي يتعذر فيها إنشاء حتى منحدر رصيف واحد داخل حدود حق الطريق المقيدة، قد يكون العبور في هذا المكان مغلقً 

 .مهام مهندس مرور المدينة  16.10.200ند قانون مدينة بورتال .تحت إشراف مهندس مرور المدينة وسلطته

 مراجعة عدم الجدوى الفنية واعتمادها 
قصى حد  وفيما يتعلق بمشروع التعديل، يجب على الوكالة العامة دمج معايير تيسير اإلتاحة واالستخدام وفق قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة إلى أ

وتُعفى الوكالة العامة من   .والجدوى المقصودة بهذا المعيار هي اإلمكانية المادية فقط .(ب )  35.151قانون اللوائح الفيدرالية القسم    28 .ممكن

تغييرها  الوفاء بمعايير قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة في الحاالت النادرة التي تقيد التضاريس المادية أو ظروف الموقع من إنشاء المرافق أو 

وال تُعد التكلفة عاماًل في تحديد ما إذا كان   .(ي()1) 4.1.6تعليمات تسهيل اإلتاحة واالستخدام وفق قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة   .وفقًا للمعيار

،  دليل المساعدة الفنية المعني بالباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة الخاص بوزارة العدل .تم الوفاء بالمعايير ألقصى حد ممكن أم ال

 . ll-6.3200(3)-(4) ، 1993القسم 

 
ويُستخدم نموذج تصميم منحدر الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لتوثيق القرار بغرض تمكين المدينة من توضيح قرار عدم  

ديد ما إذا كان الوضع المحدد  وسيعمل المستشار الفني المعني بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة بمكتب النقل والمواصالت معكم لتح .الجدوى الفنية

وتتطلب االستثناءات بسبب عدم الجدوى الفنية  .يفي بمعيار عدم الجدوى الفنية ولمساعدتكم في توفير التبرير الخطي الالزم لدعم هذا القرار

 . تبريًرا واعتمادًا خطيًا من جانب مستشار فني معني بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة

ويعمل لدى مكتب النقل والمواصالت خمسة مستشارين فنيين  .المستشارين الفنيين المعنيين بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقةويعين مهندس المدينة 

 :معنيين بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة وهم
 

وإيفا هانتسنجر، درجة  تشون وونغ، كبير مهندسين، وجيمي جو، كبير مهندسين، ورافائيل هاو، كبير مهندسين، وكريس وير، كبير مهندسين، 

 . الدكتوراه، كبيرة مهندسين
 

 :لي ويتوفر نموذج تصميم منحدر الرصيف حسب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة على الموقع اإللكتروني لمكتب النقل والمواصالت على الرابط التا 

 gov/transportation/article/642921.portlandoregon.//www:https 

 . لفنيين المعنيين بقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة التابعين لمكتب النقل والمواصالتلمزيٍد من المعلومات، يُرجى االتصال بأحد المستشارين ا

  

https://www.portlandoregon.gov/transportation/article/642921
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سياسة االستثناءات ذات األهمية التاريخية وعدم الجدوى الفنية بمدينة  12.2

 بورتالند

ة واالستثناءات ذات األهمية  اإلجراءات المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لتوثيق عدم الجدوى الفني 
 التاريخية  

 . القاعدة اإلدارية المعتمدة من جانب مدير مكتب المساواة وحقوق اإلنسان بموجب سلطة وضع القواعد 
 

يسمح قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة للكيانات   . (ADAيجب أن تمتثل مدينة بورتالند للباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )

الحكومية بإجراء استثناءات على االمتثال الكامل والصارم للمتطلبات الرامية إلى تغيير المباني أو المنشآت القائمة بغرض تيسير  
اءات على متطلبات قانون األمريكيين وتحدد هذه القاعدة اإلدارية المسؤوليات واإلجراءات في مدينة بورتالند لتوثيق االستثن  . االستخدام

 . ذوي اإلعاقة واعتمادها فيما يخص هذه التغييرات
 

 . وتشمل االستثناءات الواردة في هذه القاعدة اإلدارية عدم الجدوى الفنية واالستثناءات ذات األهمية التاريخية 
 

لكامل والصارم لمتطلبات قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  ويقدم مكتب مشروع المدينة الذي يحدد الحاجة إلى إجراء استثناء لالمتثال ا
إلزالة الحواجز المستندات الالزمة إلى مدير برنامج الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة في مكتب المساواة وحقوق اإلنسان  

(OEHRالتي تبين ) : 
 

 . في التغيير على أساس عدم الجدوى الفنية أو األهمية التاريخية  األساس المنطقي لطلب إجراء استثناء للعناصر أو الميزات المحددة
 

الجهود التي يبذلها المكتب لتحقيق االمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة فيما يخص المشروع إلى أقصى حد ممكن، وقد يشمل هذا  
معادلة القيود المحتملة على إمكانية اإلتاحة واالستخدام  الخطوات التي يتخذها المكتب بما يتجاوز الحد األدنى من المتطلبات القانونية ل

 . والتي يفرضها العنصر أو الميزة بما يشمل البدائل النظامية المخصصة لتيسير اإلتاحة واالستخدام و/أو ما يعادلها من أوجه تيسيرية 
 

 : يجوز لمدير برنامج الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة 
 . افية أو معلومات داعمةطلب مستندات إض

 التوصية بالبدائل التي تفي بمتطلبات الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة بأفضل شكل؛ 
 . طلب اجتماع للمناقشة 

 . تحديد المستندات غير الكافية
 . الموافقة على طلب االستثناء مع إبداء تعليقات أو بدونها

 
 المعايير والمستندات

 الفنيةعدم الجدوى 

وقد تتم الموافقة على استثناء االمتثال للتصميم فيما يخص عنصًرا أو ميزة محددة في مبنى أو منشأة حالية بسبب ضعف احتمال تنفيذ  
 .التغيير بسبب واحد أو أكثر من المعايير التالية

 
   . هيكل اإلنشائيوتتطلب الظروف اإلنشائية القائمة إزالة أو تغيير جزء حامل يمثل جزًءا رئيسيًا من ال

 . وتمنع القيود المادية أو قيود الموقع الحالية األخرى تنفيذ التعديالت المتوافقة بشكل كامل مع الحد األدنى من المتطلبات
  وتمنع القيود المادية أو قيود الموقع الحالية األخرى إضافة الميزات أو العناصر أو المساحة المتوافقة بشكل كامل مع الحد األدنى من

 . المتطلبات
 

يجب أن تحدد المستندات الداعمة الخطوات المتخذة أو المقترح اتخاذها والتي تضمن تحقيق االمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة أو  
   . إمكانية تحقيقه ألقصى حد

 األهمية التاريخية

استثناٍء لعنصر أو ميزة محددة إذا كان االمتثال لقانون  فيما يتعلق بموقع أو مبنى أو منشأة تاريخية مؤهلة، يجوز لمكاتب المدينة تحديد  
 .األمريكيين ذوي اإلعاقة قد يهدد األهمية التاريخية للمبنى أو المنشأة أو يدمرها

 
من   وتحقيقًا ألغراض هذه القاعدة اإلدارية، تُعرف المباني أو المنشآت ذات األهمية التاريخية بأنها مباٍن أو منشآت تفي بمعيار أو أكثر

 :المعايير اآلتية
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    . مدرجة في السجل الوطني لألماكن التاريخية أو كمنشأة مدرجة في سجل وطني للمناطق التاريخية

   .من قانون أوريغون المنقح 358معتمدة كممتلكات تاريخية من جانب مسؤول الحفاظ على التراث التاريخي بالوالية بموجب الفصل 
من قانون مدينة بورتالند أو   33المعالم التاريخية المحلية أو المعالم التاريخية لمدينة بورتالند بموجب الباب محددة على أنها من 

 . باعتبارها منشأة مدرجة في قائمة المناطق المحمية المحددة على المستوى المحلي 
 

ية التاريخية، مستندات التعيين التاريخي للمبنى أو  يجب أن يضم مكتب المدينة، كجزٍء من مستندات التي تتطلب استثناًء في إطار األهم
الموقع والخصائص التي تحمل أهمية تاريخية، والمستندات التي تبين كيف يهدد التغيير أو يدمر الخصائص و/أو العناصر التي تحمل  

لتاريخية المدنية أو التي على مستوى  أهمية تاريخية الواردة في القائمة التاريخية أو في التخصيص التاريخي أو في قائمة الممتلكات ا
 . الوالية أو الفيدرالية 

 
يجب أن تحدد المستندات الداعمة الخطوات المتخذة أو المقترح اتخاذها والتي تضمن تحقيق االمتثال لقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة أو  

ويجب على صانع )صناع( القرار النهائي ومدير   .المنشأة أو تدميرهاإمكانية تحقيقه ألقصى حد، دون تهديد األهمية التاريخية للمبنى أو 
م  برنامج الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ومكتب المشروع أن يضمنوا جميعًا أن يثمر التغيير عن تيسير اإلتاحة واالستخدا

ألمريكيين ذوي اإلعاقة بشكل كامل وصارم قراًرا منطقيًا والذي  إلى أقصى حد ممكن، كما يُعد عدم امتثال المدينة لمعايير تصميم قانون ا
وتتحمل مكاتب مشروع المدينة المسؤولية عن توفير مستندات دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بطلب     . تدعمه مستندات كافية

اقة مسؤولية مراجعة الطلبات والمستندات المرفقة  ويتحمل مدير برنامج الباب الثاني من قانون األمريكيين ذوي اإلع  .االستثناءات
ويتحمل مدير المكتب مسؤولية المراجعة والموافقة النهائية ألي طلبات    . وموافاة صانع القرار بالمدينة بتقييم مدى كفاية طلب االستثناءات

 . إلى مشرف رفيع المستوى كتابةً ويجوز تفويض سلطة الموافقة   .لالستثناءات، وذلك ما لم يوجه المفوض المسؤول بغير ذلك 
  

ويُنصح بإجراء تشاور مع مكتب المدعي العام للمدينة و/أو الخبراء الفنيين بشأن تصميم تيسير اإلتاحة واالستخدام حسب قانون  
م نسخة إلى  ويجب االحتفاظ بالموافقة النهائية في ملف المشروع مع تقدي    . األمريكيين ذوي اإلعاقة خالل جميع خطوات عملية الطلب
 . مدير برنامج الباب الثاني من قانون األمريكين ذوي اإلعاقة
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 قائمة أصحاب المصلحة في خطة االنتقال وفق قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة  12.3

  AARP Oregon & chapters  

  American Council of the Blind, Metro PDX Chapter 

  AOCIL  

  APANO 

  Asian Health & Services Center 

  Association of Oregon Counties 

  AYCO Health and Disability Program 

  Beyond Black 

  Black Parent Initiative 

  Brain Injury Alliance of Oregon 

  Central Northeast Neighborhood Coalition 

  Charles Jordan Community Center 

  Clackamas County Aging & Disability Resource Connection 

  Coalition of Communities of Color 

  Community Vision 

  Congo Peace Project 

  Connecting Communities Coalition (c/o Relay Resources) 

  Council on American Islamic Relations 

  CYMA space 

  Czech School of Portland 

  Disability Arts and Culture Project 

  Disability Awareness Resource Team 

  Disabled Refugee Alliance 

  Disability Rights Oregon 

  Division Midway Alliance 

  East Portland Community Office 

  Easter Seals Oregon 

  El Programa Hispano 

  Epilepsy Foundation of Oregon 

  Family and Community Together (FACT) 

  Hearing Loss Association of Oregon 

  Hispanic  Metropolitan Chamber of Commerce 

  Hollywood Senior Center 

  Housing and Community Services of Oregon 

  Hygiene 4 All 

  Immigrant and Refugee Community (IRCO) 
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  Impact NW 

  Independent Living Resources 

  Invisible Disabilities Association 

  Latino Network 

  League of Oregon Cities 

  Learning Disability Association of Oregon 

  Lewis & Clark College - Student Services 

  Lutheran Community Services 

  Metro 

  Metropolitan Family Services 

  Momentum Alliance 

  Morrison Child & Family Services 

  Multnomah County Aging & Disability Resource Connection 

  Multnomah County Aging & Disability Services 

  Multnomah County Developmental Disabilities Services 

  Multnomah County Disability Services Advisory Council  

  Multnomah County Mental Health Services 

  National Alliance on Mental Illness (NAMI) Multnomah 

  National Federation of the Blind, Oregon Chapter 

  National Organization on Disability 

  Native American Youth and Family Center (NAYA) 

  Neighbors West/Northwest (NW/NW) 

  North Portland Neighborhood Services 

  Northeast Coalition of Neighborhoods 

  Northwest ADA Center 

  Northwest Down Syndrome Association 

  NW Pilot Project 

  ODOT Region 1 

  OHSU Avel Gordly Center for Healing 

  On-the-Move Community Integration 

  OPAL Environmental Justice Oregon 

  Open Signal 

  Oral Hull Foundation for the Blind 

  Oregon Advocacy Commissions Office 

  Oregon Association of the Deaf  

  Oregon Bureau of Labor and Industries   

  Oregon Commission for the Blind 

  Oregon Community Health Workers Association 
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  Oregon Council on Developmental Disabilities 

  Oregon Disabilities Commission 

  Oregon Food Bank 

  Oregon Health Authority 

  Oregon Department of Justice Civil Rights Division  

  Oregon Department of Veterans' Affairs 

  Oregon Mental Health Consumers Association 

  Oregon Parks and Recreation Department 

  Oregon Self Advocacy Coalition 

  Oregon Spinal Cord Injury Connection 

  Oregon Vocational Rehabilitation 

  Oregon Walks 

  Paralyzed Veterans of America, Oregon Chapter 

  Portland African American Leadership Forum (PAALF)  

  Portland Community College - Disability Services 

  Portland Police Bureau Vulnerable Adult & Elder Crimes Unit 

  Portland State University-Disability Resource Center 

  Portland VA Medical Center 

  Public Transportation Advisory Council Disability Workshop 

  Rahab's Sisters 

  Reed College - Disability Support Services 

  Real Choice Initiatives 

  Ride Connection 

  Right to Survive 

  Rose Community Development 

  Rosewood Initiative 

  Self Enhancement Inc 

  Spinal Coordinated 

  Somali American Council of Oregon (SACOO) 

  Southeast Uplift Neighborhood Coalition 

  Southwest Neighborhoods, Inc . 

  State Independent Living Council 

  Street Roots 

  Street Trust 

  Symbiosis PDX 

  The Arc Multnomah-Clackamas 

  TriMet 

  Unite Oregon 
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  United Cerebral Palsy Association 

  United Cerebral Palsy of Oregon & South Washington 

  United Congolese Community Group 

  United Spinal Association 

  Urban League of Portland 

  Verde 

  Veterans Administration, Portland Regional Office 

  VOZ Workers Rights 

  Washington County Disability, Aging, and Veteran Services 

  Western Conexiones 


