
 HEAL قانون البيئة الصحية للجميع(، الذي يُشار إليه عادًة باسم( Healthy Environment for All Act تم سن

Act، وتنفيذه عام 2021، وتم تدوينه في RCW(  Revised Code of Washington، قانون واشنطن الُمعدَّل( 
70A.02. هذا التشريع نتيجة للتوصيات الُمقدَّمة في تقرير فريق عمل العدالة البيئية في أكتوبر 2020. تتجىل 

أهداف HEAL Act في الحد من التفاوتات الصحية والبيئية في نطاق والية واشنطن، ووضع األولوية للسكان 

الُمعرَّضين للخطر والمجتمعات الُمثقلة بأعباء، من خالل دمج EJ(  Environmental Justice، العدالة البيئية( 

في العديد من أنشطة الوكاالت الحكومية، بما في ذلك: الخطط اإلستراتيجية، وخطط المشاركة المجتمعية، 

وعمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية الميزانية، والنفقات، ومنح المستحقات أو استقطاعها. هذا هو 

القانون األول في واشنطن الذي يضع نهجًا ُمنسًقا للعدالة البيئية )EJ( عبر حكومة الوالية.

 

ما المقصود بالعدالة البيئية؟
استناًدا إىل تعريف وكالة حماية البيئة األمريكية، يُعرَّف EJ  HEAL Act عىل أنها "المعاملة العادلة 

والمشاركة المجدية لجميع األشخاص، بصرف النظر عن الِعرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو الدخل فيما 

يتعلق بوضع القوانين والقواعد والسياسات البيئية، وتطبيقها وتنفيذها. تتضمن العدالة البيئية معالجة 

التأثيرات الصحية والبيئية غير المتناسبة في جميع القوانين، والقواعد، والسياسات ذات التأثير البيئي، من 

خالل إعطاء األولوية إىل السكان الُمعرَّضين للخطر، والمجتمعات الُمثقلة بأعباء، والتوزيع العادل للموارد 
والمخصصات، ودفع األضرار".1

ماذا يتطلب HEAL Act؟
يمنح HEAL Act الوصاية لسبع وكاالت حكومية لتطبيق متطلبات EJ الُمحدَّدة عىل إجراءات الوكالة. 

تشمل هذه الوكاالت Departments of Agriculture )وزارة الزراعة(، وDepartment of Commerce )وزارة 

 التجارة(، وDepartment of Ecology )وزارة علوم البيئة(، وDepartment of Health )وزارة الصحة(، 

وDepartment of Natural Resources )وزارة الموارد الطبيعية(، وDepartment of Transportation )وزارة 
النقل( وPuget Sound Partnership )شراكة بيوجت ساوند(. ويمكن للوكاالت األخرى اختيار تطبيق 

HEAL Act. إن HEAL Act هو جوهر مجلس EJ. يتوىل الحاكم عملية تعيين أعضاء EJ وتقديم المشورة 
  HEAL Act في أنشطة الوكالة. يوجّه EJ للوكاالت المشمولة، والتي اختارت المشاركة، فيما يتعلق بدمج

 Washington Environmental وزارة الصحة( لالستمرار في الحفاظ عىل خريطة( Department of Health
EHD(  Health Disparities، تفاوتات الصحة البيئية في واشنطن( وتحديثها بشكٍل منتظم.

كيف يتم تنفيذ HEAL Act؟ 
 Department of Health يمنح القانون معايير الممارسة للوكاالت، ويسعى لتسريع العمل وتنسيقه. تعقد

مجموعة عمل EJ مشتركة بين الوكاالت لدعم عمل مجلس EJ وضمان التنسيق بين الوكاالت. وتعمل 

الوكاالت الحكومية ومجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت التي تنفذ HEAL Act بطريقة ترابطية مع 

.EJ مجلس

يختار Office of the Attorney General )مكتب النائب العام( المشاركة في تنفيذ HEAL Act عندما تم سن 

القانون عام 2021. كما أن AGO يشرّع متطلبات HEAL Act وفًقا للجدول الزمني للتشريع. يلتزم AGO بدمج 

مبادئ EJ وممارساته التي يتبناها مجلس EJ ومجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت في أنشطة الوكالة.
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HEAL Act الجدول الزمني لـ
يتطلب HEAL Act من الوكاالت الحكومية الُمكلفة بالتنفيذ ما يلي:

وضع خطة للمشاركة المجتمعية التي تُسهل من المشاركة المجدية، وتوجيه مشاركة السكان   .1
الُمعرَّضين للخطر والمجتمعات الُمثقلة بأعباء بحلول 1 يوليو 2022؛ و

تقديم تقارير سنوية لمجلس EJ بدايًة من 1 سبتمبر 2022؛ و  .2
دمج خطة تنفيذ EJ في الخطط اإلستراتيجية للوكالة بحلول 1 يناير 2023؛ و  .3

نشر قائمة بإجراءات الوكالة البارزة، والتي تتطلب تقييمات EJ عىل الموقع اإللكتروني الخاص   .4
بالوكالة، وإعالم سجل والية واشنطن بحلول 1 يوليو 2023، وبشكٍل دوري بعد ذلك؛ و

تنفيذ تقييمات EJ إلجراءات الوكالة البارزة، وتوفير الفرصة التعليق العام عىل قرارات التقييم بدايًة   .5
من 1 يوليو 2023؛ و

دمج مبادئ EJ في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، والتمويل، والنفقات بدايًة من 1 يوليو   .6
2023؛ و

  Office of Financial Management نشر تقرير في صورة لوحة متابعة عىل الموقع اإللكتروني الخاص بـ  .7
)OFM، مكتب اإلدارة المالية( لتطبيق الوكالة للعناصر 3-6 بدايًة من 1 سبتمبر 2024؛ و

تعريف إجراءات الوكالة البارزة اإلضافية بحلول 1 يوليو 2025؛ و  .8
وضع إطار عمل المشاورات القبلية بما يتماشى مع الحكومات القبلية.  .9
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