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سفير المجتمع
 مياة أوستن – مستقبل المياة

مجموعة سفراء المجتمع
مستقبل المياة هي خطة موارد مائية متكاملة في أوستن مدتها 100 عام تم تطويرها لالستجابة لتحديات 

مثل النمو المستقبلي والجفاف الذي يزداد سوءاً بسبب تغير المناخ . تحدد الخطة استراتيجيات الحفاظ 
على المياه وعلى إمداداتها للمساعدة في خلق مستقبل مائي متنوع، ومستدام، وقادر على الصمود 

لمجتمعنا . تمت الموافقة على   مستقبل المياه   من ِقبل مجلس المدينة في نوفمبر 2018 وسيبدأ التحديث 
كتماله في عام 2024  . األول لمدة خمس سنوات في يناير 2021، ومن المتوقع ا

تسعى مياه أوستن إلى أن يعمل المشاركون كسفراء للمجتمع لتقديم مدخالت في مستقبل المياة 
2024. القيادة بالعدالة، ستساعد هذه المجموعة في تطوير ودمج قيم المجتمع في خارطة طريق للعدالة 

والقدرة على تحمل التكاليف وأداة للخطة . يجب أن يكون المشاركون على استعداد للعمل مع أعضاء 
متنوعين في مجتمعهم )مع التركيز على التواصل مع المجموعات األكثر تأثراً(، وحضور التدريبات على 

العدالة، وااللتزام بأن يكونوا أعضاء في المجموعة االستشارية للمجتمع على مدار العام، بدايًة من فبراير 
2022  . يتم تشجيع األشخاص الذين ينتمون إلى مجتمعات غير ُمَمثلة بالقدر الكافي تاريخياً على التقديم 

)مثل مجتمعات اللون، وهويات +LGBTQIA، واألشخاص الذين لديهم سجالت سابقة، وما إلى ذلك(.

أهداف المجموعة

توفير شفافية إضافية ومعلومات يمكن الوصول إليها حول   مستقبل المياة 2024 من خالل  	
المشاركة المجتمعية المباشرة .

إعطاء المدخالت إلنجازات مستقبل المياه 2024، ولقيم المجتمع، واحتياجاته من خالل تطوير  	
. )EARM(  خارطة طريق للعدالة والقدرة على تحمل التكاليف

األهداف

المشاركة الهادفة - ضمان قدرة المجتمع على لعب دور قيادي في صنع وتنفيذ القرارات.. 	

التمثيل - تضمين أعضاء المجتمع من المجموعات المستبعدة تاريخياً ومنقوصة التمثيل في أوستن، . 	
باإلضافة إلى مقاطعات المجلس المتعددة 

التعليم والتواصل - تطوير التعليم والقدرة على القيادة يدعم السكان في اتخاذ قرارات مستنيرة . 	
تعكس احتياجات مجتمعاتهم واهتماماتها ومشاركة هذه المعلومات مع اآلخرين

التأثير - بناء عالقة مستدامة بين   مياه أوستن والمجتمع؛ يكتسب المشاركون ملكية وفهم لبرامج . 	
ً المدينة ويظلون مشاركون مدنيا

االلتزام بالوقت والمكافأة

 يجب أن يكون المشاركون على استعداد لتكريس ما ال يقل عن 5 ساعات/شهر و. 	
 االلتزام بالقيام بالخدمة لمدة عام

التعويض االختياري )1,500$( متاح للمشاركين الراغبين في التسجيل كموردين في مدينة أوستن . . 	
 غير القادرين أو غير الراغبين قد 

يتمكنوا من استكشاف مكافأة بديلة.

يرجى العلم أن معظم إن لم يكن كل تجمعات سفراء المجتمع ستكون افتراضية حتى إشعار آخر. 	


