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 الموجز التنفيذي
ذي االستخدام المختلط المدمج  النقل  عىل التطوير الذي يركز عىل  2013تشجع مدينة شيكاغو منذ . 2020لعام  eTODسياق خطة سياسة 

(TOD ) بالقرب من محطات السكك الحديديةMetra .  وCTA  ي يمكن أن ينشأ عن نموذج التطوير هذا مزايا مجتمعية إضافية مثل زيادة عدد راكب 
ن تقلل كلتاهما من االختناق المروري وانب ، واللتي  ي

ي يتوفر فيها ما يلزم لممارسة المش 
عاثات غازات وسائل النقل العام وزيادة أعداد المجتمعات الب 

ا الصحة ا
ً
ي للمدينةاالحتباس الحراري، وهو ما يعزز أيض يب 

ن . لعامة ويمثل إضافة إىل األساس الضن  TODتطور شيكاغو من خالل سلسلة من قواني 
ي 
 من قبل مجلس المدينة فن

ً
ي تم اعتمادها أوال

ي  2013الب 
ي التعامل مع  2019و 2015ثم تعديلها فن

وحب  تاريخنا هذا، فإن هذا النهج . TODنهجها فن

؛ وهو يسمح لمن لديه رغبة من مطوري االنتظار، وزيادة الكثافة واالرتفاع، وتصميم مشاري    ع  بتقليل المواقع القريبة من وسائل النقل العام  طوعي

ي والقدرة عىل تحمل التكاليف
ي يناير  TODتضمن تعديل قانون . لزيادة القابلية للمش 

ن عىل المساواة بشكل رصي    ح وتوسيع أحكام  2019فن كت 
الت 

دد عليها باإلضافة إىل مد الحوافز إىل المناطق السكانية  TODسياسة  ي يرتفع معدل الت 
لتتضمن األبنية القريبة من ممرات الحافالت العديدة الب 

ي السابق
ي تم استثناؤها فن

ا أن تقوم المدينة بتقييم أداء مشاري    ع  2019وما يمثل أهمية هو أن قانون . األكتر كثافة، والب 
ً
ثة الحدي TODيتطلب أيض

ي خطة سياسة . حيثما أمكن TODوالتوصية بمراجعة أحكام  وهي تجمع النتائج من التحليل الكمي الذي يتم . هذا المتطلب 2020لعام  eTODوتلب 

ا ومن مشاركة أصحاب المصلحة
ً
ا خارطة طريق إلجراءات المدينة عىل مدار األعوام الثالثة القادمة لدعم ال. إجراؤه حديث

ً
ح الخطة أيض مساواة وتقت 

وات المجتمعية، ومواجهة آثار تغت  المناخ ودعم أهداف الصحة العامة من خالل التطوير الذي يركز عىل  ن األعراق وبناء التر العادل  النقل  بي 

(eTOD .) 

ن  TODيكشف تحليل تطوير . الحديثة TODآثار مشاري    ع  ة ما بي 
ي الفت 

ي  2019و 2016الذي تم اعتماده فن
ن أوجه التباين فن أنماط النمو بي 

ن األعراق ي تعزز أوجه عدم المساواة الحالية بي 
ة، أقيمت . األحياء، والب  ،  TODتقريًبا من مشاري    ع % 90وخالل هذه الفت  ي الجانب الشماىلي

الجديدة فن

ي وسط المدينة وحول ويست لووب
، فن ي ن بالقرب من مناطق  TODوعىل النقيض، تم بعض من أنشطة . والجانب الشماىلي الغرب  ي الجانبي 

المحطات فن
ي  ي والغرب  ة السمراء وازداد السكان  TODوحيث يتم تطوير . الجنوب  ة البيضاء بينما انخفض السكان من ذوي البش  مؤخًرا، ازداد السكان من ذوي البش 

ي مناطق أخرى
ي بعض المناطق وانخفض فن

وحهذه إىل الديموغرافية تشت  التحوالت . من األصول اإلسبانية والالتينية فن ن وعىل النقيض، .  أنماط التن
ي المناطق القريبة من محطات السكك الحديدية المؤهلة لمزايا 

ة الملونة فن وع  لمغت  أنها  TODازداد السكان ذوو البش  بنسبة  TODتشهد نشاط مش 

ي الدخل 40%
ي السكان منخفضن

ي السكان من %23، بينما بلغت نسبة الزيادة فن
ن بلغت نسبة الزيادة فن ي حي 

ذوي التعليم المدرسي الثانوي أو األقل ، فن
ي تمت فيها مشاري    ع % 16

  TOD .1مقارنة بالمناطق الب 

ا إىل أن مشاري    ع 
ً
ي مناطق المدينة . كانت لها آثار إيجابية عىل النقل والتنمية االقتصادية  TODوتوصل التحليل أيض

انخفضت حيازة األرس للسيارات فن
ي شهدت مشاري    ع 

ي لم تشهد نشاط  الحديثة مقارنة TODالب 
ي . TODبالمناطق الب 

ا المطورون من مزايا خفض االنتظار االختيارية فن
ً
ويستفيد أيض

ن  ي مشاري    ع % 74، وخفضوا ساحات االنتظار البعيدة عن الطرق العامة بنسبة TODقواني 
ي تتوفر . الخاصة بهم TODفن

وازداد عدد الوظائف الب 
ي المناطق ذات مشاري    ع 

ي المتوسط، 2الجديدة، TODلألرس إمكانية الوصول إليها فن
ي لم تشهد  1.73بمقدار  فن

ي المناطق الب 
مرة مقارنة باألرس فن

وع  ا للتعريف بواسطة الوظائف ) TODنشاط مش 
ً
ي غضون وفق

 TODُيتوقع أن تخلق مشاري    ع  وعالوة عىل ذلك، (. عىل وسائل النقل  دقيقة 30 فن

ة  ي الفت 
ن  المعتمدة فن ي المدينة، وأن تنتج ما يزيد عن  75533عدد  2019و 2016 بي 

وحدة إسكان ميسورة التكلفة جديدة  3000وظيفة جديدة فن
 . من خالل قانون المتطلبات ميسورة التكلفة الخاص بالمدينة

ن جميع األشخاص بغض هو ( eTOD)العادل  النقل  التطوير الذي يركز عىل  . العادل النقل  تعريف التطوير الذي يركز عىل 
ّ
التطوير الذي يمك

، أو العمر، أو النوع، أو حالة الهجرة، أو القدرة عىل االستفادة من مزايا التطوير ال ي
ذي يركز عىل المارة النظر عن الدخل، أو العرق، أو االنتماء العرف 

ي من شأنها رأب الفجوات  eTODويدعم . النقل  بالقرب من مراكز  ذوي االستخدام المختلط الكثيف
ويمنح األولوية لالستثمارات والسياسات الب 

ي غالبية سكانها من ذوي البش  
ة الملونة واألحياء الب  ي يسكنها بشكل رئيشي األشخاص ذوو البش 

ن األحياء الب   . ة البيضاء االجتماعية واالقتصادية بي 

ز مشاري    ع  ي تتضمن عىل سبيل و  eTODوتت 
ي ُيعد المجتمع محورها، والب 

ي تحقيق المزايا الب 
ي عمليات اتخاذ القرار وفن

عملياتها صوت المجتمع فن

ة، واالستدامة البيئية ن ن عىل اإلدماج العنضي .  المثال ال الحض، اإلسكان ميسور التكلفة، والصحة العامة، والمشاري    ع المحلية المتمت  كت 
وعند الت 

ي مختلف  eTODوات المجتمعية، يمكن أن تكون وبناء التر 
ا ورخاًء ومرونة بالفرص فن

ً
ي من أجل ربط األحياء األكتر نشاط موجًها للتحول اإليجاب 

 . نواحي المدينة والمنطقة

  

                                                             
1 TMs AllTransit’year estimates & CNT-5American Community Survey  2016U.S. Census Bureau,  
2 TMU.S. Census Bureau, 2015 Longitudinal Employer Households Dynamics and CNT’s AllTransit 
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ا لتصور مكتب العمدة 
ً
كز فيها الفقر أو تعزل األشخاص عن اLori E. Lightfootووفق ي يت 

لفرص االجتماعية ، فإن شيكاغو لم تعد المدينة الب 
ي سياسات المدينة، أو برامجها أو استثماراتها؛ وحيث لم يعد العرق

 عنضًيا؛ حيث لم تعد العنضية الهيكلية واضحة فن
ً
 أو الرمز  واالقتصادية عزال

وة أو الوصول إىل الفرص يدي للشخص هو ما يحدد نتائجه الصحية أو قدرته عىل بناء التر ن التطوير الذي يمكن أن هو عملية ونوع م eTOD. الت 
ي تحقيق هذه الرؤية

ن العنضي، والصحة العامة واألزمات  eTODيمكن أن ُيسّهل . يساعدنا فن ي مجال التميت 
ي العادل من األزمات اآلنية فن

التعافن
ي تواجهها مجتمعاتنا 

آثار صحية واقتصادية سلبية بدون وجود منظور المساواة  TODوعىل النقيض، يمكن أن تكون ل  . االقتصادية والمناخية الب 
وح الممكن نتيجة ألعمال التطوير هذه إذا لم يتم اتخاذ خطوات استباقية ن ن من خالل التن بمنظور  TODوبدون النظر إىل .  عىل السكان الحاليي 

ي تصلح للسكن  - النقل  المساواة، تؤول مزايا 
ي النهاية لمصلحة من  - والنقل القدرة عىل تحمل التكاليف، والوصول إىل الوظائف، واألحياء الب 

فن
وة والسلطة  . لديهم بالفعل التر

ام باتخاذ إجراء  ز ي ستتخذها المدينة عىل مدار األعوام الث 2020لعام  eTODخطة سياسة تؤكد  . االلب 
الثة عىل مجموعة شاملة من اإلجراءات الب 

ن جميع القطاعات وتحليل برامج المدينة، . القادمة وإطار تقييمي يركز عىل النتائج والمساواة، تم إصدار التوصيات من خالل عملية مشاركة بي 
اك أصحاب المصلحة الذين يمثلون إدارات المدينة المتعد 70بمشاركة أكتر من  eTODتم إنشاء مجموعة عمل  . ومعايت  التنفيذ  دة، عضًوا إلرس 

ن  ن غت  الربحيي  ن واإلقليميي  كاء الحكوميي  ية، والش  خطة السياسة هي وثيقة قابلة . والمنظمات المجتمعية، والقطاع الخاص، والجمعيات الخت 
امات السياسة هذه االتجاه لجدول أعمال سياسة. للتعديل سيتم تنقيحها بينما تتم مبادرات المدينة وجهود التخطيط بشكل متواز   ن  TOD تحدد الت 

امات المحددة عىل وجه الخصوص المزيد من مشاركة المجتمع وأصحاب . العادلة الخاص بمدينة شيكاغو وخطة التنفيذ  ن ستتطلب العديد من االلت 
 . المصلحة لتنقيح التفاصيل وضمان آثار عادلة

ي 
ي رؤية مكاسب رسيعة من العمليات الحالية الب 

امات اإلسكان  خالل العام األول، ترغب إدارة المدينة فن ن تزيد من معدل العمل الجاري لتعزيز الت 
ن اإلدارات ن القطاعات وبي  عىل مدار . ميسور التكلفة، ووضع طريقة قياسية موحدة للمشاركة المجتمعية وإضفاء الطابع الرسمي عىل التنسيق بي 

ي (CDOT)وإدارة النقل  ، (DOH)اإلسكان وإدارة  ، (DPD)التخطيط والتطوير  سوف يقوم مكتب العمدة وإدارة العام القادم، 
، وهيئة النقل فن

كاء ( CTA)شيكاغو  ها من الش  ي الوقت الراهن eTODبتحديد الفرص الخاصة لتقسيم وغت 
ن أو الجهود الجارية فن ها من القواني  . إىل مناطق وغت 

ي اختباالتوضيحية ستحدد المدينة المناطق التجريبية المحتملة والمشاري    ع 
ر وتنفيذ جوانب خطة السياسة، بما يتضمن عىل سبيل المثال للبدء فن

ن المجتمع  ي مبادرة تحسي 
  . الخاصة بالعمدة  INVEST South/Westال الحض، الفرص فن

اتيجية الثالث ل   اتيجية . eTODاألولويات اإلسب  قسم خطة السياسة إىل ثالث أولويات إست 
ُ
 eTODبناء القدرة الداخلية الالزمة لدعم ( 1: ت

؛  eTODجعل ( 2
ً
ن مبادئ ( 3مطلوًبا وأكتر سهولة وأكتر عدال ي خطة شيكاغو لمختلف أنحاء المدينة eTODتضمي 

  3. فن

 

  eTODبناء قدرة المدينة لدعم  .1

ن القطاعات والوكاالت لدعم األهداف العديدة للتطوير الذي يركز عىل  ام  النقل  ال بد من وجود تنسيق كبت  بي  ن العادل، باإلضافة إىل وجود الت 
 . الشامل eTODسيلزم لضمان تحقيق الرؤية بناء البنية التحتية الالزمة لدعم .  بالتقييم، والمساءلة، والشفافية

ز القطاعات والوكاالتو eTODمواصلة عقد مجموعة عمل  التنفيذ والتنسيق ، من خالل إنشاء إضفاء الطابع الرسمي عىل التنسيق بي 
 .      رسمًيا أو أي هيئة استشارية أخرى eTODفريق عمل 

ز للمدينةتخصيص  ي الدوام الكامل التابعي 
ي وظيفة مدير  أحد موظفز

 عن إصدار  eTODللعمل فن
ً
بحيث يكون مسؤوال

ن مشاري    ع   . وبرامجه eTODتوصيات السياسة والتنسيق بي 

ي لتقييم إنشاء  التقييم والمساءلة
المستهدفة  eTOD، الذي يمكن أن يتضمن وضع أهداف تقرير األداء السنويونش   ETODإطار زمنز

؛ وإنتاج وحدات اإلسكان ميسورة التكلفة النقل  وتتبع القياسات مثل مؤرس  اإلسكان والقدرة عىل تحمل تكلفة 
آلثار البيئية؛ والنقل والخصائص الديمغرافية وصيانتها؛ وإمكانية الوصول؛ والتنمية االقتصادية، والصحة العامة وا

 . TODلسكان 

ي المستقبل eTODسجل أداء ل  إنشاء 
امج فن ن استخدامه لتقييم المشاري    ع والت  كاء الحكوميي     4. يمكن للمجتمع والش 

                                                             
ي الملحق  2020لعام  eTODلمزيد من التفاصيل عن كل أولوية، راجع خطة سياسة  3

ي للتنفيذ المتاح فن
 . “وˮالكاملة، باإلطار الزمبن

 من مينيابوليس 4
ً
 scorecard-development-work/equitable-rhttp://thealliancetc.org/ou: انظر مثاال

http://thealliancetc.org/our-work/equitable-development-scorecard/
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تسهيل التطوير 

 العادل 

اتيجية لالستفادة من  بغرض  النقل  األرض المملوكة ملكية عامة والساحات الشاغرة القريبة من مراكز وضع إست 

ي المملوكة ملكية عامة داخل مناطق 
 . المخصصة TODاالستفادة العامة، بما يتضمن نش  دليل لجميع األراضن

ن الموارد الحالية من مركز تكنولوجيا  الشاملة المزودة بآلة حاسبة eTODأداة رسم خرائط إنشاء  ي تجمع ما بي 
الب 

ي ( CNT)األحياء  ستساعد اآللة الحاسبة أعضاء المجتمع والمطورين عىل تحديد (. MPC)ومجلس التخطيط الحضن

 . المؤهلة واآلثار المحتملة eTODمواقع 

ي مختلف  المجتمعيةلمتطلبات وممارسات المشاركة التوحيد القياسي  المشاركة والتواصل
ذات الصلة بمشاري    ع التطوير والتخطيط فن

ي تم تطويرها بواسطة . إدارات المدينة
 Elevatedالبناء عىل مبادئ المشاركة وتوصياتها المتفق عليها، مثل الب 

Chicago واستخدام سياسات ومشاري    ع ،eTOD   كفرص الختبار ممارسات المشاركة الجديدة وتجريبها  . 

 .      وحالته eTODلتوصيل رؤية  أدوات للمراسلة وتثقيف الجمهورإنشاء 

 

  eTODجعل  .2
ً
ا، وأكبر سهولة، وأكبر عدال

ً
 مطلوب

كائها، دعًما لجهود التخطيط متعددة السنوات لمختلف أنحاء المدينة، اتخاذ العديد من الخطوات لضمان أن  مطلوب  eTODيمكن للمدينة ورس 

 من حيث تنفيذه
ً
ي األحياء المستهدفة، وأنه يسهل إنجازه وأكتر عدال

اتيجيات بما يتناسب مع ظروف السوق المحلية . فن سيتم تخصيص جميع اإلست 

ي األحياء 
وح فن ن ي لم يتم استثمارها تاريخًيا، مع تجنب التن

ي األحياء الب 
ي تسهيل التطوير فن

ي بالفعل من تماشًيا مع أهداف المدينة المتمثلة فن
ي تعابن

الب 

ي االستثمارات
وصيانتها، ودعم استخدام وسائل النقل متعددة  النقل  ويشمل هذا إنشاء إسكان ميسور التكلفة بالقرب من مراكز . زيادة ضخمة فن

ي كل من وضع السياسات وتطوير المشاري    ع
ن معايت  المساواة والصحة فن ام بتضمي  ن

 . النماذج، وااللت 

 . eTODعىل وضع السياسة ذات الصلة ب   تقييمات اآلثار عىل الصحة والمساواةتطبيق  السياسة

التقسيم إىل مناطق 

ي 
 واستخدام األراضن

ي  تكامل منطقة إنشاء 
ز
، النقل  لتعزيز متطلبات الكثافة، واالنتظار، والتطوير العادل بالقرب من مراكز  eTODف

 (. مثل القوة السوقية)والذي يتسم بالمرونة إزاء المناخ، عىل أن يتم تصميمها بما يتوافق مع ظروف األحياء 

ي استخدامات األبنية المرخصةالسماح للمزيد من 
ز
ي المرونة ف

ي فن
ي الطابق األرضن

 ، عن طريق السماح بالسكن فن

 .  المناطق التجارية واالنتظار بتنظيم االصطفاف الصحيح للسيارات إليضاح هذه االستخدامات اإلضافية المزيد من

ي جميع مناطق  للسكن متعدد العائالت الصغب  النطاقالسماح 
 . TODفن

التقسيم إىل مناطق 

 ذو الصلة باالنتظار
 . TODالخاصة بمشاري    ع  متطلبات انتظار الدراجاتتعزيز 

ي جميع مناطق  الحد األقىص من ساحات االنتظار المسموح بهاإنشاء 
مع تحديد  TODألعمال التطوير الجديدة فن

ي الدخل
ن منخفضن  عىل كاهل السائقي 

 .     األحكام، عند الحاجة، لخفض العبء الملق 

ي مشاري    ع 
فصل تكاليف أي ) TODالمطالبة بدفع تكاليف ساحة االنتظار أو إيجارها بشكل منفصل عن اإلسكان فن

 (. االنتظار عن اإلسكان

ن  ي قانون التقسيم إىل مناطقتضمي 
ز
ن خيارات النقل والحوافز المستدامة ف ، أي مطالبة المطورين بتنفيذ عدد معي 

  ، إلدارة الطلب عىل حركة المرورالنقل  من الخيارات والحوافز، مثل تصاري    ح 

كة السماح  تيبات وقوف السيارات المشب  ي مناطق  بب 
 .      TODلتلبية متطلبات االنتظار فن
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الوظائف والقوى 

 العاملة
ي سياسات التوريد وتنوع الموردينتعزيز 

ز
ة والمملوكة لألقلية  المساواة ف كات الصغت  لضمان استفادة الش 

ة الملونة من التطوير الجديد  هم من ذوي البش  ن وغت  ة السمراء والداكنة والسكان األصليي   . واألشخاص ذوي البش 

كات eTODمن خالل مشاري    ع  وظائف تتسم بالجودةإنشاء   . مع توفت  خط إمداد للسكان والش 

 مراجعة / تصميم

أعمال الهندسة 

 المعمارية

وع  الصحة، والفنون والثقافة، والمساواةالمطالبة بوضع اعتبارات بخصوص  ي التصميم عىل مستوى مش 
 . TODفن

 . eTODلمشاري    ع  تنظيم وتبسيط الحصول عىل موافقات المدينةيمكنها  هندسة معمارية إنشاء قوالب تصميم 

ن  النقل ي مناطق  البنية التحتية للمشاةتحسي 
عن طريق تحديد أولويات الموارد واستهدافها بناًء عىل الحاجة،  TODفن

 . والبدء بمخزون البنية التحتية لألرصفة الحالية

ن  ، خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقات أو وإيجاد الطرق النقل  مدى الوضوح وإمكانية الوصول إلشارات تحسي 

ية لغتهم  تكون الذين ال  ن  . األوىلاللغة اإلنجلت 

كةزيادة الوصول إىل  ونية، خيارات الحركة الخفيفة المشب  ي تتضمن مشاركة الدراجات ، والدراجات اإللكت 
، الب 

ونية  . وأجهزة السكوتر اإللكت 

لألشخاص ذوي اإلعاقات،  Metraو CTA إمكانية الوصول بالكامل لمحطاتتحديد أولويات التمويل إلتاحة 

ن الجدد   . ولتوفت  سعة استيعابية كافية للراكبي 

البنية التحتية الفائقة تحديد أولويات .  TOD، خاصة بطول ممرات حافالت خدمة حافالت عالية األداءضمان 

 بحث خيارات التطبيق العادل لسد حارات الحافالت. ومنها وداخلها  eTODإىل مناطق  الجودة للدراجات

ي الدخل عىل نحو غت  متناسب
ي ال تضن بالسكان منخفضن

 . والدراجات الب 

 اإلسكان

 
ي تتكون من  ، خاصة TODداخل مناطق  صيانة اإلسكان ميسور التكلفة غب  المدعوم

 . طوابق 4-2األبنية الب 

ي مناطق  تعزيز متطلبات القدرة عىل تحمل التكاليف وإمكانية الوصول
لتطوير السكن المدعوم من المدينة فن

TODي تتم عىل قانون المتطلبات ميسورة التكلفة
 . ، من خالل التحديثات الب 

ي مناطق لتتضمن أفضلية ( QAP)تعديل خطة التخصيص المؤهلة التابعة للمدينة 
ز
بناء اإلسكان ميسور التكلفة ف

TOD  ي الدخل بشكل كبت
 . ، خاصة للسكان منخفضن

ة، وأصول األحياء  واألعمال التجارية المنظمات المجتمعية،  حوافز وسياسات لصيانة والحفاظ عىلوضع  حوافز التطوير الصغت 

ي مناطق 
 . TODاألخرى فن

ي طلبات التقدم لتمويل المدينة eTODتحديد أولويات 
ز
ي تدعم اإلسكان والتنمية االقتصادية، بما يتضمن عىل  ف

الب 

 (. Neighborhood Opportunity Fund)سبيل المثال ال الحض، صندوق فرص الجوار 

ي مشاري    ع  للساحات العامةوضع حوافز 
 . eTODفن
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ز  .3 ي خطة شيكاغو لمختلف أنحاء المدينة  eTODتضمي 
ز
 ف

ي المراحل البدائية لخطتها 
ن توصيات إجراء . األوىل لمختلف أنحاء المدينة خالل عقود ظلت شيكاغو فن ي عملية التخطيط  eTODيمكن تضمي 

مبكًرا فن

ي 
ن تقييمات الصحة والمساواة إىل تحديد أولويات االستثمار فن والتعرف عىل  النقل  لمختلف أنحاء المدينة ويوض بذلك، وذلك بداية من تضمي 

 . النقل  الفرص المحددة القريبة من مراكز 

ي    
استخدام األراضن

 والتقسيم إىل مناطق

كاؤها بإجراء  ز األعراقإنشاء عملية تقوم عىل أساسها المدينة ورس  بشأن  تقييمات المساواة الصحية والمساواة بي 

ي وقرارات التقسيم إىل مناطق
 . خطط استخدام األراضن

ي األحياءإنشاء إطار 
ف  لخطط استخدام أراضز م بأهداف المساواة والمرونة والتنوع، وتعت  ن ي تلت 

بالفرص المحددة الب 

 . الجغرافية TODعىل وجه الخصوص داخل مناطق 

 النقل 
ي 
ي النقل  تحديد أولويات االستثمارات فن

ي الخطة الخاصة بمختلف أنحاء المدينة ، وركوب الدراجات، والمش 
 . فن

ز الصحة والسالمة الصحة والسالمة ي الخطة الخاصة بمختلف أنحاء المدينة تضمي 
 . فن

 

لقد حدث الكثت  عىل مدار الثمانية عش  شهًرا الماضية منذ االنعقاد األول لفريق عمل   . حان الوقت التخاذ إجراء جريء بشأن المساواة

eTODي وضع خطة السياسة هذه
ن األحداث الرئيسة انتخاب العمدة . ، األمر الذي أثر فن ي  والتنصيب  Lori E. Lightfootوكان من بي 

والتحوالت فن

ي الصحة واألمن االقتصادي آلالف من سكان شيكاغو، . قيادة اإلدارات
ا فن
ً
ا عميق ً ا اآلثار المدمرة لجائحة عالمية أثرت تأثت 

ً
وقد استشعرت المدينة أيض

ة الملونة ي ممارسات يواصل السكان من مختلف أنحاء المدينة مظاهرات د. ال سيما األشخاص ذوي البش 
 باإلصالح فن

ً
ن األعراق مطالبة اعية للعدالة بي 

نتج عن اإلرث المستمر من العنضية المنهجية فوارق اجتماعية واقتصادية عميقة 
َ
امج الحكومية حيث ت ي مجموعة من الت 

طة وفن جهاز الش 

ة السوداء والداكنة  .  للمجتمعات من ذوي البش 

ي التفك
ام بمسار عمل جديد . ت  واتخاذ إجراء لقد حان الوقت للتحىلي بالجرأة فن ن ربما لم تكن المدينة مستعدة من قبل مثلما هي مستعدة اآلن لاللت 

وة المجتمعية للجميع بغض النظ ي مدينتنا، ويوفر مسارات بناء التر
م بوضع نهاية لسياسة الفصل العنضي فن ن ر عن يرتكز عىل سلطة المجتمع، ويلت 

ة أو خط  من خالل قرارات السياسة الرشيدة . ز المجتمعات الصحية لسد فجوة األمد المتوقع لحياة الممارسات العنضية، ويعز النقل  لون البش 

ي تقدم فيها خدمات 
ي المواقع الب 

ي تتضمن هذه القيم، يمكن للتطوير الذي يتم فن
امج الب  ومن المقرر أن يفيد بشكل  النقل  واالستثمارات ووضع الت 

 . أم ال  النقل  يكاغو، بغض النظر عما إذا كانوا يسكنون بالقرب من مراكز أكتر فاعلية جميع سكان ش

 

 

 

 


