
Sunnyside Yard Master Plan

انیسایدصعملیة التخطیط الرئیسیة لساحة السكة الحدیدیة 

االجتماع العام الثاني 
تقریر الملخص العام
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ملخص شامل

:  تُعد فرصة إلنجاز ما یليصانیسایداعتبر المشاركون في االجتماع العام أن الخطة الرئیسیة لساحة السكة الحدیدیة 

.  تصمیم مجتمع تكون فیھ المباني والشوارع واألماكن العامة متناسبة بسالسة مع األحیاء المحیطة•

.  والمجتمعات المحیطة بھا عبارة عن بیئة مستدامةصانیسایدتجربة البنیة التحتیة الخضراء المبتكرة لجعل ساحة السكة الحدیدیة •

.  الجدد والحالیینكوینزتشیید مساكن میسورة التكلفة والحفاظ علیھا لسكان ویسترن•

.    صانیسایدإنشاء مساحة مفتوحة یسھل على السكان الوصول إلیھا من جمیع جوانب ساحة السكة الحدیدیة •

.  توفیر مرافق في الحدائق والمساحات المفتوحة لتلبیة االحتیاجات المتنوعة للمجتمعات المحیطة•

:  صانیسایدمھام إضافیة ترتبط بعملیة التخطیط الرئیسیة لساحة السكة الحدیدیة 

ورش العمل الموضوعیة •

مساًء 8مساًء إلى 6أبریل، من 8االثنین الموافق: التصمیم الحضري•

مساًء 8مساًء إلى 6الموافق أبریل، من 9الثالثاء : المساحات المفتوحة•

مساًء  8مساًء إلى 6أبریل، من 30الثالثاء الموافق : االستدامة والبنیة التحتیة الخضراء•

مساًء  8مساًء إلى 6مایو، من 1األربعاء الموافق : وسائل النقل•

وضع جدول للفعالیات المجتمعیة خالل الفترة من مایو إلى أغسطس  •

مناقشات المائدة المستدیرة   •

www.sunnysideyard.nycالمقبلة، یرجى زیارةلمزید من المعلومات حول المشروع والفعالیات

http://www.sunnnysideyard.nyc/
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:الوقت والتاریخ

مساًء إلى 6، من 2019مارس 26
مساءً 9

:المكان

PS 166 Q Henry 
Gradstein 

Elementary School

:بنود االجتماع

الث عرض تقدیمي تعریفي ثم عقد ث
:ورش عمل حول ما یلي

التصمیم الحضري•

وسائل النقل•

المساحات المفتوحة•

صانیسایداالجتماع العام الثاني لتطویر ساحة السكة الحدیدیة 
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*محل اإلقامة العمر

بیانات من استطالع الرأي الذي أجري خالل االجتماع العام الثاني
بروكلین، وأماكن أخرى في ھایتس، وكراون ستوي، وبید برونكسسكان ساوث ”مناطق أخرى في مدینة نیویورك“تشمل *

%2،18>
%8،19-24 

%32،25-34

%17،35-44

%17،45-54

%10،55-64 

15% ،65
عاًما أو أكبر

فالشینغ، 2%
، مدن أخرى 10%

في نیویورك

وودساید، 8%

كیلزدوتش، 3%
ھایتس، جاكسون 7%

صانیساید، 25%

صانیساید، 7%
جاردنز

أستوریا، 26%

، لونغ 13%
سیتيآیالند

فرد200حضر االجتماع العام الثاني أكثر من 
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نظرة عامة



Sunnyside Yard Master Plan6

االفتتاحيالتقدیميالعرض 

ضوة اللجنة تحدثت ع. جرینبرغروشارون لوسكینوالرئیستین المشتركتین للجنة التوجیھیة إلیزابیث Amtrakمجلس المدینة وشركة بدأت األمسیة بكلمة من ممثلي
، عن مشاركتھا كواحدة من السكان المحلیین وقائدة في عملیة 1ورئیسة المجلس المحلي ستاینواي، رئیسة قطاع تحسین األعمال في تورنیاليالتوجیھیة المحلیة ماري 

.التخطیط حتى اآلن
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.ھذا الرابطكامالً على موقعنا على التقدیميیمكنك االطالع على العرض 

:  التقدیميفیما یلي بعض النقاط البارزة الرئیسیة في العرض 

ینة نیویورك ومدكوینزإلى ویسترن صانیسایدساحة السكة الحدیدیة تتیحھاالفرص التي •
والمنطقة 
oاستیعاب المساحة العامة والسكن بأسعار میسورة التكلفة
oالتحول إلى مركز إقلیمي للوظائف الجدیدة
oجیا الحضریة العمل كموقع اختباري لالبتكارات في البنیة التحتیة الخضراء والتكنولو

الذكیة ووضع تصمیم حضري أفضل
بما في االستخدامات المحتملة للساحة التي تعكس أولویات المجتمع واالحتیاجات العامة،•

ف ذلك وسائل النقل والمساحات المفتوحة والسكن بأسعار میسورة التكلفة والوظائ
، بما في انیسایدصكیف یفكر فریق التخطیط في التصمیم الحضري لساحة السكة الحدیدیة •

ذلك ما یلي 

o طرق ربط الشوارع الحالیة بالسطح المحتمل تشییده
oدور المساحات الخضراء وأنواع المباني والكثافة
o  حجم الشوارع والمربعات السكنیة

االفتتاحيالتقدیميالعرض 

سیة لساحة السكة الحدیدیة الفریق االستشاري الذي یقوم بتطویر الخطة الرئیسیة، لجمیع الحاضرین نظرة عامة على عملیة التخطیط الرئی، رئیستشاكرابارتيقدم فیشان 
لتي تم إنجازھا حتى وتناول المشاركة المجتمعیة ا. ، مع توضیح السبب في أن التخطیط طویل األجل في ھذا الموقع یمثل فرصة فریدة للمدینة واألحیاء المجاورةصانیساید

.حلیل التخطیط حتى اآلننتائج تًضااآلن وكیف أظھرت العمل والمبادئ التوجیھیة العشرة لعملیة التخطیط التي وضعتھا اللجنة التوجیھیة واالجتماع العام األخیر، وتناول أی

https://sunnysideyard.squarespace.com/s/SSY_PM02_Opening-Presentation_Publication.pdf
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حددة استخدمت االجتماعات مساحات الجلسات الجانبیة التي أتاحت الفرصة لمناقشة موضوعات م
قبلیة على بالتفصیل والمشاركة المباشرة من جانب المشاركین حول تأثیر الخطة المستأولولیةذات 

.مدخالت المجتمع

AÜǼẪṞ ŞŰȀȚẪṞ ÄŰṞ

ĄSV  ŞÊÜÊÜUẪṞ ŞẤŰẪṞ ŞUSŰ ḜĂ ȲẲǄÀẪṞǄ ŞUǄṠẮÀẪṞ Ŝ SUSŰÀẪṞ ÄSȚUPǄ ȲÀṠȚÀȀẪ ŞȀẄẮÀẪṞ ŞẴÊÜUẪṞ ÄǼĂ �ṞǄĄPǄ ẨÜÊSŰÊ
ȲẲǄÀ ẦẤ ḜĂ ƯǼŸṠ ȂP Ś ȚÊ ḜṠẪṞ Ŝ ẸÊǼŰṠẪṞ.

ŞUǄṠẮÀẪṞ Ŝ SUSŰÀẪṞ

ƯǼŸÀẪṞ ḜĂ ḜĄSꞋÀẪṞ ȂÊꞋ Ŝ SĂSŰÀẪṞǄ ḜĄSꞋÀẪṞ �ṞǄĄPǄ ŞẮȀṠÛÀẪṞ ŞĂSTẤẪṞ Ŝ SÊǄṠŰÀ ƯÊTÞṠ ÉÜÀ ÄǼĂḜUȀẪ ÄSZẪṞ
ÃṚṞǄȚPǄ .ŞẮȀṠÛÀẪṞ ḜĄSꞋÀẪṞ �ṞǄĄỂ ȲẲṞǄÀẪṞǄ ŞĂSTẤẪṞ ȂÞŲꞋ ȲÀṠȚÀẪṞ Ŝ ẸÊẄẮṠ ĔȀỹ A ǺƯZṠẪṞǄ Ŝ SỹSẮṠƯĖṞǄ

ÜÊSŰÊĄSV  ŞÊÜÊÜUẪṞ ŞẤŰẪṞ ŞUSŰ ḜĂ ṦÜÜUÀẪṞ.

ĚƯẄUẪṞ ÄÊÀV ṠẪṞ

�ĄÊǄẤ ȂƯṠŰÊǄ ẦǄU SÀÊẪSU Ũ SÛŲỂṞ Ŝ ĖSẴṠĄṞ ẶƯX ẦǄU Ŝ SĄSÊꞋẪṞ ŞẤƯSŲÀṞ ǄP Ŝ STÊÜUṠẪṞ �ṞǄĄPǄ Ŝ ṞƯÊÊẒṠẪ
�ĄÊǄẤ ȂṠŰÊǄ ḜĂ ẦẴĄẪṞ ẦṚSŰǄ ȂÊŰUṠẪ SÀÊẪSU SǼṠŰṞƯÜ ÄṠṠ ḜṠẪṞ .ŰUṠ ĔȀỹ Ŝ SẴÊȀZṠẪṞ ȲÀȚ ẦẴĄẪṞ ẦṚSŰǄ Ŝ SĄÊ

ŞẴXĄÀȀẪ ŞUƯṠẴÀẪṞ  .

ẦẴĄẪṞ ẦṚSŰǄ

التعلم والحوار: الجلسات الجانبیة
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المساحات المفتوحةورشة
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ورشة العمل للمساحات المفتوحةنظرة عامة على

ع فيأبرز النقاط في العرض التقدیمي الذي قدمتھ الني ماكینون، مھندسة تنسیق مواق
:Nelson Byrd Woltz (NBW)

ھات ھناك العدید من النماذج المختلفة للمساحات المفتوحة، بما في ذلك الساحات والمنتز
.والحدائق الھادئة والحدائق البیئیة وما إلى ذلك

سایدطلب االجتماع العام األول للخطة الرئیسیة لساحة السكة الحدیدیة صانی•
من الحاضرین تحدید األنواع التي یفضلونھا ووجدوا أن 2018)أكتوبر (

.الحدائق الھادئة والحدائق البیئیة تحتل المرتبة األولى
ا یمكن أن تستوعب الحدائق والمساحات الخضراء بأحجامھا المتنوعة أنواعً •

:مختلفة من األنشطة والمرافق
مام وقد تحتوي على أماكن لالستجالسكان من أماكن بعیدة،الكبیرة تجذب الحدائق •

الھادئ أو النشط، ویمكن أن تستضیف الفعالیات الكبیرة والمحالت
ة تصل تقدیم برامج متنوعة وتمیل إلى جذب السكان من مسافالمتوسطةتدعم الحدائق •

ق أو الحدائوعادة ما یتمثل ھذا النوع من الحدائق في حدائق األحیاء. إلى نصف میل
.الطویلة أو الممرات الخضراء

ویمكن ،السكان بشكل یومي، ومحبي الفن العام واللعبالصغیرة تستضیف الحدائق •
استخدامھا كموقع ترویجي

:  لتالیةالقیود والتحدیات اینطوي تشیید المساحات الخضراء فوق السطح على•
أنواع النباتات ومتطلبات عمق التربة•
على كامالً على موقعناالتقدیميیمكنك االطالع على العرض تعقیدات تشغیل السكك الحدیدیة وتأثیرھا على إمكانیة البناء•

.  ھذا الرابط

https://sunnysideyard.squarespace.com/s/190321_SSY_PM02_Workshop-Deck_Landscape_FINAL_reduced.pdf
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ورشة العمل للمساحات المفتوحةنظرة عامة على

سایدصانیتصمیم مساحة مفتوحة في ساحة السكة الحدیدیة -نشاط 
أفراد5-7مشارًكا في مجموعات من 80•
احات حدد المشاركون من المجتمع المواقع المثالیة للحدائق والمس•

قات المفتوحة بأحجام واستخدامات مختلفة، وذلك باستخدام ملص
أفدنة وفدانین 5أفدنة و10تمثل مساحات افتراضیة تشغل 

.  فدانا من المساحات المفتوحة50بمساحة إجمالیة تبلغ 
یھا حدد المشاركون وسائل الراحة والتسھیالت التي یرغبون ف•

وخططوا لحدائق محددة الغرض وكانت تشمل على وجھ 
.صانیسایدساحة مساحات مفتوحة فيالعموم

تم عقد مناقشة جماعیة صغیرة تحت إشراف المجموعة الكاملة•
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ورشة المساحات المفتوحةنتائج
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ملخص| الموقع المفضل للمساحات المفتوحة . 1

:ھامساحة مفتوحة فییرید السكان تشییدمواقع 5أھم
)حدیقة طویلة(الممر األخضر المركزي 1.
لجنوب أو باتجاه اصانیسایدحدیقة كبیرة بالقرب من 2.

الشرقي
لوداتيلوي زیادة مساحة متنزه3.
متنزه سنترال بارك4.
صانیسایدساحةالمتنزھات القریبة من محیط5.
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عینات من خرائط المشاركین في ورشة المساحات المفتوحة
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التخطیط المفضل للمساحة المفتوحة

.ومسارات الدراجات والمضمارالھادئة، وقاعات الفعالیات،الحدائقثالثة أنواع كان المشاركون یرغبون بھا ھي أھم



Sunnyside Yard Master Plan16

إلیھاالوصولیسھل

النقلوسائلمنقریبة
اإلسكانلجمیعصغیرةحدائق

جیدةإضاءة

الحمامواستخدامالطعامبتناولتسمح

خصائص المساحة المفتوحة

:نا إلیھاالنتائج التي توصلوفیما یلي. التي یریدھا السكان في المساحة المفتوحة الجدیدةالخصائصسؤاالً عن طرحنا

توفیر حاجز عن منطقة األعمال 
سیتيآیلندلونغ الصناعیة وحي

للمشيومتاحةآمنة
وفیرةأشجار
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تعلیقات أخرى على المساحة المفتوحة

.لیھا في االجتماعات المقبلةواألسئلة أثناء التحلیل لالعتماد عیستخدم الفریق ھذه التعلیقات. التعلیقات األخرى على المساحة المفتوحة إلى فئتینتنقسم

الملكیة واالستخدام. 1
أم المدینة أم الجھة المسؤولة عن التطویر؟صانیسایدساحةمن مالك الحدیقة؟ سكان منطقة•
تؤدي إلى إحداث تغییر كبیر في قیمة األرض المحیطةھناك رغبة توفیر مساحات مفتوحة ال•
المجتمعات المحیطة بالساحةیجب أن یعكس التخطیط تنوع•
للطالبLaGuardia Community Collegeحول مدرسةیجب أن توفر الخطة مساحات مفتوحة•
یسھل على المجتمعات المحیطة الوصول إلیھاھناك رغبة في إنشاء مساحة مفتوحة•
قابلة لالستخدام مؤقتًا أثناء تطویر المرحلة األولىھناك رغبة في إنشاء مساحة خضراء•

العالقة بالمنطقة المحیطة أو الناحیة المعماریة. 2
كحاجز ألنفاق الریاح؟ھل یمكننا استخدام المساحة الخضراء•
توجد مخاوف من امتداد ظالل المباني•
بنھر نیوتن كریكصانیسایدساحةفيھناك رغبة في ربط المساحة الخضراء•
منھاأو بالقربفي المنطقة المحیطة من المساحات المفتوحةمحلیة، إن وجدت،ھناك رغبة في وجود خدمات تجزئة•
بالقرب من الحدائقال یرید المشاركون وجود متاجر ضخمة•
بالساحة لجعل المكان سلًساتجب مراعاة تضاریس األرض المحیطة•
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التصمیم الحضريورشة



Sunnyside Yard Master Plan19

نظرة عامة على ورشة التصمیم الحضري

بیسوم راب، مصمم في مؤسسةسكایالرقام
Practice for Architecture and Urbanism (PAU)،

:بتقدیم عرض تقدیمي
مثل ،فوق السكة الحدیدیة في الساحةھناك ظروف تزید من تعقید إنشاء سطح•

قیتخطوط السكك الحدیدیة التي ما زالت تعمل وخطوط الكھرباء العلویة والتو
.الالزم لإلنشاء

لة تغییریقوم فریق التخطیط والتصمیم باستكشاف طرق مختلفة لمعالجة مشك•
مبتكرة في االرتفاع من مستوى الشارع إلى السطح في المستقبل، وذلك وفق أمثلة

:أنحاء العالم مثلجمیع
في برشلونةغویلحدیقة •
في سیاتلمتنزه النحت األولمبي بمتحف الفنون•

)  FAR(شرح مفاھیم التخطیط الرئیسیة مثل النسبة بین المساحة والطوابق•
التي الحضريمبادئ التصمیمسكایالرتناول . والعالقة بین ارتفاع المبنى والكثافة

لة وسرد مجموعة واسعة من األمث. تؤثر على شعورك بالمباني وأنت تمشي بھا
.لتوضیح ھذه المفاھیمكوینزأنواع المباني المختلفة في على

. ھذا الرابطكامالً على موقعنا على التقدیمياالطالع على العرض یمكنك

https://sunnysideyard.squarespace.com/s/SSY_PM02_Urban-Design-Workshop_reducedsize.pdf
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نظرة عامة على ورشة التصمیم الحضري

صانیسایدتصمیم شكل ومظھر ساحة-األنشطة 
أفراد 10-8مشارًكا في مجموعات من120•
ة استخدم المشاركون الملصقات لعرض سیناریوھات الكثاف•

المفضلة بناًء على (FAR)والنسبة بین المساحة والطوابق 
.كوینزأمثلة في أحیاء موجودة حالیًا في

استخدم المشاركون من المجتمع الملصقات في اإلشارة إلى •
المكان الذي یرغبون في رؤیة المباني العالیة والمتوسطة

صانیسایدوالمنخفضة في ساحة
ة، كتب المشاركون من المجتمع أفكارھم لالستخدامات المختلف•

ناء ومواقع وسائل الراحة، وأضافوا تعلیقاتھم حول الكثافة وب
.المرتفعات

تم عقد مناقشات جماعیة صغیرة تحت إشراف المجموعة •
.الكاملة
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ورشة التصمیم الحضرينتائج
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لونغ آیلند سیتيحيفي% 100/النسبة بین المساحة والطوابق2: 1السیناریو 

سیتيآیلندلونغ حيفي100%/النسبة بین المساحة والطوابق2: 4السیناریو 

صانیسایدفي /50%النسبة بین المساحة والطوابق3: 2السیناریو 

جاكسون ھایتس/50%النسبة بین المساحة والطوابق4: 4السیناریو 

سیتيآیلندلونغ حيفي/50%النسبة بین المساحة والطوابق5: 6السیناریو 

أستوریافي/25%النسبة بین المساحة والطوابق6: 2السیناریو 

كورونافي/25%النسبة بین المساحة والطوابق7: 4السیناریو 

الخیارات التفضیلیة للكثافة. 1

.ملصقات لتحدید تفضیالتھ4وحصل كل فرد على . المفضلة للمشاركینسیناریوھات الكثافةطرحنا سؤاالً حول أي من ھذه الصور تمثل 
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عینات من خرائط المشاركین في ورشة التصمیم الحضري

. مرتفع ومتوسط ومنخفضطرحنا سؤاالً حول األماكن التي یفضل فیھا المشاركون إجراء تطویر بمستوى 

المستوى المنخفض= الصفراءالملصقات | المستوى المتوسط = الخضراءالملصقات | المستوى الشاھق= الحمراءالملصقات 
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7

6

4

3

3

2

2

2
1

الخیارات التفضیلیة الرتفاع المبنى2.

ة التي ظھرت داخل كل فیما یلي المواضیع الرئیسی. مرتفع ومتوسط ومنخفضطرحنا سؤاالً حول األماكن التي یفضل فیھا المشاركون إجراء تطویر بمستوى 
.مجموعة

یجب أن یقترب المبنى المنخفض من محیط الساحة لتجنب إسقاط الظالل على المباني الحالیة 

صانیساید/وودساید/أستوریاوأقرب مبنى منخفض منسیتيأیالندلونغ أقرب مبنى شاھق من

مباني األصغر تجنب إسقاط الظالل على األحیاء المحیطة والیجبفي حالة تشیید مباني شاھقة في وسط الساحة،

وسائل النقل إنشاء مجموعة مباني بالتصمیم العنقودي حول الطرق والجسور الحالیة لتشجیع التنمیة الموجھة ل

أقرب مبنى شاھق من تقاطع وسائل النقل الرئیسیة

ینبغي نشر المباني الشاھقة والمنخفضة في جمیع أنحاء الموقع 

طح إلى إسقاط ینبغي توفیر مزید من التغطیة للموقع في حالة المباني المنخفضة بحیث ال یؤدي ارتفاع الس
المجتمعات المجاورة الظالل على

نشر المباني على النمط العنقودي لزیادة المساحة المفتوحة 

زئة في مباني متعددة االستخدامات متوسطة االرتفاع مع مساحة تجاریة أو مجتمعیة أو مساحات للبیع بالتج
الطابق األرضي 
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تعلیقات عامة: التصمیم الحضري

الجتماعات التعلیقات واألسئلة أثناء التحلیل لالعتماد علیھا في ایستخدم الفریق ھذه. فئات4ضمن التعلیقات والمخاوف األخرى على وجھ العمومتندرج
.المقبلة

:المنطقة المحیطة والھندسة المعماریة1.
متكاملة للغایة وسلسة وسط األحیاء المحیطة بھاصانیسایدبناؤھا في ساحةیجب أن تكون المباني التي یتم•
بشكل جید إلى الساحة من األحیاء المحیطةھناك رغبة في وجود نقاط وصول مصممة•
العامة الحالیة والمناظر الطبیعیة الخالبةھناك رغبة في الحفاظ على المساحات•

:التكلفة المیسورة والملكیة2.
التكالیفھناك تركیز مستمر على أھمیة انخفاض•
كآلیة للسماح بملكیة المجتمع لھذه األراضي(CLT)المجتمعھناك اھتمام بإنشاء صندوق ألراضي•
ربحیة للمشاركة في المشاریع المقبلةھناك اھتمام بإشراك جھات تطویر غیر•
المنازل لمن یعیشون بالفعل في المجتمع المحیط أو الفنانین أو كلیھماھنا رغبة في تخصیص بعض الوحدات أو•
كیف سیكون شكلھا یا ترى؟-صانیسایدوحدات صغیرة في ساحةھناك رغبة في إعادة تخیل وجود•
احتیاجات المجتمعات المحلیةھناك رغبة في تشیید بناء جدید یلبي•
ھیئة اإلسكان بمدینة نیویوركدورالتركیز على الحفاظ على•
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)تابع(تعلیقات عامة : التصمیم الحضري

:التخطیط لوسائل النقل وتصمیمھا3.
أن تكون التنمیة بحیث یتم وضع الكثافة األعلى في أقرب نقطة من تنمیة وسائل النقل ویجباالھتمام بالتنمیة الموجھة نحو وسائل النقل،•

موجھة نحو وسائل النقل مع الحفاظ على المساحة العامة
الصناعیة نحو الجنوبھناك اھتمام إلعادة تقییم عملیة تقسیم المواقع لمنطقة األعمال•
یجب تخصیص مسافات بین المباني للحفاظ على المساحات المفتوحة •
للسكك الحدید لتحویل تدفق الركاب من مترو األنفاق آیالندھناك احتمال لزیادة الوحدات السكنیة حول محطات طریق لونغ •
كوینزإلى مركز للتجارة أو األعمال في صانیسایدھناك فرصة لتحویل ساحة•
یفضل المشاركون الطرق ثنائیة االتجاه عن الطرق أحادیة االتجاه ألنھا أسھل في الحركة وأفضل لسیر األعمال •
عبَّر المشاركون عن الحاجة إلى استیعاب االستخدامات المحتملة أوالً من أجل مناقشة الكثافة والشكل أو المظھر العام •

:االستدامة4.
یجب أن تكون مواد البناء مستدامة ومتنوعة مع االبتعاد عن استخدام الزجاج فقط•
)مثل إعادة استخدام میاه األمطار(ھناك اھتمام بتحویل أسطح المنازل إلى حدائق وبنیة تحتیة صدیقة للبیئة •
یجب االستثمار في الطاقة الشمسیة أو طاقة الریاح لتشغیل المباني أو المنشآت •
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وسائل النقلورشة
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نظرة عامة على ورشة وسائل النقل

وینزكورشة وسائل النقل نظرة عامة على طریقة انتقال السكان حالیًا في ویسترن قدمت•
وأنواع التدخالت التي تخضع للتحلیل حالیًا كجزء من الخطة

.  زكوینالرئیسیة لتحسین وسائل النقل في ویسترنصانیسایدلساحةالرئیسیة
دقیقة، ووقت لإلجابة عن األسئلة، واستطالع رأي45الجلسة من عرض تقدیمي لمدة تألفت•

ویسترنلتجمیع المدخالت حول التحسینات والتدخالت المخطط لھا لتطویر وسائل النقل في
.  كوینز

.ھناكامالً التقدیمياالطالع على العرض یمكنك•

https://sunnysideyard.squarespace.com/s/SSY-MP_PubMtg2_Mobility-Workshop-Deck_FINAL.pdf
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ورشة وسائل النقلنتائج
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ما أكثر جزء تھتم بھ في نظام وسائل النقل؟: 1السؤال 

.یومیةرحالت القطار الوالحافالتھو أھم جزء على اإلطالق بین وسائل النقل ثم باستخدام مترو األنفاق كان الجزء المتعلق 

استخدام مترو االنفاق 

ذوي وسائل متوافقة مع قانون األمریكیین
حركة المروراإلعاقة 

الحافالت

رحالت القطار الیومیة

البنیة التحتیة للدراجات

الشوارع

النقل الجماعي

أرصفة مشاة 

مصاعد لمترو األنفاق
وسائل مواصالت في الشارع
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ما الجزء الذي یحتاج إلى عمل أكثر في نظام وسائل النقل؟: 2السؤال 

مرة أخرى المرتبة مترو األنفاق احتل •
األولى بین اإلجابات عن ھذا السؤال ثم 

.رحالت القطار الیومیةوالحافالت

أولویة عندما طرحنا سؤاالً عن كیفیة ترتیب•
ا ھي ھذا العمل، كانت اإلجابة األكثر انتشارً 

.  توسیع خطوط مترو األنفاق

:  تتضمن اإلجابات البارزة األخرى ما یلي•

كك بناء محطة لطریق لونغ آیالند للس•
صانیسایدساحةالحدید في

صیانة مترو االنفاق•

(BRT)تخصیص حافلة نقل سریع •
للتوجھ إلى األحیاء الخارجیة التي ال
تغطیھا خطوط المترو أو تضم عدًدا 

.  الخطوط إلیھاقلیالً من

أرصفة أكثر أمانًا 
%3 ةالنقل الجماعي میسور التكلف

%3 حركة المرور في الشوارع 
%3

موقف سیارات 
%3

مصاعد لمترو األنفاق 
%3

 LIRR(رحالت القطار الیومیة 
NJ Transit)وAmtrakو

%10

الحافالت 
16%

نظام مترو االنفاق 
53%
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تدخالت لتطویر وسائل النقل؟3ما أھم 3:السؤال 

تدخالً محتمالً وطلبنا 23حصل المشاركون على قائمة تضم 
وصلنا إلى وھكذا ت. منھم ترتیب أولویاتھم األولى والثانیة والثالثة

:خیارات، وھي كما یلي3أفضل 

حتى یزداد عدد القطاراتترقیة إشارات مترو األنفاق 1.
التطویر الجدید على وسائل النقلتركیز 2.
أفضلةخدموتحسینھا لتقدیم إعادة تصمیم شبكة الحافالت3.
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ما أھم التغییرات التي ترید إدخالھا على نظام النقل لدینا خالل األربعین 4:السؤال 
القادمة؟عاًما

:خیاًرا28اختیارات قدمھا المشاركون من بین 5فیما یلي أھم 

بإضافة خطوط ومحطات جدیدةتوسیع مترو األنفاق 1.
بین شبكات السكك الحدیدیةتواصلإنشاء آلیة 2.
لمحطات القطاراتمصاعدإنشاء 3.
عتوسیوكھرباءتحویل أسطول الحافالت بأكملھ إلى ال4.

(BRT)استخدام حافالت النقل السریع 
نظام اإلشاراتإصالح 5.
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تعلیقات إضافیة: وسائل النقل

.فة، مع مراعاة عدد من الوسائل المختللتخطیط المكان القریب من وسیلة النقلكان من الواضح أن األولویة كانت •
، وإجراء الغواردیاوحتى بروكلینوصوالً إلى G، تضمنت االقتراحات توسیع القطار بمترو األنفاقفیما یتعلق •

.، وإدخال خط جدید للقطارات7إصالح شامل للقطار 
حافالت ، أراد المشاركون الحصول على خدمة أفضل في الحي الجدید، وتخصیص ممرات للبالحافالتفیما یتعلق •

.واستخدام الحافالت الكھربائیة(BRT)وحافالت النقل السریع 
ة من ذوي االحتیاجات الخاصة في مرحلة مبكرة من عملیممرات المشاة وتضمین مسارات الدراجاتھناك رغبة في •

.التخطیط
تتسبب في تكدس مثل مركبات التوصیل التي(المزدوجة تقلیل مواقف السیاراتفیما یتعلق بالسیارات، ھناك رغبة في •

بالحد األدنى من مواقف السیاراتواالكتفاء ) مروري بالشوارع
.قتالتي تتطور مع تغییر استخدام السیارة بمرور الومساحات سھلة التكیف للسیارةھناك اھتمام باستخدام •
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)تابع(تعلیقات إضافیة : وسائل النقل

نفاق األمریكیین ذوي اإلعاقة على محطات مترو األكان ھناك اھتمام بمراعاة ذوي االحتیاجات الخاصة مع تطبیق قانون•
، بجانب مراعاة تكلفة (Access-A-Ride)واالستمرار في إعطاء األولویة إلى خدمة االنتقال عبر وسائل النقل العام 

.النقل والمعیشة في مدینة نیویورك
وصوالً إلى وطمع مد الخطالوصول إلى المناطق التي ال تتوفر فیھا حالیًا خیارات نقل كافیةكانت ھناك أیًضا رغبة في •

.على وجھ التحدیدبروكلینو الغواردیا
صینیةأنظمة النقل الكانت ھناك اقتراحات لمراجعة . عند وضع الخطةالدراسات السكانیة وأنماط التنقلینبغي مراعاة •

.لالستفادة من أفكارھم وخبراتھمعمال النقل الحالیین وكذلك االستفادة من والیابانیة،
.تحسینات لوسائل النقل المتعددةتوصلت النتیجة النھائیة إلى أن أي خطة یجب أن تشتمل على •
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والخطوات المقبلةاالستنتاجات
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ملخص شامل

:  ة إلنجاز ما یليتُعد فرصصانیسایداعتبر المشاركون في االجتماع العام أن الخطة الرئیسیة لساحة السكة الحدیدیة 
.   تصمیم مجتمع تكون فیھ المباني والشوارع واألماكن العامة متناسبة بسالسة مع األحیاء المحیطة•
یطة بھا عبارة عن والمجتمعات المحصانیسایدتجربة البنیة التحتیة الخضراء المبتكرة لجعل ساحة السكة الحدیدیة •

.   بیئة مستدامة
.   الجدد والحالیینكوینزتشیید مساكن میسورة التكلفة والحفاظ علیھا لسكان ویسترن•
.    ایدصانیسإنشاء مساحة مفتوحة یسھل على السكان الوصول إلیھا من جمیع جوانب ساحة السكة الحدیدیة •
.توفیر مرافق في الحدائق والمساحات المفتوحة لتلبیة االحتیاجات المتنوعة للمجتمعات المحیطة•

:  صانیسایدمتابعة الخطة الرئیسیة لساحة
ورش العمل الموضوعیة •

مساًء  8مساًء إلى 6أبریل، من 30الثالثاء الموافق : االستدامة والبنیة التحتیة الخضراء•
مساًء  8مساًء إلى 6مایو، من 1األربعاء الموافق : وسائل النقل•

وضع جدول للفعالیات المجتمعیة خالل الفترة من مایو إلى أغسطس  •
مناقشات المائدة المستدیرة   •

www.sunnnysideyard.nycالمقبلة، یرجى زیارةلمزید من المعلومات حول المشروع والفعالیات
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