
من ُهم المشاركون؟

كيف قمنا بإشراك المجتمع؟

مسودة مفهوم التصميم – نوفمبر/تشرين الثاني 2018

كيف شاركوا؟

كيف يستجيب المجلس؟عمَّ تحدثوا؟

كان من بين المشاركين أصحاب األعمال والمقيمين والعاملين 
والزائرين وحضور مجموعات المجتمع.

أعطى 104 أشخاص مالحظاتهم حول مفهوم التصميم
وقع 378 شخص على عريضة مجتمعية

أرسلنا 6801 رسالة إلى عناوين محلية 
استبيان ‘ادِل برأيك’ كان متاحاً عبر اإلنترنت لمدة 4 أسابيع 
تّم تنظيم 3 جلسات معلومات في الموقع في أكتوبر/تشرين األول
 Moreland Leader إعالنات أخبارالمدينة اإلعالن عبر
Facebook 3 بوستات عبر
تم توفير مواد عن التشاور بخمس لغات رئيسية 

عدد مواقف السيارات )توافر مواقف السيارات(
تنفيذ قوانين وقوف السيارات
إدارة وانسيابية حركة المرور 
النقل المستدام
الوصول إلى وسائل النقل العام

اجتماع المجلس - 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018  •
سيقوم المجلس بإقرار العريضة المجتمعية.  

اجتماع المجلس - 12 ديسمبر/كانون األول 2018  •
   سوف يسعى ضباط المجلس الستيضاح الخطوات التالية 

للمشروع.
•  سيتم تحويل منطقة اإلنزال إلى أماكن لوقوف السيارات 

لمدة 15 دقيقة.

أشجار الشوارع
تحسين األماكن والمرافق العامة
إدارة األماكن والمرافق العامة 

سيتم إعطاء األولوية لألشجار كثيفة الظل.  •
التحسينات في الساحات العامة ستلبي جميع القدرات.  •

سيتم اختيار نباتات قليلة الحاجة للصيانة.  •

 •  سيتم إعطاء األولوية لألثاث المحتوي على سنادات 
لليدين والظهر.

•  سيتم االحتفاظ بساحات مخصصة للمشاة ذات أولوية وستشمل 
المقاعد والمناظر الطبيعية والتظليل حيثما أمكن ذلك.

تحدث مع شرطة المجتمع لطلب المشورة حول مفهوم التصميم.  •

لتعاون مع التجار لتحسين مظاهر محالتهم.  •
 •  استخدام الالفتات على ممر المشاة لتوضيح مكان 

البيع على الرصيف.

المقاعد وأثاث الشارع
)WSUD( تصميم حضري حساس للمياه
ساحات ذات أولوية للمشاة

تحسين واجهات المتاجر
البيع على ممر المشاة

السلوك المعادي للمجتمع
زيادة تواجد الشرطة
CCTV تركيب كاميرات

حضر 60 شخص جلسة معلومات
أكمل 46 شخص استبيان ‘دِل برأيك’ عبر اإلنترنت

أكمل 16 تاجر استبيان ‘ادِل برأيك’
Facebook شارك 19 شخص عبر

BONWICK STREET
تحسين المناظر الطبيعية على الشوارع
موجز إشراك المجتمع

مواقف السيارات 
وحركة المرور والنقل

ساحة مفتوحة

التصميم 
الحضري

التنمية 
اإلقتصادية

سالمة المجتمع



نتائج اإلشراك

وتيرة موضوعات 
النقاش

مستوى الدعم 
لتغييرات مواقف 

السيارات

مستوى القلق بشأن 
تقليل/تغييرات مواقف 

السيارات 

تعليقات التجارعّم تحدثوا؟

قلق بشأن مواقف 
السيارات

 15%
دعموا التصميم بشكل عام

42%
مواقف السيارات 

وحركة المرور والنقل

 60%
قلقون بشأن الحد من/
* ال يشمل العريضة المجتمعية المحتوية على تغييرات مواقف السيارات 

378 توقيع

35%
ال تعليق 

6%
التنمية اإلقتصادية 4%

سالمة المجتمع

30%
دعموا عدم فقدان مواقف 

السيارات في مناطق التسوق

31%
التصميم الحضري

11%
دعموا الحّد من/تغييرات 
مواقف السيارات

 20%
لم يدعموا تخفيض 
مواقف السيارات

17%
ساحة مفتوحة

29%
ال يوجد ذكر للحّد من مواقف 

السيارات/التغييرات

أهم 6 اقتراحات لتحسين التصميمأهم 6 أشياء أعجب بها الناس حول التصميم المقترح

التقاطعات 
المخططة

التظليل في 
الممرات

تعزيز قوانين مواقف أشجار جديدة
السيارات

مواقف الدراجات كل التحسينات
الهوائية

تحسين أثاث 
الشارع

مواقف إضافية شوارع فرعية 
بممرات مشاة

 Bonwick إغالق
Street أمام السيارات

تحسين الالفتاتتحسين اإلضاءة


