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إسرتاتيجية
املمر ممر التجديد املديين
بني سيدنام وبنكستاون

ّ
مقدمة

تقضي إسرتاتيجية ممر التجديد املديين بني سيدنام وبنكستاون ببناء 35400
مسكن جديد وإيجاد  8700وظيفة جديدة على مدى العشرين سنة القادمة
ملستقبلية.
باإلضافة إىل إقامة البىن التحتية الالزمة لدعم احتياجات السكان ا
ّ
ترتكز اإلسرتاتيجية على مشروع سيدين ملرتو املدينة واملنطقة الجنوبية الغربية ،وهي
ّ
نهجا ّ ً
منسقا لتنفيذ وتطوير البىن التحتية عرب املمر.
توفر ً
إن مناطق محطات القطار الواقعة عرب هذا املمر هي اآلن مناطق رائعة للعيش فيها
ومتتاز خبصائص فريدة .هذه اإلسرتاتيجية ستؤدي إىل تحسني هذه املناطق عن
طريق تثمني الطابع اخلاص لألحياء ،وتجديد املراكز املدينية ،وتوفري مساحات
مجتمعية.
مفتوحة رائعة ،وتوفري خدمات ومنشآت
ّ
األولية لإلسرتاتيجية قد ُأطلقت يف تشرين األول/أكتوبر .2015
املسودة
وكانت
ّ
ّ
املنقحة هذه للمالحظات اليت ّ
ّ
تلقيناها عرب التماسات أبناء
تستجيب اإلسرتاتيجية
الفنية اإلضافية.
الدراسات
ومن
واالجتماعات
املجتمعية
العمل
املجتمع وخالل ورشات
ّ
ّ

ِ
ادل برأيك
انضم إىل جريانك وساعد على ختطيط منطقتك.

توجه إىلplanning.nsw.gov.au/sydenhamtobankstown :
ّ
ميكنك هنا:
t
t
t
t
t

ّ
االطالع على اإلسرتاتيجية الكاملة وخمططات املناطق
التسجيل للحصول على معلومات عن املناسبات وآخر
املستجدات بشأن املشروع
ّ
مشاهدة الفيديو
ملء االستطالع
تقدمي التماس

شكرا لكل من شارك يف املشروع لغاية اآلن.
ً
آخر موعد لتقدمي مالحظات حول
ّ
املنقحة هو  3أيلول/سبتمرب .2017
اإلسرتاتيجية
ممر التجديد املديين بني سيدنام وبنكستاون

الرؤيا

سيكون مشروع سيدين ملرتو املدينة
ً
عامال
واملنطقة الجنوبية الغربية
والتحول املديين.
مساعدا للتجديد
ً
ّ

األولويات
يوفر مشروع سيدين ملرتو املدينة واملنطقة الجنوبية الغربية فرصة فريدة لتجديد وتنشيط مناطق محطات القطار اإلحدى عشر على
طول خط بنكستاون .وألوياتنا هي التالية:

سنستخدم هذا املشروع
لألغراض التالية:

• تحسني األماكن املفتوحة
ووصالت املشي والدراجات
اهلوائية إذا ّ
توفر فائض من
أراضي السكك الحديدية.
• تثمني واحرتام الطابع
الحايل لألحياء.
• تحسني خيارات اإلسكان
واملراكز املدينية.

مزيد من خيارات
اإلسكان

الربط بني الناس
والوظائف

توفري نطاق من املساكن الجديدة لتناسب
أساليب املعيشة وامليزانيات املختلفة ،مبا
فيها  %10 - 5من املساكن املهاودة الكلفة
انسجاما مع خطط
يف مشاريع بناء جديدة (
ً
مقاطعة مفوضية سيدين الكربى).

تثمني الرتاث والطابع
ملميز لألحياء
ا
ّ

إتاحة املجال لبناء مساكن جديدة
على مقربة من محطات املرتو بحيث
ّ
يتمكن مزيد من الناس من العيش
ضمن مسافة  30دقيقة سفر من
مراكز الوظائف الرئيسية.

اإلبقاء على الشوارع اليت تسهم يف إضفاء
طابع محلي على املنطقة وحماية األماكن
الرتاثية وعلى األخص الشوارع ذات املساكن
اليت تعود إىل فرتة “الفدراشني” (االتحاد).

• تحسني وصل األحياء
بعضها ببعض.
• تنسيق تنفيذ
البىن التحتية
لدعم النمو.

تحسني وتعزيز املصاحل
التجارية املحلية

اإلبقاء على مقياس وطابع أماكن
التسوق املحلية والتشجيع على
ّ
التسوق األقل
أماكن
تنشيط
ّ
ً
نشاطا.

تحسني االتصال واألماكن
املفتوحة

تحديد مناطق معينة لجعلها أماكن مفتوحة
وكذلك مسارات للمشاة وراكيب الدراجات
اهلوائية ،مبا يف ذلك احتمال إجراء ذلك
يف ما يتعلق بـ  GreenWayجنوب
غرب ،وهو مسار مشرتك للمشاة وراكيب
الدراجات اهلوائية مبحاذاة ممر القطارات
بني سيدنام وبنكستاون.

متويل البىن التحتية

التخطيط املشرتك

متابعة العمل مع مجالس البلديات
والوكاالت األخرى التابعة لحكومة
للتعرف على مجاالت تحسني
الوالية
ّ
املواصالت والبىن التحتية االجتماعية
واألماكن املفتوحة.

رسم إطار جبايات/مسامهات
تسمى برنامج املسامهة اخلاصة يف
( ّ
البىن التحتية) بحيث تسهم مشاريع
سد كلفة تنفيذ البىن
البناء الجديدة يف ّ
التحتية اإلقليمية.
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تغيري استخدام األراضي
سمعنا أن املقيمني يف األحياء املختلفة لديهم توقعات
خمتلفة عن كيفية وجوب تطوير مناطقهم
لالستجابة هلذه املالحظات اليت ّ
تلقيناها قمنا مبا يلي:
• اإلبقاء على مزيد من األراضي لبناء مساكن مفردة وأبنية سكنية منخفضة الكثافة،
خصوصا يف مناطق محطات قطارات الضواحي الداخلية.
ً
للحد من التأثري على
التحول وتصميم الشقق
• تقدمي مزيد من التفاصيل حول
ّ
ّ
االستخدام الحايل لألراضي.
• اقرتاح مشاريع بناء على األراضي ضعيفة االستخدام واملناطق الصناعية.
• زيادة مساحات املباين السكنية املرتفعة بني بلمور وبانشبول.
تبّني اخلريطة على الصفحة  5التغيري من إطار التخطيط الحايل.
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خريطة التغيري يف استخدام األراضي

خط قطارات ومحطة

مناطق مساكن مفردة

مدخل جديد ملحطة القطار

أبنية سكنية منخفضة االرتفاع

محطة قطار خفيف

أبنية سكنية متوسطة االرتفاع

حدود املنطقة

أبنية سكنية متوسطة إىل عالية االرتفاع

أبنية عالية االرتفاع و/أو
لالستخدام املختلط
مصاحل تجارية  /مؤسسات
مساكن فوق محالت
تجارية يف شوارع رئيسية

ممر التجديد املديين بني سيدنام وبنكستاون
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الطرقات واملواصالت العامة

مالحظاتكم :ختفيف ازدحام السري ومواقف السيارات من األمور املهمة لكم.
سيوفر مشروع سيدين ملرتو املدينة واملنطقة الجنوبية الغربية زيادة ملموسة يف طاقة
عددا .هذه اإلسرتاتيجية
املواصالت بفضل استخدام قطارات جديدة وخدمات أسرع وأكثر ً
ستدعم املرتو الجديد عن طريق تحسني وصالت لراكيب الدراجات اهلوائية واملشاة
واملواصالت العامة .ستخفف هذه التحسينات من االعتماد على السيارات ،خاصة يف ما يتعلق
باالنتقال إىل العمل والرحالت املحلية القصرية ،وستساعد على ختفيف ازدحام السري داخل
مناطق محطات القطارات.
سيدين مرتو جنوب غرب
القطار اخلفيف للمنطقة
الغربية الداخلية
حدود املنطقة
طرق رئيسية
وستكونكس

زيادة عرض فايرفورد رود
(ستايسي سرتيت إىل هيوم هايواي)
تحسني تقاطع هيوم هايواي/
ستايسي سرتيت

حددت هذه اإلسرتاتيجية مناطق إضافية لتحسني البىن التحتية اخلاصة باملشاة وراكيب
وقد ّ
الدراجات اهلوائية والباصات فيها لجعل عملية السفر إىل العمل واملدارس واملتاجر واألقارب
واألصدقاء أسهل وأكثر مالءمة للناس.
برنامجا للمسامهة اخلاصة يف البىن التحتية للمساعدة على متويل
ستشمل اإلسرتاتيجية النهائية
ً
تحسينات الشبكة ،مبا يف ذلك إقامة ممرات تكون فيها األولوية للباصات وإجراء تحسينات على الطرق.

ممر باصات سريع
محسنة
مسارات باص
ّ
بني الضواحي

فصل الطريق بواسطة
مرتقيات جانبية على
تقاطع هيوم هايواي
وستايسي سرتيت.

الطريق االلتفايف حول غرب كامبسي

تحسني خدمة الباصات إىل
ماكواري بارك.

إلغاء املزدوجة ذات االتجاه
الواحد على رايلواي بارايد
وماركفيل رود وسيدنام رود.

تحسني خدمة الباصات
إىل هرستفيل.

زيادة عرض ستايسي سرتيت
لجعله  3مسارات (يف كل اتجاه)
بني ماكويل سرتيت وهيوم هايواي.

تحسني خدمة
الباصات إىل براماتا.

استقصاء خيارات التمويل
لتنفيذ الطريق االلتفايف حول
غرب كامبسي بني بكسلي رود
وكورونايشن درايف.
تحسني محطة تبديل الباصات يف
تسوق بنكستاون سنرتال.
مركز
ّ
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املشي وركوب الدراجات اهلوائية

مالحظاتكم :من املهم تحسني مسارات املشاة
وراكيب الدراجات اهلوائية لتحسني املالءمة للعيش
والصحة والسالمة.

إقامة معرب سطحي للقطار
اخلفيف بني مواقف القطار
اخلفيف يف دليتش هيل.

املقرتح
التوسع
املبادرة الرئيسية املتعلقة باملشي وركوب الدراجات اهلوائية ستكون عبارة عن
َ
ّ
يف  .GreenWayتبّني خطط  GreenWayالحالية أنه سيكون من آيون كوف إىل كوكس ريفر يف
دليتش هيل .سيؤدي مشروع  GreenWayجنوب غرب إىل متديد املسار اخلاص باملشي وركوب
الدراجات اهلوائية من دليتش هيل ً
وغربا إىل بنكستاون على طول ممر القطار.
شرقا إىل سيدنام
ً

إنشاء الحلقات املفقودة
يف مسارات Greenway
اخلاصة براكيب الدراجات
اهلوائية بني تافرنرز هيل
وكوكس ريفر.

مسار مفصول للدراجات
اهلوائية يف أوليمبيك بارايد
وبراندون أفنيو بحيث يكون
اتصاهلما يف سولت بان كريك.
حد السرعة  40كم/
جعل ّ
الساعة يف املناطق اليت تكثر
فيها حركة املشاة.
احتمال إقامة مسار مشرتك
للمشاة وراكيب الدراجات
اهلوائية على طول ممر القطار
( Greenwayجنوب غرب).

تحسني املمر السفلي
ملسار الدراجات اهلوائية
عند بروتون سرتيت.
جسر جديد محتمل للمشاة
وراكيب الدراجات اهلوائية بني
كارينغتون رود وفرايزر بارك.

سيدين مرتو جنوب غرب
حدود املنطقة
مناطق بحد سرعة جديد هو
 40كم/الساعة

جسر عبور جديد على كوكس
ريفر (يف نهاية كليسولد بارايد).

مسار كوكس ريفر لراكيب
الدراجات اهلوائية

مسار راكيب الدراجات اهلوائية من
تافرنرز هيل إىل كوكس ريفر

مسار  Greenwayجنوب
غرب لراكيب الدراجات اهلوائية

مسار راكيب الدراجات اهلوائية من
بنكستاون إىل سولت بان كريك

تحسني مستوى وصلة املشاة تحت
بانشبول رود (شمال خط القطار).

ممر التجديد املديين بني سيدنام وبنكستاون

7

األماكن املفتوحة

مالحظاتكم :ينبغي دعم املساكن واملتاجر الجديدة
مبزيد من الحدائق العامة.

تحسني املنطقة
املفتوحة يف تري
المب ريزرف.

إقامة منطقة مفتوحة
جديدة على طول خط القطار
عند إقامة مشاريع البناء.

إقامة منطقة مفتوحة
عامة كجزء من إعادة
تطوير مواقع كربى.

ّ
املنقحة إجراءات إليجاد أو تحسني أو توسيع أماكن مفتوحة يف املناطق اليت
تشمل اإلسرتاتيجية
يكون فيها تغيري كبري يف عدد املساكن الجديدة .وهي تشمل حديقة عامة على طول خط القطار من
الكمبا إىل بانشبول وتحسني األماكن املفتوحة الحالية مثل تري المب ريزرف يف بلمور.

تحسني املنطقة
املفتوحة يف أنزاك سكواير
وكارينغتون سكواير.

تحسني املنطقة
املفتوحة يف
جوبيلي ريزرف.

دراسة إقامة حديقة عامة
طوالنية جديدة على طول
ّ
املدخرة للقطارات.
املساحة

تحسني املنطقة املفتوحة
يف يورونغا ريزرف.

تحسني غريفيث بارك
واملنطقة املحيطة مبركز
الفنون (.)Arts Centre

تحسني املنطقة
املفتوحة على طول
كوكس ريفر.
إقامة مدخل عام عرب ملعب
ماركفيل للغولف.
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سيدين مرتو جنوب غرب

طرق رئيسية

حدود املنطقة

منطقة مفتوحة

ممر التجديد املديين بني سيدنام وبنكستاون

تحسني املرافق
يف تاسكر بارك.

تحسني املنطقة
املفتوحة يف وايلي بارك.

إقامة مدخل عام إىل املنطقة
املفتوحة يف ساحات املدرسة
(خارج ساعات الدوام املدرسي).

املدارس ومراكز رعاية األطفال

مالحظاتكم :هناك حاجة لتوفري مزيد من الفرص التعليمية لدعم أعداد السكان املتنامية.

لقد عملنا مع وزارة الرتبية عند إعدادها خلطتها اإلسرتاتيجية املتعلقة باألصول املدرسية
ستحدد املشاكل الحالية املتعلقة باستيعاب
وخطط التجميع يف املنطقة .هذه اخلطط
ّ
املدارس املحلية وما يلزم من زيادة مستوى استيعابها.

للتعرف على متطلبات التصميم
سنتابع العمل مع وزارة الرتبية يف مراحل ختطيط املناطق
ّ
واملواقع املحتملة قبل إعادة تقسيم استعمال األراضي يف املناطق .وسيتم متويل بنود البىن
التحتية الرئيسية ،اخلاصة بالوالية منها واإلقليمية ،عن طريق جباية املسامهة اخلاصة بالبىن
التحتية اليت سيتم إطالقها يف .2017

أضافة غرف صف جديدة يف
مدرسة أشبوري الحكومية.
استقصاء الحتمال إقامة
مدرسة ابتدائية كجزء من
إعادة التطوير املستقبلي
ملضمار السباق يف كنرتبري.

العمل مع املجتمع املدرسي
لتوفري قدرة لدخول الناس بعد
ساعات الدوام املدرسي إىل مرافق
املدرسة واألماكن املفتوحة يف
مدرسة دليتش هيل الحكومية.

رفع مستوى مدرسة
ياغونا الحكومية.

العمل مع املجتمع املدرسي
لتوفري قدرة لدخول الناس (بعد
ساعات الدوام املدرسي) إىل مرافق
املدرسة واألماكن املفتوحة يف
مدرسة هاركورت الحكومية.

العملمعاملجتمعاملدرسي
لتوفري قدرة لدخول الناس (بعد
ساعات الدوام املدرسي) إىل مرافق
املدرسة واألماكن املفتوحة يف
مدرسةبانشبولالثانوية.

إعادة تطوير مدرسة كنرتبري
ساوث الحكومية لتوفري
طاقة تسجيل إضافية.
استقصاء إمكانية إيجاد مواقع
ملدرسة جديدة ضمن منطقة
األولوية إما يف بلمور أو كامبسي
املتوسط
لتنفيذها على املدى
ّ
إىل الطويل [ 5سنوات  20 -سنة]
سيدين مرتو جنوب غرب
حدود املنطقة
طرق رئيسية

مدارس حكومية
مدارس غري حكومية
منشآت مجتمعية

استقصاء إمكانية توسيع
املدرسة االبتدائية والثانوية
ضمن منطقة األولوية إما يف
وايلي بارك أو الكمبا لزيادة
طاقة التسجيل لتنفيذها
املتوسط إىل
على املدى
ّ
الطويل [ 5سنوات  20 -سنة]

ممر التجديد املديين بني سيدنام وبنكستاون
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الطابع املحلي والرتاث

مميزات الجوار
مالحظاتكم :من املهم لكم اإلبقاء على ّ
وحماية الرتاث واألماكن اخلاضعة للحفاظ الرتاثي.

يقوم مجلس املنطقة الغربية
الداخلية بإعداد اقرتاح ختطيطي
إليجاد منطقة حفاظ تراثي جديدة يف
سيلفر سرتيت وغالدستون سرتيت.

يقوم مجلس املنطقة
الغربية الداخلية بإعداد اقرتاح
ختطيطي إليجاد منطقة حفاظ
تراثي جديدة يف إيوارت سرتيت.

لقد أضفنا أشياء تراثية محتملة وأماكن خاضعة للحفاظ الرتاثي يف ماركفيل ودليتش هيل وهرلستون
ً
وأهدافا تصميمية أكثر
وقدمنا رؤيا
بارك وكنرتبري .كما أننا ّنقحنا اخلطط لإلبقاء على طابع الجوار ّ
تفصيال ٍّ
ً
لكل من املناطق.

يقوم مجلس كنرتبري بنكستاون بإعداد اقرتاح
ختطيطي إلضافة ما يلي إىل القائمة الرتاثية:

•
•
•
•

 21-15جفري سرتيت
 42-31كنرتبري رود
 70-66منسرت سرتيت
 189-175كنرتبري رود.

يقوم مجلس كنرتبري بنكستاون بإعداد
اقرتاح ختطيطي إليجاد مناطق حفاظ
تراثي جديدة يف هرلستون بارك.

سيدين مرتو جنوب غرب
حدود املنطقة
طرق رئيسية
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أشياء تراثية حالية
وأماكن حفاظ تراثي
منطقة محتملة للحفاظ الرتاثي.

اخلطوات التالية

املستقبلية للممر بني سيدنام
التوجه والرؤيا
تيجية النهائية شكل
متثل اإلسرتا
ّ
ّ
ّ
ّ
إطارا لوكاالت حكومة
تشكل
وبنسكتاون على مدى السنوات العشرين القادمة .وهي
ً
منسقة يف مجال املواصالت
الوالية واملجالس البلدية املحلية لتقدمي بىن تحتية ّ
والتعليم والصحة واألماكن املفتوحة.
ّ
املنقحة إلعداد اإلسرتاتيجية النهائية.
يقدمها أبناء املجتمع من اإلسرتاتيجية
سوف نستخدم املالحظات اليت ّ
ومىت ُ ِ
استكملت ،سنستمر يف العمل مع أصحاب املصلحة لتنفيذ ّنية اإلسرتاتيجية واخلطط خالل السنوات القادمة.

الجدول الزمين لإلسرتاتيجية
2016 - 2015

2017

أنشطة إشراك املجتمع -
ورشات عمل ،جلسات معلومات ،إخل

مسودة اإلسرتاتيجية
اإلفصاح عن
ّ
وخطط املناطق للحصول على
مالحظات املجتمع

2015

املجتمع “يديل برأيه” يف
ّ
اإلسرتاتيجية واخلطط املنقحة

اإلفصاح عن اإلسرتاتيجية
ّ
املنقحة
وخطط املناطق

2017

2019-2018
أعمال إجرائية وتنفيذية
للمدى القصري

اإلفصاح عن
اإلسرتاتيجية النهائية

2017

استمرار األعمال اإلجرائية
والتنفيذية ومراجعتها

2036-2020

ممر التجديد املديين بني سيدنام وبنكستاون
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مزيد من املعلومات

planning.nsw.gov.au/sydenhamtobankstown
:اتصل على الرقم
1300 305 695

:تواصل معنا عرب
Twitter@nswplanning
www.facebook.com/NSWPlanning

