كتيب النقاط البارزة للتوجهات الناشئة

خطة برودواي املرحلة الثانية – التوجهات الناشئة
 (Mountوماونت بليزانت ) (Fairviewوفريڨيو ) (Kitsilanoأصغينا منذ شهر مارس/آذار  2019إىل آالف األشخاص الذين ساعدونا يف تحديد أفكار واهتاممات وفرص رئيسية متثل أهمية ملناطق كيتسيالنو
.يوجز كتيب النقاط البارزة للتوجهات الناشئة هذا التوجهات الناشئة التي سوف تضم مساحات سكنية وخدمية وخاصة بالعمل يف كافة أرجاء منطقة مرتو برودواي املستقبليةPleasant).
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األمم األولى
تعرتف حكومة مدينة فانكوفر أننا موجودون عىل أوطان تقليدية موروثة مل يجري التنازل عنها ألمم  )xʷməθkʷəy̓ əm (Musqueamو )Sḵwx̱ wú7mesh (Squamishو  .)səlilwətaɬ (Tsleil-Waututhتهدف عملية تخطيط برودواي للتعريف بالثقافة والتاريخ املفعمني بالحياة ألمم
 )xʷməθkʷəy̓ əm (Musqueamو )Sḵwx̱ wú7mesh (Squamishو .)səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh
تتمتع أمم  )xʷməθkʷəy̓ əm (Musqueamو )Sḵwx̱ wú7mesh (Squamishو  )səlilwətaɬ (Tsleil-Waututhبصالت روحانية وثقافية واقتصادية باألرض منذ قديم الزمان .تقع فانكوفر و 95يف املئة من بريتيش كولومبيا عىل أر ٍاض مل يجري التنازل عنها مملوكة لألمم األوىل .تشري
عبارة مل يجري التنازل عنها إىل أعامل تجريد ملكية األرض والحقوق األصيلة التي تعود إىل أمم  )xʷməθkʷəy̓ əm (Musqueamو )Sḵwx̱ wú7mesh (Squamishو  )səlilwətaɬ (Tsleil-Waututhيف هذه األرض .تعترب العبارة تذكريا بأنهم سوف يحتفظون دامئا بسلطانهم وصالتهم
بأرضهم.
يوجد عدد من املصادر املتاحة للتعرف عىل املزيد عن العالقات التاريخية والحالية التي تربط األمم باألرض التي تعرف اليوم باسم مدينة فانكوفر .تحتوي مواقعهم اإللكرتونية عىل كثري من املعلومات عن تاريخهم وثقافاتهم وطرق حكمهم وسبل توكيد استمرارية تلك األمور عىل هذه األرايض:
» رابطة هنود موسكويامmusqueam.bc.ca :
» أمة سكواميشsquamish.net :
» أمة تسليل-واوتوثtwnation.ca :
يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين يك تتعرف عىل املزيد عن تسمية فانكوفر مدينة مصالحة ( )City of Reconciliationوأمم  )xʷməθkʷəy̓ əm (Musqueamو )Sḵwx̱ wú7mesh (Squamishو :)səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh
vancouver.ca/people-programs/city-of-reconciliation.aspx
vancouver.ca/files/cov/First-Peoples-A-Guide-for-Newcomers.pdf
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منهاجالتعاململشاركةاملجتمع

نبذة عن هذه الوثيقة

نظرا ً للجائحة الجارية وتدابري الصحة العامة املفروضة ،دشنت خطة برودواي «دعوة مفتوحة للتوجهات الناشئة عرب اإلنرتنت» بني  16فرباير/شباط و 31مارس/
آذار  .2021وكام هو الحال مع مشاريع أخرى كربى متس الجامهري ،سوف تستخدم صفحة ارسم معامل مدينتك ( )SHAPE YOUR CITY PAGEاملخصصة
لخطة برودواي يف استضافة دعوات مفتوحة عرب اإلنرتنت تسمح ملوظفي املدينة مشاركة مطبوعات وكذلك جمع اآلراء واملالحظات باستخدام تشكيلة من
األدوات عرب اإلنرتنت.

إن الغرض من كتيب النقاط البارزة للتوجهات الناشئة هو أن يقدم موجزا ًبتوجهات السياسة التي يجري طرحها أثناء
هذه املرحلة من مشاركة املجتمع .تشمل هذه التايل:

يأخذ املنهاج اإلجاميل لجذب الجامهري يف االعتبار تنوع املنطقة ومناطق الجوار الفريدة التي تحمل أسامء كيتسيالنو وفريڨيو وماونت بليزانت ومسطحات
فولس كريك  .FALSE CREEK FLATSسوف نركز عىل وجه التحديد عىل جهود جذب الجامهري التي تتسم بالشمولية وسهولة الوصول أمام املجموعات
التي تواجهها يف املعتاد عقبات يف طريق املشاركة يف عمليات التخطيط.

» جوانب النمو والتغيري (املناطق فريدة الطابع ومناطق الجوار الفرعية).
» توجهات السياسة مقسمة حسب املوضوع :اإلسكان ميسور التكلفة واألعامل/االقتصاد والتنقل (يشمل ذلك جعل
عظيم [ )]GREAT STREETوأماكن األنشطة العامة وماء واحد ( )ONE WATERواإلرث والفنون
برودواي شار ًعا ً
والثقافةورفاهةاملجتمعواستدامةاملجتمعومرونتهواسرتاتيجيةاملنافعالعامة.
لو كنت ترغب يف االطالع عىل النسخة الشاملة للتوجهات الناشئة ،يرجى قراءة وثيقة «خطة برودواي – املرحلة الثانية
التوجهات الناشئة» املوجودة عىل هذ الوصلةwww.shapeyourcity.ca/broadway-:

.plan

نبذة عن خطة برودواي
دشننا يف مارس/آذار  2019عملية تخطيط متعددة املراحل الغرض منها صياغة خطة برودواي شاملة تضم مساحات
سكنية وخدمية وخاصة باألعامل يف كافة أرجاء منطقة مرتو برودواي الجديدة .سوف توجه الخطة النمو يف املستقبل
والتغيرياتواملنافعالعموميةداخلمنطقةالدراسة.
ما هي التوجهات الناشئة؟
مع تعزيز االستثامر يف مرتو برودواي ،سوف متكن خطة التوجهات الناشئة من إنشاء مساكن جديدة ميسورة التكلفة
بينام نقلل من نزوح املستأجرين وكذلك زيادة مساحات األعامل وتنويعها واستحداث صالت جديدة ومحسنة
وتحسني مستوى املتنزهات واملساحات العامة وإنشاء منافع للمجتمع وتجديد القائم منها بينام نربز الصفات املميزة
ملنطقة برودواي ونحسن من مستواها .يدا بيد ،سوف تحتضن هذه التوجهات تيسري امليش ومناطق جوار كاملة
ميسورة وشمولية ومنصفة أكرث من ذي قبل يربطها ببعضها البعض مرتو برودواي الجديد .كام ستعزز التوجهات من
وسط برودواي ليصبح وسط مدينة ثانٍ نابض بالحيوية وكذلك تعزيز مكانة برودواي يف صفة شارع عظيم (GREAT
.)STREET
تستجيب التوجهات الناشئة يف خطة برودواي لحاجات املجتمع الكبرية التي تحددت أثناء أعامل مشاركة املجتمع
واألعامل الهندسية وأهداف املدينة كاملة .نتج عن جائحة كوفيد -19تضخيم عدد من هذه الحاجات والتحديات وكذا
توكيد التوجهات الرئيسية يف هذه الخطة.
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منطقة الدراسة يف الوقت الراهن
lle
G
ra
nv
i

 %8من املدينة

Br

Cambie Br

يقع يف وسط منطقة دراسة خطة برودواي شارع برودواي ،وذلك بوجه عام بد ًءا بطريق كالرك
( )CLARK DRIVEيف الرشق وصوال إىل شارع ڨاين ( )VINE STREETيف الغرب.
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تشمل منطقة الدراسة تشكيلة متنوعة من أماكن السكن والعمل والتعلم والرتفيه.

16TH AVE
Strathcona

إن منطقة دراسة خطة برودواي هي ثاين أضخم مركز وظائف يف املقاطعة ومصدر رئييس للوظائف للسكان يف كامل
منطقةفانكوفرالكربى.

 12,835شخص ( 14%من
السكان)يعملونويقيمونيف
منطقةبياناتتعدادسكان
برودواي
متجر

+
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أكرث من 84,400
وظيفة

تضم منطقة الدراسة أكرب مستشفى يف غرب كندا.

False
Creek Flats

Mount
Pleasant

أغلب
املساكن
هيمساكن
مؤجرة

Fairview

Kitsilano

الحيازةالعقاريةللمساكن

Renter Households

أكرث من  78,000نسمة
 12%من تعداد سكان املدينة

41%

أكرث خطوط الحافالت ازدحاما يف
كندا والواليات املتحدة ،رقم 99
41%
مساكنمملوكة
Owner
Households
Renter
 ،B-LINEمير مبنطقة الدراسة حيثHouseholds
مساكنمؤجرة
ينقل  61,000راكب يوميا وأكرث من تضم منطقة الدراسة  25%من املساكن
املؤجرة التي بنيت لهذا الغرض يف املدينة
 500,000راكب دون مقعد سنويا.
Owner Households

 4مناطق جوار فريدة
داخل منطقة الدراسة

59%

59%

تشمل منطقة الدراسة تشكيلة متنوعة من أماكن السكن والعمل والتعلم والرتفيه.

أكرث من 12,000
شخص شاركوا حتى اآلن أثناء عملية تخطيط برودواي...
مناطقتحسني
مستوىاألنشطة
التجارية()3
45
شخص

ستوديو املدينة يف
UBC
50
شخص
لقاءات LET’S
TALK
 SCIENCEيف
UBC
 30شاب وشابة

دعوةمفتوحة
ألرايض (OPTION
)LANDS
111
شخص
منصةليموناضة
مستشفىفانكوفر
العام
180
شخص
حملة التواصل مع
األنشطةالتجارية
الصغرية عن طريق
البطاقاتالربيدية
307
حالةتفاعل
برنامج االستحامم يف
كيتسيالنو
15
شخص

ورشة عمل كلية
تعليمالسكان
األصلينييف فانكوفر
50
شخص
Shop

مقدارمشاركة املجتمعحتى تاريخه

86
فعاليةمشاركةمجتمع
املبادئالتوجيهية
عرب اإلنرتنت +
وجهالوجه
1876
حالةتفاعل

تدشني خطة برودواي
عىل اإلنرتنت  +وجها لوجه
6066
حالةتفاعل
مبادئالتخطيط
130
شخص

منصات  +ساعات
عمل ()5
119
شخص

ورش عمل وقوفا
عرب اإلنرتنت +
وجهالوجه
664
شخص

مهرجانات()2
1259
شخص

لقاءاتتصميم
100
شخص

عشاءعائالت
السكاناألصليني
15
شخص

بطاقات
#MYBROADWAY
179
رد

ورش عمل ()15
307
شخص

الدعوات
املفتوحةملرتو
برودواي ()3
508
شخص

مجموعات+
لجان استشارية ()12
165
شخص

مستكشفوالحرض
()4
165
شاب وشابة

Take the tour

NEEDS
WORK

Broadway
Plan
Emerging
Directions
التوجهات الناشئة
Phaseالثانية –
برودو2اي املرحلة
خطة

!LOVE IT

BIG
IDEAS
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مناطقفريدةالطابع
استنادا إىل آراء املجتمع وتحليل سبل استخدام األرايض وهيئة املباين وتاريخ التغيريات واعتبارات أخرى رئيسية ،برزت أربع مناطق عامة فريدة الطابع من منطقة دراسة خطة برودواي:
» مراكز الحي
» قرى حرضية
» مناطق سكنية
» مناطق صناعية وأعامل
توفر املناطق فريدة الطابع هيكل مساحي عام لكيفية منو مناطق جوار برودواي وتغريها يك تسد احتياجات املجتمع .يخصص لكل منطقة فريدة الطابع دو ًرا إجامليًا وغرض يف السياسة ،بينام منيّز التنوع القائم داخل كل منطقة من هذه املناطق.
أمناط استغالل األرايض الحالية تناسب تناسبًا جيدًا بوجه عام منطقة برودواي .تنظر التوجهات الناشئة بعني االعتبار إىل تغريات استغالل األرايض االسرتاتيجية وازديادها يك تفسح املجال إلنشاء مساكن ميسورة جديدة وكذلك مساحات للعمل ومنافع عامة وكذلك احتضان مناطق جوار متكاملة تيرس امليش فيها.

مفتاحالخريطة

منطقة دراسة خطة برودواي
خط مرتو برودواي املرتقب ومحطاته
خط مرتو MILLENNIUM LINE
حد مناطق الجوار

مناطقفريدةالطابع

مراكزالحي
مناطقصناعيةوأعامل
مناطقسكنية
قرى حرضية
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القرىالحرضية
تضم القرى الحرضية ذات الطابع املتميز التي يغلب عليها املباين
منخفضةاالرتفاعمجموعةمتنوعةمناألنشطةالتجاريةاملحلية(مثل
محالالبيعبالتجزئةواملطاعمواملساحاتاملكتبيةالصغرية)وواجهات
محال مثرية لالهتامم وأرصفة مشاة نابضة بالحيوية.
الغرضيف املستقبل
متاشياً مع املستوى والطابع املحليني ،سوف تقدم هذه األماكن فرص
للتسوق والعمل والرتفيه أثناء النهار والليل كام أنها ستحتضن أنشطة
عموميةنابضةبالحيوية.

مراكزاألحياء
مراكز األحياء هي بوجه عام املناطق الحديثة التي بنيت فيها غالبية
املساكن ومساحات العمل يف السنوات األربعني املاضية .كام أنها تضم
مقار مؤسسات كربى.
الغرضيف املستقبل
مبا أنها يسرية الوصول ومتنوعة الطابع ،سوف تندمج هذه األماكن
ذات الكثافة العالية يف مرتو برودواي وستقدم فرص إضافية لتشييد
مساكن ميسورة ومساحات عمل ومنافع عمومية يك تستويف احتياجات
املجتمع.

خطة برودواي املرحلة الثانية – التوجهات الناشئة

8

املناطقالسكنية
تضم املناطق السكنية مزيج من املساكن يغلب عليه طابع الخرضة
املورقة وشوارع هادئة يتيرس امليش فيها.
الغرضيف املستقبل
بفضلتشكيلةمتنوعةمناملباينالتيتنتميلعصورزمنيةمتباينة،
سوف تحافظ هذه األماكن عىل مستوى أسعارها الحايل وتقدم فرص
بناء مساكن ميسورة جديدة لتشكيلة متنوعة من أنواع املساكن
ملختلف مستويات الدخل وكذلك متاجر تقدم خدمات لسكان املنطقة
وخدماتتساندمناطقالجواراملتكاملة.

املناطقالصناعيةواألعامل
املناطق الصناعية واألعامل هي جهات للصناعات الخفيفة وجهات
أعامل مختلفة تتميز مبزيج متنوع من األنشطة التجارية وأنواع املباين.
الغرضيف املستقبل
سوف تقدم هذه األماكن فرص إضافية ملساحات أعامل تقدم الدعم
لعدد من األنشطة التجاريةوالصناعية الخفيفة التي تقدمخدماتها
للمدينةوكذلكاحتضاناقتصادمتنامييعتمدعىلاالبتكار.

9
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مناطقالجوارالفرعية
ينتهج برنامج تخطيط منطقة برودواي نه ًجا يركز عىل مناطق الجوار يف تخطيط املنطقة ويربز السامت الفريدة واحتياجات املجتمع يف كل من كيتسيالنو
وفريڨيو وماونت بليزانت (ويشمل ذلك مسطحات فولس كريك).
حددنا مثانية عرش منطقة جوار فرعية استنادا إىل املناطق فريدة الطابع وأولويات التخطيط املحلية التي حددناها عن طريق جهود مشاركة املجتمع
وأهداف املدينة برمتهاواألعامل الهندسية.

مفتاحالخريطة

منطقة دراسة خطة برودواي
خط مرتو برودواي املرتقب ومحطاته
خط مرتو MILLENNIUM LINE
حد مناطق الجوار
حدوداملناطقالفرعية

مناطقفريدةالطابع

مراكزالحي
مناطقصناعيةوأعامل
مناطقسكنية
قرى حرضية

خطة برودواي املرحلة الثانية – التوجهات الناشئة

10

HO
M
E

M

IC

IF

E

E

ID

ST

AK

R
RA

كيتسيالنويفاملستقبل
WHYTE AVE

R

CREELMAN AVE

BU

LE

CORNWALL AVE

G
RA
NV
IL

الدور املرغوبيف املستقبل ملناطق كيتسيالنو الفرعية

DR

R

DB

G

C
PA

ST

EN

E
IDG

EN A
VE

BR

MAIN ST

MALKIN A
VE

R
ST
CA AIN
BE MB LAN
AT IE D
TY ST ST
ST
CAMBIE BRIDGE

PRIOR ST

U

BO

CK

ST

IC

OGD

E
AV

UNION ST

LM

IF

H

D

R
VA
LE

HE

PA
C

AC
BE

KE
E GEORGIA ST

YORK AVE
W 1ST AVE

كيتسيالنوشامل
.1
False Creek
Flats

W 2ND AVE

1
2

تعزيز وضع كيتسيالنو شامل بصفة منطقة سكنية يسرية امليش تتميز بخيارات سكنية متنوعة عن طريق توفري فرص اسرتاتيجية إلنشاء مساكن جديدة ميسورة بينام نحث عىل الحفاظ عىل مساكن اإليجار القدمية
القامئةوتجديدها.

W 4TH AVE

1

W 6TH AVE

Kitsilano
 .2قرية طريق  4غرب الحرضية WEST 4TH

W 8TH AVE
W BROADWAY

BROADWAY

KI

W 10TH AVE

 .3برودواي/أربوتوس

AY
SW

Mount Pleasant

NG

الرتفيه.
تعزيز وضع قرية طريق 4غرب الحرضية بصفة شارع تسوق متنوع يتميز بتشكيلة متنوعة من األنشطة التجارية املحلية حيث ميكن لسكان املنطقة وزائريها كذلك التسوق والعمل و
Fairview

3
W 12TH AVE

4

W 14TH AVE

تعزيز منطقة جنوب برودواي/أربوتوس بصفة منطقة نابضة بالحياة يسرية امليش متنوعة االستخدام قريبة من وسائل املواصالت الرسيعة عن طريق توفري فرص إنشاء مساكن إضافية (خاصة اإليجار املؤ َّمن واإلسكان
االجتامعي) ومساحات أعامل ومنافع واستخدامات تجارية تقدم خدماتها للسكان املحليني.
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مراكزالحي
1مناطقسكنية
قرى حرضية

YEW ST

W KING EDWARD AVE
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مفتاحالخريطة

مناطقفريدةالطابع
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VINE ST

تحسني مستوى كيتسيالنو جنوب بصفة منطقة سكنية يف املقام األول بتقديم خيارات إسكان أكرث تنوعا عن طريق تقديم فرص إلنشاء مساكن إيجار جديدة ويشمل ذلك مواقع بعيدة عن املحاور بينام نحتضن مزيج
من أنواع املباين بينام تنمو املنطقة وتتطور.

N
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.4كيتسيالنوجنوب

W 16TH AVE
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W 1ST AVE
W 2ND AVE

 .1قرية جنوب غرانفيل الحرضية

W 4TH AVE

W 8TH AVE

5

K

BROADWAY

 .2منحدرات بورارد

W BROADWAY

Fairview

6

تعزيز قرية جنوب غرانفيل الحرضية بصفتها شارع تسوق يتسم باستخدامات تجارية ناشطة وتحسني مستوى سهولة
امليش وبث الحياة يف األنشطة العمومية.

W 6TH AVE

2

4
5

فريڨيويفاملستقبل

W 10TH AVE

تعزيزمنطقةمنحدراتغرانفيل/بوراردوتنويعهابصفةمنطقةمتعددةاالستخداماتتتسمبالحيويةوالتنوعويرس
امليش قريبة من سبل املواصالت الرسيعة عن طريق تقديم فرص إنشاء مساكن إضافية (خاصة اإليجار املؤ َّمن واإلسكان
االجتامعي) ومساحات أعامل ومنافع ومنشآت ثقافية واستخدامات تجارية تقدم خدماتها للسكان املحليني.

W 14TH AVE

 .3فريڨيو جنوب

W 12TH AVE

3

3

1

7

W 16TH AVE
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QUEBEC ST
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ALDER ST

BIRCH ST

HEMLOCK ST

GRANVILLE ST

FIR ST
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YEW ST

VINE ST

مراكزالحي
مناطقصناعيةوأعامل
مناطقسكنية
W KING EDWARD AVE
قرى حرضية

منطقة دراسة خطة برودواي
خط مرتو برودواي املرتقب ومحطاته
1
حدوداملناطقالفرعية
Km

 .4منحدرات N
فريڨيو

0.5

0.25

BALSAM ST

مناطقفريدةالطابع

مفتاحالخريطة

تعزيز فريڨيو جنوب بصفة منطقة يغلب عليها الطابع السكني ويسهل امليش فيها تتميز بتشكيلة متنوعة من خيارات
اإلسكان عن طريق تقديم فرص اسرتاتيجية ملساكن جديدة ميسورة بينام نحث عىل الحفاظ عىل مساكن اإليجار القدمية
القامئة وتجديدها وكذلك إضافة مساحات جديدة صغرية الحجم لألغراض التجارية.

تعزيز منحدرات فريڨيو بصفة منطقة سكنية يف املقام األول أكرث تنوعا بتقديم فرص إلنشاء مساكن جديدة ميسورة
وكذلك متاجر وخدمات تقدم خدماتها للمنطقة ذاتها بينام تستمر يف احتضان طابعها املنحدر الفريد.
0

N

 .5مناطق حارات برودواي الجانبية
تعزيز مناطق حارات برودواي الجانبية بصفة أماكن تنبض بالحيوية مالمئة للمعيشة والعمل والرتفيه عن طريق توفري
فرص إضافية إلنشاء إسكان ميسور (خاصة اإليجار املؤ َّمن واإلسكان االجتامعي) ومساحات أعامل ومنافع وكذلك تحسني
مستوىمظهرالشارع.

 .7أبتاون جنوب
تعزيز منطقة أبتاون جنوب بصفة منطقة شديدة التنوع يغلب عليها الطابع السكني قريبة من أماكن األعامل
واملواصالت الرسيعة عن طريق تقديم فرص إلنشاء مساكن ميسورة جديدة وكذلك مساحات إضافية صغرية
املساحةلألغراضالتجارية.

 .6أبتاون/كامبي شامل
تعزيز مكانة منطقة أبتاون/كامبي شامل بصفة موقع مكاتب رئييس يف املنطقة وأيضا بصفة مركز مدينة فانكوفر الثاين
وكذلك تعزيز هذا الدور عن طريق تقديم فرص إنشاء مساحات أعامل إضافية لالنتفاع من االستثامرات يف املواصالت
الرسيعةالتيتغطياملنطقة.
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4

 .1قرية ماين سرتيت الحرضية

W 6TH AVE

5

W 10TH AVE

AY
SW

NG

Mount Pleasant

W BROADWAY

KI

2

6

Kitsilanoالتجارية
تعزيز قرية ماين سرتيت الحرضية بصفة شارع تسوق ومطاعم وترفيه يتميز بطابع فريد وتشكيلة من األنشطة
الصغرية واملحلية وحضور طاغي للفنون والثقافة وتحسني مستوى امليش وأماكن التجمع.

W 8TH AVE

2
3

W 1ST AVE

Fairviewماونت بليزانت
 .2مركز حي

W 12TH AVE

1

3

6

3

DUMFRIES ST
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CYPRESS ST

MAPLE ST

تعزيز املنطقة اإلبداعية بصفة منطقة متعددة االستخدامات تنبض بالحياة ويسرية امليش قريبة من وسائل
املواصالت الرسيعة القامئة واملرتقبة عن طريق مجموعة متنوعة من مساحات األعامل واملعاهد التعليمية ما بعد
املرحلة الثانوية وكذلك مساكن جديدة ميسورة ومساحات إضافية للبيع بالتجزئة والخدمات ومنافع تقدم الدعم
ملنطقةأكرثتكامال.

ARBUTUS ST

 .7املنطقة اإلبداعية

YEW ST

مفتاحالخريطة

منطقة دراسة خطة برودواي
خط مرتو برودواي املرتقب ومحطاته
W KING EDWARD AVE
خط مرتو MILLENNIUM LINE
حدوداملناطقالفرعية

 .3مناطق جنوب ماونت بليزانت للشقق السكنية

تعزيز وضع مناطق جنوب ماونت بليزانت للشقق السكنية بصفة منطقة يغلب عليها الطابع السكني تتميز بخيارات
سكنية متنوعة عن طريق توفري فرص اسرتاتيجية إلنشاء مساكن جديدة ميسورة بينام نحث عىل الحفاظ عىل مساكن
اإليجارالقدميةالقامئةوتجديدها.

13

N

.4منطقةماونتبليزانتالصناعية
1

0.5

0.25

إبداعي نابضة بالحياة عن طريق تحسني دورها الصناعي
تعزيز منطقة ماونت بليزانت الصناعية بصفة منطقة إنتاج
Km
الخفيف بينام نزيد اسرتاتيجيا من الفرص التي تساند اقتصاد يعتمد عىل اإلبداع.

0

 .5مناطق شامل ماونت بليزانت للشقق السكنية
تعزيز وضع مناطق شامل ماونت بليزانت للشقق السكنية بصفة منطقة يغلب عليها الطابع السكني امليسور عن طريق
توفري فرص اسرتاتيجية إلنشاء مساكن جديدة ميسورة بينام نحث عىل الحفاظ عىل مساكن اإليجار القدمية القامئة
وتجديدها.
 .6مناطق ماونت بليزانت RT
تعزيز وضع مناطق ماونت بليزانت للمنازل ذات الطابقني بصفة مناطق يغلب عليها الطابع السكني بإضافة خيارات
سكنية أكرث تنوعا عن طريق توفري فرص إلنشاء مساكن جديدة لإليجار ويشمل ذلك مواقع بعيدة عن املحاور بينام
نحتضن مزيج من أنواع املباين بينام تنمو املنطقة وتتطور.
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مراكزالحي
مناطقصناعيةوأعامل
مناطقسكنية
قرى حرضية

W 14TH AVE

N

BALSAM ST

مناطقفريدةالطابع

تعزيز مركز حي ماونت بليزانت وتنويعه بصفة منطقة متعددة االستخدامات تنبض بالحياة قريبة من املواصالت
الرسيعة عن طريق تقديم فرص إسكان إضافية (خاصة اإليجار املؤ َّمن واإلسكان االجتامعي) ومساحات أعامل ومنافع
(مثل املنشآت الثقافيةورعاية األطفال).

السكن
تضم مناطق الجوار هذه يف الوقت الراهن بعض من أكرث مناطق اإليجار كثافة يف املدينة وتشتمل عىل قسم ضخم من منازل اإليجار غري
املطروحة يف السوق يف فانكوفر .سوف تستند خطة برودواي إىل هذه السمة عن طريق ما ييل:
» منح األولوية لخيارات اإلسكان لإليجار امليسور لعدد من مستويات الدخل املحلية
» توفري فرص إسكان للعاملني قريبة من مراكز التوظيف
» تعزيز سبل حامية املستأجرين واإلقرار أن األفراد الذين يعانون من الترشد وذوي الدخل املتدين وعائالتهم والجاليات ذات الطابع العرقي الواضح
والسكان األصليني يغلب أن يتأثروا تأثرا كبريا أكرث من غريهم بضغوط أعامل التطوير العقاري وتحديات يرس التكلفة

سوف تضيف خطة برودواي خالل السنوات الثالثني القادمة مساكن أكرث اجتامعية ومساندة ذات إيجار مؤ َّمن قريبة من استثامر جديد يف املواصالت
العامة مقداره 3مليار دوالر وكذلك مراكز توظيف إقليمية ومنافع تقدم خيارات للسكان الحالني يك ميكثوا يف مجتمعاتهم وللسكان الجدد يك ينتقلوا للسكن
فيها .كام أنها ستعزز من جهود حامية املستأجرين والسعي لتخفيف اآلثار السلبية لنزوح املستأجرين عىل مجتمعات تعاين من ذلك معاناة متباينة.

العمل
فانكوفر هي املدينة املركزية ملنطقة متنامية .تعد منطقة دراسة خطة برودواي داخل اقتصاد فانكوفر ملتقى طرق حيوي لألنشطة التجارية والتعليمية والرعاية الصحية
والحكومية والصناعية .جعل املدينة موقعها املركزي ويرس الوصول إليها موقع توظيف مفضل لعدد من القطاعات الناشئة وكذلك جهة مفضلة للمطاعم والرتفيه يف املدينة.
سوف يعزز إنشاء مرتو برودواي بدءا من محطة  VCC-CLARKوصوال إىل شارع أربوتوس بالتزامن مع خطة برودواي من أهمية مناطق رئيسية عىل طول املمر املروري
وتحسني جدوى األنشطة التجارية املستقلة وتنشيط مناطق البيع بالتجزئة وتوسيع مقدار تنوع التوظيف وزيادة الوظائف ذات الحاجز املنخفض وتوسيع مجال الدعم
املقدم للقوى العاملة مثل رعاية األطفال.
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التنقل

أماكنلألنشطةالعامة
امللكالعام
تتألف منطقة برودواي من عدد من مناطق الجوار املميزة واملجتمعات .يجب أن تعزز املساحات العامة يف املنطقة
األنشطة العامة وتساندها .يعني هذا أن تكون ما ييل:
» تربز سامت منطقة الجوار املحلية،
» أن تكون متنوعة ومرتابطة يف شكلها وجودتها ودورها،
» أن تقدم املساندة لتنوع واختالف سبل استخدام الحارات،
» أن تتطور بتطور احتياجات املجتمع الحالية واملرتقبة.
يجب أن تندمج األنشطة العامة يف مناطق الجوار يك تحتضن تيسري امليش وخلق فرص للتواصل بني أفراد املجتمع.
تقوم الشوارع بدور النسيج الذي يربط بني السكان واملتنزهات واألنشطة التجارية ووجهات األفراد ،بينام تقوم امليادين
واملتنزهات الصغرية بدور مكان للراحة عىل الطريق ألغراض الراحة والتجمع والتواصل مع اآلخرين.

تحسنيمظهر
الشارع

متنزهات
ومساحات
مفتوحة

بنيةتحتية
صديقةللبيئة

امليش وركوب
الدراجات

مساحاتعمومية
مساحاتللسكن
وللعمل
تحسني امللك العام
واألمالكالخاصة

املتنزهات
قلل التوسع العمراين كثريا من الغطاء النبايت ملا نعرفه باسم فانكوفر وأحدث تعطيال كبريا لألنظمة الطبيعية عىل هذه األرايض واملسطحات املائية .تغطي املتنزهات يف
منطقة دراسة برودواي نسبة محدودة من املساحات القامئة .يتصل قليل منها بجداول مائية قدمية ومساحات نباتية أخرى .لدينا فرصة لحامية مساحات املتنزهات
القامئة وكذلك زراعة املتنزهات وتجديدها وإنشاء شبكة خرضاء من املتنزهات املتشابكة وواجهة مائية وأماكن لالستجامم.

15

خطة برودواي املرحلة الثانية – التوجهات الناشئة

يعد وجود نظام مواصالت ذيك وعميل جزء هام يف أي مجتمع ،منذ أنه يقدم املساندة لالقتصاد بينام يرفع
من مستوى يرس التكلفة وييرس عىل املواطنني التمتع بالصحة وتحسني مستوى اإلنصاف ويساعد يف حامية
البيئة .هذا األمر تعززه املبادئ التوجيهية لخطة برودواي التي اعتمدها مجلس املدينة التي تربز أهمية توفري
خيارات مواصالت صحية وتقديم املساندة لها وكذلك تحسني مستوى برودواي بصفته شارع عظيم (GREAT
.)STREET
يقدم كال من مرتو برودواي الجديد وخطة برودواي فرصة لضامن أن سياسات املواصالت واستغالل األرايض
متكاملة يك تشجع عىل وجود سبل تنقل مستدامة والتفكري بسبيل آخر يف كيفية استغالل املساحات عىل طول
برودواي يك ينتج عنها بيئة تيرس امليش والتجمع .كام أن هذه التغيريات تقدم فرصة إلنشاء شبكة نابضة بالحياة
من الشوارع التي تيرس امليش والتنقل باستخدام سبل التنقل البسيطة ذات العجالت والدراجات الهوائية وشوارع
تتيح مرور وسائل املواصالت يف كامل منطقة برودواي.

رفاهةاملجتمع
تعد خطة برودواي فرصة لتخطيط االحتياجات التي تخدم املجتمع واستيفائها عن طريق ضامن أن الخدمات
والربامج املجتمعية متاحة لكامل منطقة برودواي ويسهل الوصول إليها .نحن نبحث عن فرص لتقديم املنشآت
االجتامعية وتقديم املساندة لها يك تتكامل مع خدمات أخرى مثل املتنزهات واملدارس واملواصالت العامة
ومرافق املجتمع األخرى لتحسني مستوى منافعها االجتامعية وتيسري وصول سكان فانكوفر والعاملني فيها إليها.

الفنونوالثقافة
يعتمد مستقبل فانكوفر بصفتها عاصمة ثقافية عىل استمرار وجود مساحات اإلنتاج الثقايف وعرضه عىل الجمهور
يف منطقة خطة برودواي .تواجه فانكوفر فقدان وشيك للمساحات امليسورة للفنانني يك يعيشوا ويعملوا ويشاركوا
أعاملهم فيها بسبب تسارع وترية التطوير العقاري واالرتفاع الرسيع لقيمة األرايض الصناعية والتجارية.
تحتضن منطقة برودواي عدد كبري من الفنانني والعاملني يف مجال الثقافة والهيئات الثقافية ،كام أن املنطقة تزخر
باستوديوهات الفنانني ومراكز يديرها فنانون ومعارض فنية وأماكن عرض فنون متثيلية وعروض موسيقية حية
ومراكز ثقافية واستوديوهات تسجيل صويت ومنشآت إنتاج سيناميئ وتلفزيوين وخدع ومؤثرات رقمية ومساحات
للربوفات ومساحات لتعليم الفنون ومتاجر كتب .تتمتع الفنون العامة بحضو ٍر طا ٍغ يف أرجاء املنطقة كام تزين
عرشات الجداريات الشوارع الجانبية والحارات .تتمتع املنطقة بتاريخ ثقايف غني ومتنوع كام تتمتع بأهمية
معارصةلعددمناملجتمعاتالثقافية.

هي منشآت وخدمات اجتامعية مخصصة للمجتمع تساعد األفراد والعائالت واملجموعات والجاليات عىل
استيفاء احتياجاتها االجتامعية وزيادة قدرتها عىل النمو وتعزيز رفاهة املجتمع ومرونته .تدير عدد من املنظامت
االجتامعية غري الهادفة للربح كثري من هذه املنشآت حيث تنهض بدور املضيف وقد رسخت وجودها جيدا يف
مناطق الجوار .تكمل املنشآت التي متلكها املدينة مثل مراكز املجتمع املحيل هذه الشبكة .تقدم هذه األماكن
واملنظامت خدمات إىل عدد من مجموعات السكان تشمل األطفال والشباب والعائالت وكبار السن والسكان
األصليني واملهاجرين الجدد والالجئني ومجتمع امليم وذوي الدخل املتدين وغريهم .تشتمل أمثلة هذه املنشآت
عىل منازل الجوار ومراكز كبار السن وأماكن للعائالت وحدائق املجتمع وغريها املزيد.

اإلرث
نقر أن منطقة خطة برودواي قامئة عىل أرايض تقليدية مل يجري التنازل
عنها ترجع ألمم )XʷMƏΘKʷƏY̓ ƏM (MUSQUEAM
و )SḴWX̱ WÚ7MESH (SQUAMISHو
 ،)SƏLILWƏTAɬ (TSLEIL-WAUTUTHوتحتضن إرث
أمم السكان األصليني وتنوع مجتمعات فانكوفر كام تيرس اإلرشاف عىل
مصادر اإلرث بينام تقدم املساندة للتنمية املستدامة.
تتمتع منطقة خطة برودواي بتشكيلة متنوعة من مصادر اإلرث منها
امللموس وغري امللموس .سوف تسعى الخطة الستخدام أهداف وتوجهات
برنامج فانكوفر لإلرث وتنفيذها يف مناطق جوار برودواي.
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استدامةاملجتمعومرونته
تقدم خطة برودواي فرصة فريدة الستكشاف توجهات جديدة سوف تتجاوب مع خطة عمل طوارئ التغري املناخي حيث ستبني مجتمعات أكرث ترابطا
وتتكيف مع التغري املناخي وتدفع توليد الطاقة داخل مناطق الجوار.
اعتمد مجلس املدينة يوم 17نوفمرب/ترشين الثاين 2020خطة عمل طوارئ التغري املناخي واضعا فانكوفر عىل طريق تقليل التلوث بالكربون بنسبة
 50%بحلول سنة .2030يعني هذا تنفيذ تغيريات عىل املدينة والسكان واألنشطة التجارية املحلية تتعلق بسبل التنقل وكيفية تشييد املباين وكيفية
تجديدها يك نيرس املعيشة يف ج ٍو خا ٍل من التلوث بالكربون.

اسرتاتيجيةاملنافعالعامة
تحظى أجزاء من منطقة دراسة خطة برودواي بالفعل باسرتاتيجيات منافع عامة معتمدة بصفة
جزء من خطة ماونت بليزانت القامئة وخطة مسطحات فولس كريك .إال أن أغلب منطقة
الدراسة ال يوجد لها اسرتاتيجية منفذة لكيفية تحديد أولوية املرافق العامة والبنية التحتية
املطلوبة ملساندة وجود مجتمع مالئم للمعيشة وكذلك متويلها وتنفيذها .تقدم خطة برودواي
فرصة للنظر عىل سياق املنطقة إجامال وفرص تقديم الخدمات يك نضمن أن استثامرات املدينة
املقبلة تستويف احتياجات املجتمع .تركز اسرتاتيجيات املنافع العامة يف املدى القريب عىل أول
 10سنوات من رؤية خطة املجتمع التي تغطي  30سنة.
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كيفيةاملشاركة
انضم إلينا يف دعوتنا املفتوحة عرب اإلنرتنت يك تتعرف عىل املزيد عن التوجهات الناشئة لخطة برودواي ومشاركة رأيك وأفكارك يف شأنها .سوف تركز خطة السنوات الثالثني عىل فرص لدمج مساكن جديدة ووظائف ومرافق حول مرتو برودواي الجديد .زر موقعنا عىل اإلنرتنت لتطلع عىل قامئة كاملة بالسبل التي
ميكنك عن طريقها املشاركة وتقديم رأيك ومالحظاتك.

نحنهنا

ملزيد من املعلومات أو لطرح سؤال علينا:
shapeyourcity.ca/broadway-plan

كيفية املشاركة يف الدعوة املفتوحة عرب اإلنرتنت (من  16فرباير/شباط إىل  31مارس/آذار):
امألاالستبيان

زر صفحتنا عىل
اإلنرتنت

broadwayplan@vancouver.ca
3-1-1
#BroadwayPlan
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طالعاملطبوعات
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