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تقسيم املناطق هو كيفية تقسيم املدن لألرض حسب املناطق لتنظيم أنواع االستخدامات 

التي ميكن أن تحدث عىل املمتلكات. وفيام ييل ما يبدو عليه تقسيم املناطق عند تقاطع 

.Oakman Blvd و Grand River Ave شارعي

ما هو تقسيم املناطق ؟

للمزيد من املعلومات قم بزيارة

شباط )فرباير( 2019

R1: منطقة سكنية - تسمح يف املقام األول مبساكن األرسة الواحدة
B3: منطقة تسوق - يدعم مجموعة املتاجر

B4: منطقة أعامل عامة - االستخدامات التجارية عىل طول الطرقات
M3: منطقة صناعية عامة - تسمح باالستخدامات الصناعية العامة

M4: منطقة صناعية مكثفة - تسمح مبجموعة واسعة من االستخدامات الصناعية
P1: منطقة وقوف سيارات مفتوحة - موقف سيارات فقط

التحديث وإعادة التفكري يف ديرتويت
تحديث تقسيم املناطق ألحداث التجديد يف املدينة



 

facebook.com/ZoneDetroit

املرشوع األهداف املشاركة

لقد مر بعض الوقت منذ أن تم

إدخال التحديث عىل قانون

تقسيم املناطق يف املدينة،

واملدينة اآلن تحتاج إىل

مساعدتكم لتحقيق هذا األمر!

املدينة تدخل حقبة جديدة ،

وتحتاج إىل قانون تقسيم املناطق

التي ميكن أن تتعامل بشكل أكرث

فعالية وكفاءة مع تحديات

كونها مدينة أمريكية حديثة.

قم بزيارة املوقع اإللكرتوين للمرشوع عىل
ZoneDetroit.com

إلنشاء قانون جديد لتقسيم املناطق، 

نحن بحاجة إىل مشاركتك ومساهمتك 

النشطة. نحن نقدر ونريد أفكارك

 وآراءك حول كيفية بناء ديرتويت

 أفضل. عىل طول مدى إستمرار هذا 

املرشوع ، سوف نقوم بإستضافة

 العديد من االجتامعات وورش العمل 

وجلسات االستامع. نحتاج منك أن 

تشارك ، وكذلك نحتاج إىل آراءك.

للبقاء مشاركًا، تفضل بزيارة موقعنا 

اإللكرتوين أو ميكنك أيًضا متابعتنا عىل:

قانون تقسيم املناطق الجديد سوف:

 التعامل بشكل أكرث فعالية مع  +

التحوالت بني املمرات التجارية  

واألحياء السكنية

املساعدة يف التخفيف من          +

مشاكل وقوف السيارات يف كل       

من املناطق التجارية والسكنية

تضمني أدوات أكرث فعالية إلدارة  +

االستخدامات التي تسلب جزء من 

خصوصية املمرات التجارية يف املدينة

تحسني فرص لألعامل التجارية املحلية  +

التي تدعم األحياء املحيطة بها

توفري أدوات متطورة إلدارة        +

األرايض الشاغرة واملباين املهجورة يف 

جميع أنحاء املدينة

السامح بالفرص املتطورة               +

التي تدعم إستمرار بقاء األحياء 

السكنية ذات األرسة الواحدة    

لسنوات عديدة قادمة

تسهيل إعادة استخدام املباين   +

املوجودة وإعادة استخدامها

أحد السكان يف أحد 

إجتامعات املجتمع يف 

أيلول )سبتمرب( 2018

أنا أعيش يف حي شيفر/

 بليموث. نحن بالتحديد

 وراء مصنع سيارات

 كرايسلر الذي أغلق. نحن

 نريد أن نتأكد من أن

 املجتمع يديل بآراءه ألن

 كل رأي يدلون به هناك 

سيكون له تأثري يف املجتمع.

إن قانون تقسيم املناطق الحايل غري  

محدث، ويف بعض الحاالت،

بعيًدا عن الواقع الحايل للمدينة.

خريطة تقسيم مناطق ديرتويت

نحن بحاجة إىل آرائك و

مالحظاتك حول ما يجب

إصالحه وكيفية إصالحه.

قانون جديد لتقسيم املناطق سيساعد

يف حامية األشياء التي نقدرها

جميًعا يف مدينة ديرتويت مع

السامح ألمناط التنمية التي

ستخدم ديرتويت جيدا يف املستقبل.


