
نيسان ٢٠١٩  

أن قانون تقسيم املناطق معقد ويصعب فهمه 
واستخدامه

هناك حاجة إىل قواعد أكرث صالحية  بني املمرات 
التجارية واألحياء وبني االستخدامات الصناعية 

والسكنية 

أزالة الحواجز التي تجعل من إعادة بناء املباين 
واملساحات املوجودة امرا صعبا.

قم بعمل أفضل من ناحية استيعاب جميع 
األحياء - والتركز فقط عىل املناطق النامية

توفري تركيز أكرب عىل شكل املباين الجديدة
- كيف تقوم هذه املباين بتشكيل املساحات 

العامة 

حيث أن القواعد األكرث وضوًحا واألكرث اتساقًا 
ستكون أسهل يف اإلدارة والتطبيق

هناك حاجة إىل املزيد من الخيارات لتحسني 
الوصول إىل األرايض الشاغرة واستخدامها 

هناك حاجة إىل قوانني أفضل لالستخدامات التي 
تنتقص من طابع املمرات التجارية

أن متطلبات مواقف السيارات تحتاج إىل إعادة 
التفكري يف املناطق التجارية والسكنية 

تبسيط الرمز    

تحسني التنقل

تسهيل اعادة استخدام املباين 
الحالية

التنىس بخصوص األحياء 
املجاورة

تشديد الرتكيز عىل البيئة 
املبنية

اصالح قانون التنفيذ  أدوات لألرايض الشاغرة

ادارة االستخدامات
 املتعلقة باملركبات

تحسني مواقف السيارات

منذ أن بدأ املرشوع يف أغسطس 2018 ، تم عقد عدد من املقابالت مع أصحاب 

املصلحة واالجتامعات العامة ملناقشة القضايا مع مرسوم تقسيم املناطق يف 

املدينة.و فيام ييل أهم املشكالت املذكورة حتى اآلن أثناء تلك التفاعالت:

ماذا سمعنا لحد اآلن
منطقة ديرتويت
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يجب أن تحتوي املناطق الجديدة عىل األدوات 
الالزمة لتنفيذ جهود التخطيط الحديثة 

واملستقبلية

يجب أن تحتوي املناطق الجديدة عىل األدوات 
الالزمة لتنفيذ جهود التخطيط الحديثة 

واملستقبلية

هناك حاجة إىل خيارات أكرث يف أنواع املساكن ، 
مبا يف ذلك املجمعات السكنية املفردة و الشقق 

الكبرية للعوائل
هناك عدد من املناطق التي ال تسمح 

باالستخدام املختلط – يف يومنا هذا ، مع العلم 
بأن معظم املشاريع هي عبارة عن مشاريع 

متعددة االستخدامات`

أن عملية املوافقة معقدة ومن الصعب القيادة 
يف خطواتها-لذلك يجب اصالح هذه املشكلة

يوجد افراط يف استخدام التطورات املخططة 
,لذلك يلزم إعادة تقسيم املناطق األساسية بدالً  

من  ذلك  

ماهي الجهات التي سمعنا منها لحد االن. . . . . . . . . . . .

املجموعات الداخلية

املجموعات الخارجية 

مقابلة مع   ١   ٢ 
 اصحاب 
املصلحة 

مقابالت
هاتفية 

اجتامعات عامة

اجتامعات مع 
املجموعة االستشارية 
التقسيمية

)CPC( لجنة تخطيط املدن
 )PDD( إدارة التخطيط والتطوير
)BZA( مجلس نداءات تقسيم املناطق
قسم هندسة املباين وقسم السالمة والبيئة
مكتب املحافظ

محرتفو التنمية من أصحاب األعامل الصغرية 
-مجموعات التأييد عىل مستوى املدينة
املنظامت املجتمعية
محرتيف التنمية االقتصادية

تنفيذ خطط الحي

تنفيذ خطط الحي توفري خيارات السكن اإلضافية تسهيل أمر خلط استخدام 
األرايض 

تبسيط عملية املوافقة توفري رمز أكرث توقعا 


