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الشوارع المفتوحة/المخصصة للعب

توفير مساحة آمنة للنشاط البدني واللعب وإنشاء 
روابط اجتماعية متباعدة وغيره.

السياق 
المتنزهات أو الممرات المائية مع عدد قليل من التقاطعات  •

شوارع سكنية منخفضة الكثافة.  •
الشوارع التجارية مع مجموعة من المطاعم/متاجر التجزئة   •

المحلية وال يوجد نقل عام.
الخطوات الرئيسية

•  تركيب حواجز مرور مؤقتة وإشارات "سيارات الطوارئ/التسليم 
فقط" عند التقاطعات.

إنشاء شبكة من نقاط الدخول إلى الشوارع المحلية حيث يجب   •
تثبيت الحواجز.

الجدول الزمني: أسبوع واحد.
 المدة: وقت من اليوم، يوم من أسبوع، عطالت نهاية األسبوع أو

مستمرة )أسابيع وشهور(.

 

بروكلين، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية

توفر الشوارع المفتوحة في بروكلين واألحياء األخرى في مدينة نيويورك مساحة 
للمشاة للتجمع والبقاء نشطين.

إعداد: بريان توماس/صور غيتي

الحواجز عند نقاط الدخول لإلشارة إلى 
"حركة المرور األساسية فقط" )ال يسمح 

بدخول المركبات إلى المدخل باستثناء 
حاالت الطوارئ وعمليات التسليم(

عالمات نقطة الدخول لتوضيح استخدام 
البرنامج والعالمة التجارية، إضافة إلى 

توفير التحكم في حركة المرور أو التوجيه 
لسائقي السيارات.
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برازيليا، البرازيل

فتحت مدينة برازيليا شوارعها أمام المشاة وراكبي الدراجات في أيام األحد.

برلين، ألمانيا

تحظر برلين مرور السيارات في عدة شوارع لتوفير مساحة للعب والتجمعات. 

إعداد: وكالة األنباء األلمانيةإعداد: ناتاليا بومتيمبو

تحديد ممر واحد أو شبكة من الشوارع التي يمكن إغالقها لحركة مرور المركبات خالل ساعات محددة من اليوم أو أيام   •
األسبوع، أو دائما.

عدم السماح بوقوف السيارات في الشارع طوال المدة، على عكس الشوارع البطيئة.  •
معاينة المتنزهات المقترحة المجاورة أو شوارع الدراجات أو الطرق التي تنتظر التنفيذ. عندما يكون اإلغالق الكامل   •

صعًبا، فكر في الشوارع البطيئة بداًل من ذلك. 
عندما تكون الموارد محدودة، يجب إعطاء األولوية للشوارع المغلقة من جانب أو جانبين والمخصصة للعب أو القريبة من   •

المالعب المغلقة أو غير المناسبة أو ساحات المدارس.
تأكد من أن البرامج واألنشطة تدعم التباعد الجسدي اآلمن.   •

تواصل مع الجمعيات السكانية والمناطق التجارية والمنظمات المجتمعية وتحالفات الدراجات/المشي والصحة والمدارس   •
ومنظمات المساعدة المتبادلة.

الشراكة مع المنظمات المعينة والمؤيدين لوضع النشرات أو االتصال اآلمن مع السكان المحليين.   •
االتصال بمجموعات المجتمع المحلي للتعرف على العوائق أو المشكالت التي قد تؤثر في التصميم أو الطول.  •

تحديد الممرات القريبة تماًما من حركة المرور واألوقات المستهدفة من اليوم أو األسبوع. يتمكن اإلغالق الجزئي من   •
الحفاظ على إمكانية الوصول المحلي ولكنه يمنع كثير من الحركات البينية. 

فكر في الشوارع المفتوحة/الشوارع المخصصة للعب على نطاق الممرات لنقل األشخاص بأمان إلى الخدمات األساسية   •
)الرعاية الطبية ومحالت البقالة والصيدليات والنقل العام(.

استخدم الفتات "الطريق مغلق" المؤقتة التي يمكن ربطها بالحواجز أو األطر التي على شكل حرف A إذا لزم األمر،   •
إضافة إلى كون عالمات تحذير المشاة أو الدراجات اختيارية. 

المعايير الرئيسية: تغير العدد والنسبة المئوية في الطلبات اإلجمالية أثناء ساعات معينة.  •
استخدم أجهزة آلية مثل الكاميرا أو العداد اإللكتروني لجمع معلومات عن حجم الدراجات وعينات نموذجية قصيرة )من   •
15 دقيقة إلى ساعة واحدة( من المشاة أو أصناف المارة )األطفال األصغر واألكبر سًنا والمسنين وما إلى ذلك( إذا كان 

ذلك عملًيا. 
استخدام حسابات أو إجراء عمليات مسح لتحديد التعديالت، إذا لزم األمر.   •

التخطيط

المشاركة

التصميم + التنفيذ 

المراقبة 




