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بوسطن، ماساشوستس، الواليات المتحدة األمريكية

قامت إدارة النقل في خليج ماساشوستس بتثبيت حارة حافالت دائمة جديدة في 
شارع واشنطن والذي سبقه حارة مؤقتة باستخدام أقماع المرور البرتقالية.

إعداد: مدينة بوسطن

حارات سيارات النقل العام

توفير أو توسيع الحارات المخصصة للنقل فقط/حارات 
مخصصة ألولوية النقل لجعل النقل في الشارع وسيلة 
نقل موثوق بها وفعالة لألشخاص الذين هم في أمس 

الحاجة إليها.
السياق

ممرات ومسارات نقل ذات معدالت عالية من الركاب تخدم المجتمعات   •
التي تعتمد على النقل والشركات/الخدمات األساسية.

الخطوات الرئيسية
تحويل مواقف السيارات الموجودة بجانب الرصيف أو حارات   •

المركبات إلى حارات للنقل البري.
تحديد حارة نقل بعالمات خاصة بالحارات وإشارات تنظيمية   •
وعالمات إليكترونية إن وجدت، وعناصر رأسية مثل األقماع.

الجدول الزمني: أسابيع للتخطيط وأيام/أسابيع للتنفيذ.
المدة: عدة أشهر إلى سنتين أو ثالث سنوات.

وضع عالمة لحارة مخصصة للنقل

تركيز مواد الفصل الثقيلة على التقاطعات أو 
المواقع األخرى التي من المحتمل أن تتعطل 

فيها حركة المرور
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أوكالند، نيوزيلندا 

توفر أوكالند مساحة لمحطات الحافالت الجديدة وحارات النقل في شارع كوين.

إعداد: هيئة أوكالند للنقل 

تحديد أولويات الطرق وإجراء التحسينات، مثل حارات النقل وأولوية اإلشارة في المجتمعات التي تعتمد على النقل والطرق   •
المؤدية إلى مواقع أساسية ذات نسبة ركاب أو طلبات أعلى.

تركيز التداخالت األثقل حول التقاطعات المعروفة بأنها تتسبب في تأخر النقل باإلضافة إلى نقاط الضغط الجديدة الناشئة بناء   •
على التغييرات في أنماط السفر.

تحديد مواقع لسير مركبات اإلغاثة إذا زادت نسبة الركاب بسبب االزدحام.  •
تغيير اإلشارات والالفتات والعالمات للحد من التعارض عند المنعطفات الهامة إذا لزم األمر.   •

وضع إزالة مواقف السيارات في االعتبار أو الحد من إمكانية الوصول أو مناطق التحميل والتقليل من اآلثار على األعمال   •
األساسية.

تحديد القطاعات األكثر حيوية حسب السرعة والتباطؤ، فقد تكون الحارات قصيرة بطول المصدات أو طويلة بما يساوي   •
عدة أميال.

تعظيم االستفادة من قنوات وشبكات التواصل االجتماعي الموجودة كالمجموعات المدافعة عن حقوق المارة وجمعيات األحياء   •
ومجموعات أصحاب العمل وغيرها.

توزيع المنشورات في المركبات وفي المحطات وعبر شبكة اإلنترنت وفي اإلخبار لطرح أفكار عن التغييرات المقترحة   •
والتعرف على ردود األفعال.

تحديد أهداف الرسالة منذ البداية لموائمتها مع األداء الحالي، إلى جانب اإلشارة إلى التغييرات المستقبلية لظروف حركة   •
المرور ووسائل النقل.

دراسة المواقع ووضع عالمات عليها مع إضافة الفتات لتحديد ساعات العمل.  •
وضع أقماع أو براميل أو حواجز تحدد حافة الطريق أو مطبوعات تحمل عالمة "للحافالت فقط".  •

قد تكون الالفتات ثابتة أو متغيرة حسب اإلتاحة والمصادر.   •
أما فيما يخص تخطيط التعافي فينصح باالنتقال من المواد المؤقتة إلى المواد الدائمة. انظر دليل تصميم شوارع العبور.  •

المعايير الرئيسية: جمع بيانات عن أوقات الركوب واالزدحام والتنقالت، مع ضبط ذلك لتوفير األداء التشغيلي وتفعيل العمل   •
بإرشادات الصحة العامة.

التنسيق مع وكالء وقوف السيارات وإنفاذ القانون لمنع توقف المركبات الخاصة أو ركنها أو التنقل بها عبر الحارات، مع بذل   •
المزيد من الجهود عند بدء التنفيذ.

التخطيط

المشاركة

التصميم + التنفيذ 

المراقبة

سان فرانسيسكو، والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

أعطت وكالة النقل البلدي في سان فرانسيسكو األولوية للشبكة األساسية وبدأ 
تحسينات لتعزيز أداء النقل للعمال األساسيين.

إعداد: وكالة النقل البلدي في سان فرانسيسكو




