
V I S I O N Z E R O P O R T L A N D . C O M

مة لسال ا ت  ا ء ا جر إ خطة 

DIVISION ST
OUTER SOUTHEAST

T H E  C I T Y  O F  P O R T L A N D

السير وركوب الدراجات والقيادة 
 82nd Avenue بأمان أكبر من

حتى حد مدينة بورتالند

اإلنشاء خالل 2017-21

ــي لــخــطــة ــنـ ــزمـ  الـــتـــوقـــيـــت الـ
السالمة إجراءات 

تواصل حكومة مدينة بورتالند )City of Portland( إقامة المشاريع التي تهدف لتعزيز 
 82nd Ave بدءًا من Southeast Division Street السالمة حتى العام 2021 في
حتى حد المدينة. تدعم هذه الجهود Vision Zero Action Plan التي تسعى إلنهاء 

حاالت الوفاة واإلصابات الخطرة بشكل تام في شوارعنا بحلول 2025.

 Trimet تقيمه  الذي   Division Transit  Project ذلك سيُجري مشروع  عن  فضالً 
تحسينات لمستويات السالمة في الشوارع في الفترة ما بين 21-2019. اطلع على 

.trimet.org/division المزيد من المعلومات عبر الموقع

تلتزم مدينة بورتالند بكل قوانين عدم التمييز والحقوق المدنية بما في ذلك الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية والفصل الثاني 
من قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة. للحصول على خدمات الترجمة التحريرية أو الشفهية أو طلب تعديالت أو معلومات إضافية، تفضل 

بالتواصل مع PBOT من خالل الهاتف رقم 5185-823-503، أو استخدم خدمة الرسائل على الرقم 6868-823-503 أو خدمة 
االتصال المقدمة لذوي اإلعاقات السمعية والنطقية بأوريجون:711.

مشاريع تعزيز مستوى السالمة بشارع Division Street الخارجي يُستكمَل اإلنجاز في 

2017
يُستكمَل اإلنجاز في

2018
يُستكمَل اإلنجاز في

2019-21 2019-21

كاميرات السالمة لمراقبة السرعة 4
لوحات قراءة السرعة 4

خفض حد السرعة إلى 30 ميالً/ساعة 4
توقيت إشارات المرور األكثر أمنًا 4

مصابيح إنارة إضافية في الشارع، ال سيما عند ممرات العبور 4 4 4 4
المزيد من المنارات الوامضة عند فواصل الطرق والالفتات المرورية 4

المزيد من إشارات المرور المختلطة للمشاة عند فواصل الطرق والالفتات 4 4 4
مسارات الدراجات المحمية عبر إزالة مواقف المركبات )تصميم مؤقت ذو أعمدة مرنة(* 4

مسارات دراجات محمية )تصميم دائم بالمواد الصلبة(* 4
التوعية بالسالمة ونشرها على نطاق واسع 4

فاصل طرق مرتفع للتحكم في الوصول* 4 4
مسافات عبور أقصر عند ممرات العبور 4

محطات حافالت مُحسنة ومغطاة، ومزودة بمنحدرات يسهل الوصول إليها وممرات جانبية 
ومناطق آمنة لعبور المشاة  4

إشارات أولوية العبور لحافالت النقل العام 4
حافالت أكبر حجمًا تتيح إمكانية الصعود من عدة أبواب 4

TriMetCity of Portland

لجمهور ا تعليقات  على  ءً  بنا يتغير  أن  ويمكن  لتصميم،  ا مرحلة  في  يزال  *ال 

Apri l  2017

واألسئلة:
لتحديثات  ا

ELIZABETH MAHON, 

لمشروع ا مدير 

503-823-0396

DIVISIONSTREET@
PORTLANDOREGON.GOV

PORTLANDOREGON.GOV/TRANSPORTATION/DIVISION



:OUTER  SOUTHEAST  DIVISION  STREET على  إجراؤها  لمزمع  ا  2017-18 تغييرات  تشمل 

لمرتفع ا الطرق  فاصل 
انعطافات أكثر أمنًا للسائقين

تتبع خطة إجراءات السالمة تدابير السالمة الفعالة
تعيد حكومة مدينة بورتالند )City of Portland( تصميم الشوارع لتوفير حماية أفضل 

لكافة المستخدمين من الحوادث القاتلة عند وقوع األخطاء أو المخالفات.
وتستخدم هذه الخطة أدوات فعالة لمنع حوادث التصادم وحماية األرواح:

إشارات التوقف عند التقاطعات، تقليل حوادث االصطدام بنسبة 69 في المائة	 
FHWA )2013(,  Toolbox of  countermeasures,  pedestr ian hybr id beacons

حدود السرعة اآلمنة األكثر أمنا )35 إلى 30 ميالً/ساعة(، 	 
خفض مخاطر الوفاة بنسبة 35 في المائة

AAA )2011(,  Impact speed and a pedestr ian’s r isk of  severe in jury or death

فاصل الطرق المرتفع، تقليل حوادث التصادم بنسبة 47 في المائة	 
Port land Bureau of  Transportat ion crash data )2017(

كاميرات السالمة لمراقبة السرعة، تقليل حوادث التصادم بنسبة 49 في المائة	 
Cochrane )2010(,  Do speed cameras reduce  

road traf f ic  crashes, in jur ies and deaths?

مسارات الدراجات المعزولة )المحمية من مسارات المركبات(، تقليل	 
حوادث التصادم بنسبة 11 في المائة

Oregon Department of  Transportat ion,  Al l  Roads 
Transportat ion System Program
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PROJECT AREAS

كاميرات السالمة لمراقبة السرعة
السرعات اآلمنة تنقذ الحياة

اإلنارة  بيح  مصا من  لمزيد  ا
لشارع ا في 

سهولة أكبر في رؤية اآلخرين أمنًا األكثر  السرعة  حدود 
سوف تصبح السرعة 30 ميالً/ساعة دائمة

كاملة نبية  جا ممرات 
ملء جميع الفجوات

منًا أ كثر  أ عبور  ممرات 
الوامضة  المصابيح  من  المزيد 
وإشارات التوقف والجُزر الوسطى

المميزة  العالمات  من  المزيد  وضع 
العبور ممرات  على 

مسافات أقصر بين ممرات العبور اآلمنة

لمعزولة ا لدراجات  ا مسارات 
وضع الفواصل المادية قدر اإلمكان

لعبور ا ممرات  عند  أقصر  عبور  مسافات 
الطرق  فاصل  بواسطة  العبور  مسافات  تقصير 

ومسارات الدراجات المحمية

التغييرات  تحديد  أجل  من  األمور  زمام  لتوليها  المجتمعية  للجهات  الشكر  بورتالند  مدينة  لحكومة  التابع  النقل  مكتب  يوجه 
 Jade District الخارجي. نوجه جزيل الشكر لـ .Outer Southeast Division Street المطلوبة لتحقيق األمن والسالمة في
وEast Portland Land Use and Transportation Committee ,Midway Alliance، والجهات األخرى التي أسهمت في 

وضع خطة إجراءات East Portland In Motionو East Portland Action Plan، وجهود التخطيط التي بدأت في 2009.

إن جعل teertS noisiviD  أكثر أمنًا يعني إجراء التسويات المقايضات:
إن جعل Division Street الخارجي أكثر أمنًا يعني إجراء التسويات المقايضات:

قد تتطلب التحسينات التي يتم إجراؤها من أجل السالمة إزالة مواقف المركبات على 	 
جانبي الشارع. فبدالً من إيقافها في Division Street، يتعين على السائقين إيقافها 

في الشوارع الجانبية أو الممتلكات الخاصة.
ربما يكون السائقون بحاجة لسلوك ممر مركبات مختلف عند القيادة من أو إلى موقع 	 

.Division Street يؤدي مباشرةً إلى
ربما يكون على السائقين االنعطاف من أو إلى Division Street في مواقع مختلفة، 	 

ألن فاصل الطرق المتوسط سوف يساعد على االنعطاف في النقاط األكثر أمنًا.
سوف يتابع مكتب النقل التابع لحكومة مدينة بورتالند )PBOT( هذه التسويات المقايضات مع 

الجهات المجتمعية خالل 2017.

للمساعدة بحاجة   OUTER  DIVISION
تعمل حكومة مدينة بورتالند )City of Portland( عن كثب مع الجهات المجتمعية، سعيًا 
أمنًا  أكثر  المدينة(  لجعل Outer Southeast Division Street )شارع 82nd حتى حد 
التي   Vision Zero إستراتيجية المشروع جزءًا من  ويعد هذا  الشارع.  يستخدم  لكل من 
المسببة  المرورية  الحوادث  جميع  لتفادي  تهدف  والتي  بورتالند  مدينة  حكومة  تنتهجها 

بحلول 2025. الخطرة  واإلصابات  للوفيات 

 Division Street  لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 117 شخصًا بإصابات خطيرة في
السير  حوادث  بيانات  تتوفر  حيث  األخيرة  العشرة  األعوام  خالل    Outer  Southeast

الحوادث في بورتالند. الذي يشهد مثل هذه  الشارع هو األعلى  خاللها، ويعد 

المجتمعية  األطراف  مع   2009 منذ   )City  of  Portland( بورتالند  مدينة  حكومة  تعمل 
تحسين  شأنها  من  التي  المشاريع  لتطوير    Outer  Southeast  Division  Street في 
أكثر  الدراجات  ومسارات  العبور  وممرات  الجانبية  الممرات  جعل  تشمل  وهي  السالمة، 
  Outer Southeast Division Street أمنًا. وتلقى سالمة المارة اهتمامًا خاصًا إذ يعتبر

للمشاة. بورتالند  قاتلة في  التي تشهد حوادث  الشوارع  أكثر  أحد 

التابع  النقل  مكتب  يسدد  بالشارع.  المحددة  السالمة  عناصر  وتصميم  موقع  يتغير  قد  فقط؛  توضيحية  ألغراض  الصورة 
الزيادة على ضرائب  Fixing Our، وهي   Streets مبادرة  عبر  التغييرات  تكاليف هذه   )PBOT( بورتالند مدينة  لحكومة 
والضرائب  الفيدرالي  التمويل  األخرى  التمويل  مصادر  بين  ومن   .2016 في  بورتالند  ناخبو  أقرها  التي  البنزين  الغاز 

بالوالية. البنزين  الغاز   على  المستحقة 

ستتم إقامة فواصل طرق في مسار االنعطاف األوسط 
األمن  تعزيز  تتطلب  التي  الوسائط  متعددة  بالمناطق 

والسالمة )مناطق األعمال(


