الملخص التنفيذي

.......
••••..
..
·
••··.
.
..
.
.
..
..
.......---- . .. .. .........
•♦ ••

. .

• 1:. • : ••

♦

•• ♦

•I• ■

•

♦

I• •III

I

, ,,

I I ,

• ♦ ♦

• •

◆ ♦ ♦

♦•

♦

◆

♦

'11 I
•,,,'1
II
,

♦

◆

♦•

#

♦

♦♦

•

♦

II
I

◆

◆

I
I

I

■
I

I
I

I

■

• •
♦ •
- ••
•• ••• •• ••
•
••
It

♦

♦•

•

•

• ••

,

I,
#
; •
, ,,,, -- -

• • -

••

••

.,

-••••• •

I

•

♦• ♦

I

,

•••••

♦♦

I It ♦

,,, , ',,

•••

'

♦

♦

;

I
I

: --

■ ■ ■ ■■,

•

•

-•

Envision Cambridge

الملخص التنفيذي

معد من أجل إدارة التنمية المجتمعية بمدينة كامبريدج.2018 ،
يقوم هذا المستند بتلخيص العملية التخطيطية الخاصة بـ "تخيل مدينة
كامبريدج" .يرجى زيارة  envision.cambridgema.govللحصول
على الخطة الكاملة.
المكتب التنفيذي
 ،مدير البلدية
 ،نائب مدير البلدية

مجلس المدينة
 ،Marc C. McGovernالمحافظ
 ، Jan Devereuxنائب المحافظ
Dennis J. Carlone
Craig A. Kelley
Alanna M. Mallon
Sumbul Siddiqui
E. Denise Simmons
Timothy J. Toomey, Jr.
Quinton Y. Zondervan

مجلس التخطيط
 ،H. Theodore Cohenالرئيس
 ،Catherine Preston Connollyنائب الرئيس
Louis J. Bacci, Jr.
Nikolas Bowie
Steven A. Cohen
Corinne Espinoza
Mary T. Flynn
Hugh Russell
Tom Sieniewicz
للتواصل مع المشروع وللحصول على قائمة كاملة من الموظفين والجهات
المساهمة للمجتمع المحلي إلى عملية تخيل مدينة كامبريدج ،أنظر الصفحات 26
– .29
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خطة لعام
تخيل كامبريدج هي الخطة الشاملة الخاصة بمدينة كامبريدج خطة على مستوى
المدينة لخلق مجتمع أكثر استدامة ،أكثر عدالة وإنصافا ،وأكثر انفتاحا وشمولية
تكشف هذه الخطة عن استراتيجيات محددة للسعي خلف أهداف طموحة ومع ذلك قابلة
للتحقيق على مدار األعوام القادمة
وألنها أعدت من أجل المجتمع ولصالحه ،تستند خطة تخيل كامبريدج على
نقاط القوة الخاصة بالمدينة – أهلها ،تجارتها ،ومؤسساتها ،تاريخها اإلبداعي،
وقيمها التقدمية – إليجاد حلول للتحديات الحضارية التي تشكل ضغطا ولتحسين ما
يمكن أن يجعل من مدينة كامبريدج مكانا رائعا ،للعيش فيه ،للعمل به ،ولزيارته

على مدار األعوام الثالثة الماضية ،قام
اآلالف من األشخاص بوضع وصياغة خطة
تخيل كامبريدج من خالل عملية عامة شاملة
وبالعمل معا ،قمنا بتحديد القيم الجوهرية
الخاصة بنا كمجتمع وقمنا بإنشاء رؤية
مشتركة من أجل مستقبل المدينة من خالل
ستة موضوعات للتخطيط المناخ والبيئة،
رفاهية المجتمع ،االقتصاد ،اإلسكان،
التنقالت ،والهيئة الحضارية أو العمرانية
توصي الخطة بإعداد هدفا،
من اإلجراءات الجديدة أو
استراتيجية ،و
المعدلة من أجل تحقيق تلك الرؤية.
تتضمن اإلجراءات توصيات تتعلق
بالسياسات العامة ،البرامج ،تغييرات بتقسيم
المناطق ،التوعية والتثقيف المجتمعي،
استثمارات رأسمالية ،وجهود تبذل في مجال
الدعوة والمناصرة على مستوى الوالية
والمستوى اإلقليمي

سوف يكون هناك حاجة لبذل عمل إضافي بالسنوات
القادمة لتنفيذ وتحقيق كل توصية من التوصيات على
أرض الواقع تحتاج العديد من الخطوات إلى تحليل،
تشغيل وإدارة وتمويل رأسمالي بشكل ملموس ،و
أو مشاركة المجتمع المحلي المتواصلة بصورة
إضافية وبناء على ذلك ،تقدم خطة تخيل كامبريدج
منهاج يتسم بالمرونة من أجل التطبيق والتسليم بأن
هذه الفرصة تعتمد على مجموعة متنوعة من
االحتياجات اللوجستية ،المالية ،والتقنية ،باإلضافة
إلى عوامل متغيرة أخرى والتي تتغير على مدار
الزمن سوف يتأثر الوقت الخاص بالتنفيذ بالوضع
الحالي والمتوقع للميزانية الخاصة بالمدينة،
مساهمات المجتمع ،وبالتعاون نحو تحقيق األهداف
والرؤية الخاصة بالخطة
يعتبر تخيل كامبريدج مستندا ينبض بالحياة
وسوف يتم تحديثه ليواكب التغيرات الواقعة
واألولويات الطارئة بمرور الوقت سوف نقوم بتقييم
معدل التقدم واإلعالن عنه بصفة مستمرة
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سوف تضمن التحديثات بقاء الخطة
دليال راسخا وثابتا على دعم مبدأ
مدى قابلية الحياة ،مع تحديد القدرة
على تحمل تكاليف السكن ،وتعزيز
التنمية االقتصادية ،وتوفير إمكانية
الوصول واالستفادة من خيارات
وسائل النقل الفعالة ،وتحسين
االستدامة البيئية وقدرتها على
التكيف ،وخلق فرص مجتمعية
واقتصادية ترعى مجتمعا مزدهرا
ومنفتحا كي تحظى به أجيال
المستقبل
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الرؤية والقيم الجوهرية
قام فريق خطة تخيل كامبريدج بالعمل مع
المجتمع من خالل ورش عمل ،مناقشات
مباشرة ،دراسات استقصائية ،وغيرها المزيد
لصياغة بيان للتصور أو الرؤية الخاصة
بالمدينة
بعد إجراء توعية مجتمعية شاملة ،قامت
الخطة بتحديد ستة قيم جوهرية قام مجتمع
مدينة كامبريدج بالتعبير عنها والتي تقوم
بتشكيل أهداف وتوصيات الخطة تقوم الرؤية
إلى جانب القيم الجوهرية معا بتكوين القاعدة
التي على أساسها يتم إعداد توصيات الخطة
من أجل الثورة الخاصة بمدينة كامبريدج

الرؤية

إن كامبريدج مدينة ذات فكر تطلعي ،مرحبة ،ذات ثقافات
متنوعة نحن نستمتع بحياة ذات جودة عالية ومستوى
معيشي مرتفع ومزدهر في بيئة مجتمعية مستدامة،
منفتحة ،ومترابطة

القيم الجوهرية
مدى القابلية للسكن
إننا نقدر وجود بيئة عمرانية
طبيعية وحيوية وندعم ونؤيد
توفير وسائل نقل مستدامة مع
إمكانية الوصول إلى االحتياجات
اليومية والموارد الترفيهية بتكلفة
معقولة وبطريقة مريحة

فرص اقتصادية
إننا نقوم بتوفير الفرصة واالستقرار
من خالل الوصول إلى فرص عمل
جيدة ،تنمية وتدريب القوى العاملة،
إلى جانب أجور مالئمة للعيش والتي
تدعم األمن االقتصادي للمواطنين

صحة ورفاهية المجتمع
نحن نقوم بالتعزيز من أنماط حياة
صحية ومفعمة بالنشاط داخل مجتمع
داعم وآمن وفي وجود فرص
مختلفة من أجل التواصل مع
جيراننا ولالرتباط بالطبيعة من
حولنا ولالنخراط في حياة مدنية

االختالف والمساواة
نحن مجتمع مرحب ومضياف يحتفي
بتنوعنا واختالفنا ويضمن إمكانية
الوصول إلى خيارات سكنية بتكلفة
معقولة إلى جانب فرص متنوعة
للنجاح

االستدامة والقدرة على التكيف
نحن نقوم بإتخاذ إجراءات مسئولة
للتقليل من تأثيرنا على البيئة ولبناء
مدينة قادرة على الصمود والتكيف
وإنشاء مجتمع مستقر ومتماسك

التعليم
نحن نقوم بتبني ودعم التعليم مدى الحياة
ونحتفي بالفن واإلبداع في مجتمعنا الغني
ثقافيا
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القضايا األساسية التي تم تناولها في هذه الخطة
تنمية االقتصاد وتحويل الصناعات
األساسية أكثر من نصف الوظائف
المتاحة في كامبريدج تقع في مجال
الخدمات التعليمية أو الخدمات المهنية
والتقنية ،والتي تشمل قطاعات علوم
الحياة والتكنولوجيا ومن ناحية أخرى،
فقد تناقص حجم الوظائف في القطاعات
التي تقوم عادة بتوفير أجور متوسطة
الدخل على مدار الوقت

انخفاض القدرة على تحمل تكاليف
السكن إن ازدياد الطلب على السكن قد
أدى إلى انخفاض كلي في األسر ذات
المستويات المنخفضة والمتوسطة من
ناحية أخرى ،فإن الحاجة المتزايدة على
المساحات التجارية يسفر عن ارتفاع
القيم االيجارية ويؤدي إلى وجود منشآت
أكبر وأكثر ثراء والتي بإمكانها دفع
المزيد بما يتعلق بالعقارات ،مما يؤدي
إلى استبدال المشاريع التجارية
الصغيرة ،المشروعات المحلية الناشئة،
والمستأجرين بالتجزئة

النمو السكاني تتزايد المعدالت
السكانية في كامبريدج بشكل سريع
طبقا للتوجهات الحالية ،تسير كثافة
المدينة السكانية مجددا على خطى
الوصول إلى ذروة التعداد السكاني
والتي تقدر بنحو
لعام
بحلول عام

الظروف المناخية المتغيرة لقد أدى
ارتفاع درجات الحرارة والظواهر
الجوية القاسية والشديدة التي تحدث
بمعدالت أكبر إلى زيادة في مخاطر
الفيضانات وظواهر االرتفاع الشديد في
،
درجات الحرارة بحلول عام
من المرجح أن تتزايد معدالت وقوع
تلك المخاطر بشكل كبير

ارتفاع نسب عدم المساواة على الرغم
من اقتصادنا المثمر ،إال أن جميع األفراد
ال يقومون بتشارك منافع التطور
والتنمية حيث توجد اختالفات وتفاوتات
شائعة في معدالت زيادة األجور،
التحصيل واإلنجاز التعليمي ،ملكية
المسكن ،وعوامل أخرى على صعيد
التوجهات العنصرية ،االنتماءات
العرقية ،والطبقية

تغير طبيعة العمل إن االقتصاد القائم
على المعلومات – والمقترن بتكنولوجيا
التشغيل اآللي للمكاتب المتطورة،
ينشئ أنظمة تواصل وتوجهات
تصميمية ببيئة العمل – ويخلق الحاجة
للتنمية القائمة على االستخدام المختلط،
نقاط التقاء مركزية ،وانتقال جيد
إضافة إلى
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ذلك ،يقوم االرتفاع بحجم التجارة
االلكترونية بتغيير طبيعة نشاط البيع
بالتجزئة حيث يالحظ ازدياد عمليات
الشحن وحركة التسليم اليومية بشوارع
المدينة بصورة كبيرة في األعوام
األخيرة

التنقالت المتطورة تقدم األساليب
الحديثة في تنظيم أنظمة االنتقاالت
باإلضافة إلى التقنيات التكنولوجية
المتطورة بشكل سريع الوعد إلحداث
تغيرات جوهرية في الطرق التي
نقوم من خاللها بالتجول داخل مدينتنا
وداخل اإلقليم في الوقت ذاته ،ينبغي
القيام بالمزيد من العمل من أجل
تدعيم خيارات االنتقاالت الدائمة التي
نملكها اليوم وللنهوض بها

تغيير الهيئة العمرانية من المرجح أن
تواصل التغيرات الطارئة على
االقتصاد ،المجتمع ،السكان ،والبيئة
والتي تم تلخيصها في اتجاهات التخطيط
هذه؛ تحفيز إعادة التطوير المادي
السريع للمدينة إلى مستقبل يمكن التنبؤ
به
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ملخص العملية
خالل المرحلة األولى من العملية ،يعتمد
مشروع تخيل كامبريدج على مساهمات
المجتمع وعلى تحليل البيانات من أجل تحديد
القضايا األساسية والفرص ،وإعداد رؤية
على نطاق المدينة ،وتعريف القيم الجوهرية
الخاصة بنا لقد شكلت رؤيتنا وقيمنا
الجوهرية األساس الخاص بهذه الخطة مع
االسترشاد بتوصيات من خالل موضوعات
للتخطيط المناخ والبيئة ،رفاهية المجتمع،
االقتصاد ،اإلسكان ،التنقالت ،والهيئة
الحضارية
في المرحلة الثانية ،لقد قمنا بالتعمق أكثر
في الموضوعات الخاصة بالتخطيط لقد قمنا
بتشكيل مجموعات عمل متخصصة مع
االستناد إلى مساهمات المجتمع إلعداد صياغة
أهداف ،استراتيجيات ،وإجراءات كل
موضوع على حدة
وأخيرا ،قمنا بإعداد مؤشرات قياس
وغايات بهدف تتبع معدل التقدم نحو كل
هدف قمنا أيضا بعقد نقاشات مجتمعية
الستيعاب التفاعل بين األهداف المختلفة،
موازنة التوصيات عبر كل موضوع
للتخطيط ،وتوضيح األولويات المشتركة
قامت هذه العملية بإنتاج خطة عمل تقوم
بتحديد اإلجراءات القصيرة المدى ،المتوسطة
المدى ،والطويلة المدى لقيادة التنفيذ والتطبيق
على مدار األعوام القادمة

منهاج تعاوني
قام اآلالف من أفراد المجتمع بصياغة
مشروع تخيل كامبريدج طوال العملية
الخاصة بالجمهور والتي استمرت ثالثة
أعوام كانت المشاركة المجتمعية ضرورية
من أجل وضع خطة هادفة طويلة المدى
والتي تعد انعكاسا دقيقا لتطلعات وطموحات
المجتمع للمستقبل

وحسب التصميم الخاص بها ،قامت
العملية التخطيطية بتوفير محافل وندوات
متاحة لجميع أعضاء المجتمع لمشاركة
أفكارهم تسعى المدينة للوصول إلى أكبر
قدر ممكن من األشخاص بأساليب متعددة
وتهدف إلى ضمان تمثيل المناقشة
والحوار لمدى اختالف وتنوع مدينة
كامبريدج
قامت أهداف العملية المشتركة التالية بقيادة
وتوجيه عملية التوعية اإلعالمية
• تجميع معلومات محلية مكثفة عن
المجتمع وجمع أراء مرجعية عن
األسئلة الهامة المتعلقة بالمستقبل
• تعزيز وتحقيق االستيعاب بين أفراد عامة
الجمهور حول العملية وعن مجموعات
متنوعة من وجهات النظر المقدمة من
أفراد المجتمع
• خلق وتهيئة مجتمع فعال من خالل
برنامج مشاركة مجتمعية للجمهور
شامل وواسع النطاق
• إعداد رؤية مشتركة تمثل جميع
األطراف المعنية بالمجتمع من أجل
تحديد األولويات الخاصة بمستقبل
المدينة
• وضع إطار عمل من أجل التوعية،
التعاون ،والمشاركة المستمرين
ولتحقيق تلك األهداف ،لقد قمنا بإعداد
مجموعة مختلفة من األدوات بطريقة مباشرة،
عن طريق البريد االلكتروني ،ومن خالل
االنترنت إلشراك المجتمع
• سبعة لجان تابعة لجهات معنية مقيمة،
أصحاب المصالح التجارية،
والمؤسسات المعنية

مدينة Cambridge

• ورش عمل ،فعاليات تعريف للجمهور،
وحلقات أو اجتماعات نقاشية
• شراكة مع فريق المشاركة المجتمعي
للوصول إلى األسر المحرومة في
كامبريدج والتي ال تتلقى خدمات كافية في
مجتمعات األمريكيين السود ،الجالية
البنغالديشية ،الصينية ،االثيوبية ،من أصل
هايتي ،والجاليات التي تتحدث اللغة
االسبانية والعربية
• فريق الشارع والذي يقوم بزيارة
األنشطة المحلية ،االحتفاالت،
الحدائق ،أسواق المزارعين،
المكتبات ،دور رعاية المسنين،
ومواقع أخرى بالحي حيث يقوم
الناس بالتجمع واالختالط
• مركز مشاركة ومساهمة متحرك
وأنشطة تتعلق بتنمية المستقبل على
امتداد الممرات مع االستخدام األمثل
للشوارع والطرقات
• تنظيم مسيرات في جادة ماساتشوستس
وشارع كامبريدج
• دراسات استقصائية واستبيانات ورقية وعلى
االنترنت
• جريدة تقوم باستعراض خرائط ،بيانات،
معلومات تاريخية ،حقائق ممتعة ،لوحات
ألماكن عامة ،ومقابالت شخصية مع
أفراد من المجتمع
• أداة رقمية للمشاركة ،متاحة على مدار
ساعة طوال األسبوع ،والتي تتيح
ألفراد المجتمع مشاركة أفكارهم وأراءهم
حول الصياغة الخاصة باألهداف ،ترك
تعليقات ،والتفاعل مع المستخدمين
اآلخرين
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المشاركة من
خالل األرقام

عضو من أعضاء اللجان في سبعة لجان
ومجموعات العمل

مشارك تم الوصول إليه من خالل
فريق الشارع الخاص بنا

ساعة قضيت في اللجان واجتماعات فرق العمل

استجابة على االستبيانات بشكل مباشر
أو من خالل االنترنت

مشترك في مجموعات التنسيق المتخصصة من
الجاليات أو المجتمعات الغير ممثلة بالقدر الكافي

تفاعل بوسائل التواصل االجتماعي

اجتماعا ً للجمهور ،بما يشمل ورش العمل ،حلقات
النقاش ،ونقاشات مجموعات العمل

حاضر بورش العمل العامة

Envision Cambridge
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التقسيم الحالي للبلدية

أحياء سكنية
الميادين والطرقات الرئيسية المعدة
لالستخدام المختلط
أماكن مؤسسات التعليم
العالي

يقوم هذا الرسم التخطيطي بوصف األنحاء المختلفة
من المدينة على نحو موسع بنا ًء على ظروف
وأحوال الوقت الحاضر مع احتمالية حدوث تغيير
بالمستقبل.

أماكن االنتقاالت
مناطق لالستخدام المختلط قيد التطوير

مدينة Cambridge
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التوصيات
إدارة وتنظيم التطور والنمو
كان تاريخ مدينة كامبريدج حافل
بالتغييرات ،ولكن الضغط الذي يهدف إلى
التغيير قد تزايد وتضاعف في العقود القليلة
األخيرة إن اقتصادنا القوي ،جامعاتنا
المرموقة ،مرافقنا الحضارية الجذابة،
الخدمات الرائعة من البلدية ،ومستوى
المعيشة المرتفع كل ذلك يجعل من مدينتنا
إحدى أكثر المواقع رغبة لإلقامة ،العمل،
التعلم والترفيه ،من الناحيتين اإلقليمية
والوطنية تقوم كال من مرافق كامبريدج
ومميزاتها النسبية برفع وتحريك الطلب
المتزايد على المساحات واألماكن وبالتالي،
فقد أدى ذلك إلى حدوث تنمية جديدة في
أرجاء المدينة وأسفر عن الشعور بنوع من
الضغوطات من قبل المجتمع في محاولة
للتأقلم مع التحوالت السكنية ،االقتصادية،
والمادية
تقوم خطة تخيل كامبريدج بوضع
إطار عمل بالنسبة إلدارة وتنظيم التطور
والنمو والتي تقوم باالستناد إلى أنماط
التطور الحالية وإكمالها إنها تسعى
للمحافظة على التاريخ الذي يمنح الطابع
الفريد للمدينة وألحيائنا ،مع تلبية احتياجات
المجتمع المعاصرة واحتياجات األجيال
المستقبلية

تعد الخطوة األولى في إدارة وتنظيم
التطور والنمو هي استعراض وتقييم األحياء
والمناطق المختلفة في كامبريدج تعتبر
كامبريدج مدينة متشابكة ومتشعبة مع
مراحل تاريخية متعددة وضغوطات التطور
والنمو التي تؤثر على المظهر المعاصر
والحالي ألي موقع أو مكان بعينه وهذا
يعني ،أن التصنيف التالي يلخص الظروف
الراهنة ويقوم بوصف إمكانية التطور
المستقبلي
األحياء السكنية يجب أن تكون أماكنا تتسم
بانخفاض في النمو المتوقع ،محتفظة بنسيجها
الحالي إلى درجة كبيرة مع السماح بتنمية
األماكن الخواء بصورة تكميلية ،وبما يتفق مع
األهداف العامة للمدينة واألوسع نطاقا ربما
تحدث تنمية متعددة االستخدامات ،وتطور
أكثر تنوعا على امتداد الطرقات الثانوية
المخصصة لالنتقاالت
الميادين والطرقات الرئيسية المعدة
لالستخدام المختلط إلى جانب جادة
ماساتشوستس وشارع كامبريدج ،يجب
تطويرها وتنميتها بمعدل متوسط
ومدروس من خالل طريقة تقوم باالستفادة
من قرب وسائل النقل وتحسن من طابعها
الفريد ،والحس والروح الخاص بالمكان
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أماكن مؤسسات التعليم العالي يجب القيام
بتطويرها بصورة أساسية في حدود الحرم
الجامعي الرئيسي المعتاد لها ،مع إضافة المزيد
من فروع الحرم الجامعي األساسية بالقرب من
األماكن متعددة االستخدامات ،والتقليل
التدريجي منها باألماكن المجاورة للحياء
السكنية التقليدية
أماكن االنتقاالت يجب أن تستوعب األنواع
المختلفة من التطور التي تضع فكرة معتدلة عن
المستوى بين األنشطة المجاورة وتشدد على
فوائد استخدام واستغالل المساحات المجاورة
مناطق لالستخدام المختلط قيد التطوير ،مثل
 ،تقاطع
ميدان كينديل
كامبريدج /النقطة الشمالية
،
 ،يجب أن تواصل استيعاب
و
الجانب األكبر من تطور وتغير المدينة ،مع
االستفادة من قرب وسائل النقل وتحويل
األماكن التي تتميز بمواقف سيارات سطحية،
االستخدامات المتعلقة بالعربات ،والمباني
التجارية المهجورة
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المناخ والبيئة
كامبريدج مدينة مزدحمة ذات كثافة
سكانية ،وذات تنمية موجهة نحو
العبور مع أعراف بيئية تقدمية
وتخطيط بيئي قيد التنفيذ يتسم
بالطموح واآلمال تعمل المدينة على
تحسين جودة البيئة للجميع والتقليل من
تأثيرها على المناخ وعلى األنظمة
البيئية اإلقليمية لقد تحسنت تربة
كامبريدج ،هوائها ،مائها ،والمجاري
الخاصة بالنفايات في العقود الخاصة
بتراجع التصنيع على الصعيد
اإلقليمي ،مما أسفر عن زيادة اإلقرار
واالعتراف بالقضايا البيئية ،وزيادة
باإلجراءات الملموسة المتخذة من قبل
الحكومة المحلية ومع ذلك ،كلما
أصبحت تأثيرات التغيرات المناخية
العالمية أكثر وضوحا ،ينبغي علينا
أيضا أن نتعامل مع الخطر المتزايد
لحدوث فيضانات ودرجات الحرارة
شديدة االرتفاع تنشأ هذه المخاطر من
التغير في البيئة الطبيعية ،ولكن ستقوم
الظروف االجتماعية واالقتصادية
بمس الشخص األكثر تأثرا بالتغيرات
المناخية بينما تواصل مدينة كامبريدج
العمل على معالجة تلك القضايا
المختلفة ،تتعقد المهمة بسبب البنية
التحتية المتهالكة ،دورنا اإلقليمي
كمحرك اقتصادي ،والحاجة التخاذ
إجراءات منسقة – من الناحيتين
اإلقليمية والعالمية
الرؤية لعام

تدرك المدينة وتستوعب الصالت بين الطاقة
المستهلكة ،إدارة األنظمة االيكولوجية
الطبيعية واإلشراف عليها ،التخفيف من
حدة الظروف المناخية القاسية ،وصحة
ورفاهية مواطنيها تعمل كامبريدج بنشاط
على تطوير البنية األساسية للمسطحات
الخضراء ،ووضع أنظمة بيئية ذكية ،كما
تقوم بالتحفيز من اإلجراءات الخاصة لخلق
بيئة مستدامة من أجل الجميع
األهداف
اإلجراء المتعلق بالمناخ تحقيق محايدة
لغاز الكربون بحلول عام
االستعداد للتغيرات المناخية حماية حياة
األفراد بمجتمع كامبريدج وموارد رزقهم من
آثار التغيرات المناخية
الحماية البيئية المحافظة على التنوع
البيولوجي ،المساحات الخضراء المكشوفة،
والمواطن البيئية الخاصة بكامبريدج
وتحسينها
جودة المياه الحفاظ على موارد مياه
مستدامة وتحسين جودة المياه
إدارة المخلفات التقليل من النفايات المنتجة
والقضاء على مخلفات النفايات
العدالة البيئية التأكد من أن جميع القاطنين
في مدينة كامبريدج يتمتعون بالحماية من
اآلثار البيئية وباستفادتهم من الموارد البيئية
على نحو متكافئ ومتساو

تعتبر كامبريدج مدينة مستدامة تقوم بتنمية
وإحياء أنظمتها الطبيعية ،والحد من انبعاثات
غازات االحتباس الحراري ،مع قدرتها على
مواجهة وتحمل تأثيرات التغيرات المناخية

مدينة Cambridge

االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهدافنا المتعلقة
بالمناخ والبيئة
اإلسراع باالنتقال إلى مرحلة نسبة
منعدمة من انبعاثات غازات االحتباس
الحراري بالنسبة لجميع المباني في المدينة
التقليل من وسائل النقل – ترتبط
بانبعاثات غازات االحتباس الحراري
ترميم وتنمية بنية كامبريدج األساسية
للمسطحات الخضراء واألشجار الظليلة،
مع دعم التنوع البيولوجي
تحديث النظم اإلدارية لحاالت الطوارئ
والبنية التحتية الحالية للتصدي لتأثيرات
التغيرات المناخية
تقليل المخلفات الصلبة المنتجة ،وتحويل
المخلفات العضوية والقابلة إلعادة التدوير
من مدافن النفايات أو إحراقها
الحد من تلوث الهواء ،التلوث الضوئي،
تلوث المياه والتلوث الضوضائي
تقليل الحاجة إلى طلب المياه الصالحة للشرب
التحكم في مياه األمطار من خالل
االستثمار الحكومي في البنية األساسية
لمياه األمطار مع صيانتها
العمل مع مجتمع كامبريدج بأكمله لتعزيز
المبادرات الخاصة بمناخ وبيئة المدينة
التواصل مع المواطنين بشأن
المبادرات الخاصة بمناخ وبيئة المدينة
وعن أثر البيئة على القرارات السياسية

n

!

I

I

I

---II--

.,.
• I

LL

T

Iff

!

_L
T

T

- --

I!!

·,

I
--::!

I
..L..

Envision Cambridge

الملخص التنفيذي

رفاهية المجتمع
يعتبر المجتمع أكثر من مجرد مجموعة من
البنايات ،الشوارع ،والبنيات التحتية – فهو
أكثر من مجرد مكان للعيش فيه يبنى المجتمع
من خالل الثقافات والتجارب المختلفة،
والمعتقدات ،الرغبات ،الهويات ،والموارد
المتنوعة ألفراده بالنسبة لمدينة كامبريدج ،يقوم
هذا التنوع واالختالف بإكساب المدينة حسا
وروحا فريدين للمكان وحيوية كبيرة فبينما كان
االندماج والتالحم االجتماعي أهدافا مهمة للغاية
بالنسبة للمدينة ،تشكل التغيرات المستمرة
باالقتصاد تهديدا للحد من المزايا والفوائد
الخاصة بالتنوع في كامبريدج تواجه الفئات
السكانية المهمشة على مدار التاريخ مثل السود،
المهاجرين ،واألفراد ذوي الدخل المنخفض،
باإلضافة إلى األفراد ذوي الدخل المتوسط؛
تهجيرا أو مشكالت تأمينية أو مالية بالمسكن
بصورة متزايدة ،وشعورا متفاقما بأنه ربما يتم
استبعادهم من مستقبل كامبريدج باإلضافة إلى
ذلك ،يشعر العديد من المقيمين بالقلق من
انحالل روابط المجتمع مع تسارع وتيرة الحياة
وبكونها أكثر ازدحاما وانشغاال مع تغير
الطبيعة السكانية للمدينة ولهذا ،تتوقف رفاهية
مجتمعنا على المحافظة على مدينة كامبريدج
كمكان يتسع ويشمل الجميع بمشاركتهم – حيث
يمكن للقاطنين عيش حياة صحية في أحياء
سكنية نابضة بالحياة ،االنخراط مع الجيران،
وتكوين رأي خاص بهم في المستقبل الخاص
بمدينتهم
الرؤية لعام
كامبريدج هي المدينة التي تتيح لكل فرد
الفرصة لعيش حياة صحية ،مليئة بالمشاركة
واإلثراء يؤمن الناس أنه بإمكانهم المساعدة في
تشكيل وصياغة مجتمعهم تحتفل المدينة
بتاريخها الفريد ومؤسساتها المرموقة ،مع فتح
أبوابها الستقبال الوافدين الجدد وتبني
المستقبل المشترك الخاص بنا

األهداف
الحصول على فرص توفير إمكانية الوصول
إلى فرص لجميع األفراد بغض النظر عن
اختالفاتهم

تشجيع التصويت ،خاصة من قبل
مجموعات األفراد األقل تمثيال تاريخيا،
والحث من تنوع التمثيل السياسي
بالحكومة

العدالة العرقية القضاء على االختالف
والتباين المبني على أساس العرق وتحقيق
المساواة العنصرية

زيادة مشاركة مجموعات األفراد
األقل تمثيال في عملية وضع السياسات
وتسيير األعمال الحكومية في المدينة

مشاركة المجتمع المدني تمكين جميع األفراد
من المشاركة في الحياة العامة

تشجيع المشاركة الرسمية والغير رسمية
في الحياة المجتمعية من خالل البرامج
المباشرة ودعم الفرق المجتمعية

الصحة والرفاهية التأكد من الوصول إلى
الموارد التي تقوم بدعم الصحة الشاملة،
الرفاهية ،والعمر المديد
الفن والثقافة يقومان بتنمية مدينة حيث يتم
دمج التعبير الفني مع العادات الثقافية في
جميع جوانب الحياة المدنية
التعليم والترفيه تشجيع التعليم المستمر
مدى الحياة وإثراء فرص للهو والمرح
والترفيه
شعور االنتماء تقوية وتعزيز روابطنا
االجتماعية مع توفير مجتمع آمن ،مرحب
ومضياف
االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهدافنا المتعلقة
برفاهية المجتمع
وضع قضايا التنوع العرقي والثقافي
في مقدمة عملية صنع السياسيات
المحلية ،وتنمية الكفاءات الثقافية حول
األمور المرتبطة بالعرق.
التأكد من كون كامبريدج مكانا آمنا
ومرحبا للفراد من جميع التوجهات
والهويات الجنسية
الحد من سلوكيات العنف ومعالجة
التأثيرات المادية والعاطفية الناتجة عن العنف
وللتعرض له

تدعيم األسر في كامبريدج من خالل
التوعية السابقة لمرحلة الوالدة ،خدمات
رعاية األطفال ،والمراكز المخصصة
للسر
توفير برامج وخدمات تقوم بتلبية
االحتياجات الخاصة بالمسنين واألشخاص
من ذوي اإلعاقة
العمل من أجل القضاء على المشردين ،ودعم
هؤالء الذين يعانون من فقدان المأوى من خالل
الحصول على ملجأ أو مالذ وعلى خدمات
داعمة
تدعيم الصحة العقلية ،السلوكية،
والعاطفية للجميع والحد من تعاطي المواد
المخدرة
تشجيع األنشطة الترفيهية اإلبداعية
والمبتكرة بالنسبة لجميع األعمار ،المواهب
والقدرات
تدعيم وتشجيع أساليب الحياة الصحية
واختيارات من األطعمة بتكلفة معقولة
تشجيع التنوع والعادات بمدينة
كامبريدج من خالل اإلقرار الرسمي
واالحتفاالت
ضمان منح مساحة كافية للفنانين في
كامبريدج للعمل ،االلتقاء ،إنتاج ،تنفيذ،
وعرض أعمالهم
تعزيز األنشطة الفنية عن طريق تشجيع
ودعم الجمهور بالنسبة للفنانين المحترفين
والغير محترفين
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االقتصاد
تعد مدينة كامبريدج في طليعة االقتصاد
العالمي لقد أسفرت القطاعات االقتصادية
األساسية للمدينة عن ازدهار ورخاء شامل
وقدمت المساعدة للمدينة من أجل االنتعاش
واالزدهار حيث تحول االقتصاد اإلقليمي
من الصناعات التحويلية إلى صناعات قائمة
على المعرفة بالرغم من ذلك ،لم يشعر
الجميع بهذا النجاح ترغب كامبريدج في
المحافظة على تنوعها وعلى أحياءها
التجارية الفريدة ،وأن تصبح مدينة أكثر
عدال وتكافؤا ،وتشجع اقتصادا يناسب جميع
األطراف يعتبر تنوع مدينة كامبريدج جزء
مهما من حيويتها يمكن إعادة صياغة هذا
التنوع فقط في حالة قيام جميع المقيمين،
بغض النظر عن خلفيتهم ،بالحصول على
وظائف جيدة ،وفي قدرتهم على البدء
بأعمالهم التجارية الخاصة ،وفي البرامج
التي تقدم تطويرا للمهارات وتنمية للفرص
تتضمن الخطة توصيات بهدف توسيع
وزيادة الشراكات مع األعمال التجارية
والمؤسسات لخلق سوق عمل أكثر انفتاحا
وشموال ولتنظيم وضبط التنمية إلعداد بيئة
ستقوم بخدمة أهداف المدينة االقتصادية
الرؤية لعام
تعتبر كامبريدج مركزا ً عالميا ً رائدا ً
لالقتصاد المعرفي وقوة محركة اقتصادية
إقليمية تقدم مزيجا ً من الوظائف الجيدة،
أحياء تجارية مزدهرة ،وحياة معيشية
مرتفعة المستوى من أجل الجميع .تقوم
المدينة بتدعيم األداء القوي لقطاعاتها
األساسية على نحو فعال ،ولقطاعاتها
الناشئة ،والصناعات التي تولد نواتج
اجتماعية إيجابية .بإمكان المقيمين

الحصول على وظائف ثابتة ومستقرة توفر الحد
األدنى للجر ،التعليم ،والخدمات التي تحقق
فرصا اقتصادية يجب أن يحصل جميع
األشخاص ،بصرف النظر عن خلفيتهم أو
هويتهم ،على فرصة لهم في كامبريدج
األهداف

االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهدافنا
االقتصادية
تطوير التدريب الحالي والبرامج التعليمية
وتوسيع الشراكات مع أصحاب األعمال
والمؤسسات من أجل تلبية االحتياجات
التعليمية والتدريبية لمجتمع كامبريدج

االزدهار المشترك للمجتمع يضمن إمكانية
الحصول على فرص عمل وأجور للمعيشة،
باإلضافة إلى إمكانية الحصول على تعليم
قوي ،تدريب ،وخدمات داعمة

توظيف استثمارات باإلدماج االجتماعي
واالقتصادي والتي تقوم بتدعيم العدالة،
القدرة التنافسية االقتصادية لمدينة
كامبريدج على المدى الزمني الطويل،
ومستوى المعيشة المفعم بالحياة

العدالة والمساواة الحد من االختالفات
العنصرية ،الجنسية ،وأوجه التباين
األخرى فيما يتعلق بالفرص االقتصادية

تحفيز اإلبداع مع المحافظة على
مساحات تجارية ذات تكلفة معقولة

مركز اقتصادي عالمي المحافظة على األهمية
المركزية لكامبريدج في االقتصاد المعرفي
العالمي

تشجيع مناخ مناسب للعمال التجارية
والذي يعطي األولوية للعمال التجارية
المحلية المستقلة ويسمح بتنظيم المشاريع
وريادة األعمال الحرة بشكل شامل

تعدد الوظائف تعدد وتنوع فرص التوظيف
خالف األعمال التي تتطلب مهارات مرتفعة
في بعض القطاعات

الحث من خلق حياة نابضة بالحياة
ومفعمة بالنشاط في الشارع بأحياء
التسوق المركزية في كامبريدج

تنوع األعمال التجارية التأكد من قدرة
أنواع مختلفة من األعمال التجارية المحلية،
ذات أحجام ،ومراحل مختلفة من التطور
على البدء بتأسيس أعمالها ،النمو ،والبقاء
في كامبريدج

رعاية أوجه االنتفاع من األراضي من
أجل الصناعات الخفيفة وتشجيعها حيث
تدعم الوظائف التي تتسم بقلة الحواجز
المفروضة على شغلها

أحياء تجارية كبرى المحافظة على الطابع
المميز ألحياء مدينة كامبريدج التجارية
وتطويرها ،خاصة ميادينها الرئيسية وطرقاتها
ذات االستخدام المختلط
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اإلسكان
مثل العديد من المدن في إقليم بوسطن
وحول المدينة ،تشهد كامبريدج طلبا شديدا
على السكن إن االرتفاعات الناتجة عن
ذلك تكلف المدينة الكثير من المساكن
بالسعر السائد في السوق وتجعلها بعيدة
عن متناول األسر ذات الدخول
المنخفضة ،المعتدلة وحتى المتوسطة لقد
أثيرت الحاجة لتوفير اإلسكان ميسور
التكلفة ،والعديد من المساكن بصورة
عامة ،أثيرت بصورة مستمرة كأولوية
قصوى في عملية تخيل مدينة كامبريدج
لقد أدى سوق العمل القوي والتنافسي
بالمدينة مع ارتفاع مستوى المعيشة بها
إلى ارتفاع الطلب على السكن في
كامبريدج على وجه التحديد ،مما أسفر
عن تضاعف التكاليف الخاصة بمستأجري
المساكن والمالكين الجدد على حد سواء
تواجه المدينة العديد من المشكالت القائمة
بالفعل في المكان لزيادة كم المساكن
ميسورة التكلفة بصفة مستمرة ،ولكن
تواجه تلك البرامج تحديات وصعوبات مع
تغير السوق العقارية لتصبح أكثر تنافسية
الرؤية لعام 2030
يعبش المقيمون في مدينة كامبريدج في
مساكن آمنة ،ميسورة التكلفة ،وحياة تتسم
بالثراء والرفاهية يختار العديد من
األشخاص من خلفيات مختلفة الحياة هنا،
وتعتبر الخيارات الخاصة بالسكن متاحة في
سهولة لمن هم بأي مستوى اجتماعي –
اقتصادي وبأي مرحلة عمرية ،حيث تلبي
تلك الخيارات االحتياجات المختلفة ألي فرد
يعيش في كامبريدج باإلضافة إلى ذلك،
هناك استمرار في دعم النواحي اإلسكانية
لهؤالء الذين في حاجة إليها تشارك المدينة
بفعالية في توفير السكن المناسب ،وتعمل
بصفتها قائدا إقليميا في مجال تطوير
سياسات اإلسكان الفعالة

األهداف
السكن ميسور التكلفة الحفاظ على فرص
العقود المقيدة ميسورة التكلفة وتوسيع
العقود طويلة المدى لمستأجري ومالكي
المساكن مما يتيح لمدينة كامبريدج أن
تنمو وتزدهر كمجتمع يتمتع بدخول
مختلفة ومتنوعة
تنوع خيارات السكن توفير خيارات متنوعة
للسكن للفراد والعائالت من مختلف
المستويات االجتماعية االقتصادية ،المراحل
العمرية ،واالحتياجات المادية
المجتمعات المناسبة للعيش تدعيم المساكن
المرتفعة الجودة التي تعد سكنا صحيا ،مقاومة
لتغير المناخ ،وتستخدم الطاقة بكفاءة
االستقرار السكني تشجيع وتعزيز قدرة
قاطني كامبريدج على البقاء في كامبريدج
المحافظة على نطاق مناسب من المساكن
للسماح للعائالت باالنتقال إلى الوحدات
األنسب لهم كي تلبي حاجاتهم
القدرة على تحمل تكاليف السوق
العقاري تعزيز القدرة على تحمل تكاليف
السوق بشكل إجمالي وقيادة اإلقليم
للتخفيف من حدة الزيادة في تكلفة السكن
فرص األحياء السكنية تعزيز وتشجيع
مجتمعات مليئة بالفرص عن طريق توفير
سكن في أحياء سكنية متنوعة والتي تقع
بالقرب من وسائل النقل العامة ،أماكن
التوظيف ،والخدمات المجتمعية
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االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهدافنا
باإلسكان
زيادة معدل بناء المساكن
بصورة إجمالية
تشجيع بناء مساكن ميسورة التكلفة من أجل
األسر ذات الدخل المنخفض ،المعتدل
والمتوسط من خالل التدابير التحفيزية
والرقابية لتقسيم المناطق
توسيع نطاق استخدام الموارد الخاصة
ببناء مساكن ميسورة التكلفة وتسليمها
والمحافظة عليها
إبقاء نطاق من الخيارات السكنية للسماح
للعائالت باالنتقال إلى الوحدات األنسب لهم
مع تغير احتياجاتهم
تنمية األدوات والموارد لمنع ظاهرة
التهجير وانعدام األمن بالمسكن ،مع
معالجة ظاهرة التشرد
إنشاء ائتالف واسع النطاق من
الجمهور العام والمؤسسات الخاصة
لدعم البناء السكني ،خاصة المساكن
ميسورة التكلفة ،في مدينة كامبريدج
واالقليم
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التنقالت
عندما تكون وسائل النقل اآلمنة ،الفعالة،
المستمرة والتي يمكن االعتماد عليها في
متناول الجميع؛ فهذا يعتبر المفتاح األساسي
لتنمية اقتصاد شامل ،ولتقليل انبعاثات
غازات االحتباس الحراري ،ولتطوير
الصحة العامة ،ولخلق مستوى معيشة مرتفع
لجميع األفراد في مدينة كامبريدج
قامت سياسات المدينة المتعلقة بالتنقالت بالحد
من ازدياد حركة مرور السيارات ،على
الرغم من النمو السكاني الملحوظ من
الناحيتين المحلية واإلقليمية ومع ذلك فإن
أنظمة وسائل المواصالت في المدينة ستكون
في حاجة إلى التكيف مع مرور الوقت ومع
ازدياد ونمو المنطقة ،التقدمات التكنولوجية،
والتغيرات االقتصادية يجب أن تقوم مدينة
كامبريدج بمعالجة تلك التحديات والصعوبات
من خالل تحسين شبكة النقل متعددة الوسائط
خاصتها محليا ،وتوسيع الروابط مع وسائل
النقل المستدامة في المنطقة ،والدعوة إلى
السياسات التقدمية لوسائل المواصالت عبر
اإلقليم
الرؤية لعام
كل من يقوم بالسكن ،العمل ،الدراسة ،أو
الترفيه في كامبريدج يتمتع بمجموعة متنوعة
من خيارات االنتقاالت التي تتسم باألمان،
ذات تكلفة معقولة ،الراحة ،االستدامة،
المرونة والقدرة على التحمل فوسائل
المواصالت في المدينة ال تتعلق فقط
بالتحرك بين المواقع بفعالية بل تتعلق أيضا
بخلق مساحات وأماكن للمجتمع وفرص
بالعملية بأكملها تعكس مبادرات مدينة
كامبريدج بوسائل النقل ابتكارا ملحوظا
وتعزز من المساواة ،حيث تظل المدينة قائدا
قوميا في السياسات التقدمية لوسائل
المواصالت

األهداف
التكافؤ وإمكانية الوصول إليها التأكد من
توفير مجموعة مختلفة من خيارات االنتقال
والسفر التي تحقق شرط التوافر وحاجات
التنقل للفراد من جميع األعمار ،القدرات
وجميع أنواع الدخل
المصداقية والفعالية تأمين إمكانية نقل الناس
والبضائع داخل كامبريدج وحول اإلقليم بشكل
موثوق ،وتشجيع خيارات التنقل والتحرك التي
تستغل المساحات بفعالية مثل السير ،ركوب
الدراجة ،وسائل النقل ،وتشارك استخدام
السيارات
وسائل مواصالت آمنة وعاملة الحد من
الوفيات واإلصابات الخطيرة الناجمة عن
حوادث المرور مع التشجيع من نمط الحياة
النشط وتطوير وسائل الراحة من أجل جميع
األفراد من كل األعمار والقدرات
الترابط وسهولة االستخدام إنشاء شبكة
لوسائل المواصالت يسهل فهمها ،مستمرة
ومتكاملة ،ومريحة من أجل جميع األفراد
طابع المجتمع وحيويته التأكد من كون نظام
وسائل المواصالت في المدينة يقوم بتدعيم
األماكن المجتمعية المشتركة وتحسين شوارع
الحي
التخفيف من حدة تغير المناخ ومواجهتها
تحقيق نظام وسائل مواصالت خالي من
انبعاثات الكربون والتكيف مع التغيرات
المناخية

االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهدافنا المتعلقة
بالتنقالت
توسيع فرص الحصول على خيارات
ثابتة ومستمرة من وسائل المواصالت
إلى جانب الوصول اليسير للبنية التحتية
المستدامة لوسائل النقل وبأن تكون في
المتناول من الناحية المادية
تطوير البنية التحتية المستدامة الحالية
لوسائل المواصالت كي تصبح أكثر
راحة ،أكثر مرونة وقدرة على الصمود
ويمكن االعتماد عليها بدرجة أكبر
تحسين وتوسيع بنية تحتية آمنة لجميع
مستخدمي الشوارع والطرقات
تعديل التدابير التحفيزية والرقابية وتسعير
الممتلكات العامة مثل المساحات المخصصة
لصف السيارات للحد من رحالت السيارات
الغير ضرورية وتقليل سعة مواقف السيارات
مع تخصيص وتوزيع المساحات العامة
بصورة فعالة
تنظيم سياسة االنتفاع من األراضي لتدعيم
الخيارات المستدامة لوسائل المواصالت
تحسين إدارة حركة الشحن للحد من
اإلزدحام المتعلق بحركة الشحن ولتطوير
الفعالية واألمان على الطرقات
تعزيز وتأييد المعلومات اإلعالمية عن
كيفية التنقل بأمان وفعالية داخل كامبريدج
وبأرجائها ،وتنمية الجهود الخاصة بتثقيف
الجمهور حول قواعد األمن والسالمة
بوسائل المواصالت
تأسيس أطر عمل تنظيمية جديدة
لالستعداد ألنواع الخلل المتعلقة
بالتكنولوجيا في أنظمة االنتقاالت
الدعوة إلى تنمية البنية التحتية
المستدامة لوسائل المواصالت عبر
اإلقليم ،خاصة حيث ستقوم بالتأثير
والمساس بشكل مباشر على حركة
المرور في مدينة كامبريدج
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الهيئة العمرانية
للتصميم الخاص بالمباني ،المساحات
الشاسعة المفتوحة ،والشوارع تأثير كبير
على ماهية شعورنا نحو المدينة تتمتع
كامبريدج بطابع ومظهر عمراني متميز
بالنسبة للميادين الرئيسية ،المناطق ذات
االستخدام المختلط ،الطرقات التجارية،
األحياء السكنية ،حرم الجامعات،
والمساحات الخضراء المفتوحة تعد المدينة
أيضا موطنا لمزيج حيوي من التصاميم
واألساليب المعمارية هذا النوع من الفن
كوالج لصق قصاصات فنية يجعل من
مدينة كامبريدج مكانا مثيرا وممتعا للعيش،
العمل ،التعلم ،والتنزه به في نفس الوقت،
االقتصاد القوي يعني أن بعض األماكن
بالمدينة يجري لها إعادة تعمير تشمل تلك
األماكن الميادين الرئيسية والطرقات ذات
االستخدام المختلط ،باإلضافة إلى المناطق
الصناعية لالستخدام األوحد ،أطراف
األحياء السكنية ،والمساحات المجاورة
لطرقات المنتزهات لدى مدينة كامبريدج
الفرصة لالنتفاع من القوة الدافعة للتطور
العمراني إليجاد المنافع المجتمعية وللتأكد
من قيام الهيئة العمرانية للحياء الجديدة
بدفع قيم المجتمع للمام واستكمال الوضع
الحالي
الرؤية لعام
يخلق التطور العام والخاص في مدينة
كامبريدج أماكن حيوية ،صحية ،وخالبة من
أجل األشخاص المقيمين ،العاملين ،الطالب،
والزائرين بالمدينة تقوم الهيئة العمرانية
الخاصة بالمدينة بتقدير وتكريم تاريخ
كامبريدج ،بينما تقوم بتلبية احتياجات المجتمع
المعاصرة واألجيال المستقبلية يقوم التطور
العمراني بخلق توازن بين المحافظة على
الطابع العمراني للمدينة والنمو بهدف
استيعاب المقيمين الجدد واألنشطة الحديثة،
في وجود توزيع عادل ومتكافئ بأرجاء
المدينة

األهداف
أنماط التطور المحافظة على الطراز الحالي
للمدينة باألماكن المعتادة والراسخة بها ،مع
التقدم بقيم المدينة وتطويرها من خالل مزيج
من صيانة واستكمال تنمية األماكن الخالية
التطور والنمو باألماكن الناشئة تشجيع
إعادة األعمار الذي يتصف باالستخدام
المختلط ،والذي يهتم ويرعى المشاة،
وباالستدامة داخل المناطق التي تتسم حاليا
بمواقف سيارات سطحية ،االستخدامات
المتعلقة بالعربات ،والمباني التجارية
المهجورة
التطور االنتقالي حيث يحدث إعادة تعمير
عند أطراف المناطق المستقرة ،يتم تحديد
عملية تطوير جديدة إلكمال الطراز السائد
للمناطق المجاورة ،استيعاب ومراعاة
االختالفات قيد االستخدام وفي النطاق،
وإضافة كثافة سكانية أكبر إلى المناطق التي
تخدم بشكل جيد من قبل وسائل النقل العامة
المساحات المفتوحة إنشاء شبكة متصلة من
المساحات المفتوحة عالية الجودة والتي تربط
جميع المقيمين بالموارد واألصول الطبيعية
المحلية واإلقليمية ،وتقدم نطاقا واسعا من
األنشطة والتجارب ،وتكون شاملة لجميع
األشخاص ،وتشجع على الروابط االجتماعية
التفعيل تحديد الهيئة ،االستخدام ،والتصميم
الخاص بالتطوير ،خاصة مساحاتها
المخصصة للجمهور وواجهات الشوارع،
حتى يقوم بتدعيم نطاق فعال للجمهور
عملية التصميم السعي إلى الخبرة الرفيعة
في التصاميم في جميع أوجه التطور الجديدة
عن طريق خلق عملية استعراض تتسم
بالوضوح والفعالية باشتراكها مع موظفي
المدينة ،المجالس المعنية واللجان ،والمجتمع
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االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهدافنا
بالهيئة العمرانية
زيادة الكثافة السكانية بالقرب من نقاط
التقاء وسائل النقل أثناء استيعاب الطابع الفريد
لمياديننا والمناطق على امتداد الطرقات
المحافظة على التكامل التاريخي والتنوع
الخاص بأحياء كامبريدج ،بما يشمل المباني
والنطاق العام
تشجيع األنشطة بالطوابق األرضية من
المباني الجديدة ،خاصة على امتداد الطرقات
ذات االستخدام المختلط
توجيه التنمية على نحو استباقي في
المناطق التي تتسم بإمكانية هائلة تتعلق
بالتغير من خالل التخطيط الخاص بمنطقة
بعينها واستعراض التطور والنمو
تعديل عملية استعراض التطور كي
تصبح أكثر شفافية للجهات المطورة
وللجمهور أثناء السعي لتصميم يتسم
بالجودة العالية
االستفادة من التطوير الخاص إلنشاء
مساحات خضراء مفتوحة للجمهور والحفاظ
عليها ولتوفير برامج وخطط حيوية
توسيع شبكة المساحات الخضراء
المفتوحة المخصصة للجمهور من خالل
مساحات خضراء جديدة ،برامج وخطط
حديثة ،وروابط محلية واقليمية متطورة
تطوير شبكة المساحات الخضراء
المفتوحة المخصصة للجمهور من
خالل المحافظة على المساحات
الخضراء الحالية ،صيانتها وتحسينها
لخدمة كثافة سكانية متنوعة
بالنسبة لمؤسسات كامبريدج ،بما يشمل حرم
الجامعات والمستشفى ،تدعيم النمو ضمن
حدود الحرم الحالية والمناطق المجاورة
الناشئة ذات االستخدام المختلط ،واإلثناء عن
إقامة مؤسسات تعليمية في األحياء السكنية

Envision Cambridge

الملخص التنفيذي

الخطوات التالية
إن اإلعالن عن خطة المشروع النهائية
سيكون بمثابة إغالق للعملية الرسمية لتخيل
مدينة كامبريدج ،ولكن العمل لبناء مستقبل
أفضل للمدينة لم ينتهي بعد .تقوم التوصيات
لهذه الخطة بوضع خارطة طريق
لإلجراءات بهدف معالجة القضايا التي
تواجهها مدينة كامبريدج ومدن أخرى عديدة.
سوف تقوم الرؤية والقيم الواردة في
اجتماعات المجتمع المحلي ،األهداف
واالستراتيجيات المنصوص عليها في تلك
الصفحات ،واألفكار العملية المحددة بتوجيه
الجهات المقررة للسياسات ،موظفو المدينة،
مجلس التخطيط ،المجالس المعنية واللجان
أثناء قيامهم بتطوير خطط للمنطقة
ومخططات موضوعية ،كتابة تشريعات
وقوانين ،وضع الميزانيات ،النظر في
مقترحات التنمية ،الدعوة إلى العمل
اإلقليمي ،تصميم وإعداد البنية التحتية ،وضع
السياسات العامة ،وغيرها المزيد.

هذه اإلجراءات الواردة في الخطة النهائية
سيتم مناقشتها وتنقيحها مرة أخرى بال
شك خالل العملية التنفيذية والتطبيقية ،مع
إمكانية اكتساب أفكار جديدة لمكانة بارزة
مع تغير االحتياجات الخاصة بالمدينة.
ومع هذا ،سوف تساعد المؤشرات
واألهداف المحددة والموضحة من قبل
مشروع تخيل كامبريدج واضعي
السياسيات بالمستقبل والمجتمع على إتخاذ
هذه القرارات.
خالل السنوات القادمة ،سنقوم بالرجوع
إلى هذه الخطة والتأكد من أننا نعمل صوب
الرؤية والقيم المقدمة هنا – هذه الرؤية والقيم
التي تمثل المعتقدات واألهداف الخاصة
بمجتمعنا المشترك عام تلو اآلخر ،وبمثابرة
وتصميم ،سوف نواصل العمل على تنفيذ
وإحياء رؤيتنا الخاصة بمدينة كامبريدج

مدينة Cambridge
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الملخص التنفيذي

اإلقرارات

فريق عمل األهداف الخاصة بالمناخ والبيئة

اللجنة االستشارية لمشروع تخيل كامبريدج
" ،حانة بادي النش"
" ،حي الميناء"
" ،بيت القهوة"
" ،ميناء كامبريدج"
" ،شركة بيوميد العقارية"
" ،حي ستروبيري هيل"
العقارية"
" ،شركة
" ،مؤسسة
" ،جامعة هارفارد"
" ،حي الميناء"
" ،حي الميناء"
" ،حي رقم تسعة"
" ،مجلس التخطيط"
" ،شرق كامبريدج"
" ،غرب كاميريدج
" ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"
" ،بيري الين"
" ،وسط كامبريدج"

فريق عمل محطة

" ،حي ستروبيري هيل"
" ،شمال كامبريدج"
" ،ميناء كامبريدج"
رئيس البلدية السابق
 ،شمال كامبريدج
 ،وسط كامبريدج
" ،حي ستروبيري هيل"
" ،ميناء كامبريدج"
" ،شمال كامبريدج"
" ،معهد ماساتشوستس لتكنولوجيا"
" ،وسط كامبريدج"
" ،مؤسسة جرين كامبريدج"
" ،حي مرتفعات كامبريدج"
" ،حي رقم تسعة"
" ،حي أجاسيز"
" ،شرق كامبريدج"
" ،حي ريفرسايد"
" ،حي رقم تسعة"
 ،بيري الين
" ،حي ريفرسايد"

فريق عمل األهداف المتعلقة باالقتصاد
التجارية"

" ،رابطة أعمال
" ،غرب كامبريدج"
" ،وحدات التخزين الذاتي بكامبريدج"
إلدارة الممتلكات العقارية"
" ،شركة
" ،شركات
" ،شمال كامبريدج"
لوسائل المواصالت"
" ،رابطة إدارة
" ،غرب كامبريدج"
" ،شمال كامبريدج"
" ،شمال كامبريدج"
" ،مجلس التخطيط"
"
" ،عقارات شارع
" ،غرب كامبريدج"
" ،شمال كامبريدج"

مدينة Cambridge

" ،شركة
" ،مقهى كوست"
" ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"
" ،بيت القهوة"
" ،حي رقم تسعة"
" ،حي ويلينغتون-هارنغتون"
" ،رابطة ميدان هارفارد التجارية"
" ،فوريست سيتي"
" ،غرب كامبريدج"
لألفالم"
" ،مؤسسة
"
" ،شركة
" ،حي الميناء"
" ،حي رقم تسعة"
 ،ميناء كامبريدج
" ،وسط كامبريدج"
" ،ميناء كامبريدج"
"
" ،مطعم
"
" ،شركة

،
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فريق العمل الخاص بالتنقالت

فريق العمل الخاص بالمشاركة والتواصل
" ،وسط كامبريدج"
" ،وسط كامبريدج"
" ،شمال كامبريدج"
" ،لجنة الفرص االقتصادية في كامبريدج"
 ،حي رقم تسعة
" ،مركز فنون المجتمع"
"
" ،برنامج
" ،غرفة التجارة في كامبريدج"
" ،حي ويلينغتون-هارينغتون"
" ،حي الميناء"
" ،وسط كامبريدج"
" ،ميناء كامبريدج"

فريق العمل الخاص باإلسكان
 ،حي ستروبيري هيل
" ،ميناء كامبريدج"
" ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"
" ،شرق كامبريدج"
" ،وسط كامبريدج"
"
" ،شركة
" ،حي الميناء"
"
" ،عقارات
" ،وسط كامبريدج" ،رئيس البلدية السابق
وسيناتور الوالية
 ،حي الميناء"
"
" ،مكتب محاماة
" ،حي ويلنغتون-هارينغتون"

" ،ميناء كامبريدج"
" ،حي رقم تسعة"
" ،شمال كامبريدج"
" ،حي ويلنغتون-هارينغتون"
" ،حي رقم تسعة"
" ،شرق كامبريدج"
" ،وسط كامبريدج"
" ،حي الميناء"
" ،غرب كامبريدج"
" ،حي ريفرسايد"
" ،ميناء كامبريدج"
" ،حي أجاسيز"
" ،شمال كامبريدج"
" ،شمال كامبريدج"
" ،معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"
" ،شرق كامبريدج"
" ،مؤسسة
" ،وسط كامبريدج"
" ،ميناء كامبريدج"

" ،ميناء كامبريدج"
"
" ،مؤسسة
" ،جمعية الشبان المسيحيين"
 ،هيئة اإلسكان في كامبريدج
" ،حي أجاسيز"
" ،حي ويلنغتون-هارينغتون"
" ،حي الميناء"
" ،ميناء كامبريدج"
" ،شركة كامبريدج اند سمرفيل للخدمات القانونية"
" ،وسط كامبريدج"
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الموظفون بالمدينة

اإلدارة المالية
 ،مساعد مدير البلدية

إدارة التنمية المجتمعية
 ،مساعد مدير البلدية للتنمية المجتمعية
 ،مدير المشروع

إدارة الخدمات اإلنسانية
 ،مساعد مدير البلدية

قسم الشرطة
 ،العضو المفوض

إدارة الصحة العامة
 ،كبير موظفي الصحة العامة

مكتب شؤون اإلعالم
 ،المدير

اإلدارة المدرسية

إدارة التقييم

 ،المشرف العام
 ،المدير

مجلس فنون مدينة كامبريدج

خدمات المرور ،صف السيارات ووسائل المواصالت

 ،المدير التنفيذي

 ،المدير

اللجنة التاريخية بمدينة كامبريدج
 ،المدير التنفيذي

إدارة المياه
إدارة األشغال العامة

 ،المدير
 ،العضو المفوض

شكر خاص لفريق المشاركة المجتمعية

مدينة Cambridge

الملخص التنفيذي
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الفريق االستشاري
مستشارو
شركاء

معهد
شركاء

في جامعة ماساتشوستس ،بوسطن

جهات التواصل
 ،المعهد األمريكي للمخططين المعتمدين
مدير قسم التخطيط المجتمعي
إدارة التنمية المجتمعية في كامبريدج

التصديقات الخاصة بالصور
جميع الصور ،المستندات التاريخية ،والمشاهد الجميلة لمدينة
كامبريدج باستثناء ما أشير إليه جميع الصور والمشاهد الواردة في
هذا المستند تم التحقق منها بخصوص حقوق الطبع والنشر في
حالة القيام بنشر صورة أو مشهد ما ،فإنه يكون نتيجة القيام
بالحصول على حقوق العرض من الجهة الحاصلة على حقوق
الطبع والنشر ،أو ألنها معروفة بكونها ضمن المجال العام ،أو
تعذر الحصول على حقوق طبع ونشر ملكية صريحة ال يهدف
هذا المستند إلى انتهاك حقوق الطبع والنشر أو الملكية الفكرية
طواعية بأي شكل من األشكال إذا تم التحديد بأن هناك صورة أو
مشهد ما تم عرضه في هذا المستند يحمل حقوق طبع ونشر مملوكة
من قبل جهات أخرى ،فسوف يتم حذفه وإزالته
،

الصفحات ،
الصفحات
الصفحات ،
الصفحات ؛ ؛ الجزء األيمن العلوي ،األيسر بالمنتصف ،األيسر السفلي من الصفحات
شركاء
صفحة الجزء األيسر العلوي ،األيمن بالمنتصف
،

،
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