
Current Conditions: 

!!

Hyde Street Quick-Build Project
مرشوع التطوير الرسيع يف شارع هايد

يقع طريق شارع هايد )Hyde Street( املمتد من شارع غريي )Geary( إىل شارع ماركت 

)Market( ضمن شبكة الطرق الرئيسية يف رؤية سان فرانسيسكو لتصفري إصابات الطرق 

)San Francisco Vision Zero High Injury Network(، حيث تبنّّي اإلحصائيات أن 

%75 من إصابات ووفيات الطرق والحوادث يف مدينة سان فرانسيسكو تحصل فعلياً عىل 

%13 من شوارع سان فرانسيسكو. ويهدف مرشوع التطوير الرسيع يف شارع هايد إىل 

تحسنّي الحركة والسالمة املرورية عىل امتداد الشارع. ويف هذا السياق، تلعب فعاليات 

التواصل والتفاعل يف أوساط املجتمع املحيل دوراً مهامً يف ضامن قدرة املقرتحات املطروحة 

عىل االستجابة بالشكل املناسب الحتياجات املجتمع املحيل. 

عىل مدار السنوات الخمس األخرية، ُسّجلت عىل مدار السنوات الخمس األخرية، ُسّجلت 119119 حالة اصطدام يف املناطق  حالة اصطدام يف املناطق 

املمتدة عرب الشارع، نتج عنها املمتدة عرب الشارع، نتج عنها 88 إصابات حاّدة وحالة وفاة واحدة. إصابات حاّدة وحالة وفاة واحدة.

أكرث من نصف حوادث االصطدام أعاله )حوايل أكرث من نصف حوادث االصطدام أعاله )حوايل %54%54( كان املارّة ( كان املارّة 

والعابرين أحد األطراف فيها )والعابرين أحد األطراف فيها )6464 من مجموع الحوادث البالغ  من مجموع الحوادث البالغ 119119(.(.

الغالبية العظمى من هذه الحوادث )الغالبية العظمى من هذه الحوادث )%91%91( حصلت عىل تقاطعات ( حصلت عىل تقاطعات 

))108108 من  من 119119((.

السبب األكرث انتشاراً لهذه الحوادث كان فشل السائق يف االلتزام مببدأ السبب األكرث انتشاراً لهذه الحوادث كان فشل السائق يف االلتزام مببدأ 

حّق األولوية )حّق األولوية )%35%35 من الحوادث –  من الحوادث – 4040 من  من 119119(.(.

الجدولة الزمنية

ملعرفة املزيد ولالطالع عىل أحدث املستجدات 
SFMTA.comSFMTA.com/للمزيد من املعلومات عن املرشوع، ندعوكم لزيارة الصفحة اإللكرتونية الخاصة باملرشوع عىل الرابط

HydeQuickBuildHydeQuickBuild  أو التسجيل لالشرتاك بخدمة الرسائل اإلخبارية والتحديثات الدورية عن املرشوع من خالل رابط „أحدث 

املستجدات“ )Recent Updates( عىل الصفحة نفسها. كام ميكنكم مشاركة أية أسئلة أو استفسارات أو مالحظات مع فريق املرشوع 

HydeQB@sfmta.HydeQB@sfmta.comcom عرب الربيد اإللكرتوين

خريف/ شتاء 2023  بداية 2023 صيف 2023

التواصل املجتمعي  عرض خيارات التصميم 

للمجتمع واختيار األمثل

الترشيعات الخاصة 

باملرشوع ومن ثّم التنفيذ 



تقليل عدد مسارب السيارات عىل شارع تايلور تقليل عدد مسارب السيارات عىل شارع تايلور 

))Taylor StreetTaylor Street((

ماذا تعني مشاريع التطوير الرسيع؟
مشاريع التطوير الرسيع هي عبارة عن مجموعة من التدخالت القابلة للتعديل أو اإللغاء بهدف تحسني السالمة 

املرورية، وهي تدخالت قابلة للتنفيذ برسعة نسبياً. وبخالف مشاريع التطوير الكربى يف العواصم، والتي يستغرق 

التخطيط لها وتصميمها وتلزميها ثم تنفيذها فرتات طويلة تتجاوز العام أحياناً، فإن مشاريع التطوير الرسيع قابلة 

للتنفيذ واالكتامل خالل أشهر، وهي مصممة بحيث تكون قابلة للمراجعة والتعديل خالل فرتة ما بعد التنفيذ )24 شهراً 

من تاريخ اكتاملها(.

مناذج وأمثلة مختارة

تعديالت األماكن املخصصة للتحميل والتنزيلتعديالت األماكن املخصصة للتحميل والتنزيل

مرسب جديد خاص ومحمي مرسب جديد خاص ومحمي 

))Class IVClass IV( للدراجات الهوائية ( للدراجات الهوائية 

عىل جادة غولدن غايت عىل جادة غولدن غايت 

))Golden Gate AveGolden Gate Ave((

محددات مسارات حركة املرور لآللياتمحددات مسارات حركة املرور لآلليات

))Leavenworth StreetLeavenworth Street( تحسني ممر عبور املشاة عىل شارع ليفنوورث )تحسني ممر عبور املشاة عىل شارع ليفنوورث

ضبط توقيت إشارات املرورضبط توقيت إشارات املرور

جزيرة وسطية لوسائل النقل العام واملشرتك عىل الشارع جزيرة وسطية لوسائل النقل العام واملشرتك عىل الشارع 

))8th Street8th Street( الثامن )الثامن

الطالء الخاص للطرقاتالطالء الخاص للطرقات
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