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تحديث مجتمعي

> تموز/يوليو 2016

كنا نتحدث عن تصميم وتخطيط وتقييم الموزع الغربي مع المجتمعات المحلية والمجالس والصناعة .لقد تلقينا
الكثير من المعلومات المفيدة وسوف نستمر بالمناقشات كجزء من التطوير المستمر للمشروع .خالل األشهر
المقبلة سينصب تركيزنا على عملية المناقصة التنافسية وإعداد بيان التأثيرات البيئية.
يدخل اآلن الموزع الغربي في المرحلة الثالثة من عملية التخطيط و
التشاور الخاصة بنا .هذه هي مرحلة التصميم المرجعي والمناقصة
التي تمتد من اآلن حتى أوائل عام .2017

شكرا لمالحظاتكم
خالل شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو  ،2016طلبنا من المجتمعات
والمجالس والصناعة مالحظاتهم على تصميم مفهوم الموزع الغربي
وموضوعات رئيسية أخرى بما في ذلك إدارة البناء ،ونوعية الهواء،
وضجيج حركة المرور ،والتصميم الحضري والمشي وركوب
الدراجات.
لقد استخدمنا مالحظاتكم لتنوير تطوير المشروع ،بما في ذلك:
• تصميم محدّث يُسمى التصميم المرجعي

ما هو الموزع الغربي؟

سيوفر الموزع الغربي بديالً تشتد الحاجة إليه لجسر البوابة
الغربية ( ،)West Gate Bridgeوتعزيز صالت الشحن وأخذ
آالف الشاحنات من الشوارع المحلية في وسط غرب ملبورن.
ويشمل:
• توسيع من  8مسالك إلى  12مسلك وإدخال تحسينات أخرى
على طول الطريق السريع West Gate Freeway
• نفق طريق جديد تحت يارافيل ( )Yarravilleوطريق جديد
يربط  West Gate Freewayوميناء ملبورن ،سيتي لينك
( )CityLinkومنطقة األعمال المركزية ()CBD

• متطلبات مقدمي عطاءات البناء ،بما في ذلك توجيه التصميم
الحضري

• جسر فوق نهر ماريبيرنونغ ( )Maribyrnong Riverيرتبط
بطريق مرتفع فوق طريق فوتسكراي ()Footscray Road

• تقييم التأثير لبيان التأثيرات البيئية للمشروع

• تقاطع طرق شرقي يوصل سيتي لينك والضواحي الشمالية
الداخلية والسيتي.

تتوفر معلومات مفصلة عن عملية التشاور ،وما سمعناه وكيف نستخدم
هذه المالحظات في تقرير اإلستشارات للموزع الغربي أليلول/سبتمبر
 – 2015أيار/مايو  .2016يمكنكم اإلطالع على هذا التقرير على
موقع الموزع الغربي أو االتصال بنا للحصول على نسخة.
شكرا لجميع الذين أخذوا الوقت للمشاركة.

 + 650وجها لوجه

المناقشات من خالل ...
•  7جلسات من التشاور المجتمعي
• جلسة تشاور لقطاع الشحن
• جلسة تشاور لقطاع الحافالت
• الطرق على باب السكان المحليين

 9000زيارة

إلى محور التشاور عبر اإلنترنت
مع أكثر من  10000وثيقة تم
تحميلها

 + 2500تعليق

عبر جلسات التشاور المجتمعي ،وأدوات
المشاركة على االنترنت ورسائل البريد
اإللكتروني والمداخالت والمكالمات

المجموعات اإلستشارية
للمشروع
إجتماعات منتظمة لمجموعة االتصال
المجتمعي والمجموعة المرجعية التقنية

ماذا يحدث االن؟
عملية المناقصة التنافسية الجارية قيد التنفيذ
لقد تم اإلفراج عن مناقصة التصميم والبناء ( )D & Cللموزع الغربي
إلى ثالثة مجموعات بناء من ذوي الخبرة العالية.
لدى مقدمي العطاءات حتى وقت الحق من هذا العام للرد والشرح
بالتفصيل كيف سيقومون ببناء تصميمهم وكم سيكلف.
في إعداد ردودهم ،سوف يعتمد مقدمو العطاءات على المعلومات
المقدمة من قبل فريق المشروع  -بما في ذلك الوثائق التقنية،
والتصميم المرجعي وورش التوجيه التفاعلية المنتظمة .جميع هذه
المعلومات تم معرفتها عن طريق الدراسات والمعايير والمبادئ
التوجيهية التقنية ،وكذلك مداخالت أصحاب المصلحة والمجتمع التي
تم جمعها من خالل التشاور.

تحدثوا معنا حول التصميم المرجعي

يوفر التصميم المرجعي قاعدة لمقدمي العطاءات لتطوير تصميمهم
األكثر تفصيالً .وهو يحدد المتطلبات الوظيفية للمشروع بطريقة
مرئية ،تستكمل المعلومات التقنية األخرى المستخدمة من قبل مقدمي
العطاءات لتطوير ردهم.
وسيتم تقييم التصميم المرجعي ،وكذلك التغييرات التي تم إقتراحها
من قبل مقدمي العطاءات في بيان التأثيرات البيئية للمشروع (.)EES

إعرفوا المزيد عن هذه العملية في ورقة مناقشة  EESوالدراسات
المتخصصة على موقع المشروع أو عن طريق االتصال بنا.

التعرف على ممثلكم المحلي
ّ

تجتمع مجموعة االتصال المجتمعي ( )CLGللموزع الغربي بإنتظام
لتبادل اآلراء والمعلومات حول الموضوعات التي تهم المجتمع.
إعرفوا المزيد عن أعضاء  CLGواتصلوا معهم من خالل موقعنا على
االنترنت.
نحن نعقد جلسات معلومات منبثقة على طول ممر المشروع بحيث
يمكن للناس الحضور ،واإللتقاء مع فريق المشروع والتحدث مع
الخبراء التقنيين لمعرفة المزيد عن التصميم المرجعي والخطوات
التالية في عملية التخطيط .خالل تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/
سبتمبر ،سوف ننتقل إلى مواقع مختلفة لإلستماع إلى أسئلتكم
ومخاوفكم وتشجيعكم على المشاركة بوجهات نظركم .سنقوم
باإلعالن عن التفاصيل على موقع الموزع الغربي ،والفيسبوك،
وعبر األخبار اإللكترونية والصحف المحلية.

إعرفوا المزيد وإستمروا في المشاركة
• اشتركوا في التحديثات عبر البريد اإللكتروني أو إطرحوا األسئلة
من خالل موقعنا على االنترنت

التعرف على التصميم المرجعي
ّ
• إستكشاف الطريق واإلطالع على صور ثالثية األبعاد ()3D

• قوموا بزيارة المواقع من وقت ألخر في منطقتكم خالل تموز/
يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر

وخرائط التصميم على الخريطة التفاعلية على موقعنا على
االنترنت

• تابعونا على الفيسبوك وتويتر

• تنزيل التصميم المرجعي وآخر تطورات التشاور والوثائق
الرئيسية األخرى على الموقع

• تحدثوا مع عضو مجموعة االتصال المجتمعي المحلي لتبقوا على
إطالع أو لتوفير المالحظات لفريق المشروع للنظر فيها

تبدأ الدراسات المتخصصة
خالل األشهر القادمة ،سيتم إجراء  17دراسة متخصصة لتقييم
اآلثار البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية للمشروع وتقديم تقرير عنها
في بيان التأثيرات البيئية للمشروع (.)EES

ﻣﺷﺎورات
اﻟﺗﺻﻣﯾم
اﻟﻣﻘﺗرح

سيكون لديكم الفرصة لإلطالع وتقديم تقرير على  EESبعد اإلنتهاء
منه وإصداره في أوائل عام .2017

نحن نقوم بجولة في الغرب – تعالوا وزورونا

تم تحديث تصميم الموزع الغربي بعد التشاور مع المجالس
والمجتمعات.

ﻣﺷﺎورات
ﻣﻔﮭوم
اﻟﺗﺻﻣﯾم

تغطي هذه الدراسات المواضيع بما في ذلك النقل ونوعية الهواء
والتلوث والمياه الجوفية والصحة البشرية والمناظر الطبيعية
والبصرية وتخطيط إستخدام األراضي ،والضوضاء واالهتزاز،
واآلثار اإلجتماعية والتجارية.

اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣرﺟﻌﻲ
واﻟﻌطﺎء اﻟذي ﺗم
إﺻداره ﻓﻲ
اﻟﺳوق

• إبحثوا عن التحديثات من الفريق عبر النشرات اإلخبارية ،والبريد
اإللكتروني ،وموقعنا على االنترنت وفي الفعاليات المحلية.

ﺗم ﺗﻘدﯾم
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
اﻟﻌطﺎء

2016

ﻧﺢ اﻟﺗﻌﺎﻗد
َﻣ ْ

اﻟﺗﺻﻣﯾم
اﻟﻣﻔﺻل

2017
ﺑدء ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺄﺛﯾر
EES

ﺗﺣدﯾث

EES

2018
ﻣﻌرض
اﻟﻌﺎم وﻓرﯾق
اﻹﺳﺗﻌﻼم

EES

ﻣواﻓﻘﺎت اﻟﺗﺧطﯾط

ﺑدء اﻟﺑﻧﺎء

westerndistributorproject.vic.gov.au
western.distributor@ecodev.vic.gov.au
1300 280 939
facebook.com/westerndistributorproject
twitter.com/WDMelb

