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بيان التأثير البيئي

ر لسفاتقاوأخفض  

من سفر لات قولف ده Sydney Metro West ىلدنيكوس
 Sydney CBDو  Parramatta بي قيقةد 20ل واح

م ليلتعاوفظيولتاكز امرل إًاتراوتكث أوعسألكشبلوصولا
 و Sydney Olympic Parkو  Parramattaل مثسية ئيلرا

.The Bays

ق طانل ب اكن أة مدحاو Westmeadف  ةيدجدو تمةمحط
 .الياستأف مية ليلتعاوحيةلصا

ف ة رملولة يدلجداةييدلحدالسكك اتماخديم قدت
Burwood Northو DockFive  وThe Bays. 

عتب ُتي لتا Sydney Olympic Parkف  ةيدجدو تمةمحط
 .ندسيف ئقةافهية فيتروضية ايرطقةمن

 .نيدسف  معالاقل نلاةنظمأقي باع ممل تكات

ت لحطااثل م، Sydney Metroل حتية لتالبنية اميع ج
يو نةمحكوبل قنمةكمملوة ييدلحدالسكك اتارمساوتارقطالاو

 .زيلوثوسا

التأثي بيان Sydney CBDو The Bays إل Westmead
و Westmead ف ذلك ممر الشوع القتح بي با ا لبيئي،

2020 حزيران/يونيو 26 حتى معروض The Bays

 .Parramattaو متطة حلنالفناعاطبنا

يكم أبرا لودا

Sydney Metroرمثتساوايلاتسف أام علل اقنللعوشب م كو أه
ن دسيل ّوحيمم  ،نلقراف  ةدحاوةمره ذتنفيم يتحتية لتالبنية اف  

 .ليعالاىتولس ال عوتب 

تحت ة ييدلحداةلسكاخط  Sydney Metro Westن يكوس
 10,000ن ب مرقا يق ملخن يع أقوتن المو،نديسف  لبقض الرلا
د كيتأّ متدلق.ةشامبغي  ظيفةو 70,000و  ةشامبظيفة و
 و Parramatta و Westmeadف ت لحطاا

Sydney Olympic Park و North Strathfield و 
Burwood North و DockFive و BaysThe. 

ن ابيلبيئة اوعة الصناوططيخلتاةئرادلإ Sydney Metroدم ق
ن م Sydney Metro Westع وشمموهلف ي لبيئاثي لتأا

Westmead ل إSydney CBD حفر لل ولالة حلرالعمأو
ر مك ملذا ف ، ب The Baysو  Westmead بي قفانلاوةلحطا
ثيقة ونإ.ملتقييالجأمن  يطقتلن اي تاهي بحلقتاعوشل ا
 .بشعلامة اععل  نلاضة ومعره ذهططيخلتا

تم ييلذااهذة يتتحلاةينبلاعومشف  يكمأرءابدلقت لوانحا
ةييدلحدالسكك اةعسعف ضايسيلذاونرقلاف  ةحداوةرمهيذفنت

 .Sydney CBDو  Parramattaبي  

20
20

 

Westmead ى لإThe Bays و Sydney CBD 
لبيئي ايرثأتلانبيا
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هو أكبر مشروع Sydney Metro
للنقل العام في أستراليا
Sydney Metro  ع ورمشر كبأهو

ليا ارستأيفمعالالللنق

 .قةثولمواومنة لاويعة لسراولمتراتارقطامن  يدجدل جي

ل صوو:يالاتسأف  مللكاباه يلإلصولوانيكيد حدة سكخط  لوأ
 .رقطالاوةصنلابي  تومس

 .ولتات اراطقميع جف  فكييتوفئة دت

ة صنلباة يشلشاانمالابابوألك ذف  با ،ئقسان وبدة يدجدة ينقت
ن عًايدعبلفاطلاتبارعثل مءياشلاوصشخالالعفظ تحاتي لا
 .تارلساا

قبة ابرءاخبلاتاراطلقايقبامرمن  قيفرموسيق، تاقولاميع جف
Sydney Metro  ،ةسلسي ب سء يل يشن كن أد مكأتلاو. 

ت لصاتاوةصلفنمةيلووأتاذعد قاموةكرتحلاس ارللكت حامسا
 .تارقطالاخل ادةئرطاة يخلاد

 .وتلاةبكشبعللحمواتف للهاة رتممسةيغطت

، اتتفم اوي م/رأيTallawong26ة طحف م  (Metro North West Lineت )سيوث روو نتط مخح  ويا ا

.2019 

Sydney Metro  ليهإل صولون يمكيد حدسكة  طخل وأهو ا
كلب  ترسأفيملا يلا اا

يهم لإلصولوانيك Sydney Metro Sل دباتوةمحطورقطاكل  
قط لامت  لإوتصانلال إ،تهادرلالخل، يلصتولاطقاننممل لكابا
 .تراا

ر قطال إلصولوالفاطلاتبارعوةكرتحلاسارلكامي تخدلسنيك
ع يجمف  كرتحلانهم يك، رقطالاف  بهمكوردربجو،بباي أنموتلا
 .هكملأبرقطالاءنحاأ

في شمال غرب سيدني في أيار/ Sydney Metro تم افتتاح
2019 مايو

بالفعل الناس ف شمل غرب ال دينة بي ت ربط خدمات ال تو
إل التو سيمتد 2024 Chatswood، وف ع ام و Rouse Hill 

ف الجنوب الغرب. Bankstown وإل CBD 

ئييبلايميقتلاقلطنا
Sydney Metro Westل ي لبيئالتقييم اعملية 

ة يلبقتمسلاتاقيبطتلاا نهنحن 
 Sydney Metro Westل  يلبيئاملتقييالية معءاجرإمسيت

قفانلاوتلحطاارفحتياعملء ارجإحتقُي.عولشابحجم ًفااتعا
خضع ستو 1.لة حلرامن  ءجزك The Baysو  Westmead بي 

ن يكوس 3. لةحلراو 2لة حلراف  قطبيلتللية ستقبلالعملاميع ج
ل حامرمن  لةحمرل كف  يهأرء ادبإود يلزافة معرعل ًارداقمع جتلا

1 2ا لمرحلة المرحلة 3ا لمفهوم ا لمرحلة

ة يبلقتلمسالعمالاة يبلقتلمسالعمالاطة حملاحفر  Westع وشرمموهمف .عوشلا
Sydney Metro ق - افنلق اشوWestmead ى إلThe Bays ى لإ

Westmead ى إلSydney CBD The Bays 
The Bays 



تخترق آلة حفر األنفاق Wendy عبر Blues Point في مشروع 
.Southwest و Sydney Metro City

ثنائية الهدم والتغطية

03 N

Sydney 
CBD

Parramatta

Westmead

North
Strathfield

Burwood
North

Five Dock

The Bays

Clyde

Sydney
Olympic Park

Silverwater 

Parramatta محطة مترو

Clyde منشأة تركيب وصيانة في

• 

The BaysThe Bays إلى  إلى WestmeadWestmead -  - 11 المرحلة المرحلة

محطة مترو Westmead وموقع 
TBMإطالق

محطة مترو   

 Sydney Olympic Park
TBM وموقع استرجاع

محطة مترو

North Strathfield

Burwood North محطة

• 

Five Dock محطة

• 

•

محطة The Bays وموقع إطالق 
TBM

ممر المشروع وخط األنفاق

تماماً كما يتبع خط السكة الحديدية على السطح مساراً، ستسير األنفاق من 
Westmead إلى The Bays عبر خط السكك الحديدية تحت األرض.

تم تحديد خط األنفاق تحت األرض والممر تحت األرض لتسليم أنفاق 

Sydney Metro West بطريقة تقلل من التأثيرات على البيئة والبنية 
التحتية والمباني القائمة.

يتّم تقييم خط النفق المقترح بين Westmead و The Bays كجزء من 
بيان التأثير البيئي للمرحلة 1. وسيتّم تأكيد خط النفق بعد هذا التقييم وبعد 

المزيد من التصميم.

يسعى Sydney Metro أيضاً إلى تعديل على سياسة التخطيط البيئي 
للوالية )البنية التحتية( لحماية ممر نفق يبلغ حوالي 25 متراً من خط النفق 

المقترح لتوفير الحماية على المدى الطويل لألنفاق.

حفر األنفاق

ستقوم أربع آالت حفر األنفاق )TBMs( بحفر أكثر من20 كيلومتراً من األنفاق 
 TBMs سيتم إطالق آلتي .The Bays إلى Westmead المزدوجة من

اثنتين من موقع محطة مترو Westmead واثنتان من موقع محطة 

The Bays . وسيتم استرجاع جميع أالت TBMs من موقع محطة مترو 
Sydney Olympic Park. سيبلغ عمق األنفاق 38 متراً أو 13 طابقاً في 

المتوسط.

حفر المحطة

وستكون محطات Sydney Metro West إما عرضة للهدم وتغطيتها أو 
ثنائية.

تتضمن محطة الهدم والتغطية حفر حفرة مستطيلة في األرض، والتي 
ستضم بعد ذلك محطة مترو األنفاق. وستكون محطات Westmead و 

Parramatta و  Sydney Olympic Park و North Strathfield و 
Burwood North و The Bays محطات هدم وتغطية.

تتضمن المحطة الثنائية حفر فتحة أصغر من مستوى األرض إلى عمق المحطة 
 Five Dock ثم إنشاء اثنين من كهوف محطة تحت األرض. ستكون محطة

ثنائية.

يتّم اختيار حفر كل محطة بناًء على الظروف الفريدة للموقع، بما في ذلك 
المكان الذي من المقرر أن تمتد األنفاق فيه، وأقبية المباني القائمة وغيرها من 

الهياكل تحت األرض.

حفر صندوق المحطة - على عمق 
30 متر )حوالي 10 طوابق(

إطالق آلتين لحفر األنفاق

حفر كهف عكس االتجاه • 

• 

•

• 

حفر صندوق المحطة - على عمق 28 متر )حوالي 
10 طوابق(

• 

Silverwater مرفق خدمات

حفر فتحة لمرفق خدمات • • 

تجهيز الموقع لمنشأة تركيب 
وصيانة

بناء منشأة مسبقة الصب )إلنشاء 
أجزاء النفق(

حفر فتحة لمرافق الخدمات

إنشاء نفق لقطارات المترو للوصول 
إلى مرفق الخدمات لخط 

Sydney Metro West

• 

•

•

•

حفر صندوق المحطة - على عمق 25 
متر )حوالي 8 طوابق(

استرجاع أربع آالت حفر األنفاق من 
صندوق المحطة المحفور

• 

•

حفر صندوق المحطة - على عمق 
18 متر )حوالي 6 طوابق(

• 

حفر فتحات وكهوف 
المحطة - على عمق 
30 متر )حوالي 10 

طوابق(

حفر صندوق المحطة - على عمق 30  •
متر )حوالي 10 طوابق(

إطالق آلتين لحفر األنفاق

• 

•

حفر صندوق المحطة - على عمق 23 متر )حوالي 8 
طوابق(

حفر كهف عكس االتجاه 

• 

•

مفتاح الرموز

Sydney Metro West محطة

TBM موقع اطالق

TBM موقع استرجاع

مرفق الخدمة

منشأة التركيب والصيانة

بناء اتجاه النفق

الخط المستقبلي اإلرشادي للنفق 

Sydney CBD منطقة دراسة في

* ستخضع المواقع الدقيقة للنفق بين The Bays  و 
Sydney CBD  ومحطة Sydney CBD  لمزيد من التقييم 

البيئي

كم

حفر الفتحة

منصة المحطة منصة المحطة

حفر المحطة

منصات المحطة



 

 	

 	

 	

 
   

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

  

  
  

    
  

                                                    

  
 
 

 

sydneymetro.info/metrowest 

 .تسيو Sydney Metroل لية عالتفابة اولبا
 .Five Dockطة حلن الفناعاطبنا

 .مكيدللة سئأيأعل  بةاجللحامت Sydney Metro Westع وشمقيفرن إ

جتمع لمامع ل لعما

م عانذ مةعناصلاوةصلحل ابصحاأوعتملج اعم Sydney Metroعمل ي
لك ذف با ،عولشايل تشكف  عهاجمّ تمتي لاتقايعلتلاتعدساقد ل.2017

ب صحاأوعتملج اعمعمل لاف  Sydney Metroر تميسس.تلحطااعقامو
ً ضايأتكارلشااعيتشجّ تميو.عولشالحوت قايعلتلانميد زلاقي تللةصلحل ا
 .عوشمللمية سلراضلعرالحامرمن ء جزك

قع لمواءارمد

ن وعدُيي نامتفمعية جتل اتاقللعاف  يصياختصا Sydney Metroدى ل
ل حوتماعلول انميدزملعلصوللحبهم  لصاتلانيكنيلذاعقالواءاربد

ء اضعي أدي برفلش اابل ل ااصتلة اقلحة باثب ا ونوكن يو أهم هرون دإ .عوشل ا
 .عولشايق رفوع تملج ا

ينة لمدال تشكيع ورمش

 .ةييدلحداللسكك  تمحطاد رمجن مث كأ Sydney Metro West فروسي
 :ةديدجلاكن املانإف،ذلتنفياومميلتصاف زّميلتاللخمن و

ع تملمجاتجاياتحليبتجتسس

ا هفيل لتنقاحية انمن  لةهسوية راممعلاحية النامن  ةديفرن وكست

 .مههيتافروسالناحة صزتعزو،منةآوطة سيبنوكست

طق نامحبصتس،عقالوايد تحدويلحضايم صمتلائدباملخلن م
Sydney Metro West ن مة عنوتمة علجمور فتووت عاتمللمجًازكرم

 .تمااتخدسلا

ضل فألحوة يلحل اتعاتملج اعميق ثوبشكل  Sydney Metro عمليس
بها ع تاتمسللع يللجمة يبيحتلارولحااو،ةرهدزلاتلحطااجملدبل لسا
ة معالانكمالاو- عبللاوقتسولاوعمل لاوشيعللس ناللة يدجدن كماأعم
ت لحطاانتكوسو.عيمتجلاعل فاتلاوتجاارلدابكورولش اعيتشجلةصممل ا
 .ةقنطملكل  للحاعبلطاال عًءناب،تهااذحد  ف ةيالحباة ضبنال عامونكماأ

ت مالمعلواىلإلصولوامن  يدجدى مستو

.نمكالارقدع ولشاتماعلومل إلصولوالسهل انم Sydney Metro عليج
، فتهمعرل إنوجاحتتامفة معرمن  اوكنمتتى حتم كمعل صاولتادينركم  

 .مكيأء رادبإع ووشل ن اد عيزل ة افرعمو

ة قنطل باة صخات ماعلوم Sydney Metro West ل ليةعالتفاابتناوبفر وت
ن ضمتت.ةيطبسوماتخدسلاةسهلة قيربطع ولشاف  قلنتلاف  تكمعدلسا

ة يعمللفهمكمعملدت ماعلومو،ةيللحاايط تخطلائقثاوعيلجمض رعةبابولا
 .نايلدعولشاءابخيق رفنميو يدفعطقامويط تخطلا

 :علحة امتليةعالتفاابتناوب

https://v2.communityanalytics.com.au/tfnsw/sydmetrowest
https://v2.communityanalytics.com.au/tfnsw/sydmetrowest


 

 

 

    

 

  

  

 

  

   

  

 

  

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 
  

  
  

  
 

 

   

 
                  

  

   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

حزيران/يونيو يجب أن يصل طلبك إل الدائرة بحلول يوم الجمعة 
.

معنالصالتوا

د وجو، مانيدع لوشل اءابق خيرفكلذا ف ، ب Sydney Metroق يرفإن  
تكمعدلساو،  Sydney Metro Westل حوت ماعلول باكم يدوزتلناه

ف بة وصعن وهجاوتمكنتا ذإ.يلبيئاثي لتأانابيل وحديلز افة معرف  
ت بايتتلاتخذ نسونابلصاتلاجى يف،ةحتال اتماعلول انميألإلصولوا

 .تكمعدلسا

ة ريازباموقو

planningportal.nsw.gov.au/major-projects 
 .لماكلايلبيئاثي لتأانابيعل  علطلل

ل وحد يلز افة لعر sydneymetro.infoة ريازباموقو

Sydney Metro West نوكتللاديلباعب  تاهلتنبياف  كاشتلاو. 

عل ع لطلل sydneymetro.info/metrowestة ريازباموقو

فة معرومكطقتمنف  نهوقعوتتنأكن يامفةمعرو،عوشملللية عالتفاطةيخرلا

يكم أبرالودا

 26 ةمعلجامويتى حبشعلاةمالعض ومعرئي يبلاير ثتألانايب
 .2020و ينوي/نايرحز

ة رئال دي إئيبلي اثأتلان ايل بو، حةغي لأ، ببلم طدقن يص أخي شز لوجي
 .لبيئةاوعةالصناوططيخلتا

 .نتتنلالععها قمول عهانشوتبالطلاعبجملك ذعد بةرئالدامقوت
.رالقراذاختاوعوشل امتقييل قبت البطلاف  ةرالث اايالقضاف  ظرلنامسيتو

و نيوي/نايرحز 26ة علجماميول بحلوة رئالدال إبك طلصل ينأيجب  
.2020 

 .عوشل اقيفرف  ءاخبلاءاعضلامن  ديلز ا

ء اردد محع أث مدحتلل 173 612 1800ف تاهلام قرعل  ابنا ولتصا

 .ايندلي نالتف اعقوال ا

ل إن وكتللاديلباعب  مكتاراسستفااولسرا

sydneymetrowest@transport.nsw.gov.au 
 .مكليعدلرابموسنقو

ن ميلبيئاثي لتأانابيعن  ديلز افة لعرسح لاباوموق
Westmead إل BaysThe  و

.Sydney CBD 

يبة لقرايع رلمشاا

و نيمة وكحلىخرلاحتية لتالبنية ايع راشملوحديلزاعل  اوّفتعر
 .تكمقنطمف زيلوثوسا

خفيفلا Parramatta رقطا
 parramattalightrail.nsw.gov.au:تننتلاعب  

 parramattalightrail@transport.nsw.gov.au:نوتكلالد يبلا

 389 139 1800:فتاه

ك لذي فبما  ، Blackwattle Bayط تنشي
Sydney Fish Market يدجدلا

 infrastructure.nsw.gov.au/blackwattlebay:تننتلاعب  

 mail@insw.com:نوتكلالد يبلا

 5700 9216:فتاه

Beaches Link و Western Harbourنفق 

 nswroads.work/whtbl:تننتلاعب  

 whtbl@transport.nsw.gov.au:نوتكلالد يبلا

 189 931 1800:فتاه

لطلب اميتقدكيفية

 planningportal.nsw.gov.au/major-projects:نتتنلاب ع
 ”on exhibition“طبواراوعبتوا

 :لإلة اسراوكتبا

Planning and Assessment 
Department of Planning 

Industry and Environment 
Locked Bag 5022 

Parramatta NSW 2124

 :تكملسارنضمتتنأيجب  

قط فةلسارلال عأنكم انوعوسمكم ا 1.

 (SSI-10038)لطلب اقم رولطلب اسم ا 2.

ح اتقلن اوضراعو تن أوديؤم تتنا كذا إل موحنايب 3.

ح اتقلل ام عكضاتعو ام أكمعب دابأس 4.

مي عالالخلنها عغبللانيكة يسياستعابتيأبرارقإ 5.
 .ييضلاا

ة رئابدل صاتلانكم يك، ةيعمللاههذل حوة ئلسأيأيكم لدن كاا ذإ
 .لزيوثواسونيف  لبيئةاوعة الصناوططيخلتا

 695 305 1300:تفها

 information@planning.nsw.gov.au:نوتكلالد يبلا

ف نها يضمتبتم قمة يصشخت ماعلوميأنش  ةرئاللدز يجو
ةيصشخت ماعلوميأضمي تباموقوتل .حاتقللة بنسلبابكم طل
 .هانشتم ينأنويدرتل  بكمطلف  

ة رئالدباصلخااةيصصولخانياباعوجار،تماعلول انميد زللم
 planning.nsw.gov.au/privacyل: ع

M4-M5 Link Rozelleطع تقا

 westconnex.com.au:تننتلاعب  

 info@rozelleinterchange.com:نوتكلالد يبلا

 248 660 1800:فتاه
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