
 

 1660-977-877الخاصة، یُرجى االتصال على الرقم  تتوفر مرافق االجتماعات لألشخاص ذوي اإلعاقات أو الذین یحتاجون إلى المساعدة في المشاركة. ولحصول على خدمات الترجمة أو االحتیاجات

 

 إشعار جلسة االستماع/إشعار اإلتاحة

 –مشروع السكك الحدید للقطارات فائقة السرعة في كالیفورنیا 
 أنجلوس من المشروعربط بین بوربانك إلى لوس قسم 

 مسودة تقریر األثر البیئي/بیان األثر البیئي
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 أعلنت ھیئة السكك الحدید للقطارات فائقة السرعة في كالیفورنیا (الھیئة) إتاحة مسودة تقریر األثر البیئي/بیان األثر البیئي 
)Environmental Impact Report/Environmental Impact Statement, EIR/EIS فیما یخص قسم الربط بین بوربانك إلى لوس (

ویجرى إتاحتھا وفقًا لقانون كالیفورنیا للجودة  EIR/EISأنجلوس من مشروع السكك الحدید للقطارات فائقة السرعة في كالیفورنیا. تم إعداد مسودة 
 ة الوطني ) وقانون السیاسة البیئیCalifornia Environmental Quality Act, CEQAالبیئیة (

(National Environmental Policy Act, NEPA). 

 لقسم الربط بین بوربانك إلى لوس أنجلوس من المشروع باإلضافة إلى الوثائق ذات الصلة أمام الجمھور في  EIR/EISستتوفر مسودة 
 .2020مایو  29

لمعمول بھا البیئة الفیدرالیة اتُنِفذ أو نفذت والیة كالیفورنیا إجراءات المراجعة البیئیة وإجراءات التشاور وغیرھا من اإلجراءات التي تشترطھا قوانین 
) الصادرة Memorandum of Understanding, MOUمن قانون الوالیات المتحدة ومذكرة التفاھم ( 237، قسم 23لھذا المشروع وفقًا للباب 

ة كالیفورنیا. وبموجب ) ووالیFederal Railroad Administration, FRAوالتي طبقتھا إدارة السكك الحدید الفیدرالیة ( 2019یولیو  23یوم 
ي الجھة درالیة ھمذكرة التفاھم ھذه، فإن الھیئة ھي الجھة الرائدة للمشروع بموجب قانون السیاسة الوطنیة للبیئة؛ بعدما كانت إدارة السكك الحدید الفی

 ة بموجب قانون كالیفورنیا للجودة البیئیة.. كما تعد الھیئة أیًضا الجھة الرائد2019یولیو  23الفیدرالیة الرائدة قبل إصدار مذكرة التفاھم في 

 المشروع والموقع المقترحْین
باعتبارھا المرحلة األولى من إجراءات المراجعة البیئیة المتسلسلة لنظام  2005) في عام 1لبرنامج ستیتواید (المستوى  EIR/EISتم إكمال مسودة 

إلى توفیر نظام قطارات فائقة السرعة تعمل بالطاقة الكھربائیة موثوق یربط المناطق  ھیئة كالیفورنیا للقطارات فائقة السرعة المقترح الذي یسعى
شبكة الطرق والحضریة الكبرى بالوالیة وتقدیم أوقات سفر مالئمة ومتسقة. بینما یھدف أیًضا إلى توفیر رابط بین المطارات التجاریة والنقل الجماعي 

، بأسلوب یراعي Californiaلنقل الحالي مع وجود زیادة في الطلب على السفر بین المدن داخل والیة السریعة، وإلى تخفیف محدودیة قدرات نظام ا
حیث  2008) في عام 1للمرحلة الثانیة من البرنامج (المستوى  EIR/EISالطبیعیة الفریدة ویحمیھا. وتم إكمال مسودة   Californiaموارد والیة 

؛ وراجعت الھیئة ھذه الوثیقة بموجب قانون كالیفورنیا للجودة البیئیة وأتمتھ في عام Central Valleyو Bay Areaركزت على الربط بین 
 الخاصة بالبرنامج، حددت الھیئة الممرات ومواقع المحطات المفضلة لعمل دراسات أكثر. EIR/EIS. استناًدا إلى مسودتي 2012

) التي تفحص قسم الربط بین بوربانك إلى لوس أنجلوس من المشروع بشكٍل 2إلحدى مراحل البرنامج (المستوى  EIR/EISأعّدت الھیئة مسودة 
إیربورت ستیشن في بوربانك  میًال تقریبًا خدمة القطارات فائقة السرعة لتربط بین محطة بوربانك 14أوسع. وسیوفر قسم المشروع الذي یبلغ طولھ 

یشن في لوس أنجلوس. كما ستوفر محطات القطارات فائقة السرعة ھذه روابط بین خدمات النقل الجماعي على یونیون ست ومحطة لوس أنجلوس
بسین. ومن ثم  ولوس أنجلوسالمستوى القطري والمحلي باإلضافة إلى إمكانیة الوصول إلى المطارات وشبكات الطرق السریعة في فرناندو فالي 

 اء الشمالیة والجنوبیة من نظام ستیتواید للقطارات فائقة السرعة.سیصل ھذا القسم من المشروع بین األجز
تقیّم تأثیرات عدم وجود مشروع بدیل وبدیل البناء الفردي ومنافعھما. كما أن البدیل المفضل للھیئة، بموجب قانون السیاسة  EIR/EISإن مسودة 

ل دة البیئیة، یمثل بدیل بناء السكك للقطارات فائقة السرعة. یشمل البدیل المفضالبیئیة الوطني الذي یعمل كمشروع مقترح لدى قانون كالیفورنیا للجو

 على الموقع اإللكتروني للھیئة PDF لقسم الربط بین بوربانك إلى لوس أنجلوس من المشروع متاحة عبر اإلنترنت في صیغة ملف EIR/EIS مسودة
(www.hsr.ca.gov) 

 .1660-977 (877)أو یمكنك طلب نسخة من خالل االتصال على الرقم 
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(مثل زیادة أرصفة الركاب وتثبیت نظام  نأنجلوس یونیوبوربانك، وإجراء إصالحات في محطة لوس  بناء محطة جدیدة بالقرب من مطار ھولیود
، وھو نفق یوجد )Amtrakو Metrolinkلحدید الحالي (الذي سیتم مشاركتھ مع األسالك العلویة)، وتركیب مسارات كھربائیة داخل ممر السكة ا

، وسحب مرافق )Taxiway C، واالمتداد المقترح لـ Taxiway D، وطریق Runway 8-26بوربانك (عند مدرج المطار  تحت مطار ھولیود
 الطاقة.

 اآلثار المتوقعة
أثیرات في مناطق الموارد التالیة: النقل (ت -تنتج عن بدیل بناء السكك للقطارات فائقة السرعة-من المتوقع تحقیق آثار بیئیة بارزة قبل التخفیف 

تأثیرات البناء طاقة (التشغیل)، جودة الھواء وتغیر المناخ العالمیة (تأثیرات البناء)، الضوضاء واالھتزاز (تأثیرات البناء والتشغیل)، المنافع العامة وال
بیولوجیة والمائیة (تأثیرات البناء والتشغیل)، الھیدرولوجیا وموارد المیاه (تأثیرات البناء والتشغیل)، المواد والنفایات الخطرة والتشغیل)، الموارد ال

ستخدام ا(تأثیرات البناء)، السالمة والبناء (تأثیرات التشغیل)، االقتصاد االجتماعي والمجتمعات (تأثیرات البناء والتشغیل)، تخطیط المحطات و
ارد البصریة واألراضي والتنمیة (تأثیرات التشغیل)، المتنزھات والمرافق الترفیھیة والمساحات المفتوحة (تأثیرات البناء والتشغیل)، الجمالیات والم

 (تأثیرات البناء)، الموارد الثقافیة (تأثیرات البناء).

 مواقع النفایات الخطرة
ك للقطارات فائقة السرعة في المواقع أو المرافق التي تحتوي على مواد خطرة أو بالقرب منھا، وتِرد قد تقع بعض المرافق المشمولة ببدیل بناء السك

 من قانون حكومة كالیفورنیا (قائمة كورتیز). 65962.5قوائم المواقع الملوثة في القسم 

 فترة المراجعة العامة
یوًما كحد أدنى لمراجعتھا  45بما یتماشى مع قانون كالیفورنیا للجودة البیئیة وقانون السیاسة البیئیة الوطني لمدة  EIR/EISتُتیح الھیئة مسودة 

 والتعقیب علیھا. وخالل فترة التعقیب، یجب تقدیم التعلیقات كما یلي:

  ,Burbank to Los Angeles Draft EIR/EIS Comment, 355 S Grand Avenueعبر البرید على العنوان: •
Suite 2050, Los Angeles, CA 90071 

 )www.hsr.ca.gov(عبر الموقع اإللكتروني للھیئة  •

  ”Draft EIR/EIS Comment“على أن یسجل الراسل Burbank_Los.Angeles@hsr.ca.govعبر البرید اإللكتروني   •
 " الموضوع.subjectفي خانة " )EIR/EIS(تعلیق على مسودة 

 .1660-977 (877)التعلیق الشفھي من خالل الخط المباشر لدى قسم الربط بین بوربانك إلى لوس أنجلوس من المشروع على الرقم  •

 مساًء. 8:00إلى  3:00من الساعة  2020یولیو  8اإلفادة الشفویة أثناء جلسة االستماع المقرر عقدھا في  •

  2020یولیو  16. ویجب إرسال التعلیقات إلكترونیًا أو عبر البرید بحلول 2020یولیو  16وتنتھي في  2020مایو  29فترة التعقیب في  تبدأ
 أو قبلھ.

 قات التي تم تلقیھا أثناء فترة التعقیب.نھائي، حیث سیتضمن إجاباٍت عن التعلی EIR/EISبعد فترة المراجعة العامة، ستُِعد الھیئة بیان  

 فعالیة التعریف وجلسة االستماع  

 

، أصدر 2020مارس  17) في والیة كالیفورنیا (والعالم)، ففي COVID-19نتیجة النتشار وباء فیروس كورونا المستجد (الذي یُشار إلیھ ھنا بفیروس 
بما في ذلك منع التجمعات بأي  COVID-19، تعلیمات تتناول ضرورة إبطاء انتشار فیروس Governor Gavin Newsomحاكم والیة كالیفورنیا، 

، ینص على بقاء جمیع األفراد المقیمین 2020مارس  19 ، فيN-33-20أمًرا تنفیذیًا  Governor Newsomشكل. باإلضافة إلى ذلك، أصدر الحاكم 
 یذي اكم وأمره التنفآخر. وبغرض االمتثال لتعلیمات الحفي والیة كالیفورنیا في منازلھم أو محل إقامتھم، ویسرى ھذا األمر فور إصدار األمر حتى إشعار 

N-33-20یدیة الخاصة بفعالیة التعریف وجلسة االستماع لتكون بصیغة ، ولحمایة الصحة العامة، سیتم تغییر االستمارة الشخصیة التقل
 "افتراضیة/إلكترونیة" تقَدم عبر اإلنترنت وبواسطة الھاتف.

. وستشمل فعالیة التعریف نبذة عامة عن المشروع وجلسة 2020یونیو  18تدعوك الھیئة للمشاركة في فعالیة التعریف االفتراضیة المقرر عقدھا في 
 . سوف تتیح جلسة االستماع فرصة ألعضاء 2020یولیو  8األسئلة وتجیب عنھا.  بینما من المقرر عقد جلسة االستماع االفتراضیة في  تفاعلیة تتناول

 *COVID-19  * آخر التحدیثات بشأن فیروس
من  2020یونیو  18نظًرا لمتطلبات الصحة العامة والسالمة فیما یخص فیروس كورونا التاجي، سیتم عقد فعالیة التعریف عبر اإلنترنت وبواسطة الھاتف في 

 .مساءً  8:00إلى  3:00من الساعة  2020یولیو  8مساًء بینما سیتم عقد جلسة االستماع عبر اإلنترنت وبواسطة الھاتف في  7:30إلى  5:00الساعة 

http://www.hsr.ca.gov/
mailto:Burbank_Los.Angeles@hsr.ca.gov
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 .بواسطة مراسل المحكمة الرسمي -التي یقدمھا صاحب الرقم المتصل بھ-الجمھور لتقدیم إفادة رسمیة شفویة. وسیتم تسجیل التعلیقات الشفویة 
) لمعرفة مزید من المعلومات، فیما یخص أحدث المعلومات حول فعالیة التعریف www.hsr.ca.govتصفح الموقع اإللكتروني للھیئة (یُرجى  

 72ل تاریخ االجتماع المحدد بـ وجلسة االستماع المقررتین وكیفیة الوصول إلیھما. یجب تقدیم جمیع طلبات التسھیالت المعقولة وخدمات اللغة قب
 .711أو االتصال بخدمات كالیفورنیا للنقل على الرقم  1660-977 (877)ساعة. ویُرجى االتصال بفریق التوعیة العام التابع للھیئة على الرقم 

 EIR/EIS نُسخ مسودة
. یحق لك طلب نسخة من مسودة EIR/EISلتحمیل نسخة إلكترونیة من مسودة  )www.hsr.ca.gov(یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني للھیئة 

EIR/EIS  1660-977 (877)من خالل االتصال على الرقم.  

الظروف، ونسخ إلكترونیة من التقاریر الفنیة ذات الصلة على المواقع التالیة، إذا سمحت  EIR/EISستتوفر نسخ مطبوعة و/أو إلكترونیة من مسودة 
 ):COVID-19خالل ساعات عمل المرافق (قد ینخفض عدد أیام/ساعات العمل امتثاًال إرشادات الصحة العامة والسالمة إزاء فیروس 

• Burbank 

o Buena Vista Branch Library, 300 N Buena Vista Street 

o Northwest Branch Library, 3323 W Victory Boulevard 

o Burbank Central Library, 110 N Glenoaks Boulevard 

• Glendale 

o Grandview Library, 1535 Fifth Street 

o Pacific Park and Community Center, 501 S Pacific Avenue 

o Glendale Central Library, 222 E Harvard Street 

• Los Angeles 

o Atwater Village Branch Library, 3379 Glendale Boulevard 

o Chinatown Branch Library, 639 N Hill Street 

o Cypress Park Branch Library, 1150 Cypress Avenue 

o Lincoln Heights Branch Library, 2530 Workman Street 

o Little Tokyo Branch Library, 203 S Los Angeles Street 

 

لكترونیة من التقاریر الفنیة ذات الصلة لمراجعتھا أثناء ساعات العمل في ونسخ إ EIR/EISتتوفر أیًضا نسخ مطبوعة و/أو إلكترونیة من مسودة 
ومقر  S Grand Avenue, Suite 2050, Los Angeles, CA 355المكتب اإلقلیمي بجنوب والیة كالیفورنیا التابع للھیئة، على العنوان 

 .L Street, Suite 620 MS-1, Sacramento, CA 770الھیئة الرئیسي، على العنوان 

. كما یمكن أیًضا مراجعة 1660-977 (877)حسب الطلب من خالل االتصال بمكتب الھیئة على الرقم  1تتوفر النسخ اإللكترونیة لوثائق المستوى 
  ,L Street, Suite 620 MS-1, Sacramento 770في مكاتب الھیئة، خالل ساعات العمل، على العنوان  1وثائق المستوى 

CA 95814 and 355 S Grand Avenue, Suite 2050, Los Angeles, CA. 

. یُرجى تصفح COVID-19یحق لمكاتب الھیئة تخفیض عدد أیام/ساعات العمل، وفقًا لما تنص علیھ إرشادات الصحة العامة والسالمة إزاء فیروس 
 لمعرفة آخر المستجدات. www.hsr.ca.govالموضع اإللكتروني 

 ال تمارس الھیئة التمییز على أساس اإلعاقة وستقدم، حسب الطلب، تسھیالت معقولة لضمان الوصول العادل لبرامجھا وخدماتھا وأنشطتھا.
 

http://www.hsr.ca.gov/
http://www.hsr.ca.gov/
http://www.hsr.ca.gov/
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  Authority 2019المصدر: 

 من مشروع السكك الحدید ولوس أنجلوسقسم الربط بین بوربانك  1شكل توضیحي 
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