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قامت فكرة المخطط العام لمدينة 
الرياض عىل مبدأ أن تكون المركبات
هي وسيلة المواصالت الوحيدة 
(Al-Hathloul ومع ( .2016، 

تضخم مساحة المدينة من إزدياد 
بداية السبعينيات والثمانينيات

عىل اإلعتماديةوإزديادالماضية 
)المركبات  Al-Hathloul  ،2016 .)
ي 
الذي أدى إىل التطور العشوائ 
.للمجمعات السكنية والتجارية

ميمدناوسكاينعمراينمنوالرياضمدينةتواجه
رضالدحوتريةلزيادةنديجةاملاضيةالعقودخالل

القر أوالصغريةاملدنمنالسكانيةوالهجرة
العمرانيةاإلسرتاتيجيةأشارتلقد.املجاورة
دنامليفالسكاينالدمركززيادةأنإىلالوطنية
زيادةتدضمنالسلبيةاآلثارمنالعديدلهالكرب 
الوحداتمتلكوصعوبةاإلسكان،عىلالطلب

والبناءاألرايضأسعاروارتفاعالسكنية،

دنامليفاملدسارعةالسكانيةالدغرياتأدتلقد
الزحفمنهاالسياساتمنعددتبنيإىلالكرب 

األحياءمخططاتوتطويراملدسارعالعمراين
كان،اإلسعىلاملدزايدالطلبالسديعابالسكنية
الوحداتوفصلاألرايضتجزئةنظاموإقرار

.محددةعمرانيةضوابطوفقالسكنية

معالجةاىلتهدفكانتالسياساتهذهجميع
طناملواحصولتيسريتدمثلقامئةإشكاليات

ةاالقدصاديالقدرةحدودضمنسكنيةوحداتعىل
عومالسعوديةاألرسةاحدياجاتمعيدوافقومبا
اقوالسيالسكنيةالبيئةعىلآثارلهاكانذلك

.العامالحرضي

رضورةعىل(61صفحة)2030اململكةرؤيةأكدت
مالئممسكنعىلالحصولمناملواطنمتكني
وزارةووضعتاالقدصادية،القدرةحدودضمن

عروضاملبدحفيزيدمثلاسرتاتيجيهدفاإلسكان
يةسكنمندجاتلدوفرياإلنداجيةورفعالعقاري
عتوضذلك،ولدحقيق.املناسبةوالجودةبالسعر

الوحدةسعرمدوسطخفضعىلتعدمدمؤرشات
ادةوزيالعقاري،الدطويرسوقوتحفيزالسكنية،
دعداىلامليرسةالسكنيةالوحداتمناملعروض
.ةالسعوديالعربيةاململكةيفالدعممسدحقي

عالقةبفهمتبدأاملدينةيفالحياةجودةإن
طمنعىلوانعكاسهااملحيطةبالبيئةاإلنسان

البيئاتاكرثالسكنيةاألحياءوتعد.وسلوكهحياته
هافيوميارسوقدهاإلنسانفيهايقيضالدي

.أنشطده

عواقالضوءتسليطاىلالورقةهذهتهدفلذلك
واجهتالديوالدحدياتاملعارصةالسكنيةاألحياء
معقيدسومباالحياةجودةإطارضمنبهااالرتقاء
.2030اململكةرؤيةتوجهات

مقدمة
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تساؤالت الورقة

السقكني كيف ميكن تحقيقق الدقوازن بقني السياسقات العمرانيقة واملنقد 

بحيث يحقق الكفاءة االقدصادية والجودة؟

نظققام كيقف أثققرت املارسققات العمرانيققة مثققل وأمنققال الدخطققيط الحاليققة، و 

تجزئة األرايض عىل البيئة السكنية؟ 

كيققف اثققر النمققو العمققراين يف املققدن السققعودية عققىل جققودة الحيققاة يف

األحياء السكنية؟

مقققع هقققل مقققن املمكقققن االرتققققاء بالبيئقققة السقققكنية الحاليقققة مبقققا يدوافقققق

مدطلبات جودة الحياة؟
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يفالسكنيةاألحياءواقعاسدقراءعىلالورقةمنهجيةتركز
واثرهاضالريمدينةلنموالداريخيالددبعخاللمنالرياضمدينة
.السكنيةاألحياءتطويروتريةتسارععىل

للمخططاتاملقارنالدحليلعىلأيضااملنهجيةتعدمد
طبيقتنديجةفيهاالدغريومراقبةالسكنيةلألحياءاملعدمدة
حياءلأل الدخطيطمنطتحللكا.األرايضتجزئةمثلمدغريات
واالجداعي،العمراين،البعدعىلوانعكاسهالسكنية

والنظريةالدجاربمناالسدفادةمعوالبيئي،واالقدصادي،
.العامليةالناذج

املنهجية املدبعة



تطوير البيئات السكنية يؤثر عىل أبعاد كثرية

02
يةالدخطيطأوالعمرانيةاآلثار▪

03
اآلثار االجداعية▪

01
االقدصاديةاآلثار▪

04
البيئيةاألثار▪

بيةاآلثار اإليجابية والسل

6
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تحليل البيئات السكنية 

دراسة اآلثار الدخطيطية، االجداعية واالقدصادية والبيئية ضمن اطار جودة الحياة

5

الوحدة السكنية

4

قطعة األرض 
السكنية

3

البلوك 
التخطيطي

2

الحي 
السكني

1

السياق 
الحرضي 

(املدينة)



مفهوم جودة الحياة ضمن إطار البيئة السكنية

8

اإلطار النظري

يفالفردملكانةتصوربأنهاالحياةجودةالعامليةالصحةمنظمةتعرف
طاراوضمنفيهايعيشالديالسائدةوالثقافةالقيمضوءيفالحياة

اتهحييفيعيشأنلإلنسانميكنكيف.واهداماتهوتوقعاتهأهدافه
منعززلدتدفاعلأنللبيئةوكيف..السائدةوالثقافةالقيمضوءيف

.أهدافهبدحقيقاإلنسانشعور

والحالةالجسديةالصحةتدضمنعديدةبجوانبيدعلقاملفهومهذا
آخر،ىمبعن.املحيطةبالبيئةوعالقدهااالجداعيةوالعالقاتالنفسية

يةالنفسوالحالةالجسديةالصحةتعززأنالعامةللبيئةميكنكيف
يمالقاطارضمناإلنسانواحدياجاتأهدافوتحققاالجداعيةوالعالقات

.املجدمعيفالسائدةالثقافةو

اهيةالرفمنحالةأنهابلاملرضغيابتعنيالالصحةفإنالبيانعنوغني
.الكاملةواالجداعيةوالعقليةالجسدية

يةواملاداالجداعيةالبيئةتحسنيليشملاملفهومهذاتوسعلقد
رانيةالعمبيئدهمنحوالسكاينالرضالقياسومعايريمؤرشاتوتطوير

.(2009يوسف،)



أبعاد جودة الحياة
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اإلطار النظري

الصحةمجاليفالدخصصاتمنالعديديفالحياةجودةمفهوميدداخل
..امةالعوالبيئةوالنفسية،السلوكيةوالدراساتاالجداع،وعلمالعامة،
قةعال عىليركزلكونهالهامةالدخصصاتاحدالعمراينالدخطيطويشكل
أهدافدميخمباالعمرانيةالبيئةتطويعومحاولةاملبنيةبالبيئةاألنسان
.واملعنوياملاديالرضاويحققاإلنسان

يفيعدمدالذي،املعيشةمسدو ومفهومQoLبنيالخلطينبغيال
الحياةجودةتعريفيفتدخلأبعادخمسةهناك.الدخلعىلاألولاملقام
وهي

(والصحةالدعليم)لإلنسانالوظيفيةوالقدراتالبدنيةالحالة1.

(األمنو واملرافقوالخدماتالبيئة)الرفاهيةومسدو النفسيةالحالة2.

(والثقافةاملجدمع)االجداعيالدفاعل3.

(واملعيشةاالقدصاد)املهنيأو/واالقدصاديالوضع4.

(الغيبيالجانب)الروحيأو/والدينيالوضع5.



أبعاد جودة الحياة يف البيئة الحرضية
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ي 
البعد البيئ 

البعد االداري 
للمدينة

البعد 
اإلقتصادي

البعد النفسي 

البعد المادي 
ي )

يق  ز (الفي 

بعد النقل و 
المواصالت

البعد 
االجتماعي 

1

2

3

4

7

6

5

1

2

3

4

7

6

5

شجي  التعناص اضافةطريقعنللسكانالتلوثمنخاىلي نظيفحواءتوفي  
ي مثلمتعددةنقلانماطاستخدامتشجيعاىلباالضافة

.الهوائيةالدراجاتو المس 
طاقةالاستخداملتعزيز االصطناعي الذكاءو التقنيةتوظيفاىلباالضافة
.المتجددة

ي الحي انسنةمفهومتعزيز 
العمرانيةةالبيئجعلو السكئز

المرافقو الخدماتتوفي  اىلباالضافة.لالنسانصديقة
ي 
ي تساهمالئ 

ز
.السكاناحتياجاتكافةتوفي  ف

ماستخدامثلمتعددةنقلانماطتوفي  
ي 
و .العامالنقلو الهوائيةالدراجةو المس 
المتكاملالتصميمهو ذلكيعزز الذي

.السكنيةالشوارعلعناص 

انجدا المهممن.للجميعالمرافقو الخدماتاتاحة
يةللبيئةالمكونةالعناص تكون متاحةةالصحيالحضز
وفي  تاهميةاىلباالضافة.المدينةاحياءسكانلجميع
ي السكالحي يكونبحيثلالسكانمتعددةخيارات

ئز
االقتصاديةالمجتمعطبقاتلمختلفمالئم

عمنو العمرانلضبطعمرانيةضوابطو سياساتتحديد 
جودةوىمسترفعو العمرانيةالبيئةعىلللحفاظالتجاوزات

اكاىلباالضافة.الحياة و قرار الصناعةالمحىلي المجتمعاش 
.األفكارطرح

ز و تدعيم ةالمحليالتجاريةاالنشطةتحفي 
و مقاهي و مطاعممنالحي لسكانالمملوكة
ها الئميميس اسكانتوفي  اىلباالضافة.غي 
.للسكاناالقتصاديةالقدرة

ي الحي هويةعىلالحفاظ
الدرعية،)التاريخيةقيمتهو السكئز

مدىىلعكيس انعكاسفلذلك(التاريخيةجدةالرياض،وسط
ز السكانشعور  عملعىلةباالضاف.بهخاصةبهويةالحي بتمي 
ز عمرانيةهوية الحي مةبقيالسكاناحساسلتعزيز الحي تمي 
.مكررحي مجرد يكونوال فيه،سيكنونالذي

مثلأخر تشري بعض الدراسات اىل أن أبعاد جوده الحياة ميكن أن تدناول أيضا جوانب 



ملعنوي؟وااملاديالرضالدحقيقاإلنسانوبناءاملكانتنميةميكنكيف



جودة الحياة يف ضوء الرؤية الوطنية
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اإلطار النظري

واملبادراتالربام منالعديد2030اململكةرؤيةتبنتلقد
رفاهيةالتحقيقسبيليفالجهودتعززالديالبناءةواملرشوعات

رنام وبالبناءجودةوبرنام اإلسكانبرنام ضمنهاومنللمواطن
دشييدوبواألرسةالفردحياةمنطبدحسنييهدمالذيالحياةجودة

.مدوازنحياةبأسلوبأفرادهيدمدعمجدمع

حياةدةجو لدعزيزالعمرانيةبالبيئةاالرتقاءعىلالربام هذهتركز
ةاألنشطيفواملقيماملواطنمشاركةوتعززواألرسة،الفرد

حياةودةجتعزيزيفتساهمالديوالرياضيةوالرتفيهيةالثقافية
النشالوتنويعاملخدلفة،العملفرصمنالعديدوتوفري

يفالسعوديةاملدنمكانةتعزيزيفيساهممااالقدصادي
.(2030،2019الوطنيةالرؤية)العامليةاملدنافضلترتيب



01

اديةاإلقتصالشؤونبمجلسممثلةالسعوديةالعربيةالمملكةأعلنت

رؤيةتحقيقبرامجأحد2020الحياةجودةبرنامجبإطالقوالتنمية

2030المملكة

الحياةجودةوتحسينالفردحياةنمطتطوير

أرصفةرتوفالىتهدفالتيوالبيئةالحضريوالتصميماإلسكانمبادرةإطالق

مميزةوأحياءللمشاةآمنهوشوارع

عمينمجتمعلبناءوتوازنهاواألسرةالفردحياةنمطتحسين

أفضلحياةبأسلوبأفراده
العالمفيللعيشالمدنأفضلقائمةعلىسعوديةمدنإدراج

02

خلق البيئة الالزمة لدعم خياارا  جديادة تعازز مكاارلة الماواطن

والمقيم
هييالارسييرلتحسييينلالتصييميملالحضييريلبإنشيياءلحييدائقلومسيياحاتلعضييراءللتتمت يي لب

والعائالتلتقاملفيهالارنشطةلوالفعالياتلالعارجية

03

أحياء مميزة يملن المكي فيها بأمان
فقلتعطيطلالمبانيلالجديدةللتكونلضمنلمجمعاتلتسمحلبالوصوللإلىلالمرا

كمراكزلالتنميةلالمجتمعية

04

3,800
إذلإتلأتيتلالمملكي ةلمتيأعرةلتعدلالمملكةلمتأعرةلفيلعددلالعطواتلالتيليمشييهالالفيردليومييا

عطوةلفيلاليومل1000عنلأفضللالممارساتلبأكثرلمنل

3.8%
توسييطلحصيلتلالمملكييةلعليىلتقييييملمتيأعرللفيييلمدينيةلالريييا لنسيبةللمعييدللم

%( 4)نصيبلالفردلمنلرياضةلالمشيلالعالميلوالتيليشكلل

ي األحياء السكنية المعاصة: المصدر
ز
ز جودة الحياة ف ي تحسي 

ز
2020تالل الرياض كنموذج للمجاورة السكنية، : المزيد، محمد، الزامل، وليد، دور اللوائح القائمة عىل األشكال ف

مفهوم جودة الحياة ضمن إطار البيئة السكنية

النظرياإلطار



برنام  جودة الحياة وعالقده بالدخطيط العمراين

14

اإلطار النظري

توفريوهيالحياةمنطتطويرعىل2020الحياةجودةبرنام يركز
(لعيشاقابلية)املعيشيةأساليبوتحسنيالرفاهية،لزيادةالخيارات
بيئةالتوفرفقد..مرضيةمعيشيةلحياةالظروفتهيئةبهاويقصد
ةمعيشيظروفتوفرالولكنالحياةلنمطواسعةخياراتالسكنية
الخ.الخدماتالنقل،املسكن،تكاليفكارتفاعمالمئة

اإلسكانمجاليفاملبادراتمنعددالحياةجودةبرنام اطلق
بيئةخلقاىلمجملهايفتسعىوالديوالبيئة،الحرضيوالدصميم

االهدامفإنوعليه.مسددامةوأحياءعالية،جودةذاتآمنه،مشاة
حيويةيئةبخلقيفإيجابياتنعكسالعمرانيةاألشكالوتكوينبصياغة

،2020الحياةجودةبرنام )ومكاينإنساينبعدذاتللمشاةوصديقة
2018).



برنام  جودة الحياة وعالقده بالدخطيط العمراين
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اإلطار النظري

اعيةاالجداألبعادعىلبناءالسكنيةالبيئاتيفالحياةجودةتدأثر
عيةاالجداالدحوالتتؤثرمثال..والعمرانيةوالبيئيةواالقدصادية
وحجمالسكاينالنمويؤثرحيثالحياة،جودةعىلللسكانواالقدصادية

لسنوياوالدخلالبطالةمعدالتعىلللسكانالدعليميةوالحالةاألرسة
.والخدماتاألساسيةالبنيةعىلاملسدقبيلالطلبوحجم

حيثمناملالئمكاملسكنلإلنساننوفرهمباالعمراينالبعدويدمثل
األرايض،اسدخداماتالبناء،مواداملباين،وحالةاملسكن،مساحة
.الخدماتتوفرالسكنية،الكثافةالسكانية،الكثافة

العامةئةوالبيوالخدماتاألساسيةالبنيةبقطاعالحياةجودةتدأثركا
لرشب،لالصالحةاملياهبشبكةاإلمدادالنقل،وسائلالعنارصخاللمن

الخدماتالكهرباء،شبكةللمخلفات،الكفءاإلدارةالصحي،الرصف
اءالهو جودةتحسنيالصحية،الخدماتاألمنية،الخدماتالدعليمية،

الرتفيهومناطقالخرضاءاملساحاتواملاء،
اطار عام لتخطيط وتصميم األحياء السكنية 

(.2009، .يوسف ا)املصدر 
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االطار النظري

غاتفراوإيجادالعامةالبيئةبدحسنيويدعلق
تشكلكا..مشاهوممراتخرضاءومسطحات

لدياتالبعاتقعىليقعكبريتحديالنفاياتإدارة
يفالبيئةجودةعىلمبارشبشكلتؤثركونها
فاياتالنحجمويخدلف.املعارصةالسكنيةاألحياء

ثافةالكباخدالفالسكنيةاألحياءمناملدولدة
لنفاياتامنالفردإنداجكميةتبلغحيثالسكانية
كميةإن.يوميا/كلجم1,4مقدارالصلبةالبلدية
دأثرتالصلبةالبلديةالنفاياتمنالفردإنداج

والحالةالحياة،منطمثلعديدةبعوامل
يفولكنها.لألرسواالجداعيةاالقدصادية،

ماووهالسكانية،الكثافةبعاملتدأثراملجمل
السكانعددبنيطرديةعالقةوجوديعني
.يوميا  ةاملدولدالصلبةالبلديةالنفاياتوكمية

يفهامادورا  االجداعيةالعواملوتلعب
أو،األرسةحجمفزيادة.السكنيةالبيئة
منيزيدالنوويةاألرسمعدالتارتفاع
والوحداتاألرايضعىلالطلبحجم

اتالخدمعىلالطلبمنويزيدالسكنية
رسواملداالخرضاءواملساحاتالرتفيهية
.وخالفة

يسالرئيالعاملاالقدصاديالبعديعدرب
إعادةمثلجديدةومعايريلوائحلدبني
املدنيفالسكنيةاألرايضتجزئة

ديجةنغالبااإلسكاينالعجزوينشأ.الكرب 
ألرسلالنوعيةالسكنيةالحاجةإشباعلعدم

يدوفرأنميكنحيثالدخل،محدودة
الولكنهالكميةالناحيةمناملعروض
نأ كا..لألرساالقدصاديةالحاجةيغطي
سوفصغريهبأحجاماألرايضتقسيم

املساحاتمنالفرداحدياجعىليؤثر
املفدوحة

منالوأ السكنيالحيتخطيطعمليةتؤثر
السكنيةاألرايضتقسيموالشوارع
البلوكيفوأحجامهاوأمناطها

الكثافةحجمعىلالواحدالدخطيطي
نيالسكالحيداخلالحياةونوعالسكانية
يمتقسعملياتإنمثال.األمانومسدو 
يفتساهمسوفالسكنيةاألرايض

وحجمالسكنيةالوحداتعددزيادة
أنكاواملرافقالخدماتعىلالطلب
تغيريعىلتعملاألرايضتقسيمإعادة
منالقامئةالسكنيةالوحداتأمنال
إىل(كبريةفلل)منفصلةسكنيةوحدات
.صغريةسكنيةوحدات

العمراينالبعد

االجتامعيالبعد

االقتصاديالبعد

البيئيالبعد

هذه األبعاد ميكن تكيفها عىل مسدو  البيئة السكنية لخلق أحياء سكنية تحقق مسدو  عايل يف جودة الحياة
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تحديات االرتقاء باألحياء السكنية ضمن إطار جودة الحياة

منققذ الدصققور السققائد يف تخطققيط األحيققاء السققكنية
عقود ققام عقىل أسقاس الدخطقيط مقن اعقىل الهقرم 

.اىل أسفله مع غياب للمشاركة املجدمعية

كققون وعليققه أصققبحت األحيققاء السققكنية متيققل اىل أن ت
الل مخصصققة لدلبيققة الطلققب عققىل اإلسققكان واسققدغ

ن اكقققرب ققققدر مقققن املسقققاحات لدخصيصقققها سقققكنيا  دو 
االهققققققدام مبعققققققايري جققققققودة الحيققققققاة يف البيئققققققات 

.السكنية

بيئات أصبحت املركبات وسيلة أحادية للنقل داخل ال
اة، السكنية وغابت بقدائل النققل األخقر  مثقل املشق

.الدراجات، والنقل العام

اجد، أصبحت الخدمات تقدرص يف الغالب عىل املس
واملقدارس مققع الحققد األدا مقن املسققاحات الخرضققاء 
ي والحدائق وهو ما اثقر سقلبيا عقىل املشقهد الحرضق 

.العام
 .

املعارصةالسكنيةاألحياء
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تحديات االرتقاء باألحياء السكنية ضمن إطار جودة الحياة

رضققية يهققدف املخطققط اإلسققرتاتيجي ملدينققة الريققاض إىل توجيققه الدنميققة الح
ضقمن إطقار املسدقبلية ملدينة الرياض ومعالجة القضايا الدي تواجه املدينة

ع املخطقط يضق. تحقيق بيئقة حرضقية مسقددامة لألجيقال الحاليقة واملسقدقبلية
سقكان، اإلسرتاتيجي توجهات وسياسات حرضية لقطاعات عديدة تدضقمن اإل 
دوسقع والبيئة، والنقل، واملرافقق العامقة وذلقك ملواكبقة النمقو السقكاين وال

ويسققعى املخطققط اإلسققرتاتيجي ملواجهققه عققدد مققن . الحرضققي يف املدينققة
ث تشقري الدحديات املسدقبلية ذات العالقة بقالنمو السقكاين واإلسقكان، حيق

مليون نسمه مبعدل 8,3الدوقعات إىل أن عدد سكان مدينة الرياض يقدر بق 
. .1450يف عام % 4منو سنوي 

اين يف وبدحليل املخطط اإلسرتاتيجي ملدينة الرياض، نجقد أن النمقو العمقر 
ة عىل محقاور املدينة يدسم باالندشار األفقي، حيث ترتكز الكثافات العمراني

ركقققز أو الطقققرق الرئيسقققية الدقققي تقققربط م( محقققاور األنشقققطة)الحركقققة الرئيسقققية 
اض، الهيئققة العليققا لدطققوير مدينققة الريقق)املدينققة بققاألطراف ومراكققز الضققواحي 

طقوير الد"يضع املخطط اإلسرتاتيجي سياسقات تهقدف إىل تشقجيع (. 2014
ة مدوسقققط وعقققايل الكثافقققة يف املنطققققة املركزيقققة، وحقققول املراكقققز الفرعيققق

ى كقا تدبنق؛"ومراكز األحياء، وعقىل امدقداد أعصقاب األنشقطة ومحقاور النققل
تطقققوير السقققكن امليرسققق لقققألرس السقققعودية ذات القققدخل "هقققذه السياسقققات 

سقكنية املنخفض، وتوفري أنواع من السكن امليرس ضمن جميع املشاريع ال
(.32، صفحة 2014الهيئة العليا لدطوير مدينة الرياض، " )الرئيسية

العمراينللنموالداريخيالدطورتدبع
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تحديات االرتقاء باألحياء السكنية ضمن إطار جودة الحياة

ة القطققاع األوسققط هققو األعققىل مققن حيققث الكثافققة حيققث تصققل نسققبة الكثافقق
ية شخص يف الهكدار الواحقد يف حقني أن الكثافقة السقكن91العامة فيه إىل 

االحيقققاءوتصقققل كثافقققة بعقققض . وحقققدة سقققكنية يف الهكدقققار الواحقققد19تققققارب 
هكدار/شخص200السكنية يف القطاع األوسط اىل أكرث من 

ويعققود ارتفققاع الكثافققة يف القطققاع األوسققط لكونققه أحققد أقققدم املنققاطق يف
ظقققام مدينقققة الريقققاض والدقققي تدسقققم فيهقققا الوحقققدات السقققكنية بالبنقققاء عقققىل ن

ن حيقث وتدسقم بقيقة القطاعقات بالدققارب مق. الصامت بدون ارتدادات سكنية
شققخص 60-53الكثافقة حيقث يققرتاوت املدوسقط العقام للكثافققة السقكانية بقني 

. يف الهكدار الواحد

السكنيةاألحياءيفالكثافةقضايا
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تحديات االرتقاء باألحياء السكنية ضمن إطار جودة الحياة

حديقد إن تحليل الوضع الدميغرايف يف مدينة الرياض يلعب دورا  هامقا  يف ت
نققة لقققد شققهدت مدي. سياسققات االرتقققاء بجققودة الحيققاة يف األحيققاء السققكنية

1.389.500الريققاض منققو ا سققكاني ا غققري مسققبوق خققالل العقققود املاضققية مققن 
؛1411نسققققمة يف عققققام 2.083.400إىل حققققوايل 1407نسققققمة يف عققققام 

نسقبة يف 4.260.192ثقم ؛1417نسقمة يف عقام 3.116.800وصقوال  إىل 
. هق1437نسمة يف عام 6.506.700ومؤخرا ؛1425عام 

ا يققرب يدميز النمو السكاين يف مدينة الريقاض باتسقاع رشيحقة الشقباب مبق
مقققن السقققكان السقققعوديني، وتشقققكل هقققذه الفئقققة مصقققدر الطلقققب ٪50مقققن 

ة املسققققدقبيل عققققىل اإلسققققكان والفققققرص الوظيفيققققة واملنققققاطق الرتفيهيقققق
للنمققو لققذلك، فققإن تققوفري الوحققدات السققكنية والخققدمات املالمئققة. والرياضققية

مدينققة املسققدقبيل لهققذه الرشققيحة تحققد أبققرز تحققديات الدنميققة العمرانيققة يف
كان وتدوقع مؤرشات النمقو السقكاين املسقدقبيل زيقادة عقدد السق. الرياض

1450نسمة يف عام 8,300,000لدصل إىل أكرث من 

ائقققح الحاجقققة ماسقققة اىل أن تكقققون أحيائنقققا السقققكنية اكقققرث اسقققديعابا لكافقققة رش 
ةاملجدمع  مبا يعزز من القدرات الوظيفية وتنمية العالقة االجداعي

الحياةبجودهوعالقدهاوالسكانيةاالجداعيةالجوانب
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تحديات االرتقاء باألحياء السكنية ضمن إطار جودة الحياة

طقوير اسديعاب النمو السقكاين يف مدينقة الريقاض يدطلقب ت
بشقكل سياسات عمرانية تدمحور يف ثالث اتجاهات رئيسية و 

ال يققققؤثر عقققققىل جقققققودة الحيققققاة يف البيئقققققات السقققققكنية وهقققققذه 
:االتجاهات هي

( يققديالزحققف العمققراين الدقل)الدنميققة العمرانيققة األفقيققة 1.
مقققن خقققالل تطقققوير األرايض الجديقققدة بنقققاء عقققىل مخطقققط 

.هيكيل محدد بأطر زمنية
ت الدنميققة العمرانيققة الرأسققية مققن خققالل تطققوير مراكققز ذا2.

و النققل كثافات عاليقة أو اسقرتاتيجيات الدنميقة املوجقه نحق
TOD.

اء أو تطوير األنظمة العمرانيقة السقدغالل األرايض الفضق3.
األرايض املطقققورة داخقققل نطقققاق املدينقققة كنظقققام تجزئقققة 

.األرايض وإعادة فرز الوحدات السكنية
النمققققو الققققذال واالسققققدغالل األمثققققل لققققألرايض وتوجيققققه 4.

مكانققات الدنميققة مبققا يدوافققق مققع الخصققائص الطبيعيققة واإل 
.املداحة

العمراينالنموسياساتعىلالعمرانيةالدحدياتاثر



تحليل الوضع الراهن لألحياء السكنية
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الوضع المراد الوصول اليهتشخيص الوضع الراهن جودة الحياة

ية لتحليل الوضع الراهن الدراسات الحضر

دراسات 
محيطية

دراسات حركة

دراسات 
عمرانية

دراسة الخدمات 
و المرافق

دراسات بيئيةدراسات بضية

دراسات اقتصادية و اجتماعية

5 4 3 2

تحليل الدراسات

1

استخالص اهم 
القضايا

تحديد األهداف 
ابناء عىل القضاي

تقديم الحلول 
املقرتحة

6

تحقيق الوضع 
هاملراد الوصول الي

الوضع المراد الوصول اليه تشخيص الوضع الراهن
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الدحليل

طبقققت يف هققذا الحققي عققدد مققن املعققايري الخاصققة بدجزئققة األرايض وفصققل الوحققدات 
السقققكنية بهقققدف متكقققني األرس مقققن الحصقققول عقققىل مسقققكن ضقققمن حقققدود الققققدرة 

أن تققؤثر إن الدغققريات الدققي ميكققن أن تنققده  يف األحيققاء السققكنية ميكققن.. االقدصققادية
عىل البيئة السكنية ويلخص الجدول الدايل ابرز املدغريات

هكدقار وققد 15.11هكدقار إىل 19.7الخدمات الرتفيهية والحدائق فقد تناقصقت مقن 
.يعود ذلك إىل تغيري اسدعاالت بعض الحدائق إىل أرايض سكنية

.(أشبيليةحي)السكنيالحيمنوذج
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الدحليل

قطعقة أرض، وتسققدوعب هققذه 24عقدد قطققع األرايض السقكنية املحققددة يف هققذا البلقوك يبلققغ 
يبلغ إن مدوسط عدد أفراد األرسة يف حي إشبيلية. وحدة سكنية مسدقلة24القطع ما يعادل 

شققخص لكققل أرسة، وهققو مققا يعنققي أن قطققع األرايض يف هققذا البلققوك صققممت لدسققدوعب 5.1
يطقي بقق بعد الدعديل املسدحدث اصبح عدد قطقع األرايض السقكنية للبلقوك الدخط. نسمة120

وحقدة 144إجايل عدد الوحدات السكنية بعد الفصل . نسمة240قطعة سكنية تسدوعب 48
نسمة720سكنية قادرة عىل اسديعاب ما يقارب 

.(أشبيليةحي)السكنيالحيمنوذج
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تحديات االرتقاء باألحياء السكنية ضمن إطار جودة الحياة

أنماط النقل
ي 
ز
النقل األحياء السكنية غالبا تعتمد عىل نمط أحادي ف
راجات، والحاجة ماسة اىل تنوي    ع بدائل النقل لتشمل الد
لمشاةوالنقل العام باإلضافة اىل توفي  مسارات آمنه ل

أنماط التخطيط
ي أنماط التخطيط لألحياء السكنية 

ز
هناك تكرارية ف

واالعتماد عىل النمط الشبكي دون تنوي    ع يراعي 
الخصائص االجتماعية والمتطلبات المعيشية

أنماط الخدمات
تميل معظم الخدمات واألنشطة داخل الحي السكنية اىل 
توفي  الحد األدئز من المتطلبات المعيشية والخدمات

.بةأصبحت األحياء السكنية بيئات غي  جاذ.. التقليدية
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ندائ  الوضع الراهن

:يلحو الداسياسات النمو العمراين وأمنال تخطيط األحياء السكنية تؤثر بشكل مبارش عىل جودة الحياة إيجابا أو سلبا وميكن تلخيص ذلك عىل الن

.ظهور أمنال جديدة من الوحدات السكنية ذات مساحات ال تدالءم مع احدياجات األرسة السعودية لكونها تلبي العامل االقدصادي فقط1.

ئق إىل وجققود انحسققار ملحققوب يف نسققبة االسققدعال الرتفيهققي والرتويحققي يف األحيققاء السققكنية، وقققد يعققود ذلققك إىل تغيققري اسققدعاالت بعققض الحققدا2.
.االسدعال السكني

، ويقؤثر ذلقك بشقكل مبقارشة %500-%320زيادة أعداد السكان املقيمقني يف بعقض األحيقاء السقكنية غقري املصمصقة لدلقك السقعة وبنسقبة تقرتاوت مقن 3.
. عىل املواقف، وكمية املخلفات البلدية املدولدة

.مقابل الفراغات العامة يف األحياء السكنية( الكدل العمرانية)زيادة الكثافات السكنية 4.

ظهور أمنال تخطيط مكرره وخدمات مدشابهة ليست نابعة من تحليل وفهم طبيعة االحدياجات االجداعية5.

.القائمتغري الرتكيبة االجداعية القامئة وتنوع العرقيات املقيمة يف الحي السكنية ميكن أن يؤثر سلبا عىل تجانس النسي  االجداعي6.



ةكيف ميكن تطوير البيئات السكنية ضمن اطار جودة الحيا
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البيئة السكنية
فهم خصائص الموقع

معايي  توزي    ع الخدمات

أنماط التخطيط لألحياء السكنية

مسارات المشاة اآلمنة

فيهية داخل األحياء السكن يةالمناطق الي 

الكثافة البنائية والفضاءات العامة

البنية التحتية

اإلنسان
ز  عدد السكان المخدومي 

ز  فهم احتياجات السكان المقيمي 

كيبة السكانية تحليل أنماط الي 

تركيبة األشة

الفئات العمرية المتوقع خدمتها

القدرة عىل تحمل تكاليف اإلسكان

اإلنسانبنيالعالقةلطبيعةفهمنايفخللنديجةالدحدياتتنشأ
السكنيةوالبيئة
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6 5 4 3

humanizing
Community 
engagement Tactical 

urbanism
Mixed uses

االستعامل 
املختلط

1

الحلول العمرانية
التكتيكية

مشاركة املجتمعاألنسنة

1

plazas

الساحات

Streetscape

تصميم الشوارع



تصميم الشوارع السكنية-1

29

ي كوظي• فة اساسية له؟الشوارع و الطرقات هي ش   نستعمله يوميا و نواجهه الوقات طويلة، فلماذا هو غي  مهيا لالستعمال البس 

توفي  حديقة خطية و مسار امن للدراجات باالضافة اىل 
مي  20مسار امن للمشاة ضمن شارع عرضه 

After بعد Before قبل

ينشارعيوضح ي التاىلي العس 
ز
ينةمداحياءاحد ف

ايتوفر عدمو الطريقعناص ضعفالرياض
ز او للمشاةسواءللسالمةعوامل حئ  او للدراجي 

2.52.المواقفعشوائيةبسببللسيارات 1 6 1 2.5 1.25 21.25

2.52 6 1 3 22.5



الساحات-2
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ي الناستجمعو الحامي السور ذاتالقديمةالمدينةعهد منذ 
فهي .ياسيةساو اقتصاديةاو اجتماعيةكانتسواءعدة،نواحي منمهمةوظيفتها كانتو الساحات،فز

ي الذيالمكان
ابطعىلكبي  تاثي  لذلكو تفتقدها مدننا احياءلالسفلكناالناىلاهميتها تزالوال اوقاتهم،منكبي  وقتالسكانفيهيقضز ز االجتماعي الي  السكانبي 

ي الحياةجودةمستوىعىلسلبا ينعكسمما 
السكنيةاالحياءفز



.التجاريةالمحالتو اتبالمكو السكنمثلاستعماالت ثالثةللمبئز يكونانالممكنفمنالواحد المبئز داخلاستعمالمناكي  توفي  اىليهدفالمختلطاالستعمال
ي كونها المختلطاالستعمالاهميةتكمنو  ينعكسذلكو ماعي االجتالتواصلمنيعزز و الحي داخلاالمانمستوىمنيرفعمما اليوممدار عىلالعمرانيةالمنطقةتحئ 
ي الحي داخلالحياةجودةمستوىعىلكبي  بشكلو 

.السكئز

االسدعال املخدلط-4
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نق       ل المن       اطق ذات الكثاف       ة العمراني       ة المرتفع       ة تعتم       د ع       ىل وس       ائل ت•
:مختلفه من أهمها

ي 1.
المس 

الدراجات الهوائية2.

النقل العام3.

االجن  اس و يع  ي  االس  تعمال المخ  تلط ع  ن تن  وع الفئ  ات العمري  ة و تن  وع•
الجنسيات و الثقافات، فهو ال يعكس فقط استعمال المبئز 



 (Tactical urbanism)الحلول العمرانية العملية و الرسيعة-5
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ز الحلولهذه انها حيثبالمرونةتتمي 
ي االضافاتمنتعد 

ياءاالحتالئمالئ 
الكثافةذاتاو القديمةالسكنية
ال نها ااىلباالضافةالعالية،السكانية
.للتنفيذكبي  مجهود تتطلب

   afterبعد   beforeقبل

طريق االمي  سلطان

   beforeقبل

   afterبعد

ي تساهمحيثبالمرونةالعمليةو السيعةالعمرانيةالحلولتتسم
ي حلولايجاد فز

ز و .ليةالعاالسكانيةاو العمرانيةالكثافةذاتالسكنيةاالحياءفز و التنفيذ بسعةتتمي 
ي و االقتصاديو االجتماعي الجانبمنالعمرانيةالبيئةعىلالكبي  انعكاسها اىلباالضافةانشائها،تكلفةانخفاض

.البيئ 



(املقياس االنساين)األنسنة -6

   afterبعد   beforeقبل

Times square, new York

   beforeقبل

   afterبعد

Copenhagen

للسكاناليوميةالحياةعىلالسياراتسيطرةنتيجةظهر الفكر هذا انحيثاوال،للسكانمخصصةالمدنانفكرةعىلتؤكد االنسنة

ز  ز المثالي  ي التالي 
ز
يعدانو نكوبنهاجمدينةو يوركنيو مدينةف

ي الناجحةاالمثلةاحد 
ز
ز تبمقابلالسياراتدور تقليصف مكي 

و انالسكمنكلعىلكبي  انعكاسلذلكو .الدراجاتو المشاه
ي يساهمانهحيثالبيئة،

بذلكو تالسيارااستقدامتقليصفز
ي التلوثينخفض

.كبي  بشكلالبيئ 
33

   beforeقبل

   afterبعد

New York



مشاركة املجدمع صناعة القرار و الدطوير-7
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Groupe discussion between experts and the 
people

Peoples participating and giving back to their 
community

Young kids taking part into developing their 
neighborhood

ز يساعد االحياءتطوير خططالمجتمعمشاركة ،بشكلالمختصي  ونقد انهمحيثكبي  ي الحي داخلقضايا و مشاكلاىليشي 
كما .بهاعلمعىلفريقاليكنلمالسكئز

ي ساهمو كونهمفيه،يعيشونالذيالحي اىلاالنتماءو بالوالءالسكانشعور منتعزز انها 
.تطويرهفز

ز يساعد االحياءتطوير خططالمجتمعمشاركة ،كبشكلالمختصي  حيثبي 
ونقد انهم ي الحي داخلقضايا و مشاكلاىليشي 

عىلفريقاليكنلمالسكئز
الذيالحي اىلاالنتماءو بالوالءالسكانشعور منتعزز انها كما .بهاعلم

ي ساهمو كونهمفيه،يعيشون
.تطويرهفز



لكم،،،شكرا 
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