دﻋﻮة
ﻣﻌﺎ��� وزﻳﺮ اﻻﺳﻜﺎن
ﺑﺤﻀﻮر
�
اﻷﺳﺘﺎذ ٜ
ﻣﺎﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ا��ﻘﻴﻞ
ﻳﺴﺮ ﺷﺮﻛﺔ ���ﺎﯨٔ ﻞ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ،اﳌﻄﻮر اﻟﻌﺎم ﳌﺸﺮوع ﻣﻴﺎ��،
دﻋﻮﺗﻜﻢ ��ﻀﻮر ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ وزارة اﻻﺳﻜﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

ﺎﻟ��ﻳﺎ“
ﺎﻟ��ﻳﺎ ”ﻗﺎﻋﺔ ٜﺣ �
ﻓ��اﻳﺮ ٢٠٢٠ ،مٜ �� � �� ،ﺣﺪة ،ﻓﻨﺪق إﻳﻼف ٜﺣ �
ﻳﻮم ا��ﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ ٜ ٢٠
ً
ً
ﻣﺴﺎءا
ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣ��� ٦
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ١٠

ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ أو اﻻﻋﺘﺬار
٠٥٥٦٦٨١٠٧٧
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١٠:٣٠ - ١٠

ٜ
واﻻﻋﻼﻣﻴ� ��
�
وﺗﺴﺤﻴﻞ ا��ﻀﻮر
اﺳﺘﻘﺒﺎل

١٢ - ١٠:٣٠

ﻧﺪوة ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ا��ﻀﺮي واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺒﻠﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان

”ﻧﺤﻮ ﻣﺪن ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺣﻴﻮﻳﻪ وإﻧﺴﺎﻧﻴﻪ“
أﻣ��
ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر �
ﻋﻤﻴﺪ �ﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ �� � �� ٜﺣﺎﻣﻌﺔ اﻻﻋﻤﺎل واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ اﻟﺰاﻣﻞ
رﯨٔ ﻴﺲ وﺣﺪة أﺑﺤﺎث اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻌﻮدي
أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك �� � �� ﻗ�� اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮا�� � �� ٜ
ﺑﺤﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد
� اﻟﻀﻮﻳﺎن
ﺳﻌﺎدة اﳌﻬﻨﺪﺳﺔ �� � �
رﯨٔ ﻴﺴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘ����� واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ا��ﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺴﻌﻮدﻳﻪ

١٢:٣٠ - ١٢

ﺗﺤﻀ��ا ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺒﺎر اﻟﺸﻴﺨﺼﻴﺎت
�
اﺳ��اﺣﺔ
�

١٢:٤٠ - ١٢:٣٠

ﻣﻌﺎ�� وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن وﺿﻴﻮﻓﻪ اﻟﻜﺮام
��
اﺳﺘﻘﺒﺎل

١:٣٠ - ١٢:٤٠

اﳌﻠ��  -ﻣﻘﺪﻣﺔ ا��ﻔﻞ  -اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ � -ﻠﻤﺔ وﻓﻴﻠﻢ ﻋﻦ ���ﺎﯨٔ ﻞ وﻣﻴﺎ��
اﻟﺴﻼم �
ﻣﻌﺎ��� وزﻳﺮ اﻻﺳﻜﺎن
ﺑﺤﻀﻮر
�
اﻷﺳﺘﺎذ ٜ
ﻣﺎﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ا��ﻘﻴﻞ
و��ﺎﯨٔ ﻞ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ �ﺑ� � �� وزارة اﻻﺳﻜﺎن �
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻌﺎون وزارة اﻹﺳﻜﺎن ٜ
وﺣﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى

٢:٤٥ - ١:٣٠

اﻻﺳ� ٜ
�اﺗﻴﺤ �ﻴ� � �� وﺷﺮﻛﺔ ���ﺎﯨٔ ﻞ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ �ﺑ� � �� اﻟﺸﺮ�ﺎء
�

٤:٣٠ - ٢:٤٥

ﻣﻨﺼﺔ إدارة اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

ﻓ��اﻳﺮ ٢٠٢٠ ،مٜ �� � �� ،ﺣﺪة،
ﻳﻮم ا��ﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ ٜ ٢٠
ﺎﻟ��ﻳﺎ“
ﺎﻟ��ﻳﺎ ”ﻗﺎﻋﺔ ٜﺣ �
ﻓﻨﺪق إﻳﻼف ٜﺣ �
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ختطيط وتصميم البيئات السكنية ضمن إطار أنسنه املدن وجودة احلياة
د .وليد بن سعد الزامل ،1انيف بن فهد الغنام
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 1أستاذ مشارك بقسم التخطيط العمراين ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية
 2طالب بكالوريوس ،قسم التخطيط العمراين ،كلية العمارة والتخطيط ،جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية.
الربيد اإللكرتوين :د .وليد بن سعد الزامل waalzamil@ksu.edu.sa

املستخلص.
مع ايددة وريععاة الت وعر والنمععو السعكاين ا املععده الكعربد دهععرا العديعد مععن اإلتعكالياا الععأ أطعرا الع ط يععة وأ ععا ا يععاة..
حيع طغععل الطعرل والشعوار الع حسععاد بععدانل النقعل ا ععرد .أصع التوجععحن ععو السعكن كوسععيلة سعتيعاد الطلععب املتزايععد،
و لل العديد من ا حياء السكنية من مظاهر ا نسنحن .لقد أدا التطوراا السريعة ا املده اىل غياد ال ععد اإلنسعاين ا ريطعوير
ا حياء السكنية وادم ا هتمام بتشكيل ال يئية العمرانية .لقد ريرافق ذلعك مع ايددة ا مععد ا اسعتخدام املرك عاا الع حسعاد
بيئععة املشععاة وهععو مععا أدد ا اايععة املطععام اىل بيئععاا امرانيععة ريلع احتياجععاا اإلنسععاه .إه جععودة ا يععاة ا املدينععة ري ععدأ بع قععة
اإلنسععاه بل يئععة ا يطععة حيع ريععنعكي الع

ععط حياريععحن وسععلوكحن ،حرصععل اململكععة العربيععة السعععودية ا رةيععة  2030الع ريطععوير

جودة ا يعاة العمرانيعة معن ع ان بعرانمة جعودة ا يعاة  2020لتعزيعز قابليعة الععي بملعده السععودية .لعللك دعدم هعلل الورقعة اىل
ريسليط الووء ال دور التخطيط والتصميم العمراين ا ريشكيل ال يئاا العمرانية ضمن إطار أنسنحن املده وجودة ا ياة ومبا يتسعق
م ريوجهاا رةية اململكة .2030

*ملخص ورقة مقدمة لندوة التخطيط ا وري والت وان ال لدي ،و مده سعودية حيوية وإنسانيحن ،مشانل للتطوير العقاري .جدة .2020
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-1مفهوم جودة احلياة
ميكعن ريعريععف جععودة ا يعاة أاععا جممواععة العوامعل ا جتماايععة وا قتصععادية وال يئيععة العأ ريت ااععل لتععإلطر الع تعععور اإلنسععاه يوسععف،
 ،2009ص ة  .) 9أو مستود استمتا ال رد حبياريحن أو درجة سعادة اإلنساه ا ال يئة ا يطة .كما يشا م هوم جودة ا ياة اىل
" إدراك ال رد لوضعحن ا ا يعاة ا سعيال الاقافعة والقعيم العأ يععي فيهعا ومعدد ريطعابق أو اعدم ريطعابق ذلعك مع  :أهدافعحن ،ريوقعاريعحن،
قيمحن ،واهتماماريحن املتعلقة بص تحن ال دنية ،حالتحن الن سية ،مستود اسعتق ليتحن ،ا قاريعحن ا جتماايعة ،ااتقاداريعحن الشخصعية ،وا قتعحن
بل يئعة بصع ة اامعة ،وبلتعان فعده جعودة ا يعاة ىنعلا املععت ريشعا إىل ريقييمعاا ال عرد اللارييعة لظعروم حياريعحن ” WHOQOL
 Group, 1995إه جععودة ا يععاة بمل هععوم الشععامل ريركععز الع

لععق م ععدأ التكامععل بععا رينميععة املكععاه وبنععاء اإلنسععاه مبععا قععق

ا سععتمتا مبكععوانا ا يععاة املاديععة واملعنويععة هاتععم .)2017 ،لقععد ريوسع هععلا امل هععوم ليشععمل سععا ال يئععة ا جتماايععة واملاديععة
وريطوير مإلتراا ومعايا لقياس الرضا السكاين و بيئتهم العمرانية يوسف.)2009 ،
 -2برانمج جودة احلياة يف اململكة العربية السعودية
يركععز ب عرانمة جععودة ا يععاة  2020ال ع ريطععوير ععط ا يععاة وهععا ريععوفا ا يععاراا لععزددة الرفاهيععة ،و سععا أسععاليب املعيشععية قابليععة
العي ) ويقصد ىنا ديئة الظروم ياة معيشية مرضية ..فقد ريوفر ال يئة السكنية ياراا واسعة لنمط ا ياة ولكن ريوفر دروم
معيشية م نمة كارري ا ريكاليف املسكن ،والنقل ،وا دماا .لقد أطلق برانمة جودة ا ياة ادد من امل ادراا ا جماان اإلسكاه
والتصععميم ا وععري وال يئععة ،وال ععأ ريسععع ا جمملهععا اىل لععق بيئ ععة مشععاة ،منععحن ،ذاا جععودة االي ععة ،وأحيععاء مسععتدامة .واليععحن ف ععده
ا هتمام بصياغة وريكوين ا تكاان العمرانية رينعكي إجيابيا ا لق بيئة حيوية وصديقة للمشاة ذاا بعد إنساين ومكاين برانمة
جودة ا ياة .)2018 ،2020
 -3دور التصميم العمراين
يعت ععرب أح ععد ا دواا ا ام ععة ا س ععا ج ععودة ا ي ععاة لنحي ععاء الس ععكنية وامل ععده وق ععد ا تل ععف ري ععاين م هوم ععحن ا ععرب الت ععاري بداي ععة م ععن
التشكيل ال راغا ،وملئ ال راغ وحع مرحلعة ا سعتدامة ا التصعميم العمعراين والعمعارة ا وعراء وانتهعاء بشعمولية امل هعوم ا العمعراه
اجلدي د و ريعزيز حركة املشاة والنقل وجودة ا ياة .لللك فده التصميم العمراين يقتصر ال ريشكيل الكتل وال راغاا العمرانية
ا املده وإ ا فهم السلوك ا جتمااا واإلنساين ومتطل اا املعيشعة وأ عا

يعاة للوصعوان اىل مكعوانا امرانيعة قعق جعودة ال يئعة

السكنية العابد.)2020 ،

2

شكل رقم ( )1التحدايت حتدايت التصميم العمراين يف طبيعة فهم اإلنسان واملكان

شكر
يتقععدم ال احاععاه بلشععكر اجلزيععل إىل وحععدة أحبععاع اإلسععكاه السعععودي ا كليععة العمععارة والتخطععيط ،جامعععة امللععك سعععود ا ريقععد
الدام لا ال

.
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