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ابرز اإلشكاليات التي تعاني منها مدننا

سيطرة المركبات 
كوسيلة نقل أحادية

معظم األحياء السكنية تعاني
من عدم توفر بيئة المشاة

أنماط تخطيط ال 

تراعي التنوع 
االجتماعي

نقص الساحات 
والفراغات الخضراء

زيادة معدالت 
التلوث

مدن تتضمن أحياء سكنية مكررة، ذات نمط تخطيط أحادي، 
.وتصميم عمراني ال يراعي التنوع االجتماعي، والبعد اإلنساني

وديةرفع جودة الحياة في البيئات السكنية من خالل تحسين المشهد الحضري وتفعيل البعد اإلنساني في المدن السع

الهدف

Urban and green 

spaces
Pollution

Urban planning 

patterns

Pedestrian 

environment

Transport and 

accessibility

The Most Prominent Urban Issues



المركباتنتكوأنأساسعلىقامعقودمنذالسكنيةاألحياءتخطيطفيالسائدالتصور

رةالطففتراتفيسيماالالمدنمساحةنموومع.الرئيسيةالمواصالتوسيلةهي

الستيعابلسكنيةااألحياءمنالعديدتشكلتالماضيةوالثمانينياتالسبعينياتاالقتصادية
للمشاةالصديقةالبيئةوأسسمعاييرعنبعيداالسكان

إشكاليات تخطيط وتصميم األحياء السكنية

The problems of planning and designing residential neighborhoods



                 Quality of life in urbanجودة الحياة في البيئات العمرانية  
environments

:يليمامنهاالحياةلجودةمختلفةوتعاريفمفاهيمهناك

شعورعلىلتؤثرتتفاعلالتيوالبيئيةواالقتصاديةاالجتماعيةالعواملمجموعة

ةسعاددرجةأوبحياتهالفرداستمتاعمستوىأو.(9صفحة،2009يوسف،)اإلنسان

فيوضعهلالفردإدراك"الىالحياةجودةمفهوميشيركما.المحيطةالبيئةفياإلنسان

:معذلكتطابقعدمأوتطابقومدىفيهايعيشالتيوالقيمالثقافةسياقفيالحياة

مستوى،النفسيةحالتهالبدنية،بصحتهالمتعلقةواهتماماتهقيمه،توقعاته،أهدافه،

،عامةصفةببالبيئةوعالقتهالشخصية،اعتقاداتهاالجتماعية،عالقاتهاستقالليته،

”حياتهوفلظرالذاتيةالفردتقييماتإلىتشيرالمعنىبهذاالحياةجودةفإنوبالتالي

WHOQOL Group, 1995

بناءونالمكاتنميةبينالتكاملمبدأخلقعلىتركزالشاملبالمفهومالحياةجودةإن

.(2017هاشم،)والمعنويةالماديةالحياةبمكوناتاالستمتاعيحققبمااإلنسان

شراتمؤوتطويروالماديةاالجتماعيةالبيئةتحسينليشملالمفهومهذاتوسعلقد

.(2009يوسف،)العمرانيةبيئتهمنحوالسكانيالرضالقياسومعايير
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جودة الحياة في المدن السعودية

اديةاإلقتصالشؤونبمجلسممثلةالسعوديةالعربيةالمملكةأعلنت

رؤيةتحقيقبرامجأحد2020الحياةجودةبرنامجبإطالقوالتنمية

2030المملكة

الحياةجودةوتحسينالفردحياةنمطتطوير

أرصفةرتوفالىتهدفالتيوالبيئةالحضريوالتصميماإلسكانمبادرةإطالق

مميزةوأحياءللمشاةآمنهوشوارع

عمينمجتمعلبناءوتوازنهاواألسرةالفردحياةنمطتحسين

أفضلحياةبأسلوبأفراده
العالمفيللعيشالمدنأفضلقائمةعلىسعوديةمدنإدراج

02

خلق البيئة الالزمة لدعم خياارات جديادة تعازز مشااركة الماواطن

والمقيم
هييا األسيير تحسييين التصييميم الحضييري بإنشيياء حييدائق ومسيياحات خضييراء لتتمت ييع ب

والعائالت تقام فيها األنشطة والفعاليات الخارجية

03

أحياء مميزة يمكن المشي فيها بأمان
فق تخطيط المباني الجديدة لتكون ضمن مجمعات تسمح بالوصول إلى المرا

كمراكز التنمية المجتمعية

04

3,800
إ، إذ أتيت المملكي ة متيأخرة تعد المملكة متأخرة في عدد الخطوات التي يمشييها الفيرد يومييا

خطوة في اليوم 1000عن أفضل الممارسات بأكثر من 

3.8%
توسييط حصيلت المملكيية عليى تقييييم متيأخر  فييي مدينية الرييياض نسيبة لمعييدل م

%( 4)نصيب الفرد من رياضة المشي العالمي والذي يشكل 

Quality of life in Saudi cities

2020تالل الرياض كنموذج للمجاورة السكنية، : دور اللوائح القائمة على األشكال في تحسين جودة الحياة في األحياء السكنية المعاصرةالمزيد، محمد، الزامل، وليد، : المصدر



توفيروهيالحياةنمطتطويرعلى2020الحياةجودةبرنامجيركز

(العيشقابلية)المعيشيةأساليبوتحسينالرفاهية،لزيادةالخيارات

السكنيةلبيئةاتوفرفقد..مرضيةمعيشيةلحياةالظروفتهيئةبهاويقصد

ارتفاعكمالئمةمعيشيةظروفتوفرالولكنالحياةلنمطواسعةخيارات

الخ.الخدماتالنقل،المسكن،تكاليف

اإلسكانمجالفيالمبادراتمنعددالحياةجودةبرنامجاطلق

مشاةبيئةخلقالىمجملهافيتسعىوالتيوالبيئة،الحضريوالتصميم

بصياغةاالهتمامفإنوعليه.مستدامةوأحياءعالية،جودةذاتآمنه،

وصديقةيةحيوبيئةخلقفيإيجابياتنعكسالعمرانيةاألشكالوتكوين

.(2020،2018الحياةجودةبرنامج)ومكانيإنسانيبعدذاتللمشاة

2020جودة الحياة، وثيقة: المصدر



اختلفقدووالمدنالسكنيةلألحياءالحياةجودةتحسينفيالهامةاألدواتأحديعتبر

مرحلةتىوحالفراغوملئالفراغي،التشكيلمنبدايةالتاريخعبرمفهومهتباين

فيهومالمفبشموليةوانتهاءالخضراءوالعمارةالعمرانيالتصميمفياالستدامة

صميمالتفإنلذلك.الحياةوجودةوالنقلالمشاةحركةتعزيزنحوالجديدالعمران

فهمإنماوالمدنفيالعمرانيةوالفراغاتالكتلتشكيلعلىيقتصرالالعمراني

مكوناتىالللوصوللحياةوأنماطالمعيشةومتطلباتواإلنسانياالجتماعيالسلوك

.السكنيةالبيئةجودةتحققعمرانية

 Urban designمفهوم التصميم العمراني

2020العابد، التصميم العمراني، : المصدر



Urbanالعمرانيالتصميممفهومتطورلقد designالمكانصناعةالى...إبداعيجمالي،بصري،مفهوممن

The concept of urban design has evolved from a visual, aesthetic, creative concept ... TO creating

the human space

المكان اإلنسان

فهم التركيبة السكانية

خصائص األسر 

احتياجات السكان

اقتصاديات السكان

السلوك اإلنساني

التفضيالت السكانية

استعماالت األراضي

شبكات النقل

البنية التحتية

المناطق الخضراء

الفضاءات العامة

الكتل البنائية

التحديات

فهم التركيبة السكانية

فهم االحتياجات

الموارد المالية

البيانات اإلحصائية

الكوادر البشرية المؤهلة

تحديات في التنفيذ



البعد الوظيفي
Functional 
dimension

البعد 

االجتماعي
The social 
dimension

البعد األخضر
The green 
dimension

البعد الزمني
Temporal 
dimension

البعد اإلدراكي
Perceptual 
dimension

البعد البصري
Visual 

dimension

يالبعد اإلنسان
The human 
dimension

يالبعد التكوين
Morphologi

cal 
dimension

يم العمرانيالمنتج النهائي للبيئة السكنية يفترض أن يراعي أبعاد التصم

2020العابد، التصميم العمراني، : المصدر

Urbanالعمرانيالتصميمأبعاد  Design Dimensions  



يالبعد التكوين
Morphologi

cal 
dimension

مجموعة المالمح العمرانية 

ة األبعاد للمستوطنات البشرية ثالثي

(والفراغات-الكتل-االرتفاع)

ي وتشتمل على النسيج العمران

والطابع العمراني والشخصية 

وتفرد المكان

البعد الوظيفي
Functional 
dimension

ته تهيئة المكان لكي يؤدي وظيف

تلخص بخمس . بأكمل وجه

اعتبارات وهي الراحة، 

باط االسترخاء، االستكشاف، االرت

البصري أو المباشر

البعد 

االجتماعي
The social 
dimension

لى تطوير الفراغات التي تشجع ع

:الحياة االجتماعية وتتضمن

الحماية من حوادث المرور ▪

والجريمة والعوامل المناخية

إمكانية المشي الرؤية : الراحة▪

..الكالم

ا المتعة األبعاد اإلنسانية، زواي▪

..النظر، األشجار

البعد البصري
Visual 

dimension

تتضمن العديد من الخصائص 

البصرية مثل المقياس أو حجم 

ت العنصر العمراني وعالقة المكونا

ن الداخلية والحدود البصرية للمكا

وجمالية الشكل والمعنى البصري

2020العابد، التصميم العمراني، : المصدر

Urbanالعمرانيالتصميمأبعاد Design Dimensions 



من منظور الوقت الالزم للحركة 

بين مكونات وعناصر المكان 

وادراك البعد الزماني للمكان 

كارتباط المكان بالحاضر أو 

الماضي أو المستقبل

بيئة يعتمد هذا البعد على مبدأ أن ال

لوك العمرانية تتكامل مع أنماط الس

اإلنساني فهي تؤثر في سلوك

األفراد وتتأثر بها

ن وال يعني البعد اإلنساني أن يكو

ل التصميم يتضمن ارصفه مشاة ب

فهم متطلبات وحاجات اإلنسان 

.وتطلعاته المستقبلية

تعزيز االعتبارات البيئية في

التصميم وتنويع وسائل النقل

ألمثل الصديقة للبيئة، واالستغالل ا

للفراغات بما يتالءم مع خصائص

.وطبيعة المنطقة

البعد الزمني
Temporal 
dimension

البعد اإلدراكي
Perceptual 
dimension

يالبعد اإلنسان
The human 
dimension

البعد األخضر
The green 
dimension

2020العابد، التصميم العمراني، : المصدر

Urbanالعمرانيالتصميمأبعاد Design Dimensions 



URBAN DESIGN 

URBAN DESIGN

SUSTAINABILITYHUMAN SCALE

WALKABILITY CYCLING PUBLIC SPACE
PUBLIC 

TRANSIT

ACCESS FOR ALL



WHY WALKING AND CYCLING?

• SIMPLE
• EASY
• HEALTHY
• MOBILITY FOR MOST PEOPLE

• CLEAN TRANSPORTATION
• HEALTHY
• DOESN’T TAKE MUCH SPACE
• INEXPENSIVE
• EASY



How to become a soft city for humans?

Soft city

Streetscape plazas humanize
Tactical 

urbanism
People 

involvement 
Mixed use



1- STREET SCAPE

ة له؟الشوارع و الطرقات هي شئ نستعمله يوميا و نواجهه الوقات طويلة، فلماذا هو غير مهيا لالستعمال البشري كوظيفة اساسي•

• Streets are one of the things that we use on a daily base, so why isn’t it made for human use?

4m1m

توفير حديقة خطية و مسار امن للدراجات باالضافة الى مسار امن 
متر20للمشاة ضمن شارع عرضه 

ة يوضييح شييارع العشييرين التييالي فييي احييد احييياء مدينيي

الريييياض ضيييعف عناصييير الطرييييق و عيييدم تيييوفر اي 

عواميييل للسيييالمة سيييواء للمشييياة او لليييدراجين او حتيييى 
.للسيارات بسبب عشوائية المواقف

After بعد Before قبل

تصميم الشارع-1



2- plazas

فهيي . يةة او سياسياديمنذ عهد المدينة القديمة ذات السور الحامي و تجمع الناس في الساحات و كانت وظيفتها مهمة من نواحي عدة، سيواء كانيت اجتماعيية او اقتصي•
الجتماعي بين السكاناابطالمكان الذي يقضي السكان وقت كبير من وقتهم، وال تزال اهميتها الى االن لكن لالسف احياء مدننا تفتقدها و لذلك تاثير كبير على التر

الساحات-2



3- plazas – case study حالة دراسية–الساحات -3



4- mixed use

مثيل السيكن و االستعمال المختلط يهدف الى توفير اكثر مين اسيتعمال عليى المبنيى الواحيد فمين الممكين ان يكيون للمبنيى ثالثية اسيتعماالت•
.المكاتب و المحالت التجارية

• Mixed land use features over three uses to a building, as an example a building could have 
residential, offices, and retail shops.

ل مختلفيه المناطق ذات الكثافية العمرانيية المرتفعية تعتميد عليى وسيائل تنقي•
 high density mixed use supports different:من ابرزهيا

means of transportation other than cars
    walkingالمشي1.
    cyclingالدراجات الهوائية2.
    public transitالنقل العام3.

س و يعبيير االسييتعمال المخييتلط عيين تنييوع الفئييات العمرييية و تنييوع االجنييا•

الجنسيات و الثقافات، فهو ال يعكس فقط استعمال المبنى

•The mixed use doesn’t just represent the use of a 
building, it represent mixed ages, cultures, and 

nationalities.

االستعمال المختلط-4



4- mixed use and urban sprawl

التمدد االفقي و اثاره •

االستعمال المختلط و عالقته بالتمدد االفقي-4



5- tactical urbanism .الحلول العمرانية العملية و السريعة-5

• Technical urbanism resembles fast, inexpensive, effective improvements for resident especially on 
neighborhoods.

Tactical urbanism shows 
effective solution that are 
affordable and can be done 
in a short period of time, 
and also sometimes it 
doesn’t need profesionals.

   afterبعد   beforeقبل

Prince sultan street Riyadh

   beforeقبل

   afterبعد



6- humanization (human scale) (المقياس االنساني)األنسنة-6

• Humanization support the idea that cities are for people first, and this term apeard as a response 
to the dominance of cars on humans.

The two examples of Copenhagen and new York show a great 
example on how to priority humans over cars, and how to 
support people into changing there mean of transportation to 
something clean and healthy for both humans and the 
environment

   afterبعد   beforeقبل

Times square, new york

   afterبعد   beforeقبل

copenhagen



7- people’s involvement in decision making مشاركة المجتمع صناعة القرار و التطوير-7

• People’s participation in decision making could affect the project tremendously, because they 
could give out some ideas out of there experience that you as an expert haven't thought of.

• When people feel that they are important to dicision makers
and there opinion matters, it will motivate them to take actions
and start developing there neighborhood by there own as a
community. And thoe examples supports that people are
willing to improve there own neighborhood by their own

Groupe discussion between experts and the 
people

Peoples participating and giving back to their 
community

Young kids taking part into developing there 
neighborhood



Finally

URBAN DESIGN

SUSTAINABILITYHUMAN SCALE

WALKABILITY

CYCLING

PUBLIC SPACE

PUBLIC TRANSIT

ACCESS FOR ALLACCESS FOR ALL



شكرا لكم،،،



.50-33مجلة العمارة والتخطيط، . تفعيل روح المشاركة واالنتماء: دور الحي السكني في بناء المجتمع بجميع فئاته(. 2003. )خالد السكيت1.

.الجمعية السعودية لعلوم العمران. نظريات ومبادئ التصميم العمراني(. 2020. )عبدهللا العابد2.

.الهيئة العليا تطوير مدينة الرياض: الرياض. هـ1433دراسة استعماالت األراضي بمدينة الرياض لعام (. 1433. )الهيئة العليا تطوير مدينة الرياض3.

.الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض: الرياض. أطلس استعماالت األراضي لمدينة الرياض(. 1427. )الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض4.

: تييييم االسييييترداد ميييين الخريطيييية الرقمييييية ألنظميييية البنيييياء واسييييتعماالت األراضييييي بمدينيييية الرييييياض. 3.2.2(. بييييال تيييياريخ. )أمانيييية مدينيييية الرييييياض والهيئيييية العليييييا لتطييييوير مدينيييية الرييييياض5.

www.rbrs.arriyadhmap.com

.وياتقضايا وأول-المؤتمر الدولي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة . قياس وإدارة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة من خالل مؤشرات جودة الحياة(. 2009. )أيمن محمد مصطفي يوسف6.

.2030رؤية : الرياض. 2020برنامج جودة الحياة (. 2018. )2020برنامج جودة الحياة 7.

ثية مين جيائزة اليدورة الثال. السيكنيةتيالل الريياض كنميوذج للمجياورة : دور اللوائح القائمة على األشكال في تحسين جودة الحياة في األحياء السكنية المعاصرة(. 2020). وليدالزامل،محمد،المزيد،8.
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