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 امللخص 
فيروس كورونا   انتشار  للحد من  السعودية جملة من اإلجراءات االحترازية  العربية  اململكة  اتخذت 

. وقد تمثلت هذه اإلجراءات في منع 2020يونيو    21وحتى    2020مارس    8( خالل الفترة من  19-)كوفيد
لفترات محددة خالل اليوم، وعزل بعض األحياء عن بقية أجزاء التجول داخل األحياء، بشكل كامل أو  

تلبية  على  السكان  قدرة  من  اإلغالق  عمليات  حدت  فقد  السكان.  حياة  على  أثرت  والتي  املدينة، 
احتياجاتهم املعيشية، وممارسة العديد من أنشطتهم الحياتية اليومية، ولكن التأثير األكبر ظهر في  

تهدف   الكثافة، والتي ال يتوفر بها الخدمات املتكاملة داخل الحي السكني.األحياء السكنية منخفضة 
من  الرفع  في  تساهم  التي  التطبيقية  واإلجراءات  التوصيات  من  مجموعة  تحديد  إلى  الدراسة  هذه 
جودة األحياء السكنية في مدينة الرياض، لتجنب أي تأثيرات سلبية على السكان نتيجة اإلغالق الكلي  

بسبب تطبيق اإلجراءات االحترازية. وقد تم ذلك )من خالل: تحديد اإلجراءات االحترازية    أو الجزئي،
املتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وحصر فترات تطبيقها، ورصد ردود األفعال الناتجة عن  

، تحديد أوجه القصور في البيئة العمرانية واملتسببة في ظهور اآلثا 
ً
ر السلبية تطبيقها وتحليلها، وأخيرا

وعدم استيعاب أنشطة السكان واحتياجاتهم خالل فترات تطبيق اإلجراءات االحترازية(. وقد نتج عن  
هذه الدراسة تقديم توصيات ملجموعة من املتطلبات واإلجراءات املساهمة في تحسين جودة األحياء 

 .يةالسكنية لتفادي التأثيرات السلبية عند تطبيق أي إجراءات احترازية مستقبل

 

ABSTRACT 
 

Saudi Arabia was one of the countries that undertook early 
precautionary measures from March 8 to June 21, 2020, to avoid the 
spread of Covid-19. These measures consisted of partial lockdowns 
and isolating some neighbourhoods from the rest of the city. The 
precautionary procedures impacted the isolated residents' ability to 
meet their needs and conduct `their daily activities, but the greatest 
impact appeared in low-density neighbourhoods that do not have 
full services. This paper proposes a set of recommendations and 
practical procedures to improve the quality of residential 
neighbourhoods and avoid negative effects as a result of a partial or 
total lockdown in the future. The steps involved in the study include 
the following: identify precautionary procedures; monitor and 
analyse the reactions resulting from their application; and identify 
the shortcomings that cause the negative effects and inability to meet 
the needs of the population. Based on the findings, this paper 
outlines recommendations for a set of procedures that would 
improve the quality of residential neighbourhoods and avoid 
negative effects should future precautionary measures be required. 
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 املقدمة . 1
كان   )للطاملا  العاملية  الحروب  مثلألزمات  تأثي :  على    رمباش  رواألوبئة( 

وباء الكوليرا في القرن التاسع   انتشار  أدى  فقد  ،العمراني واملعماري   التشكيل
إلى   وانتشارها  ظهور عشر  الصحي  الصرف  أهمية   وتأكدت  ،أنظمة  كذلك 
اإلسكان   الطبيعية  والتهوية  اإلضاءة  اشتراطاتتطبيق   لوائح   بصفتها  ،في 

 تدبير 
ً
 وقائي  ا

ً
أم  من  للحد  ا الفقيرة  تفش ي  األحياء  في  التنفس ي  الجهاز  راض 

، التركيز تم وقد  (.The City Fix.2020املكتظة في أوروبا )
ً
  ، وبشكل مباشر عامليا

املدن    نقاطبوصفها  على 
ً
)كوفيد  ا كورونا  فيروس  النتشار    ملا   ؛(19-ساخنة 

  سهولة و   السكان،  عدادأ  زيادةو   املساحة،كبر    خصائص  من  املدن   به   تتميز
املدن    في  أعلىاإلصابة بالفيروس    حاالت  معدالت  كانت  لذلك  ؛بينهم  االتصال
أستاذة السياسة الحضرية العاملية في كلية التصميم بجامعة    ونبهتالكبرى.  
أكوتو  ملبورن، التصميم  أ  إلى،  ميشيل  تقاطع    مع   املدن   في  العمرانين 

العامة الصحة  متزايد و حرجة    قضية  يشكل  أصبح  ،موضوع  بشكل 
(2020, Lab Bloomberg City .) 

 
    مختبر    ة مديرConnected Cities،    عمل في مجال الصحة الحضرية في عدد   الحضرية؛وهو مركز رائد لتطوير السياسات

 . على فهم أبعاد التخطيط الحضري للتأهب للجائحة  ،COVID-19 وعمل، خالل جائحة كورونا الجهات،من 

املطبقة  اإلجراءاتلفتت    انتشار    االحترازية  على   كورونا  جائحةللسيطرة 
أسلوب    فيبعض التغييرات الفورية    حداثإل   حاجةال  إلى  االنتباه(  19-)كوفيد
بدائل مختلفة ومتعددة   يجادإو   العمرانية،  تجمعاتها  وتصميم  املدن   تشكيل
حيث  (,Muggah  2020) للتنقل التباعد   وقواعد  اإلغالق،  إجراءاتعملت  ، 

  تغيير   على  ،جائحةالخالل    املسكن،العمل من  و وقيود الحركة    ،االجتماعي
 أساليب  في  تغير  عنها  نتج  الحضرية،  بالحياة  املتعلقة  املفاهيم  من  مجموعة
  ، األحياء  فياملشتركة    العامة  والفراغات  الحضرية  للمرافقسكان  ال  استخدام

)مثل:    للسيارات  البديلة  التنقلأساليب    استخدام  على  أكبربشكل    قبالاإلو 
وقد (.  UN-Habitat, 2021)  وركوب الدراجات(، ووسائل النقل العامة  ،املش ي 

   الظروف هذه  كشفت  
ً
العمراني   التصميم  في  الخلل  من  ش يء وجود  عن   أيضا

السكنية  الوبائي    أكدفقد    ،للمناطق  توافر مساحات    علىاإلغالق  ضرورة 
 قريبة، ( على مسافة  العامة  والساحات  ،عامة مفتوحة كافية )مثل: الحدائق

 الكثافة  مرتفعةالذين يعيشون في املباني السكنية    للسكان خاصة بالنسبة  
(AHURI, 2020.) 

السعودي الصحة  وزارة  لبيانات  اكتشاف  وفًقا  تم  كورونا أة  حاالت  ولى 
COVID-19   .في الثاني من شهر مارس واستمرت في الزيادة على أساس يومي
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حالة    751بحلول نهاية أبريل، بدأت الحاالت في الزيادة بشكل كبير بمتوسط  
إلى  يومًيا لتصل  حيث    2033،  االتجاه،  هذا  واستمر  مايو.  في  يومًيا  حالة 

حالة في اليوم بنهاية شهر يونيو. في يوليو،   3570ى وصلت الحاالت اليومية إل
 إلى  انخفض متوسط  

ً
حالة يومًيا. ووصلت عدد الحاالت   3303املعدل قليال

إلى   )   20يوم    240474التراكمية  مدينة Alahmari et al., 2021يونيو  في  أما   .)
مارس،     13(، فقد ظهرت أولى الحاالت في1الرياض، وكما يوضح الشكل رقم )

من شهر   الثاني  الثلث  بداية  مع  حالة  األلف  نطاق  الحاالت  عدد  وتعدت 
يونيو    29إصابة في    44667إبريل، في حين وصل عدد اإلصابات التراكمية إلى  

 (.2022)صحتي، 

 مدينة الرياض  ( في19-كورونا )كوفيد عدد الحاالت الفردية والتراكمية النتشار فيروس :(1الشكل رقم )

 
(. إحصائية الحاالت اليومية لإلصابات بفيروس كورونا في مدينة الرياض. موقع إلكتروني. تم  2022صحتي. ) :املصدر

 /https://sehhty.com/sa-covid1. 31/3/2022استرجاعه بتاريخ 

 االحترازية،  اإلجراءات  من  جملة  السعودية  العربية  اململكة  اتخذتوقد  
على   في    حياة  طبيعةاملؤثرة  انتشار    من  للحد  السكنية،  أحيائهمالسكان 

عن   اإلعالن   وحتى   2020مارس    8  من  الفترة  خالل  ،(19-)كوفيدفيروس كورونا  
 اإلجراءات  هذه  أهم  من  وكان   .2020يونيو    21العودة إلى الحياة الطبيعية في  

إقامة و   واملحافظات،  املدن   بعض   إلى  والخروج  الدخول )تعليق   تعليق 
العملاملو التجمعات   مقرات  إلى  التوجه  وتعليق  االجتماعية،    ،ناسبات 

املغلقة التجارية  واملجمعات  األسواق  تعليق و   ،واملفتوحة  منها  وإغالق 
الطيران الداخلي والدولي، ومنع التجول لفترات محددة خالل اليوم أو ملدة 

(. 2020  الصحة،  وزارة( )عن باقي أحياء املدينةسكنية    أحياءساعة، وعزل    24
  العديد  فيروس،ال  تفش ي نتيجة لتطبيق اإلجراءات االحترازية ملنع    ظهروقد  
أظهرت هذه   كما.  السكان   حياة  طبيعة  علىوالتأثيرات السلبية    املشاكلمن  

  منع   حدود   ىتعد  ن مفهوم "األمن" في األحياء السكنية ومعالجاتها،  أاألزمة  
أوسع  الجريمة  انتشار مفهوم  إلى    ، االجتماعيو   ،فس ي الن  األمن  :يشمل) ، 

 .أحيائهمللسكان داخل  (واملعيش ي 

األحياء   تمكنت  جيد    املدمجة،  السكنية لقد  بشكل    الوفاء   منواملصممة 
الجائحة فترة  املستجدة خالل  أنشطة   واستيعاب  ،باالحتياجات  في  التغير 
في    كبير   بشكل  ساهم  ماوهو    ،السكان االجتماعية واالقتصادية والثقافية

الصحي    والتقليل   تهم،رفاهي الحجر  آثار  هذه    استيعاب   ولكن.  عليهممن 
يتطلب النظر    ،في غيرها من األحياء السكنية   وإيجادهاالتغييرات اإليجابية  

صميم األحياء السكنية بمجرد  التي يجب عكسها على ت  اإلجراءاتبعناية في  
 (.Habitat, 2021-UNالسيطرة على األزمة )

 : البحثية املشكلة. 1.1

واملعيشية   واالجتماعية  النفسيةاآلثار    بعض  ظهور   الدراسات  من  عدد  رصد
نتيجة لتطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من   ،على سكان األحياء السكنية

)كوفيد كورونا  فيروس  عنها  19-تفش ي  نتج  وما   وحظر  منزلي  حجر  من(، 
  مدينة تعتبر  و (.  Singh et al, 2020; Pouso et al, 2021; Ahrens et al, 2021)  للتجول 
 نموذج  الرياض

ً
ها السكنية لتطبيق  ؤ للمدن السعودية التي تعرضت أحيا   ا

السكان،    سلبية  تأثيرات  من   صاحبهات االحترازية، وما  اإلجراءا   نتيجة على 
خالل فترة الحجر،   الساكنين  باحتياجات  الوفاء  عن  السكنية  األحياء  عجز
تطبيق اآلثار    لىإ  للتعرف  دراسة  إجراء  إلى  الحاجة  يبرز  وهذا عن  املترتبة 

 
   ( كم 2على الرغم من وجود بعض األحياء في مدينة الرياض بأبعاد غير مربعX  2 بسبب إضافة أجزا ،)إلى املربع   ء كم

ربع، نتيجة التقسيمات اإلدارية أو البلدية لألحياء، إال أن هذه الورقة ستعتمد على حي  األساس ي، أو دمج أكثر من م
 "مربع دوكسيادس"، بصفته الوحدة البنائية األساسية لغالبية األحياء في مدينة الرياض. 

  العمرانية   القصور جوانب    وتحديد  ،ت االحترازية في األحياء السكنيةاإلجراءا
العالقة  واملعمارية من    ،ذات  مجموعة  واإلجراءات  وتقديم  التوصيات 
 املساهمة في تالفيها.التطبيقية 

 : الدراسة أهداف .1.2

واإلجراءات   تقديم  إلى  الدراسةهذه    تهدف التوصيات  من  مجموعة 
للوفاء    للرفعالتطبيقية   الرياض  مدينة  في  السكنية  األحياء  جودة  من 

  إلى   الحاجة  فترات  في  وباألخص  أنشطتهم،  واستيعاب  السكان،  اتجباحتيا
 خالل  منالرئيس    الهدفإلى    الوصول   وسيتم.  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق
 التالية:  الفرعية األهدافتحقيق 

  كورونا   فيروس  انتشار  من  للحد  املتخذة   االحترازية  اإلجراءات  تحديد •
 . اتخذها وفترات ،(19-)كوفيد

 ردود األفعال على تطبيق اإلجراءات، ومراجعتها.   رصد •
  سكان  على   االحترازية  اإلجراءات  تطبيق   عن   املترتبة  السلبيةاآلثار    حصر •

 .السكنية األحياء
القصور   تحديد • استيعاب   واملعمارية  العمرانية  جوانب  عدم  في  املتسببة 

 ة.   أنشطة السكان واحتياجاتهم خالل فترات تطبيق اإلجراءات االحترازي
ة في تحسين  مجموعة من التوصيات واإلجراءات التطبيقية املساهم  تقديم •

أي إجراءات   تطبيق  عند  السلبية  التأثيرات  لتفادي  جودة األحياء السكنية
 . املستقبل فياحترازية 

 :الدراسة منهجية. 1.3

بعت   التالية:   املنهجيةالخطوات لتحقيق أهداف الدراسة اتُّ

وتحديد    حصر • الرياض،  مدينة  مستوى  على  املتبعة  االحترازية  اإلجراءات 
فيها اتخذت  التي  الزمنية  وثائقيالفترات  مسح  طريق  عن  للتقارير    ، 

 .من الجهات الرسمية واملنشورات
السعودية،    مسح • العربية  اململكة  في  الرسمية  للصحف   فترة  خاللوثائقي 

  املواد  من  العديدتحوي    حفالص  كون   وذلك  تطبيق اإلجراءات االحترازية،
 توثيق  تقدم التي    ،املنشورة   الصحفية

ً
 جيد  ا

ً
وقت    املجتمعنظر    لوجهة  ا في 

 لمواد ل  املحتوى   تحليل  أسلوب  استخدام  وسيتم.  الجائحة  معايشة
تطبيق    املترتبة  السلبية اآلثار    صالستخال   ؛الصحفية   اإلجراءاتعن 
 على السكان.   االحترازية

األحياء السكنية املعاصرة في مدينة   العمراني فيالقصور  جوانب استعراض •
  اشتراطاتإلى    الرجوع مع    ،تأثيراتها السلبية على السكان  ة الرياض ومناقش

الرياض،   مدينة  في  السكنية  األحياء  وتخطيط  األراض ي    لتحديدتقسيمات 
في    العوامل   السكان  أنشطةاستيعاب    عن  السكنيةاألحياء    عجزاملتسببة 
 .االحترازية اإلجراءات تطبيق  فترات خالل احتياجاتهم وتوفير 

من    صياغة • التطبيقية  التوصياتمجموعة   مع   يتوافق  بما  واإلجراءات 
تحسين    فييساهم    وبما  ، في مدينة الرياض  السكنية  األحياء  استدامة  هدافأ

على   معيشية  أو  اجتماعية،، أو  نفسيةسلبية    ثارآ  أي  من  والحد  جودتها،
 . السكان

 : الدراسة حدود . 1.4

اعتماد    ستتناول  بعد  تطويرها  تم  التي  السكنية  األحياء  الدراسة  هذه 
القرن    دوكسيادوسمخطط   من  السبعينيات  تمثل   والتي  العشرين، في 

الرياض   مدينة  في  السكنية  األحياء  مربع    واملصممةغالبية  على  بناء 
 . كم( 2 ×كم 2) بعادذي األ  دوكسيادس

 السكنية  األحياء  مستوى   على   الحرتازية   اإلجراءات .  2
 الرياض  مدينة  ف 

زية للحد اململكة العربية السعودية مجموعة من اإلجراءات االحترا  اتخذت
كورونا فيروس  انتشار  (  2020مارس    8)  من  الفترة  خالل  ،(19-)كوفيد  من 

 الجدول )(  2020يونيو    21عن العودة إلى الحياة الطبيعية في )  اإلعالن   وحتى 
 بعض  إلى  والخروج  الدخول   تعليق  اإلجراءات؛  هذه  أهم  من  وكان   (.1رقم  
التجمعات  و   واملحافظات،  املدن  إقامة  االجتماعية،  و تعليق  املناسبات 
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التجارية  واملجمعات  األسواق  وإغالق  العمل  مقرات  إلى  التوجه  وتعليق 
تعليق الطيران الداخلي والدولي، ومنع التجول لفترات  و   ،واملفتوحة  املغلقة

  ساعة.   24سكنية ملدة    أحياءساعة، وعزل    24محددة خالل اليوم أو ملدة  
  السكان  على  التأثيرات  من  مجموعة  اإلجراءات  هذه  تطبيق  عن  نجم  وقد

استعراضها    السكنية،  األحياء  داخل   مسح  خالل  من  ومناقشتهاسيتم 
 التي   ،املنشورة  الصحفية   املواد  وتحليل  املحلية،   الصحف  من  مجموعة
 اإلجراءات االحترازية. تلك  تأثيراتتناولت 

 .    الرياض( في مدينة 19-)كوفيد كورونا فيروساملطبقة للحد من انتشار  االحترازية اإلجراءات :(1) رقم الجدول 
 اإلجراءات االحترازية   التاريخ 

( ملدة  6مساًء إلى  7التجول من )منع  مارس 23
ً
.  21صباحا

ً
 يوما

 منع الدخول والخروج من الرياض.  مارس 25
 منع الدخول والخروج من جميع املناطق. مارس 26
 م(.  3ص إلى  6ساعة مع القدرة على التموين داخل نطاق الحي )من  24منع التجول  أبريل  6

 )من  أبريل  26
ً
 م(.  5ص إلى  9( من الساعة )2020مايو  13ريل إلى  أب 26رفع منع التجول جزئيا

 (. 2020مايو  27مايو إلى  23منع التجول الكامل لكافة مناطق اململكة )من  مايو 23

 مايو 28
م( مع السماح بالتنفل  3ص إلى  6( تغيير وقت منع التجول )من الساعة 2020مايو  30مايو إلى  28)من 

 بين املناطق بالسيارة. 

 مايو 31

م( مع السماح بإقامة  8ص إلى  6( تغيير وقت منع التجول )من الساعة 2020يونيو  20مايو إلى  31)من 
الجمع والجماعات في املسجد، والعودة إلى العمل، وعودة رحالت الطيران الداخلية، والسماح بالتنقل بين  

 املناطق بوسائل النقل املختلفة.
 البدء بالعودة إلى األوضاع الطبيعية. يونيو 21

 . 19-كوفيد لجائحة الصحية واالستجابة االستعداد في السعودية  العربية اململكة تجربة. 2020. الصحة وزارة : املصدر

الحرتازية  آثار.  3 اإلجراءات  كورونا جل  تطبيق  ائحة 
 الصحافة   من  األحياء السكنية   سكان ( على  19-)كوفيد
   احمللية

 على  طفت  والتي   السكنية  باألحياء  العالقة  ذات  القضايا  من  العديد  أثيرت
  (2)  رقم  الجدول   ويعرض(.  19-)كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار  في فترة  السطح
  فترة في الصحف املحلية خالل  املنشورة عن هذه القضايا، الصحفية  املواد

االحترازية اإلجراءات  )  ،تطبيق  عددها  بلغ    تم (،  صحفية  مادة  11وقد 
محتواها  الجدول   في  تصنيفها أربعة    ،بحسب    الكثافة :  محاور ضمن 
 . املطلوبة واإلجراءات املفقودة، األنشطةو  املطلوبة، الخدماتو  السكنية،

عن    الناتج  الكبير،  والضغطالنفسية    اآلثار  أن   املنشورة  املقاالت  أظهرت
تدفع    من  كان   الضيقة،  والشقق  املسورة  املنازل   فيالعزلة   التي  األسباب 

األطفال،    بالسكان، والتباعد    مخالفة  إلىوخاصة  التجول  منع  تعليمات 
كورونا.  االجتماعي   جائحة  تحليل   مناقشةيلي    فيما  وسيتمخالل  نواتج 

املقاالت    ى محتو  في هذه    تحت   النتائج  عرضخالل    من  بالتفصيل،ما ورد 
 . الفرعية  املواضيع  من   مجموعةيندرج تحتها    التيالرئيسية،    املحاور   من  عدد

  مع( 2020يونيو  30)  وحتى( 2020 مارس 2املنشورة في الصحف املحلية خالل الفترة من تاريخ ) املواد(. 2الجدول رقم )
 . تصنيفها 

الكثافة  عنوان املادة الصحفية  التاريخ -العدد-الصحيفة الرقم
 السكنية 

خدمات 
 مطلوبة 

أنشطة  
 مفقودة

إجراءات  
 مطلوبة 

  20االثنين -17363-الجزيرة 1
 أبريل

نطاق الحي كورونا وتعريف 
 √ √ √  السكني 

  13االثنين -17375-الجزيرة 2
 أبريل

كيف سيغير كورونا شكل  
 √  √ √ مدننا؟ 

- 9747-االقتصادية 3
 يونيو  18لخميس ا

مناعة املدن.. إعادة تصميم  
 √ √ √  الحواضر.......

الخميس  -19588-عكاظ 4
 أبريل  23

عالج كورونا بالتخطيط 
 √ √ √  العمراني

  10األحد -17132-اليوم 5
 مايو

كورونا وأراض ي مراكز  
 √ √ √  األحياء 

  21األحد -18990-الرياض 6
 √ √ √  بين كورونا وجودة الحياة يونيو 

الجمعة  -18960-الرياض 7
 √ √ √  كورونا وحي العشرين دقيقة مايو 22

  18اإلثنين  -19609-عكاظ 8
 √ √   السماح برياضة املش ي  مايو

  17األحد -19608-عكاظ 9
 √ √   غول ما يتسلل مايو

  26األحد -17368-عكاظ 10
 أبريل

التخطيط الحضري أوقات  
 √ √ √  األزمات: أزمة كورونا

ومنافع   19-حجر كوفيد يونيو 6السبت -2220-مكة 11
 √    فرض استدامة .....

 : السكني الحي  نطاق تحديد. 3.1

    األكثر  املوضوع  ةالسكني  لألحياءالعمراني    التصميم  شكل
ً
  املواد   فيعرضا

السكان في أحيائهم    على  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق  ثارآاملتعلقة ب  الصحفية
إلى  وكانتالسكنية.     نطاق   محددات  ماهية  لتحديد  الحاجة  األولوية تشير 

في    وإعادة  السكني،  الحي   بتطبيق   املباشرة  لعالقتها  تحديده،  طريقةالنظر 
 لألحياء  والجزئي  الكلي  واإلغالق  املنزلي،  العزل )مثل:    الحترازيةا  اإلجراءات
  إلى(  2020،  17363-املنشور في صحيفة )الجزيرة  املقال  دعا(. فقد  السكنية

مبادئ    اإلنساني،  بمفهومه   السكني   الحي  تعريف  إعادة إلى  يستند  والذي 
تراكمية   الوظيفي  تفض ي وحلول عمرانية  باملعنى  أحياء سكنية  إيجاد    ، إلى 

  ،18960-املنشور في صحيفة )الرياض  املقال ناقش    بينما.  املكاني فقط  وليس
إ2020 الحاجة   حي  فكرة  مع  يتوافق  بما  السكنية  األحياء  ترتيب  إعادة  لى( 

 على  السكنية  األحياء  في  الساكن  حصول   على  تقوم  والتي   ،دقيقة  العشرين
إلى    وحتى   ،يحتاجها  التي   اليومية  الخدمات  في  ،أمكن  إن   ،العملالوصول 

   دقيقة  العشرين  نطاق
ً
  خارج   سكان اللتفادي خروج    وذلك،  األقدام  على  سيرا

السكني   نطاق الحاجة   وتقليل  اليومية،   احتياجاتهم  تلبية  وتسهيل  ،حيهم 
السكنية   عند  وخاصة  ،للتنقل  السيارة  الستخدام األحياء  ما    إذا  ،عزل 

املنشور في صحيفة    املقال  أكدإجراءات احترازية في املستقبل. كما    أي  طبقت
   ذلك  على(  2020،  2220-)مكة

ً
من السلع   بتطوير أحياء سكنية مكتفية ذاتيا

 . مسافات املش ي  ضمنالخدمات و األساسية 

بناء    األحياء السكنية  تقسيميمكن، في سياق تحديد نطاق الحي السكني،  
نطاقاتها والحي    ،Face-Blocksاملتقابلة    البلوكات)  ؛مستويات  ثالثة  إلى  على 

املؤسس ي    ،Residential Neighbourhoodالسكني    Institutionalوالحي 
Neighbourhood ،)   للبلوكات املتقابلة    نسمة   500  بين يتراوح عدد سكانها    والتي

باإلضافة إلى تأثير .  (Park and Rogers, 2015)  ألف نسمة للحي املؤسس ي   15و
سكان املناطق الحضرية مع بيئتهم الحضرية على    فيها  تفاعلي  التي   كيفيةال

في    تؤثروالتي    والتنقل،ال سيما فيما يتعلق باألماكن العامة  و   الحي،مستوى  
 نطاقهحي  تكتسب فكرة  و   .بشكل أفضل  السكنية  تخطيط األحياء  أسلوب

 على األقدام دعم  15
ً
 دقيقة سيرا

ً
 متزايد  ا

ً
إعادة تشكيل    وذلك عن طريق  ،ا

لتقليل   املفهوم  هذا  حول  املدينة  في  السكنية  التنقل املناطق    مسافات 
 (. UN-Habitat, 2021والتلوث )

مداخل   تقليل اقتراحتم  السكنية األحياء تصميماملستويات األدنى من  وفي 
صحيفة   ياملنشور ف  املقال  ناقش  وقد  والعزل،  املراقبة  عملية  لتسهيلالحي  

  نافذة   غير  أحياء  تخطيط  طريق  عن  ذلك  إمكانية(  2020،  19588-)عكاظ
والساكنين من السيطرة    املعنية  السلطات  لتمكين  ؛محدودة  مداخل  وذات

  الطرح  مثل هذا تحققوي. ن باقي األحياء املجاورةعوعزله   ،املطلقة على الحي
 مميزةكبوابات    تعمل  بجعلها  السكنية،  لألحياء  واملخارج  املداخل  بتقليل
األمنية    للحي،  وفريدة السيطرة  على  القدرة  تعزيز  أجل    من   والتقليلمن 
 (.2000 باهمام،) الجرائم

 :السكنية الكثافة. 3.2

األمم    برنامجبالشراكة مع    واإلسكان   وزارة الشؤون البلدية والقروية  حددت
   ؛(UN Habitatاملتحدة للمستوطنات )

 
  مدينة   في بها    ىاملوص   الكثافة    متوسط

تقرير الرؤية الشاملة ملدينة الرياض   ضمن شخص/هكتار(،    150بـ )  الرياض
ة في استخدام  (، بهدف تحقيق الكفاء2019)وزارة الشؤون البلدية والقروية،  

  وللتوافق ،الخدمات واملرافق العامة
ً
إيجاد  نحو العاملية التوجهات مع أيضا

 ،وحدة/هكتار(  50  –  30املدن، يكون في حدود )  فيإسكان متوسط الكثافة  
في   عليهااألسر من الحصول    تمكين و   اكنتكاليف الحصول على املس  لخفض

 حدود مقدرتها املالية. 

الكثافة    موضوع  عالقة  إلىفي الصحف املحلية    املنشورة  املواد  تطرقت  وقد
األحياء    فياملرتفعة    السكنية في  اإلجراءات  معبعض  املطبقة    ها االحترازية 

املنشور في   املقال  توقع  حيث  ،(19-)كوفيد  كورونا   فيروس  انتشار  من  للحد
  واألحياء   املباني  تصميمعلى    تطور   ظهور   ،(2020،  17375-صحيفة )الجزيرة

 مت  التي   السكنية
 
إلى    تكدس،  بدون بكثافات عالية    االختالط  من  الناس  نك

تكلفة   من  للتخفيض  االقتصادية  اإلصالحات  من  العديد  هذا جانب 
الكثافات   األوبئة  مكافحة  على  املدن   مقدرة  وعن   .التطوير ارتفاع  ظل  في 

الحاجة أهمية  مناقشة  تمت  املدن  في   حضرية  بدائل  بتكارال   السكنية 
(.  2020،  9747  -ة)االقتصادي  داخل املدن   األوبئة  احتواء  أو  مقاومة  بمقدورها

فإنه   السياق  هذا  مباشرة  توجدوفي   الكفاءةو   الكثافة  معدل  بين   عالقة 
السكنية    فالكثافاتالناحية االقتصادية،    منالسكنية    لألحياء  التشغيلية
  التحتية   والبنية  الخدماتتنفيذ    تكلفة  خفضفي    تساهم  املتوسطة 

  بأسلوب   تطبيقها،أن    كما  أفضل،  بكفاءةتعمل    يجعلها  ماوهو  تشغيلها،  و 
اآلثار    السكان   يجنب  ماوهو    ،تكدسالأو    التزاحممن    يحد  جيد،  عمراني
-UNاإلصابات )   عدد  الفيروس وارتفاع  انتشار  سرعةعن    الناتجة  السلبية

Habitat, 2021.) 

املفتوحة    خدمات  توفر .  3.3 واملناطق    التنقل  ووسائلالحي 
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 : املتنوعة

 نوقشتتعد من أهم املتطلبات التي    املفتوحة   واملناطق  الخدمات  رتوف  إن 
في    التاملقافي   من  املنشورة  )عكاظكل  وصحيفة    (2020،  19588-صحيفة 

  ة متطلبات الحيا  توفيرفي الحاجة إلى    تمثلت  والتي   ،(2020  ،18990-)الرياض
في     واليومية،   التجارية  األنشطة)مثل:    السكنية  املجاوراتاليومية 

 واألثاث  األخرى،  النقل   شبكات  عن  كليا  املعزولة  املشاة  وممرات  والحدائق،
   ،( العمرانية  الفراغات  في  املستخدم

ً
في الرفع من مستوى جودة    ألهميتها   نظرا

التقليل    تساهم  صحية،  بيئة  توفير  خالل   من  ،الحياة   التأثيرات  من في 
 العزل   إجراءاتتطبيق    مع  ةاملتزامن  ( واالجتماعية   منها  النفسية)  يةالسلب

وهذا  كورونا  فيروس  جائحة  أثناء   الصحي  والحجر  من  عدد ؤكده  ي  ما . 
الرياض    األحياءمعظـم  ف  الدراسات، مدينة  في  نقــص  يالســكنية  مــن  عاني 

   ،اليوميــة  مفي حياتــه   السكان التــي يحتاجها    املتطلبات  فيـر  يكبـ
ً
 تي فئ  خصوصا

العامـة(   والحدائق  ، والنــوادي الرياضيـة  املالعب،)مثــل:    ،الشباب واألطفال
   ذلك  يعزى   وقد(.  2018  املسيند،)

ً
الصحراوية    إلى  أيضا   ينة ملدالطبيعة 

ومحدودية )وزارة    الطبيعية  الخضراء املساحات  الرياض،   الشؤونفيها 
 .(2019 والقروية، البلدية

ودورها املحوري    ،مراكز األحياء   أهمية  املنشورة  الصحفية   املواد  ناقشت  كما
منظومة    بنيتها تعزيز  ب  العناية   وضرورة  العمراني،  التصميم ضمن 

األراض ي الحكومية    منالعمل على تأمين فراغات عامة كافية  و   ،التكنولوجية
(. 2020  ،17368-داخل املناطق السكنية الستخدامها في وقت األزمات )عكاظ

إلى   على   تشجع  سكنية  أحياءالتي تمنع تصميم    اإلشكاالت  معالجةإضافة 
املش ي،   نسبة    والرفعرياضة    الخضراء،   واملناطقالنباتي    الغطاءمن 

)الرياض  ألنشطة   كنأما   وتخصيص املشتركة  (  2020  ،18990-السكان 
املواد    وأشار(.  2020  ،19609-عكاظ)و(  2020  ،19608-عكاظ)و بعض 

 وفق   السكنية  األحياء  داخل  الخدمات  أراض ي   تخطيطإلى ضرورة    يةالصحف
 على األقدام،    وتسهيل  املستدام،   التخطيط  معايير

ً
  وأنالوصول إليها سيرا

 تحوي  
ً
   األوبئة،  ملواجهة  مركزا

ً
الرقمية  ومركزا    ،للخدمات 

ً
للتواصل    ومركزا

  الوسيلة   بصفتها  ،على السيارة  االعتماد  إن (.  2020  ،17132-االجتماعي )اليوم
أدت    ،يعد مشكلة عمرانية  الرياض  مدينة  في  للتنقل  ، )واملفضلة(  األساسية

السكان،    والترابط واصل الت ضعفإلى   مراكز بين  إلى  الوصول  وصعوبة 
 الخدمات  

ً
األقدام    سيرا والقروي على  البلدية  الشؤون    إن.  (2019ة،  )وزارة 

  الشوارع   أفرغ تصميم املناطق السكنية املشجع على استخدام السيارات،  
دعم  وهو    اإلنساني، مقياسها من ضعف  إلى  أدى    املتنوعة  األنشطةما 

أ(2018)املسيند،    للسكان  كما  في   املوجودة  األرصفة  من  كبيرة   نسبة  ن . 
الرياض    األحياء   شوارع  مدينة  في    ممرات تكون    ألن  مناسبة   غير السكنية 
الحواجز املادية الثابتة واملتحركة    لكثرة  ماإ  عليها،  املش ي   لصعوبة  ؛للمشاة

ا  النعدام  أو  ،فيها من  املطلوب  املستوى  لتوفير  الالزمة  لراحة  املعالجات 
  (.Bahammam, 1995) تأثير مناخ الرياض الحار الجاف من والحد ،الحرارية

أهم    السابق  العرضمن    يتضح أن  املنشورة،  الصحفية   الجوانبللمواد 
  الحجر  فترة  خالل  االحترازية  اإلجراءات  بتطبيق  العالقة  ذات  العمرانية
 الرئيسة التالية:   القضايافي مجموعة  تتلخص الجزئي، أو الكامل الصحي

  مي  بما  ،السكني  الحي  نطاق  تحديد  أهمية •
 
املعنية    نك  ضبط   منالجهات 

السكان  يضمن  وبما   ،ومراقبته  الصحي  الحجر  إجراءات تلبية   من  تمكين 
 دقيقة.   15عن  تزيد ال مش ي بمسافة ،الضرورية الحياتية احتياجاتهم

  املتوسط  حدود  في  األحياء  داخل  السكنية   الكثافةمعدالت    بجعل  العناية •
البنية  العاملي توفير  تكلفة  املساكن وخفض  الحصول على  تكلفة  لتيسير   ،

للحي حدوث    ،التحتية  عند  التكدسوتجنب  صعوبات  من  يصاحبه  وما   ،
 التباعد االجتماعي.   إجراءات تطبيق

 ( والتجارية  ،والصحية  ،والتعليمية  ،الدينية)  الخدمات  كاملتوفير    أهمية •
 واملساحات   املفتوحة  العمرانية  الفراغات  من  شبكةمع    ،ي السكنيداخل الح 
تحقق االكتفاء الذاتي للسكان، وتمكنهم    التي  ،املتصلة  والخضراء   الترفيهية

   .الحي ملغادرة املختلفة دون الحاجة  األنشطة من مزاولة
يسهل الوصول إليها    ،املفتوحة  ومناطقه  الحي  خدمات  مواقع  باختيار  العناية •

 . لدراجاتلأو  لمشاة ل املخصصة مراتاملمن  شبكة من خالل

  لتطوير   العمرانية  الشرتاطات  ومراجعة  حتليل.  4

 ف مدينة الرياض    السكنية  األحياء
املطور عن مخطط    إنترناشيونال  سيتشركة    قترحمل  الرئيس ي   املخطط  أخذ

 الخدمات  مراكز  من  أنواع  ثالثة  االعتبار  في  دوكسيادس لألحياء السكنية؛
  روعي   حيث  ،( املناطق  ومراكز   العامة،  الخدمة  ومراكز  األحياء،  مراكز:  هي)

بها    مطابقة التسلسل   ملستواهاكل مركز    ضمناالستخدامات املسموح  في 
  التعليمية، )  افقللمر مختلطة    استخداماتوجود    مع  ولكنالهرمي،  

والتجارية   والصحية،  ممرات    من  شبكة   ضمن (،  التجزئة  وبيعوالدينية، 
بطاقة استيعابية تكفي    نية،السك  املجاورة  مركز  من  املراكز  هذه  تبدأ  .ملشاةا

مركز املنطقة والذي يخدم ما يصل إلى ، وحتى  ساكن(  آالف  6  –  4لخدمة )
هرمي بين هذه املراكز كما هو  ، وتتسلسل الخدمات بشكل  ألف ساكن  120

( من املسجد الجامع وحتى وجود قاعات ومكاتب  2موضح في الشكل رقم )
 (.1997، تطوير مدينة الرياضالعليا لهيئة ال) بلدية

 إنترناشيونال سيتمركز الخدمة النموذجي في مخطط شركة  :(2) رقم الشكل

 
، األنظمة والتشريعات  18الشامل، املجلد  ي. املخطط االستراتيج(1997) الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.: املصدر

 الحالية ونظم إدارة العمران. 

  من   الصادر   السكنية  واملجاورات  األحياء  مراكز  تخطيط   دليل  عرفكما  
  سكنية  منطقة  : بأنه السكني  الحي  واإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقروية 

  ، ألف ساكن(  15 –10ويتراوح عدد سكانه بين ) مجاورات،( 5-4) على تحتوي 
  يتراوح   سكنية،  مجموعات  من  تتكون   :بأنها  السكنية  املجاورة  عرف  حين   في

  الخدمات دليل مراكز  ال  وقسم.  ساكن(  آالف  6  –  3املجاورة بين )  سكان   عدد
السكنية، ومركز املجاورة   املجموعة  مركز)هي:    أساسية  مستوياتثالثة    إلى

ومرك السكني(،  السكنية،  الحي  امل  حوي وتز  من    كزار هذه  مجموعة 
( رقم  الجدول    ممرات   وجود  على  ذلك  كل  في  التأكيد  مع(،  3الخدمات، 

في الشوارع داخل الحي   السيارات  حركة  وبين   بينها  العالقة  وتحديد  املشاة،
 (.2005السكني )وزارة الشؤون البلدية والقروية، 

السكنية  تلخيص  ويمكن األحياء  تطوير  وتنظيمات   الخاصة   ، اشتراطات 
الهيئة العليا لتطوير  )يلي    فما  والشوارع،  املشاة  وممرات  املفتوحة  باملناطق

الرياض والقروية،  و(  1997،  مدينة  البلدية  الشؤون  )أمانة  و(  2005)وزارة 
 : (2019جدة، محافظة 

للمشاة  • وآمنة  ومظللة  متصلة  مسارات  وبين    ،توفير  بينها  العالقة  وتحديد 
 حركة السيارات في الشوارع داخل الحي السكني. 

ومالعب  • املشاة  وممرات  والساحات  واملواقف  الشوارع  مساحة  تقل  ال 
 % من املساحة الكلية. 33األطفال والحدائق العامة عن 

 . الخدمات الواجب توفرها في مراكز الخدمة لكل من املجموعات واملجاورات السكنية واألحياء السكنية :(3الجدول رقم )
 الخدمات املشتركة مع مستوى مركز أعلى الخدمات في مستوى املركز  مستوى املركز 
مركز املجموعة  

 السكنية 
وحضانة   ،واملسجد املحلي  التجارية، الخدمات

  ومنطقة مفتوحة  ،األطفال

مركز املجاورة  
 السكنية 

  واملدرسة األطفال، وروضة الجامع، املسجد
 تجاري  ومركز ومالعب، وحديقة االبتدائية،

ومركز الرعاية  ،املدرسة املتوسطة 
 الصحية 

 مركز الحي السكني
 الرعاية ومركز املتوسطة، املدرسةو  الجامع، املسجد

  ومركز ومالعب، وحديقة بريد، ومكتب الصحية،
 للحي تجاري 

  ومركزفرعية،  ومكتبةمركز شرطة محلي، 
 الثانوية  واملدرسةللدفاع املدني، 

 (. دليل تخطيط مراكز األحياء واملجاورات السكنية 2005. )وزارة الشؤون البلدية والقروية  املصدر:

 %.20ال تقل املساحة الكلية للشوارع عن  •
 %.13ال تقل املساحة لباقي الخدمات العامة والخدمات الترفيهية عن  •
 وحدة.  20لكل   2م400 مساحته عن  تقل التوفير ملعب  •

بحيث    ،د من الحدائق العامة على مستوى الحيللفر   2م  5.6توفير مساحة   •

 . 2م5000 للحدائق عن  اإلجماليةاملساحة  تقل ال

 مجموعة من    كما
ً
  االشتراطات أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا
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الحضري، واالرتقاء    بهدف املشهد  وتحسين  املدن  في  الحياة  تحسين جودة 
السكنية  األحياء  في  العمرانية  مسارات    على  اشتملت  وقد  ،بالبيئة  توفير 

وتظليل أعلى  ،ملخططات السكنية الجديدةامتصلة وآمنة للمشاة في أحياء 
ممكنة   للبيئة   األشجاراستخدام  ب  منها،نسبة  املناسبة    نأ  على  ،املحلية 

)الحدائق،   املمراتتربط   الحي  خدمات  ومواقع  املساكن  أغلبية  بين 
التعليمية، واملرافق الصحية وغيرها(و املساجد،  و  تفادي    ومراعاة  ،املرافق 

األحياء   في  املشاة  حركة  ومعالجة  تقليلها،  أو  املرور  حركة  مع  تقاطعاتها 
ا والخدمات  العناصر  بمختلف  وتجهيزها  التكاليف،  بأقل  لالزمة القائمة 

الرياضة   ممارسة  وتشجيع  املشاة  حركة  املش ي    بعامةلتسهيل  ورياضة 
إلى  وهو  بخاصة،   إضافة  املدن،  في  الحياة  جودة  تحسين  في  سيسهم  ما 

الضوابط   من  حزمة  ضمن  وذلك  املرورية،  السالمة  مستوى  تحسين 
الجديدة املخططات  العتماد  إعدادها  تم  التي  رفع  ب   ،واالشتراطات  هدف 

تشغيءكفا من  تهاوصيان  هالة  الشوارع،  ألطوال  أعلى  سقف  تحديد   خالل 
 (.  2021)وزارة الشؤون البلدية القروية واإلسكان، 

 مدينة  ف  السكنية   لألحياء   العمراني  النسيج  واقع .  5
 الرياض

أحياء مدينة    يعرض ما يلي حالة دراسية لتحليل حي الوادي، بصفته أحد
تحقق  مدى  في  للنظر  دوكسيادس؛  مخطط  ملربعات  التابع  الرياض، 
االشتراطات العمرانية التي تعمل على التقليل من تأثير اإلجراءات االحترازية 
لبلدية  التابع  الوادي،  حي  اختيار  تم  وقد  السكان.  على  الصحي  واإلغالق 

بحس  
ً
ذا منف  لكونه  الرياض،  مدينة  شمال  في  مربعات الشمال،  ب 

السكنية،  2 كم×  2دوكسيادس   للمجاورات  مراكز  أربعة  به  وتوجد  كم، 
هكتار، ويبلغ عدد  400باإلضافة إلى مركز للحي. وتقدر مساحة حي الوادي بـ 

وحدة/ هكتار،    24ألف ساكن، بينما تقدر الكثافة اإلسكانية بـ    54.7السكان  
 (.3الشكل رقم )

 مدينة الرياض مخطط حي الوادي في :(3رقم ) الشكل

  
.  17/01/2021(. البوابة املكانية ملدينة الرياض. موقع إلكتروني تم استرجاعه بتاريخ 2021أمانة منطقة الرياض. ): املصدر

https://mapservice.alriyadh.gov.sa/geoportal/geomap 

الخدمة في مخطط  ركز  مل  األرض املخصصة  للحي، أن   املكانيالتحليل    يظهر
   دقيقة   12قع ضمن نطاق  ت  الحي

ً
من    كم  1أي بمسافة    األقدام،  على  مشيا

 لنطاق حي ال  ، أطراف الحي
ً
.  كم  1.20دقيقة بما يعادل    15  ـوهو مقارب جدا

أن    يظهر  كما الخدمات  السكني   الحيالتحليل  معظم  على    )مثل:  يشتمل 
  مسافة   ضمن  (،4، الجدول رقم )(والصحية  ،والتعليمية   ،الدينية  الخدمات

التي   وكذلك  ،إنترناشيونال  سيتمخطط    يشترطها  التي و   املحددة  املش ي 
واإلسكان    الدليليشترطها   والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  عن  الصادر 
ا السكنيةلتصميم  األحياء  ومراكز  الخدمات  ملجاورات  تركزت  حين  في   ،

شكل رقم  م، )ال30م أو  36التجارية على الشوارع التجارية البالغ عرضها إما  
 وجود  من  بالرغم  املخطط  وغير  املنطقي  غير  التوزيع  يهاعل  يغلبلكن  و   ،(4

 . السكني  وللحيللمجاورات  مراكز
 مراكز الخدمة النموذجية في دليل تخطيط مراكز األحياء واملجاورات السكنية  :(4الجدول رقم )

 مدى التطبيق  وزارة الشؤون البلدية والقروية  سيت إنترناشيونال يتضمن مركز الحي السكني 
 مطبق  √ √ مدرسة متوسطة 

 مطبق  √ √ مسجد محلي أو املسجد الجامع 
 مطبق  √ √ منشآت رياضية ومتنزهات

استشارات طبية ومركز أمومة أو مركز  مركز 
 مطبق  √ √ الرعاية الصحية 

 غير مطبق   √ مكتب اتصاالت إدارية 

 
  Habitat, 2021)-(CNU. 2021),(UN 

 غير مطبق  )اختياري(  √ √ مركز شرطة محلي 
 مطبق  √ √ مكتب بريد محلي

 غير مطبق  )اختياري(  √ √ مكتبة عامة وصالة عامة 
محالت تجارية لالحتياجات األسبوعية أو  

 مطبق  √ √ للحي مركز تجاري 

 غير مطبق  )اختياري(  √  مركز للدفاع املدني 
 مطبق  )اختياري(  √  املدرسة الثانوية 

 أي  مع   يتطابق  لم   ،الساكنين   عدد   على   بناء   الحي  نطاق  تحديد أن    يظهر حين    في 
 ألف 54.7 الحي سكان   عدد  بلغ  حيث  املجال  هذا في  التشريعات  أو  املخططات 

  . ( 5رقم )   الجدول ، نسمة 
 . الوادي حي تصميم في   العمرانيةاالشتراطات  تحقق مدى :(5رقم ) الجدول 

 مركز 
 االشتراطات العمرانية  الخدمة 

 مصدر التشريعات 
مدى 

الدراسات   التطبيق 
 األدبية

سيت  
 إنترناشيونال

وزارة الشؤون  
البلدية 
 والقروية 

املجموعة  
 غير مطبق  √   ساكن   1200-900نطاق خدمة املجموعة السكنية  السكنية 

املجاورة  
 السكنية 

 على األقدام ما يعادل   5نطاق 
ً
 مطبق    √ م400دقائق مشيا

 غير مطبق  √ √  آالف ساكن   6- آالف   3نطاق خدمة املجاورة السكنية من  

 الحي 
 السكني 

 على األقدام ما يعادل  15نطاق 
ً
 مطبق    √ كم 1.20دقيقة مشيا

 غير مطبق     ألف ساكن 23.5نطاق خدمة الحي السكني 
 غير مطبق  √   ألف ساكن   15  – آالف   10نطاق خدمة الحي السكني بين  

 غير مطبق   √  ألف ساكن  30نطاق خدمة الحي السكني 
 

 املتوفرة في حي الوادينماذج من الخدمات   :(4رقم ) الشكل

  
 نماذج للمساجد في حي الوادي 

 
 الوادي  حي في للحدائقج وذنم

 
 نموذج لتركز الخدمات التجارية في الشوارع التجارية  

 
 نموذج للمدارس في حي الوادي

 
 نموذج للمركز الصحي في حي الوادي 

الوادي   مخططفي    الخضراء  واملناطق  الحدائق  مساحة  إجمالي   بلغوي حي 
بينما يبلغ عدد سكان    ،(2021أمانة مدينة الرياض،  )  2ألف م  105بأكثر من  

وبذلك    ،(2016)الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،    ألف نسمة(  54.7الحي )
نسب الخضراء    ةتكون  (، ساكن  /2م  1.9)   كامل  بشكل  نفذت  لواملساحات 

 عن  
ً
 Addas( )ساكن  /2م  9)  ـب  املقدرةالعاملية    ة النسبوهذه النسبة تقل كثيرا

and Maghrabi, 2020)،   تطوير   اشتراطات  في  املحددة  النسبةأقل من    كذلكو  
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والقروية  عن  الصادرة  السكنية  األحياء البلدية  الشؤون  تنص  وزارة  التي   ،
الخضراء املناطق  نسبة  تكون  أن  ال  ساكن/2م  5.6)على  وأن   كامل  تقل (، 

الوادي    لحي  املكاني  التحليل  من   يتضحكما  .  2م  5000  عن  الحي  في  مساحتها
فيما عدا الشوارع   للمشاةاملخصصة    للممرات  كبيربشكل    افتقاره  ،السكني 

بعرض   للمشاة30م وعرض  36التجارية  ممرات  فيها  يتوفر  والتي  ولكنها    ،م 
ل الحراريةتفتقر  الراحة  من  املطلوب  املستوى  لتوفير  الالزمة   ،لمعالجات 

، في حين يفتقر الحي بشكل كامل تأثير مناخ الرياض الحار الجاف  من  لحدوا
( رقم  الشكل  للدراجات،  املخصصة  في  ي  والتي   ،(5للممرات  توفرها  ساهم 

 التنقل من السكان  تمكينثم  ومن الحي، ومركز  املجاورات مراكز بين  الربط
 .  السيارةمن دون الحاجة إلى استخدام  السكني  الحي داخل

 نماذج لحاالت وجود ممرات املشاة والدراجات في شوارع حي الوادي. :(5رقم ) الشكل

  

  
 والنتائج  املناقشة. 6

  فرض   إلى  ،(19-)كوفيد  كورونا  وباء  انتشار  من  الحد  إلى  الحاجة  أدت
 ،الجزئي  أو: اإلغالق الكلي  على  املشتملةمجموعة من اإلجراءات االحترازية )

  محددة  ساعاتأو في    ،محدد  نطاقوالسماح بالتجول في    الصحي،  والحجر
و  العمراني    قدرة  أهمية  اإلجراءات،  تلك  تطبيق  مع  ظهر،فقط(.  التصميم 

املطلوبة  تحقيقعلى    ،للحي   بمتطلبات   للوفاء  كافية،   وبمرونة  ،االستجابة 
 الظروف املصاحبة لتطبيق اإلجراءات.  في واحتياجاتهم السكان 

أن   اتضح  إلى  لقد  على    السكني   للحيالعمراني    التصميم  قدرةالحاجة 
الكلي  تطبيق   فترة   في  أكبر   ت كاناالستجابة   السماح    ،إجراءات اإلغالق  مع 

اإلغالق الجزئي   عندأو    السكني،  حيهم  حدودداخل    بالتجول فقط    للسكان 
اليوم من  مناقشة    . خالل ساعات محددة  يلي    العمرانية   االستجابة وفيما 

  واحتياجاتهم   السكان   بمتطلبات  للوفاءعلى مستوى الحي السكني  املطلوبة  
االحترازية والعزل الكامل والجزئي    الظروف املصاحبة لتطبيق اإلجراءات  في

 لهذه األحياء. 

  الحي . 6.1
 
 : السكني املكتفي ذاتيا

 قادرة  تكون   جيد،  بشكل  واملصممة   ،األحياء السكنية مكتملة الخدمات  إن 
في فترات تطبيق اإلجراءات   ،كافية ملتطلبات السكان   وبمرونة  االستجابة  على

انتشار   من  للحد  السلبية    التأثيرات  احتواء  ويمكنها  ،األوبئةاالحترازية 
احتياجاتهم    جميعتلبية    من  تمكينهمخالل    من  ،سكان العلى    إلجراءاتل

محلي  املعيشية  اليومية 
ً
ملخاطر    ،ا تعريضهم  دون  الوباء.    انتقالمن 

تصميم    السكني   لحي ل  الجيد  تصميمالف )من:  يتضمنه  لمساحات لبما 
شبكات املستمرة  اللدراجات، و اوممرات  ،العامة، والشوارع املالئمة للمشاة

 
    السكني الحي  نطاق  تحديد  محل  كم   2كم×  2تم  السكني  الحي  املشابهة في  السكنية  واألحياء  تم    الدراسة  التي 

افق مع إجراءات الحجر واإلغالق الكلي  ،  تصميمها على مخطط دوكسيادس ومن ثم فإن تحديد نطاق الحي بما يتو
 . حتاج إلى إعادة النظر في بعض األحياء األخرى داخل مدينة الرياضوالجزئي قد ي

عمرانية  معا  يقدم  الخضراء(  املناطقمن    آثار   تحققلجات 
ً
  على إيجابية    ا

 )النفسية والجسدية( في فترات تطبيق اإلجراءات االحترازية  السكان   صحة
(Dümpelmann, 2020; UN-Habitat, 2021 .)إلى كورونا فيروس انتشار أدى لقد 

أهمية    باعتباره    للحي،  العمراني  التصميمإبراز 
ً
   عامال

ً
 يساهم   ،وقائيا

-UN) السلبية على رفاهية اإلنسان   املؤثرات  من  الحد  الجيدة فيه  باستجابت
Habitat, 2021  .) في    إن ل  التأثيرات  احتواءاملساهمة  على    إلجراءاتالسلبية 

على    يحتوي   وأن   الذاتي،  باالكتفاءالسكان يستدعي أن يتمتع الحي السكني  
لوصول  ، باإلضافة إلى تسهيل ا(والنفسية  املاديةالسكان )  احتياجات  جميع

الساكنين  فئات  لجميع  االحتياجات  لهذه    ، االستجابة  من  ليتمكن،  اآلمن 
  أوقات في وبالذات  اليومية،الحتياجات السكان ومتطلباتهم  كافية، وبمرونة
 . واألوبئة الكوارث

الوادي  ل  املكاني  التحليل  أظهر   االشتراطات تطبيق    قصور   مدىحي 
  ها تحقيق  على  أثر  ماوهو    السكنية،   األحياء  لتطويروالتشريعات العمرانية  
الذاتي االكتفاء  تلك  تصنيف  ويمكن  ،ملفهوم  القصور  ثالث    ضمن  أوجه 

 : هي ،حاالت أساسية

وجود  األولى  الحالة  •  مع   توافقةامل  والتنظيمات  شتراطاتاال   من  مجموعة: 
السكني  متطلبات للحي  الذاتي  على   ،االكتفاء  بشكل صحيح  تطبيقها  وتم 

الحي السكني   الواقع )مثل: تحديد نطاق  من حيث املساحة ومسافة  أرض 

األقدام   على  حدود  السير   الصحية   الخدمات  وتوفير   ،كم2كم×2في 
 .(السكني الحي نطاق داخل والدينية والتعليمية

وجود  الثانية  الحالة  •  مع   توافقةامل  والتنظيمات  تراطاتشاال   من  مجموعة: 
السكني   متطلبات للحي  الذاتي  أرض    تطبيقها  إهمال مع    ،االكتفاء  على 
)مثل:    الواقع، صحيح  غير  بشكل  تطبيقها    ممرات   من  متكاملة  شبكةأو 
وجود  و الفراغات املفتوحة والحدائق داخل األحياء السكنية،    ونسبة  املشاة،

الخدمات داخل نطاق مراكز األحياء واملجاورات    توزيعو  التجارية،الخدمات  
 .السكنية(

  مع  التي تتعارض  والتنظيمات  شتراطاتاال   من   مجموعةوجود  :  الحالة الثالثة •
من لحي السكني  تحديد نطاق ا)مثل:  االكتفاء الذاتي للحي السكني    متطلبات

 .(األراض ي استخدامات نسبحيث عدد السكان، والكثافة السكنية، و 

يلي    وسيتم أوجه    عرضفيما    االشتراطات   تطبيق  في  القصور ومناقشة 
الصحيحة    تطبيقها   وأساليب   والتنظيمات،   الواقع،  أرض  على بالطريقة 

من التأثيرات السلبية   الحد يؤدي إلى بما  بينها، التكاملإلى  لوصول الضمان 
 .السكان  على أثرها تخفيف أوجراءات االحترازية اإل  لتطبيق

 تحديد نطاقات األحياء السكنية   مراجعة 6.1.1.

من   أساس،  بشكل  يعتمد،  السكني   الحي   نطاق  تحديد إن   مجموعة  على 
املحددة   الحي،  )مثل:  لخصائصهالبيانات  في  املتوفرة  الخدمات    ماهية 

 على األقدام،  و 
ً
السكان في الحي،   وعددمسافة الوصول إلى الخدمات سيرا

تصميم  إن(.  السكانية  والكثافة عند  السكنية  األحياء  نطاق  بما    ها تحديد 
أو  دقيقة    15)يمكن السكان من تلبية معظم االحتياجات اليومية في غضون  

 سير أقل(  
ً
  املهمة   العمرانية  املعالجات  من  يعد  ؛ مساكنهم  على األقدام من  ا

(UN-Habitat, 2021  .)أن    الوادي،  ملخطط  املكاني  التحليل  خالل   من  ويتضح
 على األقدام يتوافق مع    15نطاق  

ً
  ذات   السكنية،  األحياء  تصميمدقيقة سيرا

  مسافات   يجعل  ماوهو    دوكسيادس،مخطط    في  املقترحكم،  2 كم×  2األبعاد  
تلبية  ل  املقبولة  السكنية  األحياء  نطاق  ضمن  تقع  فيها  األقدام  على  التنقل

اليومية )مثل: التسوق  والتواصل    ، والرعاية الصحية  ،احتياجات السكان 
  فيها الرياضية والترفيهية( بشرط أن يتوفر    واألنشطة  ،والتعليم  ،االجتماعي

 وحة املفت  واملساحات  منة، واآل   املريحةاملشاة    وممرات  الخدمات،  جميع
 . املتتابعة  الخضراء واملناطق

 ؛ أما في جانب تحديد نطاق الحي بناء على عدد السكان والكثافة السكنية
فقد أظهر التحليل املكاني لحي الوادي عدم تطبيق التشريعات والضوابط 
الحي  أو  املجاورة  في  السكان  عدد  بتحديد  الخاصة  اململكة  في  العمرانية 

لف ساكن، في حين يبلغ عدد سكان  أ 15  –  الف آ  3السكني والذي يتراوح بين  
 لذلك فلن يتم تطبيق اشتراطات نسبة املناأ  54.7الحي  

ً
طق لف ساكن، وتبعا
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والتي تنص    واإلسكان   ون البلدية والقرويةالخضراء الصادرة عن وزارة الشؤ 
ساكن، والتي هي في األساس ال    /2م5.6 تطوير مساحات خضراء بمعدل  على  

تتوافق مع املتطلبات العاملية لنسبة املناطق الخضراء في الحي السكني والتي 
 ساكن.  /2م9 تمثل 

العمراني  ال  مرونة 6.1.2. االستجابة   السكني   للحيتصميم  على  وقدرته 
 والتكيف 

للحيإ العمراني  التصميم  استجابة  املتغيرات    تهر وقد  ،ن  مع  التكيف  على 
بشكل    برزت  التي   املفاهيم  من   ؛كافية  مرونةب   فترة   خالل  واضحأهميتها 

إعادة  ف.   (19-كوفيد)  كورونا  فيروس  انتشار  من  الحد  إجراءات  تطبيق
العامة األماكن  املثال،    ،تخصيص  سبيل  لدعم   هاتكييفو على  بسرعة 

  العزل،   مراكزأو    ،ؤقتةاملستشفيات  امل)من خالل إنشاء    ،خدمات الطوارئ 
من االستجابات    تعد  ،غيرها من املرافق(  أو  ،ستودعاتاملأو    التطعيم،  أو

الفورية   في    التي املكانية  للجائحة   السلبية  التأثيرات  من  الحدساهمت 
(Jeffery, 2020)  .في   األراض ي  استخدامات  نسب  تحققمراعاة أن    يتعين   لذا

 واالستجابة   التكيف  على  عمرانيةال  هوفراغات   عناصره  قدرةو   ،الحي السكني 
استعماالت     وإعادة   االستخدام في    الكافية  رونةامل  مع  متعددة،الستيعاب 

 مختلف املتغيرات.   لتلبي  االستخدام

السكنية    النسبةالسكني    االستعمال  يشكل األحياء  في    اململكة   فياألكبر 
)  تتراوحبنسبة    السعودية،  العربية )أمانة70-%60بين  جدة،   محافظة  %( 
  لتلبية   املساكن،   من عدد أكبر    توفير  من   الكبيرة  النسبة  هذه  مكنت  (.2019
إلى    يؤدي  ذلك  أن   إالعليها،    زايداملت  الطلب   نسب  في  نقصباملقابل 

من    لتوفير  الالزمة  األخرى،  االستعماالت يكفي    املفتوحة   املناطقما 
 على   ثم،   من  ، ينعكس  والذي  السكنية،  األحياء  داخل  العامة  والخدمات

ً
سلبا

الحي بمرونة    لالستجابة  قدرته  وعلى  ،جودة   املتغيرات  الستيعابوالتكيف 
  سبيل  على   ،تعد  السكنية  األحياءاملوجودة داخل    املدارس  فمباني.  املستجدة

بالفعل    تم  وقد .  الجوائح  حدوث  عند  استغاللها   يمكنمن املباني التي    املثال،
 في  العمالة سكن تصحيح حملة ثناءأ  االكتظاظ، مشكلة ملعالجةاستغاللها 

 ،بشكل مؤقت  املدارس،  في  العمالة  تسكين   تم  حيث  اململكة،  أنحاء  جميع
البلدية    الدائمة  مساكنهم  في  االكتظاظ  مشكلة  حل  لحين  الشؤون  )وزارة 

 األحياء السكنية  اعتماد تطوير    فـإن  لذلك(.  2021  ،والقروية واإلسكان 
ً
 وفقا

  ، : املباني العامة من )  كاف    مخزون   توفير  سيضمن   ،متكيفةمرنة و تطلبات  مل
  مراكز لتكون ) توظيفهاإعادة  يمكن(، التي والساحات ،والحدائق ،واملالعب

العالج  عزل، لتلقي  أماكن  املؤقت  ،أو  السكن  (  الوظائف   من  غيرها  أو  ،أو 
 .واألزمات الجوائح فتراتأثناء 

 داخل الحي السكني   وتنظيمهاالكثافة السكنية  رفع 6.1.3.

العدوى.   لم انتشار  ومعدالت  الكثافة  معدالت  بين  عالقة  أي  تثبت 
ذاته  ،الكثافةانخفاض  ف حد     ليس  ،في 

ً
وقائيا  

ً
الوباء  عامال   ولكن   ،ضد 

الدعم   الخدمات وهياكل  إلى  ستجابة  لال   الضروريةالوصول بشكل أفضل 
   تأثري،  19-لكوفيد

ً
دارة   ،الكثافة   تختلف  حيثالكثافة.    بمعدالت  غالبا

ُ
امل

 اختالف ،بشكل جيد
ً
 كبير  ا

ً
لذلك يوص ي موئل األمم املتحدة   ،عن االكتظاظ ا

الحد    بأن  لتعزيز هكتار/شخص  150)  السكانية  للكثافة  األدنىيكون   ،)
-UNلزحف العمراني )ا  من  والحداألحياء السكنية،    داخلالكثافة السكانية  

Habitat, 2021)  .يضطرون  ، واألحياء منخفضة الكثافة  الضواحي   سكان  إن  
للوصول  السيارة  استخدام  إلى   

ً
الر   إلى  عادة   لتلبية   ئيسةالخدمات 

األسواق  املشتملة)  اليومية  احتياجاتهم البريد  ،على:    ،واملدارس  ،ومكاتب 
الترفيهية  ،واملكاتب  واملستوصفات، املفتوحة(    ،واملرافق  على واألماكن 

،   تعجوالتي  ،  مستوى القطاع السكني الذي يضم مجموعة من األحياء
ً
  غالبا

الذروة ساعات  خالل   
ً
املتسوقين،  ب  ،خصوصا هذه    يجعل  ماوهو  مئات 
مث تتوفر    في  ،"Petri Dish  الفيروسات  تكاثر  طبق"  لاملنافذ   الخدماتحين 

 (.UN-Habitat, 2021) عةاملرتفالكثافة   يذ  الحي نطاق ضمن املماثلة

رفع الكثافة السكنية وتنظيمها في    في  تساهم  أن  يمكن   ملساكنبدائل    توجد
حافة األرض، واملساكن املصفوفة، والشقق  مسكن: مثل)  السكنية حياءاأل 

 35.8) بين بمعدالت تتراوح  الكثافة رفع في البدائل هذه وتساهم. (الحدائقية
الشقق    حين  فيوحدة سكنية/هكتار(.    41.5  – بديل   يتميز   الحدائقية،أن 

 إلى  الحاجة  دون   من  شقة،  لكل  الخارج  على  ومباشر  مستقل  مدخل  بتوفر

  (. كما 6)الشكل رقم    السكان   بقية  مع  مشتركة  داخلية   فراغات  أي   استخدام
%(  17.8) إلى تصل بمساحة  حدائق الحدائقية بإضافةبديل الشقق  يساهم

مستوى    السكني،  املجاورة  مساحة  صافي  من من  الرفع  في  يساهم  ما  وهو 
 االجتماعي  الترابط  وتعزيز  البيئية،  االستدامة  تحقيقجودة الحياة من خالل  

  ، (2021وحيدر،    باهمام)  الرياضة  ملزاولة  الفرصة  وإتاحة  الجيران،  بين 
إلى    ارانتش  من  والتقليلالصحي    اإلغالق  تأثيرات  من  التقليلباإلضافة 

 االحترازية. اإلجراءاتفي حالة تطبيق  الفيروس
 وعالقتها بالحديقة املشتركة.  الحدائقية الشقق(: قطاع يوضح نموذج  6رقم ) الشكل

 
(. رفع الكثافة السكنية للحد من التمدد األفقي ملدينة الرياض مع تحقيق 2021) .حيدر عصامو  باهمام علي :املصدر

 . 403  -371(، ص ص  4) 33العمارة والتخطيط، ماحتياجات األسر. مجلة 

 متعددة االستخدامات واألنشطة  املناطق6.1.4.

البنية التحتية االجتماعية    على( الضوء  19-جائحة كورونا )كوفيد  تسلط
  ويعبر (، UN-Habitat, 2021)  واالجتماعيةمن أجل املرونة املجتمعية  تهاأهميو 

االجتماعية   التحتية  البنية  واملساحات   عنمصطلح  األماكن  مجموعة 
   تشمل  وقد  واملجتمعات،  األحياءبما في ذلك مراكز    ،واملرافق املجتمعية

ً
 كال

أماكن   األطفالو   ،رياضيةال  واملالعب  ،جتماعاتاال )من:  رياض    ،مكتبات 
 و (.  التجارية  واملراكز  ،واملراكز الصحية  املسنين،مراكز  و 

ً
هذه   ،ما تلعب  غالبا

املجتمعية  أدوار   ،األصول 
ً
ومتعددة  ا املجتمع    تساهم  ،رئيسة  هوية  بناء  في 

االجتماعي أوقات  وهو    ،وتماسكه  في  املجتمع  مرونة  تعزيز  على  يساعد  ما 
 (.AHURI.2020الكوارث )

وإذا وجدت فإنها   ،البنية التحتية االجتماعية   إلى  الرياض  مدينة  أحياء  تفتقد
 صع  يهاالوصول إل  يجعل  ماوهو    السكان،ة قريبة من  مساف  ضمنال تقع  

ً
  با

  حث   وقدفي ظل قيود اإلجراءات االحترازية املفروضة للحد من انتشار الوباء.  
 الشاملة العمرانية الرؤية  عن  تقريره  في  السعودية  املدن   مستقبل  برنامج
 شبكة الرياض  مدينة  تطور   ن أ  ضرورةعلى  ،  2019العام  في    الرياض ملدينة

 للمشاركة فراغات  وتوفير املفتوحة، الخضراء  الحضرية الفراغات  من
والقروية،    الترويحية  واألنشطة االجتماعية البلدية  الشؤون   (. 2019)وزارة 

تشجع على التفاعالت االجتماعية  صحيةو  مفتوحة  حضرية بيئة إيجاد إن 
 العامة   الفراغات  في  املدينة   منه  تعاني  الذي  الكبير  النقص  سيعالج

من  للفرد/2م1.18)  نسبتها  تبلغ  والتي   والخضراء، لتقترب  فقط،    املعدالت( 
يمكن  للفرد/2م  9)  بنسبةالعاملية   كما   األحياء في الحياة جودة تحسين (. 
  البيضاء  األراض ي  مجموعة مختارة من  تحويل طريق  عن الرياض في  السكنية

 .املفتوحة املساحات من مختلفة أنواع إلى

 داخل الحي  للتنقل مختلفة لائبد توفير 6.1.5.

مع القدرة   ،خطر الجائحة يدفع إلى التفكير في تصميم شوارع أكثر مرونة   إن 
 أيض
ً
توفير مساحة أكبر    ويعتبر  ،على دعم التباعد االجتماعي عند الحاجة  ا

الحلول   أحد  املشاة  مسارات املحتملةألرصفة  تشجع  أن  يمكن  كما   .
ال واملش ي  األخرى الدراجات  والوجهات  العمل  إلى  التنقل  )أي  النشط  نقل 

 سي
ً
)  را بالدراجة(  أو  األقدام   ولألسف(.  Bereitschaft and Scheller, 2020على 
  بأسلوباألحياء السكنية في مدينة الرياض    من  العظمى   الغالبية  فذتنُ   فقد
التنقل    بدائل  أهملتقد  ف  ،على السيارة في التنقل  الكليعتماد  اال   إلى  يؤدي
   التنقل  جعلما وهو   ،الوسائلمن    بغيره  أو  باملش ي 

ً
داخل   األقدام  على  مشيا

،األحياء  
ً
أن و .  بالغة  بمشقة  إال  يمكن  وال  صعبا إلى  األولية  الدالئل  تشير 

وللنقل للمش ي  التحتية  البنية  على  طريق    ،التحسينات   وسائل  توفير عن 
قلل من معدالت  يكن أن  (، يمالدرجات  وركوب  املش ي،:  مثل)  للسيارات  بديلة

 حيث توفر مزي  ،العدوى 
ً
مع الفصل الطبيعي بين    ،رحالت املتفرقةال من    دا

وتحويلها   املخصصة للسيارات  الشوارععض  بأن إغالق    كما  .ن املستخدمي
للدراجات أو  للمش ي  مسارات  يمكن   إحدى  عدي  ،إلى  التي  االستراتيجيات 

يتناسب   ولكن  املنزل.  في  سياراتهم  ترك  على  السكان  لتشجيع  استخدامها 
  
ً
  من   السكان   تمكن  املمرات  من  وآمنة  متكاملةتوفر شبكات    معذلك طرديا
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مسافات لاملش ي   على  األساسية  احتياجاتهم  وتلبية  الخدمات  إلى  لوصول 
 (.;UN-Habitat, 2021 Bereitschaft and Scheller, 2020) مساكنهمقصيرة من 

 والتوصيات اخلامتة. 7
إلى    هدفت الدراسة  ومعاناتهم  اربتج  من  االستفادةهذه  خالل    ،السكان 

االحترازية اإلجراءات    مدينة   في  السكنية  األحياء  جودة  من  لرفعل  ؛تطبيق 
 احترازية   إجراءات  ألي  السلبيةاآلثار    من  والتقليل  عام،  بشكل  الرياض،

 االحترازية  اإلجراءات  حصرما يلي:    تم  ذلك  ولتحقيق.  السكان   علىمستقبلية  
الرياض، 19-)كوفيد  كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  املتخذة مدينة  في   )

اتخ ومراجعتها،  اوفترات  اإلجراءات،  تطبيق  على  األفعال  ردود  ورصد  ذها، 
مساكنهم  في    السكان   على  تطبيقها  عن   املترتبة  السلبيةاآلثار    وتحديد
 عدم   في  املتسببة  العمرانية  اإلشكاالت  لىإ  والتعرف  السكنية،  وأحيائهم
 اإلجراءات  تطبيق  فترات  خالل  واحتياجاتهم  السكان   أنشطة  استيعاب
وقد  االحترازية   التطبيقية،   اإلجراءات  من  مجموعةالدراسة    عرضت. 
ن  ضمان أول.  الرياض  مدينة  في  السكنية  األحياء  جودة  تحسين إلى    الهادفة
دون   اإلجراءات  تحقق من  إلى    سلبية،  تأثيرات  أي  أهدافها  الحاجة  عند 

 : يلي بما الدراسة توص ي  ،تطبيق أي إجراءات احترازية مستقبلية

الرياض  إجراء • في مدينة    بحسبوتصنيفها    ،مسح لجميع األحياء السكنية 
)  خصائصها الكثافة  و   السكان،   عددو   السكني،  الحي  نطاقالتالية: 
املالئمة،  اإلسكانية، املشاة  ممرات  توفر  الخدمات    توافر  مدىو   ومدى 

 .(السكنية واملجاوراتاألحياء  مراكزواملناطق املفتوحة والحدائق في 
  على   مشتملةلتكون مراكز حضرية    السكنية،  األحياء  مراكز  تصميم  إعادة  •

الخدمات مباني    العامة   الفراغات  من  متدرجة  بشبكة  ومتصلة  ،جميع 
 العاملية.   املرجعية النسب مع تتوافق  وبمساحات توحة،واملف

 الخدمات   مناطقبين    تربط  والتي  املتكاملة،  املشاة   ممرات  من  شبكة  إيجاد •
السكني  والحدائق  املفتوحة  والفراغات الحي    تكون   بأن  العناية  مع  ،داخل 

التنوع    عريضة،  املشاة   أرصفة زيادة  مع  واملعوقات،  الحواجز  من  وخالية 
التأثيرات   من  ملستخدميها  حماية  وتوفير  بها،  املحيط   املناخية، البصري 

 . الصيف فصل في وبخاصة
األحياء تلك    شوارعتصميم    إعادة تحديد مداخل رئيسة لألحياء السكنية، و  •

غي مرورها  ويل  سرعتها،  من  ويقلل   ، من هيمنة السيارات  الحد  إلى  يؤدي   بما
الحي وسط  مرون  ،العابر  زيادة  من    لتمكين  الشوارع  ةمع  الدراجات  راكبي 

 استخدامها. 
بسرعة    وعناصره   السكني  الحي  استجابة  تسهل خطة طوارئ تشغيلية    إعداد •

طارئ    ملواجهة  كافية  ومرونة - كوفيد)  كورونا  لجائحة  مشابه  مستقبليأي 
والفراغات    العامة،  املباني  استخدام  عمليةتنظم    في  تساهمو   ،(19

السكنية،    ألحياءل  ةوالدوائي  ةالغذائي  اإلمداداتوأساليب إيصال    ،املفتوحة
 .الكلي أو الجزئي الحظر عليها يفرض التيوبالذات 

 املؤلفي نبذة عن 
 عصام بن عبدالوهاب بن أحمد حيدر

اململكة العربية  ،الرياض، امللك سعودقسم العمارة وعلوم البناء، كلية العمارة والتخطيط، جامعة  
 ehaidar@ksu.edu.sa ،mohessam2004@gmail.com  ،00966559851202، السعودية

والتخطيط،   العمارة  كلية  البناء،  وعلوم  العمارة  قسم  في  باحث  حيدر  د 
،  اإلسكان العمارة و   متخصص في مجال  يمني الجنسية.  جامعة امللك سعود،

منشورة في مجالت أو    اإلسكان امليسر واملستدامله العديد من األبحاث في  
في مجال تيسر اإلسكان واستدامته على مستوى  مؤتمرات علمية محكمة 
باستخدام   مهتم  السكنية،  الوحدات  وتصميم  السكنية  األحياء  تطوير 

م تدريس  في  املعزز  والواقع  اإلفتراض ي  الواقع  التصميم  تقنية  قررات 
على مستوى القسم   العديد من اللجان العلمية واإلدارية   شارك في  املعماري.
شارك    والكلية، عضويةكما  للمباني    في  السعودي  للكود  الفنية  اللجنة 
 السكنية. 
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