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تقييم التخطيط والتصميم احلرضي لشارع تبوك بمدينة الرياض باستخدام مبادئ 
الكود العمراين اللوائحي

خالد السكيت

عضو هيئة التدريس،  كلية العامرة والتخطيط جامعة امللك سعود.
kalskait@ksu.edu.sa

قدم للنرش يف 1438/9/15 هـ ؛ وقبل للنرش يف 1439/2/24 هـ

ملخص البحث. أوضحت هذه الورقة أمهية استخدام الكود اللوائحي يف اخلروج بفراغات عمرانية مرحية 
بالرضورة  يعني  املباين  بتلك  والتحكم  العمراين  للفراغ  اخلارجي  الغالف  متثل  املباين  إن  حيث  لإلنسان. 
توقع شكل الفراغ الناتج عنها. وأخذت هذه الورقة شارع تبوك يف مدينة الرياض كحالة دراسية، حيث تم 
لو  الشارع  عليه  يكون  أن  يمكن  الرياض، وكيف  مدينة  أمانة  قبل  من  تطويره  بعد  الشارع  استعراض حالة 
تم استخدام كود عمراين لوائحي مفصل أثناء تطويره. وخلصت الورقة إىل حلول مقرحة للوضع الراهن 
وخاصة فيام يتعلق بمعاجلة حركة ومواقف السيارات والتي تشكل العائق األكر أمام املشاة يف مدينة الرياض.

 

الكلامت املفتاحية: الكود اللوائحي، أنسنة املدينة، حركة املشاة، مواقف السيارات. 
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1. املقدمة

ــات  ــم مقوم ــن أه ــراين م ــود العم ــر الك يعت
بالــرضورة غيــاب  املــدن، وغيابــه يعنــي  تطــور 
ــدن.  ــؤة يف امل ــة الكف ــة واالقتصادي ــاة االجتامعي احلي
ــي  ــة والت ــات التعددي ــة يف املجتمع ــم األنظم ومعظ
ــرارات  ــة الق ــة وصناع ــا بصياغ ــاس فيه ــارك الن يش
التخطيطيــة حرصــت عــى االهتــامم بالكــود العمــراين 
ــبات  ــى املكتس ــًا ع ــه حفاظ ــق أنظمت ــة تطبي وإلزامي
ــم  ــائل يت ــل وس ــة متث ــذه األنظم ــم ه ــة. ومعظ العام
اســتخدامها اســتجابة للقضايــا التــي يثريهــا املجتمــع 
ــراين           ــر العم ــن التطوي ــة ع ــاكل الناجت ــي واملش املح
)Schilling J. & Hare J. ,1995(. فالتخطيــط العمــراين 

هــو حتويــل الرؤيــة املجتمعيــة إىل واقــع عمــراين مــن 
ــة  ــراطات عمراني ــة واش ــات ختطيطي ــالل سياس خ
ــراين  ــود العم ــام الك ــددة. بين ــة حم ــرة زمني ــالل ف خ
هــو مركبــة مــن مركبــات التخطيــط العمــراين يظهــر 
ــا  ــام فيه ــزام ب ــم االلت ــق يت ــات ووثائ ــكل خمطط يف ش
ــتخدامات  ــع االس ــات وتوزي ــات وتوجه ــن سياس م
ــة  ــك األنظم ــاهم تل ــث تس ــا. حي ــط تطويره وضواب
واالشــراطات يف محايــة املصلحــة العامــة واملحافظــة 
عــى املكتســبات البلديــة مثــل: مشــاريع تطويــر 
الفراغــات واألماكــن العامــة. فالكــود العمــراين 
ــراين  ــط العم ــات التخطي ــم مكون ــد أه ــو أح إذن ه
احلديــث. ويف معظــم دول العــال تقــوم األجهــزة 
ــذه حتــت  ــق الكــود والتحقــق مــن تنفي ــة بتطبي البلدي
ــر  ــم تطوي ــة. وقــد ت ــة املنتخب إرشاف املجالــس البلدي
الكــود العمــراين ليأخــذ أشــكاالً وتوجهــات خمتلفــة، 
ــي.  ــود اللوائح ــم الك ــرف باس ــا يع ــا م ــن أحدثه م

وهتــدف هــذه الورقــة إىل توضيــح تأثــري غيــاب 
ــعودية  ــدن الس ــة يف امل ــاة العمراني ــى احلي ــود ع الك
ــذا  ــاض هب ــة الري ــارب مدين ــدى جت ــتعراض إح باس
الشــأن. حيــث قامــت األمانــة بتطويــر وحتســني 
أحــد الشــوارع املحليــة )شــارع تبــوك( دون االعتــامد 
ــث  ــرض. حي ــذا الغ ــور هل ــراين مط ــود عم ــى ك ع
ســيتم يف الصفحــات التاليــة التعــرض لفكــرة الكــود 
ــول  ــراح احلل ــوك واق ــارع تب ــة ش ــتعراض جترب واس

ــك.  ــبة لذل املناس

ــدد  ــود املح ــي )الك ــود اللوائح ــاب الك ــري غي 2. تأث
ــعودية ــدن الس ــة يف امل ــاة العمراني ــىل احلي ــكل( ع للش

ــر  ــعودية تعت ــدن الس ــن أن امل ــم م ــى الرغ ع
ــارب  ــد جت ــأت بع ــا نش ــرض أهن ــبيًا ويف ــة نس حديث
مــدن عديــدة، إال أهنــا مــا زالــت تفتقــد كــودًا 
ــا      ــب احتياجاهت ــة حس ــع كل مدين ــل م ــًا يتعام عمراني
واالقتصاديــة.  واالجتامعيــة  البيئيــة  ومتطلباهتــا 
التنطيــق  عــى  عــادة  يبنــى  العمــراين  والكــود 
التقليــدي Conventional Zoning وهــو عبــارة عــن 
جمموعــة ضوابــط واشــراطات يف شــكل قانــون 
حيكــم عمليــة التطويــر العمــراين. إن الكــود العمــراين 
رضورة ال غنــى عنهــا للحفــاظ عــى احليــاة العمرانيــة 
الصحيحــة، فــإن املبــاين التــي هتمــل وتــرك وال 
تلتــزم باشــراطات الكــود ســتؤدي إىل هتالــك احلــي 
وجــذب اجلريمــة وهــذا يف حــد ذاتــه مــن أهــم 
)Schilling J. & Hare J. , 1995 ( مــررات تطبيــق الكــود

والكــود العمــراين بصفــة عامــة يتلــف كثــريًا 
ــة  ــات الفني ــم باملواصف ــذي هيت ــاء، ال ــود البن ــن ك ع
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ــارج  ــو خ ــا ه ــه مل ــامم نفس ــي االهت ــى وال يعط للمبن
املبنــى. فالكــود العمــراين عــادة حيــاول تنظيــم عالقــة 
ــو  ــام ه ــرى وب ــاٍن أخ ــن مب ــه م ــط ب ــام حيي ــى ب املبن
خــارج تلــك املبــاين. لكــن الكــود العمــراين نفســه ل 
يســتطع التعامــل مــع فراغــات مــا بــني املبــاين بطريقــة 
فعالــة وهــو مــا ســاهم يف ظهــور خــط جديــد يف هــذا 
ــكال أو  ــى األش ــم ع ــود القائ ــرف بالك ــال يع املج
ــة  ــم بكتل ــي هيت ــود اللوائح ــي. والك ــود اللوائح الك
ــا  ــج عنه ــا ينت ــا وم ــا حوهل ــع م ــها م ــى وجتانس املبن
ــتعامالت األرايض  ــاء اس ــط دون إعط ــراغ حمي ــن ف م
ــع  ــال م ــت احل ــام كان ــريًا ك ــاًل كب ــتخدامها ثق واس
ــذا  ــم ه ــة Zoning. وهيت ــدي أو املناطقي ــق التقلي التنطي
ــاين  ــكلها املب ــي تش ــة الت ــات الطبيعي ــود بالفراغ الك
بعــد بنائهــا، حيــث إن تلــك املبــاين تشــكل الغــالف 
ــث  ــاين بحي ــول املب ــئة ح ــات الناش ــي للفراغ اخلارج
تعكــس هــذا الفراغــات الناشــئة قيــم املجتمــع املحــي 

ــه.  وتطلعات

3. منهجية البحث

اعتمــد هــذا البحــث عــى األســلوب املســحي 
التوثيقــي للوضــع الراهــن حلالــة الدراســة وهــو 
ــح  ــم مس ــث ت ــاض. حي ــة الري ــوك يف مدين ــارع تب ش
ــارع  ــك الش ــى ذل ــة ع ــاين الواقع ــع املب ــري جلمي ب
ولالســتخدامات الســائدة عليــه. كــام متــت مالحظــة 
ــن ســواء  ــل املرتادي ــة اســتخدام الشــارع مــن قب كيفي
ــد  ــد اعتم ــات. وق ــائقي العرب ــن س ــاة أو م ــن املش م
ــام يف  ــل ب ــم التحلي ــح ث ــلوب املس ــى أس ــث ع البح
ــث  ــر احلدي ــري التطوي ــة تأث ــة ومراقب ــك مالحظ ذل

ــه  ــة عــى ســلوكيات مرتادي ــل األمان للشــارع مــن قب
ومــدى اســتجابتهم لذلــك التطويــر. وهــذا البحــث 
ــد  ــة. وق ــد املعاجل ــل بع ــلوب التحلي ــى أس ــد ع يعتم
متثلــت املعاجلــة يف حتســني أرصفــة الشــارع وتوســعتها 
حركــة  يف  والتحكــم  املشــاة  حركــة  الســتيعاب 
العربــات، فهــو حيــاول حتليــل تلــك املعاجلــة وحماولــة 
قيــاس مــدى نجاحهــا وحتديــد أوجــه القصــور فيهــا. 
ومــن خــالل الطــار النظــري للكــود اللوائحــي 
يتــم اقــراح احللــول املناســبة يف ضــوء ذلــك الطــار 

ــة.  ــذه الدراس ــا يف ه وعرضه

4. صياغة اإلطار النظري للكود العمراين اللوائحي

قــد تكــون جتربــة مدينــة يس ســايد يف فلوريــدا 
ــي  ــود اللوائح ــة للك ــات العملي ــل التطبيق ــن أوائ م
ــه  ــراين أندري ــط العم ــطة املخط ــام 1981 بواس يف ع
 ،Duany Plater-Zyberk بالتــر  وإليزابيــث  دوينــي 
ــى  ــا ع ــة توقيعه ــاين وطريق ــواع املب ــت أن ــث كان حي
Daniel G. Pa�(  األرض العنــر املؤثــر يف هــذا الكــود
 .)rolek, Karen Parolek, and Paul C Crawford. , 2008

ــح  ــا ونج ــم تطبيقه ــرة وت ــور بالفك ــع املط ــد اقتن وق
املــرشوع كبيئــة ســكنية ينشــدها العديــد مــن النــاس، 
وهــو مــا جعــل فكــرة الكــود تنتــرش وتصبــح مقبولــة 
أكثــر بــني أوســاط املهتمــني بالتطويــر العقــاري. 
وانتــرشت فكــرة تطبيــق الكــود اللوائحــي يف العديــد 
مــن املــدن يف أمريــكا الشــاملية مثــل: ســانتا آنــا 
Santa Ana and Benicia , Cali� ــا ــيا يف كاليفورني  وبينيش
 Miami, والكــود الذكــي يف ميامــي يف فلوريــدا ،fornia

ــكيت  ــام د. الس ــام ق ــدن. ك ــن امل ــا م Florida وغريمه
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ــام  ــاض يف ع ــالل الري ــي لت ــود لوائح ــع أول ك بوض
2000، لكنــه ل ينفــذ حيــث ل تكــن البيئــة الترشيعيــة 
مهيــأة هلــذا العمــل. ويعتــر هــذا الكــود أقــل تفصياًل 
مقارنــة بالتجــارب الســابقة؛ رغبــة يف تبســيطه ملجتمع 
ــك  ــل يف ذل ــن العم ــوع م ــذا الن ــتعدًا هل ــن مس ل يك
ــات  ــع واجله ــة املجتم ــدم معرف ــبب ع ــت، وبس الوق
الترشيعيــة بامهيــة هــذا الكــود ومــا يمكــن أن يقدمــه 
للمجتمــع، ومــع ذلــك ظهــرت روح هــذا الكــود يف 
احلــي الــذي يعتــر واحــدًا مــن أفضــل أحيــاء مدينــة 

ــاض.  الري

5. مكونات الكود اللوائحي

ــع  ــي بوض ــود اللوائح ــرة الك ــص فك وتتلخ
ضوابــط نابعــة مــن قيــم وتطلعــات الســكان املتوقعني 
مــن خــالل ورش عمــل منظمــة وبمشــاركة العديــد 
مــن اجلهــات ذات العالقــة لوضــع الرؤيــة التــي 
يرغبهــا املجتمــع املعنــي. بحيــث يســتمع املخططــون 
ــح إىل  ــك اللوائ ــم تل ــون بتصمي ــون املختص واملعامري
ــور  ــة وبحض ــاركني يف الورش ــكان املش ــات الس رغب
مثــي القطاعــات العامــة )البلديــة، الدفــاع املــدين... 
إلــخ( ثــم حياولــون صياغــة تلــك التطلعــات واآلمال 
يف شــكل أنظمــة وضوابــط حتقــق تلــك الرؤيــة. 
ويتكــون الكــود اللوائحــي عــادة مــن خمطــط تنظيمــي 
حيــدد حــدود املوقــع اجلغــرايف املعنــي بالتنظيــم 
ــات  ــري الفراغ ــل: معاي ــرى مث ــة أخ ــري ختطيطي ومعاي
ــه  ــري التواج ــاين، ومعاي ــكال املب ــري أش ــة، ومعاي العام
بــني املبــاين والفراغــات املطلــة عليهــا مثــل: الشــوارع 
ــة  ــريًا بكتل ــي كث ــود اللوائح ــم الك ــاحات. وهيت والس

ــن االســتخدامات  ــر م ــى أكث ــن املبن ــى وتكوي املبن
والنشــاطات التــي تشــغله. كــام هيتــم الكــود بتكويــن 
الكثافــات  فيهــا  تتــدرج  املدينــة  داخــل  مقاطــع 
ــة  ــر كثاف ــن األكث ــط(؛ م ــتخدامات فق ــس االس )ولي
يف وســط املدينــة إىل األقــل كثافــة يف الريــف املحيــط، 
سلســاًل  املقاطــع  بــني  االنتقــال  يكــون  بحيــث 
وتدرجييــًا وال يســاهم يف إظهــار حــدود واضحــة 
ــني تلــك املقاطــع. كــام يشــمل الكــود الجــراءات  ب
ــة  ــات البلدي ــا اجله ــي أن تتبعه ــي ينبغ ــل الت واملراح
ــق  ــل حتقي ــن أج ــم م ــات والتصامي ــامد املخطط يف اعت

ــة.  ــة واضح ــددة وبطريق ــدة حم ــالل م ــه خ أهداف

ولقــد اقــرح Duany Plater-Zyberk دوينــى 
-بالتــر ســتة مقاطــع يمكــن االعتــامد عليهــا يف عمــل 
 ،T1 , T2, T3, T4, T5, T6 :ــي ــام ي ــي ك ــود اللوائح الك
 Natural ZoneT1 وهــي تتــدرج مــن األماكــن الطبيعيــة
ــع  ــام يف املقط ــاين ك ــتيطان النس ــبة لالس ــري املناس غ
ــادس  ــع الس ــام يف املقط ــز ك ــران املرك األول، إىل العم
ــي  ــع الريف ــي: املقط ــة وه ــع املتبقي ــرورًا باملقاط T6، م

 Sub-Urban ثــم مقطــع الضواحــي ،Rural Zone T2

 General Urban ــم املقطــع العمــراين العــام Zone T3، ث

 Urban Center ــراين ــز العم ــع املرك ــم مقط Zone T4، ث

 Urban Core ثــم مقطــع العمــران املركــز ،Zone T5

 Special وأخــريًا مقطــع املناطــق املخصصــة ،Zone T6

District Zone الــذي قــد يتــم االحتيــاج إليــه لتحديــد 

منطقــة خمصصــة مثــل: املطــارات واجلامعــات ومــا إىل 
 .)www.dpz.com: 2017 ــع ــك )موق ذل

إن املبــاين املتشــاهبة يف احلجــم ومــا تنتجــه 
ــت  ــى وإن كان ــاور حت ــن أن تتج ــريات يمك ــن تأث م
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ــود  ــة بك ــت حمكوم ــا دام ــة م ــتخدامات خمتلف االس
ــبيل  ــى س ــدًا، فع ــارص جي ــذه العن ــم هب ــي هيت لوائح
املثــال: يمكــن لــرج ســكني أن جيــاور ســوقًا )مــول( 
ــاورة  ــن جم ــلبية م ــل س ــدة أق ــة جي ــا بطريق ويتعايش
ــم  ــى الرغ ــتقلة ع ــكنية مس ــالت س ــرج لفي ــك ال ذل
األخــرية.  احلالــة  يف  االســتخدامات  تشــابه  مــن 
ــري  ــم الكث ــت حل ــا زال ــت وم ــتقلة كان ــال املس فالفي
مــن النــاس وتعتــر مــن االســتخدامات القليلــة 
ــرى  ــتخدامات أخ ــع اس ــط م ــرض أال ختتل ــي يف الت
بــام فيهــا االســتخدامات الســكنية مثــل: عامئر الشــقق 
ــاملية  ــكا الش ــاهبها. ويف أمري ــا ش ــات وم والدوبلكس
ظهــرت اشــراطات عديــدة كلهــا تؤكــد عــى محايــة 
أكثــر  اعتبارهــا  يمكــن  والتــي  املســتقلة  الفيــال 
ــا حيــدث حوهلــا.  ــرًا مل االســتخدامات حساســية وتأث

ــذي  ــدي وال ــق التقلي ــإن التنطي ــك ف ــع ذل وم
ســاهم يف فصــل االســتخدامات املختلفــة وركــز 
املتشــاهبة يف أماكــن  عــى جتميــع االســتخدامات 
ــب  ــددة يصع ــاكل متع ــاد مش ــاهم يف إجي ــددة؛ س حم
ــافات  ــدت مس ــد تباع ــة. فق ــة احلالي ــا باألنظم حله
ــبب  ــل بس ــز العم ــاكن ومراك ــني املس ــالت ب الرح
ــات  ــرت تعارض ــام ظه ــتخدامات... ك ــل االس فص
ــاهبة  ــتخدامات املتش ــض االس ــط بع ــلبيات خلل وس
مثــل: وضــع مبــاين العامئــر الســكنية متعــددة األدوار 
ــكنية  ــالت الس ــع الفي ــة م ــات املتالصق والدوبلكس
املســتقلة، وهــي ظاهــرة انتــرشت يف املــدن الســعودية 
وســامهت يف إضعــاف وأحيانــًا هتالــك األحيــاء 
الســكنية بشــكل أرسع مــن أعامرهــا االفراضيــة. 

جتزئتهــا  وإعــادة  األرايض  تقســيامت  قــرارات  إن 
ــامهت  ــة س ــات البلدي ــادة اجله ــا ع ــي تصدره والت
ــات  ــت الكثاف ــث تضاعف ــري حي ــكل كب ــك بش يف ذل
الســكانية - بســبب مبــاين الدوبلكســات متعــددة 
األدوار - داخــل بعــض األحيــاء بشــكل كبــري.  كــام 
ــري  ــة األخ ــة والقروي ــؤون البلدي ــرار وزارة الش ان ق
ــدور األريض  ــت يف ال ــى الصام ــاء ع ــامح بالبن بالس
وبشــكل مطلــق دون اقتصــار ذلــك عــى مقطــع 
معــني أو منطقــة معينــة يضعــف التخطيــط متامــًا، كــام 
ــم  ــا ت ــاض عندم ــة الري ــل أمان ــن قب ــابقًا م ــدث س ح
ــني وال36  ــوارع الثالث ــى ش ــدد األدوار ع ــادة ع زي
ــة. ان  ــة املختلف ــع املدين ــق ومقاط ــار ملناط دون اعتب
ــن  ــو م ــة( ه ــة )التعميمي ــرارات العام ــط بالق التخطي
اشــد ســلبيات التخطيــط العــام يف املــدن الســعودية.

إن الضوابــط العمرانيــة احلاليــة تســمح بمبــاين 
الشــقق الســكنية العائليــة متعــددة األدوار املخصصــة 
ــاوية أو  ــروض مس ــة بع ــوارع التجاري ــى الش ــط ع فق
ــل  ــك يف حتوي ــاهم ذل ــد س ــرًا. وق ــن 30 م ــر م أكث
ــع  ــاة م ــابة إىل معان ــالت الش ــن العائ ــري م ــاة كث حي
تلــك املســاكن، حيــث أصبحــت تلــك العوائــل 
حبيســة تلــك الشــقق ألن البيئــة املحيطــة غــري مهيــأة 
للمشــاة وال تســتطيع ربــة املنــزل أو األطفــال اخلــروج 
لقضــاء حوائجهــم مــن دون املركبــة مــع رب األرسة. 
إن حيــاة األطفــال يف تلــك املســاكن يمكــن تصنيفهــا 
عــى أهنــا حيــاة حزينــة حيــث حيــرم الطفــل - حرصــًا 
ــروج  ــو اخل ــه وه ــط حقوق ــن أبس ــالمته - م ــى س ع

ــه حــول مســكنه.  واللعــب مــع أقران
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6. خطوات إعداد الكود اللوائحي

العــداد  عديــدة  خطــوات  اتبــاع  يمكــن 
الكــود اللوئحــي ومــن األمثلــة   اجليــدة مــا   أعدتــة        
 Chicago Metropolitan  ــيكاغو ــط يف ش ــة التخطي وكال
ــل لعــداد الكــود  Agency for Planning )CMAP كدلي

ــة: ــوات التالي ــن اخلط ــي يتضم اللوائح

ــن . 1 ــك م ــن ذل ــام: ويتضم ــاق الع ــد النط حتدي
ــيغطيها  ــة س ــل وأي منطق ــداد العم ــارك يف إع سيش
الكــود ومــا هــي التغــريات التــي يطمــح هلــا املجتمــع 

ــي.  املح

تقويــم األوضــاع الراهنــة: ويشــمل ذلــك . 2
ــة  ــة ملنطقــة الدراســة وكيفي معرفــة اخلصائــص الراهن
ــة  ــة املختلف ــامط العمراني ــك األن ــام يف ذل ــا ب تعزيزه
ــط  ــك النم ــن ذل ــد يتضم ــة.. وق ــها املختلف بمقاييس
وحتــى  العمرانيــة  للمجــاورة  العــام  العمــراين 

تفاصيــل النوافــذ واألبــواب. 

وضــع الرؤيــة وإعــداد األنظمــة: حيــث هيتــم . 3
الكــود اللوائحــي بوضــع تصــور متوقــع للنمــط 
ــتظهر.  ــي س ــاين الت ــكال املب ــد وأش ــراين اجلدي العم
ــم إعدادهــا  ــة يت ــة دقيقــة ومفصل وهــذا يتطلــب رؤي
ــني  ــن املخطط ــني م ــاريني املختص ــاعدة االستش بمس
 CMAP,(املجــال هــذا  يف  اخلــرة  ذوي  واملعامريــني 

 .)2013

7. مكونات الكود اللوائحي ومركباته

هنــاك حــد أدنــى ملكونــات الكــود اللوائحــي 
 Formــكال ــى األش ــم ع ــود القائ ــد الك ــب معه حس

يمكــن  املكونــات  وهــذه   Based Code Institute

ــي: ــام ي ــتعراضها ك اس

:Regulating Plan 7.1  املخطط التنظيمي

تطبيــق  لتحديــد  خريطــة  أو  خمطــط  هــو 
ــك  ــدود ذل ــن ح ــي ضم ــود اللوائح ــات الك حمتوي
ــد  ــًا فق ــود مكثف ــة، وإذا كان الك ــط أو اخلريط املخط
نحتــاج إىل أكثــر مــن خمطــط تنظيمــي واحــد لســقاط 

تلــك املعلومــات عليــه. 

ــن  ــد م ــي العدي ــود اللوائح ــي الك ــام يغط ك
ــكل  ــد الش ــريًا يف حتدي ــب دورًا كب ــي تلع ــري الت املعاي
البيئــة  يف  ظهورهــا  املتوقــع  للمبــاين  العمــراين 
ــي  ــالف اخلارج ــكل الغ ــاين تش ــذه املب ــة. فه العمراني
للفــراغ العمــراين والــذي يعتــر أحــد األهــداف التــي 
يمكــن تنظيمهــا مــن خــالل الكــود اللوائحــي. ومــن 
املعايــري التــي يمكــن تغطيتهــا يف الكــود اللوائحــي مــا 

ــي: ي

Public Space Stan- ــة ــات العام ــري الفراغ 7.2  معاي
:dards

وهــي تعنــي معايــرة وتوصيــف العنــارص 
الشــوارع  ذلــك  يف  بــام  العــام  الفــراغ  ضمــن 
واألماكــن املدنيــة. وفيــام يتعلــق بالشــوارع فــإن 
املــرور  وحــارات  املشــاة  أرصفــة  يشــمل  ذلــك 
واألشــجار وأثــاث الشــارع والتواجــه مــع املبــاين... 
ــة،  ــات العام ــة والفراغ ــن املدني ــق باألماك ــام يتعل وفي
ــم  ــل احلج ــري مث ــم املعاي ــمل: تنظي ــك يش ــإن ذل ف
األدنــى واألقــى، ونوعيــة الفــراغ، واملــكان املالئــم 
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لتموضــع ذلــك الفــراغ، ووظيفــة ذلــك الفــراغ 
حســب رؤيــة املجتمــع، بالضافــة إىل تشــجري ذلــك 

الفــراغ وتنســيقه. 

7.3  معايــري الشــكل البنائــي أو أشــكال املبــاين 
:Building Form Standards

وهــي األنظمــة واملعايــري التــي تنظــم وتتحكــم 
ــف  ــذي يغل ــى ال ــة املبن ــر ووظيف ــكيل ومظه يف تش
الفــراغ العــام ويكــون حــدوده. وهــذه املعايــري 
تشــمل: حجــم قطعــة األرض، متوضــع املبنــى فيهــا، 
تشــكيالت املبنــى أو شــكله، االســتخدام، املواقــف، 
ــري  ــمل معاي ــد تش ــه، وق ــواع التواج ــروزات وأن ال

ــة. ــري املعامري ــل: املعاي ــرى مث أخ

:Administration 7.4  اإلدارة

ــرشوع يف  ــى امل ــم ع ــات التقدي ــمل متطلب وتش
ــات.  ــامد واملوافق ــل االعت ــات ومراح البلدي

:Glossary 7.5  املصلحات الفنية

وتشــمل تعريــف مجيــع املصطلحــات غــري 
الشــائعة واملســتخدمة يف الكــود املعنــي، بالضافــة إىل 
ــملها  ــي يش ــتعامالت األرايض الت ــواع اس ــف أن تعري

ــة. ــة بالدراس ــة املعني ــود يف املنطق الك

وبالضافــة للمكونــات املذكــورة أعــاله هنــاك 
ــود  ــن الك ــزءًا م ــح ج ــدأت تصب ــرى ب ــات أخ مكون

خــالل مراحــل تطــوره وتطبيقــه، وهــي تشــمل:

:Block Standards أ. معايري البلوك

إىل  كبــرية  أرض  قطعــة  بتقســيم  وتعنــى 
ــهل  ــة تس ــبكة متصل ــن ش ــوارع ضم ــوكات وش بل

املشــاة. حركــة 

 Building Type ب. معايــري أشــكال وأنــواع املبــاين
:Standards

ومــن  ووظيفتــه،  املبنــى  بتكويــن  وتعنــى 
أمثلتهــا: مبــاين الدوبلكســات، الفيــالت، الشــقق 
 Live/ work ــل ــكن/ العم ــدات الس ــكنية، ووح الس

.  unit

: Architectural Standards ج. معايري معامرية

املبــاين  طابــع  وتنظيــم  بالتحكــم  وتعنــى 
وجودهتــا.  ونمطهــا 

Green Building Stan-  د. معايــري املبــاين اخلــرضاء
:dards

للبيئــة  احلساســة  الكفــؤة  باملبــاين  وتعنــى 
لالســتدامة. املحققــة 

 Landscape ــجري ــع والتش ــيق املواق ــري تنس هـــ. معاي
:Standards

التنســيق  وطابــع  جــودة  بتنظيــم  وتعنــى 
ــي  ــة الت ــات اخلاص ــن والفراغ ــجريي يف األماك التش
اســتخدام  مثــل:  العامــة  الفراغــات  عــى  تؤثــر 
امليــاه                                       توفــري  اشــراطات  حتقــق  حمليــة  أشــجار 
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ــة  ــي مدين ــي أن يغط ــود اللوائح ــن للك ويمك
كاملــة أو جــزءًا منهــا أو يقتــر عــى مســاحة أصغــر. 
ــر  ــود أن يقت ــذا الك ــن هل ــال: يمك ــبيل املث ــى س فع
ــاحة أو  ــن املس ــى م ــدًا أدن ــوايف ح ــرشوع ي ــى م ع
يغطــي طريقــًا مــع األرايض الواقعــة عليــه. ويف تلــك 
ــن  ــي ضم ــود اللوائح ــون الك ــب أن يك ــاالت جي احل
ــاهم  ــة تس ــة تكاملي ــم بطريق ــراين القائ ــام العم النظ
باملناطــق  الرضار  دون  املجتمــع  رؤيــة  حتقيــق  يف 

ــاورة.  املج

والكــود هيــدف أيضــًا إىل تعزيــز املقيــاس 
ــز  ــنة أو تعزي ــة. واألنس ــة العمراني ــاين يف البيئ النس
مثــل:  العامــة  الفراغــات  يف  النســاين  املقيــاس 
الشــوارع ومــا شــاهبها؛ ليــس هدفــًا بحــد ذاتــه، بــل 
ــة  ــة واجتامعي ــداف اقتصادي ــق أه ــيلة لتحقي ــو وس ه
مهمــة. فــإذا تــم تطويــر الشــارع من خــالل كــود يعزز 
ــة للســكان  ــاة االقتصادي ــإن احلي ــاس النســاين ف املقي
ــق أن  ــاب املراه ــتطيع الش ــن.. فيس ــن تتحس املجاوري
ــن  ــل م ــض ومظل ــف عري ــه رصي ــارع ب ــرج إىل ش ي
ــود،  ــا الك ــي يفرضه ــة الت ــجار واألروق ــالل األش خ
ويصــل بســهولة إىل غايتــه دون احلاجــة إىل اســتخدام 
ــن  ــري م ــه. ويف كث ــده مع ــاب وال ــيارة أو اصطح الس
مــدن العــال املتقــدم يمثــل توفــر تلــك البيئــة اجلذابــة 
ــن  ــة م ــة قريب ــل جزئي ــرص عم ــباب ف ــة للش واآلمن
ــول  ــال والدخ ــاب امل ــن اكتس ــم م ــاكنهم متكنه مس
مبكــرًا لســوق العمــل خاصــة يف أوقــات الجــازات 

والعطــل، وهــذا بحــد ذاتــه يمثــل مكســبًا اقتصاديــًا 
ــريًا.  كب

8. املراحل العامة لتطوير الكود

إن التخطيــط يتكــون عــادة مــن ثــالث مراحل 
أساســية هــي: مرحلــة املســح، ثــم مرحلــة التحليــل، 
ثــم مرحلــة التخطيــط. فمرحلــة املســح تعنــي القيــام 
ــع  ــة مجي ــن ومعرف ــع الراه ــم الوض ــوحات لتقيي بمس
ــراد التعامــل معهــا.  ــام يــص املشــكلة امل ــه في مركبات
ثم تــأيت اخلطــوة التــي بعدهــا وهــي مرحلــة التحليل، 
التــي تعنــى بتحليــل تلــك املركبــات ومعرفــة تأثري كل 
منهــا عــى اآلخــر، بحيــث تتضح الصــورة جيــدًا لدى 
املخطــط ملعرفــة كيــف ظهــر الوضــع الراهن بالشــكل 
والتكويــن والركيــب القائــم حاليــًا. ثــم تــأيت اخلطوة 
التــي بعدهــا وهــي مرحلــة التخطيــط وتعنــى بإعــداد 
املخطــط العــام للموقــع املعنــى ومجيــع االشــراطات 

اخلاصــة بــه. 

ففــي ضاحيــة يونينفيــل Union Ville الواقعــة يف 
ــع  ــل بأرب ــم العم ــدا ت ــم Markham يف كن ــة مارك مدين
مراحــل لتطويــر الشــارع الرئيــس مــن خــالل رؤيــة 
وهــي:   ،Community Vision Plan املحــي  املجتمــع 
مرحلــة حتليــل الوضــع الراهــن واملشــاورات، مرحلــة 
ــام،  ــع املعنيــني ملــدة مخســة أي ورشــة العمــل مــع مجي
مرحلــة إعــداد الفكــرة األوليــة والتحليــل التفصيــي 
للمناطــق التــي تــم الركيــز عليهــا، وأخــريًا مرحلــة 
Development Ser�(  الفكــرة النهائيــة للمخطــط العــام

 .)vices Committee, 2013
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ــارع  ــة بالش ــامت مهتم ــات ومنظ ــاك مجعي وهن
ــع  ــي جتم ــس الت ــارع الرئي ــة الش ــل حرك ــس مث الرئي
العديــد مــن املــدن والضواحــي هبــدف تعزيــز احليــاة 
يف تلــك الشــوارع. وتتبنــى هــذه احلركــة مقاربــة 
ــي  ــع املعن ــة املجتم ــات: رؤي ــالث مركب ــى ث ــة ع مبني
ــق  ــول لتحقي ــراتيجيات التح ــوق، واس ــم الس وتفه
ــاس األداء  ــائل قي ــذ ووس ــم التنفي ــة، ث ــك الرؤي تل
الســوق  تفهــم  إن   .)www.mainstreet.org, 2017(

املحــي رضوري لنجــاح وحتقيــق رؤيــة املجتمــع 
املحــي حيــث يفــرض أن يتــم بــذل كل اجلهــد 
لطــالع املجتمــع عــى حقائــق الســوق حوهلــم 
ــاح  ــك ألن نج ــم ذل ــب تتفه ــم جي ــف أن رؤيته وكي
الشــارع جتاريــًا رضوري لتحقيــق تلــك الرؤيــة. 
ــب  ــث جي ــة حي ــت كافي ــا ليس ــة لوحده ــن الرؤي لك
ــد  التكاتــف مــن مجيــع اجلهــات ذات العالقــة لتحدي
واالتفــاق  للتحــول  األساســية  االســراتيجيات 
عليهــا. وهــذه االســراتيجيات ســركز عــى األعــامل 
التــي جيــب إنجازهــا عــى املــدى القصــري والطويــل 

ــابق(.  ــدر الس ــد )املص يف آن واح

املحليــة ل يطــرأ  العمرانيــة  الترشيعــات  إن 
عليهــا تغيــريات جذريــة منــذ فــرة طويلــة لكــن مــع 
ذلــك يبــدو أن الفرصــة لتطبيــق الكــود اللوائحــي قــد 
ــا  ــون فيه ــددة تك ــات حم ــن يف نطاق ــة لك ــون مكن تك
املناطــق املعنيــة بذلــك الكــود حتــت ســلطة وإرشاف 
جهــات معينــة مثــل: هيئــة تطويــر الريــاض أو أمانــة 
الريــاض أو مــرشوع مــرو الريــاض. ويبــدو أن 
ــد  ــاض اجلدي ــرو الري ــات م ــة بمحط ــق املحيط املناط
ــي  ــود اللوائح ــق الك ــدًا لتطبي ــرية ج ــة كب ــل فرص متث

وحتقيقــه عــى أرض الواقــع. حيــث إنــه مــن املتوقــع 
ــك  ــاق تل ــة يف نط ــة الواقع ــط العمراني ــري الضواب تغي
املحطــات وهــو مــا جيعلهــا مؤهلــة جــدًا لالســتفادة 

ــود.  ــك الك ــات ذل ــن إمكاني م

إن معظــم التجــارب التــي تــم االطــالع عليهــا 
لتحقيــق حتــول حقيقــي يف وضــع قائــم، كانــت دائــاًم 
ــن  ــع... ولك ــا املجتم ــق عليه ــة يتف ــن رؤي ــق م تنطل
ليــس ذلــك دومــًا مكنــًا يف مجيــع املجتمعــات. ففــي 
ــز بوجــود املســجد/  ــذي يتمي املجتمــع الســعودي ال
اجلامــع كبــؤرة جتمــع ســكان احلــي، قــد يكــون هنــاك 
فرصــة الســتقراء رؤيــة املجتمــع املحــي مــن خــالل 
التواصــل مــع زوار ورواد املســجد ملعرفــة تطلعاهتــم، 
ولكــن ال توجــد حاليــًا آليــة نظاميــة جلمــع الســكان 
يف ورشــة عمــل واخلــروج برؤيــة مشــركة معهــم، إال 
حتــت املظــالت الرســمية مثــل: األمانــة وهيئــة تطويــر 
واجلهــات املشــاهبة. لــذا فإننــا اقترنــا يف هــذه 
ــتخدمي  ــض مس ــة بع ــتقراء رؤي ــى اس ــة ع الدراس
ــو  ــاض وه ــة الري ــة يف مدين ــوارع التجاري ــد الش أح
ــر  ــتقراء يع ــك االس ــا أن ذل ــوك، وافرضن ــارع تب ش
ــوك  ــارع تب ــر ش ــي: تطوي ــع املح ــة املجتم ــن رؤي ع
ليكــون شــارعًا حيــًا منتعشــًا جيــد فيــه ســكان 
ــه  ــل في ــون... تتنق ــا حيتاج ــاورة كل م ــاء املج األحي
العائلــة بــكل يــر وســهولة وتعــر الشــارع بأمــان... 
تتوفــر فيــه خطــوط الظــل عــى مــدار اليــوم... توفــر 
ــة  ــة/ جزئي ــل كامل ــة عم ــر فرص ــالت/  املتاج املح
ــة  ــا دون احلاج ــي إليه ــن امل ــث يمك ــكان بحي للس
ــة... يصبــح املــي يف هــذا  إىل وســائل النقــل املميكن
الشــارع ماتعــًا وتكــون درجــة احلــرارة دومــًا معتدلــة 
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الشكل رقم )2( :  شارع تبوك بعرض 36 مرتًا، ويمثل اللون األمحر االستخدامات التجارية، واألصفر السكنية، واألزرق اخلدمية 
)مدرسة(

ومشــجعة عــى األقــل يف أوقــات معينــة خــالل 
اليــوم... واألمــل أن يكــون هــذا الشــارع مثــاالً 

ــة.  ــتوى املدين ــى مس ــه ع ــذى ب حيت

9. حتليل الوضع الراهن للتصميم احلرضي لشارع 
تبوك يف مدينة الرياض يف ضوء الكود اللوائحي

ــاض  ــة الري ــوك يف مدين ــارع تب ــار ش ــم اختي ت
ــاكاة  ــا حم ــيتم فيه ــي س ــية الت ــة الدراس ــون احلال ليك
ــع  ــه م ــب من ــا يتناس ــق م ــي وتطبي ــود اللوائح الك
ــق مــن  ــًا. وســيتم التطبي ــم حالي وضــع الشــارع القائ
ــذه  ــة هل ــج املتوقع ــتعراض النتائ ــة واس ــة نظري ناحي
ــاميل  ــف الش ــوك يف النص ــارع تب ــع ش ــرة. ويق الفك
مــن مدينــة الريــاض ويبلــغ طولــه 1 كيلومــر تقريبــًا 
وعرضــه 36 مــرًا. ويف مدينــة الريــاض تصنــف 
الشــوارع يف املناطــق املخططــة التــي يســاوي أو يزيــد 
عرضهــا عــن 30 مــرًا بأهنــا شــوارع جتاريــة. ومعظــم 
ذات عــرض  الشــارع  هــذه  األرايض عــى  قطــع 
ــذه  ــراض ه ــيتم اف ــرًا، وس ــق 30 م ــرًا وعم 30 م
ــود  ــالل الك ــن خ ــارع م ــة الش ــًا ملعاجل ــاد أساس األبع

ــرح.  ــراين املق العم

ــة  ــن مدين ــاميل م ــزء الش ــارع يف اجل ــع الش يق
الريــاض، والــذي يعتــر وبصفــة عامــة مــن مناطــق 
الدخــل املتوســط وفــوق املتوســط. وعــرض الشــارع 
ــة  ــه مربع ــع علي ــي تق ــم األرايض الت ــرًا ومعظ 36 م
بأبعــاد 30 مــرًا طــوالً عــى الشــارع و30 مــرًا عمقًا. 
ــاله،  ــكل أع ــر يف الش ــون األمح ــة بالل ــي موضح وه
وهــو مــا يعنــي إمكانيــة اســتخدامها لألغــراض 
التجاريــة املــدرة للدخــل.. أمــا اللــون األصفــر فيمثل 
ــط  ــع يف وس ــة. ويق ــكنية املحيط ــتخدامات الس االس
الشــارع يف الضفــة الغربيــة منــه جممــع مــدارس تطــل 
ــع  ــاهم يف قط ــا س ــو م ــارع، وه ــى الش ــه ع مواقف
ــارع  ــارع. والش ــى الش ــة ع ــاين املطل ــتمرارية املب اس
بصفــة عامــة ال يمثــل طريقــًا ناقــاًل للحركــة وهــو مــا 
يعطيــه ميــزة إضافيــة لمكانيــة تطويــره وحتســينه دون 
تعطيــل مــروري. كــام يتميــز شــارع تبــوك بأنــه أحــد 
ــة مدينــة  الشــوارع التــي تــم تطويرهــا مــن قبــل أمان
ــره  ــم ذك ــام ت ــن وك ــنته، ولك ــرض أنس ــاض بغ الري
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ســابقًا فــإن غيــاب اشــراطات الكــود العمــراين 
وخاصــة تلــك التــي تتبنــى فلســفة الكــود اللوائحــي 
كان هلــا تأثــري ســلبي كبــري عــى املنتــج النهائــي 
ــه  ــم رصف ــارع ت ــن أن الش ــم م ــى الرغ ــارع. فع للش
ــوا  ــاة أن يتحرك ــًا للمش ــح مكن ــني وأصب ــن الضفت م
ــابق، إال أن  ــع الس ــة بالوض ــر مقارن ــان وي ــه بأم في
ذلــك التحســني ل يشــمل عنــارص عديــدة ورضوريــة 
لنجــاح بيئــة املشــاة والنشــاطات التجاريــة املحاذيــة. 

فعــى ســبيل املثــال: ليــس للرصيــف مســتوى 
ــري يف  ــه يتغ ــل إن ــه، ب ــع نقاط ــت يف مجي ــوب ثاب ومنس
ــاين  ــه املب ــق تواج ــدم تواف ــبب ع ــع بس ــدة مقاط ع
ــه. كــام أنــه ال يوجــد ضوابــط بخصــوص  املحيطــة ب
مــا  وكثــريًا  عليــه،  الناريــة  الدراجــات  إيقــاف 

ــك  ــائقي تل ــر لس ــق خمت ــف كطري ــتخدم الرصي يس
الدراجــات. كــام أن املصابيــح عاليــة الضــاءة املثبتــة 
ــًا  ــًا بري ــبب تشويش ــة تس ــالت التجاري ــى املح ع
عــى املــارة أثنــاء املــي ليــاًل... فمــن يتجنــب حــرارة 
ــح شــديدة الضــاءة  الشــمس هنــارًا ســيواجه مصابي
ليــاًل. وإذا أضفنــا إىل ذلــك وحــدات التكييــف التــي 
ــاب  ــف وغي ــة الرصي ــار إىل منطق ــواء احل ــع اهل تدف
ــة  ــإن رحل ــق ف ــي الطري ــى ضفت ــًا ع ــجري متام التش
ــة  ــاة وجترب ــح معان ــر تصب ــكان إىل آخ ــن م ــاة م املش

ــرار.  ــجعة للتك ــري مش ــة وغ ــري ماتع غ

إن عــدم ثبــات منســوب الرصيــف يف الشــارع 
يوضــح ضعفــًا يف الرشاف عــى تنفيــذ املبنــى، فمــن 
الواضــح أن املبنــى مرتفــع عــن الشــارع ول يتــم بنــاؤه 

الشكل رقم )3( : يمكن مالحظة عدم ثبات منسوب الرصيف.. وقوف الدراجات النارية عليه.. التشويش البرصي ملصابيح اإلضاءة 
للمحالت التجارية.. وحدات التكييف التي تبعث اهلواء احلار عىل املارة.. وغياب التشجري متامًا يف التحسني الذي تم عىل ضفتي 

الشارع. 
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الشكل رقم )4( : تنترش العاملة الذكورية بشكل كبري يف الشارع.. وال يوجد أي تنظيم لوحدات التكييف.. وال يوجد أي تشجري 

ــع  ــق م ــرض أن يتواف ــذي يف ــوب ال ــب املنس حس
ــم  ــة أن يت ــذه احلال ــل يف ه ــاورة. واألفض ــاين املج املب
تثبيــت منســوب الرصيــف بغــض النظــر عــن مــدى 
التــزام أصحــاب املبــاين باملناســيب املحــددة للشــارع. 
ــًا  وعــى صاحــب املبنــى حــل املشــكلة، فليــس صعب
وبتكلفــة  الداخــل  مــن  املحــل  منســوب  تغيــري 
بتحويــل  مقارنــة  حمــدودة  واجتامعيــة  اقتصاديــة 

ــة.  ــيب خمتلف ــة بمناس ــدة أرصف ــف إىل ع الرصي

ــارع  ــرش يف الش ــبق تنت ــا س ــة إىل م وبالضاف
العاملــة الذكوريــة بشــكل كبــري وهــو مــا جيعــل 
ــى  ــل. وع ــن العوائ ــه م ــح ملرتادي ــري مري ــكان غ امل
الرغــم مــن وضــع مرتفعــات رسعــة كمعابــر للمشــاة 
ــل  ــرية وقلي ــات كب ــر برع ــات مت ــم العرب ــإن معظ ف

ــاة.  ــارًا للمش ــى اعتب ــا يعط منه

ــي يف  ــون امل ــكاد يك ــار ي ــرة النه ــالل ف وخ
الشــارع حمــدودًا جــدًا أو منعدمــًا أحيانــًا بســبب 
ــن  ــاة م ــي املش ــل حتم ــوط ظ ــري أي خط ــدم توف ع
شــدة الشــمس، كــام أن غيــاب التشــجري واالنبعاثــات 
ــة )والتــي  ــة مــن وحــدات التكييــف اخلارجي احلراري
ــة إىل  ــى(، بالضاف ــطح املبن ــون يف س ــرض أن تك يف
حركــة املركبــات عــى الشــارع جتعــل درجــة احلــرارة 
يف تلــك املــاميش أعــى مــا يفــرض أن تكــون عليــه، 
وهــو مــا يــؤدي إىل أن تتحــول بيئــة الشــارع إىل بيئــة 
ــوايل  ــار أن ح ــا يف االعتب ــاة. وإذا أخذن ــاردة للمش ط
ــار  ــاء وكب ــن النس ــم م ــة ه ــكان املدين ــن س 75% م
الســن واألطفــال )الذيــن يف الغالــب ال يقــودون 
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ــرية  ــبة كب ــي أن نس ــك يعن ــإن ذل ــيارات اآلن( ف الس
مــن املجتمــع ال تســتطيع أن تتحــرك بيــر وســهولة 

ــكنية.  ــا الس يف أحيائه

إن هــدوء الشــارع هنــارًا وتقلــص حركــة 
ــرضورة  ــي بال ــا يعن ــف حدوده ــه إىل أضع ــاة في املش
تركــز تلــك احلركــة مســاء وهــو مــا يســاهم يف 

ــات.  ــتوى املركب ــى مس ــة ع ــاًل خاص ــام لي االزدح
وهــذا يســاهم يف زيــادة التلــوث والضوضــاء وجيعــل 
حركــة املشــاة أقــل كفــاءة يف الوقــت القصــري املتوفــر 
ليــاًل والــذي تكــون فيــه درجــة احلــرارة أقــل بكثــري 
منهــا يف النهــار. وهــذا يلعــب دورًا ســلبيًا عــى حيــاة 
العائــالت يف املبــاين املجــاورة وخاصــة وحــدات 

الشكل رقم )5( : الصورة العليا متثل وقت الظهرية كام يبدو من ظل عمود اإلنارة.. والصورة السفىل متثل ما بعد العرص حوايل 
اخلامسة مساء ويتضح انعدام الظل عىل الرصيف خاصة يف اجلهة الرشقية املواجهة للشمس الغربية، لذا يبدو الشارع وكأنه مهجور 
خالل النهار خاصة يف فرتة الصيف بسبب غياب خطوط الظل املتصلة، والتشجري.. ويف بالد الشمس املتوهجة غياب الظل يعني 

غياب احلياة عن الشارع. 
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الشــقق الســكنية والتــي يعتــر الشــارع املتنفــس 
ــا.  ــد لقاطنيه الوحي

كــام أن عــدم وجــود شــوارع حيــة طــوال 
ــؤدي  ــاض ي ــة الري ــاء يف مدين ــم األحي ــوم يف معظ الي
إىل خســارة اقتصاديــة واجتامعيــة كبــرية قــد يصعــب 
ــن  ــال: م ــبيل املث ــى س ــة. فع ــذه الورق ــا يف ه حره
الصعــب اســتئامن ســكان األحيــاء املحيطــة عــى 
ــة  ــالت التجاري ــًا يف املح ــل جزئي ــن العم ــم م أبنائه
املطلــة عــى الشــارع، حيــث إن بيئــة الشــارع تطغــى 
عليهــا ثقافــة العاملــة وطبيعتهــا. وهــي عاملــة جــاءت 
مــن بــالد بعيــدة لكســب الــرزق وليــس من شــأهنا أو 
ليــس هيمهــا كثــريًا تعديــل بيئــة الشــارع أو حتســينها. 
وكــام هــو معلــوم فإنــه كلــام كانــت بيئــة الشــارع راقية 
وجذابــة فــإن الشــباب ينجذبــون هلــا وقــد يفتخــرون 
بأهنــم يعملــون يف تلــك األماكــن والعكــس صحيــح 
ــك  ــل يف تل ــن العم ــاب ع ــد الش ــد يبتع ــًا.. فق متام
ــن  ــدة م ــة جي ــه أو أمثل ــرى أقران ــه ال ي ــن ألن األماك
أبنــاء جلدتــه يقومــون بتلــك األعــامل. إن عــدم هتيئــة 
البيئــة املناســبة لعمــل الشــباب ولــو جزئيــًا يف وقــت 
ــم  ــة دخوهل ــاهم يف صعوب ــم سيس ــن حياهت ــر م مبك
ــذا  ــد، وه ــن الرش ــم س ــد بلوغه ــل عن ــوق العم س
ــؤدي  ــا ي ــو م ــة وه ــبة العال ــادة نس ــاهم يف زي يس
يف النهايــة إىل ضعــف البيئــة االقتصاديــة املحليــة 
ــتثامرات.  ــذب االس ــية وج ــا التنافس ــور قدرهت وتده
ــة  ــوارعها التجاري ــكنية بش ــاء الس ــث إن األحي وحي
ــه ال  ــدن فإن ــكل امل ــرر لتش ــي تتك ــا الت ــي اخلالي ه
ــًا مــا ل تكــن  ــة أن تكــون كفــؤة اقتصادي يمكــن ملدين

ــًا.  ــة عمراني مؤهل

ــا ل  ــن م ــن أن تتحس ــارع ال يمك ــة الش إن بيئ
يكــن لســكان األحيــاء املحيطــة دور يف ذلــك. ففكــرة 
جمالــس األحيــاء ل تفعــل بعــد واملجلــس البلــدي قــد 
ــوارع يف  ــك الش ــل تل ــة تفاصي ــه متابع ــب علي يصع
مدينــة يصل ســكاهنا حلــوايل 6 ماليــني نســمة وتتوزع 
عــى مســاحة شاســعة. إن حمــاوالت األجهــزة البلديــة 
ــارية  ــب استش ــالل مكات ــن خ ــوارع م ــني الش حتس
ســتعكس توجهــات تلــك املكاتــب واملرشفــني عليهــا 
ــتفيدين  ــرضورة املس ــس بال ــدي ولي ــاع البل ــن القط م
واملســتخدمني مــن ســكان األحيــاء املجــاورة. خاصــة 
أنــه مــن النــادر أن تقــوم اجلهــات البلدية بمســوحات 
اســتطالع رأي، مــا بعــد التطويــر، للمناطــق الســكنية 
املحيطــة بالشــارع املعنــي والــذي تــم حتســينه ملعرفــة 
آراء املســتخدمني لتلــك الشــوارع ومــدى نجــاح 

عمليــة التطويــر فيــه. 

10. احللول املقرتحة

مجيــع احللــول التــي ســيتم اقراحهــا قــد 
ــم  ــا ل يت ــل م ــدى الطوي ــى امل ــا ع ــق أهدافه ال حتق
تفعيــل جمالــس األحيــاء وإعطاؤهــا الــدور األكــر يف 
املحافظــة عــى املكتســبات والتحســينات التــي تقــوم 
هبــا األجهــزة البلديــة املعنيــة. فمــن املمكــن جــدًا أن 
ــم  ــًا ويت ــينيًا معين ــًا حتس ــة برناجم ــة املعني ــى البلدي تتبن
تنفيــذه بشــكل جيــد... لكــن قــد يــدب فيــه التهالــك 
ــن  ــة م ــني رقابي ــاك ع ــن هن ــري إن ل يك ــت قص يف وق
ــات أو  ــن أي تعدي ــه م ــاظ علي ــي للحف ــس احل جمل
اســتثناءات تؤثــر ســلبًا عليــه. وعــى كل حــال فإننــا 
ــر  ــالل تطوي ــن خ ــارع م ــر الش ــم تطوي ــرح أن يت نق
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ــراض  ــارع وألغ ــذا الش ــص هل ــي خمص ــود لوائح ك
ــة  ــل وثيق ــي يمث ــود اللوائح ــث إن الك ــينه. وحي حتس
ــن  ــع الراه ــح الوض ــن مس ــدأ م ــة تب ــة تفصيلي تنفيذي
ــى  ــم ع ــق معه ــني والتواف ــكان املعني ــامع بالس واالجت
رؤيــة واضحــة ومفصلــة قابلــة للتنفيــذ ثــم اخلــروج 
ــن  ــر م ــكل عن ــة ل ــراطات تفصيلي ــط واش بضواب
ــراد  ــة امل ــاص باملنطق ــي اخل ــط التنظيم ــارص املخط عن
ــة  ــؤ بدق ــن التنب ــث يمك ــا، بحي ــتها وتطويره دراس
العمرانيــة  للمنتجــات  النهائــي  بالشــكل  كبــرية 
ــار  ــارج إط ــك خ ــث إن ذل ــا. وحي ــع تطويره املتوق
ــددة  ــارص حم ــا إىل عن ــنلجأ هن ــا س ــة فإنن ــذه الورق ه
مــن ذلــك الكــود قــد تفــي بالغــرض كحــل آين هلــذه 

ــكلة.  املش

ــام:  ــة أقس ــى ثالث ــرح ع ــل املق ــيكون احل وس
القســم األول: يتعلــق بتخطيــط وتقســيامت األرايض. 
ــراغ  ــى الف ــر ع ــراطات التطوي ــاين: باش ــم الث والقس
أو الشــارع املعنــي. أمــا القســم الثالــث فيتعلــق 
بالنشــاطات التــي جيــب تشــجيعها يف ذلــك الشــارع. 
ومــن أهــم أســباب نجــاح حتســني الشــارع هــو 

معاجلــة أكــر مشــكلتني تواجههــام الشــوارع التجاريــة 
الســيارات  الريــاض: مواقــف  املحليــة يف مدينــة 

ــد.  ــاة إن وج ــف املش ــتمرارية رصي ــدم اس وع

ــل  ــاول التعام ــل حي ــن احل ــم األول م إن القس
ــى  ــا. فع ــة ومعاجلته ــة القائم ــاكل التخطيطي ــع املش م
ــة  ــر التجاري ــاين العامئ ــزام مب ــال: ســاهم إل ســبيل املث
ــب  ــي )حس ــارع الرئي ــن الش ــار ع ــداد 6 أمت باالرت
ــاكل  ــاد مش ــف يف إجي ــري املواق ــايل( لتوف ــام احل النظ
متعــددة. وأول تلــك املشــاكل أن ذلــك االرتــداد 
ــه زاد  ــام أن ــف، ك ــتمرارية الرصي ــع اس ــفلت قط املس
مــن عــرض األســطح األســفلتية يف الشــارع ول يوفــر 

ــا.  ــدف إليه ــي كان هي ــة الت ــف الكافي املواق

ويتضــح مــن الشــكل أعــاله أن النظــام احلــايل 
يســمح بــروز املبنــى يف حــدود مــر واحــد يف الــدور 
األول ومــا فوقــه، وهــذا الــروز قــد يزيــد اســتغالل 
األرض لكنــه ال يوفــر ظــاًل ملــن حتتــه. وال يزيــد 
ــد  ــر واح ــن م ــاالت ع ــذا احل ــادة يف ه ــف ع الرصي
ــام أن  ــني، ك ــخصني متقابل ــرور ش ــي مل ــو ال يكف وه
وقــوف الســيارة بطريقــة عموديــة عليــه يمكنهــا مــن 

الشكل رقم )6( : الوضع الراهن ملعظم الشوارع التجارية ذات العرض 30 مرتًا فأكثر يف مدينة الرياض، ويالحظ أن املواقف 
العمودية املقتطعة من األرض أعاقت توفري رصيف املشاة. كام أهنا زادت من عرض اجلزء املسفلت من الطريق فسامهت يف زيادة 

حرارة الشارع وجتميع األتربة والعوالق. 
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الدخــول أكثــر فوقــه وهــو مــا جيعلــه حمــدود الفائــدة 
ــة  ــم زراع ــرى يت ــاالت أخ ــة. ويف ح ــذه احلال يف ه
ــري  ــتخدامه غ ــح اس ــق فيصب ــف الضي ــك الرصي ذل
مكــن. وال يعــرف الكثــري مــن املهتمــني بالشــأن 
ــداد املذكــور أعــاله  البلــدي كيــف ظهــر نظــام االرت
وملــاذا يتــم التمســك بــه حتــى اليــوم عــى الرغــم مــن 
ســلبياته الظاهــرة. إن ســكان مبــاين العامئــر الســكنية 
ــة  ــة اخلارجي ــيًا، فالبيئ ــل مش ــريًا يف التنق ــون كث يعان
غــري مســاعدة متامــًا هلــم وهــو مــا جيعــل حياة الشــقق 
ــن  ــري م ــى كث ــة ع ــعودية صعب ــدن الس ــكنية يف امل الس
ــر أي  ــدم توف ــا لع ــيًا ألطفاهل ــة نفس ــالت ومتعب العائ
ــذا  ــب... وه ــروج واللع ــن للخ ــب وآم ــكان قري م
ــكان  ــكلة الس ــم مش ــاهم يف تفاق ــه سيس ــد ذات بح
والتــي يفــرض أن تكــون تلــك الوحــدات مــن أهــم 

ــا.  حلوهل

ــة  ــر الســكنية/ التجاري ــاين العامئ إن ســكان مب
أو املكتبيــة/ التجاريــة املطلــة أو القريبــة من الشــوارع 
التجاريــة املعنيــة بالتحســني والتطوير يمثلــون املصدر 
الرئيــي لنجــاح تلــك الشــوارع جتاريــًا، فهــم يمثلون 
العنــر البــرشي الــذي يغــذي تلــك الشــوارع، وما ل 

يتــم االهتــامم هبــذا العنــر وتوفــري البيئــة املناســبة لــه 
فــإن تلــك الشــوارع ومــا فيهــا مــن اقتصاديــات لــن 
تســاهم يف رفــع مســتوى احليــاة االقتصاديــة للمدينــة 
بشــكل عــام وللقــوى العاملــة فيهــا بشــكل خــاص. 
ــاء  ــم أحي ــرر يف معظ ــي تتك ــوارع والت ــذه الش إن ه
ــر  ــاًم وتوف ــًا مه ــًا اقتصادي ــكل عصب ــد تش ــة ق املدين
آالف فــرص العمــل للشــباب دون احلاجــة ملســافات 
ــن  ــري م ــدرك الكث ــد ال ي ــة. وق ــة ومكلف ــل طويل تنق
النــاس أن عــدم تأهيــل تلــك الشــوارع ضمــن كــود 
عمــراين عــى أســاس علمــي حديــث ويعكــس رؤيــة 
املجتمــع املحيــط يمثــل خســارة اقتصاديــة واجتامعيــة 
ــاء  ــوارع األحي ــر ش ــني وتطوي ــدًا. إن حتس ــرية ج كب
التجاريــة لــن حيقــق اهلــدف املرجــو إذا تــم يف غيــاب 

فكــرة الكــود املتكامــل. 

إحــدى  متثــل  تبــوك  شــارع  حالــة  إن 
األحيــاء  شــوارع  لتحســني  البلديــة  املحــاوالت 
ــه.  ــل ل ــود متكام ــر ك ــدون تطوي ــن ب ــة لك التجاري
لقــد تــم االســتفادة مــن االرتــداد األمامــي بعمــق 6 
ــاة،  ــف مش ــه إىل رصي ــارع وحتويل ــذا الش ــار يف ه أمت
اقتطاعهــا  تــم  بزاويــة 45  مواقــف  توفــري  وتــم 

الشكل رقم )7( : يوضح الشكل الوضع الراهن بعد تطوير الشارع من قبل البلدية ويالحظ زيادة عرض الرصيف وتوفري مواقف 
بزاوية 45، لكن يغيب عن هذا التطوير أي ضوابط حتكم التأثريات السلبية اخلارجة من املباين، كام يغيب التشجري هنائيًا عىل ضفتي 

الطريق ويغيب الظل معه.
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ــي  ــكاد تكف ــف ال ت ــذه املواق ــن ه ــارع. لك ــن الش م
ــة  ــر التجاري ــالت يف العامئ ــاب املح ــاكنني وأصح الس
املطلــة عــى الشــارع. فــإذا كانــت قطعــة األرض 
ــدد مواقــف يمكــن  ــإن أقــى ع ــرًا ف ــرض 30 م بع
توفــريه يف حالــة الوقــوف بزاويــة 90 درجــة ســيكون 
ــامرة  ــار أن كل ع ــا يف االعتب ــف.. وإذا أخذن 10 مواق
يمكــن أن يكــون هبــا 6 حمــالت جتاريــة + 6 إىل 8 
شــقق إذا تــم بناؤهــا عــى النظــام القديــم، ومــا يقرب 
مــن 14 شــقة ســكنية حســب النظــام املطــور اجلديــد، 
فــإن تلــك املواقــف ال تــكاد تكفــي للزائريــن فضــاًل 
ــني  ــاكنني وعامل ــن س ــن م ــتخدمني املبارشي ــن املس ع

ــة.  ــالت التجاري يف املح

اجلانــب  مــن  املقــرح  احلــل  فــإن  لــذا 
ــق 6  ــي بعم ــداد األمام ــاء االرت ــو إلغ ــي ه التخطيط
ــي  ــني كل قطعت ــي، ب ــداد جانب ــتبداله بارت ــار واس أمت
أرض، بعــرض 9 أمتــار مــن جهــة واحــدة لــكل قطعة 
ــون  ــث يك ــدور األريض بحي ــتوى ال ــى مس أرض ع
االرتــداد كامــاًل بــني قطعتــني متجاورتــني 18 مــرًا. 
ــداد والــذي يمثــل عرضــه 18  ويصــص هــذا االرت
مــرًا وطولــه مســاويًا لعمــق قطعــة األرض بكاملهــا 
مكانــًا خمصصــًا ملواقــف العربــات. أمــا عــى مســتوى 
الــدور العلــوي فتكــون االرتــدادات 3 أمتــار فقــط يف 

ــايل.  ــكل الت ــام يف الش ــه ك ــاه نفس االجت

الشكل رقم )8( :  االرتداد بني املباين يساهم يف توفري مواقف خاصة بأصحاب املباين ال يزامحهم فيها مرتادو املحالت التجارية.
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الشكل رقم )9( : يوضح الشكل يف الصورة أعاله كيفية تكوين الشارع يف حالة االعتامد عىل االرتداد اجلانبي )9 أمتار( وعدم أخذ أي 
ارتداد أمامي من األرض. كام يوضح طريق التشجري والربوز التظلييل أمام املحالت بعمق ال يقل عن 3 أمتار. 

أن  أعــاله  الشــكل  مــن  يتضــح  وكــام 
اســتمرارية الرصيــف أصبحــت أفضــل مــن الوضــع 
ــر  ــك يوف ــام أن ذل ــي، ك ــداد اجلانب ــع االرت ــن م الراه
مواقــف طوليــة تضــاف إىل مــا تــم توفــريه بــني 
ــراض أن األرض  ــاله وباف ــة أع ــي احلال ــاين. فف املب
بمســاحة 900 مــر بطــول 30 م وعــرض 30 م، 
ــارع  ــى الش ــة ع ــف طولي ــري 9 مواق ــن توف ــه يمك فإن
بالضافــة إىل 20 موقفــًا عموديــًا بــني العامرتــني 
وهــو مــا يســاهم يف توفــري حــوايل 29 موقفــًا، وهــو 

أكثــر مــا توفــره جممــوع العامرتــني املنفردتــني حســب 
ــى أي  ــكل مبن ــف ل ــو 10 مواق ــن وه ــع الراه الوض
20 موقفــًا للعامرتــني. فــإذا كان احلــل املقــرح أعــاله 
ــى  ــظ ع ــبة 45% وحياف ــة بنس ــف إضافي ــيوفر مواق س
اســتمرارية الرصيــف وجيعــل املواقــف الطوليــة عــى 

ــرور  ــن امل ــاة م ــًا للمش ــزًا حامي ــارع حاج ــول الش ط
العابــر فــإن تلــك الجيابيــات تســتحق الدراســة 
ــبًا إذا  ــون مناس ــن يك ــل ل ــذا احل ــن ه ــق. لك والتطبي
ــرية  ــع أراٍض صغ ــرى ذات قط ــوارع أخ ــت يف ش كان
ــه مــن املهــم أن يكــون  ــذا فإن وذات عمــق حمــدود. ل
ــا  ــل م ــبًا لتحم ــارع مناس ــى الش ــة ع ــرض القطع ع
يقتطعــه االرتــداد اجلانبــي مــن األرض. ويمكــن 
التحكــم يف عــرض قطعــة األرض خــالل إعــادة 

ــدة.  ــات اجلدي ــامد املخطط ــط أو اعت التخطي

وهنــاك حــل آخــر مناســب للمخططــات 
ــل  ــي Alley ال يق ــارع خلف ــري ش ــو توف ــدة وه اجلدي
عرضــه عــن 8 أمتــار خمصــص خلدمــة املبــاين املطلــة 
عــى الشــارع التجــاري. ويف هــذه احلالــة تكــون 
ــاين  ــة املب ــح واجه ــف وتصب ــاًم يف اخلل ــف دائ املواق
املطلــة عــى الشــارع التجــاري ذات رصيــف مســتمر 
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ال تقطعــه العربــات الداخلــة واخلارجــة مــن املبــاين. 
ــًا  ــارع دوم ــايش يف الش ــني امل ــى يم ــون ع ــث يك بحي
حمــالت بواجهــة زجاجيــة يمكــن مــن خالهلــا رؤيــة 
ــن  ــاعد م ــا تس ــام أهن ــر، ك ــل/ املتج ــل املح ــا بداخ م
يعمــل يف داخــل املحــل/ املتجــر عــى رؤيــة مــا 
ــتوى  ــع مس ــاهم يف رف ــذا يس ــارع، وه ــدث يف الش حي

ــاة.  ــة املش ــزز حرك ــه ويع ــان علي األم

ويلعــب املمــر اخللفــي دورًا مهــاًم ليــس فقــط 
يف توفــري مداخــل خلفيــة للمواقــف وهــو مــا يســهل 
مــن عمــل رصيــف مســتمر بمحــاذاة واجهــة الشــارع 
الرئيســية، بــل أيضــًا يوفــر مكانــًا مناســبًا لتوفــري مجيع 
اخلدمــات األخــرى )غــرف الكهربــاء، حاويــات 
النفايــات... إلــخ( بعيــدًا عــن واجهــات املبــاين املطلة 
عــى الشــارع الرئيــي. لكــن هــذا املمــر قــد ال حيقــق 

غرضــه إن ل تكــن هنــاك ضوابــط واضحــة يف الكــود 
ــط  ــص فق ــه خمص ــتخدامه وأن ــم اس ــف يت ــدد كي حت
خلدمــات املبــاين التجاريــة وليــس لــألرايض الســكنية 

املطلــة عليــه مــن اخللــف. 

ــع  ــل بوض ــن احل ــاين م ــم الث ــص القس ويتلخ
التأثــري  العنــارص ذات  اشــراطات لبعــاد مجيــع 
التكييــف  وحــدات  )مثــل:  الشــارع  يف  الســلبي 
ــارص  ــال العن ــخ(، وإدخ ــاءة... إل ــمعات الض وش
التشــجري  مثــل  الشــارع  بيئــة  لتحســني  اجلاذبــة 
ــكل  ــا أمكــن كــام يف الش ــي م ــرواق التظلي ــري ال وتوف
ــاه. وفيــام يتعلــق باســتمرارية منســوب الرصيــف  أدن
فقــد يكــون أفضــل احللــول أن يتــم تثبيــت املنســوب 
وإلــزام مجيــع املحــالت التجاريــة بإدخــال الدرجــات 
ــد  ــون احل ــه، ويك ــر نفس ــن املتج ــم ضم ــة هب اخلاص

الشكل رقم )10( : يعترب املمر اخللفي Alley من أنجح الوسائل التخطيطية للتعامل مع الشوارع التجارية حيث إنه يمثل مدخاًل 
مستقاًل جلميع اخلدمات
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األقــى بــني منســوب الرصيــف وأول مســتوى 
يصــل إليــه الداخــل لتلــك املحــالت 15 ســم. 
ويمكــن اختصــار ذلــك يف شــكل كــود خمتــر 
لقطاعــات الشــارع ومــا يســمح فيــه ومــا ال يســمح. 
ويوضــح الشــكل التــايل تصــورًا جتريديــًا لفكــرة 
القطــاع املعنــي. فكــام يالحــظ أن هنــاك رواقــًا 
إلزاميــًا جلميــع املتاجــر الواقعــة عــى الشــارع بعمــق 
ال يقــل عــن 3 أمتــار بحيــث يتصــل بشــكل أو آخــر 
ــذا  ــارع، وه ــى الش ــرح ع ــي املق ــجري املظ ــع التش م
ــم  ــتمر يف معظ ــل مس ــط ظ ــن خ ــيؤدي إىل تكوي س
أوقــات النهــار للمشــاة واملســتخدمني هلــذا الشــارع.. 
ــع  ــى الوض ــيطًا ع ــاًل بس ــل تعدي ــل يمث ــذا احل وه
الراهــن بتكاليــف حمــدودة. فعــى ســبيل املثــال: 
ــدور األول،  ــدًا يف ال ــرًا واح ــرز م ــاين ت ــم املب معظ
حســب النظــام الراهــن، ويمكــن إضافــة بــروز مــن 

هيــكل خشــبي أو معــدين أو مــا شــابه بعمــق مريــن 
ــار.  ــة أمت ــو ثالث ــروز وه ــى لل ــد األدن ــق احل لتحقي

كــام يالحــظ يف القطــاع املقــرح عــدم الســامح 
بــأي عنــارص تؤثــر ســلبًا عــى املشــاة ســواء يف 
ــار أو  ــواء احل ــذف باهل ــف تق ــدات تكيي ــكل وح ش
ــارة  ــون امل ــؤذي عي ــدة ت ــة الش ــاءة عالي ــمعات إض ش
ليــاًل. إن معظــم أســباب تركيــب وحــدات التكييــف 
اخلارجيــة فــوق اجلــزء الزجاجــي مــن واجهــة املتجــر 
هــو لتوفــري تكاليــف متديــدات النحــاس لتلــك 
ــتأجر أن  ــى املس ــريًا ع ــر كث ــن األوف ــدات، فم الوح
تكــون هــذه التمديــدات قليلــة جــدًا، لكــن ال شــك 
ــدًا.  ــري ج ــارع كب ــى الش ــا ع ــلبي هل ــري الس أن التأث
والكــود اللوائحــي ال حيبــذ التدخــل يف تصميــم 
املبنــى مــن الداخــل إنــام يوجــه فقــط ويرشــد كيــف 

الشكل رقم )11( : يمثل الشكل قطاعًا مقرتحًا للشارع التجاري ويتضح فيه استمرارية الرصيف وتوفر املواقف الطولية. 
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يكــون ذلــك لتحقيــق أغراضــه. لكــن يف هــذه احلالــة 
ــارج  ــاور أو خم ــري من ــود توف ــني الك ــم تضم ــد يت ق
ــذه  ــة يف ه ــر أو غرف ــكل متج ــف ل ــدات التكيي متدي
املبنــى بحيــث تصــل إىل الســطح مبــارشة. لكــن بــال 
شــك األفضــل أن يتــوىل كــود البنــاء هــذه التنظيــامت. 

الشــارع  هــذا  يف  ليــاًل  املــي  تــم  ولقــد 
يف اخلامــس مــن رمضــان للعــام 1438 هجريــة 
)2017/5/31( حــوايل الســاعة احلاديــة عــرشة لياًل 
ــة  ــارًا خاص ــو ح ــد كان اجل ــاعة، وق ــف س ــدة نص مل
أمــام املتاجــر ذات وحــدات التكييــف اخلارجيــة 
بينــام يعتــدل اجلــو ويصبــح مقبــوالً عنــد املــرور أمــام 
األرايض الفضــاء واملتاجــر التــي تســتخدم التكييــف 

ــايش  ــيجد امل ــة س ــة عام ــن وبصف ــراوي. لك الصح
ــى وإن  ــيطة حت ــرة بس ــد ف ــًا بع ــب عرق ــه يتصب نفس
ــرارة  ــة احل ــاًل ودرج ــر لي ــت متأخ ــي يف وق كان امل
ــة  ــوايل 35 درج ــت ح ــت كان ــك الوق ــجلة يف ذل املس
مئويــة. وحيــث إن بعــض املتاجــر تســتخدم وحــدات 
التكييــف التبخرييــة الصحراويــة وهــو ما يوجــد هواء 
بــاردًا نســبيًا يــرج منهــا؛ فــإن ذلــك يشــجع التفكــري 
يف جعــل وحــدات التكييــف التبخرييــة والتــي تعتمــد 
عــى املــاء والقــش/ الكرتــون خيــارًا لرطيــب اجلــو 

ــوارع.  ــك الش يف تل

وقــد جيهــل كثــري مــن النــاس أن تعــرض 
اجلســم للتغــري يف درجــات احلــرارة خاصــة إذا كانــت 

الشكل رقم )12( : يتضح الفرق يف الصورتني )اجلهة اليمنى( قبل وبعد تطبيق التحسني املبنى عىل كود واضح ومفصل مثل الكود 
اللوائحي كام يالحظ أن األلوان الغامقة والباهتة جتعل الشارع أقل عكسًا لإلشعاعات هنارًا. ويف الصورة اليرسى تم إسقاط القطاع 

عىل املسقط للتوضيح. 
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ــة للكثــري مــن  ــة يســبب مشــاكل صحي الفــروق عالي
النــاس أقلهــا حتســس اجلهــاز التنفــي والــزكام ومــا 
شــاهبه )عــى ســبيل املثــال قــد تكــون درجــة احلــرارة 
داخــل املتجــر 24 درجــة مئويــة بينــام وبمجــرد 
ــرارة  ــل احل ــد تص ــاًل ق ــى لي ــارع وحت ــروج للش اخل
إىل 40 مئويــة(. إن إضافــة التكاليــف الصحيــة لعــدم 
ــارة  ــرى اخلس ــرة أخ ــد م ــوارع يؤك ــذه الش ــل ه تأهي
ــكل  ــت يف ش ــو كان ــى ول ــع حت ــة للمجتم االقتصادي
اجلهــاز  وأمــراض  الســمنة  ألمــراض  عالجــات 
التنفــي واألمــراض األخــرى املرتبطــة بقلــة احلركــة 
ــود  ــظ وج ــد لوح ــرارة. وق ــات احل ــات درج وفروق
صيدليتــني كبريتــني يف الشــارع نفســه والــذي ال يزيــد 
ــن  ــًا م ــك نوع ــون ذل ــد يك ــر وق ــن كيلوم ــه ع طول
ــم  ــام ه ــن زبائنه ــريًا م ــك أن كث ــن ال ش ــة لك الصدف
ــارع.  ــتخدمني للش ــط واملس ــي املحي ــكان احل ــن س م

إن التأهيــل مــن خــالل كــود لوائحــي واضــح 
ومفصــل ليــس طلبــًا ترفيهيــًا بــل يمثــل رضورة 
اجتامعيــة/ اقتصاديــة، حيــث إنــه يمثــل أكثــر احللــول 
ــه هــذا الكــود  ــز ب ــا يتمي نجاعــة للوضــع الراهــن، مل
مــن الركيــز عــى شــكل وكتلــة املنتــج النهائــي 
وكيفيــة تغليفــه للفــراغ العــام. ويف حالــة تطبيــق هــذا 
ــاول  ــام حت ــًا ك ــراين متام ــهد العم ــيتغري املش ــود س الك

ــه.  ــة توضيح ــور التالي الص

قــد يكــون أبــرز مــا يميــز الشــارع بعــد حماولــة 
تطبيــق بعــض مركبــات الكــود اللوائحــي عليــه هــو 
ظهــور خــط ظــل مســتمر، وتوزيــع التشــجري بشــكل 
مناســب، وإزالــة العنــارص ذات التأثــري الســلبي، 
ــت  ــة يف الوق ــا باهت ــق لكنه ــوان أغم ــتخدام أل واس

نفســه لتخفيــف شــدة الوهــج الشــمي هنــارًا. وهــذا 
ــارع  ــل الش ــريًا يف جع ــتلعب دورًا كب ــريات س التغي
أكثــر حيويــة هنــارًا مــا هــو عليــه اآلن. أمــا يف املســاء، 
ــن  ــالت ل ــإن العائ ــايل، ف ــكل الت ــح الش ــام يوض وك
ــة  ــا إىل بيئ ــم حتويله ــى يت ــوارع حت ــذه الش ــرداد ه ت
جاذبــة، ومــن أهــم العنــارص التــي قــد حتقــق ذلــك، 
بالضافــة إىل مجيــع املعاجلــات الســابقة، ختفيــف 
حــدة وجــود العاملــة الذكوريــة يف تلــك الفــرات. إن 
مــن احلقائــق التــي تغيــب عــن الكثــري هــو أن عــدد 
أفــراد العاملــة الذكوريــة الظاهــرة يف احلــي قليلــة 
ــد  ــن ال جت ــالت، لك ــراد العائ ــدد أف ــة بع ــدًا مقارن ج
ــًا مناســبًا لشــغل وقتهــا أو العمــل  هــذه العاملــة مكان
ــرض أن  ــوارع يف ــذه الش ــوارع. وه ــك الش إال يف تل
ــب  ــكان األنس ــة وامل ــل املنتج ــزًا للعوائ ــون مرك تك
لتوفــري فــرص العمــل جلميــع أفــراد العائلــة الباحثــني 
عــن عمــل، ومــن املمكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل 
التحكــم يف أنــواع النشــاطات كجــزء مــن اشــراطات 

ــي.  ــود اللوائح الك

ــود  ــف أن الك ــاه كي ــكل ادن ــن الش ــح م يتض
يتدخــل يف كل مــا يغلــف الفــراغ اخلارجــي وهــو أمــر 
رضوري للخــروج ببيئــة عمرانيــة نظيفــة بيئيــًا وحمفزة 
ــاين  ــكيالت املب ــًا. إن تش ــطة اقتصادي ــًا ونش اجتامعي
املطلــة عــى الشــارع، ونوعيــة الرصــف، والتشــجري، 
واألشــكال اجلامليــة، واللوحــات الرشــادية املنســقة 
 Kending L. & Keast( متثــل مكونــات املتعــة البريــة
ــاء  ــة لحي ــة رضوري ــة البري ــذه املتع B. , 2010(. وه

ــه  ــك في ــه. ومــا ال ش ــن إلي ــذب املرتادي الشــارع وج
ــكنية  ــة الس ــي يف البيئ ــاري املح ــارع التج ــإن الش ف



خالد السكيت : تقييم التخطيط والتصميم احلرضي لشارع تبوك بمدينة الرياض باستخدام مبادئ الكود العمراين اللوائحي50

ــع  ــاس ورف ــاة الن ــري حي ــريًا يف تغي ــيلعب دورًا كب س
مســتوى معيشــتهم إذا تــم االهتــامم بــه وتأهيلــه 

ــة.  ــة متكامل بطريق

ــط  ــو يرتب ــل فه ــن احل ــث م ــم الثال ــا القس أم
بأنــواع النشــاطات التــي يمكــن الســامح هبــا خاصــة 
تلــك  إن  حيــث  األريض.  الــدور  مســتوى  عــى 

النشــاطات ســتلعب دورًا كبــريًا يف تعزيــز حركــة 
املشــاة وإبقــاء الشــارع حيــًا ألطــول فــرة مكنــة. لــذا 
فــإن الكــود سيشــجع املحــالت التجاريــة التــي حتقــق 

ــني: توجه

أوالً: نشــاطات حيتاجهــا املــارة ويرتادوهنــا 
ــالت  ــل: حم ــاء مث ــرة املس ــوال ف ــل ط ــريًا وتعم كث

الشكل رقم )13( : توضح الصورة العليا الوضع الراهن لشارع تبوك بعد تطويره من قبل البلدية لكن قبل التحسني املقرتح يف هذه 
الورقة. وتوضح الصورة السفىل الشكل املمكن ظهورها يف حالة تطبيق احلد األدنى الشرتاطات الكود اللوائحي املفصل.. ويالحظ 

كيف أن الكود قد ألزم بإزالة وحدات التكييف املتهالكة وأضاف التشجري لتشجيع العائالت للميش فيه. 
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الشكل رقم )14( : يوضح الشكل يف الصورة الوضع الراهن للشارع بعد إضافة متطلبات الكود: إبعاد املؤثرات السلبية )وحدات 
تكييف... إضاءة شديدة.. إلخ( وإضافة التشجري والربوز الظيل عىل مستوى الدور األريض، حيث تم حتويل االرتداد السابق إىل 

رصيف ومواقف بزاوية 45 درجة، ويتضح أيضًا حتديد النشاطات يف الدور األريض لتقترص عىل نشاطات حمددة يرتادها الناس طوال 
اليوم مثل املطاعم وصالونات احلالقة لتكون جاذبة للامرة ومشجعة للمشاة. 

جتــارة التجزئــة واملطاعــم وغريهــا. 

ثانيــًا: نشــاطات يمكــن أن متثــل فــرص عمــل 
جاذبــة للشــباب مــن ســكان األحيــاء املجــاورة. 

فســيتم  األول  بالتوجــه  يتعلــق  وفيــام 
ــي  ــك الت ــى تل ــدور األريض ع ــاطات ال ــار نش اقتص
ــام ســيتم الســامح  ــارة وجتــذب املشــاة، بين يرتادهــا امل
باالســتخدامات اخلدميــة مثــل: مكاتــب العقــار 
ــا  ــم يف األدوار م ــا يف حكمه ــريان وم ــب الط ومكات
فــوق األريض فقــط. والســبب وراء ذلــك هــو كــون 
النشــاطات اخلدميــة ذات عائــد أعى نســبيًا وتســتطيع 
ــام  ــا. ك ــهولة حتمــل الجيــارات يف األدوار العلي بس
ــري  ــن غ ــاء وم ــا مس ــي عمله ــب ينته ــا يف الغال أهن
املناســب أن حتتــل مقاطــع عديــدة يف الشــارع لتكــون 
مظلمــة ليــاًل وال يرتادهــا أحــد. وباملنطــق نفســه فــإن 
النشــاطات اجلاذبــة للــامرة عــادة مــا تكــون بقــدرات 
ماليــة حمــدودة مثــل متاجــر اآليــس كريــم والشــاورما 
وحمــالت األطفــال ومــا شــابه. وهــذه النشــاطات لــن 
ــة إذا  تســتطيع أن تنافــس بســهولة النشــاطات اخلدمي
ــدور  ــر يف ال ــالت/ املتاج ــتئجار املح ــا باس ــمح هل س

األريض. إن اقتصــار حمــالت الــدور األريض عــى 
متاجــر وخدمــات بنشــاطات حمــددة ســيجعل الطلب 
عليهــا أقــل وسيســاهم ذلــك يف ختفيــض الجيــارات، 
ــامرة  ــة لل ــاطات اجلاذب ــك النش ــن تل ــا يمك ــو م وه
مــن إجيــاد موطــئ قــدم هلــا يف تلــك الشــوارع. ومــن 
املهــم أن نتذكــر أن حيــاة الشــارع ســرتبط كثــريًا بــام 
عليــه مــن نشــاطات، فحتــى وإن كان الكــود مناســبًا 
مــن الناحيــة التخطيطيــة واملعامريــة فــإن عــدم وجــود 
ــدوء  ــيؤدي إىل ه ــوم س ــوال الي ــة ط ــاطات جاذب نش
الشــارع متامــًا يف مرحلــة املســاء ويتشــابه يف ذلــك مــع 
حالــة مراكــز بعــض املــدن األمريكيــة، حيــث تكــون 
منتعشــة هنــارًا وخاليــة مــن احليــاة ليــاًل وهــو مــا قــد 

ــة.  ــجع اجلريم ــة تش ــاد بيئ ــاهم يف إجي يس

ــد ال  ــا ق ــم هب ــاطات والتحك ــد النش إن حتدي
يكــون أمــرًا مقبــوالً يف بيئــة تعــود فيهــا املســتثمرون 
الشــوارع  معظــم  يف  اســتثامراهتم  وضــع  عــى 
ــد  ــاوي أو يزي ــارع يس ــث إن كل ش ــة. وحي التجاري
ــارع  ــه ش ــى أن ــف ع ــرًا يصن ــني م ــن ثالث ــه ع عرض
جتــاري، فــإن كل أجــزاء املدينــة ســواء داخــل األحياء 
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أو خارجهــا هــي أماكــن حمتملــة لوجــود مثــل تلــك 
النشــاطات. لــذا فإنــه مــن الــرضورة بمــكان أن يتــم 
الرويــج لفوائــد أنســنة الشــوارع مــن خــالل وســائل 
ــث  ــبة بحي ــل املناس ــائل التواص ــع وس ــالم ومجي الع
ــذه  ــتثمرين ه ــن املس ــع م ــرون يف املجتم ــل املؤث يتقب
ــدالً مــن  التوجهــات ويصبحــون جــزءًا مــن احلــل ب

ــكلة.  ــن املش ــزءًا م ــوا ج ــوا ويصبح أن يعرض

عــى  األرايض  قطــع  توزيــع  مراجعــة  إن 
الشــارع وحتديــد مواقــع املواقــف مــا أمكــن، وإبعــاد 
املؤثــرات الســلبية عــن الشــارع، وحتديــد النشــاطات 
يف الــدور األريض، ســتلعب دورًا كبــريًا يف إحيــاء 
ــع  ــبان للوض ــن مناس ــني األخريي ــارع. إن املتطلب الش
القائــم وحتقيقهــام يتطلــب اســتثامرات بســيطة، فإبعــاد 
ــة  ــديدة وإضاف ــاءات الش ــف والض ــدات التكيي وح
التشــجري والــروز الظــي والتحكــم يف نشــاطات 
ــة  ــا بتكلف ــن حتقيقه ــور يمك ــي أم ــدور األريض ه ال
حمــدودة مقارنــة بتكلفــة تطويــر الشــارع، لكــن 
ســيكون هلــا دور كبــري يف إحيــاء الشــارع وحتويلــه إىل 

ــي.  ــأ يف احل ــي املهي ــاري الرئي ــارع التج الش

11. كيفية احلفاظ عىل مكتسبات التطوير

ــي  ــأن ه ــذا الش ــة يف ه ــوة رضوري إن أول خط
ــة  ــع الرؤي ــة وض ــني بعملي ــاكنني املحيط إرشاك الس
اخلاصــة بالشــارع املعنــي، عــى أن يقــوم املختصــون 
بتحويــل تطلعــات هــؤالء النــاس إىل رســومات 
ــوا  ــاس إذا اقتنع ــتقبي. فالن ــع املس ــة للوض توضيحي
بالرؤيــة التــي شــاركوا يف صياغتهــا فإهنــم بــال شــك 
ــام  ــور ك ــرى الن ــى ت ــا حت ــا ويتبنوهن ــيدافعون عنه س

أهنــم ســيتداولوهنا بينهــم فتنتــرش فكرهتــا حتــى عنــد 
ــن  ــة م ــبات املتوقع ــى املكتس ــة ع ــم للمحافظ أبنائه
التطويــر. فحتــى وإن قامــت األجهــزة البلديــة بتطوير 
ــات  ــق متطلب ــم تطبي ــة وت ــات عالي ــارع بمواصف الش
ــل  ــذا العم ــتمرارية ه ــى اس ــة ع ــإن املحافظ ــود ف الك
ــم  ــام ت ــني ب ــع مؤمن ــن املوق ــني م ــًا قريب ــب أناس تتطل
تطويــره ولدهيــم االســتعداد للحفــاظ والتواصــل مــع 
املجلــس البلــدي واملســؤولني الرســميني حلاميتــه مــن 
أي اســتثناءات أو تعديــات قــد تــؤدي إىل هتالكــه. إن 
معظــم األعــامل التخطيطيــة تأخــذ وقتــًا طويــاًل حتــى 
ــني  ــن املخطط ــا م ــن صاغوه ــام أن م ــور، ك ــرى الن ت
واالستشــاريني وحتــى بعــض الســكان قــد يتغــريون، 
فخــالل عقــد أو عقديــن مــن الزمــن قــد ال يوجــد يف 
املنطقــة املعنيــة أحــد مــن ســامهوا مبــارشة يف وضــع 
ــاس  ــة الن ــإن قناع ــذا ف ــا. ل ــة تطويره ــة ومتابع الرؤي
املحليــني وانتشــار الفكــرة بينهــم هــي أفضــل وســيلة 

ــبات.  ــك املكتس ــى تل ــاظ ع للحف

12. اخلامتة

ــات  ــر الفراغ ــة أن تطوي ــذه الورق ــرت ه أظه
العامــة مثــل الشــوارع واملمــرات والتــي عــادة تقــوم 
ــك  ــم ذل ــا إذا ت ــق أهدافه ــد ال حتق ــات ق ــا البلدي هب
ــم  ــا وينظ ــر فيه ــة التطوي ــم عملي ــود حيك ــاب ك يف غي
ــاين الفــراغ العــام الناتــج يف شــكل  كيــف تغلــف املب
شــارع أو مــر أو ســاحة عامــة. وقــد أوضحــت 
هــذه الورقــة أن اســتخدام الكــود اللوائحــي )الكــود 
 )Form Based Code ــكال ــح واألش ــى اللوائ ــم ع القائ
قــد يكــون هــو املخــرج املناســب للمــدن الســعودية 
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نظــرًا لقدرتــه عــى توقــع شــكل املبنــى وعالقتــه بــام 
حولــه مــن فــراغ بدقــة كبــرية جــدًا وهــو مــا حتتاجــه 

ــارض.  ــت احل ــا يف الوق مدنن

كــام خلــص هــذا البحــث إىل أن عــدم مشــاركة 
ــة  ــات العام ــة للفراغ ــة الرؤي ــي يف صياغ ــكان احل س
ــة  ــود آلي ــدم وج ــم وع ــا حوهل ــم تطويره ــي ت والت
ــة والرشاف عــى ضــامن  ــة متكنهــم مــن املراقب نظامي
ــيؤدي  ــوب، س ــكل املرغ ــر بالش ــتمرارية التطوي اس
ــا  ــة وأبرزه ــات العام ــك الفراغ ــور تل ــاًم إىل تده حت
أرصفــة املشــاة. إن التعــدي عــى تلــك األرصفــة إمــا 
مــن خــالل اســتخدامها مــن قبــل الدراجــات النارية، 
أو تعــدي أصحــاب املحــالت عليهــا باســتغالل 
ــلبية  ــريات الس ــن التأث ــص م ــا، أو التخل ــزاء منه أج
ــة  ــف اخلارجي ــدات التكيي ــع وح ــل وض ــى مث للمبن
عليهــا أو جتمــع النفايــات فيهــا، يمثــل مــؤرشًا مهــاًم 

ــاركة.  ــك املش ــاب تل ــى غي ع

إن عــدم وجــود أرصفــة مشــاة مالئمــة حتقــق 
احلــد األدنــى مــن متطلبــات احتياجــات املــارة يــؤدي 
ــة كبــرية عــى املجتمــع  ــة واقتصادي إىل أرضار اجتامعي
ــكان  ــي لس ــس طبيع ــر متنف ــدم توف ــا ع ــي أقله املح
الوحــدات الصغــرية )مثــل الشــقق الســكنية( املطلــة 
عــى تلــك الشــوارع، وهــو مــا جيعــل حيــاة العائالت 
ــت  ــد أوضح ــة. لق ــة وحمزن ــا صعب ــابة وأطفاهل الش
هــذه الورقــة أن حتفيــز الشــباب وصغــار الســن عــى 
ــن  ــكنية يمك ــم الس ــدود مناطقه ــن ح ــل ضم العم
عــى  اجلانبيــة  باملــاميش  االهتــامم  تــم  إذا  حتقيقــه 
الشــوارع التجاريــة. إن عمــل تلــك الفئــة املهمــة مــن 
املجتمــع ســيؤدي إىل دخوهلــم إىل ســن العمــل يف فرة 

مبكــرة مــن أعامرهــم وهــو مــا يعلمهــم االنضبــاط، 
وإشــغال وقــت فراغهــم بــام يفيدهــم، وإبعادهــم عــن 
الوقــوع يف املشــاكل االجتامعيــة املتعــددة التــي حتــدث 

ــة.  ــة العمراني ــور البيئ ــبب تده بس

وعــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســة اقرحــت 
حلــوالً حمــددة عــى شــارع معــني يف مدينــة الريــاض، 
ــس  ــول لي ــك احلل ــن تل ــتفادة م ــن االس ــه يمك إال أن
بــل عــى  فقــط  الريــاض  عــى مســتوى مدينــة 
أن معظــم  اململكــة. والســبب يف ذلــك  مســتوى 
األنظمــة العمرانيــة يف اململكــة متشــاهبة ومعظــم 
أيضــًا.  الشــوارع وعروضهــا متشــاهبة  قطاعــات 
ــاهبة  ــاكل متش ــم املش ــون معظ ــذا أدى إىل أن تك وه
ــاءة  ــتمرارية وكف ــدم اس ــل وع ــاب الظ ــًا، فغي أيض
ــر ألي  ــررة للزائ ــاكل متك ــر مش ــاة تعت ــة املش أرصف
مدينــة ســعودية تقريبــًا. لكــن يف مجيــع األحــوال قــد 
تكــون هنــاك حاجــة لعمــل بعــض املواءمــة يف حالــة 
تغــري أحجــام قطــع األرايض أو عــروض الشــوارع أو 
ــا هــو حتقيــق  ــة باملعاجلــة، فاملهــم هن الفراغــات املعني
ــأ إىل  ــي يتنب ــود لوائح ــالل ك ــن خ ــع م ــة املجتم رؤي
حــد كبــري بالشــكل العمــراين املرغــوب حتقيقــه 
ــًا  ــًا وجاذب ــًا آمن ــح مكان ــذي يغلــف الفــراغ ليصب وال

لالســتخدام. 
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Abstract. This research has shown the importance of using Form�Based Code in Riyadh in order to produce 
an attractive and effective pedestrian environment. Since spaces are the leftover after building development, 
then controlling how buildings are developed, and how they interface with surrounding areas, may help in 
creating attractive urban spaces. Tabuk Street, which has been improved by the mayoralty of Riyadh, was 
taken as a case study in this research. The paper shows how the street would be different if a detailed urban 
code was used during its improvement.  The research concludes with alternative solutions, especially with 
regard to traffic and car parking, which represent a major determent to citywide pedestrianization.
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