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 الملخص 

ن حييا الموااي ات  ،المرنيةلميدن  باة المرتبيية  القييم التطييييي  تتناول هذه الدراسة ، وسيبل والطاياص  العمرانيية  مين
 من طالل  قياً لهاتيبي   نموذجا    المملكة العربية السعودية،مدينة الرياض، عاامة  تأطذ  هي  و  . الحضريةادي للمطايرن الت 

 تسيع   سةراالدو  ووادي السلي.  يتها الرصيسة، وطااة وادي حني ةال يضانات السيلية بأود  لمطايرالتادي  سبل  توضيح  
ن األهداف لتحقيق عدد لتحولها إل    ال ر  االستراتيجيةوتوضيح  ،الرياضالوضع الراهن لمدينة الكشف عن ، ومنها  من
 .هذا الشأنفي  تساعدأساليب اقتراح و، مدينة مرنة

ن النتاصج عدد توالت الدراسة إل   :  ما يلي أبرزها من

نقاي  - تعزيزها    وجود  يمكن  األنظمة  للقوة  توفر  منها  مرنة،  مدينة  والمكانيةرياض  واألمن  ،  المبكر  اإلنذار  نظم 
   الحضري. 

تعمل  - أساسية  نقاي ضعف  لمدينٍة مرنٍة    وجود  الرياض  تحولن  الارف  ومنهاعل  عرقلةن  استكمال شبكات  : عدم 
 الاحي، وتدني جودة الهواء، وتزايد االنبعاثات الضارة بالبيصة.

فر   - مرنة لرياض  ال لتحول  استراتيجية    توفر  أهمها  مدينة  ووجود    إنشاء،  ومن  الرياض،  لمدينة  الملكية  الهيصة 
 في البنية التحتية. رد المالية، واالستثمارات  تسلسل هرمي لمستويات التطييي ، وتنويع الموا

مثل وجود طيي فعلية للتادي للمطاير الحضرية،    ، تحول الرياض لمدينة مرنةفي    ظهور قيم تطيييية مضافة   -
 .م2019 -2015المناطي لطية حماية البيصة  ، وإضافة محور التغيرال يضانات والسيولطية إدارة مطاير  ومنها

 الرياض.، مدينة المكانية، األنظمة السيلية، التطييي الحضري واالستدامةالمدن المرنة، ال يضانات  :الدالة الكلمات
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Abstract 
This research is an effort that attempts to analyze the planning values emanating from the 
transformations of urban planning thought in the era of sustainable development, which 
responds towards flexible cities in terms of specifications and urban characteristics 
compatible with the methods of addressing different urban risks and threats. The study 
takes the city of Riyadh, the capital of the Kingdom of Saudi Arabia, as a case study, 
examining the plans and programs related to addressing the potential dangers arising from 
the floods in its main valleys, especially Wadi Hanifa and Wadi Al Sulay. 
 
The study seeks to achieve several objectives, namely: (1) Reviewing the most prominent 
related concepts by explaining the terminology, characteristics, and planning values for this 
transformation, (2) Analyzing the current situation of Riyadh from a strategic perspective to 
dissect the strategic opportunities in the city to work with as bases that can be tracked on 
the approach to a resilient city transformation, (3) To propose mechanisms - based on the 
analysis and diagnosis - to implement the planning approach in Riyadh. 
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The study yielded a number of results, the most prominent of which are: (1) The presence of 
strengths that can be enhanced for Riyadh as a resilient city, such as the availability of 
geospatial systems, urban and cyber security systems and early warning systems, (2) the 
presence of basic weaknesses that work to impede the transformation of Riyadh to a 
resilient city, such as incompleteness of sanitation, low air quality, and increased emissions 
harmful to the environment, (3) Availability of strategic opportunities from which to start in 
the approach to transforming Riyadh as a Resilience city, and these opportunities include: 
the political will and royal directives to establish the Royal Commission for Riyadh City, the 
existence of a hierarchy of established planning levels and modernization plans, 
diversification of financial resources and smart investments in infrastructure, (4) The 
emergence of added planning values within the analysis of the Riyadh transformation to a 
resilience city, such as the existence of actual plans to address urban risks, the issuance of a 
flood and torrents risk management plan since 2015, and the addition of the climate change 
axis to the Environmental Protection Plan (2015-2019). 
 
Key words: Resilience cities, Floods, Urban planning and sustainability, Spatial systems, 
Riyadh City 

  مقدمةال
ن طااص  كامنة للمعمور البشري، عليي  كوننهييا Resilienceفكرة المرونة )  تشتمل   مجموعيية(، بما فيها من
 - بيت الطلييق األول -  ا هي حالة التشابه مع رحم المرأةلألجيال المتعاقبة، كم  ر الحياةستمراالن القيم المادية  م

، المرونة تلك، وب ضل ا ة (2010يحيا منذ ارطة الميالد األول  )النعيم،   فبدون مرونته ما كان لإلنسانن أن
ن المدن    وعوامل أطرى غيرها، مييا فيوبر أزمان غابرة، وفييي حضييارات سييادت ثييم بييادت  عاستياعت كثير من

  والبشرية. اليبيعية الكوارا أثناء تتجاوز أحرج أوقاتها قبها، أنأع

ن زالزل    استياعت أن تتجاوز كوارثهاأمثلة كثيرة، لمدن    توجدوفي العار الحديا   ، أوفيضيياناتبييراكين    وأمن
، ومدينيية الشييلف م1960ومنها عل  سبيل المثال مدينيية أغييادير فييي المغييرب بعييد كارثيية زلزالهييا المييدمر عييام 

ن 83:  2015  ،  بن غضبان، األمر الذي أستدع  إعادة إعمارها في مواضع جديدة )1980الجزاصرية عام   (. ومن
ً   المدن التي تمت بشييرية أثنيياء الحييرب  كييواران دمار لنمييا تعرضييت لييه ميي ، ولكن نتيجيية اليي إعادة إعمارها أيضا

 .1945العالمية الثانية مدينتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان عام 

فييي جميييع  وفي العقود األطيرة تدل كل المؤشرات الكمية، والمراودة عل  تزايد المطاير اليبيعييية والبشييرية 
% طييالل المييدة  275ول العربية وحدها زادت الوفيات الناجمة عن الكوارا البيصية بمقدار انحاء العالم؛ ف ي الد

 (.2016)اإلسكوا،  م1999 -1990عليه طالل المدة  بما كانت ، مقارنة2015 – 2006

 مشكلة البحث

تحديات استثناصية، يؤكدها موقعها الاحراوي، كما ترتبي تلك التحديات بأنميياين التطييييي مدينة الرياض  تواجه  
تلييك تبييين    وميين الشييواهد التييي.  التاييدي لمطيياير ال يضييانات السيييلية  وطاايية سييبل  سييتدامة،  وممارسات اال

ن كارثة لل يضييانات السيييلية عييام   التحديات م، إذ تجيياوزت معييدالت األميييار حينهييا الكميييات 2013ما حدا من
ن النادر جداً تسجيلها، وفضالً عن ذلك    ،بالمدينةإدارة المطاير سبل قاور في  يوجدالعادية، وبقراءات كان من

ن أبرزها :   ، وقاور ممارسات التطييي رضرااألتقليل في أسلوب االستجابات وردة األفعال    عل   عتماداالومن
 & Ledraa)ال علية للتنبؤ المسبق بالمطاير، واالكت يياء بعمييل االحتيايييات الميلوبيية زميين حييدوا الكارثيية 

Ghamdi,2019 ،) ا تييوفره تقنيييات أنظميية المعلومييات المكانييية والجيوتقنييية والطييراصي وعييدم االسييت ادة مميير
ن توفرها  -الت اعلية   ويضيياف إليي  كييل ذلييك، محدودييية المييوارد المطاايية ،  قييراراتالفي اتطيياذ     -بالرغم من

تأهيييل ير وهندسييية المرتبييية بتيييولمشاريع مواجهة مطاير السيييول، وقليية ميزانيييات الدراسييات والتايياميم ال
 (.2019)الرشيدي والزامل،  المشاريع ذات العالقة في األجهزة البلدية

تحييول  استراتيجيةفي سؤال رصيس: ما القيم المضافة ضمن  الدراسةهذه  مشكلة    اوغيمكن  وبناًء عل  ما تقدم  
ن ال يضانات السيلية بأوديتها مرنة في امدينة  لمدينة الرياض   وادي حني ة  الرصيسة،لتادي للمطاير المحتملة من
 ووادي السلي؟ 
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 أهداف البحث

 ها.طااصاو المرنةلمدن المرتبية بام اهيم الأبرز  تناول -

 مدينة مرنة.لتحولها إل  ال ر  االستراتيجية وتوضيح  ،مدينة الرياضالراهن في  الوضعالكشف عن  -

 مدينة مرنة.إل  الرياض  تحولللمساعدة في وضع بعض المقترحات   -

 البحثموضوعات منهج ومنهجية عرض 

في طمسة محاور، تبدأ بالمقدمة المنهجية، ثييم اإليييار موضوعاتها    ، وتعرضالوا يتستعين الدراسة بالمنهج  
اإليييار التحليلييي لمناقشيية اليينهج الم هومي، فاإليار الوا ي للمعييات المكانييية بمنيقيية الدراسيية، وبعييد ذلييك 

 المناقشة واالستنتاجات والتوايات. االستراتيجي لتحول الرياض لمدينة مرنة، وفي األطير

 اإلطار المفهومي في ضوء وسم الورقة   1

 مضامين القيمة المضافة كمرتكز رؤية استراتيجية التحول نحو المدن المرنة 1/1

قابلية النظريات يعكس مدى    اآلونة األطيرةفي    بكثرة ( Resilient Citiesإنر شيوع مايلح المدن المرنة )
و  التطيييية المايلح،  التيبيقللتيور  يرح  تم  في  وقد  مرة   Crawfordبواسية  م  1973  عام   ألول 
Holing    كمايلح ايكولوجي( يتمحور حول القدرة التكي ية مع البيصةHussein,2016  وعل  هذا األساس .)
التقليدي غير مواكبة، مثل التطييي    التي أابحتأوجه الطلل  تنادي باالستجابة لمطتلف    نظريةمقاربات    وجدت

 (. Hussein,2016) معموالً بهمما كان  غير ذلك المركزي أو الطيي أو 

القدرات  األطرى مثل:العناار، فضالً عن مدى تيبيق معاييراالستدامة وتعتمد مقومات التحول لمدن مرنة عل 
للمطييين،األفكارو  ال نية والسياسات   اإلبداعية  المتاحة،  المالية  واإلمكانات  والمجتمعية،  اليبيعية  والبيصة 

إل    ويضاف  بها،  المعمول  الج  كل الحضرية  األنظمة  توظيف  مدى  ويذلك  الذكية،  وقدراتها  عد يومعلوماتية 
ن طالل االستثمار فيها وتوفير ن األاول التي يمكن أن تساعد في انع القيمة المضافة من بنية   العنار األطير من

 (. 1-(. )شكل2018،  بن غضبانتحتية مادية مالصمة لها )
 الحضرية واالستدامة المرونة لعناار توضيحيرسم  (1شكل )

 

 الباحا : المادر

 للمدن المرنةمبررات التحول  1/2

 الكثير منهييا تقييعتأكيد، طااة أن أمر ال يحتاج ل ير المناطيفي جميع العالم من تأثيرات التغما تواجهه المدن   إن
مياه واألعااير وتيارات العل  الواجهات الساحلية، أو قرب شوايئ األنهار المعرضة لمطاير ارت اع مناسيب 

غييير  باورة( وال يضانات الم اجصة واالنهيارات األرضية، وتدفق مياه سيول األميار Tsunamiالمدر العالية )
زادت الوفيات المسييجلة نتيجيية الكييوارا البيصييية   العربيةفي المدن  و  (.2017وآطرون،  فرج هللا  )قابلة للسييرة  

، وهي أرقام م1999 – 1990، مقارنة بما كانت عليه طالل المدة  م2015  –  2006طالل المدة    %275حوالي  
ن المسييؤولية،  ل إليي  وضييع بييرامج مدروسيية، فييي إيييارتشير إل  ضرورة عمل التدابير الالزميية فييي التحييو ميين

 (.2016ييي المرن والمستدام )اإلسكوا، والتط

 الموجهات التخطيطية للمدن المرنة 1/3

(، فبالنظر لتوسعها المستمر طاايية فييي Systems of systemsتعد المدن في الوقت الحاضر نظماً للنظم )
سياسييات التطييييي ومع تيور    (،2017)فرج هللا وآطرون،  والوظي يةالحضرية    هانظمتعقد  يزيد  ،  الدول النامية
 .، وهو ما يعبر عنه بمقدرة المدن عليي  الاييمودمواجهة المطايرفي  مرونة  م هوم  إدطال  تم    هوأدواتالحضري  
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مطايرهييا تقيياوم  عليي  م اومييةالمجتمعات اإلنسانية التي عند تعرضها للمطاير   ويقاد بذلك قدرة المنظمات أو
ن نتاصجها السلبية، وفي التوقيت المناسب عن يريق األساليب ال عالة فييي الح يياظ والت  الم اجصة، عافي التدريجي من

 (.1-(. )جدول2017عل  المنشآت وترميمها لتؤدي وظاص ها األساسية بيسر وك اءة )الدبيك، 
 

 المرونة ضمن بعض موجهات التطييي الحضري المستدام مناظير( 1)  جدول

 منظور المرونة التطيييية: 
 تنوع نظم التادي للمطاير/ التنوع االقتاادي/ الح اظ البيصي/ الحوكمة/ الشراكات/ الحلول االبداعية 

المنظور الحيزي   المنظور االقتاادي  منظور االستدامة الحضرية 
 )ال راغي( 

ك اءة   التادي للمطاير معرة عل  القد
 األمن الحضري 

االقتااد المعولم مع الح اظ عل  محلية  
 اليابع والهوية  

الحيز المادي  
 واالفتراضي  

ستعماالت  االجميع  التقنية الذكية  واالقتااد المعرفي   استمرارية البرامج التنموية 
 العريضة 

   برامج االبتكار االقتاادي تعزيز  حماية التنوع االحياصي والحياة ال يرية

  جذب االستثمارات   معايير التعمير األطضر والمستدام 

الياقات المتجددة وأنظمة النقل المستدام  توليد الوظاصف      

 2016باالستناد إل : الجار هللا والغامدي، الباحا المادر: 

 وعمليات المدن المرنة المكانيةاألنظمة  1/4

وقييد اعتمييدت عليي          ،  وممارسيياتها  المييدن المرنيية  م يياهيم  تناولييت  األطيييرة دراسييات عديييدةنشرت فييي السيينوات  
وقد تييم   المطتل ة في منايق إجراء تلك الدراسات،من أدوات وامكانيات لعمل البرامج    المكانيةما توفره األنظمة  

 (. 2 -)شكلن النماذج النظرية اقتراح العديد من  الجانبفي هذا 

 المطاير الحضرية  معللتعامل  جيومكانينموذج  ( 2شكل )

 

 2019الرشيدي والزامل، المادر: 

التنبييؤات و إلنتاج النماذج الرقمييية،  المكانيةوالواقع أنه ينبغي عمل عدة طيوات عبر ما توفره أدوات األنظمة   
ن تلييك األدوات عليي  الطااة بسيناريوهات التادي للمطاير الحضرية بما فيها مطاير ال يضانات   السيلية، ومن

( لتحليل نماذج االرت اعات الرقمية، وأدوات التحليل 3D analysisسبيل المثال: أدوات التحليل ثالثي األبعاد )
( لدراسة شبكات وأحواض التاريف الميياصي، واسييتطدامات األراضييي، Spatial analysis toolsالمكاني )

(، ويضاف إليي  ذلييك أدوات Morfo-hydrological characteristicsوالطااص  المورفوهيدرولوجية )
( أثناء الدراسات والمسوح الحقلية لراد المطاير وتقييم آثارها Visual analysis toolsالتحليل الباري )
وتييرجيح أفضييلها  ،التطيييييية في مرحلة انتطاب البييداصل(، وتساعد كل هذه األدوات 2019)الرشيدي والزامل،

 2-)جييدول  .(2019الزامييل،  و)الرشيييدي  والتنبؤ بكمياتهالكوارا السيول وال يضانات  ع المعرضة  قلتحديد الموا
 (3 -وشكل

   نهج وإجراءات التطييي الحضري المستدام للمدن المرنة( 2جدول )

 إجراءات التطييي المرن    آليات االستجابة  حوكمة المدن واإلقتااد 

اظهار تااميم مرنة للمنايق  التنظيم االعدادي لقدرات  
والعمرانية والطدمية وال ضاءات  

وجود ضمانات للتوقع واالستجابات المرنة  
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 وال عالة للمطاير  ومعابر الحركة وغيرها يرق الامود 

رسم سيناريوهات ممكنة  
 التيبيق بمنهجية التطييي 

تاميم طيوي وحدود حماية مرنة   
 للمواضع اليبيعية

سرعة عمليات تجاوز آثار المطاير  
 والتعافي وإعادة اإلعمار بأساليب أفضل 

برمجة اإلمكانات المالية  
 ومعرفة بنود ارفها 

  مأسسة قدرات الامود وتعزيزها

  تحليل قدرات المجتمع وفهم امكانياته  

بالتااميم المرنة تأهيل البنية التحتية     

 2017،نقالً عن: الدبيكالباحا بتارف المادر: 
 الماصي  أحواض التاريف  نظم لمنهجية اطتيار توضيحي نموذج ( 3شكل )

 

 .2016آل سعود، المادر: 

المنهجية   هذه  الحرجة أعمال    أعالهبالشكل  وت يد  للمنايق  البيانات  جمع  مراحل  في  الحضري،          التطييي 
 .للمشروعوتحليلها الطتيار أفضل البداصل المحتملة لمطاير ال يض الماصي أو

 تصنيف المدن من خالل خصائص وقيم المرونة التخطيطية 1/5

المواءميية بييين المنييا ،  ،مثييل  في التاييميم  معايير االستدامةالتطييي الحضري إل     فيلمرونة  تستند تيبيقات ا 
زيييز أنميياي ، واستطدام النقل المستدام لتعالحيويوموقع المدينة، واالعتماد عل  الياقات المتجددة، ودعم التنوع  

 تانيف المدن من حيا طااص  المرونة التطيييية عل  النحو التالي: ومن الممكن الحياة الاحية للسكان.

 (Resilient Cities to Sustainability Practicesتدامة )المدن المرنة في ممارسات االس -أوال  

السييتطدامات   ءة التوزيييعك يياتحقيييق  فييي تايياميمهم، مثييل  المييدن المرنيية    يسع  المطييون لتيبيييق مواايي ات
عبيير وسيياصي النقييل  أنحاءالمدينييةكييل ل إمكانييية الواييول(، مييع Compact formفييي شييكلن مييدمج ) األرض
واستطدام   ،والن ايات  تقليل التلوا، والمتاحةاإلمكانات  جميع  استغالل  ، بحيا يتم  المشاةتيسير حركة  و  ،المطتل ة

هوييية عليي     فيهيياويحييافظ    ز الشييراكات المجتمعييية،وتعييزالسييتدامة،  تييرتبي بافي بيصيية  الياقة النظي ة والمتجددة  
 (.2010)يوسف،تمعالمج

 ( Safe Citiesالمدن اآلمنة )  -ثانيا  

مؤشراً حضييرياً   49وعل  سبيل المثال هناك    ات،مؤشرعدة طااص  والمدن المرنة  والمدن اآلمنة    يجمع بين 
هييي مؤشييرات األميين  ،أربعة قواصم رصيسييةعل  ، وتتوزع تالح أن تيبق عل  المدن المرنة  لقياس المدن اآلمنة

افر البنيي  التحتييية (، واألمن الطا  بتوHealth security(، واألمن الاحي )Digital securityالرقمي )
(Infrastructure security( واألميين الشطاييي ،)Personal security وجميعهييا تييدعم ،)أسيياليب 

 (. Morray & Clague, 2017) تحترم اإلنسانبيصة حضرية للمطاير في التادي 

مكانييية، لتعزيييز األميين ال اليينظمالمعلومييات، وا نظييم المرنيية بمييدى توظيييفاآلمنيية ووترتبي االستدامة في المدن  
من قبييل المطييييين  المشيدةللبيصة متكامل الجانب يتم وضع تاور ، وفي هذا (Cyber securityالسيبراني )

نشيير ب (Urban safety and securityاألميين واألمييان الحضييريين ) ، بما في ذلك معيياييروأاحاب الشأن
 (.2010، بن غضبان)المبكراإلنذار أجهزة و طدمات اليوارئ

 خصائص المدن المرنةو العمرانيالطابع   1/6
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 ذكرهييياميييا  ومنهيييا، عييين غيرهيييا لميييدن المرنيييةا فيييي طاييياص  التيييي تمييييزمتعددة تيييؤثر توجيييد عنااييير 
(Carmona,2003) ،مرانييية، وأنميياي : أنميياي الشييبكات اليرقييية، والتطييييي العييام لهيكييل البنييية العوهييي

(. وهناك عدد من االعتبارات التطيييييية التييي Hussein,2016واالستدامة، والمتانة )،  استطدامات األراض
ن أهمها: معايير الموقع المستدام، واطتيييار الموقييع  ينبغي مراعاتها في التااميم التن يذية للمنايق الحضرية، ومن

          ييية كييالمواقع الجديييدةاشييترايات التعمييير، وأهمهييا عييدم البنيياء فييي مواضييع المطيياير البيصمييع تيبيييق المالصييم 
ن الميييارات، ودفيين الن ايييات، والمواقييع المايين ة تحت عملة التيويراألراضي    أو كمواصييل ، والمواقع القريبة من

والمسييند،   السييدحانللحياة اليبيعية، واألراضي الواقعيية عليي  مجيياري األودييية واألنهييار والمسيييحات الماصييية )
 (.3-(. )جدول2017

 التطيييية التيبيقية للمرونة والنظرية   ألساليبلموجز( 3جدول )

 النهج التيبيقية النهج النظرية  األفكار والم اهيم

االستجابة والتعافي من  
 المطاير 

العتبيارات   مناسيبإعياء وزن ترجيحيي  
 أنسنة المدينة 

 نظم   الدفاع المدني ذات الك اءة العالية 

إمكانيييية تحيييوير المطيييييات والتاييياميم  اإلستطدامات المدمجة 
األزميات وللتكيف مع المتغيرات العمرانية  

 اليارصة والمستجدة

 إظهار االستعماالت المدمجة  

ضمان الواول الميسر لجميع   االستيعاب المرن للقيم المجتمعية  التكرارية الوظي ية 
 الطدمات 

التنوع المرن للوظاصف   األهييداف فييي إمكانييية الواييول لعييدد ميين  
 البداصل التطيييية المنتطبة

تدرج الكثافات العمرانية والتنوع  
 الباري مع طي السماء 

ادميياج البييداصل التطيييييية ألفكييار التنييوع  التطييي الذكي 
المييدمج للوظيياصف المسييتهدفة بالمطييييات 

 والتااميم الحضرية

االرشادات الواضحة في حالة حدوا  
  األزمات أو المطاير والتهديدات 

 اليارصة 

استيعاب إلالمرجح  لية البديل التطيييي  قاب  االستدامة 
أكثر من مهدد في توقيت واحيد )تايريف 

 السيول وطدمات اإليواء مثالً(

واألنظمة الذكية  المكانيةاألنظمة    

التوزييييع الحييييزي )ال راغيييي( للعنااييير  األمن الحضري 
العمرانييية وفييق معييايير نياقييات الطدميية 

 تأثيرهاوحلقات 

التأثير الملموس للشراكات ومطرجاتها 
 رفاهية السكان عل  أرض الواقع 

 الرؤية االستراتيجية  

Reference: Hussein, M., Mahdi (2016). The Effect of Resilient Urban form on the 
Resilience of City:492-493. 

 في مدينة الرياضلألودية الرئيسة لفيضانات السيلية اإلطار الوصفي للمعطيات المكانية بخصوص ا 2

 ونظام الجريان السطحي لألودية مدينة الرياض 2/1

ه يتوسييي كييل منييايق المملكيية تقريبيياً،  مدينة الرياض هي عاامة المملكة العربية السعودية، ويتميز موقعها بأنيير
  45̊´ 57˚درجة شماالً، وبين طيي يول 25´ 12و   24̊´ 15وعل  وجهن التحديد تقع فلكياً بين داصرتي عرض 

(، 2018)الضييبايي والحربييي،  متيير فييوق مسييتوى سيييح البحر  600 يياع   درجة شرقاً، وعل  ارت   47´  00و  
ن أكثرن المدن العربية، والشرق أوسيية التي تشهد اتساعاً حضييرياً، والييذي حييدا عبيير ق ييزات  وتُع يدُّ الرياض من

نتج عنها هذا االتساع في رقعتها الجغرافية وأعداد سكانها، سيرما لو وضع في االعتبييار   عمرانية وسكانية واسعة
ن أكبيير   العوااييمالمدة الزمنية التي حدا فيها هذا التيور السريع، وتعيد مدينة الرياض في الوقييت الحاضيير ميين

 (.2016مة )العياف، الاحراوية من حيا المساحة في العالم،  وبعدد سكان يتجاوز حدود السبعة مليون نس

وتتموضع مدينة الرياض بين عدة أودية، وعل  رأسها واديين أكبرهما يوالً وادي حني ة، وأما الثاني فهو وادي 
ن شمالها حتالسلي، والذي يقيع مد بيول مصة كيلومتر تقريبيياً   ،  موضع طشم العان جنوبهاينة الرياض يولياً من

ياً لسيييول األجييزاء الشييرقية للمدينيية، حتيي  شييمال ميييار الملييك طالييد (، وهو يمثُل مجرى يبيع2016)العياف،  
ن األودية المشكلة لمنظومة التاريف والجريان السيحي للمدينة، وادي لبن، ووادي األيسن، والذي  الدولي، ومن

، ووادي بنبان، ووادي نمار الذي يجري باتجاه الشرق حت  مابه في وادي حني ة وب لمسافةينحدر باتجاه الجن
 (.4-(. )شكل 2014مقابل أعالي حي من وحة )الحميدي،
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 شبكة الجريان السيحي واألودية في مدينة الرياض (  4شكل )

 
  االلكتروني لموقعد عل  الطراصي والمرصيات ال ضاصي في االباحا باالعتماالمادر: 

https://earthexplorer.usgs.gov/ 

 حول الفيضانات السيلية بمدينة الرياض ومخاطرهالمحة   2/2

ن الظواهر الهيدرولوجية التي تحال نتيجيية يعرف ال يضان السيلي   للمجاري الماصية الداصمة أو الموسمية، بأنره من
، أو نتيجة لتساقي مياه األميار الغزيرة، أو زيادة حجم المياه، وفيضها في كميات المياه الغامرة لألراضي  كمترا

(، وبالنسييبة لمدينيية 2017المجاري الماصية بما يؤدي لتجاوز جريان المياه لكمياته المعتييادة )ميلييك والجزاصييري،
ن السنوات  الرياض تعيد ال يضانات السيلية ظاهرة متكررة كل مدة زمنية ن  ، وليس ذلك فحسب، بل أابحتمن من
ن طسيياصرمادية ي ه ميي تطليي ، بييالنظر إليي  مييا  األميييارالظواهر المقلقة للسليات البلدية وسكان المدينة أثناء موسييم  

إنسانية ال تقدر بثمن، وعل  سبيل المثال يمكيين اإلشييارة إليي  كارثيية ال يضييان السيييلي بالمدينيية فييي سيينة كبيرة و
له بعض   طيا كان من أبرز نتاصجها ما تعرضمليمتراً،    60، وبمعدالت تساقي عالية جداً بلغت حوالي  م2013

ن مطاير الغييرق، وايياحب ذلييك مظيياهر انزالقييات   التربيية، وانجرافهييا فييي بعييض السكان عبر أن اق المدينة من
(. 2017والجزاصييري،  ميلييكمنشييآت والمبيياني )كبيرة للالمنايق نتيجة السرعة الهاصلة لل يض الماصي، وأضرار  

 (.4-)جدول 

وتاييميمية فييي كثيييٍر تطيييييية عل  وجود أدلة حقيقية لمعضالت   المذكورةولقد برهنت كارثة ال يضان السيلي  
ن منايق مدينة الرياض، وذلييك بعييض   سييكنية بمطيياير تلييك الكارثيية، وشييهدتبتييأثر المجيياورات واألحييياء ال  من

ن مكان تجمعات هاصلة للمييياه اسييتمرت لعييدد  اليرق الرصيسة وتقايعاتها، وطااة قرب مواقع األن اق في أكثر من
ن األيام، وهي المنايق التي ما تزال ضمن التانيف كمنايق حرجة لمطاير تلك ال يضانات )شكل  (.5-من

 
 لل يضانات السيلية في مدينة الرياضاليبيعية والبشرية العوامل ( 4جدول )

 العوامل البشرية  العوامل اليبيعية

 التوسع العمراني نحو بيون األودية  العوامل المناطية )التغير المناطي( 

 العوامل التضاريسية وتشمل: 

شكل أحواض التاريف  -  

أحواض التاريف  مورفومترية  -  

كثافة التاريف )التشعبات الماصية( -  

انحدار أحواض األودية  -  

قلية الياقيية االسيتيعابية لقنييوات التايريف مقارنيية بكميية األميييار 
الساقية وغير المتوقعة مما يؤدي إل  تجمع المياه وتغيير مساراتها 

 ً  أحيانا

السيول بناء الحواجز االسمنتية أو غيرها مما يعيق   

 القاور التطيييي في: 

عدم انشاء قنوات تاريف مناسبة لمياه السيول بالمطييات   -
 السابقة 

ية   عدم المراعاة الكاملة للطااص  الجيولوجية والجيومرفولوج -
في المنايق أثناء مرحلة تيويرها  لألرض  

 ( 2017والجزاصري ) ميلكو ، (2014والعتيبي )(، 2006بتارف نقالً عن: اإلحيدب )المادر: 
 
 
 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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 2013امتالء بعض األن اق بمدينة الرياض نتيجة ال يضان السيلي عام ( 5شكل )

 
https://images.app.goo.gl/SCiwqGWTatzbfPJX6  Reference: 

الحرجيية أو المعرضيية لمطيياير ال يضييانات السيييلية بمدينيية الرييياض، ومن المهم اإلشارة إل  أن جميع المنايق  
وبحسب الدراسات والبحوا التي تم إجراؤهييا، تقييع بييالقرب واديييي حني يية والسييلي، وأفرعهمييا، وهمييا الواديييان 

تتركز فييي األحييياء السييكنية الواقعيية فييي النييواحي   الرصيسان للمدينة كما سبق القول، ما عدا منايق حرجة معينة
رقييم  مطييرج المالية، مثل حي التعاون، وحي المايف، والمنايق الواقعة في النواحي الجنوبية الشرقية عل  الش
 (.7 -شكل، و6 -الطرج الجديد )شكلالرياض بين اليريق الداصري الجنوبي، ويريق  18

 المنايق الحرجة لل يضان السيلي في مدينة الرياض ( 6شكل )

 

 2014 العتيبي،المادر: 

 
 مدينة الرياض في حواض الماصية  باأل ةالسيلي  اتتانيف درجات الطيورة لل يضان ( 7شكل )

 

 2017محمود،المادر: 

 

 لمناقشة نهج تحول الرياض لمدينة مرنة  اإلطار التحليلي 3

 مدى وجود صفات وخصائص مدينة مرنةالوضع الراهن لتحليل   3/1

 ميين طيياللوالمهييددات، نقاي القوة والضعف وال ر  معرفة األمر يتيلب الدراسة لتحقيق الهدف الرصيسي لهذه  
مدينيية لرييياض الفي بناء تاورات تحول  وذلك باإلست ادة منه(، SWOT analysisجدول التحليل الرباعي )

 (.5 -)جدول  مطاير ال يضانات السيليةطااة وللمطاير المتنوعة،  لتاديفي  ا  من امكاناتهامرنة، ويعزز 
 
 

https://images.app.goo.gl/SCiwqGWTatzbfPJX6
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 التحليل الرباعي للوضع الراهن بشأن الرياض مدينة مرنة ( 5جدول )

 المهددات  ال ر  نقاي الضعف  نقاي القوة 

إيييالق طييية حديثيية إلدارة 
ال يضانات لألوديية الرصيسية 

 بالمدينة

عدم استكمال شبكة الارف 
 الاحي

اإلرادة السياسيييية المتمثلييية 
باييييدور القييييرار الملكييييي 
بإنشاء الهيصة الملكيية لمدينية 

 الرياض

التبيايؤ فيي ت عييل األنظميية 
واشيييترايات البنييياء جيييوار 
األودييية ومنعييه تماميياً فييي 

 مجراها 

 المكانييييييةتيييييوفر الييييينظم 
 والجيوتقنية

تييأطر وجييود أنظميية مرنيية 
للنقييل العييام فييي كييل انحيياء 

 جاورهاالمدينة وما 

للريياض  الداعمة  الشراكات 
 كمدينة مرنة

عييييدم اسييييتكمال مشيييياريع 
االسيييييييتدامة الحضيييييييرية 
 الموضوعة حسب البرمجة

وجييييود منظوميييية لألميييين 
الحضييري والييدفاع المييدني 

 واإلنذار المبكر

عييدم تييوفر جسييور لعبييور 
المشاه عبر مسارات يويلية 
 لليرق والشوارع بالمدينة

الدراسيييييييات والبحيييييييوا 
 الراينة

المسييييييؤوليات  تضييييييارب
بطايييو  مراقبييية جيييودة 
البيصييييية، وإدارة المطييييياير 

 الحضرية

انط يياض معييدالت الجريميية 
بأنواعهيييييا وتيييييوفر نظيييييم 

 مكافحتها

عييدم اسييتكمال نظييام إعييادة 
 تدوير المطل ات الالبة

التيور المسيتمر فيي الينظم 
 التقنية 

العراقيل الطااية بسياسيات 
تحسييين المشييهد الحضييري، 

 وبرامج أنسنة المدينة

أنظمييية معالجييية المطل يييات 
 ألجزاء كبيرة من المدينة

يغيان سلوك االعتماد علي  
 النقل الطا 

تيييوفر البيييرامج األكاديميييية 
والطبييييييييراء والبييييييييرامج 
األكاديمييية والمهنييية لتنمييية 

 القدرات

 المشيييييياريع االسييييييتثمارية 
أو التيييي يحتميييل الضيييارة، 

فييي  ضييررها عليي  البيصيية
واجهيييات وجيييوار األوديييية 

 والشعاب

نظييييييام إدارة المطل ييييييات 
 المنزلية والمستش يات

ال قر المياصي والسيلوك غيير 
 الرشيد في هدر المياه

الحاليية  الهرميية  المستويات 
للتطييييييي واسييييتراتيجيات 

 تحديثها

 عييدم االسييت ادة ميين قييياس
آراء السييكان حييول بييرامج 

 ومشاريع المدينة.

انط يياض نسييبي لمؤشييرات 
معييدل التنقييل اليييومي بييين 
السييييكن وأميييياكن العمييييل 
والطيييييييدمات والتسيييييييوق 
)المرايييييييد الحضيييييييري 

 (2018بالرياض، 

تدني جودة الهيواء وارت ياع 
معييدالت انبعاثييات الكربييون 

 والجزيرة الحرارية

تنيييييوع الميييييوارد الماليييييية 
واالسييتثمارات الذكيييية فيييي 

 البنية التحتية

 

الطدمات التعليمية والاحية 
والمرافق وفق معايير جييدة 

 وميورة

قليية المسيياحات المطاايية 
 للشباب

  

وجييييود متيلبييييات جيييييدة 
لعناايييير أنسيييينة المدينيييية 

 واستمرار برامجها.

   

 الباحا المادر: 

 اإلجراءات والبرامج المنفذة للتصدي لمخاطر الفيضان السيلي ضمن تحول الرياض لمدينة مرنة 3/2

تحويل   يعدمدينة مرنة. وللرياض  ل ر  االستراتيجية  ن المهم اإلشارة ل، فمن (5جدول )بالالمعلومات  استناداً إل   
هييذا الجانييب،  المهمة في لقراراتا م من1/11/2019الهيصة العليا لتيوير مدينة الرياض إل  هيصة ملكية بتاريخ 

المطاايية للبييرامج دعييم الميزانيييات المالييية البلدييية، و إدارة الشييؤونقييدرات المدينيية فييي وباالمكييان تعزيييز 
 والمشاريع.     

الرييياض  لتحييول فراييةتشكل هي األطييرى  ،2030استراتيجية مدن المستقبل في رؤية المملكة محاور    أنكما  
محييددة بسيينوات قايييرة لقياعييات التحييول الييويني، وميين بييرامج ال  مجموعةالمحاور  تلك  تضم  ، ومدينة مرنةل
ن المؤكد أنومؤسسات الدولة والقياع الطا المطتل ة  لمجتمع  ا واول إل  للفرااً استراتيجية   ذلك يشكل  . ومن

 البييرامجالعديييد ميين  وجييودب  مييع العلييم، المييدن المرنيية والمسييتدامة مؤشييراتو مقيياييس فيييمرضييية مسييتويات 
 ومحافظاتهييا منيقيية الرييياضالمطيييي الشييمولي ل ضييمن مراحييل تن يييذفي قيد اإلنجيياز    أو  والمشاريع التي تمت
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ً   (.8  -)شكل ، إذ تقسييم مدينيية الرييياض إليي  تعمل بك اءة أثناء الكوارا واألزميياتأمنية    إدارة  توافر  وهناك أيضا
 (.2018شرية )الضبايي والحربي، منها مركزكل منيقة في  ، ويوجدمنيقة أمنية 27

 الرياضالمطيي الهيكلي لمدينة ( 8شكل )

 
 2016المادر: الشيخ،                                            

 سييتة محيياور  وتضم،  م2019-2015الطية التن يذية لحماية البيصة بمدينة الرياض  فهناك  وباإلضافة إل  ما ذكر  
جودة الهواء وإدارة الن ايييات، ومييوارد المييياه والتربيية، وإدارة المييوارد اليبيعييية   هي،و  البيصيةالستدامة  با  ترتبي

 والتنوع اإلحياصي، واإلدارة البيصية، والتنمية المستدامة والتغيرير المناطي. 

ن البرا  عدد  ن ذتعية والتنوع اإلحياصي،  وبالنسبة لمحور إدارة الموارد اليبي  مشييروع التأهيييل البيصييي  مثل  ،مجمن
وادي الحيسية، وأعالي   حافظة عل  المحميات اليبيعية فيالممشاريع  ووادي السلي وروافدهما، و  لوادي حني ة،

، مدينيية الرييياضتيييوير منيقيية البحيييرات فييي جنييوب  مشييروع  ، ورالحيياص  منيقيية  وادي لبن، والعمارية جنييوب
عاب كماارفمشروع  و  يبيعية للسيول واألميار. حماية واستغالل األودية والشرن

وادي السلي أنموذجييان للمطييييات الشيياملة مشروع التأهيل البيصي لويُعيد مشروع التأهيل البيصي لوادي حني ة و 
االسييت ادة وفي ن ييس الوقييت  ،  بيصةالالح اظ عل   و  ير ال يضان السيليتادي لمطاالتي تهدف إل  ال  ،والتيويرية

إزاليية زراعيية وتنسيييق مجييرى الييواديين بعييد  ،وشييملت عمليييات هييذين المشييروعينمنهما كمتنييزهين يبيعيييين،  
، معينييةة ييي بمعييايير بيص الترفيهي، وفتح المجال لالستثمار اومعالجتها ، وانشاء قنوات مياه داصمة الجريانالمطل ات

عاب   (.2015لمطتل ة )الهيصة العليا لمدينة الرياض، الن ايات االتي أغلقتها وإعادة تأهيل وفتح الشرن

اً لمشاريع التنبييوء ، مثاالً واضحطية مراقبة التساقي الميري وال يض الماصي بوادي حني ة ووادي السليوتمثل   
ن طالل تاميم منظومة شبكية للمراقبة  ،بالمطاير ، وقييياس وجمع البيانات الطااة بكميات األميار وتحليلها ،من
ً  الهيصة العليا لتيوير مدينة الرياض )الهيصة عتبر(. وت9-)شكلشدة التدفق الماصيمناسيب   ( هي الجهيية الملكية حاليا

فييي   ، وأبرزها لجان اليوارئ، والمديرية العامة للدفاع المدنياألطرىا الموضوع مع الجهات  المسؤولة عن هذ
 (.2015رياض، )الهيصة العليا لمدينة ال أمانة مدينة الرياض

 ( 2018حاالت مناسيب التدفق الماصي في وادي حني ة )(  9شكل )

 
 2016،مدينة الرياضلالملكية الهيصة االمادر:                               

 المناقشة واالستنتاجات وتوصيات الدراسة 4

 مدينة مرنةلمناقشة إجراءات تحول الرياض  4/1

الطيييي العملييية اسييتمرار  المهييمن فميي في ضوء ما تم تناولييه حييول تحليييل الوضييع الييراهن فييي مدينيية الرييياض 
نييذكر ، واألمييرتقف أمييام هييذا  التي  والاعوبات  التحديات    طااة في ظل  ،مدينة مرنةلتكون الرياض  ومتابعتها  
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 ،األطيييرة  ال تييراتطييالل    الميريقي  مؤشرات الراد الكمي لبيانات التغيرير المناطي، والتسا، ما تدل عليه  منها
  (.2017)محمود، الجافة عبر شبكة األودية تكرار السيول  بإحتمال

، فضييالً عيين سييلوك الحكومييية والطااييةجهييات المهنييي لل  السلوكب  وهناك اعوبات في تيبيق االستدامة ترتبي
، مييا في هذا الجانييب. وطير مثال بيصةالو تارفاتهم المؤثرة في استدامة وعيهم أأن سهم في الرياض  مدينة    سكان

مدينيية الرييياض، فييي    السييتدامةبا  تتعلق، بوجود مشكالت حقيقية    (2017)  السدحان والمسندأشارت إليه دراسة  
ن استعمال للمعيار اضعف تيبيق اشترايات االستدامة في    وأهمها لقياسي قياع البناء والتعمير؛ فبحسب ما تم من

LEED-Leadership in Energy &Environment Design فييروقذات م الطييروج بنتيياصج ، فقييد تيي 
نظميية التعمييير بالنسييب المتدنييية لتقييويم اسييتدامة أ  تتمثييلبين الوضع الراهن والوضع المرغوب، وهي    واضحة  
والياقة والغالف الجوي، والبيصة الداطلييية، لموقع المستدام، واستطدامات المياه،  من حيا معايير القياس ل  والبناء

 .(2017م)السدحان والمسند، والموارد و الماادر، واإلبداع في التامي

أن مييع اإلشييارة  ،  المتيياح ميين المييياه الجوفييية  هييدرمييا يتعلييق بتحديات تحول الرياض لمدينة مرنيية    وما يزيد من
وهييذا ،  كمييا هييو معلييوم  منيقيية اييحراوية ذات فقيير ميياصيمسييتدامة لوقوعهييا فييي  مياه  ماادر  المدينة ت تقرإل   

ميين حجييم   تزيييدتييتم أنشييية متنوعيية    باإلضافة للسلوك العام للسييكان بعييدم االسييتطدام غييير المرشييد للمييياه. كمييا
كيلييو وات  24000مليون متراً مكعباً من المياه، كمييا تسييتهلك   2.5المشكلة، فالمدينة تستهلك يومياً ما يزيد عن  

هييي، قييياع   اهيي التييي تسيياهم في  الرصيسييةفالقياعييات  ظاهرة التلييوا الجييوي  لكهرباصية.  وفيما يتعلق بمن الياقة ا
، أمييا %22، وقياع التشييد والاييناعة بنسييبة %24، وقياع النقل بالسيارات بنسبة %53الكهرباء والياقة بنسبة 

ن 2016)الشيخ، من نسب هذه االنبعاثات  %1  يساهمان بنسبة  قياعا اإلسكان والطدمات العامة ف  نتاصج(، وكان من
شييأنها فييي ذلييك شييأن  (Thermal islandمدينة الرياض تعيش تحييت جزيييرة حرارييية ) كل ذلك إْن أابحت

 الظاهرة. ن سالعالم التي تعاني من من مدن  غيرها

يتعلييق الثيياني وتحييول الرييياض لمدينيية مرنيية،  سياسيياتب أولهمايتعلق  عنارين مهمين،من المهم اإلشارة إل   و
ذات ك يياءة تبييدأ  عمييل إجييراءات. ويتيلييب نجيياح ربييي العناييرين المسييتدامعمليات التطييييي الحضييري بتن يذ  

يجييب أن يييتم ، بييل بيياألمر الاييعبعييدم اعتبييار ذلييك  من الضروريوالسكان. ما ي عله ب تنتهيمتطذي القرار وب
وجميع ما يؤدي إل  التاييدي للمطيياير   ،ةاالستراتيجي  والطييسياسات  التغعيل  والجماعية،    ياتلمسؤولضمن ا

)السدحان والمسند، ذلك  وغيركلما لزم األمر  التشريعاتحديا  تتعزيز الشراكات، وتنمية القدرات، ووالمتنوعة، 
 (.7-، وجدول6-(. )جدول2018

 مدينة مرنة تحول الرياض لالمضافة التطيييية القيم ( 6جدول )

 النواتج المتوقعة  آليات التحول  نهج التحول  القيم المضافة 

طييييي التايييدي لمطييياير 
 ال يضان السيلي

االسيييييتمرار فيييييي تن ييييييذ 
السياسيييييات الموضيييييوعة 
اعتماداً عل  برامج التحيول 
الويني وفق رؤيية المملكية 

فيمييا يييدعم ويحقييق  2030
غايات مدن المستقبل وميدن 
االزدهار طااة بعد تحويل 
الهيصة العليا لتيوير الرياض 
إل  هيصة ملكية. ومين الينهج 
الميلوبييية االسيييتمرار فيييي 
نية تن يذ بيرامج: أنسينة المدي 

والتشييجير وإنشيياء الحييداصق 
وإعييييادة الغييييياء النبيييياتي 
والتأهييييل البيصيييي لألوديييية 
والشييييييعاب والمحميييييييات 
والروضيييات والمتنزهيييات 
اليبيعييية، ومراقبيية وتعييديل 
أنظميية البنيياء لتنسييجم مييع 
معيييايير التعميييير األطضييير 

  ومبادئ المدن المرنة.

مشاريع إضيافية فيي أنظمية 
اإلنييييذار المبكيييير والييييدفاع 

الذكيية المدني   والتكنولوجييا 
 الداعمة للرياض مدينة مرنة

الرييياض مدينيية مرنيية وفييق 
مؤشيييرات التن ييييذ ال عليييي 
والتقييييم الييواقعي والتحسييين 

 المستمر

إضيييييافة محيييييور التغيييييير 
المنييياطي للطيييية التن يذيييية  
 لحمايييية البيصيييية بالرييييياض

 م2015-2019

اإليقيييياف ال علييييي لييييبعض 
مت  ثبيت   -مشاريع التيوير

قييييرب  -للبيصيييية ضييييررها 
المجيياري اليبيعييية لألودييية 

 والشعاب

السيييريان ال عليييي ألنظمييية 
التاييدي لمطيياير ال يضييان 
السيييلي واألميين الحضييري 
والسيبراني، والنقيل اليذكي، 
وأنسيينة المدينيية، والمراقبيية 
البيصييييية، وتحسييييين جييييودة 
الهواء، والواول إل  ك اءة 
األداء فيييي تيبييييق معيييايير 
الريييييياض مدينييييية مرنييييية 

 امةومستد

األمييين الحضيييري واألمييين 
 السيبراني

إاييدار تشييريعات مح ييزة 
للبنييياء والتعميييير األطضييير 
 تتوافق ومعايير االستدامة

النقييييل الييييذكي المسيييييتدام 
 ومشروع مترو الرياض

بيييرامج األمييين الحضيييري  
 والسيبراني

تعزييييز قيييدرات المرايييد  أنسنة المدينة
 الحضري والكوادر البشرية

وسياسييييات جييييودة طيييييي 
 الحياة بمؤشراتها المطتل ة

تعزييييز قنيييوات االتايييال 
واالعييالم وتنمييية القييدرات 
المجتمعيييييية والشيييييراكات 

 المتنوعة. 
 الترفيه  نعزيز برامج 

 تحسين المشهد الحضري.

 المادر: الباحا 
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 مدينة الرياضفي المرونة التطيييية  آليات مقترحة لتيبيق ( 7جدول )

 آليات تن يذ المطييات  التطييي للمطاير  مواجهة الضغوي  واألنظمة الذكية  المكانيةاألنظمة  

التحيييديا المنيييتظم للمعلوميييات المكانيييية 
ودمجها في طراصي رقميية عاليية الجيودة 
لمواقيع المطيياير للمسياعدة فييي قييرارات 
التطيييييي الحضيييري وتايييميم البيييداصل  
لمشاريع تاريف مياه فيضانات األوديية 

والتشييييييبيك اليرقييييييي، ، األميييييييار و
واالسييتطدام المتعييدد )المييدمج والييذكي( 

 لألراضي.

اعداد طيي حضيرية 
لتط ييييف الضيييغوي / 
تحديييد يييرق معينيية 
لزييادة ك ياءة التعامييل 
ميييع المطييياير مييين 
نيييييواحي التطيييييييي 
الميييييييييدمج فيييييييييي 
اسيييييييييييييييييتطدامات 

 األراضي.

تحديييييييد واضييييييح 
ألدوار كيييييل مييييين 
التن يذ  القاصمين عل  

ضييمان مشييياركة  /
ومشيياورة أاييحاب 
الماييييلحة / دعييييم 
أنشييييية الهيصييييات 
واألكاديميية  المهنية 
والمدنيييية للتثقييييف 
بممارسات التطييي 
 المتعلييق بالمطيياير
والميييييدن المرنييييية 

 .والمستدامة

تحيييديا قيييوانين البنييياء ميييع 
تيبيق اشترايات عيدم البنياء 
في مجاري األودية والشيعاب 

تكييوين كيانيييات يعهييد لهيييا  /
اإلشيييييراف علييييي  البنييييياء 
المستجيب للتأقلم مع المطاير 

الييدعم المناسييب والمسييتمر  /
للسييليات البلدييية والمديرييية 
العامييييية لليييييدفاع الميييييدني 
المدنية واليوعية  والمنظمات 
واألكاديمية والبحثية والقيياع 
الطا  المتطاي  لتايميم 
بيييرامج تدريبييييية وتوعوييييية  
بشيييأن األبنيييية والتجهييييزات 

 التحسينية.

 المادر: الباحا 

 استنتاجات الدراسة 5

لبيصات ا في أاحاب العالقة ضمن مسؤوليات المطييين الحضريين و   تاميمي لتطييي لمدينة مرنة اتجاه  ا -
 ، وفي منيقة الدراسة بشكل طا .جميع العالمفي  الحضرية من أجل استدامة العمران 

واألطييياء  ،مجيياري األوديييةنيياء فييي البدينيية الرييياض، مطاير ال يضان السيييلي ألودييية مأبرز أسباب  من   -
 .مطاير اليبيعيةمكافحة الالتطيييية والتاميمية لمشاريع 

ألميين اأنظميية ، و المكانيييةتييوفر األنظميية    وأبرزهييالرييياض مدينيية مرنيية،  ل  يمكن اسييتغاللهاوجود نقاي قوة   -
 .ار المبكر والتنبؤ بالكوارا.اإلنذالحضري، وأنظمة 

عييدم اسييتكمال شييبكات الاييرف الاييحي، وتييدني مثل ، تحول الرياض لمدينة مرنة في وجود نقاي ضعف  -
 جودة الهواء، وتزايد االنبعاثات الضارة بالبيصة.

ال يضييان السيييلي مطيياير  ل(  Multi-scenarios)  المتعددة  لتوقعات ا  تحليل  عملوجود قاور هيكلي في   -
 مدينة الرياض.في  االعمرانية  عل  البنية

فييي ميلييع  الهيصة الملكية لمدينة الرييياضإنشاء مدينة مرنة، ومنها تحول الرياض للتوفر فر  استراتيجية  -
 ،المييوارد المالييية يييع، وتنو مييي لمسييتويات التطييييي، ووجييود تسلسييل هروتعزيز الشراكات  ،م2019العام  

 في البنية التحتية. واالستثمار 

 تحول الرياض لمدينة مرنة.من نقاي االرتكاز في  البيصة بمدينة الرياض،ية لحماية اعتبار الطية التن يذ -

لييية للتاييدي ، وجييود طيييي فعومنهييا بمدينيية الرييياضالوضييع  فييي  مضييافةكقيييم تطيييييية  وجودعناايير -
طية إدارة مطاير ال يضانات والسيول، وإضافة محور التغير المناطي لطييية حماييية للمطاير الحضرية ك

 األمن الحضري.الطيي الطااة ب، و م2019 –  2015البيصة 

 توصيات الدراسة 6

، ويشمل جميع محيياور المطيييي االسييتراتيجي لمدينيية 2030عمل برنامج تحويلي يستند إل  رؤية المملكة  -
 للمدن المرنة. لتنسجم مع مبادئ التطييي الرياض 

 تطاي  ميزانيات إضافية لقياع البنية التحتية لمنايق الطيورة المحتملة لل يضان السيلي. -

ة مرنيية وبييرامج عمييل لمدينيي اسات وضع سيفي    جودة في مدينة الرياضو ال ر  االستراتيجية الماستغالل   -
 ، ومنها مطاير ال يضان السيلي.في التادي للمطاير

، بما في ذلييك عمليييات الراييد البيصييي للتنبييؤ الرياض  مدينةة بتعزيز برامج جودة الحياة في  العناية الطاا  -
 إنقا  االنبعاثات الضارة بالبيصة.بمطاير ال يضانات السيلية، ونظم إدارة المطل ات، و 

 المدن المرنة.و  ي، وفقاً لمعايير االستدامةاإلشراف عل  عمليات التشييد العمرانانشاء إدارة حكومية تعن  ب -
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مثل الدفاع المييدني والقياعييات البلدييية المسييؤولة عيين درء   ،مكافحة الكوارا تنمية قدرات العاملين بقياع   -
 .المطاير

، ضييريةبعمييل المطييييات والتايياميم الح ،إلزام المكاتييب المعمارييية والمؤسسييات االستشييارية والميييورة -
 .ر والمستدامالبناء األطض إشترايات حسب ب

 الحضرية.  المرنة والتادي للمطايرالمدن حول  ،عميقة ومبتكرةتوجيه الباحثين إل  إجراء دراسات  -

ل كراسي بحثية بالمؤسسات األكاديمية تعن  بممارسات المدن المرنة ضمن استراتيجية مدن المسييتقب  انشاءإ -
 ومدن االزدهار بالمملكة العربية السعودية.

، بمييا فييي ذلييك سييبل التاييدي للمطيياير الحضييرية، وتشييجيع تدامةالسيي عمل مبادرات مجتمعييية للتوعييية با -
 استهالك المياه المحالة من البحر لتط يف االستهالك الم ري للمياه الجوفية بمنيقة الدراسة.
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