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ABSTRACT 

   The world experienced an increasing interest in the concept of place-making in accordance 

with the contemporary urban trends. The healthy trend was considered as the trend that 

combines most of the other trends properties. It represents a response to the challenges facing 

the society. These are environmental, economic, social, cultural, Urban and security. Most states 

and world countries focus on making a sustainable healthy place, achieving the dwelt desires 

and considered as a container for all human activities ; social, recreational, economic and 

cultural. 

   Local places continue suffer from neglect, extinction, random design and the lack of clarity of 

policy handled according to the contemporary healthy urban trend. To stand out the problem of 

the research thoroughly (Lack of comprehensive knowledge study describes the most important 

dimensions and features that contribute to the making of the healthy place within cities) and to 

address this research problem, a comprehensive knowledge framework was built relying on 

vocabulary extracted from the theoretical framework in the analysis of a number of global urban 

cities. It includes a range of healthy places designed according to this trend. 

After reviewing a number of global studies, researches and experiments, it appeared that there 

are certain dimensions and features for making a healthy place. Then, some dimensions and 

features were neutralized. The environmental dimensions and features of the open spaces were 

chosen because they are more important, effective and influential than the rest of the dimensions 

and features.  
   After analyzing the results it appeared that the environmental dimension contributes in making 

a healthy place, achieve health, well-being and sustainability for the population. 
The open space features had a great role in making a sustainable healthy place, that supports 

biological, cultural, social and intellectual diversity, improves the urban landscape of the city as 

a whole (environmentally and visually), enhances coherence and social interaction between 

individuals and achieves participation community. Then places will be healthy, social, aesthetic, 

functional, which Root urban identity of the city in general and the place in particular. 

Keywords: Place-making, Healthy place-making, urban health, Contemporary urban healthy 

trend, Attributes healthy place, the Dimensions of the healthy place. 

 

 صناعة المكان الصحي كتوجه حضري معاصر
 الخالصة

ة المعاصرة ومنها التوجه الصحي مبدأ صناعة المكان على وفق التوجهات الحضريبمتزايدا  اهتماما شهد العالم       

عتباره التوجه الذي يجمع أغلب خصائص التوجهات االخرى ويمثل استجابة للتحديات التي تواجهه المجتمهع ومنهها با

لذلك تسعى معظم الدول والبلدات العالمية في التركيز  والثقافية والعمرانية واالمنية، ية واالقتصادية واالجتماعيةالبيئ

على صناعة مكان صحي مستدام يحقق رغبات الساكنين ويعد كوعاء حاوي ألنشطة االنسان كافة منهها  االجتماعيهة 

 والعمرانية.والثقافية والترفيهية واالقتصادية 

وعهدم ووهوس سياسهات التعامهل واالندثار والعشوائية في التصهميم محليا فقد استمرت األماكن تعاني من االهمال أما 

عهدم وجهود دراسهة معرفيهة شهاملة ) ، لتبهر  المشهكلة البحثيهة به وفق التوجه الحضهري الصهحي المعاصهرمعها على 
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 (، ولمعالجة ههذه المشهكلة البحثيهة تهمالمدنتووح أهم االبعاد والسمات التي تسهم في صناعة المكان الصحي ومن 

النظري في  اإلطارالمستخلصة من  ، واالعتماد على المفرداترفي شمولي عن صناعة المكان الصحيبناء إطار مع

 التوجه.تحليل عدد من المدن الحضرية العالمية التي تضم مجموعة من االماكن الصحية المصممة على وفق هذا 

أبعهاد وسهمات معينهة لصهناعة إن هنالهك  وجهدة من التجارب والبحهو  والدراسهات العالميهة بعد التطرق الى مجموع

االكثر كونها وسمات الفضاءات المفتوحة االخرى واختيار البعد البيئي والسمات وسيتم تحييد االبعاد المكان الصحي 

فهي صهناعة مكهان البعهد البيئهي يسههم  أن بعهد تحليهل النتهائه  ههرو سهمات،أهمية وفعالية وتأثيرا من باقي االبعهاد وال

صهناعة  لها الدور االكبهر فهي الفضاءات المفتوحةسمات وإن ة والرفاهية واالستمرارية للسكان، يحقق الصحصحي 

مكان صحي مستدام يدعم التنوع البايولوجي والثقافي واالجتمهاعي والفكهري ويحسهن مهن المشههد الحضهري للمدينهة 

، فتصهبح أمهاكن الفهراد ويحقهق المشهاركة المجتمعيهةالتماسك والتفاعل االجتمهاعي بهين ا ( ويعز وبصريا   ككل )بيئيا  

 .ة للمدينة عموما وللمكان خصوصاصحية اجتماعية جمالية و يفية تأصل الهوية الحضري

، التوجه الحضري الصحي المعاصر، صناعة المكان، صناعة المكان الصحي، الصحة الحضرية المرشدة:الكلمات 
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