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 الملخص

  وحتى اآلن العديد من المتغيراد التي كان لها انعكاسههها ها 1990شههههدد مدينة  دن منا  ا   

السههههلعية  لى واقب العناه ،يهاا كما  ههههدرد الف را  الدتر  العديد من قراراد وقوانين العناه  

ف؛ حيث  ر ب  ليها انتشهههار مناطل العناه  التي أكتندها بعض جوانب القصهههور ونقاط ال هههع

ع للعديد من  العشههوا ي ا و عدد مخالداد العناه ،ي المناطل السههكنية؛ وكلن نتي ة لت ارا المشههرل

المعطياد المحلية والعيئية ،ي المدينةا وللمتغيراد التي طرأد  لى العمار  السكنية ،يها؛ و أ ي 

ة بهدف  طوير المنظومة التشههههريعية  للعناه بما را  الورقة العحثية لصههههياطة أطر ،كرية حاكم

هم ،ي معال ة المشهكلد المعمارية والعمرانية دااا المناطل السهكنية لمدينة  دن أو ،ي الحد  يسه

 منهاا والص العحث إلى م مو ة من النتا جا أرمها : 

طرز • وااتلف  و وسعها  مساحا ها  وزياد   العمار   بنشأ   العناه  قوانين  نشأ   را  عر ار عاط 

 ععاً لظروف ومتغيراد كا  صرا و ععاً لحاجة   العصورا ومب  طور العمار   طورد القوانين

 الم تمب المستمر  إلى ما ينظم واقعه العنا ي  لى مر التاريخ.

إن ظروف وحيثياد كا مرحلة  اريخية  شههههدرا الم تمعاد؛  سههههم ،ي  حديد ملم  معظم  •

ا بهدوررها ومن الف محهاوررها الر يسههههاألطر الدكريهة الحهاكمهة للعمهار  ،ي يهة  هها؛ والتي  شههههكهل

 مرجعية أساسية للقوا د المنظمة للعناه بداالها.  

يمكن  صنيف األطههههههههر الدكههههرية الحاكمة للعمار  السكنية ،ي مدينة  دن إلى: أطههههر ،كرية  •

أطر   إلى: امةا وإطار ،كري ااص بالمدينة )التنوع الثقا،ي(ا و نقسهههم األطر الدكرية العامة 

هههكنية ،ي المههههههدينةا وأطههههههر طير نمطية  شكلا  نمطية كاد  أثير ثابت  لى العمهههار  السههه

متغيراد بهالنسههههعهة لهها )أي قهابلهة للتغيير والتعهديها مب مرور الحمن للتكيف حسههههب معطيهاد 
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ومتطلعاد كا مرحلة  اريخية  شهههدرا المدينة( ويتسههتمد من الف را  األطر معظم المحاور  

 المدينة.المناطل السكنية لها   ب أن  ر كح  ليها المنظومة التشريعية للعناه ،ي التي ي 

 وتتناول الورقة البحثية النقاط التالية: 

 المقدمة: اإلشكاليةا الهدفا والمنهجا ونطاق الدراسة.  -1

 التطور التاريخي للعمار  والتشريعاد العنا ية كمداا لصياطة األطر الدكرية الحاكمة.    -2

 جنوب اليمن.   -عمار  السكنية ،ي مدينة  دن نشأ  البداياد   -3

واقب العناه ،ي المناطل السكنية لمدينة  دن ،ي ظا المنظومة التشريعية اليمنية للعناه الف   -4

  . 1990 ا   دمرحلة ما بع

لدكرية الحاكمة المقترحة لتطوير منظومة قوانين العناه ،ي المناطل السكنية لمدينة  األطر ا -5

  دن. 

ستمد  من األطر الدكرية الحاكمة المقترحة.  لمحاورأبرز ا  -6  المت

 النتها هج والتو ياد.  -7
 

 

مقدمة البحث:  -1  
 

التحوالد؛    وحتى اآلن العديد من  1990شهدد مدينة  دن الواقعة ،ي جنوب اليمن منا  ا   

ان لها  بدهاً بتحقيل الوحد  اليمنية بين الشطرين )الشمالي وال نوبي( وما  احعها من متغيراد ك

علت بين  انعكاسا ها السلعية  لى واقب العناه ،ي  أحياهرا السكنيةا وانتهاًه بنشوب الحرب التي اشت

نهاية  ا    مب  اليمن  ،ي  الشر ية  والدولة  من  2014الحوثيين  وبالرطم  المنظومة      دور 

والترا ،يها  القصور  نواحي  بعض  أن  إال  المرحلةا  را   للعناه الف  اليمنية  ،ي التشريعية  اي 

 لن المتغيراد من مشكلد  مرانية ومعمارية   ه طعيقها كان سععاً ،ي   حرا  ن معال ة ما سععت

انتشرد مناطل العناه العشوا ي ،يهاا و درور التشكيا الع مراني ألحيا ها  دااا المدينةا حيث 

وال ديد التقليدية  السكنية  العيئة  بين  التنا،ر  من  حالة  وظهرد  التقليديةا  ،ي السكنية  واا ةً    

القيم  واجهاد المعاني من حيث )مواد العناها والتشطيبا والمدردادا وطرق التشكيا والمعاني و

والديني   والعرقي  الثقا،ي  بالتنوع  مدينة  دن  ميحد  أن  ورطم  من  التراثية(  معينة  مرحلة  ،ي 

اليمن   ل نوب  االن ليحي  االحتلف  مرحلة  )وري  أنم1967  -  1839 اريخها  و نو ت  اط  ( 

التقليدية ظلل  السكنية  العيئة  إال أن  للمدينة؛  المختلدة  التاريخية  ت ري العمار  اللها ،ي األحياه 

ة من األطر الدكرية االمتداد الطعيعي للعمار  السكنية األ يلة ،يهاا حيث ظلت  حكمها م مو 

ع لقوانين العناه الصادر     منا نشأ ها وحتى اآلنا  لن األطر التي يعتعر   ارلها من قعا المشرل

بع ما  مرحلة  نواحي  1990 ا     دالف  أبرز  أحد  رو  المرحلة  را   لمتغيراد  وكاا   ارله    

لتدا ياد كعير   القصور ونقاط ال عف ،يهاا حيث  عرضت اللها العمار  السكنية ،ي المدينة  

 ومازالت كالن حتى اآلن .  
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اإلشكالية:  1-1  
 

طر الدكرية الحاكمة للعمار  السكنية ،ي وضب  ياطة لأل  ،ي الحاجة إلى  عحثال   إشكالية   لخص ت 

مدينة  دن بهدف  طوير المنظومة التشريعية للعناه بما يسهم ،ي معال ة المظارر السلعية دااا  

المناطل واألحياه السكنية للمدينة أو ،ي الحد منها؛ وكلن للمحا،ظة  لى الععد التاريخي والثقا،ي 

 لم تمعها.حلية ا والهوية الملها  المدينة 

التالي:ومن راا المنطلل يمكن  شخيص أسئلة العحث  لى النحو   

ماري أرم العصور التاريخية التي نشأد و طورد اللها العمار  والتشريعاد العنا يةا ورا  -

كانت رناك أطر ،كرية حاكمة لها الف  لن العصور؟ وكيف كان  أثير كلن  لى شكا المنتج 

    منها؟ العنا ي ،ي كا 

 دوية أ  ار عط ماري ظروف بداياد نشأ  العمار  السكنية ،ي مدينة  دن؟ ورا كانت نشأ   -

كلن بوجود نظم للعناه  ر،تها المدينة حينها أو أطر ،كرية معينة حكمتها؟ وكيف كان انعكاس 

 كلن  لى شكا وم مون المنتج العنا ي ،ي المدينة؟   

هرا اري أبرز المظارر السلعية التي الزمت أحيامن الف المس  الميداني لمنطقة الدراسة؛ م -

  وحتى اآلن؟ و،ي ضوه  ملية المس  را ؛ ماري سلعياد 1990ا   ومناطقها السكنية منا  

 قوانين و شريعاد العناه الصادر  الف را  الدتر ؟

  ورو:ا ليأتي بعد ذلك السؤال المحوري

التي يمكن من   - الحاكمة المقترحة  الدكرية  التشريعية ماري األطر  المنظومة  اللها  طوير 

معال ة المظارر السلعية دااا المناطل السكنية لمدينة  دن أو ،ي ا يسهم ،ي اليمنية للعناه بم

 الحد منها؟ وماري أبرز محاور  لن األطر؟

 
 

 الهدف:  1-2
 
 

 إلى: يهدف البحث  

بهدف  طو مدينة  دن  ،ي  السكنية  للعمار   حاكمة  ،كرية  أطر  التشريعية  ياطة  المنظومة  ير 

شكلد المعمارية والعمرانية دااا المناطل السكنية لها   اليمنية للعناه بما يسهم ،ي معال ة الم

المعماري  والطابب  العمرانيا  نسي ها  للمحا،ظة  لى  شكيا  وكلن  منها؛  الحد  ،ي  أو  المدينة 

ية والهوية المحلية للم تمبا وللحداظ عانيهاا ولتحقيل النظا  واالستدامة والقيم االجتما ية والثقا،لم

 للمدينة. لى الععد التاريخي 

 
 

 : المنهج 1-3
 

 

 

 التالية: يتّبع البحث كل من المناهج البحثية   

اللها   الوصفي:المنهج   و طورد  نشأد  التي  التاريخية  العصور  أرم  ر د  الله  من  ويتم 

دكرية التي حكمت العمار  ونظم العناه  العمار  والتشريعاد العنا ية؛ وكلن للكشف  ن األطر ال

ا ،ي كا  صر منهاا وللتعرف  لى الظروف والحيثياد التي حددد ملم   لن األطر ومحاوررا
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العمار  السكنية ،ي منطقة الدراسة )مدينة  دن( وحيثياد  لن النشأ   كما يتم ر د بداياد نشأ   

 م للعناه  ر،تها المدينة حينها.  ،يما إكا كانت  دوية أ  حكمتها أطر ،كرية معينة أو نظ 

السلعية    تم وي  التحليلي: المنهج   المظارر  من الله  حليا للطروحاد الو ديةا و حليا ألبرز 

العقود األاير    الثلثة  ومخالداد العناه التي انتشرد ،ي مختلف األحياه السكنية للمدينة الف 

ي ،ي  د  لعينة  شوا ية من المعان مسحية  عر الملحظة والمشاردراسة  وكلن من الف إجراه  

 الدراسة.  حليا و قييم اللوا   والقوانين اليمنية للعناه ،ي ضوه را   منطقة الدراسةا ومن ثمل 

حيث يتم االستداد  من الخلدية التاريخية لنشأ  و طور العمار  والتشريعاد  المنهج االستقرائي :

السكنية ،ي منطقة الدراسة )مدينة  دن( وظرو،ها  العنا ية  عر العصورا ومن بداياد نشأ  العمار   

ونقاط  وحيثيا ه القصور  وجوانب  المدينةا  ،ي  السكنية  للعمار   الحالي  الواقب  معطياد  ومن  اا 

ال عف الموجود  ،ي قوانين و شريعاد العناه الحالية؛ وكلن ،ي  ياطة األطر الدكرية الحاكمة  

للعناه بما يسهم ،ي المقترحة و حديد أبرز محاوررا بهدف  طوير ا  اليمنية  لمنظومة التشريعية 

 ألوضاع المتردية لواقب العناه دااا المناطل السكنية لمدينة  دن أو ،ي الحد منها. معال ة ا

 
 

 

 نطاق الدراسة :  1-4
 

يركح العحث  لى دراسة واقب العناه ،ي المناطل واألحياه السكنية لمدينة    المكاني:النطاق   •

 بها.ألرميتها التاريخيةا ولخا ية التنوع الثقا،ي التي  ميحد   دن )ب نوب اليمن( 

يركح العحث  لى أوضاع العمار  السكنية ،ي مدينة  دن الف الدتر  من   الزماني:النطاق   •

المدينة اللها العديد من المتغيرادا و درد العديد وحتى اآلنا حيث شهدد    -   1990

نعكاسا ه الكعير   لى واقب العمار  والعمران ،ي من القوانين والتشريعادا ،كان لكا كلن ا

   المدينة.

ينصب النطاق النو ي للعحث  لى واقب العناه ،ي المناطل واألحياه السكنية   النطاق النوعي: •

المرحلة   الف  الصادر   للعناه  اليمنية  والتشريعاد  القوانين  ظا  أثير  ،ي  لمدينة  دن 

 احعتها.الماكور ا والمؤثراد والمتغيراد التي  

 
 

كمدخل    -2 البنائية  والتشريعات  للعمارة  التاريخي  الفكرية  التطور  األطر  لصياغة 

 الحاكمة:
 

ظهرد القوانين والتشريعاد مب ظهور الح اراد المختلدة ،ي أرجاه المعمور ا حيث كانت 

واالجتما ية  العقا دية  بالعيئة  ار عاطه  مدى  ،تعكس  ،يه  ولدد  الاي  الم تمب  بموا داد    تسم 

المؤثراد الح ارية الهامة  والسياسية وطيرراا ولما كانت أ ماف العناه والتخطيط العمراني من  

العلقاد والمسا ا   لتنظيم  قوانين و شريعاد  لها  د   أن  ظهر  ،قد كان اليقاً  الم تمعاد؛  ،ي 

بما   اللزمة  الهندسية  األسس  من  ومنعثل  متعارف  ليه  ،كري  إطار  ضمن  مب   يوا م العنا ية 

 (  20)الم تمب. ف العقا دي واالجتما ي واالقتصادي والسياسي لالن لتو ي ا
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قليلة وبسيطة  وبدأد    القديمة  العناه ،ي العصور  الاي يحدظ حقوق  وقوانين و شريعاد  بالقدر 

مر  و طوراد  ديد   لى  بمراحا  ومرد  للعناها  الهندسي  التشكيا  ،ي  التداا  دون  الملكية 

 كما ،ي كا من:   اها  ور  أ راف حكمت العناه والنمو العمرانيالعصور حيث ا خاد ،ي بدايا  

سادس ملوك بابا  الملن حمورابيوقد ظهرد ،ي بلد وادي الرا،دين ،ي  هد    حمورابي:شريعة  

( وجاه قانون العناه األوف ،يها بدا ي و دوي )لم يتستمد من إطار 25)ق. (  1750  -ق.   1792)

،كري معين( ولم يركح إال  لى جانب واحد ومهم بطعيعة الحاف أال ورو مرا ا  سلمة المسكن؛  

 وإن لم  وضب لتحقيل كلن أي معايير أو ضوابط ،ي بنود راا القانون.    

العنا ية اا،يه  العناه  وكان    الفرعونية:الحضارة  عصر   باأل راف  نسميه  أن  يمكن  لما  ضعاً 

 لقة اإلنسان بالعيئة الطعيعية و دا له معها وإضا،ا ه  ليهاا ومن   حدددالمر عطة بتقاليد و قا د  

أرم را  األ راف رو التمييح بين الطعقاد الاي انعكس حتى  لى شكا المدن والمعاني التي  شكا 

عصر رو األ راف العنا ية راا ال،ي    الحاكم ار الدكري  اإلطن  وبالن كا(  21)المدن.  نسيج را   

والعقا د( أما  )التقاليد  )الدصا  ا  ار كحد  ليه  لن األ راف رو محور  الاي  الر يسي  المحور 

   (.الطعقي

الرومان   وبعدرم  اليونانيون  جاه  أن  طرزاً وإلى  أوجدد  التي  الصارمة  القوانين  بوضب   ميحوا 

 ا حيث ن د ،ي:  ص كا منهابخصا    وأنماطاً للعمار   تر،ت

اإلغريقية: الحضارة  أو  عصر  يلحظ  اليونان  القانوني  ند  الدكر  إلى  كهانوا    نهمعالر وع 

يخ عون لنظا  قانوني صار ا وقد انعكسد رك  الصرامة  لى نواحي الحيا  األخهرى كتخطيط  

يقية" كمنظومة أالقية إرساه قوا د "الديموقراطية اإلطر  كما  مل (  16)المساكن.  المدن و صميم  

 اإلطار   ؛ لتصع  را  الديموقراطيةاالرتما  بالدرد واصو يته  من أرم قيمهاوالتي كان    اوسياسية

   ري: كلن اإلطارالمحاور المستمد  من الحاكم لنظم العناه ،ي را  الح ار ا أما الدكري  

لن  لى مستوى المعيشة محور يتعلل باحترا  الخصو ية )كأحد قيم الديمقراطية االطريقية( وك

 بالخارج. ،ي الدراغ الداالي للمسكن و لقته 

شكيا النسيج العمراني للمدينة ابتداهاً بصرامة محور ينطلل من الحرص  لى الطابب العا  و  

و،رض  السكنيةا  العلوكاد  ونمط  للمعاني  أي اً  الصار   الهندسي  بالتشكيا  وانتهاهاً   خطيطها 

عامة من الف منب التعدياد  ليها مثا العروزاد ،ي األدوار العليا  احترا  الطريل والساحاد ال

 ( 21) خ. إل.للمعانيا و،ت  النوا،ا  لى الطريل العا  

الرومانية اإلمبراطورية  المعاني    :  عصر  الرومان  لى  أي اً  ند  الصار   القانوني  الدكر  أثر 

ا كما  مدوا إلى زياد   ها ،ي موماً والمساكن بشكا ااص؛ حيث  مدوا إلى اسهتخدا  األح ار  

رك  الصرامة ارتداع المعاني ونسعها واتععهوا نظاما م ماثل ،ي وا هاد المعانيا كما ظهر أثر  

و ندما أ عحت روما  مثا مركح العالم بدالً من ( 16 لهى المساقط اال،قية للمسكن الروماني .)

ليتخا   الديمقراطية؛  طابت  نها  لقاإلأثينا؛  الحاكم  الدكري  والعناطار  التخطيط  ،ي  وانين  كلن  ه 

التي  و  االطار   المستمد من كلن   المحور الر يسيأما  منحيين رما )الصرامة والمركحية(    عصر ال

مستمد     محاور أارى رامةوجود  قوانين رو )النمو وال خامة( باالضا،ة إلى   لن الار كحد  ليه  

أارى رامة  ،كرية  أطر  واالنشا    من  التصميميةا  بالنواحي  العامة   علقت  للمعاني  والعيئية  يةا 

   ،ي:أما  ن ،رضتها بعض العواما والمتغيراد . والمساك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
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من الح اراد السابقة واستمدوا من الشريعة   المسلمون  استداد،قد    :  عصر الحضارة اإلسالمية

الدكرية الحاكمة لقوانين العناه ،ي ح ار هم؛ بما يحقل الخصو ية وحرمة   اإلسلمية األطر 

ار والطريل...إلخا كما ا ععوا العساطة ،ي  شكيا الواجهاد والعناها وحر وا  لى المسكن وال 

واقتصار االر دا اد ،ي معظم العيود السكنية  لى طابل أو طابقين   ل ل المعاني و  اورراا  

المدن و،ل  الت ارية ،ي  المناطل  المس دا وقاموا بتوزيب  مب  د  ار دا ها طالعاً  ن مستوى 

مهنةا وقد و لت قوانينهم إلى مواضب ،تحاد األبواب والشعابين بطريقة   من الحر،ة أو ال

،ي التشريب اإلسلمي دستوراً مهيئاً سارد را  الح ار   جدد  ا ،قد وحل ال وار وحل االر داق 

سدلد الشريعة اإلسلمية النقص الاي  و ليه حركة حيا  الم تمب مما أدلى إلى سر ة ازدرارراا  

قدلمت قوا د ومعادئ  الحة لكا زمان ومكانا حيث  السابقةا    عصورنساني ،ي الا ترى الدكر اإل 

النظر  اإلنسانية للم تمبا كما  ميحد العمار  اإلسلمية بصدة  و ناسعت األحكا  اإلسلمية مب  

ل التي شكللت مرجعية  الدكرية  ،يها  العالمية ألن األسس واألطر  العناه  وإن قوانين  واحد   كانت 

ا التقارب واالندماج ،ي إطار الدين كانت قوية أي اًا  ا ياا باإلضا،ة إلى أن  وامااتلدت التد

     . عمار  باإلسل  ومنه ه و عاليمهمما يؤكد ار عاط را  ال

 

كان   المبنية  وقد  البيئة  في  التشريع  الحضارة  أساس  الشرعية  لهذه  األحكام  من  مجموعة 

 أهمها:  ؛والفقهية 

 ضرار.معدأ أو قا د  ال ضرر وال   ▪

 المندعة.معدأ د،ب ال رر مقد   لى جلب  ▪

 واالر داق. معدأ حل ال وار  ▪

من الف حصر  ،ي الح ار  االسلمية  كمرجعية للقوانين المنظمة للعيئة المعنية  تها  و عرز أرمي

    طعيقها:بعض جوانب 

يتسم    م  مل الدصا بين المناطل الت ارية والمناطل السكنيةا ول حيث    واألنشطة:أ( االستعماالت  

معنى من سكني إلى   اري إن كان كلن يسعب ضوضاه أو جرح اصو ية    استعمافبتغيير  

 المنطقة.المساكن الم اور  دااا  

كانت األراضي الد اه ملكية  امة و صع  ملكاً لمن يقيم  ليها مشروع   األراضي: ب( ملكية  

ا و ارب ملكيتها شاط قا م  ليها ن  دال يوجينتدب به اآلارينا وكانت  تسمى )أرض مواد( حين  

 بها. االنتداعللدرد الاي يتعيد 

المعانيا ،لم يكن رناك   ار دا ادكانت الخصو ية ري أساس القوانين ،ي    المباني:  ارتفاعاتج(  

المناسب بحيث ال ي ر اصو ية    االر داعبين السكان  لى    اال داقالمعانيا ويتم    الر دا ادحد  

 الم اور . المعاني  

كان يتم  ما المدااا والدتحاد بالتعادف بحيث ال  كشف المسكن   (:ل والنوافذت )المداخد( الفتحا

التشريب   للسكانا واشترط  المدااا  ن )متر   أالالمقابا ل مان الخصو ية  المسا،ة بين   قا 

 له. واحد( وكان من يقو  بدت  نا،ا  ال يمكن للمسكن المقابا أن يدت  نا،ا  مقابلة 
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كان الح ر ماد  أساسية ،ي المعاني السكنية ولم يتسم  بالعناه    السكنية:الوحدات  سس تشكيل  و( أ

بالطوب إال ،ي بعض الحاالد ومن أرم مكوناد التشكيا العمراني ،ي العلد العربية اإلسلمية 

 .ري المساكن الخا ة والمعاني العامة

ها من ضعف  عظم المدن بأنالمعاني ،ي م  ار دا اد ميحد    السكنية:ز( أسس تجميع الوحدات  

مترا وكلن ل مان اإلظلف  3 -2إلى ثلثة أضعاف  رض الطريل والاي ال يحيد  رضه  ن 

الكعير        المساراد مب شد  حرار  الطقسا بينما الدراطاد الخارجية   تله طواف اليو  لكي  

ة بحيث ال  سم  ا  المساكن  غير  وضيق لى األسواق والمعاني العامةا والدراطاد أم  اقتصرد

 ( 11)الخصو ية.   معاد حداظاً  لى معدأ  بوجود  

شكللت أطراً  قد    يمكن التأكيد  لى أن األحكا  الدقهية التي جاهد بها الشريعة االسلمية  وركاا 

  ،كرية حاكمة للتشريب الاي نظم مختلف مناحي الحيا  ،ي الم تمب االسلمي ومنها م اف العناه؛ 

)ومن وجهة نظر العاحثين لعا را  القا د     رو قا د  انتداه ال رر،قهي  أرم معدأ شر ي وولعا  

   (.الح ار  االسلميةالدكري الحاكم األوف لنظم العناه ،ي  اإلطارري 

إن القانون االسلمي الاي يختص بشؤون التخطيط والعناه جحه من القانون االسلمي العا  الاي  

ك الناس لتصا بهم إلى حيا  سعيد  مستقر  ،ي يحتوي  لى محاور  ري ة وقوا د  قود سلو

سلوك العيئة المعنيةا وأرم أردا،ه رو الحداظ  لى حيا  الناس و يانتها ضمن مناخ من عط من ال

 ،ي:أما  (17)االسلمية. جتما ي دااا المدينة اال

لتاسب  ،ي القرنين ا   طور را ا ،ي وسا ا التشييد والعناه وأساليعها،قد حدث    العصر الحديث :

لعشرينا و،ي  خطيط المدن  مل وضب مخططاد  مرانية كتصور مسعل لما ستكون  ليه   شر وا

المعمارية؛ وقد أدى كلن إلى  شويه النسيج    المدينة مما أوجد  نو اً ،ي طرق التشكيا للواجهاد

وابط  العمراني للمدن؛ األمر الاي حدا بالمدكرين والعاحثين ورجاف القانون والهندسة إلى وضب ض

وقوانين  حد من را  التشورادا ،تطورد بالن األنظمة والقوانين للحداظ  لى  راث وروية را   

والمستحدثةا ومب ضمان إمكانية اإلبداع والتشكيا   المست د  المدن مب وضب قوانين  ل م المناطل  

 (  2.) ضمن نطاق القانون وضمن شروطه وقوا د  

د العناه ار عطت بنشأ  العمار  وزياد   وانين و شريعان د أن نشأ  ق  وهكذا ومن خالل ما سبق

والعمران  العمار   ومب  طور  العصورا  وطرزرا  عر  أنماطها  وااتلف  و وسعها  مساحا ها 

 طورد القوانين  ععاً لظروف ومتغيراد كا  صرا و ععاً لحاجة الم تمب المستمر  إلى ما ينظم  

التاريخا مر  العنا ي  لى  ً   واقعه  أي ا اوللحداظ  كما    لى مصلحة  بداالها  والمؤسساد  أل،راد 

حددد ظروف وحيثياد كا  صر من  لن العصور شكا وم مون األطر الدكرية التي حكمت 

العمار  ،يها؛ وكالن بالنسعة للقوانين والتشريعاد؛ حيث شكللت را  األطر مرجعيةً أساسية لهاا  

 ه . المنظمة للعنااستمدد منها محاوررا الر يسية وقوا درا 

  
 

  اليمن: جنوب -بدايات نشأة العمارة السكنية في مدينة عدن  -3
 

اليمنية وشعه ال حير  العربية شكا   الجمهورية  من  الغربي  الجنوبي  الطرف   قب مدينة  دن ،ي

 الشرقية  شعه ال حير    (:2جزير ين شكا )  شبه  من  ضمن إقليم السهوف الساحليةا و  كون  (1)
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ورناك    وال واريا  والمعلا  القديمة(ا   دن  كري ر )مدينة  التالية:سكنية  كا من األحياه ال  و ض  

 ً أما  حي  ،يه  يقب  برزخ   أي ا   وري   ال غرى  بعدن  ،تتعرف   الغربية  الجزير    شبه  اورمكسرا 

المنصور ا والشيخ  ثمانا    حي:( أما كا من  3)البريقة.    حي  ،يها  أي اً و ض    ال كوين   بركانية

   المدينة.حتلف العريطاني  عار   ن ضواحي لها  ودار سعد ،قد كانوا قعا اال

  
 ( شعه جحير ي مدينة  دن وأحياهرا وضواحيها2الشكا ) (26) ( موقب مدينة  دن1الشكا )

(27 ) 

 

كان لموقعها قرب المداا ال نوبي ويمتد  اريخ مدينة  دن إلى مايحيد  ن الثلثة آالف  ا ا وقد  

ا األحمر و لى  قاطب طرق  والتركيب للعحر  والثقا،ية  الح ارية  التدا لد  ،ي  لت ار   أثير  

ي للسكان ،يها نظراً لل صاف بالعلدان الم اور  للمحيط الهندي وأقاليم العرب وشماف شرق  العرق

القد  والف  صور  اريخها اإلسلميا إ،ريقياا حيث  تر،ت را  المدينة كميناه   اري را  منا  

ن المسلمون إلى  مرانها وأسواقها ومعانيها وبيو هاا ومنهم ابن  وأشار المؤراون وال غرا،يو 

 (ا وبامخرمة ،ي النصف األوف من القرن العاشر 13الم اور ،ي مطلب القرن السابب اله ري )

ير  التي كانت موجود  بمدينة  دن   ( حيث أشار كا منهما إلى الدور والعيود الشه 16اله ري )

 (  5القديمة .)

ألندسهم العيود الف سنواد طويلة من   دن القديمة )حي كر ير حالياً(    مدينةسكان  شيد  ،قد   

 دن    يالنمطية التقليدية ،  ي شير إلى وجود المعان  يو لى الرطم من إاتداه الدال ا التا  حيا هم

ة العديد من العشر الاين  اشوا ،يها قعا داوف اإلن ليح  ايكإال أن  لما ها ظلت باقية كرمح لح

ا  رنا ورناك بع اً من آثار أ ماف العناه  يمكن للعين الم رد  أن  رىا حيث    1839ير  ناي  19ي  ،

 سعين منحالً ح رياً    يوجد   كان  1830أواار  ا     يأنه ،إلى   شير المعلوماد والتقارير  كما  

من  ي، العقية  بينما  متهالكة  ،  حالة  يسكنون  كانوا  متل قة    يسكان  دن  شعه  بسيطة  أكواخ 

األساس   ي عتمد ، موماً  أساليب العناه  ا وكانت  القش والحصير وبدون أدنى  نظيممصنو ة من  

 لى المواد المتو،ر  محلياً كالح ر أو الطوب األحمر المصنوع من الطين ولهاا بقيت  لى النمط  

ثلثة    ،ي بناه المساكن  بعين اإل تعار  يؤااكان  ا والتقليديةالتصاميم واألشكاف    ي،بعد كلن  ندسه  

أساسيةمعا الحاكمة    يير  )األطر  والتقاليد  والعاداد  والدين  واأل راف  الطعيعية  العيئة  ،رضتها 

للعمار  السكنية ،ي  لن الدتر ( ،ي الوقت الاي لم  عرف اللها المدينة حينها أي نوع من النظم  

 : أرم  لن المعايير ري وناها أو اللوا   الخا ة بالع 

  ليها. ضرر محتما  يقاومة أملللد،اع أو سهلة المساكن أن  كون 



657 
 ..,ن وتشريعات البناء للعمارة السكنية في مدينة عدن أطر فكرية حاكمة مقترحة لتطوير منظومة قواني , م. ابتسام عبدهللا ناصر عمبر

 واأل ربة. لشمس  حمي قاطنيها من أشعة اأن 

 لهن.را ى ،يها الخصو ية للنساه بعناه طرف اا ة أن  ت 

 أ،راد أسر ه األساس  لى القدر  المالية للمالن و دد    ييعتمد ،كما كان ااتيار نوع ماد  العناه   

( و موماً سكن 9)مستقعلً.  قد  طرأ    يالتوبحسب المتغيراد    االاين يمكن أن يستو عهم المنحف

  شأنا   أقف  هالدقرا  بتداود مستوارم االقتصاديا ،كانت بيود   داو ت  مساكن   دن القديمة ،ي  أرف

 ( 3)البناه.   كاليف  حمف  لى قدر ه   لعد   وكلك

وركاا يت   من الف المعايير أ ل  أن العمار  ،ي مدينة  دن حكمتها أطر ،كرية انحصرد  

) حقيل شروط األمن والسلمةا ومرا ا  ال وانب العيئيةا و حقيل القيم االجتما يةا و أثير  بين  

  19  ،ي ستطا ت بريطانيا  إلى أن ا   للعناه. لعواما االقتصادية( وكلن قعا  هدرا بأي نظم ولوا    ا

،شهدد المدينة الف مرحلة    األسعاب  سكرية و  ارية  ى  دن  السيطر   ل 1839 ا     يناير

االن ليحي  طوراً  مراناال أ،رزد حتلف  ،يها  جارية  حدوث  غييراد  إلى  أدى  واقتصادياً  ياً 

د إلى جانب  ظوارر  مرانية و خطيطية جديد  ،ي ظا م مو ة منقحة من قوانين العناها ،ظهر

( كما 4(  مار  كاد طابب استعماري ،ي بعض األحياه شكا )3العمار  السكنية التقليدية شكا )

المستعمراد والسيما  ظهرد ،ي ب التقليدية مسحة من الطابب الاي  ترف بطراز  عض المعاني 

المناخ الاي  ( وكان لموقب المدينة ال غرا،ي  أثير   لى  5)،يما يتعلل بحاارف وحلياد واجها ها.

واجها ها  الخشعية ،ي معظم  المشغوالد  و نوع  بناهرا  ماد   المعاني و لى  انعكس  لى طراز 

 ( 23و عدد نماكجها.)

 

  
 دن  ( معاني سكنية معنية من الح ر ،ي مدينة3الشكا )

 )*( القديمة )العيئة العمرانية التقليدية( 

( مسكن يعكس ملم  من الطرز الوا،د  4الشكا )  

 (1) ،ي أرم األحياه التاريخية للمدينة ورو حي  دن القديمة

 

واقع البناء في المناطق السكنية لمدينة عدن في ظل المنظومة التشريعية اليمنية    -4

 م: 1990عام  دما بعللبناء خالل مرحلة 

  بدأ  هد جديد ،ي ظا الوحد  التي  حققت بين شطري اليمن؛ واكعته 1990مايو  ا     22بعد  

،ي م مو واالدارية  ر ب  ليها  غيير  واالقتصادية  واالجتما ية  السياسية  المتغيراد  من   ة 

ا وقد استغرقت  ياطة القوانين ،ي دولة الوحد  وقت طويا لتر يب  الشرطيةوالقوانين    األنظمة

الاي  األمور والعشوا ي  اآلمنا  طير  العناه  ظهور  كلن  ،نتج  ن  المناطل   امتدا  ليق ي  لى 
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والثانوية. منحدراد ال علية القريعة من مناطل الخدماد وضواحي المدن الر يسية  المسطحة وال

(10 ) 

ومدينة  دن ري أولى المدن التي  انت من إررا اد را  المرحلة ومنا بدايتهاا ،إلى جانب  

ناطل العناه العشوا ي ،يها؛  عددد المخالداد المعمارية والعمرانية ،ي مختلف مناطقها انتشار م

طابب   سيةا واستعدلت بعض مساكن العيئة العمرانية التقليدية بمعاني سكنية جديد  ال  عكالسكن

وروية المكانا كما ظهرد أحياه ومناطل سكنية جديد  بمدراد بسيطة معا ر   تنا،ر  ماماً مب  

درداد األ يلة للعمار  السكنية ،ي المدينةا ومن ناحية آاري شهدد المدينة حركة  مرانية  الم

بيواس ما  الدتر   ،ي  واا ةً  المرحلة  را   الف  بالعشوا ية 1997-  1990)  نعة  ا سمت   ) 

واالستع اف مما أثر سلعاً  لى استعماالد األراضي والدراطادا و لى شكا وم مون المعاني  

در   لى ضعطها و،ل معايير واشتراطاد مناسعةا ،أدى كا كلن إلى  درور العيئة  وكلن لعد  الق 

مدينة؛ ،تحولت إلى بؤر  من مخالداد العناه والمظارر السلعية مما أثر  لى طابعها الحيا ية ،ي ال

 (  12و شكيا نسي ها العمراني المت انس واا ةً ،ي أحياهرا التاريخية .)المعماري 

،ي المدينة ألسعاب مختلدة )اله ر  الدااليةا وحرب الخليج التي  نية الم طرد   الحياد  السكاومب  

الاي كان له   ؛ األمرزاد ح م التوسب العمرانيعديد من المواطنين ليستقروا ،يها(   اد بسععها ال

بال رور  إجراه  ملية إنقاك للعيئة    ىتد ؛ ،اس السكنية  ،ي مناطقها  انعكاسا ه الكعير   لى العمار  

رح والسؤاف الاي يط لتخطيط والعناها  ل  المنظومة التشريعية  را  المدينة  عر  ،ي  سكنيةالالعمرانية  

 ا     د : را استطا ت قوانين و شريعاد العناه اليمنية الصادر  الف مرحلة ما بعندسه رنا رو  

كان لها دوراً بطريقٍة أو بأارى ،يما آلت إليه      انقاك ما يمكن انقاك  ،ي را  المدينة أ  1990

دراسة مسحية  أوضاع العمار  السكنية ،يها؟ ولإلجابة  لى راا السؤاف وجب  لى العاحثين القيا  ب 

لر د أبرز المظارر السلعية ومخالداد العناه ،ي مختلف المناطل واألحياه السكنية للمدينةا والتي  

 ،يها. منظومة للكشف  ن أبرز نواحي القصور ونقاط ال عف  ييم را  ال لى ضوهرا سوف يتم  ق 

 

دن خالل مرحلة ما أبرز المظاهر السلبية ومخالفات البناء في المناطق السكنية لمدينة ع  :4-1

 مسحية:دراسة  -م 1990عام  دبع

ا كما   لتهاأل وا  التي  و    2011 ا     ،ي مدينة  دن مناانتشاراً  ازدادد ظارر  العناه العشوا ي  

ا   لى حساب المواطنين الساكنينبها  طريقة لإلثراه والمتاجر   أ ع     يضا  لى األرأن االستيله  

وا ياد المستمر  لى ال عاف ،ي ظا  مت و واطؤ العشزحف    إلى  2017ويشير  قرير ،ي  ا   

  ف  خد   إي اد حلوفٍ حر ها  لى  و د     االمحا،ظة والم لس المحليدااا  ال هاد كاد العلقة  

     درك يقيناً مخاطر  وريسرطان العشوا ياد  و ت ارا   غض الطرف    ،هيمن وطأ  المعانا ا  

ى استمر استحداث طرز معمارية حية أار ومن نا  (28) لى واقب العناه ،ي المدينة .  الكارثية

)العيئة   لها  المحلي  والطراز  ال  تناسب  المدينة  ،ي  مألو،ة  طير  وطرق  شكيا  مدرداد  كاد 

التقليدية(؛ واستشرد ،يها أي اً مخالداد العناه و ملياد رد  العحر للعناه  لى طوف العمرانية  

ن طياب الدولة ،ي ظا ظروف الحرب الشواطئ وسد المتندس الوحيد لسكانهاا وقد سا د  لى كل

(  ظهر نماكج مختلدة من الواقب المتردي للعمار  السكنية ،ي 2( و )1األاير ا وال داوف التالية )

السلعية األارى  مدين المظارر  من  العشوا يا وجانب  العناه  أبرز حاالد  ة  دنا حيث  وض  
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العناه التي انتشرد ،ي أرم المناطل واألحيا ه السكنية للمدينةا وكلن ،ي ظا وبعض مخالداد 

  والمتغيراد التي  1990 ا     دالمنظومة التشريعية اليمنية للعناه الصادر  الف مرحلة ما بع

    احعتها .
 

  * 1990بعد  ،ي األحياه السكنية لمدينة  دن الف مرحلة ما ( أبرز حاالد العناه العشوا ي ومخالداد العناه1جدوف )

 البناء العشوائي نماذج مختلفة لحاالت 

 في مدينة عدن  

 نماذج مختلفة لبعض مخالفات البناء  

 في األحياء السكنية لمدينة عدن 

 
المطل  جبل عين  على امتدادمباني عشوائية تنتشر 

 مدينةال من أسوأ التجمعات في على حي التواهي وهي 

 
مبنى من دورين في حي التواهي تّم تعليته باستخدام مواد  

دات تختلف عن المبنى األصلي )تشويه وتلوث  بناء ومفر 

 بصري(

 
في كل المساحات الفارغة  عشوائية المباني انتشار ال 

م وحتى اآلن )التأثير 1990داخل المدينة منذ عام 

السلبي للعوامل االقتصادية واالجتماعية واالدارية 

 العوامل العمرانية الحاكمة( وضعف 

 
واد بناء تختلف عن تعليات غير مرخصة واستخام م

ألصلية للمباني، والفراغات البينية غير المناسبة المواد ا 

ضياع للقيم االجتماعية والدينية كالخصوصية وحق  )

الجار( وهي أطر فكرية شّكلت ثوابت في بدايات نشأة  

 العمارة السكنية بالمدينة  

 
لم يسلم القصر التاريخي للسلطان العبدلي في عدن    

كريتر( من البناء العشوائي الذي وصل  ي حالقديمة )

السور المحيط به )بداية طمس وتشويه  إلى محاذاة

 للتراث المعماري( 

  
إزالة جزء من دروة مزخرفة لمسكن تقليدي وتعليته  

بنصف دور مختلف تماماً عن المبنى األصلي )تشويه  

للطابع المعماري وتشكيل النسيج العمراني لألحياء  

 خية( التاري
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 البناء العشوائي نماذج مختلفة لحاالت 

 في مدينة عدن  

 نماذج مختلفة لبعض مخالفات البناء  

 في األحياء السكنية لمدينة عدن 

 
بداية تداخل البناء العشوائي على المنحدرات مع أهم  

المواقع التاريخية )صهاريج الطويلة( في مدينة عدن 

 القديمة 

 
تعلية العمارات السكنية بأدوار لم يتم تشطيبها )تأثير 

العامل االقتصادي( في حي المعال )ذو الطابع الغربي 

جم مع  بخالف دهان البعض اآلخر بألوان ال تنسالحديث( 

 صف المباني المجاورة 

 
وصول المساكن العشوائية إلى قلب المواقع التاريخية  

كانية المستمرة  بسبب الزيادة الس  )صهاريج الطويلة(

وارتفاع نسبة البطالة وعدم توفير السكن المنخفض  

التكاليف من قبل الدولة لذوي الدخل المحدود )تأثير 

 مجموعة من المتغيرات(

 
زاويتين التأثير السلبي الذي  الصور من توضح هذه 

تعلية محدودة على أحد المباني التقليدية في الحي   تعكسه

المتغيرات  إن)تلوث بصري( حيث  القديم للمدينة

االجتماعية واالقتصادية التي شهدتها المدينة خالل هذه  

المرحلة وغياب سطوة العامل التشريعي أو قصوره غالباً  

 المخالفات  من أسباب ارتكاب هذه

 
يحمل سمات  مسكن عشوائي بجوار مبنى تاريخي

 الطراز االستعماري )المجلس التشريعي سابقاً والذي تمّ 

 بناؤه خالل فترة االحتالل البريطاني(

 
إقتطاع مساحات من ممرات المشاة واألزقة لبناء  

األحواش، و لتوسعة األدوار األرضية لبعض المساكن 

بينية والحركة خارج المباني في على حساب الفراغات ال

 ظل غياب سطوة القانون 
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 * 1 1990،ي األحياه السكنية لمدينة  دن الف مرحلة مابعد  ومخالداد العناهبعض المظارر السلعية األارى ( 2جدوف )

نماذج مختلفة لبعض المظاهر السلبية      

 للعمارة السكنية في مدينة عدن 

البناء  نماذج مختلفة لبعض مخالفات   

 في األحياء السكنية لمدينة عدن 

 

 
 

الحي القديم استبدال المباني السكنية التقليدية في 

بمباني جديدة تحمل واجهاتها مفردات وطرق   للمدينة

تشكيل ال تمت بأي صلة لهذه البيئة )تشويه للطابع 

 والنسيج العمراني(

 

 
 

 بناء أحواش ومالحق غير مرخصة في مباني سكنية تمّ 

كسر  تشييدها خالل فترة االحتالل االنجليزي بحي خورم

تشويه الطابع الخاص بهذا الحي األمر الذي أسهم في   

 

 
مباني خرسانية عالية بجانب المباني التقليدية لم  

فيها خط السماء، كما لم يُراعي في الواجهات  يُراعى 

الطابع المعماري، وتشكيل النسيج العمراني، والجوانب 

والقيم االجتماعية والثقافية للمجتمع في أقدم   البيئية، 

 أحياء المدينة 

 

 
اقتطاع مساحات تفصل بين المباني في المناطق السكنية  

الجديدة )مشروع إنما( لبناء أحواش أو غرف اضافية في  

ظل غياب سطوة القوانين ورقابة الجهات المختصة، كما  

ات  يظهر أيضاً تسطيح المفردات المستخدمة في واجه

المباني نفسها، األمر الذي يعكس عدم مراعاة الجوانب 

 والثقافية والبيئية االجتماعية  

 
  من إ داد العاحثين . *
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نماذج مختلفة لبعض المظاهر السلبية      

 للعمارة السكنية في مدينة عدن 

البناء  نماذج مختلفة لبعض مخالفات   

 في األحياء السكنية لمدينة عدن 

 

 
مبنى خرساني يتوسط صف من المباني التقليدية  

وتظهر الصورة مدى التنافر بين القديم والجديد األمر  

شويه طابع الحي القديم وضياع القيم  الذي أسهم في ت 

واحي البيئيةاالجتماعية، وعدم مراعاة الن  

 

 
تنفيذ الفواصل في عدم التناسق الكتلي بين المباني، وعدم 

الواجهات باهتمام، وتفاوت مستويات األدوار بين المباني  

المتجاورة، واستخدام مفردات من العمارة الصنعانية؛ كل  

هذا أسهم في تشويه الطابع المعماري على مستوى  

 المباني والحي 

   
   

   لى 1990ا وما  مل اإلشار  إليه من  دا ياد لمرحلة مابعد  ا   دراسة المسحية ل المن خال

واقب العناه يمكن  لخيص  أثير العناه العشوا ي والمظارر السلعية األارى ومخالداد العناه  لى 

 : (3)جدوف المناطل السكنية لمدينة  دن من الف 
 

 *2ومخالداد العناه  لى المناطل السكنية ،ي مدينة  دن رى رر السلعية األا(  أثير العناه العشوا ي والمظا 3جدوف )

 تأثير البناء العشوائي على المناطق السكنية

 أو مستخدميها في مدينة عدن 

 تأثير المظاهر السلبية األخرى ومخالفات البناء

 على المناطق السكنية في مدينة عدن 

 ظهور آثار سلعية متعدد  : 

والتصميم )الدوضى وانعدا  أشكاف  يط  لى مستوى التخط

والتلوث العصري والسمعي  -التنظيم العمراني والخدما ي 

 والعيئي( .

 

 لى المستوى االجتما ي والثقا،ي للسكان )انعدا  

الخصو ية وكثر  المشاكا كالدقر وال ها والمرض 

 وانتشار ال ريمة( .

 

شويه  للمدينةا و ضياع  التراث المعماري ،ي الحي القديم 

لمكان والهوية المحلية . طابب ا  

 

طياب  واما األمن والسلمةا و د   و،ر الظروف  

 العيئية الصحية للمساكن )التلوث العيئي( . 

 شويه الطابب المعماري  لى مستوى المعاني واألحياه  

 السكنية .

  درور النسيج العمراني لألحياه السكنية ،ي المدينة . 

ة المحلية .مكان والهويضياع طابب ال  

 ضعف مستوى  واما األمن والسلمة ،ي المعاني . 

 د   حقيل الظروف العيئية المناسعة للمستخدمين ،ي  

 المعاني السكنية ال ديد  . 

 راجب ح ور القيم االجتما ية والثقا،ية االسلمية كاحترا  

الخصو ية وحل ال ار...إلخ ،ي المعاني السكنية ال ديد   

راطاد العينية واالر داداد وسطحية  بسعب  شوا ية الد

 المدرداد المستخدمة ،ي الواجهاد .  

ا اقة حركة المشا  ،ي المساحاد المحيطة والمحاكية  

سعب بعض مخالداد العناه . للمعاني السكنية ب  

الل ، و  واسعة بين العيئة العمرانية التقليدية والعيئة  

مني  المعا ر  دااا المدينة بسعب انعدا  التسلسا الح

 الطعيعي بين القديم وال ديد . 

 
 العاحثين.من إ داد  *
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: تقييم المنظومة التشريعية اليمنية للبناء في ضوء الدراسة المسحية )جوانب القصور 4-2

 الضعف(: ونقاط 
 

اآلن( م مو ة من قراراد وقوانين التخطيط والعناه    -   1990 درد ،ي  هد دولة الوحد  )

   التندياية لتلن القوانين؛ شكللت جميعها المنظومة  للمعاني السكنية ،ي المدن اليمنية وبعض اللوا

للعناه ،ي الدولة ال ديد ا   ً   لاا يمكن  سمية مرحلةالتشريعية  بهه )مرحلة سن    دولة الوحد  أي ا

 التالية:و تمثا بالقراراد والقوانين القوانين والتشريعاد اليمنية للعناه(ا 

 والبناء. مخالفات التخطيط م بشأن الئحة 1994( لسنة 23قرار وزاري رقم ) -

 الحضـري.بشأن التخطيط  م1995( لسنة 20قانون رقم ) -

 الحضري.لتخطيط التنفيذية لالئحة ال بشــأن   م1997( لسنة 260قرار وزاري رقم ) -

م بشأن الئحة ضوابط البناء في المدن  2001( لسنة 204قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) -

 التاريخية. 

 البناء. بشأن   م2002لسنة  (19)رقم  قانون  -

 البناء. م أعمال  يالالئحة التنفيذية لتنظ  شأنم ب2008لسنة    (351)قرار مجلس الوزراء رقم    -

لسنة16) رقمقانون    - على   م2013  (  المحافظة  والمناطقبشأن  التاريخية    المدن  والمعالم 

  ( 6)العمراني. وتراثها الثقافي 

  ألنه أوف قانون بناه  در  2002( لسنة  19ون رقم )قانرو  بينها    لعا أرم القوانين الصادر  و

ال مهوريةا إال أن ااتلف  حدد شروط ومعايير العناه للمعاني السكنية  لى مستوى محا،ظاد  لي

األقاليم جغرا،ياً وبيئيا وثقا،ياً واجتما ياً وشمولية القانون جعلته يحوي  لى نواقص كثير ا لهاا  

  باسم الل حة التندياية لتنظيم أ ماف  2008( لسنة  351اه رقم ) مل  عديله بقرار م لس الوزر

 طعيل    يكن رناكلم    ومن ناحية أارى  ها،ي  الموجود  القصور  جوانب  لمعال ة  كمحاولة    العناه

بسعب  رااي القا مين    لى أرض الواقب ،ي أطلب أقاليم ال مهورية  لقوانين ولوا   العناهجاد  

   (19). مل مة لمختلف المدن اليمنية يةمواد القانون ال  لم  كن كا،ةكما ا  لى  نديا 

،ي ضوه الدراسة المسحية؛ أن  ويرى العاحثون أي اً من الف مراجعة كا القراراد والقوانين  

   يلي:من أبرز سلعياد المنظومة التشريعية اليمنية للعناه ما 

  ا إلى أن  مل  1990حد   ا   طياب العاما التشريعي لمد  أربعة أ وا  من  اريخ قيا  دولة الو •

  بشأن ال حة مخالداد التخطيط والعناه وري 1994ة  ( لسن23إ دار القرار الوزاري رقم ) 

كا،ية الر كاب الكثير من المخالداد المعمارية والعمرانية ،ي المناطل السكنية لمدينة  دن    مد  

ة مخالداد التخطيط والعناه ،ي ظا متغيراد المرحلةا كما أن جميب العقوباد الماكور  ،ي ال ح

 عار   ن د،ب طراماد مالية زريد  جدا مقارنةً بح م المخالداد التي ار كعت بحل المناطل 

المدينة منا  ا   ا العحث  1990لسكنية ،ي  الل حة من وجهة نظر  لاا  عد را     وحتى اآلنا 

طيررا من المدن التاريخية   ش يعاً طير معاشراً  لى ار كاب مخالداد العناه ،ي را  المدينة و،ي  

 ،ي اليمن . 

م والمدنا حيث  لم يسعل  دور القوانين وضب دراساد استرا ي ية للتنمية العمرانية دااا األقالي •

ي إلى التخطيط االقليمي الاي  بشأن التخطيط الح هر    1995( لسنة  20قانون رقم )لم يتطرق  

ضوه   تعنى   والاي  لى  التخطيطية  العملية  أساس  التحليلية  يعتعر  التقارير  و تعد  الدراساد 
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ن ولو ديا   لى األرض منا  دور  وحتى اآلوالخرا طا باإلضا،ة إلى  د   دعيله ومتابعة  ن

  دن.  لى مستوى التخطيط مما أدى إلى  داقم الظوارر السلعية ،ي المناطل السكنية لمدينة 

قانون التخطيط  لوف المنطقية العديلة ،ي  لم  أاا المناطل العشوا ية حقها من االرتما  الكا،ي أو الح  •

نظراً لعد  وجود ادماد ي؛ اا ةً وأنها مناطل مأرولة بالسكان ومعيقة لعملية التنمية  الح هر

العنية التحتية والشوارع ،يهاا كما أن طياب دور م الس السلطة المحلية ،ي العملية التخطيطية 

عكس المركحية العحتة ،ي  نب القرار بعيداً  ن كان من أبرز سلعياد راا القانون )وراا األمر ي

    (. أثير العاما السياسي -ا معطياد الواقب المحلي للمدنا و ن الععد التاريخي والثقا،ي له

ار قر ه ي الصادر  بلتخطيط الح رإن النواحي االجرا ية ،ي كا من القانون والل حة التندياية ل •

ر من السهولة والتعسيطا كما أن المصطلحاد الكثيإلى       حتاج 1997لسنة    ( 260)  وزاري رقم

التي  عدأ بها معظم المواد ،ي كا منهما  تعد ثغراد يمكن من اللها ااتراق   واسعة التدسير 

   أي اً.القانون وااللتداف  لى ال حته  

لم  ستدد مدينة  دن من ال حة ضوابط العناه ،ي المدن التاريخية الصادر  بقرار ر يس م لس  •

  بالرطم من أرميتهاا والدا د  التي كانت ستعود  لى  مار ها 2001( لسنة  204م )اه رقالوزر

لة   لو طتعلقت  لى جميب أ ماف العناه ،يها؛ وكلن ألنها لم  صنلف كواحد  من المدن التاريخية المس ل

كمدينة  اريخية    الحاكم  النظا   قعا  من  معها  التعاطي  يتم  ولم  العالميا  التراث  ستحل ضمن 

حي كريتر حالياً( والتي مورس بحل بيئتها    -ما ؛ وأاص بالاكر رنا )مدينة  دن القديمة  االرت

العمرانية التقليدية جميب أساليب التغيير والطمس والتشويه؛ وكلن إما  حت نظر ال هاد المعنية 

 اا ةً و واطؤرا أو بغض الطرف  ن ال ر  الاي كان يتر كب بحل  مار ها وثقا،ة م تمعها؛ و

  )حرب االندصاف( حيث سعى النظا  ،ي الشماف منا اندال ها سعياً 1994عد حرب  ا   من ب

حثيثاً ومن الف سياسة ممنه ة ا ععها إلى  رقلة  س يلها ضمن التراث العالمي بالرطم من 

جاوررا ال اربة ،ي  مل التاريخ )ويرجب كلن ألسعاب و راكماد سياسية و اريخية( ،صار 

الخراب مصير النسيج المعماري والعمراني لهاا الحي القديم ،ي المدينة؛ ليمتد  ديد بوالتهاالرماف  

كلن الوضب المحرى بطعيعة الحاف إلى جميب مناطل وضواحي المدينة بكاملهاا و رى الدراسة 

أن العاما السياسي كان من أرم العواما الحاكمة والمؤثر   لى العمار  السكنية ،ي را  المدينة  

راال المف  القوانين     وم مون  شكا  ،ي  ياطة  الطولي  اليد  له  كان  ألنه  وكلن  رحلة؛ 

 والتشريعاد؛ األمر الاي انعكس بشكا سلعي  لى واقب العناه ،يها . 

بشأن العناه ،ي باب     2002لسنة    (19)قانون رقم  بعض مواد    هبالرطم من أرمية ما طرحت •

حي المدينة ومساحا ها الدارطةا ودون ي ضواتمر ،اس   ي راايص العناه؛ إال أن العناه العشوا 

أي  راايصا كما استمر بناه العماراد السكنية والمساكن الخا ة أي اً دااا العيئة العمرانية  

التقليدية للمدينة بمدرداد وطرق  شكيا مختلدة؛ ،نتج  ن كلن التلوث العصري الحا ا حالياً  

ة طياب المراقعة والمتابعة ،ي  دعيا مواد  نتي   ا إما،ي أحياهرا السكنية التاريخية اا ةًا ورا 

االستعانة  القانون  لى  راا  القا مين  لى  حرص  أو  د   المعنيةا  ال هاد  قعا  من  القانون 

بمتخصصين ي عون ضوابط ومعايير  تناسب وواقب العناه  لى األرض )أي  مل   ارا األطر 

لم  حوي  لى بنود قانون مواد راا المعظم ا أن الدكرية الحاكمة للعمار  السكنية ،ي المدينة( كم
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،يها   و مل  ،قراد  وضيحيةا  أو  كلمة "ي وز دصيلية  مثا  التدسير  واسعة  ألداظ  وال استخدا   ا 

 ي وزا وال يسم ا ويترا ى" .  

  ؛   2008سنة  ،ي    ( 351)قرار م لس الوزراه رقم  ب   م أ ماف العناهي الل حة التندياية لتنظ دور   •

منا بده را  المرحلةا وبعد ستة أ وا  من  دور قانون العناه مما  اماً   شر  أي بعد ثمانية  

جعا منها ال حة طير م ديةا حيث م ت ،تر  طويلة  مكنت اللها الدوضى والعشوا ية من  

( من 46المناطل السكنية للمدينةا كما أن بتقسيم المناطل السكنية إلى ثلث مناطل ،ي الماد  )

للعناه؛ ن د أن النوع األوف من المناطل السكنية  الدنية  راومعايير  هاطشرود وبتحدي الل حةرا   

مناطل يقيمها األ،راد أو القطاع ( والتي  م  عريدها ،ي ندس الماد  بأنها  مناطل السكن الخاص)

!!! كان حصيلته ،ي األاير نسيج  الخاص باستخدا   صاميم معمارية مختلدة بااتلف المالن

 طرق  شكيا وال مدرداد بعينهاا وال يميح  طابب معماري ااص يم والمدار   مراني ال  حكمه

بها ،قد  رك الحعا  لى الغارب ليكون واقب العناه ،ي را  المدينة انعكاساً لشكا وم مون لوا    

    العناه.وقوانين 

المعنية ( وال حته التندياية  د  حرص ال هاد  19يظهر من الف مراجعة مواد القانون رقم ) •

ا ة بتصميم واجهاد المعاني ،ي األحياه السكنية؛ حيث لم يؤاا ،ي اال تعار  وضب معايير ا لى  

وكاا   مثا  دنا  لمدينة  والتاريخية  الثقا،ية  والمرجعية  العيئيةا  وال وانب  المحليةا  المعطياد 

  (.متغيراد المرحلة التي شهد ها )طياب األطر الدكرية الحاكمة 

بشأن المحا،ظة  لى المدن     2013  ( لسنة16) قانون رقم ا  در  احثون أنه إكوأايراً يرى الع •

منا بداية مرحلة دولة الوحد  وليس بعد    و راثها الثقا،ي العمراني  والمناطل والمعالم التاريخية

( 5 اماً من قيامهاا وأوكا إلى الهيئة العامة مهمة ماورد ككر  ،ي العند الرابب من الماد  )  23

،صلها ورو    من  )الثاني  التاريخية  :  والمعالم  والمناطل  المدن  و قييم  و وثيل  و صنيف  حصر 

( وقامت ري بدوررا المنوط بها  لى أكما  الس ا وإبرازرا  لى الخرا ط   س يلها ،ي  واقتراح

وجه؛ لكانت رناك ،ر ة كعير  ،ي أن  ناف مدينة  دن القديمة مكانتها التاريخيةا وأن يتم ضمها 

عالم والمواقب التاريخية وطرز العمار  المتنو ة ،يها ما  متلن من الماا ةً وأنها  إلى الس ا؛  

را  الميح ا ولو ،ترض القانون والنظا  منا بداية را  المرحلة  لى  ملياد العناه ،ي الحي    ايمنحه

الو  لكان  بكاملها؛  مدينة  دن  ،ي  السكنية  العمار   لنشأ   نوا   يعتعر  والاي  للمدينة؛  ي القديم 

والقانون  املً مسا داً ،ي الحداظ  لى جانب كعير من النسيج العمراني    أرمية النظا  الم تمعي ب

المدينةا ولما و لت اشكالية منطقة الدراسة إلى راا   السكنية كاد الطابب دااا  لعقية المناطل 

 الح م من التعقيد. 

لعناه  لنظمة ن المقوانيال و اية لقراراد الوزارل من الف النظر  الشاملة والمتدحصة يت    وهكذا

من كاٍف   لى مستوى    يستل القراراد والقوانين    را    أنو قييمها ،ي ضوه الدراسة المسحية؛  

؛ أرمها   ارا مشر يها لألطر قصورالعديد من نقاط ال عف وجوانب ال  يكتندهاالن جا كما  

متلن  الثقا،يا و    خا ية التنوعالدكرية الحاكمة للعمار  السكنية ،ي مدينة  اريخية مثا  دن  تمتب ب

يؤكد   ماا وأي اً  مار  سكنية  قليدية أ يلة ،ي واحٍد من أقد  األحياه التاريخية بال حير  العربية

 ومخالداد العناه ،ي مختلف مناطقهاظارر السلعية  مال لى كلن الت ارا و د  الن ج رو  حايد  

المرحلة وحتى اآلنا  السكنية   بداية را   الاي يطرح نمنا  ي والسؤاف  مكن  دسه اآلن رو : كيف 
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،ي   يسهم  وبما  للعناه  اليمنية  التشريعية  المنظومة  لتطوير  كمقترح  حاكمة  ،كرية  أطر   ياطة 

معال ة أي مشكلد وااتلالد حالية ومستقعلية أو ،ي الحد منها دااا المناطل السكنية لمدينة  

لقاً ومن ثمل  ياطتها انطيف  لن األطر أوالً   دن؟ يمكن اإلجابة  لى راا السؤاف من الف  صن 

 من الطروحاد الو دية والتحليلية السابقةا وكلن  لى النحو التالي:
 

 

األطر الفكرية الحاكمة المقترحة لتطوير منظومة قوانين البناء في المناطق السكنية    -5

   عدن:لمدينة 
 

أطٌر ،كرية جود  ية  عر العصور  ن وكشدت مراحا التطور التاريخي للعمار  والتشريعاد العنا  •

األ راف   من  م مو ة  منها  عر  بكا  صر  والم تمب  الدولة  استو عت  وجهاد  لها  حاكمة 

والقوا د والنظم والتي حققت من الف المحاور الر يسية لها  مار  منس مة  لى األرض  علرد  

والتاريخي الحمني  الععد  كما  كست  ،يها  و طورد  نشأد  الاي  العصر  روية    ن  ومثللت  له 

 .وثقا،تهتمعه م 

وكشدت بداياد نشأ  العمار  السكنية ،ي منطقة الدراسة )مدينة  دن(  ن وجود م مو ة من   •

األطر الدكرية التي حكمت  لن النشأ  )أطر  تعلل بالعيئة الطعيعيةا واأل راف والدين والعاداد  

والعواما   والسلمةا  األمن  وجوانب  ،رضتوالتقاليدا  وقد  الحاكمة(  األطر   االقتصادية   لن 

ر التي  عارف و وا،ل  ليها السكان ،ي بناه بيئتهم السكنية قعا  هدرم بأي  م مو ة من المعايي

 . نظم ولوا   للعناه ،ي المدينة

الاي و لت إليه العمار  السكنية ،ي مدينة  دن    المحرىكما أوضحت الدراسة المسحية الواقب   •

 ا حيث   ارا المشرع 1990 ا     دما بعحلة  ريعاد العناه الصادر  الف مر،ي ظا قوانين و ش

التي  احعت را    المعطياد المحلية والعيئية للمدينة  ند وضب  لن القوانينا وكاا المتغيراد 

   السكنية.المرحلة ،كان لكا كلن انعكاسا ه السلعية  لى واقب العناه ،ي مناطقها 

دينة  الحاكمة للعمار  السكنية ،ي م صنيف و ياطة األطر الدكرية    ومن راا المنطلل  أ ي أرمية •

استرا ي ية    أطر،ي  و شريعاد العناه    وبين قوانين  بين را  العمار  علقة   دن إل اد  النظر ،ي ال

نحو  ها  ا و د،ب ب عيد  ياطتها و نظيمها من الف م مو ة من القوا د واالشتراطاد  وا،قية  

الحداظ  ثوابت التي ال طنى لها  نها كوالتكنولوجي مب االحتداظ باأل وف وال   التقد  الح اري 

اال القيم  التراث  حماية  و  ااإلسلمية واألحكا   لمعادئ  ا   التي  نطلل منواإلنسانية    جتما ية لى 

المحا،ظة  لى الطابب المعماري والنسيج العمراني لألحياه السكنية التاريخية  ؛ والمعماري للمدينة

العيئيةا و حقيل  وا  اا ةًا  ال وانب  ،ي راا  ما األمن والسلمةا وقد استداد العحث  ومرا ا  

السياق أي اً من   ارب بعض المدن العربية التي  مل  ناولها ،ي بحث سابل بعنوان ) حسين أداه  

ناه  المنظومة التشريعية للعناه ،ي المناطل السكنية لمدينة  دن ،ي ضوه الدور االي ابي لقوانين الع

 ( حيث  2020يناير  -(  1العدد رقم )  48بالم لد    -  الهندسية  ،ي المدن العربية / ،ي م لة العلو

 مل استخلص أبرز إي ابياد  لن الت ارب للستداد  منها ،ي  صنيف و ياطة األطر الحاكمة  

 المقترحة لتطوير منظومة قوانين العناه ،ي منطقة الدراسةا وكلن  لى النحو التالي:
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  العامة:األطر الفكرية  :5-1
 

منها  ويشكلا ج  بينما  حه  العربية اا ةًا  المدينة  ،ي  السكنية  للعمار   بالنسعة  وبديهياد  ثوابت 

يشكلا ال حه اآلار متغيراد  تداود  ععاً لظروف وحيثياد كا مرحلة  مر بها المدن مب مرور 

يعكس نسي ها المعماري والعمراني  الحمنا و تأثر المناطل السكنية بها  األطر  موماًا حيث  

المناطل السكنية ،ي مدينة  دن ،ي   ية لهاا ولما كانت الصور  التي ظهرد  ليها ور  حقيق 

  ،ي معظمها سلعية؛ كان لحاماً 1990ظا القوانين اليمنية للعناه الصادر  الف مرحلة مابعد  ا   

الهدف المرجو من راا العحثا وكلن   لى العاحثين  صنيف و ياطة لها  األطر العامة بما يحقل  

 و التالي :  لى النح

 
 

 عدن: أطر فكرية نمطية تشّكل ثوابت في العمارة السكنية لمدينة   :5-1-1
 

ري أطر ،كرية كاد  أثير ثابت  لى العمار  السكنية ،ي المدينةا والبد من أاارا بعين اال تعار  

ع لتحديد المحاور الر يسية التي ستر  كح  ليها قوانين العناه؛ حتى  ؤدي دوررا من قعا المشرل

ن كما ينعغيا ويمكن ر د و ياطة را  األطر  لى المنوط بها ،ي المناطل السكنية لمدينة  د

   التالي:النحو 

 

   البيئية:الجوانب  :5-1-1-1

 قب مدينة  دن ،ي إقليم السهوف الساحلية الاي  نو ت ،يه العمار  نتي ة إلاتلف موقعها بين  

متد    لى السواحا نظا  المعاني كاد الكتا الما وال عاا وقد أ تمد ،ي المناطل المطلة  الساح

رأسياً وكاد األدوار المتعدد ا وكلن ألن را  المدن محصور  بين ال عاف والعحرا ولما بدأد نشأ   

وكا والعحرا  ال عاف  بين  الواقعة  حالياً(  كريتر  )حي  القديمة  مدينة  دن  من  السكنية  د  العمار  

ا  لن العواما التقليدية بكا السماد التي ،رضتها  ليه  المناخ الحار الرطب ،قد ا سمت  مار ها

العيئية؛ ،أ عحت را  العواما  شكلا أحد أرم األطر الدكرية الحاكمة كاد التأثير الثابت  لى شكا 

طوير قوانين  وم مون العمار  السكنية ،يهاا لاا يمكن االنطلق من را  العمار  األ يلة نحو  

نية ال ديد ا والمعاني السكنية  ي  حسين ال وانب العيئية ،ي العيئة السك و شريعاد العناه بما يسهم ،

ع بوضب القوا د الملحمة  التي يتم انشاؤرا ،ي العيئة العمرانية التقليدية للمدينة؛  لى أن يقو  المشرل

  لى أرض الواقب : يما يللتنديا 

 ار  االسلمية )وقد نية ،ي الح لعيئة المعالمعال اد التخطيطية والتصميمية المستمد  من ا ا عاع   •

   حقيل االضاه من اللها يمكن     مل االشار  إليها بشكا موجح آنداً من الف راا العحث( والتي

  المعاني.الطعيعية والتهوية ال يد  ،ي  

ال تعار أن بناه المعاني الخرسانية ،ي المدن الحار    حديد نوع مواد العناه المستخدمة؛ مب األاا با •

اومة درجاد الحرار  العالية التي  عالج  أثير الطقس الحارا ألن را  المعاني  دتقد لميح  مق ال ي

مواد العناه المحلية لمقاومتها العالية للحرار  وإ اد     استخدا  تمتب بها المعاني التقليديةا لاا يمكن  

يواكب  بما  ناحية     شكيلها  ومن  والتشييدا  العمران  م اف  ،ي  الحديثة  يمكن  التطوراد  أارى 

التكنولوجيا المعا ر  ،ي أ ماف العناه والتشييد لتحقيل ربط العمران بع ه بععض )الل    استثمار
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النسيج المت ا  الاي يقلا من المساحاد التي  تعرض ألشعة الشمس ويخلل ،ي ندس الوقت نوع 

 . الجتما ي المدتقد ،ي العيئة العمرانية السكنية ال ديد ( من الترابط والتقارب ا

إحياه التكاما واالنس ا  بين العيئة المحلية والعواما المنااية المحيطة من جهة والعمار  الحديثة   •

 ( 22)والمناخ. من جهة أارى بحيث  نتج  مار  متميح  من حيث  وازنها مب العيئة المحلية 

قط؛ وإنما ي ب  ية ،ي المعاني السكنية  لى االرتما  بال وانب المنااية ، د  اقتصار ال وانب العيئ •

التلوث والخوف من   الزديادلعمار  الخ راه وكلن  االرتما  أي اً ب وانب االستدامة ومعادئ ا 

 ن وب مصادر الطاقة . 

يا  ،قطا   د  التعاما مب العيئة  لى أنها م رد موارد يت ه إليها االنسان ليستمد منها مقوماد الح •

ديننا الحنيفا إك أن إطداف را  العلقة  ند    ينظمهاالتي    باإلنسانوانما  شما أي اً  لقة االنسان  

التعاطي مب العيئة يحيد من  داقم مشكل ها ويعوق ال هود المعاولة لحمايتهاا إلن  لقة االنسان 

يةا ،الم تمب الاي يسود  العدف مب العيئة  تناسب طردياً مب ازدرار العدالة ،ي العلقاد االجتما 

ر طا يد ل الاي  إلى سوه استغللهاوالسل  رو  العيئة ويتعاما معها بشكا ال يؤدي  )ورا     قاد 

النقطة  وضل  أرمية ار عاط الحلوف التي  عالج المشكلد العيئية ،ي المعاني السكنية بالحلوف التي  

  حا،ظ  لى ال انب االجتما ي واالنساني ،يها( .   

مشاكا بيئية ،ي المدينة؛ يرى العحث  ما بالنسعة لمناطل العناه العشوا ي والتي نشأد  نها  د   أ

ع   أنه من الصعوبة بمكان  ياطة إطار ،كري حاكم يتعلل بال وانب العيئية بحيث ي ب المشرل

إ اد    يعدأ من الف  العشوا ي  العناه  مناطل  ،يهاا وكلن ألن حا مشكلة  لتحقيقه  ملحمة  قوا د 

من   أو  الحاكمةا  العمرانية  العواما  من  بم مو ة  يتعلل  ،كري  إطار  ،ي ضوه  أوالً  خطيطها 

 انتشاررا.ن اا ة بتنديا  لن العرامج لتنظيمها أو للحد من  الف وضب برامج مناسعة وقواني

 

    والثقافية:: القيم الدينية واالجتماعية 5-1-1-2 

واما االجتما ية الحاكمة  ختلف من مدينة إلى أارى  بالرطم من أن األطر الدكرية المتعلقة بالع

السكان من حيث   بتوزيب  العنا ر  تمثا  من  بم مو ة  أنها  شترك  إال  قاطنيها؛  نو ية  حسب 

  العمرا والنوعا وح م األسر  و ركيعهاا ومعدف التحاحما ومعدف االشغافا ونسعة التعليم ...إلخا 

عة التي  شهدرا المدن العربية ،ي الدتر  األاير   و لى الرطم من التحوالد والتغييراد السري

وقدر ها  لى إحداث  غيراد اجتما ية وثقا،ية ،ي م تمعا هاا إال أن را  القدر  لها حدود  قف  

حور  ندرا  اجح ؛ واا ةً ،يما يتعلل بالمحاور العميقة لها  ال وانبا ويأ ي ،ي مقدمتها الم

 عوبة التغييرا لاا ،إنها  دشا  ند مواجهة راا المحور الدكري والعقا دي الاي يميح  الثعاد و 

العصرية   الخصو ية  السكنية ري  العمار   ،ي  ثوابته  أرم  ولعا  بسر ةا  أي  غيير  إحداث  ،ي 

حاكماً  وحقوق ال ارا حيث يشكلا الحداظ  لى را  القيم ،ي أي مدينة  ربية إسلمية إطاراً ،كرياً  

نا ،يما سعل إلى حرص سكان مدينة  دن القديمة  لى  حقيل  كو  أثير ثابت  لى المسكنا وقد أشر

را  القيم  ند بناه مساكنهم قعا  هدرم بنظم وقوانين العناها حيث جعلورا أحد معايير العناه حينهاا  

وإطار ،كري ي ب    لاا ،إن  حقيقها من وجهة نظر العحث يعتعر ضرور  البد منهاا ومعدأ أساسيا

،ي قوانين العناه الخا ة بالمعاني السكنية ،ي مدينة  دن بشكا  ا ؛  االلتحا  به و د    اوز   
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اا ةً وأن العاما المشترك بين جميب سكان المدينة حالياً رو الدين االسلميا لاا يمكن االستعانة 

 ر  اإلسلمية؛ وكلن ،يما يلي :بععض أحكامه ومعاد ه التي  مل  طعيقها ،ي العيئة المعنية للح ا

للفتحات والشرفات وارتفاعات المباني لتحقيق تلك القيم  جات تخطيطية وتصميمية  ايجاد معال •

ويمكن أن  كون را  المعال اد حا بديا  ن اال تماد    واحد.ومراعاة الجوانب البيئية في آٍن  

إلى  لن   ع  المشرل المعاني؛ بحيث يستند  بين  العينية  االر داداد والدراطاد  الكلي  لى موضوع 

وضب اشتراطاد اللوا   التدصيلية لقوانين العناه أو  ند  ما دليا  تكللف بإ داد     المعال اد  ند 

عة  نديا  واا ة ،ي مشاريب الوحداد السكنية ال ديد  )العيئة  السلطة المحلية ،ي المدينة ومتاب

للمعاني العمرانية ال ديد ( و ند بناه المساكن التي يتم بناؤرا ،ي العيئة العمرانية التقليدية كعديا  

التي يتم ردمها لعد  الصيانة المستمر  لها ولعد  الحرص  لى إ اد   أريلها والحداظ  ليها من 

ال ال هاد  قوانين  قعا  التي الزمت  القصور  يمكن معال ة جانب را  من جوانب  معنيةا وبالن 

 .  العناه الحالية دااا المناطل السكنية للمدينة

،يها أ لً الخصو ية العصرية وحل ال ار واالر داق وكا  ،تنعد     مناطق البناء العشوائي أما   •

ة كما أشرنا آنداً؛ حيث  ر دب معدالد القيم والمعادئ األارى كما رو الحاف بالنسعة لل وانب العيئي

النمو السكاني ،يها نتي ة القدو  إليها من الريف والمدن األارىا و ر دب كالن معدالد المواليد  

سكانيةا لتصع  را  العواما ري األطر الحاكمة لتلن المناطل طير الرسميةا والو،ياد والكثا،اد ال 

بتحقيل القيم( من الف وضب سياساد    لما يتعل)أي  ويمكن معال ة را  االشكالية أو الحد منها  

وبرامج مناسعةا وقوانين اا ة بتنديارا دااا را  المناطلا ويمكن إي اد حا لها أي اً ،ي سياق  

ري يتعلل بم مو ة من العواما العمرانية؛ وكلن ،ي ضوه  دا ياد واقب العناه   ياطة إطار ،ك

 الف را  المرحلة . 

 

 والسالمة: : عوامل األمن 5-1-1-3

 خالل:يمكن تحقيق عوامل األمن والسالمة في مباني البيئة السكنية الجديدة بمدينة عدن من 

العامة  الموقب المناسب للعناه من حيث الشوارعا ومواق  ااتيار ف السيارادا ووجود الخدماد 

)أي موقب ضمن مخطط  ا ( مب ضمان بعد   ن أماكن الكوارث مثا م رى السيوفا و د   

 للحرا ل. ب العواما الحلحاليةا أو إمكانية  عرض المعاني السكنية التسارا ،ي جان

 العناه. االلتحا  بالقوا د والطرق الهندسية السليمة ،ي  ملية 

 العناه.خدا  نو ية ممتاز  من مواد االلتحا  باست

ال مانب من التنوع ،ي استخدا  مواد بناه حديثة مستخلصة من العيئة المحلية  لى أن يتم معال تها 

لتطوير مقاومتها و حلها للحرار ا ويمكن أي اً استخدا  مواد العناه التقليدية كالح ار  والنور  

ا  را   مثا  معا ر ألن  بشكا  و طويعها  الحرا )ال ص(  للعحف  ري لمواد  متلن اواص  الية 

 لها. إلى قلة الكلدة االقتصادية  باإلضا،ةوالمقاومة 

للمعاني  المستمر   الصيانة  الف  و،ير  من  االنشاه  وبعد  وأثناه  قعا  السلمة  بقوا د  االلتحا  

   السكنية.

متلكاد والحداظ ا تماد كود بناه يمني ااص بالمساكنا من أردا،ه األساسية سلمة األرواح والم

  لى الصحة العامة.
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البيئة العمرانية التقليدية واألحياء ذات الطرز المتنوعة؛ يمكن تحقيق عوامل األمن    أما في 

 والسالمة من خالل: 

العديا   وإي اد  مالياً  أ حابها  و عويض  بمعانيهاا  أتلحقت  التي  والتعلياد  االضا،اد  كا  إزالة 

 حمن.الد   عف رياكا وأساساد المعاني مب المناسب لهم إلن مثا را  المخالدا

الصيانة الدورية للمعاني ،ي را  األحياه إلنها شارد  لى مرحلة  اريخية  ا ر ها المدينة بكا 

 واي ابيا ها. سلعيا ها 

 فيها: أما بالنسبة لمناطق البناء العشوائي فهناك اتجاهين لتحقيق شروط األمن والسالمة  

عاني العشوا ية المكتظلة وطير اآلمنة لتامة أو إزالة ال حه األكعر من الماإلزالة ا  األول:االتجاه  

من حيث مواد العناه المستخدمة ،يها ولكن بعد أن يتم  و،ير العديا المناسب لسكان را  المناطل 

 (. من قعا الدولة ) و،ير بيئة سكنية آمنة

ر قاه بها من حيث الكتا المعنيةا   ما ححا  حوف را  المناطل والعده بعرنامج لل  الثاني:االتجاه  

والعنية التحتيةا والخدماد العامةا وكالن االر قاه بو ي قاطنيهاا أي القيا  بعملية إ اد   خطيط  

بيئة   لساكنيها حتى ن من  والتعليمي  والصحي  المعيشي  المستوى  ور،ب  المناطل  لها   و نظيم 

      آمنة.  مرانية

 

   العمراني:يج  الطابع المعماري والنس  :5-1-1-4

الدكرية   األطر  أحد  السكنية  لألحياه  العمراني  والنسيج  المعماري  الطابب  الحداظ  لى  يعتعر 

الر يسية الحاكمة للعمار  السكنية ،ي المدن التاريخيةا و،ي حالة مدينة  دن ال يكدي أن يعكس 

ا كونه حا،ظ  ليها وإنمالطابب الدهم العميل لطعيعة الم تمب وقيمه األساسية ومتطلعاد أ،راد  لن 

يعكس أي اً حقعة  اريخية رامة شهد ها المدينة ي ب المحا،ظة  ليهاا وبما أن الطابب المعماري 

رو حصيلة  داد التشكيا الخارجي السا د  ،ي  كوين الواجهاد أو الغلف الخارجي للمعاني 

تويادا  ن الف ثلثة مس( ،إنه يمكن  حقيقه ،ي العمار  السكنية بمدينة  دن م1،ي مكان ما .)

 وري  لى النحو التالي : 

أن  نس م    أي  االتو ا إلى الوحد  الع وية للمعنى  الف  من الواحد:  على مستوى المبنى  -أ

متكاملً  المعنى  ،يصع   و تحد  إدراكه   األجحاه  ويمكن  ملصوق  ليه  أو  به شيه م اف  ليس 

 ونقي ه. ان راا المستوى ( يوضح6( و)5( والشكلن )4)وككا. واستيعابه كوحد  
 

 دن    المتتعب لطعيعة  طور مدينةإن    العمراني: النسيج  و  ي أالمبان   ةعلى مستوى مجموع  -ب  

ةا والشكلن لعامان  ور ها   كول )أحياه أو مناطل سكنية(  من أجحاه  ة بالدعا  يلحظ أنها مكون

ت انس للعمار  التقليدية ،ي حي كريتر ) دن  ( يوضحان جانب من النسيج العمراني الم8( و)7)

المنس م )طابب طربي( لحي المعلا ورا  األحياه  عكس القديمة(ا وجانب من النسيج العمراني  

التنوع الثقا،ي الاي  اشته مدينة  دن الف ،تر  االحتلف االن ليحيا وبالرطم من كلن ،إن كا 

ي ب المحا،ظة  ليها؛    من  اريخهارامة      ر  ن ،تريععومن التكوين العا  للمدينة    حي يعتعر جحه

 .  التي أسهمت ،ي  شويه النسيج العمراني لها  األحياهوكلن بإزالة كا مخالداد العناه 
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يدي في مدينة عدن  ( مبنى سكني تقل5الشكل )

الوحدة العضوية على مستوى المبنى   القديمة يوضح
 1*() الواحد

  وانعدام ( مبنى سكني حديث في مدينة عدن6الشكل )
( *) تشكيلهالوحدة والتجانس في مفرداته وطرق 

 

   

  
  لسكنية التقليدية المباني ا)حي كريتر( ومجموعة من  ( جانب من النسيج العمراني في عدن القديمة 7الشكل )

 )*( 

  و مراني  رو أن يكون لها طابب معماريالمدن  حد أسعاب جماف  أ ن  إ  المدينة:على مستوى    -ج

الا  را؛ميحي الطابب  لنسي   االنس ا  ي يحقل  كلن  ا  هااوالتكاما  ،إن  الطابب  لى لاا  لحداظ  لى 

ا و،ي حالة )مدينة  العمراني ككا  هاوالوحد  لنسي    االنس ا  كلن  مستوى المدينة يعد مطلعا لتحقيل  

 دن( التي  ميحد بالتنوع الثقا،ي والعرقي والديني الف ،تر  االحتلف االن ليحي؛ ،إن  نوع 

ير  بالمحا،ظة  ليها كماري  ار  ،يها يعكس حقعة زمنية رامة من  اريخها جدأنماط وطرز العم

يخد  األطر الدكرية التي   ارلها االن ليح  ند بناهرم للمعاني   دما قدون  غيير أو اضا،اد إال  

 :  يما يلالحديثة ،ي حي المعل مثلًا ولكن راا التوجه ال يمنب 

العمراني للعيئة  المحاولة الل طابب مميح  ا عاع نظرية  المدينة  ن طريل  ال ديد  ،ي  ملهمة  ة 

مب ال انب الروحي واألالقي والقيمي   يتله  وري بعساطة الد و  إلى االنتقاه من الحداثة كا ما  

الملهمة   منطلل  عريف  االسلميا وكلن من  ،هي   Appropriatenessللم تمب  بوجه  ا ا 

يار المعر،ي والتقني الها اا و هدف إلى  قييم مع  :"وسيلة أو آلية منه ية ظهرد مب االند ار 

يحقل أ لى نسعة  وا،ل بين المعطياد والمخرج المعماري وكلن  لى كا،ة المستوياد المادية  

وطير المادية ،يصع  العما المعماري ،ي النهاية مل ماً لكا الظروف المحيطة به سواه  لى  

 Context. "(24    )أو المحيط    Contentمستوى المحتوى 

ليدية الاي لحل بطابعها المعماري ونسي ها العمراني دااا  مواجهة  درور العيئة العمرانية التق 

من : "أن للعمار  السكنية التقليدية أو التراثية دور    انطلقامدينة  دن ،ي الثلثة العقود األاير   

وال يتدترض النظر   جورري وأساسي ،ي  حديد مارية الحاضر وا  اراد التطور ،ي المستقعاا 
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الت ديد  لها كنتاج القته أجياف ساب لتأ يا  لها  والموضو ي  الوا ي  الدهم  قة ،قط؛ وإنما ي ب 

(. للمكان"  واالنتماه  الهوية  مدهو   ضمن  الحاضر  كا  13و طوير  بإزالة  العداية  و كون   )

أ حاب   و عويض  السكنيةا  معانيها  بين  المنتشر   والعمرانية  المعمارية  التعلياد المخالداد 

بتو،ير   واألحواش(  )كالغرف  وإ لح  والملحل  لهما  التكاليف  المنخدض  يمكالسكن   ن ما 

إ لحه ،ي را  العيئة من الف برنامج الحداظا واالنطلق منها لتأ يا العمار  الحديثة ،ي  

 إطار الهوية واالنتماه للمكان . 

 

 عدن: عمارة السكنية في مدينة تشّكل متغيرات بالنسبة للغير نمطية أطر فكرية  :5-1-2
 

ياد كا مرحلة  اريخية  شهدرا حسب ظروف وحيث ب ن سابقتها ،ي أنها  تغير  را  األطر   ختلف   

يتداود  أثيررا أي اً  لى واقب العناه ،ي المناطل السكنية من مدينة إلى أارىا ويمكن    لااالمدنا  

  التالي: لى النحو  السكنية لها  المدينة   ،ي المناطل ياطتها بما يسهم ،ي  طوير قوانين العناه 

 

 : الحاكمةالعوامل السياسية  :  5-1-2-1

الف مرحلة مابعد   ةاما السياسيولعالسلعي لتأثير  من منطلل ال  اإلطارراا   ياطة   أ ي أرمية  

 ا   بين شطري اليمن )  وجه النظا  السياسي الحاكم بعد حرب االندصاف    حيث  ا 1990 ا   

لم   باالضا،ة إلى أن الدولةومصال  كوي الندوك والسلطة ،ي العلدا    نحو ادمة أرواه  (  1994

األمر الاي انعكس    ؛ لى وضب دراساد استرا ي ية وح رية  تناسب وظروف المرحلة  حرص  

     التالي:بالمدينةا لاا يمكن  حديد أبرز محاور راا اإلطار  لى النحو  سلعاً  لى واقب العناه  

ب دراساد مستقعليةا وا تماد سياساد استرا ي ية للتخطيط والتنمية ر الدولة  لى وضدو  اقتصار •

يقو  بها متخصصون  ) مرانيةا واقتصاديةا واجتما ية(  بناهاً  لى دراساد    العمرانية المستدامة

  المدينة.لتحديد الوضب الرارن ،ي 

واالقتصادي  نصاف االجتما ي  وضب الدولة للسياساد اللزمة لإلسكان التي  رمي إلى  حقيل اإل •

   القطاع.،ي راا 

وضب سياسة ح رية مناسعة لتنظيم مدينة  دن واا ةً ،يما يتعلل بالحداظ  لى العيئة العمرانية   •

التقليدية ،يها )الحي القديم( ووضب قوانين اا ة بهاا وإ اد  النظر ،ي العيئة العمرانية ال ديد ا  

امج للر قاه بمناطل العناه العشوا ي نوضب برو عديلهاا و  خ إل....  والكثا،اد السكانيةا والعنا ية

 لتنديا . وقوانين بناه اا ة به أي اً 

 لى آلية اقتصاد السوق العدوي ،ي استثمار األراضي واا ة ،ي  الدولة بشكا كلي   ا تماد د    •

ال واحي والمناطل المدتوحة شماف مدينة  دنا ألن كلن يسعب معوقاد ويخلل  عوباد ،ي 

الم التوسعاد إ اد   أريا  مناطل  و،ي  نظيم  السيئةا  السكنية  الظروف  كاد  العشوا ية  ناطل 

الطعيعي  النمو  للمدينة يحا،ظ  لى  الدولة من الف  ما مخطط  ا   لاا ي ب  داا  ال ديد ا 

المتوازن لهاا ويصل  ماقد يؤثر  لى سوق األراضي من  نا،س وم اربة ينعكس باألاير  لى 

 للمدينة.واا ةً ،ي األحياه والمناطل السكنية المنتج العنا ي  شكا وم مون 
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اشراكها ،ي ا خاك القراراد  و دعيا دوررا بلمدينة  ،ي السلطة المحلية  من  الصلحياد الكاملة ل •

ور،ب التقارير والتصوراد والمقترحاد بناهاً  لى معطياد الواقب المحلي ومتغيراد المرحلةا  

حتى  تحقل  ومتابعة  نديارا  لى األرض  قوانين العناه  اشراكها ،ي وضب اللوا   التدصيلية ل   ااوك

 المدينة.  مار  منس مة ،ي كا حي من أحياه 

 

 الحاكمة:  االقتصاديةالعوامل  :5-1-2-2

مؤثراً  لععت العواما االقتصادية    كعيراً  للعمار     حديد شكا وم مون المنتج العنا ي،ي  دوراً 

ف  أثيررا  لى واقب العناه ،ي المناطل السكنية بإاتلف  مدينة  دنا وااتل نية منا نشأ ها ،ي  السك 

اجتما ية  ،ي  دا ياد  سععاً  مرحلة  آار  وكانت  المدينةا  مرد  لى  التي  السياسية  األنظمة 

،ي  ا     %25واقتصادية كعير  ،ي المدينة كإر داع معدالد العطالة نسعياً والتي قدرد بحوالي  

خداض النسعي ،ي مستوياد الداوفا ومن ناحية أارى  ا وار داع مستوياد األسعار واالن1994

لم  حرص الدولة  لى وضب اطط اقتصادية  نموية  سهم ،ي  و،ير السكن المنخدض التكاليف  

لاوي الداا المحدودا األمر الاي أسهم ،ي انتشار مناطل العناه العشوا ي والعديد من المظارر 

 (  7ألارى ومخالداد العناه .)السلعية ا

 

الباحث ولذا   ل  ين جب على  اقتصادي حاكم  فكري  إطار  مدينة عدن   السكنية  ةعمارلصياغة    في 

وذلك    منها،أو الحد ها معالجة مشكالت المناطق السكنية فيبما يسهم في لتطوير قوانين البناء  

 التالية: من خالل النقاط 

ب • و تمثا  المدينةا  مستوى  االسكان  لى  نمط  ،ي  اقتصادية  تحكم  معايير  أنواع  وضب  تحديد 

األنشطة االقتصادية السا د  الرسمية وطير الرسميةا ومعر،ة  أثيررا  لى مستوى الداا العا   

نتي ة  د    العاملين اارجها  إلى  المدينة  ،ي  العاملين  نسعة  وكيدية  طويرراا ومعر،ة  للسكانا 

 ،يها. ،رص العما   و،ر

بتحدي  • و تمثا  األ،رادا  مستوى  اقتصادية  لى  معايير  واألسر ا  وضب  الدرد  داا  مستوى  د 

ومعدالد االنداقا و حديد نسب العطالة ومدى قدر  الدولة  لى  و،ير ،رص العما للشعاب ،ي 

 المدينة. 

ير اسكان ميسرا وأن  االستداد  من المعايير االقتصادية السابقة من الف  وجه الدولة نحو  و،و •

نوع من االسكانا وأن يتم من اللها أي اً   كون قوانين العناه ري إحدى أرم آلياد  نديا راا ال

وكلن    ؛وضب مواد قانونية راد ةا  نهي أكعر قدر من المخالداد ،ي المناطل السكنية لمدينة  دن 

المع لقاطني  والميسر  المناسب  العديا  وضعت  قد  الدولة  أن  كون  العشوا ية  بعد  واألدوار  اني 

 (. )التعلياد

حالياً ،ي العلد ،إن جحهاً من حا مشكلد العمار  السكنية   و،قاً لألوضاع االقتصادية المتردية •

أ ماف   بين  االقتصادية وبشكا واض   للدا لية  بالنسعة  األولوياد  بتحديد  يتمثا  مدينة  دن  ،ي 

دااا   جديد   سكنية  مناطل  انشاه  وبين  التقليدية  العمرانية  العيئة  ،ي  والحداظ    المدينة. الت ديد 

ابة لمتطلعاد الواقب ولتحديا ها وقد  قت ي را  االست ابة ،ي  صرنا  "االست  رو:والت ديد رنا 
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الحالي إلى المحيد من ال عط والت ييلا ال إلى اإل،ساح والتيسير كظروف حرب أو ضروراد  

 (   15)".  نميةا ومب القابلية للت ديدا  رد القابلية للتنوع

 

 الحاكمة: دارية  العوامل اإل :5-1-2-3

دار  ري العنصر المسئوف  ن  حقيل األرداف والنتا ج التي  سعى لعلوطها أي من منطلل أن اإل 

دولة ،إن اإلدار  ال يد  مب إمكانياد مادية متواضعة يمكن أن  ؤدي إلى نتا ج أ، ا ،ي جميب 

و  القياد ا   : مثا  ،يها  األساسية  العواما  أو  الركا ح  إكا  و،رد  والتنسيلا  الم االد  التنظيما 

مدينة  دن ي ب  ياطة لالسكنية    العمار  ى يكون لإلدار  دوراً إي ابياً ومؤثراً ،ي  وحتا  والرقابة

يتعلل بالعواما االدارية الحاكمة يحدد طعيعة راا الدورا ويمكن من الله  طوير إطار ،كري  

 لي :كلن  لى النحو التاقوانين العناه ،ي المناطل السكنية للمدينة؛ و 

لإلدا • الواسعة  الصلحياد  بالمدينةا  من   المحلية  ر،ب    ناألوف    المسؤوف كون ري  بحيث  ر  

التقارير والمقترحاد والتصورادا و ما الدراساد التدصيلية حوف الوضب الرارن ،ي المناطل 

السكنية لمدينة  دنا ومتابعة  نديا القوانين والرقابة  لى  ملياد العناها وا خاك القراراد المناسعة  

 اللها. ند حدوث أي طارئ 

التي يتم من اللها ضعط مؤشراد نمو   • إ تعار العواما اإلدارية اآللية والديناميكية الح رية 

المدينة وملم  التخطيط ،يهاا ومن منطلل أن ظروف المدن  ختلف  ن بع ها الععض؛ ،إن 

يمية( لتنظاسترا ي ية التخطيط والتنمية العمرانية  عتمد ا تماداً كلياً  لى را  العواما )اإلدارية وا

  منها.و ركلح  لى المتميح 

ي م   • الاي  )االقليم  واحد   مظلة  المحلياد  حت  بقية  مب  لمدينة  دن  المحلية  اإلدار   اجتماع 

م مو ة من المدن(ا مب احتداظ كا واحد  باستقللها الداالي لتقو  بدوررا ،ي  نمية المدينة أو 

،ي   العناه  واقب  مسار  ي   أحيا ها صحي   بما  ومتغيراد  تناس السكنية  المحلية  المعطياد  مب  ب 

    المرحلة.

 

 الحاكمة: العوامل التشريعية  :5-1-2-4

إن من أرم أرداف القانون االسلمي رو الحداظ  لى حيا  الناس و يانتها ضمن مناخ  حي  

من السلوك االجتما ي والقيم االنسانية والروحيةا وبتطعيل قا د  )ال ضرر وال ضرار( كان 

االسلمية   ح ار  وضعط راا السلوك و حقيل  لن القيم دااا العيئة المعنية ،ي ال  وجيه باإلمكان

يمكن  وا  سابقا  أشرنا  ماك القا د   را   إلى  الدكري    حديدباإلستناد  لإلطار  العري ة  الخطوط 

بما يسهم  و  بهدف  طوير منظومة قوانين العناه ،ي المناطل السكنية لمدينة  دن التشريعي الحاكم  

وكلن  لى   ها،يالقا مة  إي اد المعال اد المناسعة للعديد من المشكلد المعمارية والعمرانية  ،ي  

 مستويين : 

رناك إمكانية ألاا را  األمور باال تعار ،ي المشاريب   مازافاألراضي: على مستوى استعمال   -أ

 :والوحداد السكنية ال ديد ا والتي أرمها

والصحي كالمصانب والورش  ن األحياه السكنية أو السيطر   إبعاد المعاني كاد ال رر العيئي   -

 والنداياد. د ا وال وضاها واالرتحازادا االداان والعو مثا: لى آثاررا ال ار  
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إبعاد األنشطة  ن األحياه السكنيةا و صنيدها ،ي م اميب مت انسة بحيث ال يتعارض أي نشاط  -

 له.مب نشاط م اور 

االستعماف المتعدد لألرض بشرط  د  حدوث أي    ا تعار مي أاا ،ي مب العلم إن التشريب االسل 

   الناس.ضرر للسكان وكلن لغرض زياد  التدا ا و قوية الروابط االجتما ية بين 

رناك مؤشراد إسلمية يمكن أن  حدظ للم تمب ،ي مدينة    والتصميم:على مستوى التخطيط    -ب

ة واا ةً ،يما يتعلل بالمعاني السكنيةا وكلن  لى  دن رويته وثقا،ته االسلمية وقيمه االجتما ي

 التالي: النحو 

المتر ب من وضعية  أ - ال رر  يتد،ب  الهواه    مسكنن  و ياراد  الشمس  أشعة  ال ار   نيح ب 

   .العيئية(مرا ا  ال وانب )

والنوا،ا( التي  خدش حرمة واصو ية    اأن يتد،ب ال رر المتر ب من  موضب الدتحاد )األبواب  -

و الدينية    ار داعمن  ال ارا  القيم  بتحقيل  )االرتما   الم اور   السكنية  المعاني  مسكن  لى 

 (. واالجتما ية والثقا،ية ،ي الم تمب المسلم 

التعدياد  لى الد اه العا  والطرقاد )االرتما  بحل  أن يتد،ب ال رر المتر ب من الت اوزاد و -

 (   17)(. الطريل

ر قوانين العناه ،ي المناطل السكنية بمدينة  دنا وكلن  رناك ا  اران يمكن ااتيار أحدرما لتطوي •

 :لعناه  ليهاا وراان اال  اران رمال بعد االلتحا  بالخطوط العري ة التي حددرا القانون االسلمي  

كلن من ال ماناد األساسية لتنديا    با تعار حديث القوانين والتشريعاد الحالية    :األولاالتجاه  

طاد العامة للمدينةا أو  ما دليا ارشادي ااص بالمعايير التدصيلية  السياسة الح ريةا والمخط

   للمدينة.

ألراضي(ا  بناه متكاما للمدينة يحوي قانون التخطيط )استعماالد اقانون   ياطة    :الثاني االتجاه  

قانون وقانون إدار  المعانيا  وقانون اإلزالةا  وقانون العناه )ي ب معايير واشتراطاد للتصميم(ا  و

   .( ويت اف إلى كلن  رامة التندياالعيئة. إلخاظ  لى الحد

أحد التشريعات التنظيمية التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية    باعتباره اعتماد كود بناء يمني   •

،هو يمثلا ال حة قانونية  ععر  ن األطر والحدود الملحمة ،ي  نا ة العناه والتي    :   المستدامة

،يها )التندياية كأطراف معاشر ا والمؤثر  كأطراف طير معاشر (  ي ب  حديد األطراف ال العة  

المعنية وال هاد الممثلة لها ،ي را  األطرافا ألن العما من الف رؤاله وأن يتم  حديد ال هاد  

مب   ومتدا ا  ،عًاف  بناه  كود  إلى  نا ة  يقود  الاي  الدهم  بتعميل  اي ابي  بشكا  سيسهم  جميعاً 

المدينة واستيعاب كا المتغيراد والمست داد التي  طرأ  لى العمار  معطياد الواقب المحلي ،ي  

  دن . السكنية ،ي مدينة 

 

 الحاكمة: العوامل العمرانية : 5-1-2-5

التخطيط   القا مة  لى  طير  ال ح ية  المعال اد  يقعا  ال  والعمران  للتخطيط  العا   المعدأ  إن 

رناك نظر  شاملة للمدينةا واسترا ي ية  االسترا ي ي الشاما الععيد المدىا حيث ي ب أن  كون  

د األراضي دااا المدينة ككا وكيان واحد بناهاً  لتخطيطها المستقعليا وإ اد  النظر ،ي استعماال

والنظم   القوانين  ثمل وضب  ومن  لنموراا  ومتكاملة   ب  وقعاد  شاملة  مستقعلية  دراساد   لى 
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ضيا وأراضي التوسعاد ال ديد  حوف والمعايير التي  وض  شروط إ اد  استعماف  لن األرا 

قعلية دون أية معوقادا حيث يأ ي دور التخطيط  المدينة بما يسهم ،ي  ملية التنمية العمرانية المست 

رنا أو إ اد   خطيط المدينة )مابين   ديد ح ري و حديد مناطل التوسعاد ،يها( مت مناً لكا 

دصيليةا وبكا جديد ،ي  لو  التخطيط وإ اد   الوسا ا واالمكانيادا ومتسلحاً بدراساد ميدانية   

يث كا القوانين والتشريعاد والمعايير التخطيطية  التخطيط ونظريا ه ومست دا ها ومن الف  حد

أو   الت ديد  بمناطل  يتعلل  ،يما  سواه  المتوقعة  والمست داد  القا مة  المشكلد  كا  لمعال ة 

ال ديد  والف مراحا زمنية مختلدة )قريع لها التوسعاد  المدى(  وضب  ةا ومتوسطةا وبعيد  

و لى أن يرا،ل كلن إدار  مرنة  تصف    اطط لمراحا التنديا ال ح ي الاي سينطلل من الكاا 

العصر   التعاما مب معطياد ومتطلعاد  والقدر   لى  والتغييرا  والموا مة  المتابعة  باستمرارية 

(.18       ) 

  ً ،إن المداا المل م للتعاما مب را     (العناه العشوا ي)   أما ،يما يتعلل بالمناطل المتدرور   مرانيا

  ا االجتما يا والعمرانيا والعنية األساسية والخدماد القطاع:المناطل يعدأ بتقييمها  لى مستوى 

،ي محاولة لإلبقاه  لى الهيكا    ومن ثمل وضب برنامج للر قاه بها مب وضب قوانين اا ة بتنديا 

 التالية: ب اللزمة ،ي ال وان والوظيدةا وإجراه التحسيناد

 للسكان.  حسين ال وانب االجتما ية واالقتصادية والصحية  -

األمثا لألراضي +  و،ير   - االستغلف  المعنية +  الكتلة  لها ) حسين  العمراني  ال انب   حسين 

بمعايير  االستعانة  الف  من  وكلن  الطرق(  وشعكاد  العامةا  والمرا،ل  اإلجتما يةا  الخدماد 

مث  مناطل الح ري  المدينةا    معايير:ا  الت ديد  ،ي  الحركة  ومنظومة  للمدينةا  الهيكلي  النمط 

والترابط الهيكلي والوظيدي للنسيج الح ري وطيررا من المعايير التي يمكن أن  سهم ،ي  حسين  

  التالية:ومن الف إ عاع أحد األساليب  اظروف العيئة السكنية لها  المناطل

 ملية اإلزالة التامة أو ال حه األكعر للمعاني العشوا ية القا مة ،ي المنطقة   وري  :التطويرإعادة    -

 المعمارية.الخاضعة للت ديد الح ري باستثناه المعاني كاد القيمة التاريخية 

الخاضعة   التأهيل:إعادة    - للمنطقة  الح ري  للنسيج  العمراني  المستوى  ور،ب  وري  حسين 

التلف ،ي بعض  نا رراا و عويض النقص ،ي مستوى العنية  من    للت ديد الح ري والتي  عاني

التحتية والخدماد االجتما ية والد اهاد المدتوحة من الف رد  جح ي لععض المعاني المهتر ة  

 مكانها.وانشاه معاني أارى 

ورو أسلوب يتم التعاما به ،ي مناطل التلف الح ري من   الشامل:إعادة اإلحياء والتجديد    -

إ دراساد     اد  الف  بناهاً  لى  يتم  أن  وينعغي  الح ريةا  لها شخصيتها  يحدظ  بنمط  إحيا ها 

ديموطرا،ية واقتصادية واجتما يةا وكلن بتقسيم النسيج الح ري ،ي المناطل المتعب ،يها راا  

 أجحاه: األسلوب أو را  السياسة إلى ثلثة 

 استخدامه. اه وظيدته وإ اد   ن أد ينعغي الحداظ  ليه و يانته و كييده ليتمكن م األول:الجزء 

 والتاريخية. يتطلب إ اد  بناؤ  مر  أارى النعدا  جدوا  االقتصادية   الثاني:الجزء 

يتطلب إ اد  إحياه و  ديد شاماا وينعغي أن يتم  حديد معايير  دصيلية للمعال اد    الثالث:الجزء  

 (    14)الواحد. نى للمعكالصيانة واال لحاد او اإلمله الح ري أو إ اد  االستعماف 
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القديمة   ) دن  مدينة  دن  ،ي  القديم  للحي  قيمته   -وبالنسعة  الحداظ  لى  يمكن  حالياً(  كريتر 

التاريخية وكالن القيم الدينية واالجتما ية والثقا،ية التي  كستها بيئته العمرانية التقليدية من الف 

 أسلوب: إ عاع  

ا  التاريخي:الحفاظ    - للحداظ  لى  سياسة  السكنية  وري  والمعاني  التاريخية  القيمة  كاد  لمعاني 

 .التقليديةا والحداظ  لى مساحاد من النسيج الح ري لها با تعاررا جحهاً من التراث الح اري

 أسلوب: أن    دراسةرى التكما  

ة العمرانية  رو أنسب األساليب لخلل حلقة و ا أو م اف انتقالي بين العيئ  الحضري:اإلمالء    -

الف ،تر     إ مارراالعيئة ال ديد  أو بين األحياه المتنو ة الطرز التي  ًم  خطيطها والتقليدية و

االحتلف االن ليحيا وكلن ألن من الف اإلمله الح ري يمكن إضا،ة معنى أو معاني جديد   

 ،ي المساحاد الدارطة بين األحياه لتشكلا بم مو ها نسي اً مترابطاً وظيدياً وبصرياً أي معاني 

ر داعا واط السماها شكلا امتداد لها من حيث اال بها أي اً أو   طما يحي ناطمة ،يما بينهاا ومب مت

وح م الكتا وأبعادراا واالر داداد ،يما بينهاا ومن حيث معال ة الواجهاد )المدرداد وطرق 

 التشكيا(ا ومواد العناها واأللوان.

 

لتطوير قوانين العناه    المقترحة الحاكمةالدكرية    ( أبرز المحاور الر يسية المتستمد  من األطر4جدوف )

 3*نة  دن  ،ي المناطل السكنية لمدي

:  العامة األطر الفكرية 

فكرية تشّكل   أطر

ثوابت في العمارة  

 السكنية لمدينة عدن 

 من األطر الفكرية الحاكمة المقترحة  أبرز المحاور الرئيسية المستمدة

 الجوانب البيئية  - 1

الطعيعية والتهوية ال يد  ،ي المعاني من الف المعال اد   حقيل االضاه   •

 التخطيطية والتصميمية المستمد  من العيئة المعنية ،ي الح ار  االسلمية. 

إحياه التكاما واالنس ا  بين العيئة المحلية والعواما المنااية المحيطة من  •

يث  جهة والعمار  الحديثة من جهة أارى بحيث  نتج  مار  متميح  من ح

 والمناخ.  وازنها مب العيئة المحلية 

االرتما  ب وانب االستدامة ومعادئ العمار  الخ راه من الف من    •

 . بتنديارالملتحمين التسهيلد  عر القوانين ل

القيم الدينية   - 2

 واالجتماعية والثقافية 

 العصرية.  حقيل الخصو ية  •

 ال ار. المحا،ظة  لى حقوق  •

لمعالجات التخطيطية والتصميمية للفتحات والشرفات  )من خالل العودة إلى ا

االسالمية  وارتفاعات المباني التي تّم تطبيقها في البيئة المبنية للحضارة 

 (. كإنعكاس للمبادئ واألحكام الفقهية للدين االسالمي

عوامل األمن   - 3

 والسالمة 

 والسلمة.  حقيل شرو ط األمن  •

لتشييد المباني الجديدة وانتهاءاً إلى الصيانة  )بدايةً من اختيار الموقع المناسب 

والجديدة مع مرور الزمن، المستمرة لكل المباني في البيئات العمرانية التقليدية 

وفي األحياء السكنية المختلفة وبين هذا وذاك ضرورة استخدام مواد بناء  

 مناسبة وآمنة(. 

 
 العاحثين. * من إ داد 
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:  العامة األطر الفكرية 

فكرية تشّكل   أطر

ثوابت في العمارة  

 السكنية لمدينة عدن 

 من األطر الفكرية الحاكمة المقترحة  أبرز المحاور الرئيسية المستمدة

الطابع المعماري   - 4

 والنسيج العمراني 

طابب المعماري والنسيج العمراني لألحياه السكنية ،ي مدينة المحا،ظة  لى ال  •

  دن:

 (.  لى مستوى المعنى الواحد )الوحد  الع وية -

 (.  لى مستوى م مو ة المعاني )النسيج العمراني المت انس لكا حي  -

 الف:  لى مستوى المدينة من  -

تباع نظرية  خلق طابع مميز للبيئة العمرانية الجديدة في المدينة عن طريق ا( 1

 المالءمة. 

( االنطالق من البيئة العمرانية التقليدية للمدينة لتأصيل العمارة الحديثة في  2

  للمكان. إطار الهوية واالنتماء 

العوامل السياسية   - 5

 الحاكمة 

 نديا دراساد التنمية المستقعلية والسياساد االسترا ي ية للتخطيط والعمران  •

 الدولة. التي يتم وضعها من قعا 

 اإلسكانية. وضب معايير ومحدداد  صميمية لتطعيل السياساد  •

 المدينة. نديا السياسة الح رية للدولة ،ي سعيا إ اد   نظيم  •

 استثمارا ها.د مثلى لألراضي والتحكم ،ي  حقيل استعماال •

 التدصيلية.اشراك السلطة المحلية ،ي وضب اللوا    •

العوامل االقتصادية   - 6

 الحاكمة 

نمط االسكان  لى مستوى المدينة واأل،راد من الف الرجوع إلى   حقيل  •

 المعايير االقتصادية ) حقيل إسكان ميسر( 

اد للدا لية االقتصادية بين أ ماف الت ديد والحداظ ،ي  اال تماد  لى األولوي  •

 المدينة. العيئة العمرانية التقليدية وبين انشاه مناطل سكنية جديد  دااا 

العوامل اإلدارية   - 7

 الحاكمة 

ضعط مؤشراد نمو المدينة وملم  التخطيط ،يها بمسا د  العواما اإلدارية   •

 ح رية. كآلية ديناميكية 

ياد  حت مظلة واحد  ورو االقليم الاي ي م م مو ة من المدنا اجتماع المحل •

مب احتداظ كا إدار  باستقللها الداالي نحو  نمية مدينتها و صحي  مسار واقب  

 ،يها.العناه 

العوامل التشريعية   - 8

 الحاكمة 

االستناد  لى قا د  )ال ضرر وال ضرار( التي جاهد بها الشريعة االسلميةا  •

  ليها: ط العري ة التي  مل  حديدرا بناهاً و طعيل الخطو 

 األراضي. على مستوى استعماالت     -

 والتصميم. على مستوى التخطيط     -

،ي  حقيل   ا تماد كود بناه يمني بإ تعار  أحد التشريعاد التنظيمية التي  سهم •

ود  التنمية العمرانية المستدامةا ،هو يمثلا ال حة قانونية  ععر  ن األطر والحد

 العناه.الملحمة ،ي  نا ة 
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:  العامة األطر الفكرية 

فكرية تشّكل   أطر

ثوابت في العمارة  

 السكنية لمدينة عدن 

 من األطر الفكرية الحاكمة المقترحة  أبرز المحاور الرئيسية المستمدة

العوامل العمرانية   - 9

 الحاكمة 

شروط إ اد  استعماف األراضيا وأراضي التوسعاد ال ديد  حوف    حديد •

 . معوقادالمدينة بما يسهم ،ي  ملية التنمية العمرانية المستقعلية دون أية 

اطل معال ة المشكلد القا مة والمست داد المتوقعة سواه ،يما يتعلل بمن  •

ومتوسطةا   الت ديد أو التوسعاد ال ديد  والف مراحا زمنية مختلدة )قريعةا

 (. وبعيد  المدى

 العصر. القدر   لى التعاما مب معطياد ومتطلعاد  •

 الت ديد. االر قاها والحداظا وكا أساليب  بعرامج:وضب قوانين اا ة  •

 

 (: افياإلطار الفكري الخاص بالمدينة )خاصية التنوع الثق :5-2
 

 مار ها و مرانهاا حيث  عددد ،يها األ راق لعب موقب مدينة  دن دوراً بارزاً ،ي  حديد سماد  

والدياناد وال نسياد الف مرحلة االحتلف االن ليحيا ،كانت  نوان للتسام  الديني والعرقي 

، العمار   وطرز  أنماط  الف  نوع  من  السكنية  أحياهرا  كلن  لى  وانعكس  يهاا  واالنسانيا 

لحاكم لعمار ها السكنيةا وبالرطم من  ،أ عحت اا ية التنوع ري اإلطار الدكري الخاص بها وا

 عدد المظارر السلعية والمخالداد المعمارية والعمرانية التي أر كعت ،ي حل أحياهرا ومناطقها 

جحهاً ال   الف الثلثة العقود األاير  إال أن ملم  كلن التنوع مازالت ظارر  حتى اآلن و شكا

،ي  عاطي قوانين العناه الف مرحلة االحتلف يت حأ من  اريخها العريلا وبالرطم من التقصير  

االن ليحي مب بعض األطر الدكرية الحاكمة للعمار  السكنية ،ي  دن كمدينة  ربية اسلمية ،ي 

ا راا  أن  إال  أحياهرا حينااك(  بعض  ،ي  السكان  )بحكم  نوع جنسياد  األوف  يمكن  المقا   ألمر 

  األحياه لععض الحلوف والمعال اد العسيطة  معال ته حالياً من الف اقتعاس قاطني مساكن را

من العيئة العمرانية التقليديةا مب ضرور  المحا،ظة  لى كلن اإلرث المعماري بإ تعار  جحه 

 را  من  اريخ المدينة؛ وكلن من الف:

قعا متخصصينا  وزع  ععاً لكا حي بحيث يمكن    وضب معادئ  وجيهية وضوابط محلية معتمد  من •

قعا  نديا أي معنى سكني لمراجعة التصميماد أو التعديلد أو اإلضا،ادا والعما   الرجوع إليها

 لى وضب محدداد  صميمية حسب نوع االسكانا ووضب م مو ة من السياساد يمكن من اللها 

 المحا،ظة  لى الطابب الدريد والمتنوع لكا حي. 

ص لكا حي ،ي را  المدينة وسياقها نعغي وضب قوانين العناه إال بشكا يتل م مب المحتوى الخاال ي •

 التاريخي والثقا،ي )ومن راا المنطلل يتد لا وضب قانون بناه متكاما ااص بها  المدينة(. 

اني ضرور  الحداظ و رميم المساكن القا مةا واحترا  روية المكان والطابب المعماري والنسيج العمر •

 حي.لكا 

احترا  الطابب العا  للحي القا م رو المعدأ األساسي لتصميم المعاني و نديارا ،ي المساحاد الدارطة   •

كعير من الدقة واالرتما    دااا كا حي من أحياه مدينة  دنا بحيث يكون  صميم المعاني  لى قدر

 بالتدا يا. 
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الف أسلوب اإلمله الح ري مب  د    يمكن التعاما مب المساحاد الدارطة بين كا حي وأار من •

  دن. إطداف األطر الدكرية الحاكمة كاد التأثير الثابت  لى العمار  السكنية ،ي مدينة 

 
 

 المقترحة :  أبرز المحاور الُمستمدة من األطر الفكرية الحاكمة  -6 

المناطل السكنية لمدينة   يقودنا  صنيف و ياطة األطر الدكرية الحاكمة المقترحة لتطوير قوانين العناه ،ي

 دن إلى  سليط ال وه  لى أبرز محاوررا الر يسيةا والتي من المدترض أن  ر كح  ليها را  القوانين 

ع ،ي حالة وضب قانون بناه جديد ااص بالمدينةا وكلن ،ي أي  عديلد قادمة لها أو أن يعود إليها   المشرل

  (:5( و)4من الف ال داوف رقم )
 

 

المقترحة لتطوير قوانين البناء في  ( أبرز المحاور الرئيسية الُمستمدة من األطر الفكرية الحاكمة  5جدول )

 * المناطق السكنية لمدينة عدن 
 

 من األطر الفكرية الحاكمة المقترحة أبرز المحاور الرئيسية المستمدة  اإلطار الفكري الخاص 

 

 خاصية التنوع الثقافي 

 

 

هية وضههوابط محلية معتمد  من قعا متخصههصههينا  وزع  ععاً وضههب معادئ  وجي  •

 حي.لكا 

 االسكان.العما  لى وضب محدداد  صميمية حسب نوع  •

 .والثقا،يالتل م مب المحتوى الخاص لكا حي ،ي المدينة وسياقها التاريخي  •

   نديها برنهامج الحدهاظ للعيئهة العمرانيهة التقليهديهة والمعهاني المتنو هة الطرزا واحترا •

 حي.روية المكان والطابب المعماري والنسيج العمراني لكا 

احترا  الطابب العا  للحي القا م رو المعدأ األسههاسههي لتصههميم المعاني و نديارا ،ي  •

 بدااله.المساحاد الدارطة 

مسهاحاد الدارطة بين كا حي وأار من الف أسهلوب اإلمله يمكن التعاما مب ال •

الدكرية الحاكمة كاد التأثير الثابت  لى العمار  الح هههري مب  د  إطداف األطر  

  دن.السكنية ،ي مدينة 
 

السكنية   المناطق  في  البناء  قوانين  لتطوير  المقترحة  الحاكمة  الفكرية  األطر  تلخيص  ويمكن 

 (: 9رز محاورها من خالل الشكل التوضيحي رقم )لمدينة عدن مع توضيح أب

ن د أن األطر الدكرية الحاكمة للعمار  السكنية ،ي مدينة  دن ي ب   قما سبل كل هكذا ومن خال

أن  صنلف إلى : أطر ،كرية  امةا وإطار ،كري ااص بالمدينة )اا ية التنوع الثقا،ي(ا و نقسم  

األطر الدكرية العامة إلى : أطر ،كرية نمطية كاد  أثير ثابت  لى العمار  السكنية ،يهاا وأطر 

ع إلى  ير نمطية  ش،كرية ط كلا متغيراد بالنسعة لهاا ومن وجهة نظر العاحثين ،إن رجوع المشرل

جميب را  األطر والوقوف  لى أبرز محاوررا ،ي أي  عديلد قادمة لمنظومة قوانين العناه أو  

لها  نظيمها   يعيد  أن  يمكن  المدينة؛  بها   ااص  متكاما  بناه  قانون  وضب  حالة   وازدرار ،ي 

القديم )العمار  التقليدية(  حدظ لعمار ه مرانهاا وي  التي  ميحد بها ،ي حيها  ا السكنية أ التها 

ويعقي  لى اصو يتها من حيث  نوع أنماط وطرز العمار  ،ي أحياهرا السكنية المختلدة التي  

 عتعر شارداً  لى أرم مرحلة  اريخية  ا ر ها المدينةا كما يخلل حلقة و ا بين القديم وال ديد  

 الهوية واالنتماه للمكان .ها ،ي إطار بداال
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  والتوصيات:النتـائـج  -7
 

   النتـائـج:: 7-1
 

     يلي: خلص را  الدراسة إلى م مو ة من النتا جا يمكن اي ازرا ،يما 

وااتلف    -أ و وسعها  مساحا ها  وزياد   العمار   بنشأ   العناه  و شريعاد  قوانين  نشأ   ار عطت 

لعصورا ومب  طور العمار   طورد القوانين  ععاً لظروف ومتغيراد  أنماطها وطرزرا  عر ا

 التاريخ. كا  صرا و ععاً لحاجة الم تمب المستمر  إلى ما ينظم واقعه العنا ي  لى مر 

ظروف وحيثياد كا مرحلة  اريخية  شهههدرا الم تمعاد؛  سهههم ،ي  حديد ملم  معظم إن   -ب

والتي  شهههكلا بدوررا من الف محاوررا الر يسهههية ركيح  األطر الدكرية الحاكمة للعمار  ،يها؛  

 .أساسية للقوا د المنظمة للعناه بداالها

 سهتو ب المعطياد المحلية والعيئية  إن المنظومة التشهريعية للعناه التي  سهتند إلى أطٌر ،كرية   -ج

واالجتما ية ،ي المدينةا و وجهاد الدولة والم تمب من الناحية العقا ديةا والنواحي السهههياسهههية  

واالقتصهادية واالدارية؛  د هي بال هرور  إلى  حقيل  مار  متوا مة مب روية الم تمب وثقا،ته 

 و اريخه.

مدينة  دن أطر ،كهرية ،رضت م مهو ة من المعايير  حكمت بداياد نشهأ  العمار  السكنية ،ي    -د

و،ا لية األطر الدكرية الحاكمة  قعا  هههد المههدينة بأي نظم ولوا   للعناها وراا يدف  لى أولوية  

    ليها.قعا ،ا لية القوانين التي  تعنى  
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حي قصور  كشف  ردي واقههب العناه ،ي المناطهل السكنية لمههدينة  دن  ن وجهود  هد  نوا  -ره

ع  المشرل مقدمتها   ارا  و،ي  للعناه؛  الحالية  اليمنية  التشريعية  المنظومة  ،ي  ضعف  ونقاط 

)أي   ارله لألطر الدكرية الحههاكمة للعمار  السكنية ،ي مهدينة  هدن(   للمعطياد والمتغيراد

  المنظومة.،غابت بالن أبرز محاور  لن األطر  ن را  

أطهههر ،كرية  إلى:يمكن  صنيف األطههههههر الدكهههرية الحاكمة للعمار  السكنية ،ي مدينة  دن   -و

  إلى:  نقسههههم األطر الدكريهة العهامهة    هامهةا وإطهار ،كري اهاص بهالمهدينهة )التنوع الثقها،ي(ا بحيهث

  أطر نمطية كاد  أثير ثابت  لى العمههار  السههههكنية ،ي المههههدينةا وأطههههر طير نمطية متغير 

)أي قهابلهة للتغيير والتعهديها مب مرور الحمن للتكيف حسهههههب معطيهاد ومتطلعهاد كها مرحلهة 

المحاور التي يمكن أن  ر كح    اريخية  شههدرا المدينة( ويتسهتمد من الف معظم األطر المقترحة

 المدينة. ليها المنظومة التشريعية للعناه ،ي المناطل السكنية لها   

 

 : التوصيات: 7-2
 

   الدراسة:: توصيات خاصة بمنطقة 7-2-1

 يلي: يو ي العحث ،ي ضوه النتا ج السابقة بما 

انية المستدامة مد ومة أن  تعني الدولة دراساد مستقعلية وسياساد استرا ي ية للتنمية العمر -

بدراساد  خطيطية و دصيلية للمدن واألقاليما أو يتعاد النظر ،ي السياساد السابقة قعا اجراه 

  جديد . أي  عديا ،ي القوانين الحالية أو استحداث قوانين  

بحسب ظروف   - وكلن  وار قاه(  و نميةا  وحداظا  ) خطيطا  ومشاريب  برامج  يتم وضب  أن 

العرامج وحيثياد كا منطقة سك نية واحتياجها ألي منهاا ووضب قوانين اا ة لتنديا  لن 

 المناطل. والمشاريب ،ي را  

متخصصين )المهندسينا ورجاف القانون( وال هاد كاد الصلة  لى أن  شرف نخعة من ال -

المحلية  السلطة  لدور  باال تعار  األاا  مب  بأارىا  استعدالها  أو  أو  عديلها  القوانين  وضب 

 المرحلة. معاشر بالمعطياد المحلية وبمتغيراد ال صالها ال

ع إلى را  األطر والوقوف  لى محاوررا ،ي أي  عد - يلد قادمة لمنظومة أن يعود المشرل

قوانين العناه أو ،ي حالة وضب قانون بناه متكاما ااص بمدينة  دن؛ حتى يعود إلى را  

السكني لعمار ها  ،ي المدينة  نظيمها وإزدرار  مرانهاا ويحدظ  بها  التي  ميحد  ة أ التها 

لعمار  حيها القديم )العمار  التقليدية( ويعقي  لى اصو يتها من حيث  نوع أنماط وطرز ا

 المدينة. التاريخية المختلدة التي  عتعر شارداً  لى أرم مرحلة  اريخية  ا ر ها  أحيا ها،ي 

للعناه ااص بمدينة  دن  عر - يتم وضب دليا معايير واشتراطاد  يتععون   أن  متخصصين 

،ي بعض  العمار   أنماط وطرز  لخا ية  نوع  باال تعار  األاا  مب  المحلية؛  السلطة  إدار  

اا ومرا ا  الطابب المعماري والتشكيا العمراني لألحياه السكنية التاريخية ،يها كحي  أحياهر

 كريتر ) دن القديمة( ومتابعة  نديا را  االشتراطاد  لى أرض الواقب. 

ب - العناه االرتما   بم اف  لها  لة  التي  واا ة  المؤسساد  كا  ،ي  االداري  الهيكا   ود  

ح ر الحاوية بدهاً من  ملية التخطيط ووضب السياساد  والتشييد؛ ألن العاما االداري رو  

    نديارا.والعرامج والمشاريب وادار ها وانتهاهاً بوضب القوانين وا داررا و دعيلها ومتابعة 
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   عامة:توصيات   :7-2-2

 التالي:  و ي الدراسة بم مو ة من التو ياد العامةا  لى النحو 

إلى األطر الدكرية الحاكمة للعمار  السكنية ،ي المدن وبناهاً    أن يتم وضب قوانين العناه استناداً  -

 لى محاوررا الر يسيةا وأن يتم  دوررا و دعيلها ،ي الوقت المناسب لظهور المشكلد 

والعمرانية ،ي   المعمارية  السكنية؛ حتى ال يصعب  دارك ح مها واا ةً  المناطل  دااا 

   الطابب.العيئاد كاد 

النطاقاد   - العناه أن  حظى  وقوانين  الحداظ  بعرامج  العربية  المدن  ،ي  الطابب  كاد  السكنية 

 والثقا،ي. الخا ة بتنديا را  العرامج؛ وكلن للمحا،ظة  لى بعدرا التاريخي 

استشارية من المتخصصين )المعماريين(  ند سن أو  عديا لوا      شكيا ل ان ،نية أو ريئاد -

ب  يتعلل  ،يما  واا ةً  العناه؛  للمناطل  وقوانين  العمراني  والتشكيا  المعماري  الطابب  انب 

 المدن. السكنية دااا 

المحلية دااا المدنا واشراكها ،ي سن القوانين  - أن يتم من  الصلحياد الكاملة لإلداراد 

من المحلي    و عديل ها  الواقب  معطياد  بناهاً  لى  والتصوراد  للمقترحاد  ر،عها  الف 

 دعيا دوررا ،ي متابعة  نديا القوانين ومنحها حرية ا خاك القرار  والمؤثراد المحيطةا وكاا 

 ،ي حالة حدوث أي طارئ أثناه التنديا. 

الدولة المسكن الل ل الميسر لكا مواطن ضمن مخطط  ا  بدالً من ل  - إلى أن  و،ر  وه  

تدنية ،ي العناه العشوا ي؛ والاي   طر  إليه العواما االقتصادية واالجتما ية والثقا،ية الم

الم تمب العربي  موماًا وأن يتم وضب برامج  نمية للر قاه بالمناطل العشوا ية التي با ت  

     ارله. شكلا  لماد استدها  ،ي وجه المدن العربية وواقعاً ال يمكن 

ة احترا  القانونا وأرمية التدا ا والت اوب معها وكالن نشر الو ي بأرمية التراثا  نشر ثقا، -

 المكانا والهوية واالنتماها والقيم االجتما ية والثقا،ية لدى األ،راد ،ي الم تمب العربي وطابب  
 

 

 المراجـــع: 
  من منظور الموروث   شههخيص واجهاد المعاني السههكنية اليمنية المعا ههرا "نا ههر  معر  عد هللاابتسهها    (1

دراسهة حالة مدينة  دن القديمة )كريتر("ا رسهالة ماجسهتيرا قسهم الهندسهة المعماريةا كلية الهندسهةا    -  الثقا،ي

 . 2015جامعة أسيوطا 

دراسة حالة/ مدينة دمشل"ا    -أسعد معتوقا " طوير التشريعاد العمرانية و،ل  وجهاد المخططاد التنظيمية  (2

  .2014ثونا العدد األوفا لو  الهندسيةا الم لد الثلم لة جامعة دمشل للع

دراسهههة حالة"ا المؤ مر   دن:مدينة  - أحمد محمد أحمد الححميا "األرمية االسهههترا ي ية والمسهههكن التقليدي  (3

 5 - 3الدولي السهادس للح هار  اليمنية )الملتقى السهعئي الحادي  شهر(  دن الح هار  والتاريخا جامعة  دنا 

 . 2007ابريا 

"إشههكالية الطابب المعماري"ا رسههالة ماجسههتيرا قسههم الهندسههة المعماريةا كلية   أحمد  حيح حمود  العتيعيا (4

 . 2002الهندسةا جامعة القارر ا 

أسههههامة طلعت  عدالنعيما "الحلياد والحاارف المعمارية بواجهاد بيود  دن التقليدية"ا المؤ مر الهندسههههي  (5

  .2009مارس  31- 30ا ال مهورية اليمنيةا كلية الهندسةا جامعة  دن  الثانيا

  اليمنية.المركح الوطني للمعلومادا "التشريعاد والقوانين"ا موقب ر اسة ال مهورية  (6

   والتنمية. (ا وزار  التخطيط 2000 –  1996الخطة الخمسية األولى للتنمية االقتصادية واالجتما ية ) (7
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ية ،ي العمار  اإلسلمية"ا رسالة  نحو نظر  - ي الدكر المعماري  إيمان محمد  يد  طيةا "الم مون اإلسلمي ، (8

  .1993دكتورا ا قسم الهندسة المعماريةا كلية الهندسةا جامعة القارر ا 

"ا جرا،يهن 1967  - 1839 هاريخ وطن وحكهايهة انسههههان   - بلف طل  حسههههينا "زوايها من  هاريخ واليهة  هدن   (9

 . 2013للطعا ة واال لنا الطععة الثانيةا  دنا 

 هيا "دور االشهغاف اليمنية ،ي سلمة المنشآد"ا المؤ مر الهندسي الثانيا كلية الهندسةا الربلا م عد الحلي االد   (10

  .2009مارس  31 -  30جامعة  دنا 

نموكج لنظا  معلوماد    نحو  - شههيماه أحمد م دي أمينا " أثير التشههريعاد العمرانية  لى التشههكيا العمراني   (11

 خطيط المدنا كلية الهندسههةا   - ماجسههتيرا قسههم الهندسههة المعماريةالتشههكيا"ا رسههالة    جغرا،ي يحقل اسههتدامة

 . 2004جامعة القارر ا 

 ههههال  محمد معاركا حسههههن  لى محمدا "التوسههههب العمراني والمظهر الح ههههاري لمدينة  دن"ا المؤ مر  (12

  .2002 ديسمعر 18 - 16الهندسي األوفا كلية الهندسةا جامعة  دنا ال مهورية اليمنيةا 

د معهاركا أحمهد ابراريم حنشههههورا "العمهار  التقليهديهة والتنميهة العمرانيهة ،ي مهدينهة  هدن"ا م لهة   ههههال  محمه (13

والنشههرا الم لد الثامنا كلية الهندسههةا    دن للطعا ةالمهندس اليمنيا م لة  لمية حولية محكمةا دار جامعة 

  .2008جامعة  دنا نو،معر 

مرانياً كأسههلوب لمعال ة مشههاكا العناه العشههوا ي ،ي مدينة مناطل المتدرور    ههال  محمد معاركا " نمية ال (14

 . 2009مارس  31 - 30 دن"ا المؤ مر الهندسي الثانيا كلية الهندسةا جامعة  دنا ال مهورية اليمنيةا 

ر الشروقا  طارق العشريا "الملم  العامة للدكر السياسي اإلسلمي ،ي التاريخ المعا ر"ا الطععة الثانيةا دا (15

  .2005ا القارر 

حالة دراسية/ المعاني السكنية    -  مرو عاس  أحمد تداحةا "أثر األنظمة والقوانين  لى العيئة العمرانية ،ي ،لسطين (16

  .2009،ي مدينة نابلس"ا كلية الدراساد العلياا جامعة الن اح الوطنيةا نابلسا ،لسطينا 

حالة دراسية االسكان   -لعيئة السكنية للدقراه  ني كأدا  لتحسين ا لي الاويب امحمدا "قوانين و شريعاد المعا (17

المشكلد والحلوفا المؤ مر المعماري الدولي   - حوف إسكان الدقراه    بحثية  ورقةالعا  ،ي ال ماريرية الليعية"ا  

  .2007أكتوبر  25- 23الساببا قسم العمار ا كلية الهندسةا جامعة أسيوطا 

اضهههي المدن اليمنية و أثيررا  لى  خطيطها العمرانية"ا ورقة  "إ اد  اسهههتثمار أر عد  ثابت محمد الععسهههيا  (18

  .2009مارس  31 - 30بحثيةا المؤ مر الهندسي الثانيا كلية الهندسةا جامعة  دنا ال مهورية اليمنيةا 

 راف  ،هد  ههال  أحمد بن جوررا " صههميم المعاني السههكنية بإقليم ح ههرمود ،ي ال مهورية اليمنية بين األ (19

رؤية مسههتقعلية"ا رسههالة دكتورا ا قسههم الهندسههة المعماريةا كلية الهندسههةا   - التشههريعاد العنا ية االجتما ية و

   .2010جامعة أسيوطا 

 هياطة معسهطة"ا جامعة    - محمود حسهن نو،اا "القوانين والتشهريعاد العمرانية ،ي جمهورية مصهر العربية  (20

  .1993أسيوطا نو،معر 

قراه  نقدية من  - "الععد العيئي ،ي التشههريعاد العنا ية المصههرية     عد المحسههن ،رحادامصههطدى إسههما يا  (21

  .2010كلية الهندسةا جامعة القارر ا  المعماريةامنظور اإلشعاع الشمسي"ا رسالة ماجستيرا قسم الهندسة 

مر ورقهة بحثيهةا المؤ  محمهد حمود أحمهد الكعسههههيا "العمهار  الحهديثهة ،ي اليمن و لقتهها بهالعمهار  التقليهديهة"ا   (22

  .2009مارس  31- 30 دنا الهندسي الثانيا كلية الهندسةا جامعة 

المؤ مر الهندسههي الثانيا مكاويا "المشههغوالد الخشههعية ،ي واجهاد بيود  دن التقليدية"ا  ر عد القادريداه   (23

  .2009مارس  31- 30كلية الهندسةا جامعة  دنا 

و نظرية للملهمة المعمارية ،ي إطار المرجعية  نح  - لوجية العمار رشهها  محمد طارر أحمد الليثيا "سههوسههيو (24

  .2009المعر،ية اإلسلمية"ا رسالة دكتورا ا قسم الهندسة المعماريةا كلية الهندسةا جامعة القارر ا 

25) https://ar.wikipedia.org/wiki/ _العناه قانون                                                                               

26) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Yemen_locatio_map

.svg/300pxYemen_location_map.svg.png .  
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27) https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRunu8JEIqm2KQmAefl

DDWkupwbAwCK34QlJaPbsGmbmtk1KYsK . 

28) https://omanaa.net/news62909.html .   
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Proposed Paradigms for Developing the Building Laws and 

Legislations of Residential Architecture in Aden City - South 

Yemen 
 

Abstract: 
Since 1990 to date, Aden City has witnessed several changes which have their 

negative repercussions on the situation of building in residential areas. During 

that period several building decisions and laws have been made. Some of these 

decisions and laws have been defective and deficient, as they resulted in the 

spread of haphazard construction areas and building violations in residential 

areas as a result of the legislator's neglect of several local and environmental 

circumstances in the city and the changes that occurred in its residential 

architecture. This paper is intended to formulate proposed paradigms for 

developing the building laws and legislations to help manage or reduce 

architectural and constructional problems in the residential areas of Aden City. 

The research has come up with a set of findings, the most important of which 

are the following: 

The emergence of building laws is associated with the emergence of 

architecture, the increase in its areas, its expansion, and the difference of its 

style across ages. With the development of architecture laws developed 

depending on the conditions and changes of each period as well as on society's 

continuous need for what would regulate its building situation throughout 

history. 

The circumstances of each historical phase that societies witness contribute to 

defining the features of their architectural paradigms which, in turn, and through 

their main axes, form a main reference for the rules regulating building in them. 

The residential architecture paradigms in Aden City can be classified into 

general paradigms and a paradigm specific to the city (cultural diversity). 

General paradigms are divided into: typical paradigms that have a fixed 

influence on residential architecture in the city and atypical paradigms that are 

changeable over time to adapt to the conditions and requirements of each 

historical phase witnessed by the city. From these paradigms one can obtain the 
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axes upon which the building laws and legislations in the residential areas of 

this city that must be based. 

 

This research paper deals with the following points: 

1. Introduction: The research problem, objective, method, and scope. 

2. Historical development of architecture and building laws and legislations as 

an approach to the formulations of the proposed paradigms. 

3. The beginnings of the emergence of residential architecture in Aden City - 

South Yemen. 

4. The situation of building in the residential areas of Aden City under Yemeni 

building laws and legislations during the period post 1990. 

5. The proposed paradigms for developing the building laws and legislations 

of residential architecture in the residential areas of Aden City. 

6. The most salient axes derived from the proposed paradigms. 

7. Findings and recommendations.  

 

 

 

 

 


