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 ملخص

ساا و  وحتااا ا(نم مااث -م 6991مدينااة ناادن ب نااون الاايمث منااد مضمااة ن ااو  م اا   تعااا ا المناااطس السااكنية  ااا 

األ ماط المعمارية العشوائية والمستور ة وا تشار مخالفات البناء  يها، حيث شهدت المديناة الاضه هادل الفتالة العدياد ماث 

الساكنية، ودادرت أي اال العدياد ماث قالارات  منااطسالالمتغيلات التا كان لها ا عكاساتها الكبيالة نلاا واقال البنااء  اا 

وا ب قصور و  ااط عاعف ولام ي اد الابعر ا(الال طلي اي للتفعياي والت بياس نلاا وقوا يث البناء التا أكتنف بع ها ج

األرض، وتأتا هدل الورقة البحثية للكشف نث السبي المناسبة التا يمكث أن تسهم  اا تحسايث أ اء المنموماة التشاليعية 

المادن العلبياة التاا  اا بعار اليمنية للبناء  ا المنااطس الساكنية لمديناة نادن  اا عاوء الادور الي اابا ل اوا يث البنااء 

است ان   ا ظي المتغيلات التا شهدتها م تمعاتها أن تصي بت معاتها العملا ية إلا طابل معماري متميز، وقد اللص 

 : دف مث هدل الدراسة، لعي مث أهمهاالباحثون إلا م مونة مث السبي التا يمكث مث الضلها تح يس اله
 

م مونااة مااث الجاالاءات الهامااة كوعاال الدراسااات المساات بلية والسياسااات أن تساابس ملحلااة سااث قااوا يث البناااء  -

 -كــ  الحفاظ الستلاتي ية للتنمية العملا ية، ووعل البلامج المختلفة للن اقات ذات ال ابل والمناطس العشوائية 

 مل وعل قوا يث الادة بها.والرت اءم 

تميازت بهاا العماارة  الماا لبع اها موابا  وقايم  شاكليبحياث ي ،تحديد المحاور التا تلتكز نليها ال اوا يثأن يتم  -

 تلا  مث الحادلة  ا كي المتغيلات ما تفلعيبحسب  البعر ا(الليتفاوت و ،العلبية نمومال   ا المدن السكنية

 .ث ا تعديضت ال وا ي ايتم تناولهو المدن

إنادا   ليااي بحياث يمكنهاا ة   ماام البلدياةم أن تمان  الدولاة الث اة وكاماي الصاضحيات لاا ارة المحلياة  ااا المدينا -

اتخااذ ال الار  يمكانهمتنفياد ال اوا يث نلاا أرض الواقال نبال متخصصايث  متابعاةاشتلاطات بنائية الاا  بهاا، و

 البناء. الضزم نند حدوث أي طارئ أمناء نمليات

نمي ل اان أو إ ارات  نياة مشاركتهم  ا وعل ال وا يث وتعديضتها، وأن يتم تفعيي  ور المتخصصيث مث الضه  -

 االــي البلدية للحفاظ نلا ال ـابل المعمـاري والهوية المحلياة للمديناة وبعادها الث اا ا والتااريخا والاداة منهم 

  ا حيها ال ديم  ندن ال ديمةم.

 :الورقة البحثية الن اط التالية وتتناوه

 اإلشكالية، الهدف، والمنهج، و  اق الدراسة. :الم دمة -6

 حتا ا(نم.و -م 6991  الفتلة بيثواقل البناء  ا المناطس السكنية لمدينة ندن الضه  -2

المنمومة التشليعية اليمنية للبناء وأبلز سلبياتها. -3
 

 

 واقل البناء  ا المناطس السكنية لنماذج مث المدن العلبية  ا ظي قوا يث وتشليعات البناء.  -4

 حسيث أ اء المنمومة التشليعية للبناء  ا المناطس السكنية لمدينة ندن.الدروس المستفا ة مث النماذج الساب ة  ا ت -5

 النتـائـج والتوديات. -1
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 ونطاق الدراسة والمنهج، ،الهدفاإلشكالية،  :المقدمة .1

ل  لياازي بملحلااة الحااتضه اباادءال  هامااة ملاحااي ومنع فاااتبالواقعااة  ااا جنااون الاايمث  ماالت مدينااة ناادن

 -م 6991 الوحادة اليمنياة  ولاة مم وا تهاءال بفتلة 6991 -م 6911بفتلة مابعد الست ضه   مم مم6911 -م 6339 

كاي منااحا الحيااة  اا نلاا  اا عكاسااته كاان لهااالتا المتغيلات  لزم  هدل الملاحي م مونة مثو وحتا ا(نم

هادل  قاوا يث ولاوائ  البنااء  اا تاأميلوقاد تالاو  ، الساكنية هاامناط  اا  العمارة والعملانواقل ومنها  ؛هدل المدينة

  اواحاغياان ووماابيث  والملحلاة التاا تلتهاا ث قوة ح اور و انلياة  اا ملحلاة الحاتضه ال  ليازيمابي المدينة

تاادهور التشااكيي ، وهااا ي مناااطس البناااء العشااوائاا تشاالت ؛ حيااث  ولااة الوحاادةة حلااالااضه ملوتلاالااا قصااور 

ماث الساكنية  ا بعر المنااطس واجهات المبا ا بيث تنا ل مث ال، وظهلت حالة السكنية الت ليدية ألحياءالعملا ا ل

قااوا يث  سااثأن قااد يعاازك ذلاا  إلااا و ،حيااث  مااوا  البناااء، والتشاا يب، والمفاال ات، وطاالق التشااكيي، والمفاااهيمم

 الث ا ياةخصوداية الوالواقل المحلاا  مع ياتبو ، ون األالد بآراء ذوي الالتصا  يتموتشليعات البناء اليمنية 

  بيااسعااعف تو ،يااةال ا و  ماوا الو البنااو  بعاار  اااعاعف و  اااط  قا و يااةوجاو  مغاالات إلااا  بالعااا ة ،للمادن

 . الفسا  اإل اريم م اولتالشلكات لأو األ لا  بعر لت ديم التسهيضت ب وتلاالا ال ائميث نليي ال ا ون

 سا و مثالعلبية  ا المدن  موذج مثيي لما تعا يي العمارة  المناطس السكنية لمدينة ندن ا عمارة التعتبل و

 ؛ ولكنهااالساكنية هااأحياءبالعماارة الت ليدياة  اا بعار  هاتمساكرغام  األ ماط المعمارية العشوائية والمساتور ة

أونياة  نباارة ناث يهاا  الساكنية أدابح  المباا ا الاضه الثضماة الع او  األاليالة، م اومتهاا  ها األاللك  دت 

 .لم تملالمحلية لهوية ال؛ األمل الدي أ لك إلا عياع ل تحمي م مو ال م ا يال  كليال  وظيفية  فعية
 

 اإلشكالية .6.6
 

بماا يساهم المنموماة التشاليعية اليمنياة للبنااء  حسيث أ اءلتالمناسبة  ا طل  السبي  البحثإشكالية  لخصتت

م 6991ب نااون الايمث منااد نااام  لمدينااة نادنالمنااطس السااكنية  التااا تعاا ا منهاااساالبية ال ماواهلال معال ااة اا 

   . ا المدن العلبيةلها  ناظلة ا عوء الستفا ة مث اي ابيات ال وا يث الم وحتا ا(ن؛ وذل 

 :نلا النحو التالا أسئلة البحثيمكث تشخيص من لس هدا الومث 

م وحتاا ا(ن 6991مناد ناام مديناة نادن لنية المناطس الساك مارةن السلبية التا لزم واهل ماها الم -

 ؟  وماها سلبيات قوا يث وتشليعات البناء الصا رة الضلها ؟اليمنيةم وحدة ملحلة  ولة ال

تم التعامي مل هدا الواقل مث الضه ؟ وكيف  لمدن العلبيةبعر الالسكنية  ا المناطس  البناءهو واقل ما -

 ؟تشليعات البناءقوا يث و

ها مااو ،المادن  اا المنااطس الساكنية لهادل وتشاليعات البنااءقاوا يث نليهاا  تلتكازماها المحاور التاا  -

 ؟ نلا األرض  احها عمان وال وا يث تل   تفعيي نم و  اتسهم التا  العوامي

 :وهوالسؤاه المحوري، ليأتا بعد ذل  

بماا يساهم  اا  س السكنية للمدن العلبيةالمناط  ا كيف يمكث الستفا ة مث الدور الي ابا ل وا يث البناء -

 ؟مومة التشليعية اليمنية للبناء المن حسيث أ اءت

 الهدف .2.6
 للبنااء اليمنياةالمنمومة التشليعية  تحسيث أ اء تسهم  ايمكث أن نث السبي التا الكشف  يهدف البحث إلا

  .العلبية ن ا المد وا يث البناء ا عوء الدور الي ابا ل  السكنية لمدينة ندن  ا المناطس

 المنهج .3.6
 

 :كي مث المناهج البحثية التالية بل البحثيتل 

 الاضه ملحلاة الدراساة ا المناطس السكنية لمديناة نادن  واقل البناء ردديتناوه و :المنهج الودفا ،

 دن العلبياةالما بعرلا بالنسابة األمالكادل  و ،أي ال  الضلها الصا رةوقوا يث وتشليعات البناء اليمنية 

 .التا شهدتها والتغييلات المتضح ةالتا ملت بها   ا ظي قوا يث البناء
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 وقااوا يث البناااء  ،لعمااارة السااكنية  ااا من  ااة الدراسااةاأوعاااع ويااتم مااث الضلااي تحليااي  :الماانهج التحليلااا

 .لمدن العلبيةانماذج األمل بالنسبة ل وكدل  ،ال صور  يها  واحاسلبياتها وتسليط ال وء نلا ب اليمنية

 المنااطس الساكنية  قاوا يث و مام البنااء  ااتلتكز نليها المحاور التا  لكشف نثلويستخدم  :المنهج الستنباطا 

تشااهدها المتغياالات التااا التحااولت وو الما يااة والمعنويااة، احتياجااات المسااتخدميث ااا عااوء  لماادن العلبيااةل

ث وعال ال اوا ي نمال ح ي يال للعامي التشاليعا مناد ملحلاة  تشكليالعوامي وا(ليات التا ردد  م تمعاتها؛ وكدا

اسااتنباط  بالتااالاو؛ لهاادل الماادن السااكنية المناااطس نمااارة منساا مة  ااا سياا لتح اوتنفيااده اوحتااا ملاحااي تفعيلهاا

لحااد مااث بمااا يساهم  ااا اللبناااء اليمنياة المنمومااة التشااليعية  تحساايث أ اءأو الساابي المناسابة لسااتفا ة الادروس الم

 .للم تمل الجتمانية والث ا ية ال يمالستدامة والنمام ويح س  مدينة ندنالمناطس السكنية لواهل السلبية  االي مال

   اق الدراسة .4.6

 مب ناون الايمث مدينة ندن ل المناطس السكنية واقل البناء  ا  راسةنلا يلكز البحث  :ن اق المكا اال -

  جادة، والكويا مالمادن العلبياة   ماوذجيث ماث راساة  يتنااوه، كماا ةخياالتاري تهاهميأل كدراسة حالة

شاتلكان معهاا وي ،مل من  اة الدراساة ماث الناواحا البيئياة والعاا ات والت الياد يت ارن كي منهما حيث

 .وجو  الن اقات ذات ال ابل ا موقل جغلا ا واحد  شبي ال زيلة العلبيةم و ا أي ال 

 - م6991بايث الفتالة مدينة ندن الاضه  ا السكنية  العمارة أوعاع نلا البحث لكزي :الزما ا الن اق -

 ااوا يث العديااد مااث ال داادرتالعديااد مااث المتغياالات، و الضلهااا شااهدت المدينااةحيااث  ،وحتااا ا(ن

  . ا المدينة العمارة والعملاننلا الكبيلة  ا عكاساتي ،  كان لكي ذل التشليعاتو

لمادن وبعار ا  اا مديناة نادن الساكنيةالمنااطس  نلاا: ينصب الن ااق الناونا للبحاث الن اق النونا -

 الماؤملاتو ،التعديضت التا طلأت نليهااو قوا يث وتشليعات البناءتأميل   ا ظيوأوعانها العلبية 

 .كي منها شهدتهاالتا  لاتوالتغي

 حتى اآلنو -م 1991خالل الفترة بين واقع البناء في المناطق السكنية لمدينة عدن  .2

الوحادة بايث   ياي ، حياث تح  ا ومنع ف تاريخا هام شهدتي مدينة ندننهد جديد  بدأم 6991نام  بحلوه

متغيالات ال ماث العدياد معهاا أ الزتالتاا  وتمل النضن نث بداية ملحلاة الدولاة اليمنياة ال ديادةش لي اليمث، 

 المديناة جميل مناحا الحياة  ا ا عكاساتها الكبيلة نلا لهاكان ؛   اريةالقتصا ية والجتمانية والسياسية وال

 :هدل المتغيلات لعي أهمو،  ا المناطس السكنيةعمارة الومنها 

الزيا ة السكا ية وماتلتب نليها مث مت لبات اجتمانية واقتصاا ية وم ا ياة واساكا ية، والتاا كا ا  ماث  -

الكثيال ماث المغتالبيث إلاا  ناا  ، حياث اا م لال تساعينيات ال الن الماعاا أهم أسبابها  حالن الخلايج

اله لة مث الليف إلا المدينة والتا بدأت مند ملحلة الحتضه ال  ليزي  بالعا ة إلاأرض الوطث، 

  .ملورال بملحلة مابعد الست ضه، وودل  إلا ذروتها بعد تح يس الوحدة اليمنيةم

 .ارتفاع  سبة الب الة -

 .ندم تو ل السكان منخفر التكاليف -

  .ندم تو ل حد أ  ا مث الخدمات والملا س األساسية  ا الليف؛ مما   ل بابناءل لله لة إلا المدينة -

 م1 . يي الستثمارد اجلاءات اح ام ال  اع الخا  والبنوك والمؤسسات المالية نث الدالوه  ا م اه السكان لتع ي -

 . ا الحد مث نملية البناء العشوائا ععف اللقابة اللسمية -

 .ندم ا زاه المخ  ات الح لية للتداوه والتا تغ ا كي مساحات مديليات المدينة  وأطلا ها -

 .تع يد الجلاءات الخادة بالسما  للمواطنيث  ا الحصوه نلا أراعا مخ  ة لحي مشكضتهم السكا ية -

نمليااات البناااء، وسااي لة المتنفااديث نلااا  نااث يااةغيااان اشاالاف ال هااات المختصااة  ااا الساال ة المحل -

 .مفادي قوة ال لار وي ابي ذل  رعوخ أو تواطؤ أحيا ال مث قبي ال هات الفنية والتنفيدية

 .محدو ية دضحيات الطار المؤسسا التنفيدي  البلدية والم الس المحلية للمديلياتم -

 م1 .للمسكث العشوائا والتغاعا نث ذل  بالسكوتندم وجو  حلوه جدرية مث الدولة بتو يل البديي  -

 .ندم قدرة العديد مث األسل نلا تلميم المبا ا الت ليدية  ا األحياء السكنية ال ديمة بسبب الملوف القتصا ية الصعبة -
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ثاال مااث مالاا  أو بساابب الض ااات ناادم الصاايا ة المسااتملة للمبااا ا السااكنية  ااا األحياااء ال ديمااة لوجااو  أك -

مال مدينة ندن ال ديمة  كليتل حالياالم ل البيئة العملا ية الت ليديةتدهور   اآالل نامضن  ساهم وقد  م3 .الورمي

 .استبدالها بمبا ا جديدة ل تعكس ال ابل المعماري للبيئة الت ليديةمملور الوق ؛ األمل الدي ساند نلا 

اساتغلق  داياغة وال اوا يث الشا لية، والانمم تغييال  اا  م6991ناام  ال ديدة الدولةقيام  وقد تلتب نلا

تلتيااب األمااور،  نااتج نااث ذلاا  ظهااور البناااء غياال ا(مااث، يتساانا لل ااائميث نليهااا وقاا  طويااي ل ال ااوا يث  يهااا

*العشوائاالبناء مناطس و
1

  ا نلا المناطس المس حة والمنحدرات ال بلية ال ليبة ماث منااطس ت لتا أمتدالت

.الثا ويةالخدمات وعواحا المدن اللئيسية و
م3 

        .ب( -1و ) (أ -1) لشكليثا مل ل 

 

 

 

 

 

ملحلاة سااب ة م تم ت ويل مخ ط مدينة ندن الكبلك الدي تمل وععي  ا 6991 ا نام  أ يوال ديل بالدكل 

، و ااا نااام  ااا محاولااة لحااي أزمااة اإلسااكان وللحااد مااث ظاااهلة البناااء العشااوائاوذلاا   ؛ملحلااة  ولااة الوحاادةل

، و تي ااة لتزايااد ب عااة أرض 3311مخ  ااات لاادوي الاادالي المحاادو  التااا شاامل  توزياال م تاامل اناادا  6993

تمل  ا؛   د كا   هناك دعوبة  ا استيعان األندا  الكبيلة مث طلبات األراعاا، الحتياجات لألراعا السكنية

كم 61السكنية عمث مخ  ات بمساحة ت در بــ  اقلار مشلوع ال معيات
م 6(0 2

كاي  تساندذل  لم مث لغم بالو

 .ندنالوعل المزري الدي ودي إليي واقل البناء  ا المناطس السكنية لمدينة  ا معال ة هدل الجلاءات 

لاوائ  ال وا يث وال سثيل تأال مث أهم أسبان تدهور واقل البناء  ا المدينة هو إن ومث وجهة  مل الباحثيث 

ضرت اء بهاا للبلامج التنمية   يهاالمتدهورة نملا يال  ألحياءوا ت ار ا، الضه هدل الملحلةعمليات البناء ل المنممة

بمساتوك لرت اء أي اال اوالخدمات الجتمانية، و وبالنواحا القتصا ية لكتي البناء  يها، وللبنية التحتية،  ونيا  

ا التاا مشاكلة منااطس البنااء العشاوائنناد لألساف األمال ي اف  ملاو .  المنااطسأ لا  الم تمل الديث ي  نون تلا

 هااا اا ال ا اب ا(الال من أي اال مدينااة الشاهدت أمالت سالبال نلاا اساتعمالت األراعااا والفلاغاات  يهاا؛ وإ ماا 

مخالفاات مم لزمتهاا العدياد ماث الماواهل السالبية و6991- م6991حلكة  ماو نملا اا واساعة الاضه الفتالة  

 اباط  نشاوائية ولكاث ماث  اوع  ال غيل ممنه ة و ون أي مستوك ماث حلكة  ا معممها كا   حيث ، البناء

وطابعهاا المعمااري   حا كليتل حاليالم التا تميزت بنساي ها العملا اا الت لياديمثضل  مدينة ندن ال ديمة  آاللم

الاضه هادل العماارة الساكنية  يهاا عاا ا باتا  تباي  ؛بل امج للحفاظ نليهاأي وعل لم تحما بم 2  شكي المتميز

 :مثي ندة ظواهل سلبية مثالملحلة 

 . ا أحياءها السكنية المختلفة اللتزام بخط تنميم البناءندم  -

 .موا  تش يب الواجهاتو البناء المستخدمة العشوائية  ا االتيار موا  -

 .الت ليديةنمارتها  اليلة نلا استخدام مفل ات وطلق تشكيي ومفاهيم  -

 .جديدةبمبا ا سكنية   يها مساكث الت ليديةالبعر  ستبدل ا -

المكاان، ويمهال ذلا  وطاابل هوياة العاياع و تشكيي العملا ا لمعمم أحياءهاالألمل الدي أ ك إلا تشويي ا

ل تشاكي مفال ات  اا المديناة بشاكي ناام ظهالت أحيااء ساكنية جديادة كما ، م5 ، م4 ، م3األشكاه   مث الضه

 لهاوطلق تشكيي واجهات المبا ا  يها أي امتدا  لتشكيي النسيج العملا ا 
م3 

 .م1كما  ا الشكي   

                                                 
 البناء العشوائا: بدأت تمهل بوا رل  ا  تلة الحتضه ال  ليزي كمبا ا سكنية متفلقة  ا أطلاف مدينة ندن،  كان ذل  واحد مث السبان*

نثمان، والمنصورة، و ار سعد، ورغم ذل  التا قلرت نلا أساسها الحكومة البلي ا ية تخ يط وبناء مناطس ال واحا  ا المدينة كالشيخ 

 ومل زيا ة ند  السكان ولعدة أسبان موعونية أاللك تحول  هدل البوا ر إلا ظاهلة يز ا  ح م ا تشارها مل ملور الوق  وحتا ا(ن.
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النسيج العملا ا الت ليدي وال ابل المعماري المتميز  ا مدينة ندن ال ديمة  حا كليتل حاليالم :(2شكل )
م6  

 

 

                                                             

 

* ت ليديةالعملا ية البيئة ال وموا  تش يب للواجهات ل تنس م مل ،مستور ةمفل ات وطلق تشكيي مبا ا سكنية ب :(3شكل )
1

 

 

 

 
 

 *العمارة الصنعا ية  مث مفل ات ال مليات وهااستخدم  يها  ا أحياء ندن مبا ا سكنية  :(4شكل )

 

                                      

 
* أحياءها التاريخية أهم العد ية المحلية  امفل ات  اليلة نلا العمارة بمبا ا سكنية  :(5شكل )

2
 

                        

 

 

 اا مديناة  ممديناة إ ماا  اريل الساكنية الخاداةمشاأحد النمارات سكنية بمفل ات س حية معادلة مث  :(6شكل )  

 م6991ندن وهو مث األحياء السكنية ال ديدة التا تم ا شاؤها نلا ندة ملاحي بعد 
 م61 

م وحسااب مااا جاااء  ااا كتااان اإلحصاااء الساانوي لل هاااز الملكاازي لعااام 2111تشاايل اإلحصااائيات لعااام و

كام 3411"  سامة ومسااحتها قادرت باـ"ألاف 521"حاوالا  ند  سكان محا مة ندن بلا م بأن 2116
2

"حساب 

م2111السكان الم يميث لعام  است ضنات
م5 

ة، "  سامألاف 911"حاوالا م بلا  ناد  الساكان 2112، و ا ناام 

الاادي كااان لااي ا عكاساااتي الكبياالة نلااا ؛ األماال وبهاادل الزيااا ة السااكا ية الم اا ل ة زا  ح اام التوساال العملا ااا

بال االورة إجاالاء نمليااة إ  اااذ للبيئااة  سااتدناي ممااا؛ حتااا ا(نمااازاه كاادل  و ااا المناااطس السااكنية  العمااارة

 اا  ا  ااذ العماارة آلياات كأحاد أهامء لتخ يط والبنال المنمومة التشليعية نبل ا هدل المدينة  السكنيةالعملا ية 

هااي كااان ل ااوا يث  :هااوي اال   فسااي  السااؤاه الااديووإلنااا ة تنميمهااا ودااياغتها،  اليمنيااة التاريخيااة الماادن

المنااطس  اا   يماا آلا  إلياي أوعااع العماارة ورال الصا رة الضه ملحلة  ولة الوحدة اليمنية  البناءتشليعات و

                                                 
 مث تصويل الباحثة. *
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 .......... ا عوء.تحسيث أ اء المنمومة التشليعية للبناء  ا المناطس السكنية لمدينة ندن   - ابتسام نبدهللا  ادل نمبل

ولاجاباة نلاا هادا الساؤاه وجاب نلاا البااحثيث رداد هادل ال اوا يث  ؟نادن  من  اة الدراساةمالسكنية لمديناة 

 .وتسليط ال وء نلا أبلز سلبياتها و واحا ال صور  يها

 وأبرز سلبياتها لبناءلالمنظومة التشريعية اليمنية  .3

 اا لمباا ا الساكنية والبنااء ل التخ ايطقوا يث م مونة مث قلارات وا(نم  -م 6991  ا نهد  ولة الوحدة  ددرت

لادا يمكاث ، للبناء  ا الدولة ال ديدة؛ شكلل  جميعها المنمومة التشليعية المدن اليمنية وبعر اللوائ  التنفيدية لتل  ال وا يث

 :التالية وا يث  لارات والوتتمثي بالبــ  ملحلة سث ال وا يث والتشليعات اليمنية للبناءم، أي ال  ولة الوحدة ملحلة تسمية 

 .م بشأن لئحة مخالفات التخ يط والبناء6994م لسنة 23قلار وزاري رقم   -

 .م بشأن التخ يط الح ـلي6995م لسنة 21قا ون رقم   -

 .م بشــأن الضئحة التنفيدية للتخ يط الح لي6991م لسنة 211لار وزاري رقم  ق -

 .ئحة عوابط البناء  ا المدن التاريخيةم بشأن ل2116م لسنة 214قلار رئيس م لس الوزراء رقم   -

 .بشأن البناء م2112م لسنة 69رقم   قا ون -

 .م بشأن الضئحة التنفيدية لتنميم أنماه البناء2113م لسنة 356قلار م لس الوزراء رقم   -

 م4 .الث ا ا العملا اوالمناطس والمعالم التاريخية وتلامها   بشأن المحا مة نلا المدن م2163م لسنة 61  قا ون رقم -

حااد  شاالوط ليم أل ااي أوه قااا ون بناااء داادر 2112م لساانة 69هااو قااا ون رقاام   لعااي أهاام ال ااوا يث الصااا رةو

ومعاييل البناء للمبا ا السكنية نلا مستوك محا ماات ال مهورياة، إل أن االاتضف األقااليم جغلا ياال وبيئياا وم ا ياال 

م 356نلا  واقص كثيلة، لهادا تامل تعديلاي ب الار م لاس الاوزراء رقام   واجتمانيال وشمولية ال ا ون جعلتي يحوي

لمعال ااة ال صااور الموجااو   ااا قااا ون البناااء كمحاولااة  م باساام الضئحااة التنفيديااة لتنماايم أنماااه البناااء2113لساانة 

اليم نلااا أرض الواقال  اا أغلاب أقاا ل اوا يث ولاوائ  البنااءجااا  يكاث هنااك ت بياس لاام  أالالك  احياةوماث  ،الساابس

.مضئمة لمختلف المدن اليمنية يةموا  ال ا و اللم تكث كا ة  كما، بسبب تلاالا ال ائميث نلا تنفيدل ال مهورية
م9 

   

  :ما يلاالمنمومة التشليعية اليمنية للبناء  سلبياتأبلز ن أ وا يث؛ مث الضه ملاجعة كي ال لارات والويلك الباحثون أي ال 

 إلاا أن تامل إدادار ، م 6991ناام  أربعة أنوام مث تاريخ قيام  ولة الوحادةالعامي االتشليعا لمدة  غيان

ها مدة كا ية لرتكاان وم بشأن لئحة مخالفات التخ يط والبناء 6994م لسنة 23ال لار الوزاري رقم  

، كماا الملحلاة  اا ظاي متغيالات مدينةلالكثيل مث المخالفات المعمارية والعملا ية  ا المناطس السكنية ل

 ةنباارة ناث   ال غلاماات مالياة زهياد دكورة  ا لئحة مخالفات التخ يط والبنااءجميل الع وبات الم نأ

م 6991ناام  منادالساكنية  اا مديناة نادن  المنااطسالتا ارتكبا  بحاس  البناءمخالفات م ار ةل بح م جدا 

مخالفاات رتكاان الاتشا يعال غيال مباشالال نلاا مث وجهة  مل البااحثيث هدل الضئحة  تعد لداوحتا ا(ن، 

 . ا المدينة وغيلها مث المدن التاريخية  ا اليمثالمعمارية والعملا ية 

  للتنميااة العملا يااة  االااي  اسااتلاتي ية  راساااتوعاال الااضه  فااس الملحلااة يساابس داادور ال ااوا يث لاام

إلااا  م بشااأن التخ اايط الح ااـلي6995م لساانة 21قااا ون رقاام   ت االقيلاام  حيااث، األقاااليم والماادن

ت والت ااريل أساس العملية التخ ي ية والدي نلا عوءل تُبناا الدراساا الدي يعتبلالتخ يط القليما 

مناد دادورل وحتاا ا(ن  رضمتابعاة تنفيادل نلاا األوي تفعيلندم التحليلية والخلائط ، بالعا ة إلا 

 .مدينة ندنلكنية السالمناطس  ا السلبية  المواهل أ ك إلا تفاقم مما ولو نلا مستوك التخ يط

  قاا ون التخ ايط   ااالكاا ا أو الحلاوه المن  ياة البديلاة لم تأالد المناطس العشوائية ح ها ماث الهتماام

لتنميااة  مالال لعاادم وجاو  الاادمات عملياة امنااطس مأهولااة بالساكان ومعي ااة ل الاداةل وأ هااا؛ الح اـلي

ان المحلياة  اا العملياة التخ ي ياة كاة غيان  ور م الس السل والشوارع  يها، كما أن البنية التحتية 

اقال  وهدا يمهل الملكزية البحتة  ا دنل ال لار بعيدال نث مع يات الوهدا ال ا ون  مث أبلز سلبيات

   .مالتاريخا والث ا ا هابعدالمحلا للمدن اليمنية، ونث 

 التنفيدية للتخ يط الح لي الصاا رة باـ لار وزاري ن النواحا الجلائية  ا كي مث ال ا ون والضئحة إ

بهاا  المصا لحات التاا تبادأن والتبسايط، كماا أج إلا الكثيل مث الساهولة تحتام  6991م لسنة 211رقم  

   .أي ال   ون واللتفاف نلا لئحتيتُعد مغلات يمكث مث الضلها االتلاق ال ا هماموا معمم 
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  بنااء  اا المادن التاريخياة الصاا رة ب الار رئايس م لاس الاوزراء لئحة عاوابط اللم تستفد مدينة ندن مث

لاو طُبل ا  نلاا نمارتهاا والفائادة التاا كا ا  ساتعو  نلاا بااللغم ماث أهميتهاا، م 2116م لسانة 214رقم  

لة عمث التالاث العاالما،  وذل  أل ها ؛جميل أنماه البناء  يها لم تصنلف كواحدة مث المدن التاريخية المس ل

؛ وأالاص تساتحس الهتماام كمدينة تاريخياة نلاا مساتوك الايمثمث قبي النمام الحاكم ولم يتم التعاطا معها 

حااا كليتاال حاليااالم والتااا مااورس بحااس بيئتهااا العملا يااة الت ليديااة جمياال  -بالاادكل هنااا  مدينااة ناادن ال ديمااة 

وذل  إما تح   مال ال هاات المعنياة وتواطؤهاا أو بغار ال الف ناث والتشويي؛ ساليب التغييل وال مس أ

م 6994 نااام ال االم الاادي كااان يُلتكااب بحااس نمارتهااا وهويتهااا وم ا ااة م تمعهااا؛ والادااةل مااث بعااد حاالن

ممنه اة  ساعيال حثيتاال وماث الاضه سياساةا ادلنها  دمنا  ا الشاماه سعا النمام حيث1،* حلن ال فصاهم

اتبعها إلا نلقلاة تسا يلها عامث التالاث العاالما بااللغم ماث نلاقاة هادل المديناة وجادورها ال ااربة  اا 

نمااس التاااريخ  ويلجاال ذلاا  ألساابان وتلاكمااات سياسااية وتاريخيااةم،  صااار الهماااه والتهديااد بااالخلان 

ب بيعاة الحااه إلاا زري ليمتاد ذلا  الوعال المامصيل النسايج المعمااري والعملا اا لمديناة نادن ال ديماة؛ 

ا يعتبال ماث أهام العواماي الماؤملة أن العاماي السياسا مناطس وعواحا المدينة بكاملها، ويلك البحثجميل 

؛ األمال الادي هادل الملحلاةالتا كان لها اليد ال ولا  ا دياغة شكي وم امون ال اوا يث والتشاليعات  اا 

   .مث جميل النواحاا عكس بشكي سلبا نلا هدل المدينة 

  اا باان تالااليص البنااء؛ م بشاأن البنااء 2112م لسانة 69قا ون رقم  موا   بعرباللغم مث أهمية ماطلحتي 

إل أن البناااء العشااوئا اسااتمل  ااا عااواحا المدينااة ومساااحاتها الفارغااة بعياادال نااث رقابااة ال هااات المختصااة، 

ة العملا يااة  االااي البيئاا و ون أي تاالااليص، كمااا اسااتمل بناااء العمااارات السااكنية والمساااكث الخادااة أي ااال 

  ناتج ناث ذلا  التلاوث البصالي الحاداي حالياال  اا أحياءهاامختلفاة؛  فل ات وطلق تشاكييبمالت ليدية للمدينة 

تفعياي ماوا  ال اا ون ماث قباي ال هاات المعنياة، أو  تي ة غيان الملاقبة والمتابعة  ا  المختلفة، وهدا إما السكنية

ن نلا الستعا ة بمتخصصايث ي اعون عاوابط ومعااييل تتناساب وواقال ندم حل  ال ائميث نلا هدا ال ا و

وتامل معمم ماوا  هادا ال اا ون لام تحاوي نلاا بناو  تفصايلية أو   الات توعايحية، ، كما أن البناء نلا األرض

   .ألفاظ واسعة التفسيل مثي كلمة "ي وز، ول ي وز، ول يسم ، ويُلانا" استخدام  يها

  أيم؛ 2113سانة  اا  م356لتنميم أنماه البناء ب لار م لس الوزراء رقام  الضئحة التنفيدية ددور 

غيال بعد مما ية نشل نامال مند بدء هدل الملحلة، وبعد ستة أنوام مث ددور قا ون البنااء جعاي منهاا 

، لمدينااةتمكناا  الضلهااا الفوعااا والعشااوائية مااث المناااطس السااكنية لم اا   تاالة طويلااة    ااد، م ديااة

كماا أن ، متابعاة تنفيادهات هدل الضئحة كان هناك امعاان شاديد  اا نادم تفعيلهاا أو وحتا نندما ددر

تحديااد شاالوطها بو م مااث هاادل الضئحااة41مناااطس  ااا المااا ة   إلااا مااضثت ساايم المناااطس السااكنية ب

ومعاييلها الفنية للبناء؛   د أن النوع األوه مث المناطس الساكنية  منااطس الساكث الخاا م والتاا تام 

بأ هااا مناااطس ي يمهااا األ االا  أو ال  اااع الخااا  باسااتخدام تصاااميم معماريااة  ااا  فااس المااا ة تعليفهااا 

مفاهيم ول طالق تشاكيي حكمي ل تنملا ا كان حصيلتي  ا األاليل  سيج !!! مختلفة باالتضف المال 

تالك الحباي نلاا الغاارن ليكاون واقال    اد باي، الاا طاابل معمااري  ، ول يميزلمفل ات بعينها ول

   .البناء  ا هدل المدينة ا عكاسال لشكي وم مون لوائ  وقوا يث البناء

   نلاا عنياة ال هاات المحال  ندم  ولئحتي التنفيدية م69رقم   ال ا ونيمهل مث الضه ملاجعة موا

 الدأي لم يؤ ؛لمدن اليمنيةية المختلفة لتصميم واجهات المبا ا  ا األحياء السكنبوعل معاييل الادة 

 .لكي مدينةوالتاريخية الث ا ية  ملجعيةالوالمحلية مع يات الالنتبار  ا 

 بشاأن المحا ماة نلاا المادن والمنااطس  م2163م لسانة 61  أاليلال يلك الباحثون أ ي إذا ددر قا ون رقامو

ناماال ماث قيامهاا،  23 ولاة الوحادة ولايس بعاد ة ملحلوالمعالم التاريخية وتلامها الث ا ا العملا ا مند بداية 

 حصال  :الثاا ا وهاو ها صالم ماث 5ة  البند اللابل ماث الماا ماور  ذكلل  ا  مهمةوأوكي إلا الهيئة العامة 

                                                 
م بيث شماه اليمث وجنوبي، وذل  نندما أنلث رئيس  ولة 6994م  حلن ال فصاهم: حلن قام   ا ديف 6994*حلن نام 

م، وقد  تج نث هدل 6991جنون اليمث السابس نلا سالم البير ا فصاه ال نون نث شماه اليمث والعو ة إلا حدو  ما قبي نام 

منها جنون اليمث ومدينة ندن نلا وجي الخصو  والتا كا   العادمة الحلن تدانيات كبيلة ونلا كا ة األدعدة نا ا 

 السياسية لي قبي قيام  ولة الوحدة  ال مهورية اليمنيةم. 
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وتصنيف وتوميس وت ييم المادن والمنااطس والمعاالم التاريخياة واقتالا  تسا يلها  اا السا ي وإبلازهاا نلاا 

مدينااة ناادن  كااان هناااك  لدااة  ااا أن تناااه؛ لنلااا أكمااي وجااي المنااوط بهاااباادورها هااا وقاماا  الخاالائطم 

لسا ي؛ الاداةل وأ هاا تمتلا  ماث المعاالم والمواقال التاريخياة ا يتم عامها إلااأن و ،ال ديمة مكا تها التاريخية

  ااد بداياة هادل الملحلاة مايمنحها هدل الميزة، ولاو  ُالض ال اا ون والنماام مناوال لز المعمارية المتنونة 

معاا لها؛ لكاان الاونا الم تبكامندن  ا مدينة عتبل  واة لنشأة العمارة السكنية الدي يو ؛الحا ال ديم للمدينة

لمناااطس ب يااة ال ااا الحفاااظ نلااا جا ااب كبياال مااث النساايج العملا ااا  ميااة النمااام وال ااا ون نااامضل مساااندال بأه

 .هدا الح م مث التع يدة الدراسة إلا ة من  يلاشكا ودل  ، ولمالمدينة االي اذات ال ابل السكنية 

يت   مث الضه النملة الشاملة والمتفحصة لل لارات الوزارية وقاوا يث وزارة الشائون ال ا و ياة المنمماة 

جوا اب ال اعف و  ااط العدياد ماث ليسا  نلاا مساتوك ماث الن اج، كماا يكتنفهاا قالارات وقاوا يث للبناء أ هاا 

اطس السكنية لمديناة نادن مناد بداياة ال صور، وما يؤكد ذل  هو تزايد المواهل السلبية ومخالفات البناء  ا المن

 ماااها الساابي المناساابة لتحساايث أ اء :هااوا(ن  ي اال   فسااي والسااؤاه الاادي، ملحلااة  ولااة الوحاادة وحتااا ا(ن

 !؟ اا المنااطس الساكنية لمديناة نادنال اواهل السالبية المنمومة التشليعية اليمنية للبناء بماا يساهم  اا معال اة 

 ،الساكنية هاامناط  اا  البنااءواقال وتحلياي لداد ل ؛نلبياةمادن  ماث مااذج  البحثيتناوه سوف  نلييلاجابة و

 .قوا يث وتشليعات البناء مل هدا الواقل مث الضهبها التعامي ية التا تمل كيفوللتعلف نلا ال

 عربية في ظل قوانين وتشريعات البناءالمدن لنماذج من الالسكنية في المناطق  بناءالواقع  .4

 شأت وت ورت قوا يث وتشليعات البناء التا ي لي ت بي ها حاليا  اا ساائل المادن العلبياة اإلساضمية  اا 

أواالل ال لن التاسل نشل وأوائي ال لن العشليث  ا أطل بيئية تختلف كليةل  ا قيمها وت اليدها نث بيئة المدينة 

األمليكااا وم تمال أوروباا الغلبياة،   اااءت  اإلساضمية الت ليدياة، حياث  شاأت هاادل ال اوا يث  اا بيئاة الم تمال

الم تمعاات وت بعا  ال اوا يث العلبياة بهادل ال اوا يث  ون ملانااة ألي ماث ال ايم  هادلمحاكية لعمارة ونمالان 

.ت بهاا العماارة العلبياة اإلساضميةالث ا ية والجتمانياة التاا تمياز
م2 

وبااللغم ماث ذلا  اسات ان  الكثيال ماث  

لمتغيالات التاا شاهدتها أن تصاي بت معاتهاا العملا ياة إلاا طاابل معمااري متمياز ماث المدن العلبياة  اا ظاي ا

أكثال النمااذج  ماث الكويا مو جادة،  وتُعاد مادينتا، وبعر العوامي الدانمة لهاا الضه قوا يث وتشليعات البناء

وت ياايم شاابهال بمدينااة ناادن  من  ااة الدراسااةم مااث حيااث الت ااارن البيئااا والعااا ات والت اليااد، ويهاادف ناالض 

كاي منهماا، وتساليط ال اوء نلاا إلا التعلف نلا واقل البناء  اا المنااطس الساكنية ل  ا هدا الم اه ت لبتهما

هادل  المحااور التاا ارتكازت نليهاا ردادو،  يهماا وتعاديي قاوا يث البنااء ساثالتا تمل  يها حيثيات الملوف وال

ا اب وال  ناث لكشفوذل  لوالعوامي أو ا(ليات التا اسهم   ا تفعيلها وتنفيدها نلا أرض الواقل؛  ،ال وا يث

ت ويل المنمومة التشليعية اليمنياة ، والخلوج بدروس مستفا ة لنلا سلبياتيوالوقوف   ا كي  موذج ةالي ابي

        .راسةم من  ة الد للبناء بما يسهم  ا معال ة المواهل السلبية  االي مدينة ندن

 مدينة جدة .6.4

 :ية السعو ية بثضث ملاحي مختلفةملت التشليعات واأل ممة البنائية  ا المملكة العلب

تشااليعية لأل ممااة الضح ااة،  شااكل  ساااب ة، وقااد م6911نااام ملحلااة  شااوء األ ممااة قبااي  :الملحلااة األولااا

 م ا ية ي ب أن تؤالاد  اا النتباارك يم اجتمانية  والعا ات والت اليد وباللغم مث أ ها كا   ل تلانا الخصودية

المبا ا السكنية، إل أن المصمم لهدل المبا ا  ا تل  الفتلة هاو الادك كاان يتخاد التادابيل الكفيلاة  نند تصميم وتنفيد

 . ا الم اورات السكنية ذل  بعد أن واجه  البلدية ال غوط الجتمانية لتح يس وذل ؛ بتح يس تل  ال يم

أل  اا ل  ال لحد االرتدا ات والمعاييل الخادة با التا تناول وها ملحلة النمم واللوائ   :الملحلة الثا ية

نتباار أي إ حياث لام يكاث هنااك، ياة واجتمانياةنملا معمارية وتلتب نلا ذل  مث آمار و تائج األراعا وما 

 يدة بشلوط الرتدا   ت  الم اللوائ  للمبا ا هدلأجازت  د   ،كا ة تصاميم المساكث الت ليدية االتزم  به لمبا ئ

أن ش ل نلاا إت اال الفتحاات للخاارج ولايس  وكان  تي ة ذل   وا د حتا وإن أشل   نلا المساكث الم اورة،

 .للداالي مما ل يأالد انتبارال لتح يس الخصودية
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وها ملحلة ملاجعة النمم العملا ياة السااب ة والتعاديضت التاا أُ اللا  نليهاا وتلكاز  يهاا  :الملحلة الثالثة

، وت سيم األراعاا واساتخدام حاس  ازع الملكياة  اا حالاة ق ال األراعاا الرتدا ات الهتمام نلا حي مشكلة

.وائ  المعموه بها تتماشا مل ال ممة واللل والستعمالت واإل شاءات التا
م65 

 

 ا وقد ودل   ،م1شكي   اإلسضمية ذات ال ابل الخا العلبية مدينة جدة ال ديمة  موذجال للمدينة  لتعتبو

ومااث عاامث مااا  ،وععها السابسإلااا للت ديد والعو ة بياالة جهو  كإلااا  يها تحتاااج ملحلة الفتاالة األالياالة إلااا 

 ،أمملت نني هدل ال هو  هو سث ال وا يث الخادة بها وبالمناطس السكنية ال ديدة التا تشكي توسل وامتادا  لهاا

 المساات بلية لتنميااة العملا يااةلوعاال اسااتلاتي يات  نناادما قاالرت الدولااةاسااتخدام هاادل ال ااوا يث أهميااة وظهاالت 

نناادما باادأت ت اايس مساااحة المدينااة  هاادل الجاالاءاتجاااءت  حيااث، جاادة ال ديمااة مدينااةنلااا الحفاااظ   ااامجوبل

كما تعلع  ، لسكاناحتياجات اد ت األ وار رأسيا لتفا بـااااتع  ؛تحي هاااااكا   التااااا  االي األسوار  ال ديمااااة

ية ما تب ا مث لحمااا رة المباااأالدت لاادل  ونندما تنبه  أما ة جدة  ،واإلزالةللهاادم ينة الماادمساحات واسعة مث 

تلك الاااا  اااا بدأ األه ننااادما م6925نام يث للمدينة الحااادوقد بدأ التاريخ ، وتلميميتلامها مث الضه ديا تي 

كما أ ت الزيا ة لهااا، لتخ يط لتااا تاام ايدة اال ااداألحياء السااكث  ااا مث أجي  يمااة ينة ال بالمااداألدلية ساااكنهم م

مث  بدلل ننها مبان حديثة  لي السكان بناء و يمة ال المبا ا  اهماه تمل  ،مساكث جديدةإلا جة إلا الحاالسكا ية 

أ لك مماا البناء  اا ة كما ة رئيسية ـاالعمارات الت ليديإلاا سا ة الخلإعا ة تم كما ، يدالحدسا ة والزجاج والخل

.م3شااكي   ينةالماادعياع تلاث تاادهور وإلااا 
م62 

 المشااكضتإلااا ظهااور التااا أ ت  عواماايويمكااث تلخاايص ال 

  :ا يلاهدل المدينة كم  ا المعمارية والعملا ية

ف ـاالزحاياة دـابتاالا وبال ؛هدم األسوارإلاا الدي أ ك  م6941ينة نام المد االي ا ا الهائي ال غط السكم أ

 ،جالخااارور ت مث لتااا وأشكاه تعكس الث ا ات االمحي ااة  ااا أ ماااط السليل نلا السهوه را ااا العم

  .ريالح اينة تف د وجهها المدأت  بد

المباااا ا تلك ويدة ال ااادال واحا إلاااا وا ت اه الت ار  ، يماااةينة ال المااادمث يااايث م ه لة السكان األدلن

 .ا هيارهاتدهورها وهم  ا سايد ت دأو  ون تلميم ال ديمة 

ملا اا النسيج العميال هد  بتد يماة مماا ينة ال المادنلا حدو  الساكنية مث المبا ا يث ال زء الحدم زحف ج

، سلنة نملية التح لإلااا يث باايث ال ااديم والحاادمج   ص الد يُعاازكو ،هااالوتشااويي ال ااابل المعماااري 

ية وسكنية ت ااااربناء أحياء ، كماااا تاام بينهماااأو الدمج  همااات اااا س بينس ـاالم يكث هناك وق  لتح يحيااث 

. يمةال جية للمدينة الخارو  الحدنلا لبا غسلون بأ
 م76 

، حيااث لاام للمدينةالح اااري عياع الوجي إلااا أ ك  مات العامةالخاادا س والماالت ويل شبكات ال لق وم  

وه ـاهي  الـايكث مث السلا لام بالتااوالتخ ايط لهاا؛ النتبار نند  اا ينة إلا الماديؤالد  الوه السيارات 

مة وال وارئ إليها.الخدسيارات 
م 86 

 

 

               

 

 

 

مشالوع العملا ياة والساتلاتي يات المسات بلية للتنمياة  اا مديناة جادة وعال  المشاكضتتلا  استدنا ظهاور ل د 

ا(لياات  كأحاد بالمن  اةيدة المباا ا ال اددة ب ايث الخااسث ال وا أهدا ايأحاد أهام والدي كاان  ،للحفاظ نلا هدل المدينة

وتلميمها وإنا ة استخدامها لستيعان  ال ديمااة الهامااةالمبااا ا ظ نلا بالعااا ة إلااا الحفااا الهامااة لن ااا  البل ااامج،

كملكز  طهاااا شااستعا ة  يماااة وال لمديناااة لالت ليدي را اااا العمنلا النسيج  لمحا ماااةمااال ا، يثةالحيااااة الحااادمت لبات 

،ريت ااا
 

اام  المدينااة  ااا هاادا المشاالوع إلااا مااضث مناااطس ولتح يااس ذلاا  ظ والتنمية الحفاااسياسات داايغ  و ،قُسل

 ألهمياة المن  اة األولااو مالال ، والمتابعاةالتنفيد وعال ال اوا يث المناسابة ويسهي بحياث لكي منها المضئمة العملا ية 
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أن يسابس ملحلااة ساث ال ااوا يث أما ة جدة  أرتااأت ؛ماث حياث كو هااا تمثاي ال اازء التااريخا  ااا المديناة  جاادة ال ديماةم

   :كما يلا هاو ،تل  ال وا يثنليها  أرعية دلبة ت فلخلس ملاحي مث الالخادة بها م مونة 

مااث حيااث  للمنااازه وتوميااس وتصاانيفالمدينااة ال ديمااة، مفصلة نث  ات راست من   :الملحلااة األولااا -أ 

يط ـاالتخ التاا تامل  المعااييلبمثابة وأدبح  هدل الومائس التاريخية، وال يمة  ،األهمية ال ومية، والمحلية

 .نلا أساسها لعمليات إنا ة التأهيي

مل تحديااد المعاااييل المناساابة تااكما ، لبناءبمشاالونات ادة ا اايث الخاااال وشاامل  وعاال  :حلة الثا يةالماال -ن

. يمةل مبا ا المدينة ادة بتلميم الخاللمشلونات 
م62 

  

كااي بلديااة  ااا األقاااليم ا يااة بالمملكااة العلبيااة السااعو ية بااإ فلا  السياسااة اإلسااتلاتي ية العملساامح  ل ااد 

قلايم  اا كا اة أ اواع السعو ية بإندا   ليي اشتلاطات بنائية ينممها ماث الاضه لاوائ  وقاوا يث بنائياة موحادة لا

تن وي كا اة و ا ة األطلاف المهتمة بالبناء، المبا ا يستلشد بها المواطنيث والمكاتب الستشارية الهندسية وك

معاييل البناء باألقاليم السعو ية حاليال تحا  مملاة الكاو  الساعو ي المانمم الشاامي للتفادايي اإل شاائية، ويعتبال 

التشليعات المنممة للتنمية العملا ية، ويمث ي الضئحة ال ا و ية التا تعبل ناث األطال كو  البناء السعو ي بمثابة 

 ICC)م لس الكو  العالما   نلا ملجعية SBC)والحدو  الملزمة  ا نملية البناء، ويستند الكو  السعو ي  

 مماة واشاتلاطات م ويعتبال  لياي أCBOIوكو  البناء الموحد الصاا ر ناث الماؤتمل الادولا لمسائولا البنااء  

ا واإل اري لاقلايم، حياث البناء مكمضل وجزءال ل يت زأ مث المخ ط المحلا للبلدية يُ بس  اا الم ااه ال غلا ا

 ا أية الض ات أو تفسيل للمعاييل غيل الواعحة  اا إطاار أما اة اإلقلايم، ويحتاوي الادليي أي اال نلاا  يتم الب 

 ااي تبساايط إجاالاءات الحصااوه نلااا رالصااة البناااء لكا ااة تنماايم إجاالاءات إداادار رالااص البناااء والاادي هد

ويشااتمي الاادليي نلااا ال ااوابط التااا يلتاازم بهااا الم تماال كتوحيااد ارتفانااات المبااا ا وناادم  ،المشاااريل البنائيااة

 :اُلصص   يي أربعة أ واع مث المساحات السكنية تعدي نلا مناطس بناء الفيضت، وقدال

              .مناطس الفيضت -

  .مناطس اإلسكان المعتمد وتحتوي نلا نمارات أو  يضت مل ملاناة ال وابط التخ ي ية -

           .مناطس العمارات -

 م9 .المناطس العفوية وها التا تُبنا بدون تخ يط مسبس  العشوائيةم -

 ،ال ااا ون السااعو ي الشااتلاطات والمعاااييل ل مياال أ ااواع المبااا ا السااكنية  ااا إقلاايم مدينااة جاادة وعاالوقااد 

مناطس الم معات السكنية والفيضت المتضدا ة، ومنااطس العماارات العالياة  ا مبا ا للونلا وجي الخصو  

لاة الاضه ملاحاي  نمماللاوائ  والا طاابس، نلماال باأن 62ويزيد ارتفانها ناث  األبلاجم المخصصة للسكث  المعدل

الحفاااظ نلااا ال اايم موعااوع  تلكيااز نلااات ااور األ ممااة العملا يااة  ااا المملكااة العلبيااة السااعو ية حاولاا  ال

 :وذل  مث الضه الث ا ية؛الجتمانية والح ارية و

ووعال شالوط معيناة لعماي الرتادا  المااما وذلا   ،إلغاء شالوط الرتادا ات ال ا بياة والخلفياة  يهاا -

 .ال ار السكنا عما ال لتأميث وحفظ ح وقحسب مساحة المبنا 

اشاااتلاطات البنااااء بالمنااااطس الساااكنية، وذلااا  بااااللتزام بالحاااد األقصاااا المعال اااات التخ ي ياااة نبااال  -

عماارات العالياة  تنحصال أماا ال يث، ومناطس العمارات أربعة طوابسملضرتفانات  مناطس الفيضت طاب 

 .ناطس العمارات السكنية الت ارية ا م

 :ركزت اللوائ  وال وا يث أي ال نلاكما 

 .لعد  ال وابس تبعال لهدل المساحةوعل معاييل لمساحة مس   البناء ووعل حد أ  ا وحد أنلا  -

معاييل واشتلاطات لرتفانات ال وابس، والبلوزات  ا الواجهات، وأي ال مساحة الفتحات بالنسابة للمسااحة وعل  -

الجمالياة للغالف والمسااحات الدااللياة للفلاغاات، وكادا معااييل كااي ماث مسااحة بهاو المادالي  اا المباا ا السااكنية، 

ون الساعو ي ووعال معااييل واشاتلاطات لبناءهاا، والسضلم، واأل نية والمناور، وحتا المضحس لام يغفاي ننهاا ال اا 

 م66  .بشكي نام الدولة السعو يةوتمثلي اشتلاطات ومعاييل البناء  ا إقليم مدينة جدة  موذج للمعاييل البنائية  ا 

 :بــارتب    وت در اإلشارة إلا أن هناك العديد مث المعاييل األاللك التا لم يغفي ننها قا ون البناء السعو ي
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 .حوه الفيضت والعماراتاألسوار  وارتفانات ،مواقف السيارات :معاييلال ا ب التخ ي ا واألمنا للمدينة مثي  -

وعل معاييل للعزه الحلاري والماائا الاداةل وأن مديناة جادة تمل حيث  ،ال ا ب البيئا للمبا ا السكنية -

 . مدينة ندنممن  ة الدراسة حاه  كما هو تعتبل مث المدن الساحلية الحارة جدال  ا  صي الصيف

ماث بينهاا و إن تخصيص الدليي ألربل أ واع ماث المسااحات الساكنية  اا المديناة  الباحثيثومث وجهة  مل 

التااا تُبنااا باادون تخ اايط مساابس  العشااوائيةم هااو انتاالاف مااث أما ااة جاادة بهاادل المشااكلة  أيالمناااطس العفويااة 

لمدينة وتلامها  ا ملحلة ما، ولكنها وحسب ت ااريل حديثاة   اد والتعايش معها وانتبارها جزء مث تاريخ هدل ا

بحيااث لاام يعااد يُحسااب و ،تفاقماا  هاادل المشااكلة إلااا الحااد الاادي أداابح  تشااكي  يااي ظاااهلة ساالبية  ااا المدينااة

كشف  ت اريل ومسوحات طبوغلا ية حديثة ناث وجاو   د  ؛ س ألما ة المدينة وإ ما نليهااإلنتلاف بهدل المناط

وبحسااب ت لياال لصااحيفة ، تعااا ه ملثااا مساااحة البناااء  يهاااجاادة نلااا مساااحة مدينااة من  ااة نشااوائية  ااا  45

ال لن  مثإلا م لل السبعينيات تعو  البدايات األولا لمهور أحياء العشوائيات  ا جدة  ن إ "نكاظ" السعو ية

 ا است  ان سكان الح ل واألرياف المدينة وتحديدال نندما بدأت  ،وي الالتصا الماعا طب ال لمعلومات ذ

اع لوا إلا وعل الياد نلاا األراعاا  ؛لحاجتهم للسكث السليل وندم ال درة نلا تو يلل ملال للعمي  يها، و

.م9شاكي   مما أ ك إلا ظهور العشاوائيات مساكث ب لق متواععة وموا  بناء بسي ةوبناء ال
م26 

هناا يمهال و 

 .ال ديمةلمعماري للمدينة نلا التشكيي العملا ا وال ابل ا ةالقتصا يالجتمانية وامي والتأميل السلبا للع

 

 
 

 

 ال ديمة مدينة جدة ا  أحياء سكنية نشوائية :(9)شكل 
م22 

 

عاماي لن اا   ور البياال  اا التمهياد لعب العامي ال اري  ا هدا النماوذج  ورال إي ا :ت ييم  موذج مدينة جدة

 :، وظهل ذل  مث الضهالتشليعا

 وعل استلاتي يات للتنمية العملا ية وبلامج للحفاظ نلا المدينة ال ديمة مث التدهور الدي لحس بها وبمبا يها. 

  حل  ال ائميث نلا اإل ارة المحلية  ا أما اة جادة نلاا وعال قاوا يث الاداة بهاا تحاد  اشاتلاطات

ومعاييل إلنا ة تأهيي وتلميم المبا ا التلامياة  يهاا والشالاف نلاا تنفيادها واللقاباة نليهاا، ووعال 

يعناا أ اي ننادما وهادا  المحي ة بالمدينة ال ديماة،لمناطس  ا اال ديدة للمبا ا السكنية اشتلاطات بناء 

 اا تنفياد سياساات  انماال شاكي ناامضل  إن ذلا  يلا ارت المحلية  ا المدن الصضحيات الكاملة تُمن  

 .الواقل المحلا الدولة وت بيس قوا ينها بحسب ماي ت يي
 

أ اي  إل ؛لمبا ا السكنية ال ديدة  ا المناطس التا  ما  حاوه المديناة ال ديماةلبناء القوا يث  سثباللغم مث و

 :لم تمعات العلبية السضمية وهوهام جدال بالنسبة ل محورنلا  يها  التلكيز ظي
 

  ت أهمية هدا ظهلوقد الخصوديةم  و ا م دمتها  الث ا يةالجتمانية وال يم الح ارية والحفاظ نلا

 يهاا والتعديضت المساتملة الدولة  ا  الملاحي التا ملت بها  مم ولوائ  البناءكي مث الضه المحور 

   .رتفانات المبا االحد األقصا لو ،الرتدا اتللمعاييل والشتلاطات الخادة ب

 :الن اط التالية تكمث  ا هدا النموذج سلبيات أما 

 .جدة ال ديمةمدينة األحياء السكنية ل واقل البناء  اإليي  ا آه يمكبيلال  ورال تصا ية لعوامي الجتمانية والقتل ي اكان ل -

لتاا بال المسااحات الساكنية اواحدة مث األرك ملمناطس العشوائيةا  ليي أ ممة واشتلاطات البناء انتما   -

حد مث تفاقمها مست بضل، وأهتم   ط بوعل معااييل ت ال قيو أو  حلولل ولكني لم ي ل لها  ، يي تخصيصهاتمل 

 كا اا  النتي ااة أن  والعمااارات العالياة   ااط؛ ت الخادااةواشاتلاطات للمبااا ا السااكنية  ااا منااطس الفاايض

مساحة كبيالة منهاا  غ اتتشكي ظاهلة  ا تل  المدينة؛ الادةل وأ ها بات  مناطس العشوائية أدبح  ال

ا  بتااريخ العماارة د إن هدل المااهلة تعا الباحثيث ومث وجهة  مل، لألسف هادل الساكنية  اا  كارماة ألمل
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والعدياد ماث  من  اة الدراساة  مديناة نادنمكما هو حاه  العملا ا المدينة وب ابعها المعماري وتشكيلها

 قوا يث الادةسياسات ووعل ذل  مث الضه و بهدا الخصو نمل اللبد مث إنا ة لدا  ،المدن العلبية

  .الشكاليةحي هدل  وا يث البناء الحالية بما يسهم  ا ل تتعديضنمي اعا ات و أو بهدل المناطس

  مدينة الكوي  .2.4

كبيالة للمتعاامليث معهاا حياث أ هاا  تشكي البيئة العملا ية للمسكث وبالدات المسكث الخا   ا مديناة الكويا  إشاكالية

البتالوه وذلا  ن اب إكتشااف م، 6952تعلع  لتغييل مفاجئ الضه النصف الثاا ا ماث ال الن العشاليث وتحديادال ناام 

نث طليس تخ يط المدن والمناطس الساكنية وال الق الساليعة  حيث بدأ الت ال لت ويل الكوي  نملا يال  ،بكميات ت ارية

اجتمانيال وم ا يال نث طليس  ماكان يتفس نلييحسب   حكمتها األنلافدية والخدمات  تحول  الكوي  مث بيئة نملا ية ت لي

تتألف مث مبا ا ذات أحواش  االلياة مبنياة ماث ال ايث والح ال وطالق عاي ة  - كما كان معلو ال  -بناء أو األستاذ معلم ال

إلا بيئة حديثة مكو ة مث م اورات سكنية تحتوي نلا  ايضت منفصالة متعاد ة األ وار ومبنياة باساتخدام ماوا   ممتعلجة

لقها الت ور الزمنية التا استغ الضه  تلة زمنية قصيلة جدال م ار ةل بالمدةكي ذل  تم و ،الخلسا ة المسلحةوالبناء الحديثة 

 :العالم، وقد أ لك هدا الت ور العملا ا السليل إلا غيان التكامي بيث ننادل البيئاة الثضماة وهام العملا ا  ا أغلب مدن

حيث أدب  كي مسكث أو مبنا يعبال بأ ا ياة  ، ا هدل المدينةتميزت بي البيئة الت ليدية  والدي ؛العملان وال بيعة واإل سان

 :أي ال  السليل ال دريأهم أسبان هدا التحوه مث عي ديدة نث  فسي   ط بما يتناسب مل مت لبات ورغبات سكا ي، ولش

  لتشكيي العملا ا للمناطس السكنيةاقوا يث البناء المعموه بها  ا  وه أاللك  ون ملاناة ألهمية التحكم  ا تبنا. 

 بناااء المنشااآت ال دياادة مااث  احيااة الرتفاااع و سااب اسااتغضه األرض والمسااا ات باايث المبااا ا  معاااييل

 .وض الشوارع التا تصي بيث المساكثونل

م إلا إ تاج بيئاة نملا ياة مختلفاة تماماال ناث 6952 وا يث مند تنفيد المخ ط الهيكلا األوه نام هدل الوقد أ ك ت بيس 

 أدابح  البيئاة العملا ياة  اا المنااطس الساكنية  ،كا   سائدة قبي منتصاف ال الن العشاليث البيئة العملا ية الت ليدية التا

 بساابب   اادا ها للنمااام والخصودااية والهويااة ؛العامااة نلااا حااد سااواءعاالض لض ت ااا ات مااث المتخصصاايث وبالكوياا  تت

للااتحكم  ااا وظيفااة وح اام البناااء  إسااتحداث قااوا يث تاانمم نمليااات :إلاااأولل مهاالت الحاجااة وحتااا األمااان،   وال ااابل

 :نلا النحو التالا جاءت متعد ةوتعديضت  مختلفةملت هدل ال وا يث بملاحي وومساحة وارتفاع ومحتويات المبنا، 

م نندما تمل تأسايس اإل ارة الفنياة ببلدياة الكويا  التاا أهتما  6954كا   بداية الهتمام ب وا يث البناء  ا نام  -

م 6912أوه م مونة مث قوا يث واشاتلاطات البنااء ناام  ، ومث ممل ددرتء وإددار التلااليصبشئون البنا

م وكا   نبارة ناث م موناة أوامال وتوجيهاات تصادرها البلدياة 6916وذل  ن ب است ضه الكوي   ا نام 

تشابي تل  التا كا   موجو ة  ا مصل والتا تلجل أدولها للعصل العثماا ا؛ حياث بادأت مصال ومثيضتهاا 

، تلفااة تمامااال نااث الت اليااد المحليااةلبااا  ااا ذلاا  الوقاا  باساات باه العديااد مااث األ كااار الغلبيااة المخ ااا العااالم الع

 .وا  التا مازال  سائدة حتا اليومت من  أهم المم 6919نام ظهلت م مونة جديدة مث ال وا يث  ا و

العماي بهاا حتاا تامل  والتاا اساتمل 31م ُنل   ب ا ون رقام 6935ظهلت أهم م مونة متكاملة مث ال وا يث نام  -

م و يااي تاامل تعااديي أو تغيياال أهاام مضمااة معاااييل وهااا: مساااحة البناااء 6991ساانة  26تعااديلها لح ااال ب ااا ون رقاام 

ومسااا ات الاال و  ومواقااف الساايارات؛ هاادل التعااديضت التااا أ لت إلااا زيااا ة ح اام المبااا ا وبالتااالا ت لاايص 

وتادهور البيئاة العملا ياة با ت ااه مواقاف السايارات إلاا  المسا ات بيث المساكث مما أ ك إلا عياع الخصوداية

 .المخصصة للتش يل وتنسيس الحدائس الارج حدو  ال  ل السكنية وا عدام المساحات المفتوحة  يها

.م2112م وكان آالل تعديي لها نام 2111مل تعديي هدل ال وا يث نام م -
م64 

    

ملاحلهاا المختلفاة وقد جاءت التعديضت األاليلة  ا قوا يث البناء كنتي ة حتمياة وطبيعياة لتاأميل تلا  ال اوا يث  اا 

 :حيث لها سلبيات كبيلة أي ال،  كا  ها؛إي ابيات باللغم مث تعد والتا نلا تشكيي البيئة العملا ية  ا الكوي ، 

  ة معا يااة ومساااحة البناااء إلااا ا تاااج بيئااة نملا ياا التااا هااد   لزيااا ة ح اام المبناااأ لت قااوا يث البناااء

رات أرداافة المشاااة، ممااا أجبال المشاااة نلااا الساايل  ااا منتصااف ال االق اللمشااة، حيااث أحتلاا  السااي

 .وتعلعهم لمخاطل السيارات والحوا ث
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  ماا يمهالك التعادي نلاا ح اوق ال اارأمتاار إلاا  3أ ك ت ليص مسا ات الل و  بيث المبا ا إلا مال يزيد نث 

البصالية والسامعية الخصوداية م، حيث أن تل  المسا ة غيل كا ية لتو يل مستوك مناسب مث 61  ا الشكي 

 .للحفاظ نلا هدل ال يمة الجتمانيةوالادة  ا الم تمعات اإلسضمية التا تت لب مستويات أنلا 

  التاا  متناا لةالو متزاحمةالمبا ا الكلرة مث أشكاه البناء إلا إ تاج بيئة نملا ية مت بيس قوا يث أ ك

تصاميم الواجهاات معااييل غياان  مال كما أ ي م،66كما  ا الشكي   تفت ل لل ابل العام والهوية المحلية

 ابل قوا يث البناء الم تلانا ل، حيث بيث المبا ا ت ل إلا الت ا س ن ال ابل العام للمناطس السكنية ا إ

مختلاف ال الز واألشاكاه واأللاوان ية ملومة بصليال مث تي ة بيئة نملا ، وكا   النالمعماري للمبا ا

 .والموا   ون ملاناة للتناسس والتناغم بيث المبا ا المت اورة

  لم تو ل قاوا يث البنااء اشاتلاطات الاداة بالتشا يل أماام أو  االاي ال  ال الساكنية  مهالت الفلاغاات

لمصاالحتهم الشخصااية أو  المهملااة حااوه ال  اال السااكنية؛ ممااا شاا ل مااضك األراعااا نلااا اسااتغضلها

 .لتخزيث ال وارن والسيارات

  لم تساند قوا يث البناء نلا اإلحتفاظ بالحس الم تمعا الادي و لتاي البيئاة العملا ياة الت ليدياة  مالال إل عادام

الفلاغات التا تساند نلا اإللت اء والتفاني الجتمانا، كما أ ك احتضه السايارات لألردافة ونادم تمكاث 

رف بيث ال يالان وساكان الشاارع الواحاد، استخدامها إلا ا عدام  ل  اللت اء الجتمانا والتعالمشاة مث ا

 .أي أن البيئة العملا ية المعادلة ش ع  نلا الوحدة وال عزالية والفصي بيث األسل وال يلان

 ه التااريخا ن لل  قوا يث البناء التا تمل استيلا ها مث الخارج الضه الخمساينيات الساتملارية والتصاا

لت ور ال بيعا للبيئة العملا ية ويمهل ذلا  ماث الاضه التناا ل الحاداي بايث البيئاة العملا ياة الت ليدياة وا

 . ا المدينة والبيئة ال ديدة مث حيث المفل ات وطلق التشكيي والمفاهيم وموا  البناء والض ي

 ااد ل ااأ  ؛رات  االااي ال  اال السااكنية ماالال لعاادم تمكااث قااوا يث البناااء مااث تااو يل حااي مناسااب ل تمااار الساايا  

تُساتخدم أشكاه هدل الممضت وألوا ها والموا  التاا  وبتعد سيارات أمام منازلهم، للالسكان إلا بناء ممضت 

تلاوث حادوث  ا  سبب ذل وت ،  مضم  واجهات المبا اعان؛ وامكا يات المال  ا ا شائها تبعال للغبات 

 م32 .م62كما يمهل  ا الشكي   المعمارية للمساكثسي الواجهات تعكما بصلي تأميلل أقوك مث تأميل 

 

                     

 

             

 

 

 

 

عياع مضم  الواجهات والتلوث البصلي عتبل مث أسباني أشكاه ممضت السيارات وألوا هاتعد   :(12الشكل )
م23 

 

بشاكي  ه بها ا قوا يث البناء المعمو الكوي  النملأن تعيد بلدية ال لورة  مثكان  تي ة لكي ما سبس   د و

 :تمخلر نث ذل   ،مستمل

بشاأن تنمايم أنمااه البنااء  اا جميال منااطس الكويا ؛  2119لسانة  211إددار ال الار الاوزاري رقام  -

 إلخ … وذل  عمث اإلطار العام أل ممة السضمة والبيئة 

اام، 2162لعااام  11ال االار الااوزاري رقاام إدادار  -  ااوا يث البناااء الخادااة بالمبااا ا لتعااديضت ال ياي آالاال   وتمل

حيث تمل وعل معاييل واشاتلاطات الاداة بمباا ا الساكث ، لمعال ة كي المشكضت الساب ة السكنية  ا الكوي 

وكلها تتعلس بنسب البناء، وارتفاناات المباا ا، وارتادا ات  المباا ا والتصااقها،  ،والسكث الخا  ،النموذجا

عاااييل كمااا وعااع  مااث الااضه هاادل التعااديضت م ز  ااا ظلهااا البناااء نلااا حاادو  األرض ااووالشاالوط التااا ي
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والساااضلم، والسااالا يب وأي اااال  حات الفلاغاااات الدااللياااة، والمنااااورومساااا واشاااتلاطات تتعلاااس باااالبلوزات

، ووحادات والدمات المباا ا  كخزا اات المياال ا ا اللئيسية، والعلائش والممضتالمضحس المنفصلة نث المب

ثماري تتم وعل معاييل واشتلاطات لانفس البناو  أناضل  يماا يخاص مباا ا الساكث السا التكييف،...إلخم، كما

 االي مدينة الكوي  مل اعا ة م مونة معاييل الادة بعمي سضلم األمان، والمصااند، ومواقاف السايارات، 

   ااا مناااطس السااكث ولاام تغفااي هاادل التعااديضت نااث وعاال معاااييل واشااتلاطات إقامااة مبااا ا السااكث الخااا

ومااا يؤالااد نلااا معماام المعاااييل والرشااا ات المتمخ ااة نااث التعااديضت األالياالة هااو م 24 .السااتثماري

استخدام بعار المصا لحات واأللفااظ الواساعة التفسايل أو المبهماة مثاي كلماة "ي اوز" و"يسام " و"يمكاث" 

 .المدن العلبية نا ةل  وهدل واحدة مث مماهل ال صور التا ُنل   نث معمم قوا يث البناء  ا

 :و ملال لتزايد النه ة العملا ية  ا  ولة الكوي  بشكي مستمل،   د

 .سع  الدولة بشكي  ائم إلا تحسيث وت ويل أ ممة البناء بصفة مستملة -

نمل  البلدية بشكي  وري نلا ر ل الم تلحات التا ماث شاأ ها ت اويل أ مماة البنااء و  اال لاحتياجاات  -

 اا إطااار المخ اط الهيكلااا للدولاة، وذلاا  ماث الااضه الصاضحيات الممنوحااة لهااا، و للمااواطنيث؛الفعلياة 

 .ليصب  العامي ال اري  ا هدا النموذج  انمال قويال لن ا  العامي التشليعا

ن بدورهم  ا وعل قوا يث البناء وا الاه التعاديضت نلاا ال اوا يث الموجاو ة أداضل لتحسايث وام المتخصصق -

 .ء  ا المدينة بما يتناسب مل جميل التغييلات المتسارنة والمؤملة نلا الم تمل الكويتاواقل البنا

المهندسايث المعماارييث الكاويتييث  لادكهناك ندة استلاتي يات  بالنسبة لل ابل المعماري  ا المدينة أما  -

نهاا باالقتلاض ماث للتعبيل نث الهوية الث ا ية الكويتية  ا أنمالهم،  هناك بعر المعمارييث يعبلالون ن

العمارة الت ليدية إيما ا منهم بأن مصدر الهوية الث ا ية هو الماعا إذ تحوي العمارة  يي نلاا ننادال، 

ومفاال ات، و سااب، والامااات جميعهااا تلبااا احتياجااات المسااتخدم وتااتضئم ماال الماالوف المنااليااة، بينمااا 

لمتعل ااة بلالاااء الحاعاال وطموحااات هناااك بعاار المعمااارييث الااديث يعباالون نااث الهويااة الث ا يااة تلاا  ا

 اا البلدياة، ومث هنا جاءت ال لورة لتفعيي  ور مايعلف بـ  ل نة ال ابل المعمااريم م 63 المست بي.

لمتابعااة وت ياايم مخ  ااات ا شاااء المساااكث ال دياادة طب ااال  مونااة مااث المتخصصاايث وهااا نبااارة نااث م

 م23 . ا الكوي  ل واند نامة لل ابل المعماري يتم وععها للمبا ا ال ديدة

بلدية ذل  مث الضه و ،للعامي ل اريالدور المحوري أي ال نموذج هدا اليمهل : ت ييم  موذج مدينة الكوي 

  :قام  بما يلاألزمة التا ملت بها العمارة  ا المناطس السكنية للمدينة، حيث الكوي  وإ ارتها ل

 وعال قاوا يث بنااء أساهم   ااأ مماة البنااء، و نمل  بشكي  وري نلا ر ل الم تلحات التا مث شأ ها ت اويل -

 تناااوه م مونااة مااثنلااا  حلداا واحتياجااات الم تماال  ااا الاازمث المعاداال، كا ااة المتغياالات وتتناسااب ماال 

 .البيئة ال بيعية والمنااليةال وا ب و  الخصوديةم يم الجتمانية التح يس ك وا يث ال ا  لئيسيةالمحاور ال

 ور ل نة ال ابل المعماري لمتابعة وت ييم مخ  ات ا شاء المساكث ال ديادة طب اال لل واناد  تفعييب قام  -

يعتباال تح يااس ال ااابل المعماااري  ااا هاادا النمااوذج هااو أحااد لاادا ، العامااة لل ااابل المعماااري  ااا الكوياا 

 .ةاألاليل  ا التعديضتوإن تمل تناولها لتا ارتكزت نليها قوا يث البناء المحاور اللئيسية ا

، نلاا مادك   اج الت لباة الكويتياة  اا م ااه قاوا يث و مام البنااءياده ماسابس يلك الباحثون أن كي و -

لابعر  المتكالر أو اللغااء تأن ال الاط  اا التعاديضالخوف مث هو ما يؤالد نلا هدا النموذج أكثل و

  .إلا إععاف  انلية ال يو  التنميمية قد يؤ ي ال وا يث واللوائ  نلا  تلات زمنية مت اربة

ء فددي الدددروا المسددتفادة مددن النمدداذج السددابقة فددي تحسددين أداء المنظومددة التشددريعية للبنددا .5

 المناطق السكنية لمدينة عدن

وا يث وتشليعات البناء  ل الدور الي ابا أن جدة، والكوي م  الساب يث نموذجيثالنلض مث الضه   خلص

 :م دمتها  ا تأتا ؛أساسية جوا بتوقف نلا ندة ي العلبية للمدينة السكنية المناطس ا 

م وعال هادل ال اوا يث،  نماا  وعاما ال لتح ياس الهادف الادي ماث أجلاي يات تشاكليم مونة مث العوامي التا  م6

 .ها نلا أرض الواقلولتحسيث أ ائ
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المنااطس  ماارة اا ن أساسايةجوا اب مشاتلكة وموابا  بع ها  مثليي حيثب ،هدل ال وا يث نليها تلتكز المحاور التا م2

كاي  هاتشاهدلمالوف والمتغيالات التاا تبعاال لمث هادل المحااور البعر ا(الل يتفاوت ، بينما للمدينة العلبيةالسكنية 

المشاكضت المعمارياة والعملا ياة، ظهاور ماث مناساب  اا وقا   تعديضتها وأ ا  ا ال وا يثتناولهيتم نلا أن مدينة، 

 :،  ويمكث اي از ماسبس مث الضه ال دوه التالاالمحي ة المؤملات النات ة نث البناء مخالفاتو
 

 العلبية نالدور الي ابا ل وا يث وتشليعات البناء  ا المناطس السكنية للمدجوا ب أساسية يتوقف نليها  (1) دولج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحساايث أ اءالمسااتفا ة أو الساابي المناساابة ليمكااث الخاالوج بم مونااة مااث الاادروس كااي ماساابس الااضه ماث و

  :، وها نلا النحو التالامدينة ندنالبناء  ا المناطس السكنية ل  وا يث وتشليعاتاليمنية لمنمومة ال
 

 المساات بلية كوعاال الدراسااات هامااةالالجاالاءات أن تساابس ملحلااة سااث قااوا يث وتشااليعات البناااء م مونااة مااث  - أ

 اابل مال وعال ال اوا يث ، ووعال البالامج المختلفاة للن اقاات ذات الللتنمياة العملا ياةالسياسات الساتلاتي ية و

لضرت اااء بمناااطس البناااء  ، وبل ااامجحاليااالمكليتاال  مدينااة ناادن ال ديمااة بل ااامج للحفاااظ نلااا مثااي:  الخادااة بهااا

   .نلا أرض الواقلالعشوائا مل وعل قوا يث بناء الادة بكي حالة ل مان   ا  تل  البلامج وتح يس أهدا ها 

مواباا  وقاايم ونااا ات جاازء منهااا  مثلااييبحيااث ؛ أولل  التااا تلتكااز نليهااا ال ااوا يث محاااورتحديااد الأن ياتم  - ن

نلاا أن ياتم تناولاي  المالوف والماؤملات المحي اة تفلعاي، وال زء ا(الل  ا المدينةم تمل وت اليد ال

 . ون أي تأاليلو ا تعديضت ال وا يث مل بداية ظهور المشكضت المعمارية والعملا ية 

نباال المتخصصاايث إل لتعااديضت  ااا البنااو  والمااوا  ال ا و يااة اا الاااه أو  اسااتبداه ال ااوا يثيااتم أن ل  - ج

 الساكنية اا المنااطس  البنااءبحسب ماا ت ت ايي المتغيالات الماؤملة نلاا واقال و  وال هات ذات الصلة 

  . ا ال ا ونععف   اط وقصور  جوا بنند اكتشاف أو  للمدينة

 .مالبلدية م  ما ةنيالمحلية  ا المد ة الث ة وكامي الصضحيات لا ارةمن  الدولأن ت   -  

الواقال نبال  نلا أرض تنفيدالومتابعة  ،بإندا   ليي اشتلاطات بنائية الا  بها مدينةالبلدية  نفل أن ت  -هـ

 .البناء م نند حدوث أي طارئ أمناء نملياتمتخصصيث ليتسنا لهم اتخاذ ال لار الضز

ـفاظ للحااري ـالمعماابل ـالاداة بال اي البلدياة ـاـماث المتخصصايث  اال نياة  ةو إ ارأ نمي ل نةأن يتم   -و 

 . ندن ال ديمةم وبعدها الث ا ا والتاريخا والادة  ا حيها ال ديم المحلية للمدينةنلا الهوية 

 النتـائـج والتوصيات .6

 النتـائـج .6.1

 : يما يلائج، يمكث اي ازها نتاال تخلص هدل الدراسة إلا م مونة مث     

الحاجااة الملحااة و، العلبيااة لمدينااةالبناااء  ااا المناااطس السااكنية ل ور قااوا يث وتشااليعات باااللغم مااث أهميااة  -أ 

 لباد منهاا لخلاسأالالك  اجلاءاتو إل أن هناك نوامي ؛ت ويلها واجلاء التعديضت نليها والمستملة إلا

وعااامان   احهاااا نلاااا األرض تمهلاااد لتحسااايث أ اءهاااا هااادل ال اااوا يث وت اااف نليهاااا أرعاااية دااالبة 
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 المختلفاة بالامجالمشااريل والوعل  -ستلاتي ية للتنمية العملا ية السياسات الالدراسات المست بلية و :مثي

 .تفعيي  ور السل ات المحليةم -الادة بها أي ال قوا يث وعل بحاجة لها مل  التا مناطسلالبعر 

معمام بالعماارة الساكنية موابا  تشاتلك  يهاا قايم و تمثلاينليها قاوا يث البنااء  التا تلتكز بعر المحاور -ن 

لتلا  العملا اا النسايج وهاو ماياده نلاا أ هاا الماتحكم األوه  اا تشاكيي  ،المدن العلبية إن لم تكث كلها

هاادل بعاار  يهااا  الحيثيااات التااا داادرتوحسااب الماالوف بتتفاااوت المحاااور األالاالك ، بينمااا الماادن

باادل   لااتعكس ؛الاابعر ا(الاال منهااا أو اسااتبدالي التااا أ ت إلااا تعاادييوالمتغياالات ال ااوا يث والعوامااي 

 .ل المدينة نث األاللكشكي وم مون العمارة السكنية  ا هدضف والتمييز بيث التفاوت وجي الالت

الحفااظ لصاال  محاور  مااذج المادن العلبياة  اا تصب قوا يث البناء وبعر العوامي الدانمة لها  -ج 

يعكاس احتالام األمال الادي  ؛بادااللها لتشكيي العملا اا للمنااطس الساكنيةنلا ال ابل المعماري وا

هادا مادك أهمياة أي اال  يعكاس، ولهادا ال ا اب الهاامالمادن هادل  ال ائميث نلاا وعال ال اوا يث  اا

 .ا للمدننث الهوية المحلية والوجي الث ا ا والتاريخ  ا التعبيللمحور ا

 ؛ ا  موذج مدينة جدة بمناطس البناء العشوائاباللغم مث انتلاف  ليي أ ممة واشتلاطات البناء  -  

المناطس األربل التا تم تخصيصاها  ياي؛ إل أ اي لام ي ال حلاولل أو قياو ال  إنتما ها  عمثوذل  ب

تحد مث تفاقم أو توسال هادل المنااطس؛ والتاا باتا  تشاكلي حالياال ظااهلة  اا معمام المادن العلبياة 

، قاوا يث وتشاليعات البنااءمعمام التاا تكتناف جوا ب ال صاور  :منها ؛ألسبان موعونية مختلفة

 للتنميااة العملا يااة المناساابة السااتلاتي ية نمااي الدراسااات ااا أي ااال اهماااه ال هااات المساائولة و

 .بلامج لضرت اء بهدل المناطس ا وعل وت صيلها ، المست بلية

يعتالي بعار تلا  ال اوا يث؛ قد  الدي أهمية  ور المعماري  المتخصصم  ا إستكماه الن صأظهل أحد النماذج  -ل 

البيئااة  التعبياال نااث الهويااة المحليااة  االااي ة الكوياا ؛ و ماالال ألهميااة ال ااابل المعماااري  ااا مااثضل  ااا ت لبااة مديناا

 .خصصم نلا رأسها لمتابعة هدا ال ا بالعملا ية ال ديدة؛   د تم تشكيي ل ان بحيث يكون المعماري  المت

 التوديات .2.1

 الدراسة بمن  ةتوديات الادة  .6.2.1
  :الساب ة بما يلايودا البحث  ا عوء النتائج 

  مدنوماة بدراساات وللتنمياة العملا ياة أكثال نم اال وسياساات اساتلاتي ية   راسات مسات بليةأن تتبنا الدولة

 .تفصيلية للمدن واألقاليم، أو يُعا  النمل  ا السياسات الساب ة قبي اجلاء أي تعديي  ا ال وا يثتخ ي ية و

  ساكنية أن يتم وعل بلامج ومشاريل  تخ يط، وحفاظ، وارت ااءم وذلا  بحساب ظالوف وحيثياات كاي من  اة

 .واحتياجها ألي منها، ووعل قوا يث الادة بهدل المناطس بحيث يمكث مث الضلها تنفيد تل  البلامج والمشاريل

  لة نلا وعال صال هات ذات الكي و، ورجاه ال ا ونم مهندسيثمث المتخصصيث  ال  خبةتشلف أن

وذلاا   لمدينااةلالساال ة المحليااة  لاادور، ماال األالااد بالنتبااار اسااتبدالها بااأاللكأو ال ااوا يث أو تعااديلها 

 .وبمتغيلات الملحلة لتصالها المباشل بمع يات الواقل المحلا

  نة ال هة تعميأن أو  يعات البنااءقاوا يث وتشالنلا تحديد المحاور التا سيتم تناولهاا  اا  أولل  المشلل

ل اة مخالفااات معايمكاث ماث الااضه المعااييل والشااتلاطات الخاداة بكاي محااور حتااا ،  اا تعاديضتها

محاور ياتم انتماا  أن ، ونلاا اللا ناة للمخاالفيثو المناسابة وعال الع وبااتمال  ،البناء أو الحد منهاا

تح اس  كأحد المحاور اللئيسية التا ي اب أن توعال لهاا معااييل واشاتلاطات الاداة األمث والسضمة

البناااء جمياال قااوا يث مااث الثواباا  التااا تشااتلك  يهااا  هاادا المحااور أنأظهاال البحااث    ااد ؛الهاادف منهااا

 .سضمة المستخدميثأمث وي ول مان ؛ وذل  ألهميتالمدن  االيللعمارة السكنية 

 ووعال  ،ملحلاة  ولاة الوحادةات لمتغيلو ةالمحليلمع يات ة لبدراسات تفصيليلمدينة أن ت وم السل ة المحلية ل

مل األالاد بالنتباار لل اابل المعمااري والتشاكيي العملا اا لألحيااء ل واشتلاطات للبناء الا  بها؛  ليي معايي

 .أرض الواقل هدل الشتلاطات نلا، ومتابعة تنفيد كحا كليتل  ندن ال ديمةم السكنية التاريخية  يها
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  ألن  ؛لهاا دالة بم ااه البنااء والتشاييدوالاداة التاا مؤسساات الالهتمام ب و ة الهيكي ال اري  ا كاي

وعال التخ يط ونملية بدءال مث ؛ أو ت ويلنملية تحسيث أي  ا ح ل الزاوية  العامي ال اري أمب  أ ي

   .وا تهاءال بوعل ال وا يث واددارها وتفعيلها ومتابعة تنفيدهاوا ارتها السياسات والبلامج والمشاريل 

 توديات نامة .2.2.1
 :، وها نلا النحو التالابم مونة مث التوديات العامة دراسةتودا الكما 

  أن يتم اددار ال وا يث وتعديلها وتفعيلها  ا الوق  المناسب لمهور المشكضت المعمارياة والعملا ياة

 .حتا ل يصعب تدارك ح مها والادةل  ا البيئات ذات ال ابل

 ؛ خادة بهااالبناء البلامج الحفاظ وقوا يث ب ا المدن العلبية  ذات ال ابل ن اقات السكنيةأن تحما ال

  .لمدنهدل الالث ا ية والتاريخية  ال يمةنلا للمحا مة 

  تعااديي لااوائ   وأ سااثننااد ماانهم األالااد بااآراء المتخصصاايث  المعمااارييثم وتشااكيي ل ااان أو هيئااات استشااارية

 .ا ا للمناطس السكنية  االي المدنوقوا يث البناء؛ والادةل  يما يتعلس ب ا ب ال ابل المعماري والتشكيي العمل

 اا ساث ال اوا يث ، واشلاكها أن يتم من  الصضحيات الكاملة لا ارات المحلية  البلدياتم  االي المدن 

 الواقال المحلااات بنااءال نلاا مع ياات تصاورالم تلحاات ولللدراسات وا هاها مث الضه ر عتوتعديض

حلياة منحهاا و ،ومتابعة تنفيدها نلا األرضال وا يث فعيي ت ا  مساهمتهاا كدو، والمؤملات المحي ة

 .أمناء التنفيد طارئأي   ا حالة حدوثال ا ون بنو  التعديي المناسب لبعر اجلاء أو اتخاذ ال لار 

  اء العشوائا؛ والدي ت ا لل لبنإلا ا عمث مخ ط نام بدلل مث ل وءللكي مواطث الدولة المسكث الضئس  تو لأن

بالامج لضرت ااء  عاليتم ووأن ، المتد ية  ا الم تمل العلبا نمومال  قتصا ية والجتمانية والث ا يةالعوامي ال إليي

  .بالمناطس العشوائية التا بات  تشكلي نضمات استفهام  ا وجي المدن العلبية وواقعال ل يمكث ت اهلي

  وطاابل  ،التلاثالونا بأهمية   شل كدل و، معي والت اون التفاني أهميةو ،ال ا ون شل م ا ة احتلام

 .الم تمل العلبا ا  لا  األلدك  وال يم الجتمانية والث ا ية ،والهوية ،المكان
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IMPROVING THE PERFORMANCE OF BUILDING LAWS IN THE 

RESIDENTIAL AREAS OF ADEN CITY 

IN THE LIGHT OF THE POSITIVE ROLE OF BUILDING LAWS IN ARAB CITIES 

ABSTRACT 

For three decades (since 1990 to date), residential areas in Aden City in the south of Yemen have been 

suffering from the spread of squatter and imported architectural patterns and building violations. During that 

period the city has witnessed several changes which have their great effects on the situation of building in 

residential areas. Several building decisions and laws have also been made. Some of these decisions and laws 

have been defective and deficient, and some could not be implemented. This research paper is intended to 

explore the suitable ways that can contribute to improving the performance of Yemeni building laws in the 

residential areas of Aden City in the light of the positive role of building laws in some Arab cities which could 

help their urban communities reach a distinguished architectural character in the light of the changes witnessed 

by their communities. The researchers have concluded some of the ways through which the objective of this 

study can be attained. Perhaps the most important of these ways are the following: 

-The building law making stage should be preceded by a set of important measures and procedures such as 

the development of future studies and strategic policies of urban development, and the development of 

different programs for characterized and squatter areas (e.g. preservation – promotion) and making laws 

for them. 

- Specifying the axes on which laws rest so that some of them form constants and values that characterize 

residential buildings in Arab cities in general, and some may vary depending on the changes taking place 

in each of these cities, and incorporating them into law amendments. 

- The State should have trust in the municipality and give it full authority so that it can prepare its own building 

provisions manual and monitor the enforcement of laws on the ground by specialists who can take the 

necessary decision when an emergency occurs during the building operations. 

- Activating and enhancing the role of specialists through their participation in making laws and their 

amendments, and forming technical committees and administrations involving them within the 

municipality to preserve the architectural character and local identity of the city and its cultural and 

historical dimension, especially in its old district (Old Aden). 

The present research paper deals with the following points: 

1. Introduction: Problem, objective, methodology and scope of the study. 

2. The situation of building and construction in the residential areas of Aden City during the stage (1990 till now). 

3. The Yemeni building legislations and their most important negative aspects. 

4. The situation of building and construction in the residential areas of some models Arab cities under 

building laws and legislations. 

5. The lessons that are learnt from the previous models to improve building laws in the residential areas of Aden City. 

6. Results and recommendations.  


