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وكيل وزارة االشغال العامة والطرق لشئون اإلسكان والتنمية الحضرية



خلفية عن واقع المخزون السكني القائم
وقصبطويلةالالجذوعذاتواالشجاروالجبسوالنورةوالطينالصخورمثلالمحليةالبناءموادووفرةالتضاريسلتنوعاليمنيةالعمارةبفناليمنيالمواطناشتهر•

صنعاءقدمتهاموفيالتاريخيةالمدنبأجملاليمنواشتهرتالعائليمسكنهلبناءالعصورعبريستخدمهااليمنيالمواطنكانالذيالموادمنوغيرهاوالنخيلالبامبو

.البسيطالمواطنهذابأياديذاتيابنيتالتيالتاريخيةالمدنمنوغيرهاحينهاالسحاببناطحاتوالمعروفةالطينيةشباممدينةوتليهاالتاريخية

شعبيةالسواءالبناءأنواعمنمختلفةوبمستوياتذاتيابناؤهتمقدالتراكميالسكنيالمخزونمن%70منأكثرأنتبينفقدالميدانيةوالدراساتاليمنيالواقعخاللومن•

.األوقافتأجيرقانونبموجبلهممنحتأوقافأراضياونفسهللمواطنمملوكةخاصةأراضيعلىومعظمهاوفنياتقنياالمتطورةأو

والسكنيالبيئيالوضعتحسيناوالرحلالبدولتسكينطارئةكحلولومعظمهامتفاوتهمراحلوعلىالسكنيالمخزوناجماليمن%5بحواليالعامالقطاعتدخلويقدر•

بناؤهاوتملدولةاموظفيمنالمحدودالدخللذويالصغيرةالمشاريعبعضاوالصخرية،واالنزالقاتوالزالزلالسيولمنالمتضررينتسكينواعادةالصفيحلساكني

.الدولةأراضيمنتخصيصهاتمأراضيعلى

مماالجمهوريةمحافظاتجميعمنصنعاءالعاصمةالىالحكوميةالكوادروانتقالم1990عاماليمنيةالوحدةبعدكبيربشكلاستثماراتهظهرتفقدالخاصالقطاعأما•

السكانيالنموأنماك.آنذاكالطلبوحسبوالبيعللتأجيروقابلةالمستقلهاالسرمعيتناسبجديدبناءوبنمطالمنقولةاالسراليواءمساكنعنالبحثالىاالمرتطلب

يقاربماالىتنفيذهةنسبووصلتالعقاريةاستثماراتهلتوسيعالخاصالقطاعتشجيعمنزادالمستقل،المسكنىلعالحصولفيالشابةالجديدةاالسرورغبةالمتسارع

اصةوخاألراضيمالكمنالمباشرالشراءيتمأوالدولةأراضيمناالستثمارقانونوفقممنوحةأراضيعلىالمشاريعهذهبناءوتمالسكنيالمخزونمن25%

.الزراعيةاألراضي

السكانتعداديروتقدلالحصاءالمركزيالجهازكتابحسبمسكنمليونثالثهبحواليوالمقدرالتراكميالسكنيالمخزونتنفيذيوضحاذناهالتخطيطيالرسموفي•

.البناءلنمادجالتوضيحيهالصوروبعض.م2012لعاموالمساكن





أسباب ظاهرة العشوائيات في اليمن وتعريفها

:خلفية

تضررمامنهابيرةكألضرارالسكنيالمخزونتعرضفقدالماضيةالسنواتالعشرخاصةاالخيرةاآلونةفيوسياسيةطبيعيةكوارثمناليمنيةالمدنشهدتهلماونتيجة•
االمطارهطولسبببوأخرهالبانواعصارتشاباالإعصارفترةخاللاليمنلهاتعرضتالتيالصخريةواالنجرافاتالسيولبفعلتضررماومنهاالقائمةالحرببفعل

نالنازحيوضعمعومالئمأمنسكنعنبحثااالسرمنكبيرعددنزوحذلكعننتجحيثالعام،هذامنوابريلمارسشهريخاللالبالدشهدتهاالتيالغزيرة
.السكنيالمخزوناجماليمن%30-25بيننسبتهاوصلتحيثاليمنيةالجمهوريةمدنمعظمفيالعشوائياتظاهرةاتسعتفقدلذلكونتيجة.واالجتماعياالقتصادي

-: األسباب العامة التي أدت إلى انتشار السكن العشوائي•

. ارتفاع سعر األراضي السكنية المخططة في المناطق الحضرية وتدني مستوى الدخل.1

. من اعمال التخطيط مما يؤدي الى االعتداء عليها% 20استبعاد تخطيط المناطق ذات الميول اكثر من .2

.الهجرة من الريف الى المدينة بحثا عن فرص التعليم والعمل والعيش المناسب.3

.نزوح االسر المتأثرة بالحروب والكوارث الى المناطق االمنة وتدني دخل هذه االسر لم يسمح لهم باستئجار مسكن .4

.عدم تطبيق التشريعات واالنظمة المتعلقة بمخالفات البناء في وقتها تقديرا لظروف الفئات االقل حظا بسبب الحروب والفقر.5

. عدم توفر أسلوب يمكن الفئات المتدنية الدخل من الحصول على تسهيالت مالية للبناء .6

-:تعريف المناطق العشوائية محليا•

ث علةى النسة ث وتةؤثر سةلبا ري وعلةى الوضةع البيئةي الحضةيج ويمكننا تعريف المناطق العشوائية في الحالة اليمنية بإنها مستوطنات بشرية غير مخدومةة او غيةر مخطةط لهةا مسةبقا
-: والصحي واالجتماعي لقاطنيها وللمناطق المحيطة بها وتصنف إلى نوعين

. ملكية اما على أراضي غير مخططة، أو أراضي مخططة لكن وضع البناء عليها فقير / قانوني -أ

(.  ان سفوح الجبال والودي)البسط على األراضي والفراغات في المناطق المخططة لغايات الخدمات العامة  و المناطق المستثناة من التخطيط /  غير قانوني -ب



نموذج من السكن الفقير 

قانوني وغير قانوني

نموذج اقاع القايدي(: 3a)نمط نموذج سائلة الشاهرة(: 2)نمط نموذج حارة اللكمة(: 1)نمط 

حوض صنعاء/ نموذج ذهبان(: 4b)نمط نموذج الخفجي(: 4a)نمط نموذج امتداد قرية عصر(: 3b)نمط 



اجل نموذج من المساكن الفقيرة غير قانونيه في تعز والمكال وب



المشاكل الرئيسية واالثر البيئي في المناطق العشوائية

لفةات الصةلبة نقص البنية التحتية والمرافق، حيث يعاني سكان هةذه المنةاطق مةن صةعوبة نقةل ميةاه الشةرب وشةبكات الكهربةاء اآلمنةة وتصةريف المخ▪
.يوالسائلة، وتتعرض معظم االسر للمخاطر الصحية والحرائق الناتجة عن التماس الكهرباء بسبب التوصيل العشوائي والغير قانون

ناسبة لتكةاثر وانتشةار تلوث مياه الشرب المنقولة بالحاويات البالستيكية، كما أن المجاري المفتوحة تعتبر أرض م)المشاكل البيئية واألخطار الصحية ▪
(المختلفةالحشرات والبعوض ومسببات األمراض 

الوضةع قلة الخدمات االجتماعية خصوصا المدارس والمرافق الصحية تؤدي الى انتشار االمراض واالمية وقلةة فةرص العمةل ممةا يعكةس سةلبا علةى▪
كل االقتصةةادي لرسةةر وينةةتج عةةن ذلةةك ظةةاهرة البطالةةة والسةةرقات وتصةةبح هةةذه المنةةاطق بةةؤر للجةةرائم واالنحرافةةات األخالقيةةة وغيرهةةا مةةن المشةةا

.االجتماعية

.الحيازة الغير آمنة خصوصا في المناطق المستولى عليها▪

(المناطق الرئيسية المجاورة للمطارات والمواقع العسكرية)مشاكل األمن العام بسبب الموقع الغير مالئم ▪

.مخاطر االنزالقات األرضية والمشاكل األخرى المتعلقة بصعوبة التضاريس في بعض المناطق▪

. مخاطر انجرافات المساكن الشعبية الواقعة على مجرى ومصبات السيول▪



المخاطر التي نتجت عن البناء العشوائي في المناطق الخطرة

ناء نتائج الب

العشــوائي

ــر في تغييـ
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يمنسياسة الوزارة في تقييم األثر البيئي ومواجهة مخاطر العشوائيات في ال



سياسة الوزارة في وضع الحلول الفنية واإلنسانية

تحديد منهجية العمل•

.حصر البيانات والمعلومات عن المواقع العشوائية وتحديدها على المخططات.1

.به لبقية المواقعتحديد المواقع ذات األولوية لبدء العمل فيها كنموذج يحتذى.2

.القيام بالدراسات الميدانية في المناطق المختارة وتحليل البيانات لوضع خطة العمل على ضوءها.3

.تحديد اآلليات المساعدة لتنفيذ برنامج خطة العمل التنفيذية.4

التنسيق مع الجهات ذات العالقات والمنظمات الدولية المساعدة في تمويل المشاريع المطلوب .5

.تطويرها داخل المناطق العشوائية المحددة



أهداف الدراسة

:الرئيسيةاألهداف

حاالتمنوالتقليلماعياالجتالنسيجعلىتأثيرودونفيهاللقاطنينوالبيئيالمعيشيالمستوىورفعالعشوائيالسكنمواقعوتأهيلتحسين•
.التحسينبعمليةالمتأثرةالهدم

.منهاالقائموتأهيلوصيانةالتحتيةالبنيةبشبكاتالموقعتزويد•

سياراتفومواقوالساحاتالعامةبالخدماتالموقعلخدمةإضافيةفراغاتواستحداثالموقعفيالمتوفرة(الخالءاألرض)الفراغاتتحديد•
.حدهعلىكلالموقعمتطلباتوحسب

.الوصلحسبوتعميدهااألراضيوتقسيموالتنظيمبالبناءخاصةأحكاموضع•

.العقاريبالسجلوتوثيقهارسميةباوراقوتأكيدهاالحيازهتأمين•

:الثانويةاألهداف

عويضهاتاومخدومةجديدةمواقعإلىنقلهااوالموقعضمنتأهيلهاحيثمنالمناسبةالبدائلإيجادووالتحسينبالتنظيمالمتأثرةالهدمحاالتدراسة•

.بالمواقعوالمحيطةالرئيسيةالشوارعضمنالواقعةللحاالتوخاصة

.الرئيسيةالشوارععلىالمطلةللواجهاتجماليطابعتأخذبحيثالرئيسيةالطرقعلىالعامةوالخدماتالتجاريةالمواقعتحديد•

.لديهموفرةالمتاإلمكانياتوحسبتأهيلهاوإعادةمساكنهموصيانةلتحسينوذلكاألمدطويلةبناءموادقروضعلىللحصولالمقيمينالمواطنينمساعدة•

.تدريبيةومهنيةاجتماعيةمراكزبناءخاللمنالموقعألهاليالعملفرصزيادة•



:مرحلة التنفيذ

لتنفيذمن احسب طبيعة وظروف المناطق العشوائية والتي تختلف من مدينة الى أخرى، وبحسب نتائج الدراسات الفنية واالجتماعية فقد تم تحديد نوعين

تنفيذ التحسين الموقعي-1

.تنفيذ مشروع سكني جديد لنقل االسر لصعوبة تنفيذ التحسين الموقعي-2



التوصيات

.اإلسراع في تحديد مناطق سكن جديدة مخدومة لذوي الدخل المتدني بمساحات مناسبة وضمن قدراتهم المالية .1

.لرسر من ذوي الدخل المتدني للبناء في المناطق المنظمة ( القروض الميسرة ) وضع التسهيالت والحوافز .2

عالةة لسسةراع فةي العمل على تنفيذ مشروع التصوير الجوي لكل من المدن الرئيسية والثانوية فةي الجمهوريةة حتةى يكةون ذلةك وسةيلة ف.3

.ياتوضع المخططات بشكل يجعلها تسبق البناء ال العكس حيث أن التأخير في ذلك سيجعلنا نقع في مستنقع العشوائ

بة المخةالفين عبةر مناشدة الهيئة العامة لرراضي والتخطيط العمراني بتنفيذ المخطط العام للمدن وفق المعايير وقانون التخطيط  ومحاسة.4

.القضاء

.منهاالمخالفوإزالةالخطرةالمواقعفيالبناءرخصصرفبمنعالمختصةالجهاتمطالبة.5


