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المكالنشوء مدينة 

 عن مجموعه من القرى عبارهكان في البداية المكالموقع مدينة
والتي يقطنها الصيادين لوقوعها حول مجموعه من الخلجانالمتفرقه

نظرا بالخيصهعلى ساحل البحر العربي وكانت تسمى الجبليهوالرؤوس 
المكالولم تعرف . الصغيرهلهدوء حركة مياه البحر في هذه الخلجان 

فيها إمارة لهم في سنةالكساديينانشىباسمها الحالي إال عندما 
م1703

 القعيطيةشهرة ومكانة عندما اتخذتها السلطنة المكالثم ازدادت
السلطان واتخذها مقراً للحكم  بهاواقامم1915عاصمة لها في سنة 

د من الهنالقادمهالتجاريهالسفن لرسوموقعها مثالي انعلى اعتبار 
البحريهالمالحهوبما يتناسب مع حركة االفريقيهوالسواحل 





المكالالوضع االقتصادي لمدينة 

ذات طابع تجارياصبحتالمكالوالذي يرتبط بالمحيط الهندي  فان مدينة البحرعلى المكالبحكم وجود 
الكثير من المصانع التي تعمل في مجال تغليف وحفظاالخيرهاالونهسياحي حيث قامت في ووسمكي 
على امتداد الساحل الجميلهالرمليهالشواطىوكذلك ذات طابع سياحي نظرا وجود الكثير من االسماك

والغربيهالشرقيهباالتجاهات 

:المساحه

الماضي  نهاية التسعينيات من القرنالىالبسيطهمع بعض التوسعات للمدينهالقديمهاالحياءمساةتبلغ 
ياءاحونشاتاضعافستهبحوالي المدينهتوسعت االنالىالماضيههكتار  وخالل العشرين سنه 330حوالي 
حوالي هالقديملالحياءمع التوسع الجديدهلالحياءالمساحهاجماليحيث بلغ الغربيهبالناحيهخصوصا جديده
هكتار 2040

السكان 

احصاياتاينسمه ومنذ ذلك الحين لم تعمل 286091المكالبلغ سكان مدينة 2004تمت في عام احصائيهاخر
فانه اعالهنظرا لظروف عدم االستقرار التي تشهدها اليمن  لكن طبيعة التوسع العمراني بحسب ما ذكر جديده

قد تضاعف عدة مرات  وربما يكون قد تجاوز المليون نسمه حاليا اعالهالرقم انمن المؤكد 



العشوائيات

1915عام القعيطيهللسلطنهكعاصمهالمكالتحولت مدينة انمنذ  المدينة تشهد تطورا وتوسعا مستمرا نظرا لوجود الميناء بدات

شبوهيخدم كل مناطق محافظة حضرموت بل ومناطق من سلطنات اصبحالذي  توسع النشاط السمكي والتجاري فيها كثيرا مع وايضا

المكالللعمل في مدينة المجاورهواالوديهازدياد السكان ونزوح الكثير من الحرفيين من القرى 

ر بين نهاية الستينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي وخالل فترة النظام االشتراكي لجنوب اليمن حيت تم انحساالفترهولكن في 

في واالخرالغويزيمنظقةاحدهما في المكالمشروعين سكنيين في انشاءلم يتم سوى للدولهالنشاط الخاص لحساب النشاط العام 
شقه400التي لم تتجاوز سعتها السكنيهعن مجموعه من العمائر عبارهمنطقة فوه وهي  بالتقسيطالدولهتم توزيعها لموظفي 

في التسعينيات مع انحسار المد االشتراكي سمح للقطاع الخاص للنشاط في المجال السكني الوحدهوبعد دخول شطري اليمن في 

في عملية البناءالمساهمهللسكن بسبب منع القطاع الخاص من الشديدهللحاجهالوضع ما يشبه االنفجار في مجال البناء نظرا فاصبح

وكذلك المغنربينحيث عاد حوالي مليوني شخص من االفريقيحرب الخليج وحروب القرن ازمتيوالذي تزامن مع السابقهالفترهفي 

المدينهلنزوح العديد من الناس من الريف بحثا عن العمل في باالضافهالمكالمدينة الىاالفريقيمن القرن الالجئين من الحروب 

والتي لم الجبليهوعلى بعض السفوح والمنحدرات للمدينهالقديمهاالحياءاطرافعدة بؤر للعشوائيات على نشاةبداتاالسبابولهذه 
للمدينهتدخل ضمن التخطيط الحضري 

ال عشوائيهسكنيه باحياءاشبهواصبحتتوسعت هذه البؤر االسكانلعميةالعمليهمن الزمن وغياب الحلول طويلهومع مرور فتره 

للمدينهتتناسب مع النسيج العمراني 
المكالمع مجموعه من المهندسين من مكتب االشغالوهذه المواقع تم رصدها بعد نزول فريق من وزارة 

الكوده، الباديه، جول الشفاء  ، شعب  والطويله،الغليلهالخزان ،





:العشوائياتظهورأسباب

.السكانيالنمومعدالتزيادة-1

.الريفمنالوافدةاألعدادهذهكلالستقبالالمدناستعدادعدموللحضرالريفمنالهجرةتدفق-2

.المدينةإلىالريفمنالسريعةالهجرةنتيجةعليهاالطلبوزيادةالسكنيةالوحداتعددفيالنقص-3

.بهاانياتواإلمكالخدماتندرةنتيجةالطردشديدةالريفيةالمدناصبحتالمقابلوفىالخدماتتمركزنتيجةالجذبشديدةالرئيسيةالمدنأصبحت-4

(مناسبةشوارع–كهرباء–صحيصرف–نقيهمياه)العامةبالمرافقتتمتعوالتيالرسميةالمناطقفيالسكنيةوالشققاألراضيأسعارأرتفاع-5

.التكاليفالمنخفضاإلسكانمجالفيالخاصوالقطاعالحكوميةاالستثماراتضعف-6

واقعأمرفرضتالمناطقهذهفأصبحتمناسبةأخرىبدائلتوافرلعدمنتيجةالرسميةالجهاتقبلمناألراضيومغتصبيالقوانينمنتهكيمعالتهاون-7

.إليهاالمرافقمدعلىالحكوماتأجبرتضغطجماعاتوشكلت

.اإلسكانمنللمعروضاإليجاريهالقيمةزيادة-8

.بجوارهموأقاربهمأبنائهمسكنفياألهاليرغبة-9

الشعبيةالمساكنمحدودية-10

:العشوائياتخصائص

.عفويبشكلالمدنفيتنشأالتياألحياء-1

.الحديثةالعمرانيةللمعاييرتخضعال-2

.العصريةالحياةمتطلباتمعالتفاعلتستطيعال-3

.األساسيةالخدماتتقديمعنتعجز-4

.(ونوعا ًكما ً)الطلبفياالزديادتواكبال-3

ناألمالبيئةالعامة،الصحةالمواصالت،:مزمنةمشاكلتولد-4



االسرعدد  المساكن  عدد السكان الموقع  المنطقة  م 

1935 1742 13550 المكالشرق مدينة  الكــــودة -1

451 406 3162
-حي الثورة

المدخل الغربي لمدينة المكال 
الخــــزان  -2

1888 1700 13216
فوه القديمة

غرب مدنية المكال 

الطويلة

(فوه القديمة الدواجن )
-3

555 500 3890 مايو وسط مدينه المكال 22حي  حول الشفاء  -4

248 224 1736
حي أكتوبر

 (الديس)وسط مدينة المكال 
الشيشان  -5

266 240 1868
حي النورة

القديمهالمدينهغرب مدينة المكال 
المنقـــــد  -6

617 556 4320
حي أكتوبر

 ((الديس)وسط المدينة 
شعب البادية  -7

جدول المساكن والسكان واألسر والتحٌديد الجغرافًي لكل منطقة



:العشوائياإلسكانعنالناتجةالسلبيات

.األساسيةالعمرانيةالكتلةإلىمشوهةعمرانينسيجضافةإ-1

نتيجةةللبيئملوثةعمرانيةكتلةإضافةإلىأدىالصحيالصرفوبخاصةالعامةالمرافقفيالشديدالنقص-2

.األرضباطنفيالبياراتطريقعنالجوفيالصرف

لطبخاومواقداإلضاءةفيللكيروسينواستخدامهمالسكانعلىبدائيةحياةفرضإلىأدىكهرباءوجودعدم-3

صريوالبالسمعيالتلوثدرجةوزيادةالخصوصيةفقدانإلىأدىفراغاتتركوعدمللمبانيالشديد،التزاحم

.السكانمنالفئاتهذهبينأيضاوالنفسيةواالجتماعيةالبدنيةاألمراضزيادةعلىذلكفساعد

قطعتمساحاأوالعامالتخطيطفيذلككانسواءشخصيهاجتهاداتعلىالقائمالعشوائيالتخطيطعننتج-4

يصعباومعماريعمرانيامشوههمناطقالسكنيةللوحدةالداخليالتصميمأوالسكنيةللوحدةالمخصصةاألراضي

.،بهااالرتقاءومحاولةاإلصالحمعها



المحور الثاني 

ياتالعشوائكمشروع تجريبي لتحسين الكودهتطوير منطقة 



:بالمكالالعشوائياتلتحسينتجريبيكمشروعالكودةمنطقةتطوير

كاكبردةالكومنطقةظهرتالوزارةمنفريقبهاقاموالتيالمكالمدينةفيالعشوائيةالمناطقبحصرالخاصةاالوليةالدراسةعلىبناء

ويمثلللمدينهالعمرانيالتمدديتوسطايضااصبحالنهالتطويريةالدراسهلهذهاختيارهاتموعلية.المكالمدينةفيعشوائيسكانيتجمع

العمرانيالنسيجمعمتجانسهغيرعمرانيهكتله

المكالمدينةلالمجاورالريفمنياتونالناسكانالتجمعهذاتكوينبدايةوفيسنهوعشرينخمسهحواليقبلالسكانيالتجمعهذاتكون

سواءربالحمنوالهاربينالالجئينمنالعديدواصبحالصومالفيالحرببعدالتجمعهذاتوسعثمالعملعنبحثاالغربيهالناحيهمن

طرافامنيعتبرالوقتذلكفيكانالذيالموقعهذافيالمقامبهميستقرالصومالمناوهناكيعملونكانواحضرميهاصولمنكانوا

.المكالمدينة

منمبانيىالالعششهذهمعظمتحولباالستقراروالشعورالوقتمرورمعولكنواالخشابالصفيحمنالمساكنغالبيةكانتالبدايهوفي

الحجراوالبلك

ايومثل.2أ4الجواروحدةمنجزءويمثلالغربيهالشرقيهالناحيهمنالمكاللمدينةالعمرانيالتمدديتوسطالموقعهذااصبححاليا

اصبحووغيرهاالنظافهوغيابواالجتماعيهالبدنيهاالمراضوظهورالمبانيوازدحامالتخطيطبسوءالموقعهذاتميزعشوائيهمنطقه

:وهيالعشوائياتبهاتتميزالتيالعالميهالحرمانمجاالتمنيعاني

االمنهالمياهنقص-

الصحيالصرفلمرافقالوصولامكانية-

السكنمتانة-

السكانياالكتضاظ-

العقاريهالحيازهمامونية-



:المشروعموقع

مصطلحا ًتعريفهاكودهكلمة

:الكوده

عبارةهيأيأخرىوبعبارةالبحرمنالمتحركةالرمالعنعبارة

فيالبحرأمواجقبلمنجرفهاتمقدالرمليةالكوممنمجموعةعن

الرمليةمةالكومنبدال ًكودهكلمةإلىبعدفيماتحريفهاتموقدالسابق

.

:الكودهموقع

واجههالعلىالواقعهالمنطقهوهيالعشوائيهالكودهمنطقةإختيارتم

عشوائيطابعذاتمنطقةوهي,القديمهالمدينهلمنطقةالغربيه

ظليففيهاالساكنيناإلهاليقبلمنتماللذيتخطيطيهافيسواء

مستوىعلىحتىأو,الشـأنذاتالحكوميهللمؤسساتتامغياب

.بنائهاوموادوطريقةالسكنيـــهالوحـــداتتصميم



:المنطقةحدود

(القديمهالمدينه)باعبودمنطقـــةالشمالمنيحدها-

-فوه)مابينالواصلالشريانيالطريــــقالىوصوال

-.ياإلقليمالطريـقالىوصوال-الديس-القديمهالمدينه

الواصـلالشريـــانيالشارعالجنوبجهةمنيحــدها

الطريقالىوصوال-القديمهالمدينه-فوه)مابين

ردوائالغربجهةمنيحدها-.العرببحريليهاإلقليمي

حدهاي-.شقأربعينمنطقةتليها,للدولهتابعهحكوميه

ودهالكتتعبرحيثالقديمهالمدينهمنطقةالشرقجهةمن

.المنطقةلهذهمتداد



: المنطقهأختيارأسباب 

فيًمدينهًالرئيسيهتعتبرًالمنطقةًذاتًموقعًحيويًحيثًتشرفًعلىًطريقينًشريانيينًيمثالنًالحركةً-1

المكـالً

إلساسيهاللخدماتًًوإفتقارها,ًالعشوائيــاتًفيهاًإنتشارالمنطقةًللتخطيطًالسليمًمماًأدىًالىًإفتقار-2.ً

.التحتيهوالبنىً

غاللهإستينالًالمنطقةًعلىًالرغمًمنًوجودهاًفيًموقعًمميــزًباإلمكـــانًاللذياإلهمالًالكبيرًوالتهميش3ً-

.فيتطويرها

المنطقةًهابإعتبار,ًبالمحافظهاإلسكـــانيهالسيـــــاسهتواجههاًاللتيتعتبرًالمنطقةًمنًأكبرًالتحديات4ً-

.ًالتصميميهأوًالتخطيطيهالناحيهسواءًمنًعشوائيهاالكــثرً

بهاًإيالتوجدبهاًحيثًواإلرتقاءتهدفًالىًتطـويرهاًاللتيالمنطقةًالىًمثلًهذهًالدراساتًإفتقار5-

.ًاحصائياتًأوًدراساتًسابقهًقائمهًعلىًأسسًعلميهًوبحثيهًبحتهً



لراهناللوضعالتفصيليةالدراسة

:العشوائيةالكودةبمنطقه

:األراضياستعماالت

والخدميةالسكنيةاالستعماالتمنالعديدمدينةلكليوجد

فيياةالحقلبتشكلالتياالستعماالتمنوغيرهاوالترفيهية

سكنيمعتجأيفيعنهااالستغناءيمكنالانّهإذاالسكنيالتجمع

الخدماتنوععلىوالتعرفللمنطقةالميدانيالنزولوبعد

حصرتمفيهاالموجودة

نوع 

األستعم

ال

سكني سكني 

تجاري 

تجار

ي 

صناع

ي 

خدم

ي 

فضاءا

ت 

قيد 

أنشاء 

مسطشوارع 

حات  

خضراء 

المج

موع 

الكل

ي  0------921590061020العدد 

المساح

2ه  م

1773266346.1100198439972184816523.9024.4

هكتار 

ًً(ًالتوزيعًالنسبيًألستعماالتًاألراضي - ً- شكلًرقمً)ً



ًً(ًسكني -ً - صورهًرقمً)
ًً(ًسكنيًتجاري -ً ً- صورهًرقمً)ً

ًً(ًأرضًفضاء ً-ً - صورهًرقمً)ً

:ًبالمنطقةاألراضيًألستعماالتصورًتوضيحيةً

ًً(ًشوارع -ً ً- صورهًرقمً)ً



:البناءمواد

انناوجدبهاقمناالتيوالميدانيةاالستطالعيةمالدراسةن

سامأقثالثالىتقسمالمنطقةفيالمستخدمةالبناءمواد

حصرمتحيث,,صفائحمعوالبلوكوالصفائحالبلوكمنها

:أدناهالجدولفيمبينهوكماالبناءمواد

وصفائحبلكصفائحبلكالبناءماده

77415353العدد

  ( التو ي  النسبي لمواد البنا  -  - شك  ر   )

  ( مواد ال ناء -  - جدول  قم )



ًً(ًمبنىًمنًبلك -ً ً- صورهًرقمً)ً
 ً(ًمبنىًمنًالصفائح ً-ً - صورهًرقمً)ً

ًً(ًمبنىًمنًالبلكًوالصفائح -ً ً- صورهًرقمً)ًًً(ًمبنىًمنًالصفائح ً-ً ً- صورهًرقمً)ً

:المصنوعةًمنهاًمبانيًالمنطقةالبناءًصورًتوضيحيةًًلموادً



:والطرقاتالشوارع

بكهلشبهاقمناالتىوالميدانيهاإلستطالعيهالدراسةمن

بنيأدناهوالجدولجدا ًسيئانهاوجدناوالطرقاتالشوارع

:الشوارعهده

رئيسيًغيرًًرئيسيًمسفلتًًالشوارعً

ًمسفلتً

فرعيًغيرً

ًمسلفتً

ًالمجموعًالكليً

                      ً المساحهًم

 

ًلشوارعًوالطرقاتالتو يع النس ي ً(ً -ً ً- شكلًرقمً)ً

ًً(ًالشوارعًوالطرقات ً-ً - جدولًرقمً)ً



ً(ًشارعًرئيسيًمسلفت  - ً- صورهًرقمً)ًًً(ًشارعًرئيسيًغيرًمسلفت -ً ً- صورهًرقمً)ً

ً(ًشارعًفرعيًغيرًمسلفت  - ً- صورهًرقمً)ً

:صورًتوضيحيةًللشوارعًوالطرقاتًبالمنطقة



والفضاءاتالخضراءالمسطحات

:

انوجدنابهاقمناالتىوالميدانيهاإلستطالعيهالد اسهمن:

دولوالجالخضراءلمسطحاتتفتقرالعشوائيهالكودهمنطقه

:والفضاءاتالخضراءالمسطحاتي نأدناه

ًمسطحاتًخضراءًمقبرهًًأرضًفضاءًًنوعًاألرض

               ًالعددً

                       ً المساحهًم

 

  ( المسطحات الفضاءات -   - جدول  قم )

  ( التو يع النس ي لمسطحات الفضاءات -   -  كل  قم )



ًًً(ًمقبره  - ً- صورهًرقمً)ًًً(ًأرضًفضاء  -ً ً- صورهًرقمً)ً

:بالمنطقةالفضاءلألراضيتوضيحيةصور



:المبانيحاالت

دناوجبهاقمناالتيوالميدانيةاالستطالعيةالدراسةمن:

الردىووالمتوسطالجيدبينفيماتتنوعالمبانيحاالتأن

وظهملحبصورهالمتوسطهوالرديئهالمبانيفيهاتكثرو

حصلناتالتيواإلحصائياتالبياناتيبينأدناهالجدولوهذا

.للمنطقةالميدانيالنزولخاللمنعليها

 رديئه متوسطة جيدة الحالة الفيزيائية

             العدد

ًً(ًحاالتًالمباني -ً - جدولًرقمً) 

 لحاالتًالمبانيالتو يع النس ي ً(ً -ً - شكلًرقمً)



ًً(ًجيده  -ً ً- صورهًرقمً)ً
ًً(ًمتوسطه  -ً - صورهًرقمً)ً

ًً(ردئيه  -ً - صورهًرقمً)ً

:بالمنطقةالمبانيلحاالتتوضيحيةصور



:المبانيإرتفاعات

نأوجدنابهاقمناالتيوالميدانيةاإلستطالعيةالد اسةمن:

وا ادخمسةوالواحدالدو بينماتتفاوتالم انيإ تفاعات

بينمام نى(1006)الكودهمنطقةفيالم انيعددبلغحيث

ثةثالمناكثرم انيودو ينمنم انيوواحددو منم اني

دعدمنالعظمىالغال يةواحددو منم انيتمثلادوا حيث

الم انيعددمن%69نس تهماتمثلحيثالموقعفيالم اني

لموضحاالترتيبحسبالم انيإ تفاعاتنتناولسوفولذلك

:أدناهالجدولفي

ثالثةًادوارًًدورينًًدورًواحدًعددًاالدوارً

ًومافوق

           ًعددًالمبانيً

 
ًً(ًأرتفاعاتًالمبانيً -ً ً- جدولًرقمً)ً

ًًلرتفاعاتًالمبانيًالتو يع النس يً(ً -ً ً- شكلًرقمً)ً



ًً(ًدور  -ً ً- صورهًرقمً)ً

ً

ًً(ًدورين  -ً - ًًًصورهًرقمً)ً

ً(ًثالثهًأدوار  - - صورهًرقمً)ً

:بالمنطقةالمبانيالرتفاعاتتوضيحيةصور



:المبانياعمار

بهاقمناالتيالميدانيةواالستطالعيةدراستناخاللمن.

وحتتراالكودةمنطقةفيالموجودةالمبانيمعظمانوجدنا

ماتمثلحيثسنه40الىسنوات10بينمااعمارها

المبانياعمارتوضحوسوفالمبانيعددمن%80نسبته

:أدناهالجدولفيالموضحالترتيبحسب

ًًسنه  اكثرًمنًًًسنه  -ً  ماًبينًًًسنوات  أقلًمنًًأعمارًالمباني

           ًعددًالمباني

 
ًً(ًأعمارًالمباني - ً- جدولًرقمً)ً

 ً(ًأعمارًالمباني - ً- خارطةًرقمً)ً

ًًالمبانيالتو يع النس ي  عما  ً(ً - ً- شكلًرقمً)ً



ً  ً(ًأقلًمنً  -ً ً- صورهًرقمً)ً
ً  ً_  (ً  -ً - صورهًرقمً)ً

ًً_ًومافوق  (ًً  - - صورهًرقمً)ً

:بالمنطقةالمبانيألعمارتوضيحيةصور



:الخدميةالمبانيخريطة

يةالخدمالمبانيانوجدنااجريناهاالتيالدراسةخاللمن.

وفنادقومساجدالىتنقسمالكودةمنطقةفيالموجودة

.روضهوصحيهوحده

هامساحاتوالخدميةالمبانياعداديوضحالتاليالجدولو

:المنطقةفي

ًروضهًوحدةًصحيهًفنادقًًمساجدًنوعًالمبانيً

        ًعددًالمبانيً

                   ًمساحةًالمبانيً

 
ًً(ًالمبانيًالخدمية -ً ً- جدولًرقمً)ً

ًًلمبانيًالخدميةالتو يع النس يً(ً -ً ً- شكلًرقمً)ً



ً(ًوحدهًصحيه  ً-ً - صورهًرقمً)ً

ً(ًًفندق  - - صورهًرقمً)ً (ًًروضه  - - صورهًرقمً)ً

:صورًتوضيحيةًللمبانيًالخدميةًبالمنطقةً

مسجد(23ً-1-6)ًصورهًرقمً



:والسكانيهالسكنيهالدراسات

بــائيهالعشوالكودهمنطقةفيالساكنينالسكانعدديقدر.

المساحهمنالفردنصيبيصلبحيثنسمه(8419)

عددويتوزع,(فردلكل2م28)الىللمنطقهالكليه

الىعددهمويصلذكورالىاإلحصائيهحسبالسكان

(4166)إلىاإلناثعديصلبينما,نسمـه(4253)

الذيالميدانيالنزولإحصائياتحســبوذلك,نسمـــه

إحصائـــاتإيتوجدالحيـــث,للمنطقةبإجرائــــهقمنا

ليتمقبلمنإجرائهاتمللمنطقــةواضحــــهسكانيه

.منهااإلستفادهأوبهاالمقارنــه

 الدراسات السكنيه والسكانيه 

المساحه الكليه 

 للموقع 

  فرد لك   سر     متوسط  فراد ا سر    كتار    

      عدد السكان 

 نسم  

 نسم  لك      الك افة الشائب    كور    

  كتار 
   نا     

 نسم  لك      الك افة ال افية    سر       عدد االسر 

  كتار

متوسط  دد ال ر    مسكن     عدد المساكن 

 في الوحدة السكني 

  ر  لك  وحد   

 سكني  

  سر  لك       متوسط نسبة ا ش ا    مسكن لك   كتار   كثافة المساكن 

 وحد  سكنية

عدد الوحدات 

 السكنيه

متوسط معد    وحد  سكني     

 ا  دحا 

 نسم  لك     

  رف 

 

ً(ًالدراساتًالسكنيهًوالسكانيهً  - ً- جدولًرقمً)ً



 نوعية العمل عدد العاملين النسبه

 %          موظف حكومي

 %        موظف قطاع خاص

 %         عمل خاص

 %         عمل هامشي

 %          عاطل

 

ًً(ًقوهًالعملً  -ً ً- جدولًرقمً)ً

 النسبة عدد االسر متوسط دخل االسره شهريا

   $       % 

   -   $       % 

   -   $         % 

 %       $ و مافوق   

 

ًً(ًمتوسطًدخلًاألسرهً  -ً ً- جدولًرقمً)ً



الكودهلمنطقهالسكننمادج

:العشوائيه

منطقهفياجريناهاالتيالدراسهخاللمن.

يهالسكنالمبانياننالحظناالعشوائيهالكوده

مبنيماهوفمنهاالبناءمادهحيثمنتختلف

حصفائمعبلكومنهابالصفائحومنهابالبلك

يفالسكنيهنماذجتوضحالتاليهوالمخططات

...العشوائيهالكودهمنطقه

  ( نمود  سكني  -  -  م طط ر   ) 

  ( نمود  سكني -   -  م طط ر   ) 



  ( نمود  سكني -   -  م طط ر   ) 
 ( نمود  سكني -   -  م طط ر   ) 

 ( نمود  سكني -  -  م طط ر   )  ( نمود  سكني -  -  م طط ر   ) 



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

النسيج العمراني

العشوائيالبناءإنتشار-

الـىفي المنطقة مما أدي 

تشوه النسيـــج العمراني

تزاحـــم المبــاني فيـــما

بينـها بصوره عشوائيـة مما

عدم وجود فراغاتالىأدى

كافيــــه لخدمة المباني

الكتلةداخلالتجانسغياب

اإلختـــالفنتيجــةالعمرانيـة

إلىباإلضــافهالبناءموادفي

.السماءخطفيالتباين

: النسيج العمراني ( 1المشكالت: أوالً •
: المنطقهفي العمرانيه•



الكتلةداخلالتجانسغياب

العمرانيـةنتيجــةاإلختـــالف

إلىباإلضــافهالبناءموادفي

.السماءخطفيالتباين

اإختــــالفعدم التعامل مع 

العمرانيهالمناسيب داخل الكتلة 

بالشكــل المطلوب مما أدى الى

بين المبانيالحركهصعوبة 

الفيزيائيـــهالحالهتدهور

لعدمنتيجةالمبانيمنللكثير

البنـــاءمادةلضعفأوالصيانه

.نفسهاً



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

داخلالطرقاتتخطيطوالطرقاتالشوارع

بصــــورهاليخدمالمنطقة

والمنشـآءاتالمبانيكافيه

.العمرانيه

داخلالموجودهالشوارع

حجــمالتستوعــبالمنطقــه

بخدمـــاتتسمحوالالحركــه

.الطوارئي

الشوارع والطرقات ( 2



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

الشـــــوارعحالـــةسوءوالطرقاتالشوارع

.بالمنطقهالموجوده

العديــدفياالهاليبناء

بينفيماالشوارعمن

المبايـــن

مامقانونيهغيربطريقه

يعيق

.الحركه

خاصـــهممراتوجـودعدم

داخلالحركـــهتسهلللمشــاه

عدمالىباألضافه.المنطقه

سيـاراتمواقفوجود

.المنطقهتخدم



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

خدمــــــاتوجــودعدمالخدمات

.المنطقةداخلكافيه

الخدمـــــاتحـــالةسوء

المنطقــةداخـــلالموجوده

.بهااإلهتمـامضعفنتيجة



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

الخدمــاتكفاءةإنخفاض-الخدمات

تواجـــدلعدمنتيجهالخدمات

المتخصصهالفنيــهالكــوادر

.اتوالمعدواإلجهزه

للمنطقهالمجاورهالخدمات

غالبيــــةعليهايعتمـدواللتي

مانوعــابعيدهالمنطقهسكان

.الخاصهالمعاييرتحققوال



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

عـدم وجــود خدمــــات -التحتيهالبنيه 

الصرف الصحي في غالبيـة 

السكــان وإعتمادالمنطقه

.على البيارات 

تدهور حالة شبكة الصرف

في بعـــض الموجودهالصحي 

أجزاء من المنطقة  إلهـمالها

لحـــاجةإستيعـــابهاوعـــدم 

.المنطقه



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

المياهإمدادتضعف في التحتيهالبنيه 

للشربالصالحه

ضعف في شبكـة التلـفون-

.األرضي واإلنترنت 



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

وجــود مقبره داخــــل -الفضاءات

تعمل على فصـلالمنطقه

جههمن العمرانيـهالكتله

.الشمال 

عدم وجـــود فضـــــاءات 

مخصصه للحدائق والمنتزهات

.داخل المنطقة العامه

عـدم وجـــود مساحـــات 

.المنطقهخضراء داخل 



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

الثلوث
القمامــهالتلوث بمخلفات -

نتيجة لرمي المخلفات داخــل 

لعدم وجودالمنطقهشوارع 

لذالكحاويات مخصصه 

تلوث المنطقة الناتــج عن-

المجاري عن طريق مياةطفح 

اوالمتدهـورهشبكه الصرف 

.المكشوفهالبيارات 

التلوث البصري النــــاتج عن 

وتشابك أسالكإختالطكثرة 

الكـــــهرباء على واجهــــات

.المباني



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

الثلوث
التلوث البصري الناتــج عــــن -

الفيزيائيهتدهور حالة المباني 

.   الى تهدم بعضـــهاباإلظافه

التلوث البصري الناتـــج عــن 

الكتلهمادة البناء داخل إختالف

الــىباإلضافـــــهالعمرانيــــه

احيــانا في البيــــت إختالفهـا

.الواحد 



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

ضيق مساحة الفراغات داخل ه مشاكل تصميمي

.المسكن 

وتهويهإضاءهعدم وجود 

.جيده في بعض المساكن 

الصحيهعدم كفاءه المرافق 

.داخل المسكن 



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

يات حاجاليلبيالفرش الداخلي للمبنى ه مشاكل تصميمي

.السكان 

فيالخصوصيهإنعدام-

.بعض المساكن 



الصورهالمشكلهالمشكلهنوع 

عدد من العائالت فيإشتراكه مشاكل تصميمي

والمطابخ داخـل الصحيهالمرافق 

.الواحد  السكنيهالواحده

معدالت التزاحـمرتفاعإ

.السكنيهفي الوحدات 



:بالمنطقةواالقتصاديةاالجتماعيةالمشكالت

.الشباببينالبطالهمعدالتإرتفاع-1

.كافيةعملفرصوجودعدم-2

.والقاتوالشيشهكالخمرالمحرمهالسيئهالعاداتإنتشار-3

.االميهمعدالتإرتفاع-4

.الماديهللظروفنتيجةلإلفرادالتعليمإكمالعدم-5

.والجريمةالعنفمعدالتإرتفاع-6

.الفقرمعدالتإرتفاع-7

.السكانيالنمومعدالتإرتفاع-8

.اإلقتصاديهالتنميهمشاريعإنخفاض-9

.واإلسرهالفرددخلمتوسطإنخفاض-10

.المنطقةلسكانالكافيهالصحيهالرعايهوجودعدم-11



:المنطقةلتطويروالمقترحاتالحلول

,سانيةواإلنوالسكنيةالعمرانيةاالصعدهكافةعلىالمشكالتمنالعديدمنتعاني–الراهنالوضعد اسةخاللمن ايناكما–الكودةمنطقةان•

ةالمنطقداخلالساكنينحركةتسهلوطرقات وا عمنظومةوإيجادالمنطقةداخلالشوا عمشكلةحلفييكمنالمشاكلهذهمنالعديدوحل

مياه–اتصاالت–كهرباء–صحيصرف)لهاالتحتيةال نيةخدماتإدخاليسهلوبذلكالعشوائيةالعمرانيةالكتلةتفككعلىيعملممابهاوالما ين

منالمواطنتفيدسيسبحيث,لهمالمجاو ةالمناطقعلىانفتاحهمخاللمنوذلكإيجابيابالمنطقةالساكنينحياةعلىسينعكسالذيا مر,(الخ....

.المعيشيالصعيدعلىحتىأوالخدميالصعيدعلىسواءاالمرذلك

,العشوائيةيهالعمرانالكتلةوتفكيكبالمنطقةالشوا عمشكلةحلعلىتعملمكلفةوغيرعمليةحلولبايجادسنقومفانناالد اسةهذهخاللومن

.للمنطقةيةالحضرال نيةوتحسين,لهاالمجاو العمرانيبالنسيجلدمجهاوذلكالمنطقةداخلالم انيواجهاتلتحسيند اسةعملالىباإلضافة

:المنطقةلتطويرالمقترحاألولالحل

:بالمنطقةوالطرقاتالشوارعمنظومةتطوير•

فيالت طيطائية شوالىيعود لكفيوالسببالمنطقةوالىمنحتى والمنطقةدا  التنق منكبيروبشك يعانيالكودةمنطقةدا  الساكن ن

يعانيفيهاكنالساالمواطنو  بحنفسها لىمن لقةالمنطقة  بحتحي ,وماديااجتما ياالناسحياة لىبضالل القىال ياالمر,المنطقة

الخ..والبيئيةوا جتما يةوال دميةالماديةالمشكالتمنالك يرمن

:رئيسينمحورين لى لكت حي المنطقةدا  الحركةمنظومةلتطويرومقترحاتحلو بوض  منفاننادراستنا ال وممن

.المجاورةالعامةبالشوارعوربطهاالمنطقةدا  شوارعفتح1.

.المنطقةدا  الموجودةالترابيةالشوارعوسفلتتتأ ي 2.

:كالتاليو يبوضعها منامقترحينطريق ن لكتحقيقوت 





:التكسيرأعمالمنأقلبدرجةفتحهاباإلمكانشوارع:أوال

منوذلكفتحهااإلمكانبالتيالشوا عبعضتحديدالىباإلضافة,وسفلتةتأهيلالىتحتاجالتيالترابيةالشوا عبتحديدقمناالمقترحهذاخاللمن

المحافظةالىافةباإلض,المنطقةداخلالحركةمنظومةفينوعيةنقلةسيحققالذيا مر,الشا عإنسيابيةلضمان,أقلبد جهتكسيرعلمياتخالل

.ا دنىالحدفيالتنفيذتكاليفعلى

التعديلبعدالخريطهشكل



:التكسيرأعمالمنأعلىبدرجةفتحهاباإلمكانشوارع:ثانيا

اإلمكانياتوفرتحالةفيالمنطقةداخللفتحهاأعلىبد جةتكسيرأعمالالىتحتاجوالتيالمهمهالشوا عبعضباضافةقمناالمقترحهذاخاللمن

.المنطقةوالىمنولةبسهللتحركلهاالمجاو ةبالشوا عالمنطقة بطعلىستعملأنهاكماأك ربشكلالحركةتسهيلعلىستعملحيث,ذلكلتحقيق

:التاليةبالخريطهموضحهوهي

التعديلًبعدًالخريطهشكلً





:المنطقةلتطويرالمقترحنيالثاالحل

:المنطقةداخلالمبانيواجهاتتطوير•

دهورتخاللمنوذلكللمنطقةالعمرانيالنسيجفيتشوهالىكبيروبشكليالحظالكودةمنطقةجانبالىالمارأن

للصورةتشويهاتشكلالكودةمنطقةمنجعلمما–الراهنالوضعدراسةفيوضحناكما–للمبانيالفيزيائيةالحالة

عاريةوهيالمبانيتظهرحيثعامبشكلالمكالومدينةخاصشكلعلىفيهاتقعوالتيالمجاورهلالحياءالعمرانية

تالئمالبصورةتوجدفانهااإلكساءاتهذهوجدتحالةوفيللمبانيجميالمظهراتعطيوالتيالخارجيةاالكساءاتمن

.بهاالمحيطالعمرانيالنسيج

يالمبانلواجهاتمقترحاتوضعخاللمنوذلكالمشكلةلهذهومعالجاتحلولبوضعقمناالدراسةهذهخاللمنإننا

وذلكنةالممكالتكاليفباقلالمكاللمدينةالسائدالمعماريالنمطبلورةعلىتعملنماذجعدةشكلعلىالمنطقةداخل

ريهالحضالصورةعلىسينعكسالذياألمر,الرسميةوالجهاتاألهاليقبلمنمشتركبشكلتنفيذهعلىللعمل

المجالفيةالحديثوالتغيراتالتطوراتويواكبالمكاللمنطقةالعمرانيالنسيجيالئمبماللمنطقةالعمرانيوالنسيج

:التاليكالنحووهي.المعماري



:الجديدهالواجههمميزات

مقوسةالالنهاياتاستخدامخاللمنالقديمةالمكالمدينةبهااشتهرتالتيالواجهاتشكلالواجهةتصميمفياالعتباربعيناالخذتم

القديمةالمكالمدينةمبانيبهاواشتهرتوالقالعالقصورفيالحضرميللتراثكرمزقديمااستخدمتوالتيالتنازليةالجانبيةوالنهايات

.التنفيذوسهولةبالبساطهالواجههكماتميزت

:الجديدةالواجهةفيالمستخدمةاأللوان

استخدامتمألكذمنواقتباساالبياضناصعاألبيضباللونالمبانيبهاشتهرتلماوذألكالبيضاءبالمدينةقديماالمكالمدينةعلىيطلق

التيلواجهاتاشكلبهتمثيلتموبذألكالطينيةالعمارةالىبهرامزينالبنياللوناليهوأضيفالواجهاتفيسائدكلوناألبيضاللون

.ووادياساحالحضرموتمدينةبهاتشتهر

:واحددورمنيتكونلمبنىاألولالنموذج

التعديلقبلالواجهةشكل
الجديدةللواجهةالمقترحالشكل



:األدوارمتعددسكنيلبيتالثانيالنموذج

الجديدةللواجهةالمقترحالشكلالتعديلقبلالواجهةشكل



ت  بحمد هللا 


