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 مؤتمر اإلسكان العربي السادس 
 حول سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها

 م 2020 ديسمبر 23 – 22 تونس 
 

 ورقة عمل بعنوان
 سياسة الوزارة في تقييم األثر البيئي ومواجهة مخاطر العشوائيات في اليمن 

 م. ياسمين محمد العواضي  تقديم :
 وكيل وزارة االشغال العامة والطرق لشئون اإلسكان والتنمية الحضرية 

 

                      خلفية:

واجه قطاع االسكان في الجمهورية اليمنية العديد من التعثرات التي نجمت من خالل مراحل المتغيرات السياسية واالقتصادية     

لبالد على مر ثالث عقود من الزمن سواء قبل او بعد الوحدة اليمنية، ويتجلى ذلك من خالل اختالف  والثقافية التي مرت بها ا

الخطط والبرامج  والتوجهات التي اتبعت ونفذت لتوفير السكن دون رسم استراتيجية وطنية تراعي استدامة المشاريع االسكانية  

 تواكبا مع زيادة النمو السكاني .

دن اليمنية من كوارث طبيعية وسياسية في اآلونة االخيرة خاصة العشر السنوات الماضية فقد تعرض  ونتيجة لما شهدته الم

المخزون السكني الضرار كبيرة منها ما تضرر بفعل الحرب القائمة ومنها ما تضرر بفعل السيول واالنجرافات الصخرية التي 

خالل    ها بسبب هطول االمطار الغزيرة التي شهدتها البالدتعرضت لها اليمن خالل فترة إعصار تشاباال واعصار لبان وأخر

شهري مارس وابريل من هذا العام، حيث نتج عن ذلك نزوح عدد كبير من االسر بحثا عن سكن أمن ومالئم مع وضع النازحين  

وصلت نسبتها بين  االقتصادي واالجتماعي. ونتيجة لذلك فقد اتسعت ظاهرة العشوائيات في معظم مدن الجمهورية اليمنية حيث  

 % من اجمالي المخزون السكني.30-40

في رصد وتقييم وضع العشوائيات بالتنسيق مع السلطات المحلية ومنظمات المجتمع اليمني والمنظمات  وكان البد من قيام الوزارة  

 الحياة الكريمة للمواطن اليمني.الدولية من خالل عمل الدراسات وتحديثها لتحديد حجم المشكلة والبحث عن حلول مناسبة لتأمين  

على المواطن وعلى المستوى  سنستعرض في هذه الورقة المتواضعة تشخيص العشوائيات واسبابها ونتائجها البيئية واالقتصادية  

 الحضري والعمراني بشكل عام، والوصول الى الحلول المناسبة بالشراكة مع جميع الشركاء.
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 الفصل األول 

  ظاهرة العشوائيات في اليمن وتعريفهاأسباب 

 

 المقدمة: 

تدهوراً للبيئة بسبب تدني خدمات البنية التحتية فيها، فمعظم أحياء  السكنية  تعتبر مناطق السكن العشوائي من أكثر التجمعات  

السكن العشوائي تفتقر بصورة عامة إلى الحد األدنى من خدمات البنية التحتية ) من شبكات الطرق والممرات،  شبكة مياه  

تصادي والبيئي لهذه المناطق الشرب و الصرف الصحي و الكهرباء وبالتالي فإنها تؤثر سلباً على الوضع اإلجتماعي واإلق

المجاوره لها . كما أنها تفتقر إلى  الخدمات االجتماعية ) كالمدارس والعيادات الصحية والمراكز االجتماعية ……  والمناطق  

الخ (،  هذا باإلضافة إلى أن وقوع الكثير من العشوائيات على المنحدرات وسفوح الجبال ومجاري السيول الخطرة ساهم في  

 األخطار التي يواجهها قاطني هذه األحياء وأصبحت مصدر تهديد لحياتهم وممتلكاتهم.   زيادة

وتم توفير بيانات عن العشوائيات من عدة مصادر رسمية وغير رسمية باالضافة الى الدراسات الميدانية التي يقوم بها فريق  

لهل في المحافظات واهمها في امانة العاصمة صنعاء  العمل في قطاع االسكان والتنمية الحضرية بالوزارة والمكاتب التابعة  

 ومحافظة عدن ومحافظة الحديدة ومحافظة تعز ومدينة المكال في محافظة حضرموت.

 

   -العشوائي:  األسباب العامة التي أدت إلى انتشار السكن   1-1

  الدخل.في المناطق الحضرية وتدني مستوى  السكنية المخططةارتفاع سعر األراضي  -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
 منة وتدني دخل هذه االسر لم يسمح لهم باستئجار مسكن .نزوح االسر المتأثرة بالحروب والكوارث الى المناطق اال -4
عدم تطبيق التشرريعات واالنظمة المتعلقة بمخالفات البناء في وقتها تقديرا لظروف الفئات االقل حظا بسربب الحروب  -5

 والفقر.
 عدم توفر أسلوب يمكن الفئات المتدنية الدخل من الحصول على تسهيالت مالية للبناء .  -6
 لوب المشاركة الشعبية للفئات األقل حظاً لغايات بناء منازلهم .عدم وجود أس -7

 

 : والمصطلحات المتعارف عليها تعريف المناطق العشوائية 1-2

 -المصطلحات المتعارف عليها عربياً وأجنبياً :  1-2-1

وقد اسررررتخدم في هذا المجال    تناولت الكثير من المراجع واالبحاث موضرررروع المناطق العشرررروائيه
 -مصطلحات مختلفه على النحو التالي :

 -:  عربيا   ( أ )
 مناطق اإلسكان العشوائي . -
 المناطق الهامشيه .   -
 مناطق المستوطنات السرطانيه . -
 مناطق اإلسكان غير النظاميه أو الغير قانونيه . -
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 -أجنبيا  :)ب(    

- Squatter  -  .مناطق تم الحصول على األراضي فيها باسلوب التعدي 
- Non formal areas   -  . مناطق غير منتظمة الشكل 
-  Uncontrolled urban Settlements -   المسررتوطنات الحضررريه )غير المسرريطر

 على النمو فيها(.
-    Autonomus urban Settlements –   المستوطنات الحضرية المجهولة التخطيط 
- ( elligl areas ) – . المناطق الغير قانونيه أو الغير نظاميه 
- Shanty Tonus –  .)مدن االكواخ )المباني السكنيه المؤقته    

تعددت اآلراء حول مفهوم العشوائيات في العديد من الدراسات لبعض الدول العربية كل حسب مواصفاتها  

البنائية , فمثالً في المملكة المغربية تم وصررف وحدات الجوار التي ال تلتزم بالنمط المعماري الموحد ذات 

في جمهوريرة مصرررررر العربيره    الواجهرات المختلفره في بروزهرا وألوانهرا على أنهرا مبراني عشررررروائيرة بينمرا

والسرررعودية ودول الخليج , ونسررربت هذا المفهوم لوحدات الجوار التي تم البسرررط على أراضررريها وبنيت 

بطريقرة غير قرانونيرة , وينطبق هرذا على بالدنرا اليمن , حيرث أنتشررررررت المبراني الغير قرانونيرة في مختلف 

الرئيسية وعلى جانبي السائلة والمساحات   محافظات الجمهورية وخاص تلك التي شيدت في أطراف المدن

 الفضاء التي تخضع للتخطيط في السنوات الماضية وفي اطراف المدن .

 -محليا  :  ( ج)
ويمكننا تعريف المناطق العشوائية في الحالة اليمنية بإنها مستوطنات بشرية غير مخدومة او غير مخطط لها مسبقاً وتؤثر  

سررلباً على النسرريج الحضررري وعلى الوضررع البيئي والصررحي واالجتماعي لقاطنيها وللمناطق المحيطة بها وتصررنف إلى 

   -نوعين: 

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

غير قرانوني /  البسرررررط على األراضررررري والفراغرات في المنراطق المخططرة لغرايرات الخردمرات العرامرة  و المنراطق  -ب

  المستثناة من التخطيط )سفوح الجبال والوديان (. 

 في المناطق العشوائية :واالثر البيئي  المشاكل الرئيسية   1-3

، حيث يعاني سركان هذه المناطق من صرعوبة نقل مياه الشررب وشربكات الكهرباء اآلمنة  نقص البنية التحتية والمرافق ▪
وتتعرض معظم االسرررر للمخاطر الصرررحية والحرائق الناتجة عن التماس وتصرررريف المخلفات الصرررلبة والسرررائلة، 

 الكهرباء بسبب التوصيل العشوائي والغير قانوني.
، كما أن المجاري المفتوحة  المنقولة بالحاويات البالسررتيكيةة واألخطار الصررحية )تلوث مياه الشرررب  المشرراكل البيئي ▪

 ومسببات األمراض األخرى(والبعوض تعتبر أرض مناسبة لتكاثر وانتشار الحشرات 
العمل  تؤدي الى انتشار االمراض واالمية وقلة فرص  قلة الخدمات االجتماعية خصروصرا المدارس والمرافق الصرحية ▪

مما يعكس سرلبا على الوضرع االقتصرادي ل سرر وينتج عن ذلك ظاهرة البطالة والسررقات وتصربح هذه المناطق بؤر 
 للجرائم واالنحرافات األخالقية وغيرها من المشاكل االجتماعية.

 الحيازة الغير آمنة خصوصا في المناطق المستولى عليها. ▪
 (رات والمواقع العسكريةالغير مالئم )المناطق الرئيسية المجاورة للمطامشاكل األمن العام بسبب الموقع  ▪
 .األخرى المتعلقة بصعوبة التضاريس في بعض المناطق والمشاكلاألرضية  االنزالقاتمخاطر   ▪
  .على مجرى ومصبات السيول الواقعةمخاطر انجرافات المساكن الشعبية  ▪
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 في مختلف المحافظات ومشاكلها نماذج من التجمعات العشوائية 

 أوال: التجمعات العشوائية في صنعاء

 منطقة إلى أربعة أنواع مختلفة  تتضمن أربعة فروع كالتالي:  35تم تصنيف ال   

 األحياء " الجيوب"  الفقيرة ) منطقتان(. (1)
 مناطق( 8التجمعات السكنية داخل /أو القريبة من المنطقة الحضرية الرئيسية) (2)
 لعشوائية الواقعة على الحافة الحضرية البعيدة منها:التجمعات ا (3)

 
 مناطق( 9مناطق(  ، )ب( امتدادات القرى  )  6بجانب أو بالقرب من الطرق الرئيسية )  (أ)
 ( المناطق العشوائية على األرض المخصصة لكال من :4)           

 مناطق( 7مناطق(  ،  )ب( أغراض أخرى غير سكنية  )  3)أ( للمصلحة العامة ) 

في الصورة الجوية ادناه تم تحديد المواقع العشوائية

 منطقة عشوائية   ▪
 داخل أو على هام  الكتلة العمرانية

األساسية وعلى أطراف المدينة

 تصنيف المناطق العشوائية▪

مناطق عشوائية تضم نسبة عالية من   1 

SLUM  المنازل المعدومة POCKETS 

ية مناطق عشوائية ذات كثافة سكانية عال  2 
وتق  قريبا من قلب المدينة

مناطق عشوائية ذات كثافة سكانية   3 
منخفضة وتق  على أطراف المدينة

    (a) قريب من الطرق الرئيسية

       b  امتداد قرية

مناطق عشوائية على أراضي مخصصة   4 
الستخدامات  ير سكنية

 a  للحفاظ على موارد الميا  واألمان العام

 b  الستخدام خدمي أو بيئي
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في صنعاء الصور ادناه لنماذج مختلفة من البناء العشوائي    

Different types of squatters in Sana’a

نموذج اقا  القايد  : 3a نمط نموذج سائلة الشاهرة : 2 نمط نموذج حارة اللكمة : 1 نمط 

حو  صنعا   نموذج ذهبان : 4b نمط نموذج الخفجي : 4a نمط نموذج امتداد قرية عصر : 3b نمط 

 

 

 محافظة حضرموت   – العشوائيات في مدينة المكال  ثانيا :

إن مدينة المكال تعتبر من المدن اليمنية التي تشكو من انتشار وبروز المناطق السكنية العشوائية ، تلك  

المناطق التي ال تخضع مبانيها ل سس التخطيطية أو المعمارية فهي موزعة بشكل عشوائي تنعدم فيها  

بنى التحتية دون المستوى  شبكات الطرق ,وخدمات ال 

المطلوب ,فهي ال تخدم كافة المباني وليست في الغالب  

بمستوى يسمح بتطويرها ، كما أن هذه المناطق العشوائية ال  

تخضع للتصميم الحضري فقد نشأت عفوية وكل ما فيها من  

مبان وطرق وخدمات لم تخضع  للضوابط المعمارية سواًء  

المواد المستخدمة ناهيك عن    أو  االرتفاعاتفي األحجام أو  

 الفراغات والمساحات والممرات الداخلية والمتنفسات .. إلخ . 



6 
 

 : هيوالموضحة في الصورة الجوية مناطق البؤر العشوائية في مدينة المكال 

 

 –الشيشان   –جول الشفا   –الدواجن  –فوة القديمة  –الطويلة  –الخزان  – منطقة الكودة  

 شعب الباديه .   
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 صور لنماذج من المناطق العشوائية في المكال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليم والصحة والشوار  الرئيسية والممرات الداخلية المنظمة تفتقر هذ  المناطق إلى خدمات

 والمتنفسات الضرورية 

 

 ثالثا: العشوائيات في محافظة عدن:  

انتشرت العشوائيات في الثالثة العقود األخيرة في محافظة عدن نتيجة لزيادة النمو السكاني وحجم االسر باإلضافة الى النزوح 

المحافظات األخرى وعدم توفر مشاريع اسكانية لتغطية الحاجة السكنية لجميع شرائح المجتمع خاصة ل سر المستمر من 

 الفقيرة متدنية الدخل.

( ،  إن غالبية هذه المواقع تقع على سفوح الجبال ومجاري الوديان والسيول مثال مناطق )ردفان ، الشيخ إسحاق ، القلوعة

والبعض اآلخر على أراضي منبسطة سهل التعامل معها مثل مناطق ) العريش ، حي السالم، الخساق ... الخ ( وكما هو  

 موضح باألرقام في الصورة الجوية أذناه .
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 لمخطط العام لمدينة عدن محددا فيها المواق  العشوائية في اللون األصفر ا
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 صور من نماذج المناطق العشوائية في عدن 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

تعاني مدينة عدن من تدهور الوضع البيئي والمعيشي لفترة خمس سنوات مضت بسبب النزاعات والحروب الداخلية وتوقف  

صيانة وتوسعة خدمات البنية التحتية خاصة المياه والمجاري والكهرباء التي تهالكت مع زيادة الضغط على هذه الخدمات، 

م، أدى الى انجراف معظم 2020سيول في فبراير ومارس من هذا العام باإلضافة الى ما تعرضت له المدينة من امطار و

الخدمات بسبب انتشار المواقع العشوائية خاصة في المرتفعات الجبلية الغير آمنة وتعرضت المساكن القديمة في  المدينة  

المادية والممتلكات للعديد   العتيقة الى غمر بالطمي والحجارة التي انجرفت من الجبال وتسبب في ازهاق األرواح والخسائر

 من االسر.
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 التعدي على الشواطئ والمناطق السياحية 
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 المخاطر التي نتجت عن البناء العشوائي في المناطق الخطرة

 

 نتائج البناء العشوائي في تغيير مجرى السيول الى وسط المدينة 
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 الفصل الثاني  

 الفنية واإلنسانيةسياسة الوزارة في وض  الحلول 

 

في إطار إستراتيجية وزارة األشغال العامة والطرق وضمن سياسية اإلسكان والتنمية الحضرية فقد أولت  

، وتم تشكيل  الوزارة اهتمامها في قضية تحسين أوضاع المناطق العشوائية على مستوى عموم الجمهورية 

 والبدء بإجراءات العمل على النحو التالي: لجنة تشمل العديد من المتخصصين ذات العالقة 

 منهجية العملتحديد   -1-2
 

 المخططات.وتحديدها على  العشوائيةحصر البيانات والمعلومات عن المواقع  .1
 المواقع.به لبقية  يحتذىلبدء العمل فيها كنموذج  األولويةتحديد المواقع ذات  .2
 وتحليل البيانات لوضع خطة العمل على ضوءها. المختارةفي المناطق  الميدانيةالقيام بالدراسات  .3
 .التنفيذيةلتنفيذ برنامج خطة العمل  المساعدةتحديد اآلليات  .4
في تمويل المشراريع المطلوب تطويرها   المسراعدة  الدوليةالتنسريق مع الجهات ذات العالقات والمنظمات   .5

 .المحددة العشوائيةداخل المناطق 
 

 
 د اهداف الدراسةتحدي  -2-2
 

 األهداف الرئيسيه :  -1-2-2
 

تحسين وتأهيل مواقع السكن العشوائي ورفع المستوى المعيشي والبيئي للقاطنين فيها ودون تأثير على   •
 النسيج االجتماعي والتقليل من حاالت الهدم المتأثرة بعملية التحسين .

 تزويد الموقع بشبكات البنية التحتية وصيانة وتأهيل القائم منها.   •

الم •  ) الخالء  )األرض  الفراغات  الموقع  تحديد  لخدمة  إضافية  فراغات  واستحداث  الموقع  في  توفرة 
 بالخدمات العامة والساحات ومواقف سيارات وحسب متطلبات الموقع كل على حده  .

 وضع أحكام خاصة بالبناء والتنظيم وتقسيم األراضي وتعميدها حسب الوصل. •

 تأمين الحيازه وتأكيدها باوراق رسمية وتوثيقها بالسجل العقاري . •
  

   األهداف الثانوية:  -2-2-2

دراسة حاالت الهدم المتأثرة بالتنظيم والتحسين و إيجاد البدائل المناسبة من حيث تأهيلها ضمن الموقع او نقلها إلى   •
 مواقع جديدة  مخدومة  او تعويضها  وخاصة للحاالت الواقعة ضمن الشوارع الرئيسية والمحيطة بالمواقع.

خدمات العامة على الطرق الرئيسية بحيث تأخذ طابع جمالي للواجهات المطلة على تحديد المواقع التجارية وال •
 الشوارع الرئيسية.  

مساعدة المواطنين المقيمين للحصول على قروض مواد بناء طويلة األمد وذلك لتحسين وصيانة مساكنهم وإعادة   •
 تأهيلها وحسب اإلمكانيات المتوفرة لديهم .

 موقع من خالل بناء مراكز اجتماعية ومهنية تدريبية  .  زيادة فرص العمل ألهالي ال •
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 مرحلة التنفيذ:  -3-2-2

 
حسب طبيعة وظروف المناطق العشوائية والتي تختلف من مدينة الى أخرى، وبحسب نتائج الدراسات الفنية واالجتماعية فقد  

 تم تحديد نوعين من التنفيذ 
 تنفيذ التحسين الموقعي   -أ
 جديد لنقل االسر لصعوبة تنفيذ التحسين الموقعي.تنفيذ مشروع سكني  -ب
 

 نوع التنفيذ المحدد في الدراسات على النحو التالي: ونستعرض في هذه الورقة نموذجين لتوضيح إجراءات 
 

 أوال: التحسين الموقعي: 
 دراسة ميدانية لموقع عشوائي في محافظة عدن  -1

 

 خريطة لنموذج عشوائي في محافظة عدن   العري   
 

 

 
 

 
 وصف الموق  : 

جزء منها منظم وموزع للقياديين )الكوادر القيادية( والجزء   F6  –  61يقع في الجهة الشرقية  لمدينة عدن ضمن وحدة الجوار  

 اآلخر من وحدة الجوار معتدى عليه وهذا الجزء المعني بالتحسين .

 

 حدود الموق  : 
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يا ) جزء من الشارع معتدى عليه من الجهة الجنوبية شارع عرض  م منفذ جزئ90يحد الموقع من الجهة الشرقية شارع بعرض   
م غير منفذ معتدى عليه كامالً ) بناء  50م منفذ جزئيا ) جزء من الشارع معتدى عليه ( من الجهة الشمالية شارع عرض  50

 عشوائي ( 

   .معتدى على جزء منها    م  650-400الجهة  الغربية عبارة عن أراضي مقسمة ومعمدة وموزعة للقياديين بمساحات من   

 

 المساحة وملكية األر   

 ( هكتار وهي عبارة عن أراضي دولة معتدى عليها.16المساحة اإلجمالية ل رض المقترحة للتحسين )تبلغ 

 

 : طبو رافية األر 

الموقع ذو طوبوغرافية جيدة مستوية نسبيا ولكن الجهة الجنوبية منها قريبة من الساحل تربتها بحاجة إلى معالجة خاصة ضد   

 الملوحة والرطوبة والتماسك .

 الخدمات المتوفرة في الموق  :   -

 خدمات البنية التحتية :  -أ

 غير مخطط .ال يوجد خدمات بنية تحتية وأن وجدت فهي منفذه بشكل عشوائي و

 الخدمات االجتماعية : –ب 

 – مركز شرطة    – عبارة عن مدرسة    F3  –  61ال يوجد خدمات اجتماعية وإنما تتوفر بعض الخدمات ضمن وحدة الجوار  

 مبنى استثماري ) فندق تحت اإلنشاء (  –محطة بترول  –مسجد 

 

 عالقة الموق  بالتطور العام للمنطقة :

يعتبر موقع العريش هو بداية للمدينة المستقبلية لعدن باتجاه الشرق والتي تم تنظيمها  كوحدات جوار مستقبلية وزعت على   
 السكان والجمعيات بالكامل والى الشمال الغربي من الموقع يقع مطار عدن .

 
 االحتياجات الخاصة للتحسين: 

 

 .إدخال خدمات البنية التحتية لحماية المنطقة من التلوث البيئي  -أ

 عيادة صحية . –ملعب أطفال   –الموقع بحاجة إلى مدرسة ابتدائية  -ب 
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 جدول يوضح  االحتياجات الضرورية وتحديد المؤشرات

 واإلجرا ات المطلوبة لمنطقة العري    عدن  

 م
المعنية الجهة  اإلجراءات  المؤشرات   

إعادة تخطيط المنطقة وبما يتالئم مع موقعها في   1

 اتجاه النمو المستقبلي للمدينة 

مخاطبة مكتب عدن برفع الوضع  

 وزارة األشغال  الحالي 

فتح الشوارع المحددة وبحسب مخطط وحدة   2

 الجوار 

مخاطبة مكتب عدن برفع الوضع  

 وزارة األشغال  الحالي 

البنية التحتية استكمال خدمات  3  المجلس المحلي بالمنطقة  مخاطبة المؤسسات المحلية  

مساهمة األهالي في تنفيذ وصيانة خدمات البنية   4

 التحتية 

مخاطبة المجلس المحلي 

 والجمعيات المحلية 
 محافظة عدن 

 محافظة عدن  مخاطبة قطاع النظافة  إزالة المخلفات بصورة دائمة  5

منها أبناء المنطقة بسبب  األمراض التي يعاني  6

 وجود محطة المعالجة في نفس المنطقة 
 مكتب البيئة بالمحافظة  حمالت توعية وتثقيف 

 
 تنفيذ التحسين الموقعي مخططتوضيحية لنموذج جوية صور 
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 ثانيا: تنفيذ مشروع سكني جديد لنقل أسر سكان العشوائيات في صنعاء ومشروع آخر في تعز 
 

وحدة سركنية على   1150في مجال تحسرين األوضراع المعيشرية لسركان المناطق العشروائية والصرفيح ، فقد تم بناء عدد  -1

لكل مسركن وبكلفة مليون     2م53م، بسرماحة  2004نفقة الدولة في مدينة سرواد سرعوان بأمانة العاصرمة في عام  

مات بمبلغ وقدره )مليار ومائة وأربعة وأربعين مليون  للوحدة السرركنية الواحدة، وبلغ إجمالي المشررروع متضررمنا الخد

  ( . وتم توزيعه لعمال النظافة وساكني الصفيح مجانا وبعقود انتفاع بنظر أمانة العاصمة.

وحدة سرركنية في محافظة تعز للمتضررررين من مشررروع حماية تعز من السرريول   244ولنفس الهدف فقد تم بناء عدد  -2

كونة من الصرفيح وتسركينهم في الوحدات السركنية الجديدة التي تتراوح مسراحة كل منها بين  وتم اسرتبدال مسراكنهم الم

وبتكلفة تقدر بمبلغ مليونين ونصررف المليون   تم تمويلها ضررمن القرض المقدم من البنك الدولي   2م80 –  2م70

. وتم توزيعها على مليون   591لمشررررروع حماية تعز من السرررريول، حيث بلغ إجمالي كلفة المشررررروع بحوالي  

 م بنظر السلطة المحلية في مدينة تعز مجانا وبعقود انتفاع. 2006المستفيذين في عام 

 صور توضيحية من المشروعين
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  المشرو  الثاني في محافظة تعز 
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تحسين بعض المواقع العشوائية في اليمن  وبهذا فقد قدمنا في هذه الورقة المتواضعة التجربة اليمنية في 
 بالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء من المجتمع المدني. 
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 الفصل الثالث 

 الخالصة والتوصيات 
 

 
  الخالصة:

تعتبر خطوة جريئة لتحقيق أحد أهداف األلفية طبقاً لما أكدت علية إسرررتراتيجية    إن عملية تحسرررين المناطق العشررروائية والفقيره 

التخفيف من الفقر والتي سرعت لتحسرين الوضرع اإلقتصرادي واإلجتماعي والبيئي والصرحي للفقراء الحضرر ولتحقيق هذه العملية  

وبة للبدء بعمل الدراسات الميدانية التخصصية يتطلب إلى جهود مشتركة بين الجهات ذات العالقة من حيث توفر الميزانية المطل

للخروج بالمؤشررررات واإلجراءات التي سرررتخدم تنفيذ المشرررروع بالشررركل الصرررحيح ودعم الدولة والبحث مع المنظمات الدولية  

 للتمويل وتنفيذ مشاريع التحسين وفق الخبرات المكتسبة لديهم وباألسس الصحيحة.

 التوصيات 

العمل على تشركيل فريق خاص )من مختلف الجهات ذات العالقة والتخصرصرات ( يعمل على دراسرة ووضرع البرامج   .1
 واألولويات والتصاميم الالزمة لحل وتحسين المناطق العشوائية.  

اإلسررراع في إنجاز السررياسررة اإلسرركانية التي سررتضررع التصررور المتكامل الحتياجات المشرراريع اإلسرركانية لذوي الدخل   .2
 لمحدود واإلسكان االستثماري الموجه حسب التخطيط العمراني المستقبلي .  ا

اإلسرراع في تحديد مناطق سركن جديدة مخدومة لذوي الدخل المتدني بمسراحات مناسربة وضرمن قدراتهم المالية بحيث   .3
تكون كبديل لحاالت الهدم في مواقع التحسرين أو األسررة الجديدة المحتاجة لسركن مما سريؤدي إلى الحد من االعتداءات  

 والعشوائيات . 
 يسرة ( ل سر من ذوي الدخل المتدني للبناء في المناطق المنظمة .وضع التسهيالت والحوافز ) القروض الم .4

العمل على تنفيذ مشررروع التصرروير الجوي لكل من المدن الرئيسررية والثانوية في الجمهورية حتى يكون ذلك وسرريلة   .5
قع في فعالة لإلسرراع في وضرع المخططات بشركل يجعلها تسربق البناء ال العكس حيث أن التأخير في ذلك سريجعلنا ن

 .مستنقع العشوائيات
منراشررررردة الهيئرة العرامرة ل راضررررري والتخطيط العمراني بتنفيرذ المخطط العرام للمردن وفق المعرايير وقرانون   .6

 التخطيط  ومحاسبة المخالفين عبر القضاء.

 مطالبة الجهات المختصة بمنع صرف رخص البناء في المواقع الخطرة وإزالة المخالف منها. .7

 تصة بمنع صرف رخص البناء في المواقع الخطرة وإزالة المخالف منها.مطالبة الجهات المخ .8

  


