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ملخ�ص
متتلك املدن اليمنية القدمية ويف مقدمتها مدينتي �سنعاء و�سعده تراثًا معماريًا و عمرانيًا وح�ساريًا كبريًا،ا�ستطاعت هذه 
املدن ت�فري املتطلبات االن�سانيه املختلفة ل�ساكنيها  و على مر الزمن، غري اأن التط�رات االجتماعية � االقت�سادية والتكن�ل�جية 
التي طراأت على جمتمعات هذه املدن خالل العق�د االأخرية اأدت اإىل ظه�ر متطلبات واحتياجات اإن�سانية جديدة، ا�سطرت ن�سبة 
من �ساكني هذه املدن اإىل هجرها واالنتقال اإىل املناطق اجلديدة من املدن متكن ه�ؤالء ال�سكان من احل�س�ل على متطلباتهم 
واحتياجاتهم التي مل ي�ستطيع�ا احل�س�ل عليها يف املدن القدمية، ولذلك فقد مرت هذه املدن خالل ال�سن�ات االأخرية مبرحلة 
حرجة متثلت بهجرة عدد من �سكانها االأ�سليني لها، ويف اأح�سن االأح�ال ا�ستقبالها ل�سكان اآخرين ال يعرف�ن وال يقدرون قيمتها 
العمرانية واحل�سارية، وال زالت م�سكلة هذه املدن قائمة وم�ستمرة وبحاجة اإىل حل�ل ت�ساعدها يف احلفاظ على مكانتها وحي�يتها 
من خالل تلبية املتطلبات احلديثة ل�سكانها وحت�سني عمرانها واملحافظة على تراثها العمراين )وهنا تكمن امل�سكلة البحثية(. 
اإن اإعادة احلياة واحلي�ية لهذه املدن ميكن اأن يتحقق من خالل تكامل التقنيات احلديثة كنتاج علمي مع اال�ستدامة وما متثله 
من خمزون بيئي وح�ساري لتتح�ل هذه املدن من مدن طاردة اإىل مدن جاذبة باالإ�سافة اإىل احلفاظ على تراثها العمراين. 

اإن الهدف من البحث ه� الت��سل اإىل معرفة اإمكانيات التقنيات احلديثة يف تلبية املتطلبات االإن�سانية احلديثة ل�سكان هذه 
املدن وحت�سني العمران فيها واملحافظة على تراثها العمراين،و�س�اًل اإىل حتقيق ا�ستدامة حقيقية لهاتني املدينتني. 

ولل��س�ل اإىل هذا الهدف فاإن املنجية املتبعة يف البحث اعتمدت على القيام بدرا�سة حتليلية ل�اقع املدن القدمية من خالل درا�سة 
كل من مدينتي �سنعاء و�سعده، ثم درا�سة حتليلية لالإمكانيات التي ت�فرها التقنيات احلديثة يف دعم اال�ستدامة العمرانية 
واملحافظة على الرتاث العمراين وتلبية املتطلبات االإن�سانية احلديثة ليت��سل البحث يف نهايته اإىل جمم�عة من النتائج والت��سيات. 
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1.املقدمة: 
اأدت التط����رات الت���ي مرت بها املدن خالل الن�س���ف الثاين من القرن الع�س���رين اإىل اإب���راز العديد من املتطلبات 
االإن�س���انية احلديثة يف املجاالت املختلفة )�س���حية، تعليمية، ثقافية( مل ت�ستطع املدن القدمية ا�ستيعابها وت�فري اأماكن 
منا�س���بة لها )معماريًا وعمرانيًا( وذلك نظرًا الأ�س���ل�ب احلياة االجتماعية وطرق البناء )معماريًا( والتك�ين املت�سام 
واكتمال عنا�س���ر هذه املدن )عمرانيًا(، وقد تاأثرت مدينتي �س���نعاء و�سعده بهجرة ن�سبه كبريه من ال�سكان االأ�سليني 

منهما رغبة يف احل�س�ل على املتطلبات احلديثة مما اأدى اإىل تده�ر اأجزاء من مك�ناتهما. 
لك���ن التط�رات التقنية احلديثة التي ظهرت خالل العق�د االأخرية واملعتمدة على اجلانب الرقمي وجتاوز حاجزي 
الزمان واملكان قد اأحدثت تط�رًا وا�سحًا يف العديد من اخلدمات واملتطلبات االإن�سانية ي�سهل ا�ستيعابها يف هذه املدن 

)دون ت�س�يه اأو تغيري(، وبالتايل ال��س�ل اإىل ا�ستدامة حقيقية تعيد احلياة واحلي�ية لهذه املدن.

1،1. اإ�سكالية البحث:
تتمثل اإ�س���كالية البحث يف التده�ر التدريجي الأجزاء كثرية من مدينتي �س���نعاء و�س���عده القدميتني ب�سبب الهجرة 
امل�ستمرة لل�سكان االأ�سليني من هاتني املدينتني للح�س�ل على املتطلبات واالحتياجات احلديثة خارج هاتني املدينتني.

1،2.الهدف من البحث:
يهدف البحث اإىل معرفة اإمكانيات التقنيات احلديثة يف تلبية املتطلبات االن�سانيه احلديثة التي ميكن ت�فريها يف 
كل من مدينتي �س���نعاء و�س���عده القدميتني، وبالتايل املحافظة على تراثهما وحت�س���ني عمرانهما،كعامل جذب ي�ساعد 

على حتقيق اال�ستدامة يف هاتني املدينتني.

1،3. منهجية البحث:
تعتمد املنهجية املتبعة يف البحث على االآتي:

-املنهج التحليلي املقارن يف درا�سة خ�سائ�ض مدينتي �سنعاء و�سعده،وع�امل تردي اال�ستدامة فيهما.
- املنهج التحليلي يف درا�س���ة التقنيات احلديثة واإمكانياتها يف حت�س���ني واقع مدينتي �س���نعاء و�س���عده و�س����اًل اإىل 

حتقيق اال�ستدامة.

2- واقع املدن القدمية )�سنعاء، �سعده( احلايل: 
تعترب مدينتا �سنعاء و�سعده من املدن اليمنية املميزة عمرانيًا ومعماريًا ولهما خ�سائ�ض فريدة بني املدن اليمنية 
االأخ���رى، كما ت�س���نفا �س���من امل���دن اليمنية القدمية التي ال زالت حمافظه وب�س���كل �س���بة كامل على جمي���ع اأجزاءها 

ومك�ناتها املعمارية والعمرانية.)املدحجي 2008م عدن(. 

2،1.  اخل�سائ�ض العامة ملدينتي �سنعاء و�سعده: 
متتلك مدينتا �س���نعاء و�س���عده القدميتني العديد من اخل�سائ�ض العامة مبا فيها اخل�سائ�ض واملك�نات املعمارية 

العمرانية امل��سحة يف اجلدول رقم )1(. 
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جدول )1( اخل�سائ�ض العامة ملدينتي �سنعاء و�سعده القدميتني 
مدينة �سعده القدميةمدينة �سنعاء القدميةاخلا�سيةم

1

ية 
بيع

لط
ض ا

ئ�
�سا

خل
ا

امل�قع

-يف �سهل حتيط به اجلبال من ال�سرق والغرب. 
-بني خطي ط�ل 12-44° �سرقًا وعلى دائرة عر�ض °15-21  

�سمااًل. 
-ترتفع عن م�ست�ى �سطح البحر ح�ايل 2200م. 

-يف �سهل منب�سط يعرف بقاع ال�سحن. 
-بني خطي ط�ل 42-44° �سرقًا، على دائرة عر�ض °18-16 

�سمااًل. 
-ترتفع عن م�ست�ى �سطح البحر ح�ايل 1800م. 

-69.1392 هكتار داخل ال�س�ر -135.12672 هكتار داخل ال�س�رامل�ساحة

ال�سكان
-90.000 ن�سمة )2008م( 

-الكثافة ال�سكانية )666،6�سخ�ض/هكتار(
-النم� ال�سكاين )- 2.78%( �سن�يًا 

-12975 ن�سمة )2004م( 
-الكثافة ال�سكانية )188�سخ�ض/هكتار( 

-النم� ال�سكاين )7.3،%( �سن�يًا. 

الن�ساط 
الزراعة، اخلدمات، التجارة، ال�سناعات التقليدية. التجارة، ال�سناعات التقليدية، اخلدمات، االإدارة. االقت�سادي

2
ية 

يط
خط

 الت
�ض

سائ
خل�

ا

ال�سكل العام 
�سبه بي�ساوي متداخل �سرق غرب � �سمال جن�ب. �سبة دائري للمدينة

مك�نات 
املدينة

-3 اأحياء 
-40 حارة �سكنية 

-48 م�سجد 
-30 �س�ق جتاري 

-37 �سم�سرة )خان( 
-50 ب�ستان )مق�سامة( 

-12 �سبيل 
-7 معا�سر للزيت 

-12 حمام 
-8 اأب�اب بقي منها 5 اأب�اب 

-الطرقات واالزقه 
-ال�س�ر 
-القلعة 

-ال�ساحات � االآبار. �سكل )1( 

-5 حارات �سكنية 
-ال�س�ر 

-4 ب�ابات 
-القلعة )الق�سلة( 

-ال�س�ق 
-27 م�سجد 

-�سم�سرة )خان( 
-املقام 

-ب�ساتني 
-ال�ساحات 

-الطرق واالزقه
-احلمامات 

-االآبار 

خمطط 
املدينة

تق�سم املدينة اإىل ثالثة اأحياء �سكنية )القطيع  ،ال�سرار ال�سرقي ، 
ال�سرار الغربي(، تخرتقها ال�سايلة ) جمرى املاء (،وكل حي يتك�ن من 

جمم�عه من احلارات و كل حارة ت�سكل وحدة تخطيطية من�ذجية تلتف 
مبانيها ح�ل الب�ستان وال�ساحة )ال�سرحة( وتتك�ن من املباين ال�سكنية 

وامل�سجد واحلمام وال�ساحة والب�ستان. �سكل )2( 

-تق�سم املدينة اإىل جمم�عة من احلارات املتداخلة واملتكاملة مع 
اإمكانية اإغالق كل حارة ك�حدة م�ستقلة من خالل ب�ابات تفتح على 
بقية احلارات، كما يتميز خمطط املدينة مبح�ره الرئي�سي )�سمايل 

جن�بي( ومركزها وقلعتها. �سكل )3(

ا�ستعماالت 
االأرا�سي

الن�سبة %امل�ساحة هكتاراال�ستعماالتالن�سبة %امل�ساحة هكتاراال�ستعماالت
3855ال�سكني 54.5940.4ال�سكني 

6.910التجاري 4.733.5التجاري � اأ�س�اق
مباين خدمية + 

5.58اأبنية دينية 14.0510.4القلعة 

0.71حك�مية 6.084.5اأبنية دينية + مقابر 
2.13�سحية 35.8126.5الطرق وال�ساحات 
1.42تعليمية 16.8912.5املناطق اخل�سراء
3.55املناطق اخل�سراء2.972.2ا�ستعماالت اأخرى 

100%135.12املجم�ع 
2.84الفراغات 

8.212ال�س�ارع 
100%69.1املجم�ع 

التك�ين 
مغلق وت�جه راأ�سي وت�سكل احلارة من جمم�عة من املباين تلتف ح�ل 

الفراغات العمرانية )الب�ساتني وال�ساحات( وت�سرتك ب�ظائف خدمية 
)امل�سجد، احلمام، ال�ساحة، الب�ستان(. 

�سكل )4( 

مغلق وت�جه را�سي وت�سكل جمم�عة املباين امل�سرتكة يف �سارع واحد 
حارة ذات مداخل حمكمة ال�سيطرة وت�سرتك ب�ظائف خدمية 

)م�سجد، �ساحة، بئر(. �سكل )5( 

الن�سيج 
متجان�ض ومت�ازن بني الكتلة والفراغات العمرانية )ال�س�ارع، ال�ساحات، الب�ساتني، امليادين(. العمراين

متناغم يف االرتفاعات والكتل وت�سكل املاآذن ونهايات املباين والغرف خط ال�سماء 
العل�ية معامل ت�جيه ب�سرية. 

متناغم يف االرتفاعات والكتل وت�سكل املاآذن بنهاياتها املل�نة وكذلك 
نهايات املباين و�سكل القلعة الق�سلة معامل ت�جيه ب�سرية. 

�سبكة 
الطرق 

�سبكة ع�س�ية تت��سع يف الغالب باالجتاه ال�سرقي � غربي وتتميز مبح�ر 
�سمايل جن�بي يربط باب اليمن بباب �سع�ب مرورًا بال�س�ق القدمي. 

�سبكة ع�س�ية مييزها �سارع رئي�ض جن�بي �سمايل يربط باب اليمن 
بباب جنران مرورًا بالقلعة )الق�سلة(. 
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مدينة �سعده القدميةمدينة �سنعاء القدميةاخلا�سيةم

3

ية 
��ار

ملعم
ض ا

ئ�
�سا

خل
ا

ت�زيع 
الفراغات 
ال�ظيفية 

تتدرج العنا�سر ال�ظيفية را�سيًا ابتداء من الدور االأر�سي على ال�سكل االآتي: 
االقت�سادية يف الدور االأر�سي ثم املعي�سة والن�م وال�ظائف الهادئة يف بقية االأدوار، وتنتهي بغرفة اجلل��ض الرئي�سية وال�سطح. 

ارتفاعات ترتاوح بني 6-8 ط�ابق الفتحات متدرجة تت�سع كلما ارتفعت ال�اجهات 
نح� االأعلى ت�ؤطر بالن�رة والق�سا�ض. 

ارتفاعاتها مت��سطة، الفتحات متدرجة تت�سع كلما ارتفعت نح� االأعلى 
وت�ؤطر بالن�رة والق�سا�ض وال�اجهة مائلة نح� الداخل ت�سيق كلما 

اجتهت نح� االأعلى. 

اإن�ساين يلبي احتياجات ال�سكان البيئية واالجتماعية واخلدمية املقيا�ض 

الذراع وحدة قيا�ض اأ�سا�سية وه� اأ�سا�ض الت�زيع ال�سبكي )اأفقي وراأ�سي(. امل�دي�ل 

امل�سدر: الباحث اعتمادًا على املراجع )املدحجي، 2003( )االإح�ساء 2008( )منظمة الع�ا�سم www..yemen( )2005()املدحجي 2008م عدن، حلب(

   �سكل )2( ال�سايلة التي تف�سل حيي القطيع 
وال�سرر ال�سرقي عن حي ال�سرار الغربي

�سكل )1( جزء من ال�س�ر وب�ابة باب اليمن      
 يف  مدينة �سنعاء القدمية 

          

�سكل )3( جزء من ال�س�ر والقلعة يف مدينة �سعده القدمية          �سكل )4( التك�ين الراأ�سي ملدينة �سنعاء القدمية

�سكل )5( التك�ين الراأ�سي ملدينة �سعده القدمية
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2،2. عوامل ال�ستدامة يف املدن القدمية: 
متكنت املدينة اليمنية القدمية )�س���نعاء - �سعده( منذ القدم ومبك�ناتها املختلفة وطريقة ترتيبها وتخطيطها اأن 
حتقق ل�س���اكنيها و اإىل حد بعيد حياة م�س���تقرة اجتماعيا واقت�ساديًا وبيئيًا و اأمنيًا مبداأها تعميق العالقة بني االإن�سان 

وبيئته لتعك�ض بذلك مفه�م اال�ستدامة مبحاورها الرئي�سية الثالثة االقت�سادية والبيئية واالجتماعية �سكل )6(. 

)www،arch(  )2006 ،سكل )6( املحاور االأ�سا�سية لال�ستدامة   ) ال�كيل�

لقد ا�س���تطاعت هذه املدن )واإىل وقت قريب( احلياة واال�س���تمرار ملئات ال�س���نني ملا متتلكه من عنا�س���ر وخ�س���ائ�ض 
ي��سحها اجلدول رقم )2( مكنتها من حتقيق املحاور الرئي�سية لال�ستدامة وفق اأبعادها املختلفة. 

جدول )2( املحاور االأ�سا�سية لال�ستدامة وانعكا�سها على املدن القدمية

االأبعاداالأ�س�ضالفكرةاملح�ر

االنعكا�ض على املدينة اليمنية القدمية

�سعدة�سنعاء
دية

�سا
القت

مة ا
تدا

ال�س
ا

حلي
د امل

�سا
القت

ض ا
عا�

اإن

ا���س��ت��دام��ة   -
ال���������ن���������م���������� 

االقت�سادي.
ت���ن���ظ���ي���م   -
ال�������ف�������ائ�������دة 

اخلا�سة.
ال��ت������س��ع يف   -

االأ�س�اق
اخ�����ت�����زال   -

التكاليف

فر�ض  خ��ل��ق 
عمل

تن�ع عنا�سر املدينة وتعدد الفعاليات  
اأوجد فر�ض عمل  جلميع امل�ست�يات 

االجتماعية.

تن�ع عنا�سر املدينة باال�سافة اىل 
االمتدادات املحيطه اوجد فر�ض عمل  

جلميع امل�ست�يات . 
ال�����ع�����دال�����ة 
االقت�سادية

الف�ارق ب�سيطة تعتمد اجلانبني الديني 
والقبلي ولي�ض االقت�سادي . 

الف�ارق ب�سيطة تعتمد اجل�انب املختلفة  
الدينية والقبلية و االقت�سادية .

ال�����ن�����ظ�����رة 
حمدودة ب�سبب اال�ستقرار واالمان .بعيدة املدى

ب�سيط ملحدودية املكان .ب�سيط اال من بع�ض التجمعات املحيطة .النم�

بطيئ وحمدود اعتمد النم� الرا�سي التط�ر

تك�ين مرتا�ض يعك�ض التكامل والرتابط االجتماعي الفائدة

احل������ف������اظ 
على اله�ية 

حافظت على اله�ية اال�سالمية والعربية 
عمارة وعمران وعلى م�ست�ى الفرد 

واجلماعة مع بع�ض املخالفات الب�سيطة 

حافظت متاما على ه�يتهاعمارة وعمران 
وعلى م�ست�ى الفرد واجلماعة 



التقنيات واال�ستدامة يف املدن القدمية   )تلبية للمتطلبات � حت�سني للعمران � حفاظ على الرتاث العمراين (
)�سنعاء ، �سعده( درا�سة حالة

كلية العمارة والتخطيط - جامعة امللك �سع�د
126

االأبعاداالأ�س�ضالفكرةاملح�ر

االنعكا�ض على املدينة اليمنية القدمية

�سعدة�سنعاء

ية 
ماع

جت
 اال

امة
ستد

ال�
 ا

ت.
دما

خل
ن ا

ب م
ا�س

 من
�ى

�ست
 مب

متع
والت

�ض 
لعي

يف ا
ية 

ماع
جت

 اال
ات

لفئ
ع ا

جمي
حق 

-ال�������ه��������ي�������ة 
الثقافية. 

-زي��������������������ادة 
االكتفاء الذاتي 

املحلي
-اال�ستقرار 

-ت������ل������ب������ي������ة 
امل���ت���ط���ل���ب���ات 
االإن�������س���ان���ي���ة 

االأ�سا�سية. 
-زيادة العدالة 

االجتماعية. 
-�������س������م������ان 
امل�����������س�����ارك�����ة 

ال�سعبية. 

حم�������ارب�������ة 
الفقر 

عمل  فر�ض  ت�فرت  ال�ظيفي  التن�ع  ب�سبب 
ا�سافة اىل وج�د تكافل اجتماعي  

تن�ع االمكانيات داخل املدينة ويف حميطها 
تكافل  وج�د  اىل  ا�سافة  عمل  فر�ض  ت�فر 

اجتماعي  
االأم������������������ن 

الغذائي
والعمل  ال�سكن  وفرت  املدينة  مك�نات 

والغذاء واملاء 
والعمل  ال�سكن  وفرت  وحميطها  املدينة 

والغذاء واملاء 

املتطلبات 
مت�فرة داخل املدينة وح�لها مت�فرة داخل املدينة  االإن�سانية 

ال������رتاب������ط 
و ق�ي ت�ؤمنة مك�نات املدينة واملنزل االجتماعي واملنزل  املدينة  مك�نات  ت�ؤمنة  ق�ي 

التقاليد 

ذلك االنتماء  على  �ساعد  واجتماعي  ا�سري  ترابط 
مك�نات املدينة 

ترابط ا�سري واجتماعي وقبلي  �ساعد على 
ذلك مك�نات املدينة و التقاليد 

بت�فري املتطلبات االإن�سانية اأ�سبح هناك ا�ستقرار عاطفي ونف�سي ومكاين لل�سكان. اال�ستقرار 

التك�ينات املعمارية املن�سجمة والكتل املعمارية املتناغمة و�سكل املدينة  يعك�ض تكاف�ؤ الفر�ض العدالة 
وحمدودية الفقر والبطالة. 

- احرتام
-قدرة احلمل.

- وحدة النظام 
البيئي.

على  -احلفاظ 
واإعادة  امل���ارد 

التدوير.
-ت������ق������ل������ي������ل 

الفاقد.

ال�����ن�����ظ�����ام 
البيئي 

والن�سب   ، وت�جيهها  املباين  ترا�ض 
النم�ذجية يف ا�ستعماالت االرا�سي ، وم�اد 

البناء امل�ستخدمة  

والن�سب   ، وت�جيهها  املباين  ترا�ض 
النم�ذجية يف ا�ستعماالت االرا�سي ، وم�اد 
البناء امل�ستخدمة و م�قع املدينة واحاطتها 

باملناطق اخل�سراء 

ئية
لبي

مةا
تدا

ال�س
ا

املحافظة 

على االأر�ض 

يف حالة 

جيدة 

لالأجيال 

القادمة دون 

ا�ستنزاف 

اأو اإهدار 

للم�ارد 

الطبيعية

التن�ع
تن�ع فراغي ، تن�ع وظيفي ، ت�سل�سل خدمي ، انفتاح على املحيط   احلي�ي 

احلفاظ على 
الطاقة

من  الفاقد  وتقليل  املباين  ترا�ض   ، وال�س�ارع  للمباين  �سليم  ت�جيه   ، املحلية  البناء  م�اد   
الطاقة 

ح������م������اي������ة 
امل�����������������ارد 

الطبيعية

مناطق املياه واالرا�سي الزراعية ، الب�ساتني 
املخلفات  تدوير  اعادة   ، املدينة  داخل 

لت�سخني احلمامات وت�سميد الب�ساتني  

مناطق املياة ، واالرا�سي الزراعية ، اعادة 
تدوير املخلفات لت�سميد  املناطق احل�سراء 

عملية تدوير 
املخلفات 

مبنظ�مة  ال�سكنية  املباين  -ت�سريف 
تتمثل يف جتميع، جتفيف، ت�سخني  متكاملة 

)حمامات( � ت�سميد )ب�ساتني(. 
- االأبنية العامة لري الب�ساتني. 

الت�سريف بغر�ض الت�سميد 

احلفاظ على 
املحيط

مع  متكامل  رئي�سي  كعن�سر  باملدينة  املحيطة  والرتفيهية  الزراعية  املناطق  على  احلفاظ 
املدينة وثروة م�ستقبلية ت�ؤمن احتياجات املجتمع م�ستقباًل. 

ع���������������������دم 
االعتداء

- املحافظة على احلدود واحرتام اجل�ار واخل�س��سية، الفراغات العامة، ن�سب ا�ستعمال 
االرا�سي، املرافق واخلدمات.  

- وج�د اعراف وت�سريعات وقيم حتافظ على العمارة واملدينة.

)Hirschi،1983() serjeant،1983(  )1987 امل�سدر: الباحث اعتمادًا على املراجع)الغفري، 1998( )ك��ستا
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من خالل اجلدول ال�سابق يالحظ ان مدينتي �سنعاء و�سعدة ا�ستطاعتا جذب ال�سكان وا�ستقرارهم فيهما وت�فري 
البئية املنا�سبة لهم وبح�سب الظروف واالمكانيات املت�فرة يف كل منهما  مما �ساعد يف ا�ستدامتهما الزمان ط�يلة . 

2،3. تردي ال�ستدامة يف املدن اليمنيه القدمية: 
مرت املدينة القدمية مبرحلة حرجة يف تاريخها )خالل الن�سف الثاين من القرن الع�سرين(، نظرًا للتط�رات التي 
طراأت على املجتمع ومتطلباته احلديثة )اآنذاك(، مما اأدى اإىل انتقال وهجرة ال�سكان االأ�سليني من هذه املدن وتردي 
اال�ستدامة فيها، ويظهر اجلدول رقم )3( املتغريات واملتطلبات التي اأدت اإىل تردي اال�ستدامة يف املدن اليمنيه القدمية. 

جدول رقم )3( املتغريات واملتطلبات التي اأدت اإىل تردي اال�ستدامة يف املدن اليمنيه القدمية 

املظاهر احلديثة التغريات املتطلبالعامل

عي
تما

الج
ا

ال�سكن

- حب اال�ستقاللية االجتماعية. 
- تفكك االأ�سرة املمتدة. 

- عدم مالئمة امل�سكن القدمي للمتطلبات احلديثة. 
- نزوح غالبية اجلريان القدامى وانتقالهم اإىل االأحياء اجلديدة. 
غري  مناطق  باأنها  القدمية  املدن  ل�سكان  االجتماعية  النظرة   -

متط�رة. 
- ق�س�ر االأداء ال�ظيفي للم�ساكن القدمية ونق�ض عدد الغرف 

و�سغر م�ساحتها. 
- قناعة ال�ساكنني بعدم مالئمة اأحياء املدينة لل�سكن الراقي من 

منظ�ر اجتماعي. 

لالأ�سر  ال�سقق  الفلل،  املنف�سلة،  ال�سكنية  البي�ت 
املنف�سلة. 

الن�ساطات 
االجتماعية

والفعاليات  والريا�سية  االجتماعية  الن�ساطات  يف  التط�ر 
املراكز االجتماعية والثقافية وال�ساحات وامليادين. االجتماعية املختلفة. 

النم� 
ال�سكاين الكثافات ال�سكانية العالية ومتطلبات ال�سكن واخلدمات ال�سكاين النم�  ال�ستيعاب  ومفت�حة  وا�سعة  م�ساحات 

املتزايد. 

يئي
الب

النظام 
البيئي

خلل بيئي ب�سبب: 
- اإهمال املناطق اخل�سراء. 

- التعدي على الب�ساتني. 
- التعدي على الفراغات العمرانية. 

- عمليات احلفاظ غري املدرو�سة. 
- الر�سف غري املدرو�ض لل�س�ارع والب�ساتني. 

كبرية  وبن�سب  لالأر�ض  جديدة  ا�ستعماالت  -ظه�ر 
كاملناطق اخل�سراء وال�سناعية. 

-ظه�ر البي�ت ذات احلدائق اخلا�سة. 
احلي،  )املجاورة،  الهرمية  بت�سل�سالتها  -احلدائق 

القطاع، املدينة( 

التن�ع 
البيئي

- تداخل ا�ستعماالت االأرا�سي. 
- عدم كفاية اخلدمات. 

- التح�ير يف ال�ظائف واال�ستعماالت 

ا�ستعماالت االأرا�سي املختلفة: 
· �سكنية 

· �سناعية 
· ترفيهية 

· خ�سراء. 
· م�ا�سالت 

· خدمات 
· �س�احي

احلفاظ 
على 

الطاقة 

- التغريات اجل�ية واملناخية. 
- التغري يف ا�ستخدام م�اد البناء. 

- تغري منط البناء. 
- ظه�ر و�سائل جديدة واأدوات بناء جديدة. 
- التغريات يف و�سائل احلفاظ على الطاقة. 
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املظاهر احلديثة التغريات املتطلبالعامل

يئي
الب

حماية 
امل�ارد 

الطبيعية 

-تدين م�ست�ى املياه اجل�فية. 
-الت��سع على ح�ساب املناطق اخل�سراء. 

-االإلغاء التدريجي لعملية التدوير التقليدي للمخلفات. 
-قلة االأمطار تقريبًا وتدفقها خالل وقت ق�سري. 

-تده�ر املناطق اخل�سراء. 

-ت�فر مناطق مفت�حة. 
-امتالك احلدائق اخلا�سة كبديل للمناطق اخل�سراء. 

-حتديد مناطق حممية ممن�ع البناء فيها. 

مناطق 
املناطق الرتفيهية، املناطق ال�سياحية، احلدائق العامة متطلبات الراحة الي�مية واالأ�سب�عية وال�سهرية لل�سكان. الراحة 

املفت�حة.  واملناطق  املتنف�سات  املختلفة،  مب�ست�ياتها 

دي
�سا

القت
ا

العمل 

-الت��سع يف اجلانب التجاري. 
-ظه�ر �سناعات جديدة. 

-ظه�ر وظائف جديدة اإدارية. 
-متطلبات حديثة )�سحة، تعليم، خدمات(. 

-ظه�ر طبقات اجتماعية متفاوتة. 
-تف�سي ظاهرة الفقر. 
-زيادة ن�سبة البطالة. 

-حمالت و اأبنية جتارية. 
-م�سانع ومتاجر. 

-م�ؤ�س�سات واإدارات ووزارات و�سركات وهيئات. 
-مدار�ض وم�ست�سفيات ومرافق واأبنية عامة. 

اخلدمات
املختلفة  االجتماعية  الن�ساطات  تعتمد  جديدة  خدمية  متطلبات 
لعب  مناطق  �سبابية،  ريا�سية،  اجتماعية،  تعليمية،  )ثقافية، 

اأطفال(. 

-اأبنية مدر�سية متن�عة. 
-اأبنية �سحية متن�عة. 

-مراكز اجتماعية وثقافية. 
-مكتبات عامة وم�سارح و�سينما. 

-اأ�س�اق، حمالت، مراكز جتارية. 
-مرافق عامة. 

-اأندية ريا�سية. 

امل�ا�سالت

-متطلبات حركة ال�سيارات العامة واخلا�سة والط�ارئ واخلدمات. 
-م�اقف �سيارات عامة وخا�سة وخدمية. 

ال�س�ارع  �سيق  ب�سبب  القدمية  املدينة  �سمن  احلركة  -�سع�بة 
وتعرجها وعدم وج�د م�اقف لل�سيارات. 

-االزدحام واالختناقات املرورية. 

باأن�اعها  ال�سيارات  -�س�ارع عري�سة منا�سبة حلركة 
وحركتها املختلفة. 

-م�اقف لل�سيارات )عامة خا�سة، وخدمية(. 
-اإمكانيات الت��سع املختلفة. 

التغريات 
االقت�سادية 

-تناق�ض امل�ارد االقت�سادية. 
-التفكري يف الربح ال�سريع. 

-اأن�اع التجارة الهام�سية. 
-عدم التخ�س�ض 

-ظه�ر م�ارد اقت�سادية جديدة كالبرتول والغاز. 
-الت��سع يف طرق الك�سب ال�سريع يف املجاالت املختلفة 

)مقاوالت، جتارة اأرا�سي، ا�سترياد وت�سدير( 
االلتزام  وعدم  التخ�س�سات  وتداخل  -اختالط 

بالتخ�س�ض. 

امل�سدر: الباحث اعتمادًا على املراجع)مارتني، 2007( )وزارة االأ�سغال،lane,1988( www.google( )1995()املدحجي ، 2008،عدن ، حلب (

3. التقنيات احلديثة واال�ستدامة يف املدن اليمنية القدمية: 
تتمت���ع املدن اليمنيه القدمية مبرونة كبرية متكنها من ا�س���تيعاب قدر كبري من التط����رات احلديثة والتالوؤم معها 
خا�س���ة و اأن ن�س���بة كبرية من هذه التقنيات ال تتطلب فراغات كبرية، وب�س����ء ذلك �س���تعمل هذه التقنيات على اإعادة 

اجلذب لهذه املدن، كما �ست�ساعد على حت�سني و�سعها وا�ستدامتها. 

3،1. اإمكانيات املدن اليمنيه القدمية: 
متتل���ك املدن اليمنيه القدمية العديد من العنا�س���ر واملك�ن���ات املعمارية والعمرانية التي ميك���ن ت�ظيفها اأو اإعادة 

ت�ظيفها ال�ستيعاب التقنيات احلديثة بهدف ال��س�ل اإىل ا�ستدامة حقيقية لهذه املدن ومن اأهم هذه االإمكانيات: 
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-الفراغات العمرانية )ال�ساحات، امليادين، املناطق اخل�سراء(. 
-التك�ينات العمرانية )احلارات ك�حدات تخطيطية اأ�سا�سية يف تك�ين املدينة( 

-املجم�عات العمرانية )القالع، االأ�س�ار، الب�ابات(. 
-املباين غري امل�ستغلة )تاأهيل، اإعادة ت�ظيف، حت�ير(. 

-املباين املهج�رة )اإعادة تاأهيل ، ت�ظيف(. 
-االأ�س�اق التجارية. 

-البي�ت الكبرية )بي�ت االأ�سر املمتدة الكبرية(. 
-احلمامات. 

3،2. اإمكانيات التقنيات احلديثة وال�ستدامة يف حت�سني واقع املدن اليمنيه القدمية: 
متر الب�سرية الي�م بتط�رات هائلة يف جميع املجاالت، وعلى عك�ض التط�رات التي مرت بها الب�سرية خالل تاريخها 
الط�يل فاإن هذه التط�رات قد ا�ستطاعت وخالل فرتة ق�سرية من الزمن حتقيق اإجنازات خارقة ويف جميع املجاالت، 
ومتكنت من جتاوز احلدود والدخ�ل اإىل اأعماق املجتمعات الب�سرية بل والدخ�ل اإىل كل بيت فيه و اإحداث تغيريات و�سلت 
اإىل اأدق التفا�سيل احلياتية لالإن�سان وملختلف االأعمار، ولبت احتياجات ال�سرائح ال�سكانية املختلفة، واأثرت على اخلدمات 
واملرافق املعروفة، وظهرت جمم�عة من ال��سائل واخلدمات التي اأدت اإىل حت�سني واقع االأداء الب�سري وب�سكل ملح�ظ. 

3،2،1. اأهم التطورات التقنية احلديثة:)نوفل، 2001(
متثل ث�رات العل�م مبجاالتها املختلفة اأهم التط�رات التي برزت عامليًا خالل العق�د االأخرية واأهم هذه الث�رات هي: 

-الث�رة املعل�ماتية: وهي الث�رة التي حطمت حاجز اللغة وحاجزي الزمان واملكان. 
-الث�رة االقت�سادية: وهي ث�رة ترتبت على املعل�ماتية يف عامل االأ�س�اق وروؤو�ض االأم�ال والت��سع يف ربط االقت�ساد 

العاملي ب�سبكة واحدة. 
-الث�رة التكن�ل�جية: وهي التزايد املت�سارع يف عاملي التكن�ل�جيا والت�سنيع يف جميع املجاالت. 

وتعترب تكن�ل�جيا املعل�مات هي االأكرث تاأثريًا على جممل الن�س���اطات االإن�سانية ومن اأهم مظاهرها الث�رة الرقمية 
وال�سبكة العنكب�تية )االإنرتنت(. 

3،2،2. التطورات التقنية وتلبية املتطلبات الإن�سانيةيف املدينه اليمنيه: 
لالإن�س���ان جمم�عة من املتطلبات واالحتياجات ترافقه عرب االأزمان وتتم تلبيتها بح�س���ب اإمكانيات وظروف وبيئة 
املجتمع وتتمثل اأهم املتطلبات االإن�س���انية يف ال�سكن والعمل والراحة و اخلدمات وامل�ا�سالت والرتفيه، وقد ا�ستطاعت 
مدينتي �سنعاء و�سعدة  تلبية ذلك من خالل مك�ناتهما، غري اأن هاتني املدينتي مرتا مبرحلة تط�رات )الن�سف الثاين 
من القرن الع�س���رين( مل ت�ستطعا معها ا�س���تيعاب التط�رات التي فر�ستها تلك املرحلة ب�سبب حمدودية احليز املكاين 
الذي ت�س���غله هاتني املدينتي باالإ�س���افة اإىل اأ�س���ل�ب البناء املرتا�ض الذي مييزهما وي�س���تغل جميع امل�س���احات البنائية 
فيهما، ومع نهاية القرن الع�سرين وبداية القرن احلادي والع�سرين ظهرت تط�رات تقنية حديثة ا�ستبدلت العديد من 
اخلدمات املعروفة بخدمات رقمية حديثة ال تعتمد احليز والتقارب املكاين ك�س���رط ل�ج�دها ومن اأهم هذه اخلدمات 
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التعليم، ال�سحة، الرتفية، وبع�ض االأعمال االإدارية. 
اإن مدينتي �س���نعاء و�سعدة اللتان تت�س���ابهان يف كثري من مك�ناتهما  ميكنهما ا�ستيعاب التط�رات التقنية احلديثة 

من خالل مك�ناتهما احلالية. كما يظهر يف اجلدول رقم )4 (  

3،2،3. التطورات التقنية واحلفاظ العمراين يف املدينة اليمنية)�سنعاء ،�سعده(: 
تلعب التط�رات التقنية احلديثة ويف مقدمتها التقنيات الرقمية دورًا كبريًا يف امل�ساعدة على ر�سد وت�ثيق واإجناز 
ا�سرتاجتيات احلفاظ بكفاءة ودقة عالية و�سرعة متناهية ويف خمتلف مراحل احلفاظ العمراين)اإ�سحاق،2007( ويف 
االآونة االأخرية اأت�س���ع نطاق االهتمام بالرتاث املعماري والعمراين لي�س���مل جمم�عات اأو اأحياء كاملة من خالل برنامج 
GIS للم�س���اعدة يف تقدمي كافة املعل�مات الالزمة وال�س���رورية لهذه املناطق)املد حجي، 2009(.وميثل ال�س���كل رقم 

)7( التط�رات التقنية واحلفاظ العمراين يف املدينة اليمنية)�سنعاء ، �سعده(.
جدول رقم )4( التط�رات التقنية وتلبية املتطلبات االن�سانية يف مدينتي �سنعاء و�سعدة  

االإمكانيات  املت�فرة يف املتطلبات االإن�سانية 
مدينتي �سنعاء و�سعدة 

التقنيات احلديثة  
امل�ساعدة على 

اجلذب ال�سكاين  
واال�ستدامة 

طريقة املعاجلات  يف مدينتي �سنعاء و�سعدة 

ال�سكن املجهز واملريح 
ابنية �سكنيه برجية حتت�ي 

على جمم�عة كبرية من 
الغرف  امل�ظفة وغري 

امل�ظفة 

اجهزة الكرتونية ذكية 
ا�ستيعابها �سمن فراغات البيت ال�سكني يف الفراغات  

امل�ستخدمة اواعادة تاهيل الفراغات غري امل�ستخدمة  حاليا 
كمخازن احلب�ب وغرف احلي�انات 

امكانية التعامل مع االن�اع املختلفة للخدمات من داخل الفراغ ت�فر اخلدمات عن بعد 
ال�سكني عن بعد 

العمل 

ابنية �سكنية بفراغاتها 
اجهزة رقمية العديدة 

انظمة ات�ساالت 
�سبكة عنكب�تية 

اعادة ترتيب فراغات املنزل وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف 
العمل والت�ا�سل واجناز االعمال 

ابنية �سكنية كبرية 
اعادة تهيئة املباين ال�سكنية الكبرية املهج�رة واعادة ت�ظيفها مهج�ره

اعادة تاهيل املباين العامة واعادة ت�ظيفهامباين عامة 

اخلدمات 

اال�س�اق واملحالت الت�سوق 
التجارية امل�ج�دة 

- الت�س�ق عرب االعالم 
- االت بيع م�ؤمتتة 
- م�اقع البيع عرب 

االنرتنت 

- اعادة تاهيل ال�س�ق القدمي ون�سر اماكن البيع االيل 
- زيادة االمكانيات االعالمية يف الت�س�ق 

- زيادة م�اقع البيع عرب االنرتنت 

- وج�د ابنية مهج�رة ال�سحة 
- وج�د ابنية غري م�ظفة 

- ا�ست�سارات طبية 
عن بعد 

- ت�سخي�ض املر�ض و 
ت��سبف العالج عرب 

االنرتنت 
- �سجالت طبية ، 
�سيدليات م�ؤمتتة 

-تاهيل املباين املهج�رة 
- اعادة ت�ظيف االبنية غري امل�ظفة 

- ت�زيع ال�سيدليات امل�متتة يف اجزاء خمتلفة من املدينة 
-اال�ست�سارات الطبية و الت�سخي�ض والت��سيف عن بعد 

التعليم 
- وج�د مدار�ض 

- وج�د مباين مهج�رة 
- وج�د مباين غري م�ظفة 

- تعليم عن بعد 
- ا�ستدي�هات بث 

تعليمي
- م�اقع تعليمية على 

االنرتنت 

- حتديث املدار�ض امل�ج�دة 
- تاهيل مباين وت�ظيفها 

- اعادة ت�ظيف مباين كمدار�ض 
- التعليم عن بعد 

الدارة 
واخلدمات 

- وج�د مباين قدمية 
مب�اقع خمتلفة داخل 

املدينة 
- القلعة – الق�سلة 

- االنظمة االلكرتونية 
- التعامل عرب الهاتف 

و�سبكة االنرتنت 
- االنظمة البنكية 

االكرتونية 
- احلك�مة االلكرتونية 

اختيار جمم�عة من املباين واعادة تاهيلها وتزويدها بانظمة 
الكرتونية و�سبكات انرتنت ت�ساعد على االعمال االدارية 

واجناز االعمال عرب ال�سبكة 
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االإمكانيات  املت�فرة يف املتطلبات االإن�سانية 
مدينتي �سنعاء و�سعدة 

التقنيات احلديثة  
امل�ساعدة على 

اجلذب ال�سكاين  
واال�ستدامة 

طريقة املعاجلات  يف مدينتي �سنعاء و�سعدة 

املوا�سالت 

- �ساحات خارجية امام 
اب�اب املدينة وال�س�ر 

- ال�س�ارع والطرق واالأزقة 
- ال�ساحات وامليادين         

- ال�س�ارع املحيطة 

- االت�ساالت عرب 
ال�سبكة العنكب�تية 

- اخلدمات عن بعد   
) ت�سل اىل املنزل ( 

كثافة احلركة �ستك�ن اخف نظرا لعدم التنقل التقليدي 
لالعمال وق�ساء احلاجات وميكن ا�ستخدام: 

-ال�س�ارع باملدينة
- امل�اقف اخلارجية 
- ال�ساحات وامليادين 

- الطرق الداخلية الغرا�ض التخدمي 

الرتفية 

- ال�ساحات 
- الب�ساتني 

- املناطق اخلارجية 
- الت�س�ق 

-ا�ست�دي�هات البث 
اله�ائي للمادة 

الرتفيهية 
- اجهزة الفيدي� 

املربجمة 
- ا�ستدي�هات 

الت�سجيل 
- م�اقع ترفيهة على 

االنرتنت 
- اال�س�اق احلديثة 
- املراكز التجارية 

- اعادة تاهيل ال�ساحات والب�ساتني 
- اعادة تاهيل اال�س�اق واخلانات باال�سافة اىل املناطق 

املحيطة باملدينة 
- ا�ستخدام و�سائل الرتفيه احلديثة من املنازل او االماكن 

العامة 

امل�سدر :الباحث اعتمادا على املراجع) ن�فل ،2001( ،) الط�يل ،2000 (

�سكل )7( التط�رات التقنيه واحلفاظ العمراين يف املدينه اليمنيه)�سنعاء،�سعده()اإ�سحاق، 2007( )املدحجي،2009(
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3،2،4. التطورات التقنية وحت�سني العمران يف املدينه اليمنيه)�سنعاء ،�سعده(: 
ت�س���كل التقنيات احلديثة يف ال�قت الراهن عاماًل مهمًا و اأ�سا�س���يًا يف حت�سني العمران يف املدن من خالل االهتمام 
بالعنا�س���ر احل�س���رية وتط�ي���ر اخلدمات واحلد م���ن التل�ث باالإ�س���افة اإىل تط�ي���ر ال�ظائف وتفعي���ل دور الفراغات 

العمرانية، وي��سح ال�سكل رقم )8( دور التط�رات التقنية يف حت�سني ال�اقع العمراين للمدن. 

�سكل رقم )8( التط�رات التقنية احلديثة وحت�سني ال�اقع العمران للمدينه اليمنيه )�سنعاء،�سعده()اإ�سحاق، 2007( )املدحجي، 2009(.

 4. اخلال�سة: 
رغم اأن املدن اليمنية القدمية )�سنعاء، �سعده( متتلك العديد من اخل�سائ�ض واملميزات، اإال اأنها مرت مبرحلة مل 
ت�س���تطع فيها تلبية املتطلبات االإن�س���انية احلديثة املتمثلة بال�سكن )وفق املتطلبات احلديثة( والعمل )االإدارية واملكتبية 
واملهنية والفنية( وامل�ا�سالت )و�سائل امل�ا�سالت احلديثة( واخلدمات )التعليمية، وال�سحية، والثقافية، واالجتماعية 
احلديثة( والراحة )الي�مية واالأ�س���ب�عية وال�سهرية(، مما اأدى اإىل النزوح التدريجي لل�سكان وعدم الرغبة يف العي�ض 
يف ه���ذه امل���دن، نظرًا لعدم ت�فر اخلدمات احلديثة فيها، وبالتايل تردي اال�س���تدامة فيها، غري اأن االإمكانيات الكبرية 
للتط�رات التقنية احلديثة التي ظهرت مع نهاية القرن املا�س���ي وبداية القرن احلايل �س���يجعل من املمكن حل العديد 
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من اإ�سكاليات هذه املدن وذلك من خالل االآتي: 
-ت�فري جميع املتطلبات االإن�سانية بال��سائل الرقمية ويف مقدمتها التعليم وال�سحة والتجارة والعمل االإلكرتوين. 

-امل�ساعدة يف اإجناز ا�سرتاتيجيات احلفاظ بكفاءة ودقة عالية و�سرعة متناهية ويف جميع مراحل احلفاظ. 
-حت�سني ال�اقع العمراين من خالل تط�ير اخلدمات وال�ظائف واحلفاظ على البيئة. 

وهذا �سيعمل على بل�رة ا�ستدامة حقيقية يف هذه املدن تتحقق فيها املحاور الرئي�سية لال�ستدامة )اجتماعيا، بيئيًا، 
اقت�ساديًا( وبتكامل عاملي التقنية واال�ستدامة �ستتمكن هذه املدن من حتقيق حياة م�ستقرة واآمنة ل�سكانها اجتماعيا 

واقت�ساديًا وبيئيًا. 

5. الت��سيات: 
تتقارب مدينتا �س���نعاء و�س���عدة تقاربا كبريا يف كثري من اخل�س���ائ�ض واملك�نات وكذلك امل�ساكل التي تعاين منها 

هاتان املدينتان لذا فقد ت��سل البحث اىل جمم�عة من الت��سيات امل�سرتكة للمدينتني اهمها االآتي:
اجتماعيا: 

-�س���رورة درا�سة ال��سع الراهن ملدينتي �سنعاء و�س���عدة القدميتني وب�سكل تف�سيلي دقيق بهدف اعادة تاهيلهما 
واعادة الت�ظيف بح�سب احلاجة مع اال�ستفادة من التط�رات احلديثة املختلفة يف الدرا�سات والتحليل واملعاجلات 

 ( PCL،GIS (
-ا�س���تغالل ال�س���احات وامليادين والب�س���اتني واملباين املهج�رة، واإعادة ت�ظيفها للن�س���اطات ال�س���كانية وتزويدها 

بال��سائل التقنية احلديثة الالزمة.
-ت�فري  اخلدمات االإلكرتونية يف جميع االأحياء واحلارات )ال�سبكات واالأجهزة(.

-تط�ير خدمات التعليم وال�سحة على ا�سا�ض اال�ستفادة من التط�رات احلديثة يف هذه املجاالت. 
-تط�ي���ر اخلدمات االإدارية وف���ق حك�مة الكرتونية متكاملة للمدينة واالحياء )�س���نعاء( اأو احلارات  )�س���عدة( 

ك�حدات ادارية.
-حم� االمية التقنية تدريجيا لدى �سكان مدينتي �سنعاء  و�سعدة القدميتني  ولل�سرائح ال�سكانية املختلفة ليتمكن 

ال�سكان من التعامل مع التقنيات احلديثة ب�سه�لة.

بيئيا: 
-املحافظة قدر االإمكان على ن�سب ا�ستخدام االأرا�سي داخل املدينتني. 

-تفعيل دور الب�ساتني كمتنف�سات ومناطق راحة لل�سكان واالهتمام بها و�سيانتها. 
-الغاء ال�ظائف املل�ثة كمحارق الط�ب ومدابغ اجلل�د ونقلها اىل مناطق بعيدة، وت�ظيف اماكنها لعنا�سر خدمية 

خمتلفة تعتمد التقنيات احلديثة.
-تنظيم املرورالكرتونيا والتقليل ما امكن من املرور االيل للحماية من التل�ث.

-تق����م اجلهات ذات العالقة باعداد برنامج متكامل يعتمد على ا�س���تخدام التقني���ات احلديثة للتط�ير واملراقبة 
ومنع التعديات داخل وح�ل املدينتني.
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اقت�ساديا: 
-ت�ظيف امكانيات املدينتني من املباين واملعامل املختلفة )قالع، بي�ت، اأ�س�ار، اأب�اب، اأ�س�اق، خانات( وبا�ستخدام 

ال��سائل احلديثة، اليجاد فر�ض عمل خمتلفة لل�سكان وتقليل البطالة.
-ا�س���تحداث مراكز ون�ادي ومعاهد تدريبية وتاهيلية ت�س���تخدم ال��س���ائل التقنية احلديثة تنت�سر داخل املدينتني 

تق�م بالتدريب والتاهيل لل�سكان والعاملني ليتم  ا�ستيعابهم يف �س�ق العمل.
-تن�سيط اجل�انب االقت�سادية املختلفة التجارية واحلرفية والتقنية لت�فري متطلبات ال�سكان وكذلك فر�ض عمل خمتلفة 

لهم.
تخطيطيا: 

-ا�ستخدام تقنيات GIS يف الت�ثيق والدرا�سات التحليلية لعر �ض امل�ساكل وحتليلها وحلها.
-درا�س���ة االحي���اء او احلارات ال�س���كنية ك�ح���دات تخطيطي���ة مكتملة البيان���ات والتجهيزات على �س���كل خرائط 

بيانات.
) WMAN ( ) MAN ( تزويد املدينتني ب�سبكة بنية تقنة حتتية متط�رة-

-اإزالة اال�س���تحداثات التي وجدت يف مراحل زمنية خمتلفة لتلبية متطلبات ال�سكان و�س�هت �سكل وخمطط وبيئة 
املدينتني )مدر�س���ة احلمريي �س���نعاء( )امل�ست�س���فى اجلمه�ري �س���عدة( والتي ان�س���ات على ح�س���اب ال�ساحات 

والب�ساتني، واعادة ال�ظائف ال�سابقة لها مع جتهيزها وانارتها بطرق حديثة ت�ساعد على التح�سني العمراين.
-�سرورة احلفاظ على املدينتني وباأحدث الطرق والتقنيات احلديثة بالتزامن مع التط�ير والتح�سني العمراين.

-تفعيل دور الفراغات املادية بالتقنيات وال��سائط واخلدمات الرقمية. 
-تنظيم املرو الكرتونيا لتقليل زمن وتكلفة الرحالت وازالة الع�ائق التي تعرت�سها.

اعالميا: 
-ن�سر ال�عي لدى ال�سكان ) با�ستخدام ال��سائل االعالمية املختلفة ( باهمية مدينتي �سنعاء و�سعدة القدميتني، 

واالمكانيات، احلديثة يف احلفاظ واال�ستدامة فيهما.
-تن�سيط اجلانب االعالمي بال��سائل التقنية احلديثة املختلفة لالعالن والتعريف والت�جية كالف�سائيات واالنرتنت 
وال�سا�س���ات والتلف�نات املحم�لة وال�سحف االلكرتونية والربو�س�رات، باالإ�س���افة اىل ال��سائل التقليدية املرئية 

وامل�سم�عة واملقروءة.
قانونيا:

-اإعادة النظر يف ق�انني البناء والتخطيط واحلفاظ اعتمادا على التقنيات احلديثة.
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Abstract
Old Yemeni cities such as Sana’a and Sa’ada own a wide heritage which covers 
architect, construction and  civilization issues. Through the years, these cities were 
able to provide different human necessities for their populations. Due to the intervene 
of new development especially those related to social and economical fields in the 
latest decades; however,  have introduced more human obligations which made certain  
percentage of the population to migrate their old residencies and to settle in the new 
sectors of  the cities where they can get all needs which were not easy to get in the old 
cities. On the other hand, new settlers made a reverse migration from new cities to old 
ones. Those new settlers were found not appreciating the value of such old traditional 
cities. The problem of these cities is still remaining and requiring resolutions to help 
in reserving their status and attitude, and that is by the realization of their population 
prevailing obligations, developing construction together with the reservation of 
architectural heritage. This is the point of this research. The life and vitality of old 
cities can be attained through the incorporation of modern techniques, as a scientific 
product, with the sustainability which represents the environmental and cultural accu-
mulation in order to change these cities from uncomfortable cities to attractive cities in 
addition to preserving the architecture heritage . 
The aim of the research is to understand the capabilities of the modern technologies 
to preserve sustainability, to fulfil the modern requirements to the population and to 
preserve the urban heritage of these cities. 
To comply with this goal , the methodology of the research depend on the analytical 
study of the present situation of the old cities ( Sana’a and Sa’adah ) in addition to the 
consideration of the capabilities being offered by the modern technologies in support-
ing urban sustainability and preservation of architectural heritage that satisfy modern 
human requirements in conjunction with focusing on the fundamentals of these cities 
so as to reach, at end, to certain conclusions and recommendations. 




