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ملخ�ص

بالرغ ��م من متيز امل�س ��كن التقليدي اليمني باخل�صو�ص ��ية والتنوع ،و�إعطاءه مث�ل ً�ا رائع ًا للت�أثري املتبادل بني الإن�س ��ان والبيئة
املحيطة – مما يعترب تطبيق ًا مبكر ًا ملفاهيم اال�ستدامة � -إال �أن العوملة وما �صاحبها من تطور تقني وم�ستحدثات يف طرق العي�ش
�ألقت بظاللها على القيمة التاريخية واحل�ض ��ارية للموروث العمراين ب�ص ��ورة عامة وعلى واقع العمارة ال�سكنية ب�شكل خا�ص ،
فالأزمات االقت�ص ��ادية و�سرعة النمو ال�سكاين وتبني املمار�سات العمرانية لنماذج م�ستحدثة تغفل القيم البيئية -االقت�صادية
املوروثة ،كانت العوامل الرئي�سة يف ظهور وتفاقم م�شكلة احل�صول على امل�سكن املنا�سب وما �صاحبها من تزايد حلاالت البناء
الع�ش ��وائي وانت�ش ��ار ظاهرة التلوث البيئي العمراين وتدين م�س ��توى تلبية العمارة – وخ�صو�ص� � ًا امل�س ��كن – للمتطلبات البيئية
الأ�سا�س ��ية .ت�أتي �أهمية الدرا�س ��ة يف حماولة البحث عن �آليات حتقيق وتطوير املعاجلات االقت�ص ��ادية– البيئية يف امل�سكن من
خالل �إعادة �إحياء التقنيات املوروثة القابلة لال�س ��تمرار والتطبيق من جهة ،وتفعيل املبادئ والقيم امل�ستدامة الأكرث ان�سجاما
واخل�صو�صية املحلية من جهة �أخرى.
تهدف هذه الورقة التي تنهج املنهج الو�ص ��في التحليلي املقارن من خالل الدرا�س ��ات التحليلية والبحث امليداين لقطاع ال�سكن
– وخ�صو�ص� � ًا من الناحية االقت�ص ��ادية -البيئية  -ودرا�سة العوامل امل�ؤثرة يف اقت�صادية امل�سكن � ،إىل حتديد وتطوير �أ�ساليب
ت�ساعد يف حتقيق االقت�صادية تتنا�سب مع الظروف البيئية واالجتماعية وتقنيات البناء يف اليمن .نتائج البحث ت�شمل تو�صيات
نظري ��ة و�أ�س ��اليب ت�ص ��ميمية ت�س ��هم يف تفعيل وتطوي ��ر التقنيات املحلية لتحقيق اقت�ص ��ادية امل�س ��كن مبا ين�س ��جم و مفاهيم
اال�ستدامة املعمارية.
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املقدمة:

ا�ش ��تهر اليمني ��ون من ��ذ القدم بقدرتهم وبراعته ��م يف جمال البناء والعم ��ارة ،واعتمادهم على �أنف�س ��هم يف توفري
ال�س ��كن املنا�سب �س ��واء يف املناطق احل�ض ��رية �أو الريفية وتنظيمهم عملية البناء والإدارة والتمويل ب�شكل ذاتي ،حيث
تعترب امل�ستوطنات الب�شرية القدمية واملوجودة حاليا يف العديد من املدن اليمنية مثل �صنعاء و�شبام وغريها خري دليل
على متيز املوروث اليمني يف جمال البناء وخا�ص ��ة البناء ال�س ��كني� ،إال �أن العقود الثالثة املا�ضية �شهدت تنامي م�شكلة
الإ�سكان يف اليمن -كما هو احلال يف معظم دول العامل الثالث -ف�أ�صبح احل�صول على م�سكن منا�سب يلبي احتياجات
الأ�س ��رة من ال�ص ��عوبة مبكان نظر ًا للظروف االقت�ص ��ادية املتقلبة ،وحمدودية الدخل ل�ش ��ريحة كبرية من املواطنني،
واالرتفاع املت�سارع يف �أ�سعار الأرا�ضي ،و�سرعة النمو ال�سكاين الطبيعي.
و�إذا كان التطور الذي ي�ش ��هده العامل والذي يتزامن مع امل�ش ��اكل االقت�ص ��ادية والبيئية قد حذا يالعديد من الدول
املتقدمة ال�س ��عي نحو حتقيق فكرة العمارة امل�ستدامة وامل�س ��كن االقت�صادي وظهرت العديد من الأفكار والنظريات يف
هذا املجال  ،ف�إنه ويف الظروف اليمنية �أ�ص ��بح تطوير �أ�س ��اليب حتقق االقت�ص ��ادية يف امل�سكن من الأولويات ،وبات من
ال�ض ��روري البحث عن حل ��ول واقرتاحات عملية من خالل حمورين �أ�سا�س ��يني ،يتمثل �أولهم ��ا يف الإفادة من التجارب
والتطبيقات العاملية يف هذا ال�سياق� ،أما املحور الثاين فيت�ضمن العودة �إىل املوروث العمراين الزاخر بغية ا�ستخال�ص
وتنقيح التقاليد املعمارية البيئية-االقت�ص ��ادية القابلة للتطور واال�س ��تمرارية  ،وهذا ما يرتكز عليه مو�ضوع الدرا�سة،
من خالل تناول مفهوم التي�س�ي�ر يف امل�س ��كن ،والتعرف على الأ�س ��اليب واملعاجلات التي �أ�سهمت يف اقت�صادية امل�سكن
التقليدي ،بهدف تطوير مفاهيم وتقنيات تتنا�سب مع الظروف البيئية واخل�صو�صية االجتماعية.
ولتحقيق �أهداف الدرا�س ��ة ي�س ��تخدم البحث منهجية الدرا�س ��ات التحليلية الو�ص ��فية ،وينق�س ��م البحث �إىل �أربعة
�أجزاء ،ي�ضم اجلزء الأول مدخل نظري عن مفهوم امل�سكن االقت�صادي والتي�سري يف امل�ساكن ،بينما ي�ضم اجلزء الثاين
و�ضع الإ�سكان يف اليمن ،اجلزء الثالث ي�شمل �إ�شكالية البحث ،ويختتم بالنتائج والتو�صيات يف اجلزء الرابع.

 .1االقت�صاد والتي�سري يف امل�سكن:

امل�س ��كن االقت�ص ��ادي هو ذلك امل�س ��كن الذي يحقق امل�ص ��الح ال�ض ��رورية للفرد و�أ�س ��رته وي�س ��د احلد الأدنى من
احتياج ��ات الأ�س ��رة من امل� ��أوى وبتكلفة معقولة تتنا�س ��ب ودخله ��ا على املدى احلايل وفى امل�س ��تقبل املنظ ��ور ،وتكمن
االقت�ص ��ادية يف امل�س ��كن يف توفري احتياج الأ�س ��رة من الفراغ الذي يحقق لها االرتياح البيئي واالجتماعي ويتنا�سب مع
ظروفها االقت�ص ��ادية بحيث ي�ضمن �سهولة وانخفا�ض تكلفة الت�ش ��ييد ،والت�أثيث ،والت�شغيل ،وال�صيانة ،وت ّعرف وظيفة
امل�س ��كن الأ�سا�س ��ية يف التحليل الوظيفي لدرا�سات هند�سة القيمة على �أنها �إيواء �ش ��خ�ص �أو �أ�شخا�ص مب�ستوى حمدد
من اجلودة ،هذا الإيواء يقت�ض ��ي من امل�سكن حتقيق الوظيفة الأ�سا�سية كم�سكن وهي وظيفة م�شرتكة بني النا�س وعرب
املكان والزمان� ،إال �أن الوظيفة الأ�سا�س ��ية ملحق بها وظائف �ض ��رورية و�أخرى مرغوبة ،وهذه الوظائف جمتمعه تلبي
الن�شاطات التي ي�ؤديها �ساكنُ امل�سكن.
ونظ ًرا للتغريات االجتماعية واالقت�ص ��ادية التي �أثرت ب�ش ��كل كبري على كافة جوانب احلياة يف القرن احلايل؛ فقد
بات من املهم االجتاه نحو تطبيق مفهوم التي�س�ي�ر يف ال�س ��كن ،وتبني االجتاه نحو حتقيق ما ي�س ��مى بامل�س ��كن املي�س ��ر،
وامل�س ��كن املي�س ��ر هو امل�س ��كن الذي يحقق متطلبات الأ�س ��رة دون زيادة �أو نق�ص ��ان ويف حدود �إمكانات وم�س ��توى دخل
الأ�س ��رة ،مبا يوفر لهم الهدف الأ�سا�س ��ي من امل�سكن وهو ال�س ��كينة واالطمئنان ،من دون وجود م�شاكل ت�ؤرقهم؛ ب�سبب
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نق�ص �شيء يف امل�سكن �أو زيادة �أ�شياء عن احلاجة ت�سبب عب ًئا يف اال�ستخدام وم�شاكل يف الإنفاق عليها ،وميتد مفهوم
التي�س�ي�ر يف امل�س ��كن لي�ش ��مل كل اجلوانب تقري ًبا؛ بد ًءا من قطعة الأر�ض ومرو ًرا بعنا�ص ��ر ومكونات امل�س ��كن ،وطريقة
ومواد بنائه ،وحتى التجهيزات املختلفة( .ح�سن)2004 ،

ال�شكل رقم ( .)1العنا�صر امل�ساهمة يف �إيجاد امل�سكن املي�سر ( امل�صدر :باهمام)2003 ،

 .2و�ضع قطاع الإ�سكان يف اليمن :

اليمن �إحدى الدول الأكرث فقر ًا يف العامل ،وغالبية ال�سكان تعاين ب�شكل �أ�سا�سي من امل�شكلة ال�سكنية فارتفاع �أ�سعار
الأرا�ض ��ي ومواد البناء و�أجور العمالة مقابل تدين الأجور واملرتبات ً
متثل عائق ًا حقيقي ًا �أمام غالبية ال�س ��كان ،وت�ش�ي�ر
درا�س ��ات العمارة ال�س ��كنية املعا�ص ��رة يف اليمن �إىل العديد من الأخطاء وال�س ��لبيات يف �سيا�س ��ات الإ�سكان وتطبيقات
البناء والعمران والتي �أ�س ��همت يف خلق م�أزق �س ��كني ي�ش ��مل الأرا�ض ��ي الالزمة لبناء م�س ��اكن جديدة ،وعدم مالئمة
تكوين القطاع ال�س ��كني للخ�صو�ص ��يات االجتماعية ال�س ��كانية ،ومبادئ التكوين ال�س ��كني للع ��ادات املحلية واملتطلبات
االقت�ص ��ادية وطبيع ��ة الظروف البيئية املناخي ��ة .كما �أن �أحد تل ��ك العوامل يتمثل يف عدم مراع ��اة التجربة املعمارية
العاملية –وخ�صو�ص ًا جتارب �إقالل الكلفة -بالقدر الكايف( .امل�ؤلف)2002 ،
ووفق ًا للتعداد العام للم�ساكن وال�سكان واملن�ش�آت للعام  ،1994ف�إن عدد الأ�سر بلغ � 2,255,053أ�سرة ،وعدد امل�ساكن
بلغ  2,192,458م�سكن يف عموم اليمن .وقد يبدو من تلك الأرقام �أنه ال يوجد نق�ص كبري يف عدد امل�ساكن� ،إال �أن هناك
حوايل ن�سبة  %15من امل�ساكن ميكن اعتبارها غري م�ؤهلة لتكون م�ساكن �صاحلة لل�سكن ،حيث تعاين من تدهور �أو انعدام
اخلدمات ال�ض ��رورية مثل املياه والكهرباء والت�صريف ال�صحي بالإ�ض ��افة �إىل تدهور البيئة ال�سكنية من حيث التهوية
وقلة عدد الغرف و�ض ��عف البناء من الناحية الإن�ش ��ائية ورداءة مواد البناء امل�س ��تخدمة(.تقرير امل�ستوطنات)1996 ،
ومنخاللالدرا�سةال�سكانيةللجمهوريةاليمنية(حقالن� )2003،أمكنت�صنيفامل�سكنفيها�إىلثالثة�أ�صنافرئي�سة:
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 2.1.امل�سكن ال�شعبي:
يرتكز يف املناطق الريفية ذات الدخل االقت�ص ��ادي املحدود ،وبع�ض املناطق الع�شوائية داخل املدن ،ويكون حمدود
امل�س ��احة ،ويبنى يف الغالب كمرحلة م�ؤقتة ووفق ًا لنظام �إن�ش ��ائي ب�س ��يط يتمثل يف اجلدران احلاملة املكونة من الطوب
الأ�س ��منتي (غالب ًا) ،وهذا النوع يكاد ال يفي باحتياجات الأ�س ��رة ب�سبب تردي ظروفه االقت�صادية و البيئية من خالل
الرتكيز فقط على قلة التكاليف ،وغالب ًا ما يرتبط منط امل�س ��كن ال�ش ��عبي بظاهرة البناء الع�ش ��وائي ،فعادة ما ت�س ��مى
امل�ستوطنات غري الر�سمية بال�سكن الع�شوائي الرتباطه بالنمو غري القانوين من قبل �شرائح املجتمع الفقرية واملهم�شة،
حيث وجدت حاالت مت فيها ا�ستحداث �أحياء �سكنية ع�شوائية ب�أكملها خالل فرتات زمنية ق�صرية وغالب ًا ما يتم البناء
يف فرتات الليل يف حماولة لفر�ض واقع �أمام ال�سلطات( .ال�شكل رقم .)2

ال�شكل رقم (.)2مدينة الليل يف �صنعاء كنموذج للم�ساكن الع�شوائية (امل�صدر :ال�شوربجي)2007 ،

 2.2.امل�سكن التقليدي:
ترتكز امل�س ��اكن التقليدية يف مراكز املدن القدمية ،وتتميز مبالئمته ��ا لنمط احلياة الإجتماعية والظروف البيئية
واالقت�صادية يف العموم كما تتنوع املعاجلات العمرانية بتنوع الأقاليم (كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم � ،)1إال �أن هذا
ال�ص ��نف �أهم ��ل مع ظه ��ور متطلبات حياتية ووظيفية جديدة تفتقر �إليها تلك امل�س ��اكن ،كم ��ا �أنها وبحكم متركزها يف
املدن التاريخية ذات ال�شوارع ال�ضيقة التي ال تتنا�سب واحلركة املرورية احلديثة ،عدى عن خ�ضوعها لقوانني احلفاظ
العمراين واملحددات يف التو�سع والرتميم واال�ستعمال� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع كلفة بناء البيت التقليدي (ال�سيما الربجي)
والذي يتناغم ومبد�أ امل�س ��كن النواة ،ويعترب امل�س ��كن النواه احد الأفكار الناجحة للم�ش ��اركة الفعلية مل�ستخدم الوحدة
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حيث ت�س ��مح هذه الفكرة مب�ش ��اركة الأفراد يف اتخاذ قرارات مب�س ��اعدة الفنيني والأخذ مب�ش ��ورتهم .وعلي امل�ش ��ارك
اختيار امل�ساحة املالئمة له ،وتختلف احتياجات امل�ستخدمني من بيئة لأخري .ففي املناطق الريفية مثال يف�ضل ال�ساكن
�أن ميتد امل�سكن �إيل الأوالد والأحفاد فيمتد امل�سكن النواه ر�أ�سيا و�أفقي ًا(.اجليزاوي .)2003 ،
جدول رقم ( .)1تنوع امل�ساكن ومعاجلاتها التقليدية بتنوع الأقاليم البيئية يف اليمن (الغزايل)2008،
�إقليم املرتفعات الو�سطى

�إقليم ال�سهول ال�ساحلية

الإقليم �شبه �صحراوي

�إقليم اله�ضبة ال�شرقية

الواجهة الرئي�سية

املنطقة
املناطق املحيطة

تهامة
ال�شريط ال�ساحلي

الرتبة

�سهل �ساحلي (رمل  ،تراب)

مواد البناء

الآجر،الطني ،ق�ش ،ق�صب

املرتفعات الو�سطى
�إب  ،جبلة � ،شهارة
القرى املحيطة ب�صنعاء
�أح� �ج ��ار � �ص �خ��ري��ة (ب ��ازل ��ت ،
�صخور ،تراب (بازلت  ،جريانيت)
جرانيت)
احلجر ،الطوب املحروق ،الطني

احلجر

وادي ح�ضرموت
مدن وقرى وادي ح�ضرموت

رملة ال�سبعتني
�صعدة ،اجلوف ،م�أرب

ترابية

ترابية

الطوب املجفف (املدر)الطني،
النورة

الطني

م�غ�ل��ق وال �ت��و� �س��ع ب��االجت��اه
م �ف �ت��وح ع �ل��ى ف� �ن ��اء داخ �ل��ي
مغلق والتو�سع باالجتاه الر�أ�سي مغلق والتو�سع باالجتاه الر�أ�سي
مغلق والتو�سع باالجتاه الر�أ�سي
منط البناء للمبنى ال�سكني
الر�أ�سي
والتو�سع باالجتاه الأفقي
منزل برجي
منزل برجي
منزل برجي
منزل برجي
منزل ذو فناء
النوع
 5-2دور
 8-3دور
 5-2دور
 8-3دور
دور واحد
عدد الطوابق
الواجهة الرئي�سية تطل على الواجهة الرئي�سية تطل على ال�شارع ال��واج�ه��ة الرئي�سية تطل على الواجهة الرئي�سية تطل على الواجهة الرئي�سية تطل على
ال�شارع �أو ال�ساحة
ال�شارع �أو ال�ساحة
ال�شارع �أو ال�ساحة
الفناء الداخلي
�أو ال�ساحة والواجهة اخللفية تطل
�إطاللة الواجهات
على الب�ستان

الزخارف اخلارجية

ال��زخ��ارف الهيكلية (ب ��ارزة ال� ��زخ� ��ارف ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة – ب� ��ارزة
وغائرة) تزداد بكثافة لتغطي وغائرة – تتو�ضع بني الأدوار وحول
الفتحات ويف نهاية املبنى
الواجهة الرئي�سية

التكوينات اللونية

تظهر املواد ب�ألوانها الطبيعية تظهر امل���واد ب��أل��وان�ه��ا الطبيعية
مع تك�سية بع�ض املباين بليا�سة فالأحجار تظهر ب�ألوانها املتعددة
 .الآج��ر بلونه الأح�م��ر الإرج��واين
النورة البي�ضاء.
مع ا�ستخدام اجلب�س بلونه الأبي�ض
حول الفتحات وتغطية الزخارف

ال� ��زخ� ��ارف ال�ه�ي�ك�ل�ي��ة ب� ��ارزة
وغ��ائ��رة ت�ت��و��ض��ع ب�ين الأدوار الزخارف عبارة عن �إطارات
وحول الفتحات ويف نهاية املبنى حول النوافذ .والواجهة خالية
من اي زخارف �أخرى .
ب�أ�شكال ب�سيطة ل�صعوبة ت�شكيل
الأحجار .
ت� �ظ� �ه ��ر امل � � � ��واد ب� ��أل ��وان� �ه ��ا
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة،ال �ط��وب املجفف
تظهر الكتل ب��ال�ل��ون الطبيعي
يظهر بلونه الرتابي للمبنى مع
للأحجار امل�ستخدمة
ا�ستخدام اجلب�س بلونه الأبي�ض
حول الفتحات

ال� � ��زخ� � ��ارف ع � �ب� ��ارة عن
�إط � � � ��ارات ب �� �س �ي �ط��ة ح��ول
ال �ن��واف��ذ  ,ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ح��زام (�شريط) يو�ضع يف
نهاية املبنى
ت �ظ �ه��ر امل � � ��واد ب���أل��وان��ه��ا
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ال �ط�ين يظهر
باللون الرتابي مع ا�ستخدام
اجلب�س بلونه الأبي�ض حول
الفتحات ويف نهاية املبنى

 2.3.امل�سكن احلديث:
وميكن ت�صنيفه �إىل �شقة �سكنية وفيال كما يلي:
	• ال�ش ��قة ال�س ��كنية :يختلف حجم ،وم�ستوى ال�شقق باختالف م�س ��احة الأر�ض وموقعها ونوعية الت�شطيبات واملرافق
املتوفرة فيها� ،إال �أن �أغلب �أمناط ال�ش ��قق ال�س ��كنية ال تن�سجم مع الثقافة االجتماعية حيث ي�سكن ال�شقق يف الغالب
ذوي الدخل املحدود و�شرائح املجتمع الغري مرتبطة بالعادات والتقاليد ب�شكل وثيق ،ولكن ونظر ًا لعدم القدرة على
بناء منزل م�س ��تقل الرتفاع تكلفة البناء بد�أ العديد يف تقبل فكرة ال�س ��كن يف �ش ��قق �ضمن عمارات  ،بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن هدم بع�ض املنازل القدمية يف مناطق قريبة من مراكز املدن ،وا�س ��تغالل الأرا�ض ��ي من قبل امل�ستثمرين
يف بناء عمارات �سكنية ،يعمل على ت�شجيع ال�سكن يف تلك العمارات لال�ستفادة من قربها من مركز املدينة.
	•الفلل ال�س ��كنية :تختلف م�س ��احات الفيال ب�أختالف م�س ��احة الأر�ض املقامة عليها مقارنة بالظروف االقت�ص ��ادية
والإجتماعي ��ة للمالك ورغبة الأ�س ��رة ،ومن خالل مراجعة املخططات ال�س ��كنية املختلفة تبني �أن م�س ��احات معظم
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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الأرا�ض ��ي التي تقام عليها الفيالت ترتاوح مابني  250م� 2إىل  900م 2ويف بع�ض املخططات ت�ص ��ل م�ساحة الأر�ض
�إىل ما يزيد عن  3000م 2يف تناق�ض وا�ضح مع واقع �أزمة الإ�سكان يف اليمن.

�شكل رقم ( .)3عمارات ت�ضم �شقق �سكنية ال تن�سجم واخل�صو�صية املحلية

�شكل رقم ( .)4فلل �سكنية يف �صنعاء تو�ضح تراجع ت�أثري املوروث العمراين (امل�صدر :امل�ؤلف)

 .3عوامل حتقيق االقت�صادية يف امل�سكن التقليدي:

. 1.3العوامل االجتماعية:
توافرت يف العمارة التقليدية اليمنية عرب التاريخ �س ��مة ال�س ��يطرة الكاملة لل�س ��كان على امل�س ��كن ،فاخل�صو�ص ��ية
النابعة من ن�ش ��وء امل�س ��كن وظيفي ًا وتكوينيا وفق� � ًا لالحتياجات الفعلية ومراعاة ظروف املوقع وا�س ��تخدام مواد البناء
املتوافرة حملي ًا ،ويف م�س ��اكن الأغنياء �أو الفقراء مثل الو�ض ��ع الإجتماعي قيمة �أهم من كلفة �أو وظائف امل�س ��كن ،ففي
كال احلالتني -مث ًال -مل ت�س ��تخدم كافة طوابق البيت ال�س ��كني الربجي ،وعلى عك�س ما ت�ش ��هده العمارة املعا�ص ��رة يف
اليمن من مفهوم اجتماعي يتمثل يف االحتياط للم�س ��تقبل و�إمكانات تغيري وظيفة امل�سكن م�ستقب ًال – وهو ما يزيد من
كلفة البناء -ف�إن امل�س ��كن التقليدي ن�ش� ��أ عن حاجة �سكنية بحتة (مع �أجزاء خم�ص�صة للتجارة �أحيان ًا) ،واملالحظ يف
�أمن ��اط الت�ص ��ميم احلالية �إن م�ؤثرات الذاكرة الفردية ولي�س اجلماعية هي امل�س ��يطرة ،حت ��ى نتج عن ذلك كثري ًا من
ا�ستحداث العنا�صر والفراغات املكلفة والت�ضخيم مل�ساحاتها مما �أوجد عنا�صر ال ت�ؤدي وظيفتها بكفاءة �أو ال ت�ؤدي �أي
وظيفة كالفراغات �أو امل�ساحات امليتة ،فالفراغات اخلا�صة بال�ضيافة يف معظم امل�ساكن املعا�صرة ت�شكل ما يقرب من
 %30من �إجمايل م�س ��احة امل�س ��كن بالرغم من تناق�ص ا�ستخدامها خ�صو�ص� � ًا يف املدن بظهور بدائل �أخرى كثرية مثل
ق�صور املنا�سبات والنوادي واملطاعم.
 .2.3العوامل الهند�سية (تخطيطية – ت�صميمية – �إن�شائية):
 .1.2.3املوقع وتق�سيمات الأرا�ضي:
يعترب التدرج العمراين �أحد ال�س ��مات التقليدية املحققة لتجان�س البيئة ال�سكنية يف البنية العمرانية اليمنية والذي
ي�شمل العنا�صر الرئي�سية التالية:
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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	•املنزل ال�سكني مب�ساحة حوايل 120-60م2
	•جمموعة البيوت ال�سكنية من  9-8منازل
	•ال�ساحة (امليدان)600-200 :م2
	•الطرق (ال�شوراع  ،طرق امل�شاة)  :بعر�ض  8-4م
	•الب�ستان1000-800 :م2
العن�صر املكون للحي ال�سكني جمموعة البيوت من  9-8منازل ،ويف بع�ض احلاالت يقل العدد �إىل  4منازل ل�صيقة
ببع�ضها البع�ض م�شكلة بذلك وحدة تخطيطية بنائية واحدة.)Al-Msani, 1993( .
التال�صق ال�شديد للمباين يف املدينة بدافع بيئي يتمثل يف حتقيق تظليل كثيف للمباين واملمرات والطرقات ،ودوافع
�أخرى اقت�صادية و�أمنية واجتماعية( .ال�شكل رقم .)5

�شكل رقم ( .)5مكونات الن�سيج احل�ضري يف العمارة التقليدية (�صنعاء)

�إن الأمناط التخطيطية املتبعة يف اليمن املعا�ص ��ر وال �س ��يما يف م�شاريع الإ�سكان املنخف�ض الكلفة (ال�شكل رقم )6
 ونظام تق�سيمات الأرا�ضي احلايل -جتاهل تكوين الن�سيج احل�ضري التقليدي بعنا�صره املرتابطة واملحققة للوظيفةوالع�ض ��وية واخل�صو�ص ��يات الثقافية املحلية ،بحيث �أ�صبحت طرق املركبات هي الأ�س ��ا�س بعد ذلك يتم توقيع امل�سكن
بدون درا�س ��ة حتليلية للموقع حتدد التوجيه املنا�س ��ب للم�سكن ،وطريقة الو�ص ��ول ،وكيفية التعامل مع الظروف البيئية
للموقع ب�ش ��قيها الطبيعية (الت�ض ��اري�س) واملناخية� ،إ�ضافة �إىل ما يعانيه امل�س ��كن من حاجته �إىل العديد من الو�سائل
واملعاجلات املكلفة لتح�سني بيئته الداخلية لتتنا�سب مع بيئته اخلارجية.

ال�شكل رقم ( .)6مدينة العمال يف �صنعاء (احد جتارب الإ�سكان املخف�ض يف اليمن)

.2.2.3م�ساحة الأر�ض وحجم امل�سكن:
حتتل م�س ��احة الأر�ض وحجم امل�سكن املرتبة الثانية بني العنا�صر امل�ؤثرة يف اقت�صادية امل�سكن وتلعب دور ًا مهم ًا يف
اقت�ص� �ــادية امل�سكن ،وتعني الزيادة يف م�س ��احة الأر�ض ارتفاع قيمتها وبتايل زيادة التكلفة الإجمالية لت�شييد امل�سكن،
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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وقد بينت الدرا�س ��ات عن امل�س ��كن املي�س ��ر �أن خف�ض م�س ��احة الأر�ض من �أهم العوامل التي ت�ساعد على احل�صول على
الأر�ض وتوفري امل�سكن املنا�سب (�إدري�س.)2004 ،
ومبا �أن امل�س ��كن التقليدي يتميز بالع�ض ��وية والوظيفية ،فهو يعك�س احتياجات �ساكنيه بل و�سيطرتهم على امل�سكن،
فجميع العنا�ص ��ر والفراغات ت�ؤدي وظيفة فعليه تن�س ��جم واملتطلبات والن�ش ��اطات �سوا ًء املخ�ص�ص ��ة منها لال�ستقبال
مبا توفره من ا�س ��تقاللية وخ�صو�ص ��ية تتنا�س ��ب والعادات والتقاليد الرا�س ��خة� ،أو فراغات النوم والراحة ،والعنا�صر
اخلدمية .وغالب ًا ما تتحقق الوظيفة من خالل االرتفاع ،وبالتايل ف�إن م�ساحة الأر�ض الالزمة للبناء تكون حمدودة يف
حتقيق وا�ض ��ح للإقت�ص ��اد يف تكاليف قيمة الأر�ض والتي متثل �أحد �أبرز عوامل ارتفاع كلفة ال�س ��كن يف اليمن املعا�صر
(ال�شوربجي.)2007 ،
البيت التقليدي الربجي يحمل تركيبة تخطيطية وظيفية �صارمة تتجه ر�أ�سي ًا من الطوابق ال�سفلى �إىل العلوية ،وهو
يف الغالب خم�ص�ص لأ�سرة مكونة من جيلني �إىل ثالثة �أجيال ويحوي ثالث �أنواع رئي�سية من احلجرات:
	•الأعمال املنزلية  %35 :من م�ساحة املنزل الكلية.
	•الراحة (النوم ،املقابالت ،الراحة �أثناء النهار) %54 :
	•امل�ساحات الرابطة الر�أ�سية والأفقية (�سالمل  ،دهاليز) مع احلجرات اخلدمية %20 :
قيا�س ��ات الغرف ون�س ��بها تقوم على �أ�سا�س املودول والذي ميثله الذراع (قرابة  6,0مرت) ،حيث قيا�سات احلجرات
ال�صغرية 1800 x 3600ملم وم�سقط املنزل ميثل  6x9م12 6x ،م12 12x ،م.
كما �أن امل�ساحات الغري م�ستغلة تكاد تكون منعدمة ،فو�ضع عنا�صر احلركة يف منطقة مركزية يزيد كفاءة الت�صميم
ويقلل من امل�ساحات املهدورة ،كما �أن تفعيل مبد�أ اخلزائن احلائطية يحقق ا�ستغالال امثل للم�ساحات الفائ�ضة ويتنا�سب
ومتطلبات الأ�سرة اليمنية التي تعاين يف كثري من حاالت البناء املعا�صر من انعدام امل�ساحات املخ�ص�صة للتخزين.
 .3.2.3مرونة الفراغات وتعدد ا�ستخداماتها:
بالرغم من تخ�ص ��ي�ص الفراغات لت�أدية وظائف حمددة يف الت�ص ��ميم التقليدي للم�س ��كن� ،إال �أن املرونة يف تعدد
اال�س ��تخدام ميثل �إحدى �س ��مات العمارة املوروثة ،فالغرف املوجهة نحو اجلنوب يزيد ا�س ��تخدامها من قبل ال�س ��اكنني
خ�ل�ال فرتة ال�ش ��تاء البارد مل ��ا تتميز به تلك الفراغات من ت�ش ��مي�س وتدفئة طبيعية ،بينما يكون ا�س ��تخدام الفراغات
املوجهة نحو ال�ش ��رق وال�شمال ب�ص ��ورة �أكرب خالل فرتات ال�صيف لتميزها باملناخ الداخلي البارد ن�سبي ًا ،كما �أن مبد�أ
حتقيق اخل�صو�صية والف�صل جلزء اال�ستقبال يتم ب�صورة غري مكلفة انطالق ًا من تواجد ال�ضيوف يف فرتات حمدودة
وبالت ��ايل ا�س ��تخدام تلك الفراغ ��ات يف الإطار العائلي ،على عك�س ما ن�ش ��هده م ��ن حلول مكلفة اقت�ص ��ادي ًا يف التوجه
املعا�صر ،واملتمثلة يف تخ�صي�ص مداخل م�ستقلة و�أ�ساليب عزل لفراغات ال ت�ستخدم عملي ًا �إال يف �أوقات حمدودة للغاية.
 .4.2.3اال�ستفادة من الفراغات اخلارجية وتوظيفها:
عادة ما يتوفر يف امل�س ��كن التقليدي �أكرث من م�س ��طح خارجي ممث ًال يف الفناء والرتا�س و�س ��طح �س ��قف امل�س ��كن،
وجميع تلك الفراغات متثل وظائف حيوية كربط الفراغات الداخلية بالبيئة اخلارجية ،وت�س ��تخدم من قبل الأ�سرة يف
فعاليات خدمية ومعي�ش ��ية خالل فرتات اليوم ،كما �أن ا�س ��تخدام عن�صر (ال�س ��اتر) واملتمثل يف معاجلات ت�شكيلية يف
بناء �أ�س ��وار ونهايات الأ�س ��طح ت�سمح بالر�ؤية من تلك الف�ض ��اءات للخارج ولي�س العك�س مما يوفر خ�صو�صية للم�سكن
و�إمكانات ا�ستخدام �أف�ضل لتلك الفراغات.
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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�شكل رقم (� .)7إحدى �صور الإفادة من الفراغات اخلارجية يف العمارة التقليدية

 5.2.3الب�ساطة يف الت�صميم والتنفيذ :
ينق�س ��م املنزل غالب ًا �إىل جزء خا�ص بالرجال و�آخر بالن�س ��اء ،وهذا الف�ص ��ل يتم عادة عن طريق بع�ض الو�س ��ائل
التخطيطية (طابق م�س ��تقل  ،ال�س ��لم  ،مداخل منف�صلة) ،من حيث امل�سقط فال�شكل الأكرث انت�شار ًا ميثل مربع (�شبكة
 9مربعات تتو�س ��طها القطب) ،متوازي �أ�ض�ل�اع  ،دائري ،الفراغات الوظيفية تتدرج االقت�ص ��ادية يف الدور الأر�ض ��ي
املعي�شة يف الدور الأول وال�سكن يف بقية الأدوار( .ال�شكل رقم .)8
عنا�ص ��ر الإظهار املعماري لواجهات امل�س ��كن التقليدي تتمثل يف اجلزء البارز فوق ال�س ��قف (الذروة) مع �أ�ش ��كال
م�سننة ،الأبواب اخل�شبية املزخرفة ،الأحزمة املنقو�شة بني الطوابق مع ا�ستخدام الزجاج امللون وقطع �شبه �شفافة من
املرمر ،كما �أن الإطار اخلارجي لفتحات النوافذ عادة ما يتم طالئه باللون الأبي�ض ،الزخارف والأحزمة اجلمالية يف
الواجهات تعمل على تنغيم الأ�سطح وتوفري جزئيات مظللة لتخفيف ت�سخني الواجهات يف ال�صيف.

�شكل رقم ( .)8الب�ساطة وا�ستغالل امل�ساحات يف الت�صميم التقليدي(حتقيق الوظيفة من خالل الإرتفاع)

 .6.2.3اال�ستخدام الأمثل ملواد البناء:
مواد البناء واحلرف التقليدية جاءت نتاج لرتاكم معريف ل�سل�س ��لة م ��ن التجارب تبنتها الأجيال املتعاقبة وطورتها
عل ��ى مر ال�س ��نني دون حدوث �أي �أ�ض ��رار بيئية تذكر ،كم ��ا �أن ارتباطها ببيئتها كبري وعلى نحو وثي ��ق  ،كما �أن الطاقة
الالزمة للح�ص ��ول على املواد التقليدية قليلة �إىل حد ما ،فهي تقع جميعها يف نطاق املواد �ض ��عيفة الت�أثري على التلوث
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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البيئي ،فعلى �سبيل املثال ثبت �أن مواد الإنهاء التقليدية كاجلب�س ( الق�ص) م�ضادة للتعفن وال ت�سمح بنمو الفطريات
والكائنات الدقيقة ال�ض ��ارة عليها ،كما ت�ساعد على حفظ توازن الرطوبة داخل الفراغات ،وتتمثل فعالية ا�ستخدامات
اخل�ش ��ب التقليدي يف تغطية الفتحات اخلارجية ،للحد من ت�س ��ريب التكييف الطبيعي و اندماجه ب�ش ��كل جيد مع مواد
البناء الطبيعية كالأحجار وطوب البناء ،كما �أن ا�ستخدام طوب البناء يف تك�سية الواجهات اخلارجية ،يزيد يف حتقيق
التوازن احلراري ،وتوفري بيئات �صحية اقت�صادية( .الغزايل.)2008 ،
جميع اجلدران يف امل�س ��كن التقليدي حاملة ،الأ�س ��قف بني الطوابق تتكون من عدة طبقات من الطني على �أ�ص ��ابع
خ�شبية ،وي�صل �سمك تلك الأ�سقف �إىل  5,0م� .أما اجلدران فتبنى �إما من الطوب النيئ مع وجود هيكل خ�شبي (�سمك
جلدار � 86-23سم) �أو من احلجر على مونة طينية �أو جب�سية(Roland, 1985).

ال�شكل رقم ( .)9مواد بناء اقت�صادية (وقابلة للتدوير) يف النظام الإن�شائي التقليدي

 .7.2.3الفر�ش والت�أثيث:
يعد ت�أثيث امل�سكن من �أهم مراحل ت�شغيله ،وعلى الرغم من �أهمية فر�ش وت�أثيث امل�سكن بالفر�ش املنا�سب واملريح
�إال �أن املبالغة يف اختيار الفر�ش واالعتماد على نوعية الأثاث املكلف والذي يحتاج �إىل �صيانة م�ستمرة وال ميكن التعامل
معه كما هو احلال يف املمار�س ��ات املعا�ص ��رة ،بينما يتميز امل�س ��كن التقليدي بالب�س ��اطة واملالئمة يف الت�أثيث ،كما �أن
ا�ستخدام قطع الأثاث الثابت ممثلة يف الكوات اجلدارية اخلا�صة بالتخزين واحلفظ يف الفراغات املختلفة متكن من
اال�ستغالل الأمثل وعدم هدر امل�ساحات.

�شكل رقم ( .)10تناغم املعاجلات التقليدية مع بع�ض مظاهر الت�أثيث املعا�صر
 .8.2.3تقلي�ص متديدات املياه وال�صرف ال�صحي (الرت�شيد والتدوير)
فتح ��ات املج ��اري تتواج ��د يف الواجه ��ات اخللفي ��ة للم�س ��كن التقليدي ،وه ��ذا جاء عرب اختيار مق�ص ��ود ودرا�س ��ة
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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وفه ��م للوظيف ��ة اخلا�ص ��ة باملج ��اري ،حيث يتم ت�ص ��ريف مياه اال�س ��تعمال ع�ب�ر �أقنية عمودية مك�ش ��وفة على �س ��طح
اجل ��دار اخلارج ��ي اىل الأر� ��ض وتتجم ��ع هناك يف قناه م�ش�ت�ركة ممت ��دة �أفقيا بني املنازل وت�ص ��رف ه ��ذه املياه �إىل
املق�ش ��امة (الب�س ��تان الذي يتو�س ��ط جمموعة البيوت ال�س ��كنية) حيث ت�س ��تخدم للري يف تطبيق وا�ض ��ح ملبد�أ تر�ش ��يد
وتدوي ��ر املي ��اه ،كم ��ا �أن الإقالل م ��ن كلفة التمدي ��دات يتم عن طري ��ق تطابق موقع احلمامات ر�أ�س ��ي ًا وع ��دم توزيعها
افقي� � ًا يف اماكن خمتلفة مما يحقق مبد�أ التجميع الر�أ�س ��ي والأفقي ملرافق اخلدمات ال�ص ��حية بامل�س ��كن� . .أما فكرة
املرحا�ض اجلاف (ال�ش ��كل رقم  )11فهو ال ي�س ��تخدم �أي كمية من املاء يف ا�س ��تعماله ،حيث يتم ا�س ��تقبال الف�ض�ل�ات
يف خ ��زان ار�ض ��ي ا�س ��فل املرحا�ض ،وميكن ا�س ��تخدام هذه الف�ض�ل�ات كوق ��ود بعد مت ��ام جفافها (وزي ��ري)2003 ،

�شكل رقم ( .)11معاجلات ال�صرف ال�صحي يف النظام التقليدي (�إحدى �صور التدوير)
 .3.3مالئمة امل�سكن لعنا�صر البيئة الطبيعية
تتميز العمارة اليمنية التقليدية – وال�س ��يما امل�س ��كن -باالن�س ��جام التام مع الطبيعة املحيطة وعنا�صرها املختلفة
ويتحقق ذلك من خالل الأ�ساليب واملعاجلات التالية:
 .1.3.3العزل احلراري والتدفئة ب�أ�شعة ال�شم�س
البيت الربجي التقليدي اليمني يوجه نحو اجلنوب ،املباين من املواد املحلية ال ت�س ��مح للتيارات الدافئة النفاذ �إىل
البيت نهارا ،والباردة لي ًال ،فجدران البيت خ�صو�صا اجلنوبية والتي تكون قد خزنت الدفء تفقده ب�شكل بطيء خالل
ط ��وال فرتة الليل ،لهذا فالتوجيه جنوبا يعترب الأف�ض ��ل يف ظروف التغريات الكبرية لدرجات احلرارة ،وبهذا ال�ش ��كل
يك ��ون البي ��ت اليمني قد وفر توازن حراري يف خالل كامل اليوم وكذلك يف خالل التغريات الف�ص ��لية عرب العام ،.و�إذا
كانت الف�ض ��اءات الأ�سا�سية ال�سكنية وجهت جنوبا ف�إن الف�ض ��اءات الثانوية وامل�ساعدة املرتبطة باحلركة واخلدمة قد
مت توجيهها �شماال ،حيث يكون املبنى مفتوحا من جهة الواجهة الرئي�سية والتي تكون يف غالبية املدن العربية وال�شرقية
مغلقة ،مع �أنه هنا وهناك العزل واخل�صو�صية متوفرة وبنف�س الدرجة(.الكب�سي)2002 ،
يف املن ��اخ احل ��ار اجلاف غالب ًا ما يتم زي ��ادة ارتفاع الطابق يف البيت ال�س ��كني مما ميكن م ��ن توفري مناخ داخلي
�أكرث راحة يف الف�ض ��اءات ،حيث �أن الهواء ال�س ��اخن يتجمع يف الأجزاء العليا .ف�إذا كانت يف معظم العمارة ال�س ��كنية
التقليدية ملدن ال�ش ��رق تتبع �إجراء وا�ض ��ح يتمثل يف زيادة هذا االرتفاع والتي ت�ص ��ل يف حاالت �إىل 7م ،ف�إنها يف اليمن
ال تتجاوز 4م .من املمكن �ش ��رح هذا انه ومن خالل ارتفاع املبنى تتحقق �ض ��رورة �أمنية واملتانة واالقت�ص ��اد� ،إن جميع
العنا�صر الأخرى والتي نتتبعها يف �إجمالها ت�سمح للو�صول �إىل اتزان حراري بغ�ض النظر عن ارتفاع الطابق الغري كبري
م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
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ن�س ��بيا ،وجتعل من غري ال�ض ��روري العمل على زيادة ارتفاعه .وهنا من املفيد الإ�شارة �إىل �أن ظاهرة كهذه كاالختالف
يف ارتفاعات الطوابق بح�س ��ب ا�س ��تخداماها الوظيفي ،تعطي �إمكانية ت�أكيد �أن العمارة اليمنية تعترب �س ��ابقة للعمارة
الوظيفية املعا�صرة ،والتي هي �أي�ضا ت�سعى لت�أكيد وحتقيق الوظيفة من خالل االرتفاع.
 .2.3.3الإ�ضاءة الطبيعية وتهوية امل�سكن
الفتح ��ات �ض ��يقة �أو معدومة يف الطوابق ال�س ��فلية تت�س ��ع كلما ارتفعت نحو الأعلى مع م�ش ��ربيات مو�ض ��عية معظم
الفتحات تعلوها عقود ،عر�ض فتحات النوافذ 1,2-0,8م ،وارتفاعها ي�ص ��ل �إىل  2م ،وهي متنوعة وخمتلفة من حيث
ال�ش ��كل والإظهار الفني ،وجميعها حممية – بعنا�ص ��ر تقليدية -من نفاذ �أ�شعة ال�ش ��م�س املبا�شرة ،ومن هذه العنا�صر
القمري ��ة امل�ش ��ربية (ب ��ارزة عن اجلدران حوايل مرت) .كم ��ا ال يوجد يف املباين فتحات ذات �أبعاد كبرية ت�س ��مح بنفاذ
الغب ��ار والري ��اح امل�ؤذية  ،فاملباين متع ��ددة الطوابق اليمنية تختل ��ف عن مثيالتها الغربية حيث فتح ��ات النوافذ عادة
م�ش ��روعة ،وكثافة ال�س ��كان غري كبرية ،كما �أن �أنظمة التربيد يف امل�سكن التقليدي تتمثل يف فتحات خا�صة موجهة نحو
ال�شمال حيث ت�سمح مبرور التيارات الباردة �إىل كوات �أو عنا�صر بارزة حيث تو�ضع املياه وامل�أكوالت( .ال�شكل رقم .)12

اال�ستنتاجات:

 متثل القيم املوروثة القاعدة الأ�سا�س ��ية يف �ص ��ياغة مفردات التوجه نحو الإ�س ��كان االقت�صادي ك�أحد �أوجه احللمل�شكلة الإ�سكان يف اليمن ،فيمكن للعديد من التقنيات املوروثة حتقيق ا�ستمرارية فعاليتها يف العمارة املعا�صرة بو�صفها
تقاليد معمارية قابلة للتطور ،النبثاقها عن مبادئ ومفاهيم بيئية واقت�صادية تنوعت بتنوع البيئة والظروف وارتبطت
بكيان املوروث احل�ضاري يف اليمن.

�شكل رقم ( .)12الفتحات وا�ستخداماتها املتعددة يف الإ�ضاءة والتهوية والتربيد
 مت حتدي ��د فعالي ��ة العديد من التقني ��ات واملفاهيم التقليدية ،و�إمكانات ا�س ��تمرار تطبيقها يف العمارة املعا�ص ��رةبهدف حتقيق اقت�صادية امل�سكن املي�سر يف اليمن وميكن بلورتها يف النقاط التالية:
· حتقيق مبد�أ الوظيفة من خالل االرتفاع ،خف�ض م�ساحة الأر�ض وا�ستغالل امثل للموقع.
كلية العمارة والتخطيط  -جامعة امللك �سعود
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·توجيه الف�ضاءات الرئي�سية نحو اجلنوب والثانوية (اخلدمية) نحو ال�شمال  ،بالإ�ضافة �إىل التدرج والتنوع يف الفتحات
بزيادة م�ساحاتها ت�صاعدي ًا ،يحقق منظومة تهوية وتدفئة وتربيد طبيعية ويخف�ض من تكاليف ا�ستهالك الطاقة.
· الب�س ��اطة وعدم تعقيد الأ�ش ��كال الهند�س ��ية والفراغات ،التدرج يف ارتفاعات الطوابق ،وو�ضع عنا�صر احلركة يف
منطقة مركزية يزيد كفاءة الت�صميم وا�ستغالل امل�ساحات.
· ا�س ��تخدام منظومة امل�ش ��ربية والنوافذ اخل�شبية اخلارجية للحفاظ على احلرارة املكت�سبة يف الفراغات وعدم
فقدانها ب�سرعة  ،كما �أن القمرية متثل عن�صر جمايل وم�صدر �إ�ضايف للإ�ضاءة الطبيعية خالل فرتات النهار والليل.
· الزخارف والأحزمة اجلمالية يف الواجهات ،تعمل على تنغيم الأ�سطح وتوفري جزئيات مظللة لتخفيف ت�سخني
الواجهات يف ال�صيف.
· ف�صل وت�صريف املياه �شبه النظيفة لإعادة ا�ستخدامها يف ري الب�ستان(احد مكونات الن�سيج احل�ضري)  ،و�إعادة
ا�س ��تخدام املخلفات الب�ش ��رية ال�ص ��لبة ك�س ��ماد وحمروقات يف احلمامات العامة( .حتقيق مب ��د�أ تدوير الطاقة)
· ديناميكية البناء الر�أ�سي للبيت التقليدي جتعله منوذج ًا لتطبيق مبد�أ امل�سكن النواة �أو املتطور ،كما �أن امل�سكن
لي�س فقط امل�ساحات املبنية بل ي�شمل الأ�سطح و الأفنية كعنا�صر م�ؤثر يف وظيفية و جمالية امل�سكن.

التو�صيات:

· عدم �إغفال قيم املوروث العمراين وتقنيات البناء االقت�صادية والبيئية عموم ًا ،ويف م�شاريع خف�ض كلفة البناء
و�إن�شاء م�ساكن ذوي الدخل املحدود خ�صو�ص ًا.
· ت�ض ��مني قوان�ي�ن البن ��اء والت�ش ��ريعات حمددات مرتبط ��ة باملفاهيم والقي ��م املوروثة ال�س ��يما يف املنحى البيئي
واالقت�صادي يف قطاع العمران.

· تفعي ��ل دور احلرف ��ة واحلرفيني يف اليمن من خالل �إن�ش ��اء معاهد ومراكز التدريب والدرا�س ��ات ذات العالقة
 ،و�إ�ش ��راك البنائ�ي�ن التقليديني يف البناء ،و�إ�ش ��راكهم يف العملي ��ة التعليمية للجامعات ،لإقام ��ة درو�س عن البناء
التقليدي لال�ستفادة من خرباتهم التي مل تدون .
· الرتكيز على قيم املوروث البيئية واالقت�ص ��ادية يف قطاع التعليم ال�س ��يما التعليم العمراين وقطاعات ممار�س ��ة
مهنة البناء ،وتفعيل مبد�أ امل�ش ��اركة الذاتية فـ م�س ��اهمة ال�ساكن يف بناء م�سكنه مبد�أ �أ�صيل يف مورثنا احل�ضاري.
· تفعيل دور مواد البناء املحلية وتطوير التقنيات مبا يتنا�سب ومتطلبات الع�صر من خالل �إن�شاء مراكز بحثية
متخ�ص�صة يف تطوير املواد التقليدية با�ستخدام التقنيات احلديثة  ,ومدى �إمكانية تطويرها ودجمها باملواد اجلديدة.

املراجع :

� .1إبراهيم ،حم�س ��ن حممد (« )2003العمارة امل�س ��تدامة» ،م�ؤمتر هند�سة القاهرة الأول« ,العمارة والعمران يف اطار
التنمية»  ،القاهرة ،م�صر.
� .2إدري�س ،حممد بن عبد اهلل ( « )2004تطوير �أ�ساليب حتقق االقت�صادية يف امل�سكن» ،الريا�ض ،ال�سعودية.
 .3باهم ��ام ،عل ��ي بن �س ��امل و�آخرون ( « ) 2003دليل امل�س ��كن املي�س ��ر» ،معه ��د الأمري عبد اهلل للدرا�س ��ات والبحوث
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الإ�ست�شارية ،الريا�ض ،ال�سعودية.
 .4تقرير امل�ستوطنات الب�شرية  ،وزارة الأ�شغال العامة والتطوير احل�ضري � ،صنعاء ،اليمن.1996 ،
 .5اجلهاز املركزي للإح�صاء  ،التعداد العام لل�سكان وامل�ساكن واملن�ش�آت .1994 ،
 .6اجليزاوي ،ملي�س (� « )2003سيا�سات تطوير الإ�سكان االقت�صادي وامل�شاركة امل�ستهدفة للم�ستخدم»  ،م�ؤمتر العمارة
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Abstract

Despite the distinction of housing the traditional Yemeni privacy and diversity, and
give a perfect example of the impact of the mutual rights and the environment, which
is the early application of the concepts of sustainability, but that globalization and its
attendant technical development and innovations in the ways of life that cast a shadow
on the value of historical and cultural legacy of the physical in general and to the fact
residential architecture in particular, economic crises and the rapid population growth and
the adoption of practices for the physical models developed overlooked environmental
values - economic legacy, the key factors in the emergence and exacerbation of the
problem of access to adequate housing and the attendant increase in the construction
of the indiscriminate and widespread environmental pollution and the physical
architecture to meet the low level, especially housing, for the basic environmental
requirements. The importance of the study to try to search for mechanisms for the
development of economic processes in the home environment through the revival of
traditional techniques of the continued application of the hand, and give effect to the
.principles and values are more consistent and sustainable local privacy on the other
This paper aims to follow the approach of comparative descriptive analysis in the analytical
studies and field research for the housing sector, particularly in economic terms, and
examine the economic factors affecting the housing, to identify and develop methods
to help achieve economic conditions commensurate with the environmental, social and
building techniques in Yemen. Search results include the recommendations of the theory
and design techniques contribute to the activation and development of techniques to
.achieve local economic and housing in line with the architectural concepts of sustainability
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