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المقدمة :
واجهت واواج ـ ـه مدين ـ ـ ـ ـة ع ـ ـدن كمثيالاهذ من المدن الكبرى في الدول العربية عدد من الاحدي ـ ـذت الاي اؤثر
علـ

انمياهـذ االقاصـذدية المحليـة ونمولـذ لاكـون مدينـة حديثـة بذقاصـذد مراكـا علـ ةـدمذت بحريـة وجويـة

واجــذرة دوليــة وةــدمذت تســيذحية بذتســاةدام قــدرات المدينــة الانذفتســية لاصــبب قجبــذ ج ـ ابذ لالتســاثمذر المحلــي
والدولي  ،واشكل عدن المركا األتسذتسي للانمية االقاصذدية  ،االجامذعيـة  ،والثاذفيـة  ،واتسـااج

معـدالت

عذلية من النمو التسكذني والعمراني عل متساوى الوجن اليمني  ،ممذ فرض علـ قيـذدة المدينـة مـن الا كيـر
بإعداد مةجج اوجيهي للاصدي لمشكالت إدارة النمو التسريع وغير المـنظم والعشـوايي فـي بعـض األحيـذن
لهـ المدينـة  .وقـد اجتسـدت مشـكلة النمـو الحضـري غيـر المـنظم قبـل قيـذم الجمهوريـة اليمنيـة فـي 22مـذيو
جـذ عمرانيـة مشـو اةالـ
0991م إلـ إناـذ أنمذ ً

عـن مـذ اتسـاهدفه الاصـورات الاةجيجي ـ ـة المتسـباة بـ ـل

اانذقض معهذ أحيذنذً لدرجة اٌعجل اإلدارة المناظمة للنمو العم ارنـي حيـ

اـم إعـداد ةـر مةجـج عـذم شـذمل

للمدينة ةالل ثمذنينـذت الاـرن المذضـي ويعابـر قـديم جـداً ماذرنـة لوضـعهذ فـي بدايـة األل يـة الثذلثـة وعليـه اـم
ان ي مةجج عذم جديـد لعـدن ياوافـو ويـاالمم مـع دورلـذ فـي المشـذركة فـي بنـذم الـيمن الجديـد أقـر فـي العـذم
2112م كإح ــدى مةرج ــذت الرؤي ــة االتس ــاراايجية للانمي ــة االقاص ــذدية المحلي ــة لع ــدن الـ ـ ي اتس ــاهد

إنش ــذم

إتسارااجية حيايه للاجوير الجويل األمد للمدينة وااديم إجذر كلـي إلعـداد البنيـة الاحايـة ومةججـذت الاجـذ
ودراتسذت المنجاة األكثر ا صيالً وةجج العمل .

 .1إدارة النمو العمراني لتلبية احتياجات سكان عدن :
 1/1السكان الحاليين
ااوم إدارة النمو العمراني لمدينة عدن عل أتسذس اغجية ماجلبذت تسكذن المدينة من التسكن الجيد والنظي
للتسـكذن الحـذليين إضـذفة إلـ التسـكذن المحاملـين حاـ العـذم 2122م بنـذم علـ الرؤيـة اإلتسـاراايجية للانميـة
1

االقاصذدية المحلية لمدينة عدن المبنية عل ممياااهذ الانذفتسية ( المجذر  ،المينذم والمنجاة الحرة ) لجـد
االتســاثمذرات المحليــة واألجنبيــة  .وعليــه ةرجــت الرؤيــة فــي العــذم 2112م فــي محورلــذ الثــذمن عل ـ إعــذدة
إحيــذم الم اركــا المدنيــة فــي المدينــة حي ـ

الةصــت م ةالاــه عل ـ

اايــيم االتســاةدامذت الحذليــة للمنــذجو

الماصــلة بــين منــذجو الا ـوالي  ،المعــال  ،كرياــر  /صــير وةورمكتســر إضــذفة إل ـ الايــذم بمتســب الوظــذي
الحذليـ ــة الا ـ ــي ااـ ــوم به ـ ــذ الـ ـ ـ المنـ ــذجو م ـ ــن حي ـ ـ

المتس ـ ــذحذت المتس ـ ــاغلة وعـ ــدد المش ـ ــاغلين أو المايم ـ ــين

واالحايذج ــذت المجلوبـ ـة م ــن البني ــة األتسذتس ــية كـ ـ ا اج ــوير المةج ــج الع ــذم لهـ ـ المن ــذجو ةذص ــة للمن ــذجو
المواجه للبحر بمذ ينتسجم مع وضعهذ الجبيعـي كإحـدى مـدن المـوان الرييتسـية فـي إقلـيم ( .. 0 ) MENA
وعليه أوضحت الناذيج األولية للاعداد التسكذني لعذم 2112م للجمهورية اليمنيـة بـنن عـدد تسـكذن عـدن لالـ
التسنة كذن حوالي  011أل

نتسمة 2ويمثل حوالي  %2من عدد تسكذن الـيمن بينمـذ بلـد عـدد تسـكذن المدينـة

في العذم 2101م حوالي  009أل

نتسمة واادر نتسبة نمو التسكذن في المدينة  %2.3لكل تسنة علمذ بذن

النمو التسكذني في محذفظة عدن ي وو النمو التسـكذني فـي مدينـة صـنعذم ) عذصـمة الجمهوريـة اليمنيـة )

2

ماذرنة بنتسبة النمو الوجنية .%2.12
 2/1التوقعات
إن الاوقعذت المتساابلية المتساندة عل ااديرات البن الدولي الةذصة بذلنمو التسكذني الوجني لليمن من عذم
2112م إل ـ عــذم 2121م و حا ـ عــذم 2122م اوضــب أن عــدد تســكذن الــيمن تســيبلد ح ـوالي  20مليــون
بحلــول عــذم 2122م حي ـ

ياوقــع أن حجــم النمــو التســكذني تســو

يظهــر فــي المنــذجو الحض ـرية انتســجذمذً

واوااي ـذً مــع الاوجهــذت فــي الــدول النذميــة األةــرى فــي إقلــيم (  ) MENAوتســو
عدن مثل باية المدن األةرى لليمن عل الهجرة إل جذن

يعامــد النمــو التســكذني فــي

الايذدة التسكذنية الجبيعية في المدينة  ،حي

أن

عدن لديهذ إمكذنية كبيرة للنمو االقاصذدي والعمراني ماذرنة بذلمدن الرييتسية األةرى في اليمن ألنهذ احاوي
عل ـ أرض متســاوية واف ـرة قذبلــة الاجــوير بتســهولة وشــبكذت ناــل بحريــة وجويــة جيــدة ولــديهذ إمكذنيــة لاوليــد
الجذقة الكهربذيية واحليل ميذ البحر.. 2

 1إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحسب تقسيمات البنك الدولي
 2تعطىىا النئىىاألو األوليىىا لئعىىدا 2002م المنش ى ب ب اسىىطا ال اىىاك المرحىىء ل ماىىا فىىي ىىاب 2002م حافظىىا نىىدد نىىد سىىإاد يا ى إلىىا
 . 210.215يىئم إ با أد نىد السىىإاد يسىئألنا األشىىيا الىوي يعيشى د بشىإ مقىىا فىي نىىدد ألى العمىىال الىوي يسىىإن د بشىإ يىىر بسىمي فىىي
المباني قيد اإلنشا .
 5إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحسب تقسيمات البنك الدولي
 2هىو الميىىءع تعئمىىد نلىا ت بيىىد اليىىاك الطبيعىىي المشىح د باألنابيىىب ى ىىبب إلىا نىىدد ح إمىىدر شىىابية الرتيىا اإلسىىئراتي يا للئنميىىا ا قئاىىا يا
المحليا لعدد ) .

2

ويمكن الةيص الاوقع التسكذني أدنذ لعدن حا العذم 2122م
عدد التسكذن (( )2112الاعداد التسكذني للعذم 2122م لليمن )

011.111

عدد التسكذن (( )2102اوقع)

920.111

عدد التسكذن (( )2122اوقع )

0211.111

ولهـ ا يكــون رقذبــة عــدد التســكذن مجلوبــة لغــرض اــوفير التســكن والةــدمذت الملبيــة لجلبـذت تســكذن عــدن حاـ
العذم 2122م .
3/1

حجم األسرة في المستقبل

بنــذم علـ ناــذيج الاعــداد التســكذني لعــذم 2112م فاــد بلــد حجــم األتسـرة الاذيمــة فــي عــدن ( ) 0أشــةذص لكــل
أتس ـرة 2ول ـ ا يعابــر احــت المعــدل الــوجني البــذلد 0.02علمــذ بــذن حجــم األتس ـرة فــي الــيمن يعابــر عذلي ـذً وفــو
المعــذيير الدوليــة وياوقــع ان حجــم األتس ـرة تســو
المنة ض والظرو

يــنة ض بــبجم مــع مــرور الــامن امذشــيذً مــع معــدل ال ـوالدة

االجامذعية الماغيرة .
الشكل ( : )1/1توقع سكان عدن
Population

عدد السكان

1600000
1400000
1200000
1000000
عدد السكان
Population

800000
600000
400000
200000

2025
سنة
Year 2025

2015
سنة
Year 2015

2004
سنة
Year 2004

0

 4/1االقتصاد وفرص العمل لسكان عدن
احاــوي عــدن عل ـ ثالثــة مصــذدر اقاصــذدية جولريــة (المينــذم  ،المجــذر والمنجاــة الح ـرة ) حي ـ

يعامــد

النجــذا االقاصــذدي لمدينــة عــدن علـ كــال مــن لـ العنذصــر العذملــة بجرياــة فذعلــة وماحــدة لغــرض ايــذدة
إمكذنية الاجوير في المدينـة إضـذفة إلـ جملـة مـن شـبكذت الـربج االقاصـذدية لاحويـل الاـيم االقاصـذدية مـن
2

الئعدا السإاني لعام  2002عدل م م األسرع 2.15

3

منذجو الجد

فرصـة عمـل

االقاصذدي إل داةل المدينة األمر ال ي تسـيؤدي إلـ ةلـو حـوالي  221ألـ

جديدة. 0
 5/1طلبات األرض السكنية
لغ ــرض ا ــوفير التس ــكن ل ـ ـ  0.2ملي ــون نتس ــمة بحل ــول ع ــذم 2122م ف ــنن ع ــدن قذم ــت بوض ــع المةجج ــذت
بغـرض اجـذوا الـناص

الا صيلية لألراضي الةذصة بذحايذجذت اإلتسكذن ليام اةصيصهذ لالبية لـ ا الجلـ

فــي اإلتســكذن وبذلاــذلي عــدم رفــع األتســعذر واالادحــذم فــي المنــذجو الحض ـرية الاذيمــة حي ـ

اــم اةصــيص

أرض ـي كثي ـرة ةذصــة لألغ ـراض التســكنية وبذلاــذلي اجــذوا المضــذربة حــول األرض واتســهيل قــدرة التســلجذت
المحلية من اوفير البنية الاحاية لكذفة المنذجو المةججة .
وفيمــذ يةــص جلبــذت أرض ـي اإلتســكذن المتســاابلية فاــد اــم اوقــع معــدل الكثذفــة فــي منــذجو اإلتســكذن الجديــدة
بحدود  211شةص لكل لكاذر ولي اتسمب باجوير كال من الشـاو وال لـل عنـد حجـم األتسـرة الحـذلي البـذلد
 0أشةذص لكل لكاذر ول ا يعذدل حوالي  22تسكن لكل لكاذر .
يا ــدم الش ــكل ( )2/2والج ــدول ( )0/0أدن ــذ اوق ــع بذلجلـ ـ

لألرضـ ـي التس ــكنية الجدي ــدة
المتس ــاابلي المحام ــل ا

اتسانذداً عل كذفة الماغيرات الموضحة أعال .
الشكل ( : )2/2الطاقة االستيعابية السكنية القائمة والمتوقعة والطلبات

350000
300000

والمأهولة بالسكان
المنفذة
Completed
& occupied

150000
100000
50000
0
2015

2025

Year
سنة

6

بحسب يرجات الرتيا اإلسئراتي يا للئنميا ا قئاا يا المحليا لعدد .

4

2004

Dwellings

housesالفارغة
& والمنازل
المواقع
Vacant
sites

200000

السكان

250000

الشكل ( : )1/1األرض السكنية المستقبلية
الصنف
(أ) عدد السكان الذين سوف يتم توفير السكن لهم.
(ب) حجم األسرة (شخص لكل أسرة)
(ج) المساكن المطلوبة إلسكان عدد السكان بمستوى مسكن واحدد لكدل

2004

2015

2025

066.666

000.666

0.066.666

0

0.0

0.0

066.666

004.006

008.006

أسرة
(د) عدد المساكن المأهولة بالسكان التعداد السكاني 0660م

00.666

-

-

(هـ) المساكن المأهولة بالسكان اإلضافية المطلوبة.

0.666

04006

060006

(و) نسدد ة الغددالر المطلوبددة لتاويددد يااددة اسددتيعابية ح ددرية مرنددة

00.666

00.066

00.800

مطلوبة (الموااع الفارلة  ،الم اني  ،الحظ الجدول .)0/0

()%00

()%00

()%06

(ز) يااددة اسددتيعابية ح ددرية ضددافية مددن الموااددع الفارلددة وت يددرا

00.666

0666

0666

استخدام األرض.
(هددـ) مسدداكن ضددافية مطلوبددة للغ د ل (اإلاامددة) باإلضددافة ل د نس د ة

زايدة

الغددالر (ت يددرا )  ،مسدداكن اايمددة اليلددة ويااددة اسددتيعابية ح ددرية

00.666

ضافية.

00006

060000

مساكن

(و) أرض سددكان ضدددافية مطلوبدددة بمسدددتوى  40مسدددكن لكدددل هكتدددار

-

0000

0000

(تقري ا ً  066شخص لكل هكتار)
-

جمالي أرض اإلسكان الجديدة المطلوبة 0600-0660م

 0006هكتار

األرضي الصناعية والتجارية لسكان عدن
 6/1طلبات ا
اهـد

الرؤيــة اإلتســاراايجية للانميــة االقاصــذدية المحليــة لعــدن إلـ ةلــو فــرص عمــل لعــدن فــي عــذم 2122

حوالي  239أل

وظي ة منهذ  221أل

وظي ة جديدة  ،و بذلنتسبة لبعض قجذعذت االقاصذد مثل الاراعة

وصيد األتسمذ والاعليم والصحة وفرص العمل فحددت حي
بذلنتسبة للاجذعذت األةـرى فننـه ياجلـ

ااع الماار والاوار والمرافو االجامذعية أمـذ

لهـذ اـوفير أ ارضـي محـددة ل ـرص العمـل فـي مواقـع ماليمـة لغـرض

البيــة معــذيير الناــل المحــددة والبنيــة الاحايــة ومعــذيير البييــة والتســوو  .ويوضــب الجــدول (  ) 2/0الاجذعــذت
5

أرضي محددة صنذعية واجذرية وغيرلذ عل النحو الاذلي :
الرييتسية لالقاصذد الاي احاذ إل اةصيص ا
الجدول ( : )2/0جلبذت األرض الصنذعية والاجذرية وغيرلذ في العذم 2122م

تصنيف استخدام األرض

مساحة األرض بالهكتار

الطاقة االستيعابية لفرص العمل

الصناعات العامة والخفيفة واإلنشائية

088

080888

تخزين البضائع

288

120888

البتروكيماويات

088

00888

ورش العمل

08

110.88

البيع بالتجزئة

208

020.88

المكاتب

.8

100888

وفيمــذ يةــص اــوفير البنيــة الاحايــة والجلبــذت فــذن عــدن ااــوم بشــكل متســامر علـ إدةــذل الشــبكذت والم ارفــو
الجديدة مثل الجرو العذمة والموان ومحجذت الجذقة ومحجذت الاحليل بنتسـلو يعامـد علـ اةجـيج البنيـة
األرضي المصممة لااديم الةدمذت  .أمذ مـذ ياعلـو بذلناـل فننـه يـام إجـرام
الاحاية وادمذجهذ مع اتساةدامذت ا
احتســينذت كبي ـرة لشــبكذت جــرو المدينــة ةذصــة عنــد اتســاابذل المدينــة للحــد
2101م 3حي

الةليجــي البــذرا فــي العــذم

ام ربج الجرو التسذحلية الجيدة فـي المدينـة مـع المحذفظـذت المجـذورة شـرقذً وغربـذً واتسـاكمذل

جريــو عم ـران عــدن العــذم اجــذ الشــمذل اضــذفة ال ـ فــاب جــرو فرعيــة جديــدة داةــل المدينــة كمــذ اــم إدة ـذل
إجرامات إلدارة حركة المرور المتسذعدة في ايذدة متسذحة الجرو وحمذية المذرة لغرض اتسهيل ادفاذت حركـة
المرور واإلعـداد بشـكل أفضـل لمواقـ

ةذصـة بوقـو

الريذضية  .كمذ تسـعت المدينـه ةـالل لـ ا الحـد
الجلـ

الما اايـد بشـكل تسـريع ةذصــة ضـيو

الحـد

التسـيذرات وةصوصـذً داةـل وحـول منـذجو المالعـ

باعايـا واجـوير شـبكة الميـذ الاذيمـة والاوايـع لعـدن لالبيـة
الريذضـي  .أمـذ مــذ يةـص اوليـد الجذقـة الكهربذييـة فــي

عــدد م ــن محج ــذت الجذق ــة الكهربذيي ــة المةال ــة ف ــي عــدن فا ــد ا ــم احتس ــين واج ــوير ش ــبكذت الاواي ــع لالـ ـ
المحجــذت الاــي اعمــل بــذلوقود المحاــرو ومحجــة الاوليــد الاـي اعمــل بذلبةــذر فــي الحتســوة .اضــذفة الـ ان يـ
احتس ــينذت لمحج ــذت معذلج ــة مي ــذ المج ــذري الاذيم ــة وش ــبكذت الاجمي ــع كـ ـ ا اش ــغيل موق ــع جدي ــد لاصـ ـري
المةل ذت الصلبة .
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 2مبادئ النمو العمراني لمدينة عدن :
ااحدد اوجهذت مبذدئ النمو العمراني لمدينة عدن بحتس

األولويذت الاذلية :

األرضـي لمتسـذواة العـرض والجلـ
 مدينـة مندمجـة ات ك ـذمة  :ويعنـي التسـعي نحـو اتسـاةدام ا

لألرضـي
ا

لغرض ةلو مدينة مدمجة وفذعلة ومتساديمة واقاصذدية.
 اكذمـل اتسـاةدامذت األ ارضـي مـع المواصـالت  :ويعنـي اعايـا شـبكة الجـرو الرييتسـية المةججـة الاذيمـة
بواتسجة جريو عمران (جريو صنعذم الرييتسية) من جذن
جذن ـ

واح يا غر المدينة والنمو االقاصذدي مـن

ةــر مــع إمكذنيــة إضــذفة جريــو المينــذم الجديــدة الاــي ا ـربج المعــال مــع اماــداد المينــذم الجديــد

ومحجــة الحذويــذت بعــدن والمنــذجو الح ـرة أي بمعن ـ

ةــر ال ـربج مــذ بــين شــمذل وجنــو عــدن لاة ي ـ

اادحذم الحركة المرورية عل الجريو المرا عة (الكبذري) المعبدة الماارا إقذماهذ .
 الربج المنجاي بين الامويل والجل

لألرضـي
عل األراضي  :ويعني اتسـانذد الكميـذت والاوايـع ألحيـاي ا

لألغـ ـراض المةال ــة المبن ــي علـ ـ ااي ــيم الجلـ ـ

المحام ــل المتس ــانبج م ــن الاوقع ــذت االقاص ــذدية والنم ــو

األرضـي واة يـ
الـديموغرافي و لـ بغـرض إدةـذل الثاــة الكبيـرة فـي تسـوو ا

المضـذربة عليهـذ واة ــيض

أتسعذرلذ العذلية.
 مراحل مواعة وبنيـة احايـة باكل ـة فعذلـة  :ويعنـي لـ ا جعـل كذفـة الةـدمذت األتسذتسـية ماليمـة مـن حيـ
الاكذلي

لكذفة شرايب المجامع والمتساثمرين علـ أن يـام ااـديم الةـدمذت بجرياـة اقاصـذدية ومعـدة علـ

شــكل م ارحــل واركيــا الاجــوير فــي عــدد محــدود مــن المواقــع فــي وقــت واحــد حا ـ يــام اة ــيض اكــذلي
االتساثمذر .
 المحذفظــة علـ المــدن الحذليــة  :ولـ ا يعنــي إضــذفة إلـ

المحذفظــة اعايــا ةصــذيص وأدوار كــل مــن

منـذجو كرياـر والاـوالي والمعـال مـن ةـالل حمذيـة بييذاهـذ واحتسـين شـبكة الناـل الاذبعـة لهـذ حاـ اــامكن
من النمو واالادلذر .
 فــرص اجذرية/صــنذعية جديــدة  :ويعنــي ل ـ ا مواجهــة مــذ ااجلبــه مدينــة عــدن مــن انــو فــي المنــذجو
الاجذرية حي

أن العديد منهذ ياجل

لهذ وظذي

ةذصة مثل اقاراا منجاة عمل اجذرية مركاية جديـدة

وم اركــا اتســوو كبي ـرة واحتســين الم اركــا الاذيمــة اضــذفة ال ـ اقا ـراا اقذمــة منــذجو صــنذعية لالبيــة كذفــة
قجذعذت التسوو بمذ فيهذ منذجو ورش العمل الصغيرة في مراكا المنجاة الصنذعية.
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 حمذية البيية  :ويعني ل ا إعجذم المنذجو الحتسذتسة بيييذً ومنذجو المنذظر الجبيعية والمنذجو الاذريةية
والحضذرية حمذية فذعلة من الاجوير حا احا ظ بةصذيصهذ الةذصة ومصـذدرلذ التسـيذحية واحتسـين
الظرو

المعيشية لمواجنيهذ.

 3استراتيجية النمو العمراني لعدن :
 1/3اتجاه وحجم النمو
اقارحت التسلجة المحلية ومنظمـذت المجامـع المـدني والمتسـاثمرين فـي عـدن بـذن انمـو المدينـة اجـذ الةـذر
من المنجاة الحضرية الاذيمة وبجرياة مكث ة ومدمجـة اباـدماً مـن األرض المجـذورة للمنجاـة المشـيدة الاذيمـة
عل ـ أن يبا ـ حجــم المدينــة فــي شــرو ال ـوادي الكبيــر ويش ـامل أغل ـ

المنــذجو التســكنية والم اركــا الاجذريــة

والمينذم والمجذر والمنجاة الحرة والمنذجو الصنذعية األةرى كمـذ اـم االا ـذو بـنن ااوتسـع المنجاـة الاـي ااـع
فـ ــي الغـ ــر حـ ــول الجذمعـ ــة اجـ ــذ منجاـ ــة البرياـ ــة وعليـ ــه اـ ــم حجـ ــا منـ ــذجو الاوتسـ ــيع لغـ ــرض الصـ ــنذعذت
الباروكيمذوية واوليد الجذقة الكهربذيية والاجوير التسكني والتسيذحة ات الجودة العذلية في البرياة وبندر فام،
األرض ـي المةصصــة لكتســكذن فــي المةجــج العــذم للاجــوير كذفيــة لاــوفير
كمــذ اــم االا ــذو عل ـ أن اكــون ا
التسكن لحوالي  0.2مليون نتسمة بحلول عذم 2122م بمعدل كثذفة كلية في المنذجو التسكنية الجديدة يصل
إل  211شةص لكل لكاذر  ،كمذ أةد بعين االعابذر فـي حذلـة إ ا تسـذد المعـدل العـذلي للكثذفـذت التسـكنية
عل تسبيل المثذل من ةالل اجوير نتسبة عذليـة مـن الشـاو التسـكنية أعلـ ممـذ لـو ماوقـع حذليـذً فإنـه ياوقـع
ان اوفر المدينـة التسـكن لعـدد تسـكذن أكبـر مـن مـذ كـذن ماوقـع وحاـ فـي المنـذجو الماارحـة للاجـوير بحلـول
2122م  ،كمـذ أن عـدن أةــدت بعـين االعابـذر ضــمن ألـدافهذ الاجويريــة فـي البيـة جلبــذت مجـذلي االتســكذن
األرضي في شرو وشمذل وغر مدينـة عـدن
واالقاصذد حا العذم 2122م عدم احرير النتسبة الكبيرة من ا
للاجوير حا يام اجوير األارضي الاريبـة مـن المدينـة لغـرض اة يـ
األرض ـي إل ـ جذن ـ
المانــذثر والمضــذربة حــول ا

ااثـذر الضـذرة النذجمـة عـن الاجـوير

ضــمذن اــوفير البنيــة الاحايــة للمنــذجو المتســاهدفة بجرياــة

فذعلة.
 2/3األنشطة االقتصادية
بنــذم عل ـ الا ـرار الجمهــوري رقــم (  ) 2لعــذم 0992م بشــنن إنشــذم المنجاــة الح ـرة بعــدن  ،قذمــت التســلجة
المركاية في اليمن ومن ام التسلجة المحلية بعد قيذمهـذ فـي العـذم 2111م 0بذالعامـذد فـي نمـو المدينـة علـ
5

بعد صدوب القان د بقم ح )2لعام 2000م بشبد السلطا المحليا .
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الاوتسع النذجب لألنشجة األتسذتسية وةلو فرص العمل األتسذتسية وعليه ام البدم باوتسيع محجة حذويذت عدن
اجــذ الغــر علمـذً بــنن لنــذ متســذحة ص ـغيرة لاوتســيع محجــة المعــال الاذيمــة حذليــذ وأي نمــو متســاابلي كبيــر
للشحن العذم والكبير تسو

ياذم بموقع جديد ماارا شمذل غر محجـة حذويـذت عـدن مـع التسـمذا للم ارفـو

الاذيمة بذالتسامرار في العمل من مواقعهذ الحذليـة مـن ةـالل مـذ اـم مـن إقذمـة جريـو المرفـن المااـذجع الجديـد
(المعــال دكــه)  ،كمــذ يــام حذليــذ حجــا الشــحنذت الكبيـرة اجــذ الغــر ويتســمب باوتســيع م ارفــو شــحن الــن ج فــي
البرياة  ..وعليه يام ل ا الاجوير بنذم عل ةصوصية عدن ات المياة الانذفتسية المامثلة في جعلهـذ مدينـة
لوجتساية لااـديم كذفـة الةـدمذت للتسـ ن العـذبرة مضـيو بـن

المنـد

لكونهـذ ابعـد عـن الممـر المالحـي الـدولي

بنربعة ميل بحري .
وفيمــذ يةــص اوتســيع مجــذر عــدن الــدولي ضــمن حــدود الحذليــة اــم البــدم بنعمــذل الاــرويج والاوتســيع لاجــوير
قرية الشحن الجوي عل أارضي المنجاة ات الحركة اجذ جنـو غـر عـدن ةذصـة أن بـدم مجـذر عـدن
الـدولي باجبيـو تسيذتســة التسـمذم الم اوحـة (  ) Open Skyتسـيعمل علـ عمليـة الاــرويج والاتسـويو لاريــة
الشحن الجوي بشكل كبير .
أمذ مذيةص الاركيا عل مرافو المنجاة الحرة األةرى المجلوبة للصنذعة الة ي ة والعذمة والاةاين شمذل
محجــة الحذويــذت بعــدن  ،فاــد اــم البــدم باجــوير متســذحة المنجاــة الح ـرة المواجهــة لجريــو التســذحل حي ـ
اقذمــة مكذاـ

المنجاــة الحـرة واالتســاةدامذت الاجذريــة ومكذاـ

اــم

المعــذرض الاجذريــة وحذليــذ يــام حجــا منجاــة

ةذصــة لاجــوير الصــنذعذت الباروكيمذويــة فــي البرياــة شــمذل بيــر أحمــد لكــون لـ المنجاــة لهـذ جريــو جيــد
األرضـي ةـذر المنجاـة الحـرة للصـنذعة
للوصول إل مينذم الن ج للاصدير  ،مع العلـم بننـه يـام اةصـيص ا
العذمة غر وشمذل وشرو عدن االمر ال ي يوفر الةيذرات للتسوو  ،كمـذ اـم اتسـاكمذل إعـذدة انليـل منجاـة
الصــنذعذت الصــغيرة وال ـورش فــي منجاــة الــدرين فــي المنصــورة الاــي ا ـربج فــي احــدالذ م ـدةل مدينــة كرياــر
وااةر الجريو المؤدي ال المحذفظذت المجذورة وبمعن

ةر فنن عدن في اجورلذ العمراني الجديد اه

أيضـذ الـ ةدمــة تسـكذن مــدن المحذفظــذت المجـذورة كنــو مــن انويـع اتســويو انشــجاهذ الاجذريـة  .كمــذ اتســع
المدينة بذالتسا ذدة من برامجهذ االتساثمذرية باوجيـه مـن التسـلجة المحليـة علـ اجـوير واعـذدة انليـل واجـوير
المراكا الاجذرية واجذرة البيع بذلاجاية الاي اةدم األجاام الاديمة من عدن جنو وشمذل المدينة .
وأةي اًر  ،فـذن اتسـاراايجية النمـو العم ارنـي لعـدن فيمـذ يةـص الاجـذ التسـيذحي فـذن الاركيـا علـ لـ ا الجذنـ
ياوم عل اشييد ال نذدو والشاو التسيذحية بـذلار مـن المدينـة علـ تسـبيل المثـذل فـي ةورمكتسـر فـي منجاـة
9

الاجوير الجديدة وعل الجذن

الغربي من جريو شذج جولد مور وفـي واحـد او اثنـين مـن مواقـع الاجـوير

الرييتسـية فـي البرياـة وفـي بنـدر فاـم مـع اـر بايـة منـذجو الشـواج الغيـر مجـورة والغيـر ملوثـة علـ حذلاهــذ
الجبيعية التسليمة ح ذظذ عل البعد البييي .
 3/3النقل وشبكة الطرق
ااجه إتساراايجية النال وشبكة الجـرو الملبيـة لماجلبـذت النمـو الحضـري ومنـه العم ارنـي لمدينـة عـدن بشـكل
ـربج
رييتسي عل اشييد جريو جديد يامثل في جريو عدن – عمـران ولـو جريـو يعمـل علـ ربـج المدينـة ب ا
حيوي مع المحذفظذت المجـذورة ومنـه إلـ العذصـمة صـنعذم بغـرض ان يـ إحـدى ألـدا

إتسـاراايجية الامنيـة

االقاصــذدية المحليــة لعــدن المعنــي بانويــع اقاصــذديذاهذ ةذصــة مــع المحذفظــذت المجــذورة لهــذ الغنيــة بــذلمواد
األولية كمواد الاعدين والاراعة .
كمــذ اعامــد عــدن فــي اجويرلــذ ونمولــذ العم ارنــي عل ـ إقذمــة حلاــذت ربــج جيــدة بــين جاي ـرة عــدن ومنــذجو
الاجوير الجديدة اجذ الشمذل من ةالل إنشذم جرو مااذجعة لمينذملذ البحري مع منذجو الاجـوير الجديـدة
وبذلاذلي إقذمة جرو لن انحصر عل حركة مرور المينذم ولكن دمجهذ مع شبكة الجرو العذمة ولي عملية
اعمل عل ايـذدة أعمـذل البنـذم والاشـييد العم ارنـي الجذ بـة ألصـحذ
جذن

المـذل واالتسـاثمذر لـ ا مـن جذنـ

ومـن

ةر ربج العديد من اتساةدامذت األراضي الرييتسية في المدينـة المؤديـة إلـ جذمعـة عـدن مـن الغـر

عــن جريــو الشــيع عثمــذن المنجاــة الاجذريــة الرييتســية الاديمــة  /الجديــدة فــي الشــرو ومــن ثــم عبــر جريــو
شذج أبين التسيذحي إل منجااي المعال وكريار عبر ةور مكتسر ولو جريو يادم ةدمة محتسنة للبذصذت
والعمل عل

اجوير تسيؤدي إل إقذمة شبكة لعبور الشذحنذت ..

 4/3البنية التحتية
اعامــد مدينــة عــدن فــي اــوفير بنياهــذ الاحايــة الجديــدة عل ـ الاركيــا بإدمــذ الاجــوير مــع اــوفير الةــدمذت
الجديــدة فــي وقــت واحــد بغــرض اجنـ

المدينــة الاكــذلي

البذلضــه إلقذماهــذ فعلـ تســبيل المثــذل ااــوم المدينــة

بعد ان ي مشرو الميذ الحضري الرييتسي والصر الصحي وفو المةجج العذم بإعداد دراتسة اـؤدي إلـ
اتســانبذج الجرياــة األكثــر اقاصــذدا لكمــداد بذلميــذ حا ـ عــذم 2122م اشــمل ح ــر مصــذدر ميــذ جديــدة أو
إنشـ ــذم محجـ ــة لاحليـ ــل ميـ ــذ البحـ ــر( إحـ ــدى المشـ ــذريع اإلتسـ ــاراايجية لعـ ــدن بحتس ـ ـ

مذةرجـ ــت بـ ــه الرؤيـ ــة

اإلتســاراايجية للانميــة االقاصــذدية المحليــة لعــدن حا ـ العــذم 2122م ) إضــذفة إل ـ دمــج ل ـ م ـع مصــذدر
الميــذ الجوفيــة الاذيمــة  ،كمــذ قذمــت عــدن بغــرض البيــة النمــو العم ارنــي النظي ـ
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باشــييد موقع ـذً لمحجــة

معذلجة ميـذ المجـذري اإلضـذفية شـمذل المدينـة اتسـاكمذال لمشـرو الميـذ والصـر الصـحي الاـي مـن ةاللـه
يام عملية احديد الةيذرات الةذصة بإعذدة اتساةدام ميذ المجـذري المعذلجـة لعـدد مـن المجـذالت يـناي منهـذ
اجميــل المدينــة أي بمعنـ
جد

ةــر إيجــذد منــذجو ووحــدات تســكنية جذ بــة للتســكن مــن جذنـ

ومــن جذنـ

ةــر

المتساثمرين الراغبين في إقذمة وحدات تسكنية جذ بة .

أمذ إمـدادات الجذقـة الكهربذييـة المجلوبـة لعـدن وبغـرض تسـرعة النمـو العم ارنـي واقذمـة عـدن الحديثـة الجذ بـة
لالتس ــامذرات المحلي ــة واألجنبي ــة ف ــذن المدين ــة قذم ــت بإع ــداد د ارتس ــة ج ــدوى لاحدي ــد الةي ــذرات األق ــل اكل ــة
اقاصذديذ والماليمة فنيذً حي
اتســاةدام أنذبيـ

ام احديد عدد من الةيذرات يناي في مادماهذ اوليد الجذقة الكهربذييـة بواتسـجة

الغــذا المماــد مــن حاــل مــنر الغــذاي أو ناــل الجذقــة الكهربذييــة المولــدة فــي مــنر بواتســجة

ةجوج الجذقة العذلية بادرة  211كيلو فولت إلـ عـدن ( إحـدى المشـذريع اإلتسـاراايجية المحـددة فـي الرؤيـة
اإلتسـاراايجية للانميـة االقاصـذدية المحليـة لعـدن حاـ العــذم 2122م )  ،إضـذفة إلـ لـ ا ااـوم عـدن بشــكل
واجــوير

متســامر واــدر ضــمن مةججهــذ وبرامجهــذ االتســاثمذرية التســنوية مشــذريع اتســاثمذرية اعن ـ باحــدي
شبكذت الاوايع المحلية واقذمة محجذت فرعية محلية .
وبغ ــرض جع ــل ع ــدن مدين ــة ةضـ ـرام ات نم ــو عم ارن ــي وحض ــري ح ــدي
اصري

 ،قذم ــت المدين ــة باحوي ــل موق ــع

المةل ذت الصلبة  /األرض الردمية من موقعه الاديم ( ولو موقع ياوتسج أحيذم تسكنية جديدة في

منجاــة دار تســعد ) إلـ موقــع جديــد غــر المدينــة ولــو موقــع كــذف ي ــوو فاـرة المةجــج العــذم حاـ نهذيــة
العذم 2122م وماود بمحجذت وناج مواقع محمية لنال المةل ذت و تسو
امديــد عمــر لـ ا المالـ

يتسذعد إعذدة اصنيع المةل ذت

واة ــيض ن اــذت الاشــغيل المتســاةدم حذليـذً مــن قبــل الاجــذ الةــذص احـ

إشـ ار

صندوو النظذفة واحتسين المدينة الاذبع للتسلجة المحلية
 5/3الحماية البيئية :
بغـرض الاةجـيج العم ارنـي الجيــد ااـوم عـدن بـإجرام العديــد مـن د ارتسـذت الحمذيـة البيييــة قبـل إقذمـة المنشـ ت
الجديــدة منهــذ مــذيةص المنجاــة التســذحلية الاــي اعاب ــر عــذمالً أتسذتســيذً لةجــة إدارة المنجاــة التســذحلية ول ــو
مصــدر حيــوي لماجلبذاهــذ التســااجذ

األنشــجة الاجذريــة العذلميــة ونمولــذ كوجهــة تســيذحية حي ـ

يــام اقا ـراا

حمذية جيدة من الاجوير لكذفة المنذجو الحتسذتسة بيييذً  .كمذ ال يتسمب باجوير البنذم في المنذجو الحتسذتسة
بييي ـذً واتســاةدم فاــج للمتســذحذت الم اوحــة والمناالــذت وكمنــذجو فذصــلة للمنــذظر الجبيعيــة اعامــذداً عل ـ
الموقـع كمـذ يمكـن الاـرةيص التسـاةدامذت الم ارفـو الاراعيـة وصـيد األتسـمذ
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فـي المنـذجو التسـذحلية  ،ويـام

احديد حجم المنـذجو الحتسذتسـة بيييـذً حاـ ال يـام الاـرةيص بـذلاجوير ضـمن متسـذحة 211م كحـد أدنـ مـن
ماوتسج عالمة الميذ العذلية أمذ فـي حذلـة األرض المتسـاوية الجينيـة 211م بحتسـ

ةجـة اإلدارة الماكذملـة

للمنذجو التسذحلية لمحذفظة عدن المعدة في العذم 2112م الموافو عليهذ بموج

قرار مجلـس الـوارام رقـم

(  ) 90لعذم 2112م .

 4إستراتيجية اإلسكان وتوفير المناطق السكنية :
1/4

التوازن بين العرض والطلب

بدأت مدينة عدن اةجو من مناص
العــرض والجل ـ

العذم 2112م بذلتسعي و بشكل متسامر علـ إيجـذد اـواان ماليـم بـين

ةذصــة بعــد إعــالن عــدن اتساضــذفة الحــد

ةليجــي –  ) 21الاــي اتساضــذفاه فــي نــوفمبر 2101م  ،حي ـ

الريذضــي لــدول الجاي ـرة والةلــيج ( دورة كــذس
شــرعت المدينــة بنعــداد منش ـ ت و منــذجو

أرض ـي اإلتســكذن عــن جريــو اةجيجهــذ
تســكنية أفضــل ممــذ كــذن يوجــد فــي التســذبو بعــد أن كــذن ي ـام اوايــع ا
بدون االلامذم بذلجل

األرضي المةصصة للاجوير  ،وبـن س الوقـت كـذن لنـذ
ال علي وبدون لية لااويد ا

إنشذم واتسع للاجوير الاجذري والتسكني المةـالج بـدون احديـد المتسـاةدمين فـي الموقـع بوضـوا ونايجـة لـ ل
انشن وضع شذ فيهذ ( ناص كبير في اإلتسكذن الماليم للاكذلي

 +اادحذم اايد في المنذجو التسكنية الاذيمة

 +قجع األراضي المواعة لألغراض التسكنية يام حجالذ بدون اإلي ذم من قبل المتسانجرين ببنذيهذ حيـ

يـام

حجالــذ بغــرض االاجــذر بايماهــذ متســاغلين إعــالن عــدن منجاــة ح ـرة إضــذفة إل ـ أن عــدد كبيــر مــن الشــاو
ال ةمة أضحت غير منلولـة بذلتسـكذن نايجـة لعـدم اوصـيل البنيـة الاحايـة اليهـذ ) إضـذفة لكـل لـ ا صـذح
ل ا ظهور بنذم عشوايي مذ اضجر بذلتسلجة المحلية بعدن إل الاادم بجل

ال راعي ومنظم لـ ا المـؤامر

مــع جذمعــة الاــذلرة بانظــيم ورشــة عمــل بعنـوان (تســبل احتســين اإلحيــذم العشـوايية فــي اإلجــذر الــوجني بــإقليم
الشرو األوتسج وشمذل إفريايـذ بعنـوان ا الةـدمذت العمرانيـة واالجامذعيـة واحتسـين البييـة ةـالل ال اـرة -01

 02نــوفمبر 2113م ) حيـ

ةرجــت الورشــة بعــدد مــن الاوصــيذت المتســذعدة فــي الاغلـ

علـ لـ ا الوضــع

الماردي وبغرض االتسـام اررية فـي عمليـة النمـو العم ارنـي مـن ةـالل جملـة مـن الاوصـيذت يـناي فـي ماـدماهذ
االلااام بذلمةججذت العمرانية الاذيمة واإلتس ار في وضع المةججذت الاوجيهية الهيكليـة للمـدن الاـي لـم يـام
اةجيجهذ إضذفة ال جرا ألية لةجة اانـذول انظـيم واحتسـين (انليـل) العشـواييذت كـ ا ا عيـل ودعـم واعـذدة
الدور الكذمل للبلديذت ورفع الوعي البييي لدى كذفة قجذعذت المجامع وةذصة بين التسكذن و ل من ةالل
وتسذيل اإلعالم وبإدةذل م ذليم الـوعي البييـي فـي منـذلج الاعلـيم واشـجيع اشـكيل جمعيـذت ألليـة اعمـل فـي
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مجـ ــذل حمذيـ ــة البييـ ــة واحتسـ ــينهذ وعاـ ــد دورات ادريبيـ ــة للماةصصـ ــين فـ ــي اإلدارات المحليـ ــة وغيرلـ ــذ مـ ــن
الاوصيذت .
إن ليذت عدن بغرض احايو إتسكذن أكثر اواانذً يعامد بشكل أتسذتسي عل  ،مذيلي :
 اتس ــاةدام النتس ــبة العذلي ــة م ــن المب ــذني ال ذرغ ــة والغي ــر منلول ــة بذلتس ــكذن ومواق ــع اإلتس ــكذن المحامل ــة ف ــي
المنذجو الحضرية الاذيمة.
 اركيا الةدمة في المنذجو التسكنية بجرياة معدة عل مراحل .
 منع الاجوير الاايد لمنذجو اإلتسكذن الاذيمة.
وعليــه فــذن عــدن ااــوم بغــرض احايــو ا ـواان أفضــل وماليــم بــين العــرض والجل ـ

لكتســكذن لاحايــو نمــو

حضري وعمراني  ،ااةذ مجموعة من األعمذل نلةصهذ بذلاذلي :
 انشـيج تسـوو اإلتســكذن مـن ةـالل اــوفير الةـدمذت لحـوالي  2111لكاــذر مـن األرض التسـكنية و ااكــون
من  21منجاة تسكنية يام اةجيجهذ متسباذً .
 اجوير مواقع فذرغة ماليمة أو متساةدمة أو مهجورة لألغراض التسكنية أو لغرض االتساةدام المةالج ،
ويشــمل ل ـ ا إعــذدة اجــوير المواقــع العتســكرية التســذباة لغــرض ااويــد إقذمــة منــذجو إتســكذن فذعلــة و ات
جــودة عذليــة حي ـ

يــام امويــل بعــض مــن ل ـ ا االتســاثمذرات مــن ةــالل بيــع الواجهــذت الرييتســية لغــرض

الاجوير الاجذري .
 ايــذدة عــرض اإلتســكذن بواتســجة الاشــييد أو األعمــذر الصــغيرة الحجــم وبواتســجة إنشــذم شــاو تســكنية فــوو
اجويرات البيع بذلاجاية.
 احتسين منذجو اإلتسكذن الاذيمة بمذ فيهذ المنذجو المادحمة ال ايرة من ةالل احتسـين اـدريجي واةايـذري
وادةذل المتسـذحذت الم اوحـة والم ارفـو االجامذعيـة ومـن ةـالل ااييـد الاوجـه اجـذ الاجـوير ال اايـد بغـرض
اتســاارار تســكذن المنــذجو التســكنية الاذيمــة ةذصــة تســكذن المنــذجو العش ـوايية مــن ةــالل ااــديم ةــدمذت
عمرانية واجامذعية واحتسين بيية ل المنذجو .
ممذ اادم فننه يعابر حجم األرض المةصصة لكتسكذن الجديد أعل من حجم األرض المجلوبة ممذ يعجي
مرونــة كبي ـرة فــي تســوو اإلتســكذن حي ـ

ينة ـ ل ـ ا بذلحتســبذن أي اــنةيرات فــي ان ي ـ الاجــوير فــي المنــذجو
13

الةذصة .
2/4

توفير المرافق االجتماعية بعدن

ان اوفير المرافو االجامذعية في مدينة عدن للمنذجو الاذيمة منهذ أو لمنـذجو الاجـوير الجديـدة فـنن اجربـة
المدينة قذمت أوا عل أتسذس مراجعة عدد من مةججذت مرافو المدينة االجامذعية التسذباة ةذصة مةجج
عذم 0992م . 9حي

ام من ةالل ل ا الوصول ال اتساناذجذت لكرشذدات الاذيمة لاوفير مرافو اجامذعية

ماليمـ ــة لمجـ ــذالت الاعلـ ــيم واـ ــوفير المبـ ــذني لمنـ ــذجو ورش الصـ ــنذعذت الصـ ــغير01ة .والجـ ــدول أدنـ ــذ يبـ ــين
بذةاصذر المنذجو الماارحة ليام اوفيرلذ للمنجاة التسكنية ومراكا األحيذم التسكنية .00
مركز المنطقة ( 128888-08888شخص)

 28هكتار

مركز المنطقة السكنية ( 08888-08888شخص)

 10هكتار

مركز الحي السكني ( 18888-.888شخص)

 0-.هكتار

1/2/4التعليم
بغرض اوتسيع واجوير جذمعـة عـدن لاتسـاوع
إل ـ عــدد مــن الجــال

أكبـر عـدد مـن جـال

المدينـة والمحذفظـذت األةـرى إضـذفة

العــر  ،تســعت المدينــة إل ـ اجميــع كذفــة كليــذت الجذمعــة المناش ـرة فــي عــدد مــن

منذجاهــذ واجميعهــذ فــي موقــع واحــد نذحيــة شــمذلهذ فــي منجاــة مدينــة الشــع

وجهــات بم ارفــو حديثــة إضــذفة

إلـ ربــج موقعهــذ ببايــة أجـاام المدينــة بواتســجة ةــدمذت الناــل العــذم المحتســنة  ،كمــذ ااةـ ت المدينــة ااجذلــذ
يامثل في وجو أن ااع أي مؤتستسذت اعليمية عذلية جديدة بنن اكون في مواقع جيدة ااالمم مـع المنـذجو
التسكنية وشبكذت النال العذم وال يج

ان ااع في منذجو معاولة عن أجرافهذ .

الرغبة بذالنااذل إل نظذم اوفير دوام من رد واحد في الاعليم وفو جموحذاهذ ،
أمذ مذيةص اوفير المدارس ا
فذن عدن ااة ت ااجذلذ في مةججهذ الاوجيهي العـذم (  ) Master Planيـالةص فـي اغجيـة جلبـذت
لألرضي الةذصـة بذلمـدارس أكبـر مـن مـذ لـي موجـودة حذليـذً بمـذ يحاـو رؤيـة المدينـة بجعلهـذ مدينـة
اوفير ا
حديثه في العذم 2122م  ،بذااي :
1
10
11

ح إبشا ات الئيطيط الحضر ) المنش بع ب اسطا وكابع ا سإاد والئيطيط الحضر – صا ب في نام 1152م .
طبق هوا المعياب في العام 2007م نند إنا ع تبهي نطقا الانانات الاييرع بمنطقا الدبي بالمنا بع .
الميطط الئ جياي العام لمدينا ندد – 2002م .
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 مدرتساين ثذنوياين أو فنياين اتساوع

كالً منهـذ حـوالي  0111الميـ واةـدم منجاـة تسـكنية عـدد تسـكذنهذ

 21111شـةص .ياوقـع لـ ا المتسـاوى مــن اـوفير مدرتســة ثذنويـة بـنن المــدارس تسـو

اعمــل بـدوام واحــد

وااداد نتسبة الحضور في المدرتسة الثذنوية من  %22في اليوم إل  %01بحلول 2122م.
 مدرتساين أتسذتسياين (مدرتسة لـألوالد ومدرتسـة للبنـذت) اتسـاوع
عل أتسذس دوام واحد حي

كـالً منهـذ  0111الميـ وياوقـع أن اعمـل

اتسمب المصذدر واةدم  01111شةص.

 اةصيص حضذنذت لألحيذم التسكنية ااوفر لهذ كذفة المرافو الةدمية الحديثة .
وبمراجعــة تس ـريعة للمةججــذت الاديمــة لعــدن ةذص ـة مةجــج مــذبس 02يالحــظ بننــه يوجــد لنــذ ناــص فــي
المــدارس األتسذتســية فــي العديــد مــن المنــذجو الاديمــة للمدينــة عل ـ الــرغم بننهــذ اعمــل بــدوامين األمــر ال ـ ي
يؤدي إل قيذم الجهذت المعنية بإجرام متسـب لماجلبذاهـذ فـدايمذ مـذاةر بنعمـذل متسـحهذ بنايجـة ا يـد بوجـود
ناص في المدارس في كذفـة المنـذجو بينمـذ العديـد مـن أجـاام المدينـة مجـورة بشـكل كثيـ

جـداً اضـذفة الـ

ا ــوفر العدي ــد م ــن المواق ــع ال ذرغ ــة والمتس ــاةدمة جاييـ ـذً ف ــي المواق ــع المركاي ــة وعلي ــه عن ــد إع ــداد المةج ــج
الاوجيهي للمدينة الجديد يالحظ بننه اـم فيـه احديـد العديـد مـن المواقـع الكبيـرة ةذصـة مواقـع الملكيـة العذمـة
الماليمــة لالتســاةدام الاعليمــي  ،عل ـ أتسذتســه ااة ـ ت المدينــة ااجذلــذ عنــد الايــذم ببنــذم المــدارس لمعذلجــة
الناص فيهذ ااةذ المعذلجة اااية :
 احدي ــد كذفـ ـة األرض ال ذرغ ــة او المتس ــاةدمة جاييـ ـذً المملوك ــة للعذم ــة ف ــي ك ــل منجا ــة بم ــذ فيه ــذ األرض
العتسكرية.
 ااييم المواقع الماليمة لالتساةدام كمدرتسة .
 الا ــذوض لغــرض الحصــول علـ مواقــع ماليمــة وعلـ األرجــب مــن ةــالل ااــديم مواقــع بديلــة محــددة فــي
المةجج العذم لألغراض الاجذرية المحاملة الايمة.
 2/2/4مناطق ورش العمل
يعابر قجذ المنش ت الصغيرة في عدن الاجذ الرايد ال ي يربج قجذعذت الجد

االقاصذدي بذلمدينـة مـن

ةالل مجموعة الربج االقاصذدي (  ) Clusterأ نذ بغرض :
 إجالو النمو في مجموعة الصنذعذت البحرية في عدن بهد
12

الميطط الئفايلي لمدينا ندد – 1151م .
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ايـذدة عـدد التسـ ن الاـي اـاور عـدن مـن

ة ــالل قيذمه ــذ بإقذم ــة ح ــوض تسـ ـ ن ثذب ــت علـ ـ الرص ــي
وحوض عذيم للتس ن يتسذلم عل إحدا

يتس ــاجيع أن ياعذم ــل م ــع البـ ـواةر الكبيـ ـرة .

نمو ادريجي لمجموعة الصنذعذت البحرية ال عذلة إضذفة إل

المنذفتسة التسعرية والجودة العذلية وبذلاذلي رفع جذ بية المينذم كمـذ تسيتسـذلم الحاـذً فـي نمـو عـدد التسـ ن
ومنهذ التس ن التسيذحية الاي ااور عدن لـ ا مـن جذنـ

ومـن جذنـ

ةـر فـذن انة ـذض اكل ـة المالحـة

وايذدة عدد التس ن الاي ااور مينذم المدينة تسيتسـذلم علـ نمـو الجذقـة اإلناذجيـة فـي الناـل إضـذفة إلـ
اة يض اكل ة المالحة لوجهة معينة  ،كمذ إن ايذدة النمو فـي كثذفـة أنشـجة الناـل فـي المينـذم تسـيعمل
عل اجا ا

تس ن أةرى وتسيشجع التس ن الاي ااور عل اوتسيع نجذو أنشجاهذ وانو أحجذمهذ ونمو

متسامر لةدمذاه .
 اش ــجيع النم ــو ألنش ــجة الاص ــنيع المعام ــدة علـ ـ االتس ــايراد و الاص ــدير ف ــي المدين ــة ومن ــذجو الج ــد
االقاصــذدي مــن ةــالل انة ــذض األتســعذر وارا ــذ

الك ــذمة وقــدرات وةــدمذت إدارة الشــحن فــي قجــذ

المالحة في المينذم األمـر الـ ي تسـيؤدي إلـ ايـذدة النمـو المجـرد والانـذفس ألنشـجة الاصـنيع المعامـدة
عل ـ اتســايراد الم ـواد الةــذم أو اصــدير المناجــذت النهذييــة والنص ـ

مصــنعة  .كمــذ تســيعمل ل ـ ا عل ـ

الاحتسن فـي األدام و انـذفس الجـودة والتسـعر للةـدمذت الاـي ااـدمهذ مجموعـة ةـدمذت دعـم الاجـذرة فـي
المدينة إضذفة إل اعايا الانذفس علـ أنشـجة الاصـنيع المعامـدة علـ الاصـدير واالتسـايراد وااضـمن
ل الاجذعذت المنا عة اصنيع التسلع (اتسايراد  /اصدير)  ،صنذعة المواد المتساهلكة وغير المتساهلكة
(أحج ــذر  /رة ــذم ومع ــذدن (اص ــدير) ،اص ــنيع األحي ــذم البحري ــة (اص ــدير)  ،المناج ــذت الباروكيمذوي ــة
(اتسايراد  /اصدير).
 اشجيع دعم أعمذل الاةاين واعذدة الاصدير في عدن األمر الـ ي يعمـل علـ ايـذدة عـدد التسـ ن الاـي
اج ـ بهذ الةــدمذت الاــي ااــدمهذ المدينــة  .كمــذ أن ايــذدة الانــذفس بــين التس ـ ن وك ـ ل احتســين ةــدمذت
المالحة و ايذدة اردد التس ن الاايرة للمينـذم وانة ـذض كل ـة المالحـة يتسـذلم فـي ة ـض ن اـذت الاشـغيل
وايذدة ال ذعلية ألنشجة كل من الاةاين ،الاجميع .الاصنيع واعذدة الاصدير  .إن قيذم مثل ل البيية
بحتس ـ

رؤيــة عــدن تس ـيعاا الحا ـذً عل ـ الاحتســن فــي الكل ــة المنذفتســة والجــودة ألنشــجة دعــم الاجــذرة

والاةاين واعذدة الاصدير عل متساوى المدينة .
 انظ ــيم وادارة مجموع ــذت الـ ـربج االقاص ــذدية لة ــدمذت دع ــم الاج ــذرة علـ ـ متس ــاوى المدين ــة كذألعم ــذل
المص ـ ـرفية  ،المالحـ ــة و إرتسـ ــذل الشـ ــحن  ،الاـ ــذمين  ،إدارة الاـ ــذنون و الشـ ــحن  /ةـ ــدمذت اإلمـ ــدادات
16

والامــوين وةــدمذت دعــم الاة ـاين واعــذدة الاصــدير (ةــدمذت اغلي ـ

الم ـواد  /المناجــذت و الاصــميم ،

الجب ــع  ،إدارة ااني ــة المعلوم ــذت و الص ــيذنة العذم ــة تسيتس ــذعد ك ــل لـ ـ ا علـ ـ نم ــو أنش ــجة الاةـ ـاين ،
الاصنيع و إعذدة الاصدير إل جذن

أنشجة الاصدير  /االتسايراد ولي أنشجة بحذجة إل

وةدمذت مجموعذت الربج االقاصذدية فـي المدينـة األمـر الـ ي تسـينعش الجلـ

مناجذت

علـ الـ المجموعـذت

ممــذ تس ـيؤدي إل ـ اعايــا نوعيــة اكل اهــذ المنذفتســة  .ومناجذاهــذ .وةــدمذاهذ  ،و ممــذ يتســذلم فــي اعايــا
انــذفس م ارف ــو الجـ ـ

االقاص ــذدي – CORE

02

وبذلا ــذلي جـ ـ

لمتس ــاثمريهذ كم ــذ اعم ــل مجموع ــذت

الربج االقاصذدية كانذة لاوجيه الايمة االقاصذدية إل اقاصذد المدينة وبذلاذلي إحدا
فعذلة من جذن

ومن جذن

ةر ةلو فرص عمل ماعددة عن جريو الاوظي

انمية اقاصـذدية

المبذشر للمايمـين فـي

المدينة من جهة ومن جهة أةرى عن جريو اإلش ار المبذشر والغيـر مبذشـر (ماعذقـد  ،مـن البـذجن)
لشبكة الموردين الصغذر والماوتسجين  .وللمناجذت والةدمذت ات العالقة.
 ااديم ةدمذت نوعية للمتسذفرين و الجذقة اإلناذجيـة للشـحن فـي مجـذر عـدن الـدولي بغـرض إيجـذد نمـو
اــدريجي لعــدد المتســذفرين وايــذدة الجذقــة اــدريجيذ للشــحن فــي مجــذر عــدن الــدولي ول ـو ياجل ـ

نظــذم

مواصالت فعذل ماعدد الوتسـذيج (بحـر ،جـو و أرض) وعنـدمذ يـاداد النمـو ويتسـامر فـي أنشـجة الجذقـة
اإلناذجية للمينذم( الاةاين و إعذدة الاصدير) فنن مايذس مجذل الاشغيل لشركذت االتسـايراد والاصـدير
في المدينة تسو

مادمي الةدمذت الجوية وبذلاذلي الاوتسـع فـي قـدرات

يؤدي إل نمو ممذثل في جل

المجذر لالبية حذجذت المتسذفرين ةذصة رجذل األعمذل .
-

احتســين نمــو حجــم ومجــذل ونوعيــة ةــدمذت مجموعــة الضــيذفة ( التســيذحة والثاذفــة ) فــي مدينــة عــدن
بغـرض مواجهـة النمـو المتسـامر لمنـذجو الجـد

االقاصـذدي األمـر الـ ي ياجلـ

ضـرورة نمـو ةـدمذت

التسيذحة في المدينة األمر ال ي تسيتسذلم مبذشرة عل الاحتسن في نوعيـة وحجـم الةـدمذت الاـي ااـدمهذ
مجموعــة التســيذحة فــي احتســين نــو ونمــج الحيــذة فــي المدينــة و جـ
كمكــذن منذتس ـ

المتســاثمرين المحليــين واألجذنـ

إلقذمــة دايمــة وتسيضــع األتســذس األولــي للنمــو المتســاابلي الاذبــل للاجــور فــي أنشــجة

مجموعة العمل والتسيذحة الثاذفية  .كمذ تسـاعمل التسـيذحة أيضـذ كانـذة فذعلـة لاحريـر الاـيم االقاصـذدية
الماولّدة في قجذعذت الج

االقاصـذدي  CORE -لاصـل إلـ كذفـة فيـذت المجامـع المحلـي ةذصـة

ال يذت المهشمة من تسكذن المدينة.
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يعئبر ح

المينا والمطاب والمنطقا الحرع

ناطق ال د ا قئاا
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لعدد .

وعليــه أةــدت عــدن بعــين االعابــذر ضــرورة اــوفير األرض فــي كــل منجاــة  /منجاــة تســكنية لغــرض اجــوير
أنشــجة قجذعــذت ال ـربج االقاصــذدي مثــل احديــد منــذجو األعمــذل الاجذريــة الصــغيرة الحجــم وورش العمــل
وغيرلــذ عل ـ أن اكــون ورش العمــل وم ارفــو اإلصــالا قريبــة مــن منــذال التســكذن لااويــد الةدمــة المحليــة
واش ــجيع المش ــذريع الص ــغيرة واألنش ــجة الاجذري ــة الا ــي اعاب ــر ع ــذمالً حيويـ ـذً الادل ــذر االقاص ــذد المتس ــاابلي
للمدينة ولو أمر ياجذبو مع إتساراايجية اجوير االقاصذد المحلي لمدينة عدن مع م ارعـذة أن ااـع مثـل لـ
المنذجو في مواقع جيدة وأن يام اةجيجهذ بشكل دقيو حا ال اتسب

إاعذ للتسكذن أي بمعنـ

ةـر قيـذم

مدينة حديثة ةذلية من الضوضذم والغبذر والرايحة وحركة المرور الغيـر مابولـة  ،كمـذ حـددت مواقـع الـربج
االقاصــذدي بمتســذحة  2لكاــذر فــي م اركــا المنجاــة وفــي المنــذجو التســكنية  2لكاــذر عل ـ أن اكــون كذفيــة
لالبية الجل .
 3/4هيكل المدينة والمنطقة السكنية
 1/3/4الخطة العامة الكلية
إن الم هوم األتسذتسي لاةجيج مدينة عدن يتساند فـي األتسـذس علـ الانـو  ،حيـ

قتسـمت المدينـة إلـ عـدد

من قجذعذت الاةجيج ام إنشذملذ بواتسجة مةجج 0902م وام اعديلهذ بعد ل بواتسجة مةججذت الحاة
معدة بواتسجة واار األشغذل العذمة وام االحا ذظ بذلهيكـل الكلـي فـي المةجـج العـذم الجديـد المعـد فـي العـذم
2112م بغرض اتساجذعة كل قجذ وكل منجاـة بذالحا ـذظ بةصذيصـهذ الةذصـة بهـذ ودورلـذ فـي متسـاابل
المدينة  ..وفيمذ ياعلو باوفير الحي التسكني  ،فذن عدن قذمـت بـبعض الاعـديالت وةصوصـذً فـي المنـذجو
التسكنية لغرض اتساعمذل الممذرتسذت الحذلية  .ويتساند ليكل المنذجو التسكنية عل اتسلتسـل اـوفير المنـذجو
التسكنية بمذ فيهذ المدارس عل  ،اااي :
مدينة عدن

 0.2مليون نتسمة

قجذعذت المدينة

 211.111 – 211.111نتسمة

منذجو المدينة

 011.111شةص (كريار – الشيع عثمذن)

المنذجو التسكنية
األحيذم التسكنية

ثذنوية لل كور ومدرتسة ثذنوي لكنذ

بدوام واحد

ح ـ ـوالي  011.111ش ـ ــةص (ا ـ ــوفير مدرتس ـ ــة أتسذتس ـ ــية للـ ـ ـ كور ومدرتس ـ ــة أتسذتس ـ ــية

لكنذ ) ااتسع كال منهذ مذ بين  311إل  0111المي واعمل بدوام واحد.
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 2/3/4القطاعات
لغرض اتسهيل إدارة الانمية العمرانية لعدن فننه ام االحا ذظ باجذعذت الاةجيج الاذيمة عل الرغم من أنهذ
اا ذوت بعدد التسـكذن بشـكل كبيـر وال اابـع نجذقـذت الاةجـيج المنجايـة  .حيـ

ياـع الاوتسـيع العم ارنـي اجـذ

شمذل شرو وشمذل غر مدينة عدن ولي متسذحذت اتسمب في اجوير مراكا اجذرية وتسكنية كبيرة جديـدة
في كل قجذ بينمذ ياع إدمذ الاجوير في جايرة عدن حول مراكا المنجاة الاذيمة.
 3/3/4مناطق المدينة
قذمت عدن في العذم 2112م باحديد االتسايعذ

المتساابلي لكل منجاة لاصل في العذم 2122م بذتسايعذ

كــل منجاــة  011.111نتســمة لكــي اتســامر لاكــون ات عنذصــر ليكليــة لذمــة كــون لـ لــي الجرياــة الاــي
اج ــورت م ــن ةالله ــذ المدين ــة اذريةيـ ـذً  ،وعلـ ـ أن اك ــون مانذتس ــاة م ــع اةج ــيج المدين ــة منـ ـ ع ــذم 0902م
وةصوص ـذً شــبكة الجــرو الرييتســية الاــي احــدد المتســذحذت الةذصــة بذلمنــذجو الجديــدة الاــي اا ـراوا مــذ بــين
 211إل  011لكاذر األمر الـ ي يعجـي عـدد التسـكذن للمنجاـة الجديـدة مـذ بـين  01.111و 021.111
نتسمة بإجمذلي كثذفة تسـكنية بحـوالي  211شـةص لكـل لكاـذر مثـل الكثذفـة التسـكنية الماوتسـجة الاـي اعابـر
قذبلة للاحايو بتسهولة علمذ بنن الكثذفة التسكنية فـي المنـذجو الاديمـة لعـدن غذلبـذً مـذ ااجـذوا  011شـةص
لكل لكاذر.
ان وصول عدن ال احديد ل الغذيذت بذعابذر أن المنجاـة الاـي اتسـاوع
فيـه الك ذيـة لاةلـو فـرص العمــل الةذصـة بهـذ لـ ا مــن جذنـ

ومـن جـذ

 011.111شـةص كبيـرة بمـذ
ةــر دعـم مركـا المدينـة الاجــذري

والحي التسكني العذلي المتساوي والمرافو الارفيهية .
 5/3/4المناطق السكنية
فيمــذ يةــص المنــذجو التســكنية فــنن عــدن اتســع دايمــذ بــنن يــاود كــل حــي تســكني بكذفــة الم ارفــو االجامذعيــة
الاي امكنه بنن يكون مكا يذً اايـذً علـ أن اكـون لـ الم ارفـو تسـهلة الوصـول إليهـذ مشـيذً بذألقـدام والمحـدد
الرييتســي لمةــاون الم ارفــو االجامذعيــة لــو المــدارس علـ تســبيل المثــذل ياــذم فــي المنجاــة التســكنية مــذ بــين
 01111-21111شــةص مدرتســاين ثــذنوياين او مدرتســاين فنياــين لعــدد يا ـراوا مــذ بــين  311و 0111
المي مدرتسة واحدة لكل من الاالمي ال كور واإلنذ

واعمل ل المدارس بدوام واحد.

 6/3/4األحياء السكنية
إن م هوم إدارة النمو العمراني لعدن فيمذ يةص اإلحيذم التسكنية لو اااي :
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األحي ـ ــذم التس ـ ــكنية لــ ــي مجموع ـ ــة م ـ ــن المنــ ــذال والش ـ ــاو التس ـ ــكنية المعام ـ ــدة علـ ـ ـ مدرتس ـ ــاين أتسذتســ ــياين
المدرتسـة األتسذتسـية مـذ بـين 311

حضذنة/حضذنذت  ،متسجد  ،مناا  ،محالت ومركا صحي  .واتسـاوع

إلـ  0111الميـ لكــي يــامكن حجــم الحــي التســكني مــن اــوفير مدرتســاين أتسذتســياين و حجــم ماليــم (اعمــل
بدوام واحد) وعل أن يوفر الحي التسكني التسكن لحوالي  01111شةص .

 5التحديات والحلول إلدارة النمو العمراني لعدن :
 1/5التحديات
واجهت مدينة عدن والاالت اواجـه عـدد مـن الاحـديذت الاـي اـؤثر علـ انمياهـذ االقاصـذدية المحليـة ونمولـذ
معـدالت عذليـة مـن النمـو التسـكذني والعم ارنـي علـ متسـاوى الـوجن اليمنـي

المدينـة اليمنيـة الاـي اتسـااج

لكونهذ العذصمة االقاصذدية والاجذرية لليمن ل من جذن
التسـااجذ

ومن جذن

ةر لكونهذ المدينة اليمنية المؤللة

االتســاثمذرات المحليــة واألجنبيــة و لـ لمــذ ولبهــذ او مـن موقــع اتســاراايجي لــذم ياــع علـ جريــو

الاجذرة الدولية  ،حي

ابعد المدينة عن جريو الاجذرة الدولية بمذ اليايد عن (  ) 2ميل بحري وله ا اواجه

دايمذ مشكالت عدة في إدارة النمو العمراني
ةذصة في ظل األامة الحذلية الاي امر بهذ البالد  ،ويمكن الةيص ل الاحديذت بذالاي :
 -ناص كبير في اإلتسكذن الماليم للاكذلي

.

 اادحذم اايد في المنذجو التسكنية الاذيمة .-

قجع األراضي المواعة لألغراض التسكنية يـام حجالـذ بـدون اإلي ـذم مـن قبـل المتسـانجرين ببنذيهـذ حيـ
يام حجالذ بغرض االاجذر بايماهذ متساغلين إعالن عدن منجاة حرة .

 عدد كبير من الشاو ال ةمة أضحت غير منلولة بذلتسكذن نايجة لعدم اوصيل البنية الاحاية اليهذ . 2/5الحلول :
 الاوتســع فــي إقذمــة المــدن التســكنية لــدوي الــدةل المحــدود ةذصــة للشــبذاإلتسكذن الماليم للاكذلي

لاعــويض الــناص الكبيــر فــي

.

 -ا عيل مجلس اةجـيج المدينـة بعـدن بحيـ

يـودي دور ومتسـؤوليذاه لية ـ

التسكنية الحذلية .
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االادحـذم ال اايـد فـي المنـذجو

 إلغــذم أي ق ـوانين /قـ اررات تســذباة اجيــا البتســج علـ األ ارضــي بصــورة غيــر مشــروعة و بمــذ يمنــع ا شــيواتسامرار البنذم العشوايي وبمذ يجعلهذ مدينة أكثر انظيمذً وجمذالً.
 -إعذدة انظيم اوايع قجع األراضي المواعة لألغراض التسكنية بحي

احد من من عمليذت حجالذ بدون

اإلي ذم من قبل المتسانجرين ببنذيهذ بغرض االاجذر بايماهذ متساغلين إعالن عدن منجاة حرة .
 ايـذدة إدةـذل مشـذريع البنيــة الاحايـة لاغجيـة العـدد الكبيــر مـن الشـاو ال ةمـة الاــي أضـحت غيـر منلولــةبذلتسكذن نايجة لعدم اوصيل البنية الاحاية إليهذ .
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المراجــــــــــع
 -0كاذ

المةجج العذم لمدينة عدن 2122 – 2112م  ،المةجج العذم النهذيي – المجلد - 0مجموعة للكرو المحدودة

 فبراير 2110م -2كاذ

الرؤية اإلتساراايجية للانمية االقاصذدية المحلية لعدن – عالم شوام – نوفمبر 2113م .

 -2كاذ

الناذيج األولية لاعداد 2112م العذم للتسكذن في الجمهورية اليمنية  -الجهذا المركاي لكحصذم  -مذرس

2112م .
 -2كاذ

مةرجذت الرؤية اإلتساراايجية للانمية االقاصذدية المحلية لعدن – مكا

محذفظة عدن – يوليو 2113م .

 -2قذنون رقم ( )2لتسنة 2111م بشنن التسلجة المحلية – الجريدة الرتسمية – و اارة الشؤون الاذنونية في الجمهورية اليمنية
– يونيو 2111م .

-0

إرشذدات الاةجيج الحضري  -و اارة اإلتسكذن والاةجيج الحضري –0902م .

 -3المةجــج الا صــيلي لمدينــة عــدن – و اارة اإلتســكذن والاةجــيج الحضــري فــي جمهوريــة الــيمن الديماراجيــة الشــعبية -
0900م .
 -0نشرة مؤامر ال رص االتساثمذرية بعدن بعنوان ا عدن بوابة اليمن للعذلم عدن  /الجمهورية اليمنية  -نوفمبر 2119م
 -9اارير الاكل ة الااديرية لمؤشرات الاحتسين المذدي لعدن نحو ةليجي  - 21انجلو ديورتسو االتساراايجي الحضري للبن
الدولي – أغتسجس 2110م .
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