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الحضريالمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير   

 معاجلة مشكلة العشوائيات 
يف االردنواحلد من انتشارها   
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 سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها

 سواءا والهجرات السكان في النمو معدالت زيادة عام بشكل العشوائية المساكن ظاهرة النتشار الرئيسية االسباب من إن
 خارج المساكن هذه القامة أدى الدولة من الرقابة وغياب للبناء المخصصة االراضي أسعار وارتفاع قسرية أو طوعية كانت

  والهجرات الجوار دول من القسرية للهجرات فنتيجة االردن في أما ، المجال هذا في خصوصيتها دولة ولكل التنظيم إطار
 أهمها حادة مشاكل تراكم الى أدت الظاهرة هذه والخدمات، للعمل طلبا الرئيسية المدن مراكز الى الريف من الطوعية

  التكاليف رخيص السكان المالية التسهيالت توفر عدم من عانت والتي المتدني الدخل ذوي لفئة المساكن في النقص
 هذه ونمت (الصفيح) البراكيات ظاهرة وأنتشرت الغير أراضي على باالعتداء فقامت ، أعبائه تحمل الفئة هذه تستطيع

  الخدمات من الحياة مقومات إلى تفتقر كانت التي المساكن هذه ، الفئة هذه لمعاناة رمزا أصبحت والتي العشوائيات
  ، المساكن هذه القامة عليها اعتدي خاصة أمالكا وبعضها عامة أمالكا كانت المناطق تلك أن إلى باالضافة العامة والمرافق

  لمشروع العمل في والمباشرة الوضع هذا لمعالجة الخطر ناقوس بدق االردنية الحكومة قامت فقد تقدم ما على وبناءا
  المواقع وتطوير وتحسين معالجة الى المشروع يهدف ، االردني االسكان وبنك الدولي البنك مع بالتعاون حضري تطوير

 بسيطة بكلفة المتدني الدخل لذوي المساكن توفير هدفها جديدة إسكان مشاريع انشاء إلى باالضافة الخدمات متدنية
 حجم إزدياد مع يتناسب بما عموديا أو أفقيا سواء مستقبال التوسع من وتمكنهم المادية إمكانياتهم مع تتناسب

 إضافة العامة الخدمات كافة وإيصال الصحي المجال في نجاحها الحضري التطوير مشاريع أثبتت وقد ، (مسكن نواة) االسرة
 . عام بشكل العشوائية المساكن ظاهرة ومعالجة الملكية سند توفير الى
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الهاشمية في معالجة ظاهرة  األردنية إن تجربة المملكة 
باإلهتمام المساكن العشوائية هي تجربة رائدة وجديرة 

على هذة التجربة هذه سنسلط  الضوء لذا في ورقة العمل 
 .ولآلخرينلنا مستفادًا  لتكون درس 
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 -:تمهيد
  في الحضري التطوير دائرة إنشاء عبر التحدي هذا لمواجهة واإلستراتيجيات السياسات من حزمة األردن تبنت

  التجمعات هذه لمعالجة الالزمة الحلول لوضع وذلك العاصمة أمانة الى آنذاك تبعيتها وكانت ( 1980) عام منتصف
 على تقتصر ال العشوائية التجمعات هذه أن األردنية الحكومة وجدت فقد ، عمان أمانة حدود داخل العشوائية

 التطوير دائرة تبعية نقل تم فقد لذلك ، والزرقاء كالعقبة الكبرى الرئيسية المدن في نمت وأنما العاصمة
 العشوائي السكن مواقع وتحسين تطوير بهدف وذلك والبيئة والقروية البلدية الشؤون وزارة الى الحضري

  المحدود الدخل لذوي المالية المقدرة ضمن تكون خاصة أحكام وفق جديدة إسكان مشاريع إنشاء الى باإلضافة
  واإلسكان العامة األشغال وزارة إلى ثم ومن المستقبل في العشوائية المساكن إنتشار من للحد والمتدني

 الحضري التطوير دائرة دمج ذلك وشمل (1988) لإلسكان الوطنية لإلستراتيجية التوجيهية اللجنة من بتوصية
   . (1992)اإلسكان مؤسسة مع
 توفير خالل من المواقع هذه تأهيل إعادة مبدأ على قامت فقد العشوائية المواقع لمعالجة الموجهة البرامج أما

 مشكلة حل جاهدة حاولت قد األردنية الحكومة وكانت ، واإلجتماعية العامة والخدمات التحتية البنية خدمات
  التطوير يشمل بحيث ، شاملة خطة ضمن التجمعات لهذة تخطيط إعادة خالل من جذري حل العشوائية المساكن
 مشكلة لمعالجة والثقافية واإلجتماعية اإلقتصادية والنواحي والفوقية، التحتية البنية تطوير الى باإلضافة

 -: هما مرحلتين خالل من وذلك شامل بشكل العشوائي السكن
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 .(الحضري التطوير دائرة خالل من()1992 -1980) الحضري التطوير برنامج -:االولى المرحلة -1

 .(الحضري والتطوير لإلسكان العامة المؤسسة خالل من) اإلجتماعي األمان حزمة برنامج (2005-1997) -:الثانية المرحلة -2

  اإلبقاء مع المواقع هذه تطوير في والمتمثلة الدائرة أجلها من أنشئت التي األهداف تحقيق على الحضري التطوير دائرة قامت فقد األولى للمرحلة بالنسبة أما -

 هذه على المحافظة وبالتالي المواقع هذه في للسكان اإلجتماعي النسيج على والمحافظة الممكنة الخسائر وبأقل الحاالت أضيق في إال هدمها دون والحيلولة عليها

 والمدارس والممرات الطرق وشبكة الصحي الصرف وشبكة الكهرباء وشبكة المياه بشبكة وتزويدها األساسية بالخدمات تزويدها خالل من وتطويرها المواقع

 التدريب وبرامج الصغيرة والصناعية اليدوية الحرف تطوير إلى باإلضافة العامة والحدائق المهني التدريب ومراكز اإلجتماعية والمراكز الصحية والمراكز

 .المشاريع فيها تنفذ التي المناطق في للشباب المهني

  البطالة ومكافحة للفقراء المعيشي المستوى ورفع تحسين منها الهدف كان فقد اإلجتماعي األمان حزمة برنامج في والمتمثلة الثانية للمرحلة بالنسبة أما -

  تنفيذ عملية خالل المستهدفة المناطق ألبناء مؤقتة عمل فرص وتوفير التنموية والمشاريع البرامج من حزمة تنفيذ خالل من الفقيرة الفئات إنتاجية لزيادة

 ومراحل المشروع أهداف الى التطرق الحقًا وسيتم ، تطويرها تم التي المناطق سكان على مالية أعباء أي يترتب لم أنه المرحلة هذه يميز ما بأن ،علما المشاريع

 . الرئيسية المشروع وعناصر التنفيذ
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 االردن في العشوائية المساكن مفهوم
  البسيط بالمفهوم ولكن ثابت مفهوم يوجد ال األخرى العالم دول كما األردن وفي ، ثابت غير العالم في العشوائي السكن مفهوم
 -:كالتالي وخصائص بأشكال تحديده تم األوسع بالمفهوم ولكن الخدمات من األدنى الحد توفر بعدم نقول أن يمكن

 العشوائية المساكن تجمعات وخصائص أشكال  
 األرض ملكية ناحية من *
 االخرين من عليها ومعتدى ألشخاص مملوكة أراضي -1

 المواطنين قبل من عليها ومعتدى للدولة مملوكة أراضي -2
 حالتها وساءت ومنظمة لمواطنين مملوكة أراضي  -3
 (بها المعنية التنظيمية الجهة على إختالف يوجد) عليها والمقيمين مالكيها بين مشاعًا مملوكة أراضي -4
 المسكن وضعية ناحية من *
 (2كم لكل نسمة ألف حوالي) المرتفع السكاني اإلكتظاظ -1

 للسكن صالحة غير مهترئة مساكن -2
 (خشب ، زينكو) رديئة مواد من مؤقتة مساكن -3
 الخدمات توفر ناحية من *
 .(مخالف وضع) الخدمات وإيصال بتنظيم تسمح للمساكن ملكية توفر لعدم متوفرة غير االساسية الخدمات -1

   .القسرية والهجرات للحروب نتيجة عجل على أقيمت التي اللجوء مخيمات -2
 . الخدمات على الطلب وشدة السكان عدد في الهائلة الزيادة -3
 .(الحضري التطوير دائرة خالل من()1992 -1980) الحضري التطوير برنامج -:األولى المرحلة -1
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 العشوائية المساكن ظهور الى االردن في الرئيسية المدن في السكاني النمو أدى
  في األردن تشدد الى باإلضافة ، األساسية الخدمات من األدنى الحد الى تفتقر التي

 من األخرى العوامل الى باإلضافة الكلفة قليل بناء توفر وعدم البناء بأنظمة التقيد
  على بالقوة اليد بوضع وذلك العشوائية المساكن إنتشار إلى أدى وغيرها هجرات

 للدولة ملكيتها تعود األراضي هذه معظم كانت حيث عليها والبناء األراضي هذه
 دون ذلك حال فقد المساكن هذه شرعية لعدم ونتيجة ، خاصة ملكيات وبعضها

 . مخالفة مساكن أنها بحكم لهم األساسية الخدمات توفير
  بهدف 1980 عام الحضري التطوير دائرة إنشاء تم فقد المتردي الوضع هذا ولمعالجة

  تهدف جديدة إسكان مشاريع وإنشاء الخدمات متدنية السكنية المناطق تطوير
 المقدرة ضمن بكلفة المتدني الدخل لذوي الهدم لحاالت البديلة المساكن توفير الى

 سواء المسكن في التوسع إمكانية الى باإلضافة المواطنين من الفئة لهذه المالية
  من وللحد (مسكن نواة) األسرة حجم إزدياد مع يتناسب بشكل عموديًا أو أفقيًا

 . مستقباًل العشوائية المساكن إنتشار
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 -:للدائرة الرئيسية األهداف
 األساسية والخدمات المناسب المسكن توفير هو الدائرة إلنشاء الرئيسي الهدف

 الدخل ذوي من الفقيرة الحضرية المناطق لسكان الملكية حق تصويب الى باإلضافة
  األراضي توفير حضريًا المتدهورة المواقع تطوير الى باإلضافة الدائرة وقامت المتدني

 مما منخفضة بكلفة مساحات ذات والفوقية التحتية البنية خدمات بكافة المخدومة
  إمكانياتهم ضمن مسكن إمتالك من المتدني الدخل ذوي من المستهدفة الفئة مكن

 والبيئية الصحية الظروف بتحسين الدائرة قامت ذلك الى باإلضافة ، المادية
 للشباب المهني للتدريب مراكز إنشاء خالل من وذلك العمل فرص وزيادة والتعليمية

 . مهرة كعمال العمل سوق في  لإلنخراط لتدريبهم والشابات
  في الحضري والتطوير اإلسكان مجال في العامة السياسات من مجموعة الدائرة واتبعت

  اخذتها التي األهداف أهم من وكان المتدني الدخل ذوي إحتياجات لتلبية األردن
 -:يلي ما عاتقها على الدائرة
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  الى بحاجة التي للمواقع والبيئية واإلجتماعية السكانية بالدراسات القيام -1
 .لتطويرها تدخل

 التحتية البنية خدمات وتوفير القائمة العشوائية المواقع وتنظيم تطوير -2
 . المهني التدريب ومراكز والتعليمية واإلجتماعية الصحية المراكز وتوفير

  تحتية بنية من الخدمات كافة فيها يتوفر جديدة سكنية مشاريع إقامة -3
 . الخضراء المساحات الى باإلضافة وفوقية

  القروض تقديم الى باإلضافة الصغيرة والحرف المهني التدريب برامج تشجيع -4
  تحسين على المتدني الدخل ذوي األسر تساعد إنتاجية مشاريع إلقامة الصغيرة

 . دخلهم
  افقيًا للتوسع قابلة األسرة إمكانيات حسب جاهزة لمساكن نماذج إقامة -5

 . وعموديًا
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 الموقع إختيار معايير/العشوائية المساكن وضع معالجة -5
  المساكن مشكلة لمعالجة واألسس السياسات من مجموعة الحضري التطوير دائرة اتبعت

 -: العشوائية
 العشوائي السكن مواقع إختيار كيفية -1

 في األولوية وتحديد العشوائية التجمعات مواقع اختيار في محددة معايير إعتماد تم لقد
 -:تطويرها

 األراضي ملكية على اإلعتداء -
 العامة والمرافق التحتية البنية خدمات توفر عدم -
 البناء في المستخدمة المواد رداءة -
 عليها للمقيمين المالية المقدرة مع وتناسبها األرض كلفة انخفاض -
 للمدينة بالنسبة الموقع أهمية -
 تطويره من والجدوى الموقع مساحة -

 التطوير في األولويه له كانت الموقع في المعايير من أكبر عدد توفر كلما لذلك
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 -:الموقع تخطيط معايير -6
 -:المواقع  تخطيط عند التالية اإلعتبارات مراعاة تم

 قطعة (18) عن المشاه ممر على الواقعة السكنية القطع عدد يزيد ال أن يجب -
 (م100) قطرها منطقة السيارات مواقف تخدم -
 قبل من إستغالله يمكن بحيث المدرسة مع متصل يكون بملعب الموقع يزود -

 المدرسة دوام أوقات خارج السكان
   خضراء بمناطق الموقع يزود -
 للسيارات شوارع أو مشاه بطرق مرتبطة السكنية األراضي جميع تكون أن يجب -

 المعبدة الطرق عن (م50) من أكثر تبعد ال بحيث
  والكثافة الموقع في الراهن للوضع وفقًا السابقة اإلعتبارات مراعاة يتم بأنه علمًا

  هذه تبقى بحيث قائمة مساكن من عليها وما األرض وطبوغرافية السكانية
  الخدمات كافة توفير مع األدنى بحده المالئم الصحي المسكن لتوفير المعايير
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  وأحكام التخطيط حيث من الجديدة اإلسكانات ومشاريع التطوير مشاريع بين الفرق -7

 -: البناء
 -:التطوير مشاريع -1

 (خشب ، زينكو) دائمة غير بمواد بنيت مؤقتة مساكن هي التطوير مشاريع في المساكن
 في التحسين مشروع لموقع األولي التخطيط عند الهامة االعتبارات تؤخذ الطوب من وبعضها

  سياسة مع يتنافى التحسين مبدأ ألن والشوارع الممرات تنظيم عند أمكن ما الهدم تجنب
 .الهدم

 -: الجديدة اإلسكانات مشاريع -2
 التحتية بالبنية مخدومة أرض قطعة بتوفير العشوائية المساكن مشكلة لحل تنفيذها تم

 المالية المقدرة ضمن والعمودي األفقي للتوسع قابل أساسي مسكن توفير أو والفوقية
   الفئة لهذه خاصة تنظيم بأحكام والمحدود المتدني الدخل ذوي من المستهدفة للفئة
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بين مشاريع التطوير ومشاريع  األراضي جدول يبين نسبة استعماالت 
 الجديدةاإلسكانات 

سكني  سكني المشروع

 تجاري

مباني  تجاري

 عامة

طرق 

 وممرات

حدائق 

 وساحات

اسكانات  

 جديدة

51% 1% 4% 10% 27% 7% 

 %4 %22 %4 %3 %5 %63 تطوير



14 

 -: الهدم حاالت -8
 حاالت لجميع مسبق تقرير إعداد يتم العشوائي السكن تطوير مواقع في

 تفاصيل يحتوي بحيث وفنيًا إجتماعيًا دراستها بعد والجزئي الكلي الهدم
  الذي الجزء الى مشار للبناء الداخلي للتوزيع تفصيليًا ورسمًا القطعة رقم عن

 يتم المعطيات هذه على وبناًء (2 رقم المخطط في موضح هو كما) هدمه سيتم
  (3 رقم مخطط مرفق) الجزئي الهدم حاالت بناء إلعادة المقترح التصميم إعداد

 أما الهدم حاالت من للمتضررين المستحقة التعويضات تقدير إلى باإلضافة
 فيتم الموقع تنظيم نتيجة الكلي الهدم بحاالت منازلها تتأثر التي األسر

 في أرض قطعة منحها أو الموقع في لها بديلة فارغة أرض قطعة تخصيص
 ومساعدة ماديًا تعويضًا لألسرة يعطى الحالة هذه وفي الجديدة اإلسكانات

 . البناء عملية في فنية
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 -: وهي أجلها من أنشئت التي األهداف تحقيق استمرارية بهدف والمبادىء السياسات من مجموعة تبني على الدائرة قامت لقد
 الكلفة استرداد مبدأ -1

  : قسمين الى وتقسم
  : وتشمل المستردة غير الكلفة•
 والمسجد العامة والمباني االجتماعية والمباني للمدارس المخصصة االرض كلفة -1

 أمطار مياه وتصريف وكهرباء مجاري من التحتية البنية كلفة كامل -2
 الموقع داخل والممرات الطرق إنشاء كلفة -3
 الالزمة والمعدات باالثاث وتجهيزها والمدارس االجتماعية المباني كلفة كامل -4
 االدارية المصاريف من نسبة -5
  : وتشمل المستردة الكلفة•

  من استردادها ليتم المستغلة األرض مساحة على المستردة المشروع كلفة صافي توزيع يتم حيث المستردة غير الكلفة بنود منها مطروح االجمالية الكلفة
  عبء يشكل ال أن على مستقباًل المشاريع لتكرار الالزمة المالية الموارد ولتوفير عملها استمرارية بهدف المبدأ هذا بتطبيق الدائرة وقامت ، المستفيدين

 -:الكلفة استرداد في التالية األسس الحضري التطوير دائرة اعتمدت وقد المستهدفة الفئة على مادي
 فريق وقام ، للدائرة مباشرة األقساط تلك بدفع التزامهم يتم بحيث المعسرة الحاالت خاصة المنتفعين على المترتبة األقساط سداد عملية تسهيل-  

  الغاية لهذه جابي تعيين تم الحقة مرحلة وفي للدائرة بالدفع الملتزمين المنتفعين من الشهرية اإللتزامات بجمع طويلة لفترة اإلجتماعيات الباحثات
   عليهم للتسهيل

 الغرض لهذا منزليًا بزيارتهم أو الموقع في اإلجتماعي المركز مبنى في بالسداد يرغبون الذين المنتفعين استقبال -
 الشهرية الدفعات من األدنى بالحد القروض برمجة -
 (السوق بسعر تباع التي أو التجارية المشاريع عناصر من المبيعات فائض وهو) الدوار الصندوق حساب من اإلعسار لحاالت القروض مبالغ تسديد -
 اإلعسارالمؤقت لحاالت الفوائد من اإلعفاء -
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 األردنية الحكومة دعم -3
 الصحية والمراكز المدارس إقامة خالل من المشاريع هذه بدعم األردنية الحكومة قامت لقد

  مشاريع من المنتفعين إعفاء الى باإلضافة المهني التدريب ومراكز اإلجتماعية والمراكز
 عدادات توصيل مقابل منخفضة رسوم واستيفاء الملكية نقل رسوم من الحضري التطوير

 . للمساكن الصحي والصرف والكهرباء المياه
 

 الدوار الصندوق -4
  من أخرى مناطق على وتعميمها التطوير مشاريع تنفيذ تكرار من الدائرة تتمكن حتى

 بالصندوق يسمى ما بإنشاء الدائرة قامت ، الخارجية القروض على اإلعتماد دون المملكة
 خالل من الدائم اإلعسار بحاالت تعرف والتي السكان من المعدمة الحاالت تمويل يتم الدوار

  السوق بسعر التجارية القطع بيع خالل من للصندوق المالي الدعم طريق عن الدوار الصندوق
 . بالمزاد تباع التي الفارغة القطع أو
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 البناء ونوع شكل في التشدد عدم -5
 والخارجي الداخلي والتصميم البناء لمواد بالنسبة للمنتفع الخيار الدائرة تركت

 .بمساكنهم المنتفعين وقناعة رضى في زاد مما المالية ومقدرته ذوقه حسب لبيت
 

 التخطيط في الشمولية -6
  إسكانات أو تطوير مناطق كانت سواء المشاريع مناطق وتخطيط تصميم تم

 الخدمات توفر حيث من ذاتيًا ومكتفية متكاملة مشاريع أنها إعتبار على جديدة
 والممرات والطرق والكهرباء الصحي والصرف كالمياه الالزمة األساسية والمرافق
  ورياض اإلجتماعية والمراكز الصحية والمراكز كالمدارس اإلجتماعية والخدمات

 مهارات رفع على تعمل التي المهني التدريب ومراكز الخضراء والمساحات األطفال
  أوضاعهم تحسين أجل من الموقع لسكان عمل فرص خلق في وتساهم األفراد

 .المعيشية
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 البناء تصميم -7
 المقدرة مع البناء ونسبة قوانين ، المساحة حيث من القطع مناسبة عدم إن

 التنظيمية األحكام وفق القطع أن نرى حيث المتدني الدخل لذوي المالية
 الدخل ذوي من الغالبية ولكن ( هـ ، د ، ج ، ب ، أ ) أنواع الى تقسم للبناء

 ( هـ ، د) البناء أحكام وفق إال والبناء الشراء يستطيعون ال والمحدود المتدني
  أحكام إعتماد في الدائرة قامت فقد متوفرة غير القطع هذه أن وحيث

 مواد واستخدام التصميم حيث من األدنى الحد في البناء ومواصفات  تنظيمية
  الكلفة تسديد من المنتفعين يتمكن حتى وذلك البناء ومساحة البناء

 خاصة بأحكام الحضري التطوير دائرة تميزت وقد عليهم المترتبة األساسية
 من اإلستفادة ويستطيعون الكلفة عنهم تخفف مشاريعها من للمنتفعين

 -: التالية التنظيمية األحكام ضمن وذلك األعلى بحده األقل مساحة
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الجديدة اإلسكانات مساحات القطع السكنية في مشاريع   
(المنتفعين ذوي الدخل المتدني)  

 المساحة المراحل

 2م150 األول المشروع

 2م (200-112) بين الثاني المشروع

 عمانخارج  2م( 250)و في عمان  2م(200-150)بين الثالث المشروع
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 من مساحة االرض% 60 نسبة البناء

 م 1.5 األمامياالرتداد 

 م 2 االرتداد الخلفي

 م 1.5 االرتداد الجانبي

 مالصق االرتداد الجانبي االخر

 أحكام البناء لمشاريع دائرة التطوير الحضري
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 (األساسي) النواة المسكن -
 التطوير دائرة مشاريع في النواة المسكن إعتماد تم

 ويتكون البيوت لتصميم كأساس  للتوسع والقابل الحضري
  وحمام ومطبخ غرفتين أو واحدة وغرفة سكنية وحدة من

 قبل من المعدة التصاميم وفق بإكمالها المستفيد ويقوم
  قسم قبل من البناء برخصة المنتفع تزويد يتم حيث الدائرة
 وطرق النواة للبيت توضيحي تنظيمي مخطط مرفق) الرخص

  (5 رقم التوسع
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 العشوائية المساكن معالجة في الدائرة قبل من المتبعة الحلول -7
 اآلخرين من عليها ومعتدى ألشخاص المملوكة األراضي -1

  ثم ومن الحضري التطوير دائرة قبل من أصحابها مع بالتفاوض وشراؤها عليها المعتدى األراضي إستمالك تم -
 الحال واقع حسب وتقسيمها تنظيمها إعادة

 األمطار مياه تصريف وشبكة صحي صرف وشبكة مياه وشبكة كهرباء شبكة إنشاء -
 والممرات الطرق شبكة وتوسعة تعبيد -
 والتثقيفية التعليمية الناحية من اإلجتماعي المستوى ورفع واجتماعية صحية مراكز من عامة مباني إنشاء -

 اإلنتاجية والمشاريع والتدريبية اإلجتماعية المراكز برامج خالل من المواقع في والمالية والصحية
  األراضي دائرة مع بالتنسيق الفئة هذه تناسب تنظيمية معايير وفق والمفرزة المخدومة القطع تمليك إعادة -

 عليهم يترتب ما لدفع يحتاجها لمن المناسبة القروض توفير مع عليهم المترتبة الكلف إسترداد بعد للمقيمين
 

 المواطنين قبل من عليها ومعتدى للدولة مملوكة أراضي -2
 خالل من للدائرة األرض تفويض طريق عن وذلك الخاصة األراضي من أسهل بطريقة أوضاعها تصويب تم األراضي هذه

 ال بكلف عليها للمقيمين وتخصيصها بتطويرها والقيام المختصة اللجان تقدره مثل بدل دفع مقابل األراضي دائرة
 عليهم مادي عبء تشكل

   التأجير مدة وانتهت ألجل مؤجرة أراضي -3
 الملكية تصويب دون ولكن فيها الخدمات وتطوير تحسين يتم األراضي هذه
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 الحضري التطوير دائرة مع اإلسكان مؤسسة دمج 
  أنشئت الذي 1992 لسنة (28) رقم القانون على بالموافقة السامية الملكية اإلرادة صدرت 1992/4/30 بتاريخ
 ودائرة اإلسكان مؤسسة من لكل قانونيًا خلفًا وأصبحت الحضري والتطوير لإلسكان العامة المؤسسة بموجبه

 الحضري التطوير دائرة وإدارة تنظيم ونظام اإلسكان مؤسسة قانون الغاء تم القانون وبموجب الحضري التطوير
  اإلسكان لقطاع الرئيسية المظلة الحضري والتطوير لإلسكان العامة المؤسسة أصبحت القانون هذا وبموجب
 .الخدمات متدنية المناطق وتطوير السكن مشكلة حل في رئيسي بشكل وتساهم

 
   المؤسسة مشاريع

   . المتوسطة و المتدنية الدخول ذوي للمواطنين السكاني النمو لمواجهة سكنية مشاريع -1
 .للموظفين سكنية مشاريع -2
   .الملكية المكرمة مشاريع -3
 .(الريادية المشاريع) للبدو سكنية مشاريع -4
   .كريم لعيش كريم سكن مشروع -5
  حزمة برنامج) المخيمات و العشوائي السكن لمناطق واإلجتماعية التحتية البنية خدمات تطوير مشاريع -6

   .(اإلجتماعي األمان
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 تحسين /اإلجتماعي األمان حزمة برنامج) الثانية المرحلة
 حدة من التخفيف بهدف  (2005 - 1997) العشوائي السكن

   أقرت الفقراء يواجهها التي اإلقتصادية واألعباء الفقر
 الفقر لمحاربة الوطنية اإلستراتيجية 1997 عام الحكومة
 برنامج  ذلك عن ونتج  ، مرحلتين على تنفذ بحيث والبطالة

  من حزمة لتنفيذ  ودولي وعربي محلي بدعم متكامل وطني
 الفقراء إنتاجية بتحسين الخاصة التنموية والمشاريع البرامج

   (اإلجتماعي األمان حزمة برنامج) ،سمي المملكة أنحاء كافة في
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  :المواقع إختيار معايير
 

 السكانية والكثافة الموقع حجم -1
 الموقع فقر -2
 الموقع داخل والتنقل الحركة صعوبة -3
 (التحتية البنية) الخدمات وضع -4
 العامة والسالمة الموقع بيئة -5
  المعنية الوزارات مع بالتنسيق العامة المباني الى الموقع حاجة -6
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 االجتماعية الدراسات
   األساس مسح دراسة :االولى المرحلة*

 تنفذ تقييم مسح نتائج مع لمقارنتها هامًا مرجعًا تكون البيانات من أساسية قاعدة توفير الى عامة بصورة الدراسة تهدف
   . الدراسة أهداف وتشمل والسكان الموقع على المشروع عناصر مدخالت أثر لرصد الحقا

 إجتماعية ومرافق عامة خدمات من هذا سيوفره وما المشروع بأهداف السكان تعريف -1
 .والبيئية والصحية واإلقتصادية اإلجتماعية وأوضاعهم للسكان الديغرافية الخصائص على التعرف -2
 .وكفاءتها كفايتها ومدى الموقع في القائمة اإلجتماعية والمباني التحتية البنية خدمات لوضع وتحديد رصد -3
      . المشروع بعناصر ومقارنتها السكان يراها كما والمشاكل والصعوبات واإلحتياجات األولويات معرفة -4
   :الثانية المرحلة*

   . الهدم بحاالت يتعلق فيما خاصة مشاكلهم وحل لمساعدتهم السكان مع باإلتصال التنفيذ خالل
      التقييم مسح دراسة :الثالثة المرحلة*

  على المشروع مدخالت أثر ومعرفة رصد بهدف نتائجها تحليل ليتم العينة لنفس تقييمية دراسة إلعداد التنفيذ بعد تتم
  أهداف وتشمل ، المشروع تنفيذ قبل تم الذي األساس مسح نتائج مع الدراسة نتائج مقارنة يتم حيث ، والسكان الموقع

 -:على الدراسة
 . سابقًا عليه كانت التي الوضع مع كفاءتها ومقارنة توفيرها تم التي الخدمات ونوع حجم معرفة -1

 . السكان على للمشروع اإلقتصادي األثر تقييم -2
 . والتحسين التغيير حجم عن ورأيهم المشروع عن السكان رضا -3
 . تنفيذه تم الذي المشروع عناصر نحو السكان واتجاهات السكانية المشاركة حجم معرفة -4
   . النفايات جمع وطرق العامة النظافة على طرأ الذي التحسين حجم -5
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 السكان واتجاهات الدراسة أدوات
 

 : خالل من السكان مع والتواصل االتصال تم*
    عشوائية منزلية زيارات -1

   السكان مع مّصغرة اجتماعات -2
 المحليين القادة مع موسعة اجتماعات -3

 
 :على المؤسسة في العاملين مع بالتنسيق المواقع في المحلية اللجان عملت*
 .واستدامتها المشروع عناصر على المحافظة بضرورة السكان توعية -1

 .والبيئية المعيشية ظروفهم تحسين في العناصر هذه بأثر السكان توعية  -2
 .المشروع أعمال في بالعمل الراغبين بأسماء المقاولين تزويد  -3
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 -: المشروع أهداف تحقيق
 تحميل وبدون مرضية بمواصفات أصبحت المشروع مواقع جميع في األساسية التحتية البنية خدمات إنجاز تم -1

 . مالية أعباء أية المواطنين
  . مواطن ألف (450)عن يزيد ما التطوير عملية من استفاد -2

 : التالية العمل فرص وفر المشروع
 المشروع على للعمل موظفًا (60) المؤسسة عينت :دائمة عمل فرص -1

 (1000) وفر مما المشروع في العمل خالل المنطقة أبناء من (%50)تشغيل المقاول إلزام تم :مؤقتة عمل فرص -2
   .عمل فرصة (350) اإلستشارية المكاتب ووفرت عمل، فرصة

 
 -: األردنية التجربة نجاح أسباب

 الموقع تطوير يتم بحيث السكان تطلعات مع متماشيًا جاء قد األردن في الحضري التطوير عمل اسلوب أن -1
 والصحية واإلجتماعية والمرافق األساسية الخدمات بكافة الموقع تزويد الى باإلضافة الهدم أعمال من األدنى بالحد

 . يرغبون كما القطعة داخل للتصرف لهم الحرية وترك الملكية أوضاع وتصويب
 . لهم المادية اإلمكانات ضمن جاءت السكان على المترتبة الكلفة -2
  بحيث للبناء القروض وتمنحهم األرض ثمن تسديد إمكانية لهم تسهل للمستفيدين إقراض مصادر توفير -3

 .مريحة شهرية أقساط ضمن تسدد
 .مالية كلف أي السكان على يرتب لم اإلجتماعي األمان حزمة برنامج -4
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 -:الخاتمة
 حيث من حظًا األقل للمجتمعات حضاري تغيير جوهرها حضرية تنمية عملية هي العشوائية المواقع تحسين

 بين التوازن على الحفاظ من بد ال التجربة هذه ولنجاح المالئم والمسكن الصحية العامة البيئة توفير
 إلحداث وهامة أساسية عملية المجتمعات مشاركة فإن ولذلك السكان هو عنصر وأهم المشروع عناصر

 -:خالل من وذلك المجتمعات لهذه الشامل التطوير عملية ولنجاح التغيير
 .العمل مراحل كل في إيجابيًا إشراكًا المستهدفين إشراك على التأكيد -1

 للتطلعات وفقًا تأتي ألنها المشروع من المطلوبة للحاجات األولويات تحديد في السكان إشراك -2
 .للسكان المجتمعية

 في النجاح متطلبات أهم من الحكومية الدوائر وبين الخدمات متدنية المجتمعات بين الثقة عنصر -3
 .المجتمعات هذه تنمية

 الطاقات واستخدام الجهود لتوحيد مهمة المشاركة لعملية الالزمة المحلية بالقيادات اإلهتمام -4
 .والسكان المجتمع تطوير في الجاد للعمل ودفعها وتنظيمها السكانية

 .العشوائية المساكن لمجتمعات تطوير أو تحسين أي تقبل في األساسي الحافز هي الملكية تصويب -5
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سن استماعكمشكرًا لُح  
سن استماعكمشكرًا لُح  


