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 المقدمة:
ىذه المواقع  توصف حيثمنذ منتصف القرن الماضي  السطح ظيرت إلى مشكمة السكن العشوائي
تضم  لمبيئو العامو بسبب تدني مستوى خدمات البنيو التحتيو االحضريو تدىور بانيا اكثر التجمعات 

ىذه التجمعات شريحو كبيره من االسر الفقيره ذات خصائص اجتماعيو واقتصاديو وديمغرافيو 
في كنتيجو لطبيعة ىذه المناطق السكنيو والمساكن، تشكمت ىذه المناطق العشوائيو انعكست عمييا 

الزيادات الكبيره في السكان نتيجو لميجرات ن القرن الماضي بشكل رئيسي بسبب فترة الخمسينات م
االضطراريو بسبب الحروب او الكوارث، واليجرات المستمره وغير المبرمجو من الريف الى 

 .المدينو
بيدف توضيح مفيوم السكن العشوائي واالنجازات التي تمت في االردن بخصوص ىذه المواقع و 

 تم العمل عمى اعداد ىذا التقرير .لمتدخل وبيان الخطط المستقبميو في حال وجود مواقع بحاجة 
 

 : مفهوم السكن العشوائياوال :
 الحد توفر عدم إلى يرمز األحيان معظم في لكن ثابت، وغير واسع السكنية العشوائية مفيوم-

 عدم إلى باإلضافة ، المعاصرة الحياة في السكنية التجمعات في األساسية الخدمات من األدنى
 الراحة شروط من الالزم الحد لتحقيق ضرورية تعتبر والتي الجودة من األدنى المستوى تحقق

والقرى، او  لممدن المصدق التنظيم حدود اما ان تكون داخل العشوائية والمناطق ،واألمان والصحة
 وعمى النحو التالي: عمى اطراف ىذه المدن والقرى او خارج حدود التنظيم

 
  مناطق عشوائيو واقعة داخل حدود التنظيم المصدق لممدن والقرى والتي تنشأ عادة من

خالل قيام المواطنين بالبناء في المواقع المنظمو بشكل مخالف لقانون التنظيم وانظمو 
 البناء المعتمده وتكون عمى شكمين : 

تفاع البناء والتي ر ابنيو مخالفة ضمن حدود القطعة السكنيو من حيث االرتدادات وا -
الى زيادة الكثافة السكانيو اكثر من تؤدي في حال تكرارىا ضمن منطقو معينو 

وفوضى تنظيمو وتقميل المساحات الخضراء وتقارب في المباني يفقدىا  ،المسموح بو
 خصوصيتيا.

المباني المخالفة المعتديو عمى سعة الشوارع التنظيميو والساحات والطرق او  -
المخصصة لالستعمال العام وىو اخطر انواع المخالفات لمساحات الحدائق او ا

لصعوبة ايجاد حمول تنظيميو لو حيث تجبر المجالس المحميو عمى تعديل 
المخططات وفقا لممخالفة بالتالي تفشل المخططات التنظيميو ، ولما يشكمو من 



 

3 
 

ه ولما خطوره عمى السالمو العامو حيث يكون البناء ضعيف انشائيا لسرعة بناء
 .يخمقو من تدمير لمبيئو المحميو واختناقات مروريو 

 
  مناطق عشوائيو تنشأ مالصقة لحدود المدن والقرى حيث تنشأ مناطق السكن العشوائي

 عمى اراضي غير منظمو او ال يوجد ليا مخططات تنظيم ىيكميو وىي نوعين :
تخضع مناطق عشوائيو قائمو عمى اراضي ممموكو لممواطنين وىي مناطق  -

 ،ال يمكن افرازىذه المناطق تنظيم السكن الزراعي خارج حدود التنظيمالحكام 
مساىمين  ةباقل من عشردونمات ضمن ارتدادات محدده حيث يشترك بيا عد

، ولقربيم من العمران البناءيقومون بالبناء عمى ىذه االراضي مخالفين احكام 
ت الرسميو اليصال الخدمات واالماكن المنظمو المخدومو يتم الضغط عمى الجيا

الى المنطقو بكافة اشكاليا، وحيث انيا مناطق تم البناء عمييا اعداد المخططات 
الزمو اليصال الخدمات ليا تكون ضعيفو النيا تعتمد ما ىو قائم من مباني لا

، وخطورة ىذا النوع من المواقع العشوائيو انيا تعتدي عمى االراضي وخدمات
 الزراعيو.

تكون ممموكو لعشائر وائيو قائمو عمى اراضي اميريو غير مسويو مناطق عش -
المنطقو كامالك عشائريو متفق عمييا بين عشائر المنطقو لكنيا غير رسميو ، 
وغير معترف بيا لدى دائرة االراضي ويتم بيع ىذه المناطق بواسطة مضابط 

احات مساحات القطع صغيره وال يترك اي مسعشائريو غير معترف بيا وتكون 
، وىي اسوأ مناطق السكن العشوائي لما تتصف بو ىذه المناطق لمخدمات العامو

من تخمف عمراني وبيئو عمرانيو سيئو. فيي تتصف بضيق الطرق وتعرجيا 
مساحات لمخدمات العامو يستحيل معو دخول المركبات منيا والييا، وعدم توفر 
ناحيو انشائيو وعموما ىي او الحدائق ، اما االبنيو فتتصف بانيا ضعيفو من 

 مناطق تعاني من احوال بيئيو سيئو .
 

 ناطق تنشا عمى اراضي زراعيو وىي م ،ئيو تنشا خارج حدود المدن والقرىمناطق عشوا
عشوائي تفتقر الى خدمات البنيو التحتيو والخدمات العامو حيث يقوم مالكي ىذه بشكل 

وعند زيادة ىذه المباني بحيث يصبح  االراضي بالبناء لحاجتيم لمسكن في مناطق نائيو
وبسبب انتشار االبنيو عمى مساحات واسعو، ىناك تجمع سكني وبشكل عشوائي يتصف ب

لخدمة ىذه المناطق مما ضغط السكان تقوم الدولو بايصال الخدمات العامو بكافة اشكاليا 
لمناطق سمبيات ىذه ا عاليو جدا لكبر المساحات المراد خدمتيا،يترتب عمييا كمفة 
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العشوائيو انيا تقام عمى اراضي زراعيو او اراضي وعره او خطره او تكون غنيو بالثروات 
  .الطبيعيو

  
 مشكمة السكن العشوائي في االردن :ثانيا

وفي مختمف مدن المممكو ظيرت مشكمة السكن العشوائي في االردن منذ منتصف القرن الماضي 
يقع ضمن محور  ئيواربد، العقبو لكن تركيز ىذه المناطق العشواالرئيسيو من مثل عمان ، الزرقاء، 

لغاية العام  1يرات الدراساتدشرق عمان، والرصيفو، والزرقاء حيث يبمغ عدد المساكن حسب تق
( 150500(اسره اي ما يقارب)21500( وحده سكنيو يقطنيا حوالي ) 21115حوالي) 1991

انيا  االغالبو لالراضي المعتدى عميي و السمونسمو حسب تقديرات االستراتيجيو العامو لالسكان ، 
اراضي ممموكو لمدولو حيث تم االعتداء عمى ىذه االراضي ) طبب( بالبناء دون االىتمام بادنى 

ائريو عمى اعتبار انيا واجيات عشىناك من يدعون ممكية ىذه االراضي معايير التنظيم عمما ان 
 وتتصف ىذه المناطق بما يمي: وقاموا ببيعيا بواسطة حجج

 ع وطرق وجمع النفايات وغيره ىي بمستوى متدني ر الخدمات العامو من مياه وكيرباء وشوا
بالتالي الظروف الصحيو تكون غير مناسبو وتشكل مكاره صحيو مما يؤدي الى التموث 

 البيئي في المنطقو.
  د يزيد عن المعايير العالميو المقبولو.لمفر اشغال الغرفو الواحده 

 
 ( 1000الكثافو السكانيو عمى اليكتار مرتفعو جدا حيث تزيد في بعض االحيان عن )

 .2شخص لميكتار
 .مستوى ونوعية البناء منخفض والمواد الداخمو في البناء من النوع الرخيص 
 . البطالو عاليو بين السكان 
  االحداث مما ادى الى فساد اجتماعي واخالقي.ىناك نسبو مرتفعو من حوادث جنح 
 .الحاالت المرضيو وخاصو عند االطفال مرتفعو 

 
االسباب التي دفعت باتجاه نشؤ ىذه المناطق سواء داخل حدود التنظيم لممدن او خارج حدود اما 

 يمكن حصرىا في: اسباب عدهفيرجع الى التنظيم 

                                                           
1
رمزي قعوار ، زياد عالونه ، حسام عكاوي ، شوكت المومني مشروع االردن لتعزيز القدرات البيئيه في مجال التخطيط ، وحدة  - 

 االمم المتحدة. -واالجتماعيه لغربي اسيا ، المجلس االقتصادي واالجتماعي  تنسيق البيئه ، اللجنه االقتصاديه
 
2

 2م 01111الهكتار يساوي  -
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  الزياده الكبيره في النمو السكاني الكبير نتيجوعدم قدرة السمطات المحميو عمى مواجية 
سبب الحروب او الكوارث واليجرات ب االضطراريو لمنمو الطبيعي لمسكان واليجرات

 المستمره وغير المبرمجو من الريف الى المدينو لتغير االنماط االقتصاديو لمسكان .
  المتدنيو.ضعف دعم الدولو لمقطاعات االسكانيو المخصصو لذوي الدخول 
  السياسو التي اتبعتيا الدولو بخصوص تنظيم الممكيات الخاصو لالراضي، والذي ادى الى

ارتفاع اسعار االراضي المنظمو والتي تفوق قدرة اصحاب الدخول المتدنيو عمى الشراء 
ل نسبو كبيره من المجتمع االردني، حيث عمى الرغم من ان ىذه الشريحو من السكان تشك

ب،ج( بالتالي  يم بشكل عام في فئات التنظيم كبيره المساحو من فئة ) أ،ينحصر التنظ
اسعارىا عاليو ، اما تنظيم فئة ) د( فال يطبق اال في المناطق الشعبيو القائمو ، وتنظيم 

 . مطبق عمى ارض الواقعمناطق من فئة )ىـ ، والسكن الشعبي المتصل( غير 
 ضمن من خالليا بناء المسكن المناسب  يععدم وجود تسييالت ماليو ليذه الفئو تستط

 قدراتيا الماليو عمى الشراء .
 م التي تفرض عمييا اذا رغبت التقيد بالقوانين واالنظمو. و ارتفاع الرس 

 
 لمواجية عمومية صفة يحمالن حديثين مفيومين ظير مواقع السكن العشوائي ولحل مشكمة  

 تزويد يعنيالذي و  العشوائية المناطق تأىيل يقوم عمى مبدا االولالمفيوم  العشوائي، السكن قضايا
 .الالزمة االجتماعية والخدمات التحتية البنية بخدمات المناطق ىذه

 ىذه تزويد فقط بالضرورة يعني ال والذي الحضري االرتقاء يقوم عمى مبدافاما المفيوم الثاني  
 تخطيط إعادة أيًضا يتضمن ولكنو الالزمة، االجتماعية والخدمات التحتية البنى بخدمات المناطق

 ىذه ربط عمى تعمل استراتيجية ووضع جية، من والمجتمع المنطقة إلنعاش المناطق ىذه
 السكنية التجمعات بين توفق أن يجب الخطة ىذه أخرى جية من شاممة بخطة التجمعات
 االقتصادية النواحي جميع يشمل الذي العام المستوى لرفع اقتصادي إطار ضمن واإلنتاجية

وىو المفيوم الذي تبنتو  لوفعا جذري بشكل العشوائي السكن مشكمة لمعالجة والثقافية واالجتماعية
حكومة المممكو االردنيو في معالجة مناطق االشد فقرا في المممكو والتي منيا مناطق السكن 

 :برنامجين يامن خالل اطالق العشوائي

وبداية التسعينيات والذي  خالل عقد الثمانيناتالذي بدء العمل بو برنامج التطوير الحضري االول: 
 سعى الى تحقيق التطوير الشامل. 
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تحقيـــق ىـــدف اســـتراتيجي يتمثـــل فـــي ســـعى الـــى الـــذي و حزمـــة األمـــان االجتمـــاعي برنـــامج  لثـــاني:ا
 . متي الفقر والبطالة في المممكةالتصدي لمشك

 مواقع السكن العشوائي :معالجة بخصوص  االردن التي تمت في: االنجازات ثالثا

 عالج االردن مواقع السكن العشوائي عمى مرحمتين:      

  لى من خالل دائرة التطوير الحضري خالل عقد الثمانينات والذي استمر االو المرحمو
لمنتصف التسعينيات من خالل المؤسسو العامو لالسكان والتطوير الحضري بعد 

كان من اىداف ىذه المرحمو العمل عمى التطوير  .بمؤسسو واحده ة دمجيما عممي
 :والتي شممتمواقع السكن العشوائي لبعض الشامل 

تصويب وضع ممكية االرض وتوفير التمويل الالزم لعمميات تحسين واعادة بناء  -
 المساكن 

شبكات مياه تحسين الظروف البيئية من خالل تقديم ورفع مستوى البنيو التحتيو من  -
 ومجاري وكيرباء وطرق .

امين الخدمات االجتماعيو وتحسين االنتاجيو وزيادة مشاركة المرأه في القوى ت -
 العاممو.

اعمال التطوير في ىذه المرحمو تمت في مواقع لكل من مدينو عمان والزرقاء  -
 والعقبو. 

  
 ترجمة كالحكومة األردنية برنامج حزمة األمان االجتماعي  القطالمرحمو الثانيو با

قيرة في المجتمع زيادة إنتاجية الفئات الفللإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والبطالة 
بوشر بتنفيذ  حيث، ليا وتحسين الفرص التشغيمية واالقتصادية ورفع مستوى معيشتيا

وقد  2004نياية عام  تووأنشط واريعغالبية مش، واستكمل 1998برنامج بداية عام ال
العديد من شمل ،والذي ( مميون دينار150بمغ إجمالي اإلنفاق عمى البرنامج حوالي )

 :3منياالمشاريع 
 

 توفير المساكن وخدمات البنية التحتية األساسية -
في   االحتياجات الرئيسية لمفئات األشد فقرًا تمبية  حقق البرنامج انجازات تمثمت في  

وفي مقدمتيا توفير المسكن الصحي والمالئم لألسر المعدمة، فقد تم إنشاء  المممكة، 
                                                           

3
 موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. - 



 

7 
 

( وحدة سكنية، كما تم تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية في 1700وصيانة حوالي )
( بمدية / منطقة 350المناطق الفقيرة في مختمف أنحاء المممكة،  وشمل ذلك حوالي )

( موقعا لمسكن العشوائي، حيث تضمن ذلك شبكات 17( مخيم لالجئين و)11و)
نشاء محطة لتنقية المياه العادمة وفتح وتعبيد الطرق  المياه والصرف الصحي وا 

نشاء الجدران االستنادية وشبكات تصريف مياه األمطار.  وا 
 

   الخدمات العامة -
  مركز  24إنشاء وتجييز ساىم البرنامج في تحسين الخدمات العامة  من خالل  

ليذه  صحي في مختمف مناطق المممكة، وتوفير عدد من سيارات اإلسعاف
نشاء  مع كافة التجييزات الالزمة لتوفير  مركز لمتنمية االجتماعية 21المناطق، وا 

باإلضافة إلى ، التدريب والتأىيل والتوعية لممواطنين وخاصة فئة النساء واألطفال 
غرف الصفية في المناطق المستيدفة ثمانية مدارس والعديد من التجييز و إنشاء 

توزيعيا عمى مختمف تم ( ضاغطة لمنفايات 104) توريد تم كما من المممكة.
 .( حاوية نفايات 1300مناطق المممكة باإلضافة إلى ما يزيد عن )

 
  تشغيل الفقراء القادرين عمى العمل -

سعى برنامج حزمة األمان االجتماعي إلى إكساب الفئات الفقيرة القادرة عمى 
الميارات التي تمبي احتياجات السوق،  )والتي ال يتوفر ليا فرصة عمل(العمل 

وذلك من خالل دعم صندوق التدريب والتشغيل ، حيث تم تمويل مختمف البرامج 
جات السوق المحمي، وتشجيع التدريبية القائمة عمى التشغيل بما يتناسب مع حا

عقد البرامج التدريبية ووضع الحوافز المالية لذلك، وتأسيس قاعدة بيانات مفصمة 
ومحدثة وشاممة ومحوسبة عن سوق العمل والقوى العاممة األردنية، تخدم مختمف 

 الجيات المعنية بتوظيف وتشغيل العمالة األردنية.
  

 برنامج تحسين البنيو التحتيو في المناطق الفقيره الجزء ) أ ( 
تم تنفيذ برنامج تحسين البنيو التحتيو في المناطق الفقيره الجزء ) أ ( من خالل المؤسسو العامو  

 والذي اشتمل عمى تطوير : ( مميون دينار  46وبكمفو اجماليو بمغت ) لالسكان والتطوير الحضري 
 (13  مخيم من ). مخيمات الالجئين 
 (16.موقع من مواقع السكن العشوائي ) 
 (21 .مبنى اجتماعي ضمن مواقع السكن العشوائي ) 
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برنامج توزعت عمى محافظات المممكو المواقع السكن العشوائي التي تم العمل عمييا ضمن ىذا 

 كما يمي : 
 و ، حي الطفايمو ، محافظة العاصمو تم تطوير كل من المناطق التاليو ) عبدون ، القيسي

ابو صياح ، المصدار ، وادي الحداده ، سفح النزىو ، سفح الياشمي ، النظيف ، وادي 
 القطار ، الموزيو (

ليصبح عدد مواقع السكن  اضافو الى موقع النياريو الذي تم تنفيذه خارج المؤسسو
 .( موقع 17العشوائي المطوره ) 

  (، النياريوالزرقاء والرصيفة تم تطوير كل من ) الزواىره ، جناعة ، المشيرفو 
 ) محافظة معان تم تطوير موقع ) الطور 
 الشاميو ( قبة االقتصاديو تم تطوير ) موقع منطقة الع 

 
وضع االراضي فييا يتصف بعدم  ىذه المواقع التي تم اختيارىا لتنفيذ برنامج تحسين البنيو التحتيو،

والذي دفع السكان  ،من خالل حجج بيع لمبناء عمييا الشرعيو حيث تم االعتداء عمييا او شراؤىا
لذلك الحاجو الى بناء مساكن رخيصة الثمن عمى الرغم مما تتصف بو ىذه المواقع من طبوغرافيو 

 سيئو فيي : وخدمات 
  ى تعرض صعوبو في الحركو والتنقل ادى التتصف بشدة االنحدار الذي ترتب عميو

 .حوادثالسكان الى 
   والتي شكمت خطوره عمى حياتيم الى جانب المشاكل التي تعرض ليا السقوط واالنزالق

 السكان بسبب تعذر وصول سيارات االسعاف والطوارىء الى مساكنيم.
  الطرق والممرات واالدراج غير متوفره داخل ىذه المواقع وفي حال توفرىا ىي غير كافيو

السكان من عدم توفر االناره عمى ىذه الطرق  صيانو الى جانب ما عاناهبحاجو الى و 
 والممرات والتي ادت الى مشاكل اخالقيو وجرائم مختمفو ومشاكل تتعمق بالسالمة العامو.

  اما بخصوص شبكة تصريف مياه االمطار فيي غير متوفره مما سبب في دخول المياه
واعاقة الحركو والحاق الضرر باالفراد،  تالف ممتمكات السكاناالى داخل المساكن و 

 بسبب تجمع المياه داخل الموقع .
  نظرا لعدم شرعية ممكية االراضي في مناطق السكن العشوائي حرم السكان من ايصال

الخدمات الى مساكنيم وذلك لعدم توفر اذونات اشغال وتراخيص لمساكنيم ، االمر الذي 
دفع السكان الى ايصال ىذه الخدمات بشكل عشوائي ال يتوافق مع المعايير اليندسيو 

عامو المعمول بيا ، ترتب عمى ىذا االمر العديد من والفنيو ، ومعايير السالمو ال
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 الذي عرض السكان الى حوادث وتموث المياه، ل خطوط مياه مكشوفوثالمشاكل م
زل شكمت خطوره عمى حياة السكان حيث اسالك كيرباء قريبو من اسطح وشرفات المناو 

مشتركو والتي اودى بحياة العديد منيم خاصو االطفال ، اضافو الى مشكمة العدادات ال
 ترتب عمييا انقطاع مستمر في الكيرباء لوجود اكثر من اسره عمى العداد الواحد .

 
 اعمال المشروع 

داخل مواقع السكن  تطوير الحضري بتنفيذ االعمال التاليولقامت المؤسسو العامة لالسكان وا
 العشوائي :

  تم العمل عمى بخصوص شبكات المياه والصرف الصحي وشبكة تصريف مياه االمطار
تجديدىا واعادة تنفيذىا بشكل كامل ، او صيانو بعضيا ضمن المواصفات الفنيو والمعايير 

 .الالزمو لتصبح ذات فعاليو اكبر
  وحل شبكة الكيرباء في ىذه المواقع تم العمل عمى ازالة اسالك الكيرباء المالمسة لممنازل

واضافة وحدات اناره جديدة ونقل مواقع مشكمة االناره في الطرق والممرات بصيانة الموجود 
 االعمده التي تعيق المرور.

  تم صيانة الطرق الموجوده وتحسينيا وصيانة الممرات واالرصفو القائمو اضافو الى انشاء
 ممرات وارصفو جديده.

  بخصوص المواقع التي تتصف باالنحدار تم انشاء بعض االدراج الجديده وصيانة ما ىو
  قائم وتحسينو.

 القيام ببعض االعمال االضافيو ببعض المواقع لخصوصية وحاجة ىذه المواقع مثل  تم
 عمل الجسور المعدنيو لممشاه ، وخزانات مياه لمشرب وخطوط ناقمو لممياه العادمو .

 لضرورة تنفيذ المخططات التخطيطيو  وجزئي تم في بعض المواقع عمميات ىدم كمي
والتنظيميو وبعض شبكات البنيو التحتيو ترتب عميو دفع تعويضات لالسر المتضرره سواء 
كانت مالكو لمبناء او مستاجره لو وذلك اليجاد بديل مناسب في حال اليدم الكمي او لترميم 

 .المسكن في حال اليدم الجزئي
 يترتب عمى المواطن اي كمف ماليو وىو ما نصت عميو لم  جميع االعمال التي تم تنفيذىا

 االتفاقيات.
  قامت المؤسسة بتنفيذ دراسات ومسوحات ميدانيو بخصوص الوضع االقتصادي واالجتماعي

والخدمات في ىذه المواقع وبناء عمى نتائج ىذه الدراسات تم تحديد االحتياجات االساسيو ليذه 
دمات اجتماعيو وذلك وصوال لتحقيق اىداف المشروع المواقع سواء خدمات بنيو تحتيو او خ

الذي يسعى الى تحسين الظروف المعيشيو والبيئيو لمفئات الفقيره وتحسين نوعية الحياه والعمل 



 

11 
 

عمى تدريبيم لتحسين فرص حصوليم عمى العمل لتقميل نسبة البطالو في ىذه المواقع االمر 
 : الذي تطمب انشاء مباني اجتماعيو عامو من مثل

في بعض ىذه المواقع لكن ال تفي بالغرض المدارس والتي اظيرت الدراسات انيا متوفره -
خاصو لمراحل التعميم االساسيو حيث تقع ىذه المدارس في مناطق بعيده عن المناطق 
السكنيو مما يشكل خطوره عمى حياة الطالب الصغار االمر الذي ادى الى تسرب الطالب 

الفتيات تجنبا لممشاكل بما فييا المشاكل االخالقيو واالجتماعيو من المدارس خصوصا 
( مدارس في ىذه المواقع مجيزه بكافة االجيزه واالثاث المدرسي بما  6حيث تم تنفيذ ) 

 فييا اجيزة الكمبيوتر وتم توصيل الخدمات االساسيو من ماء وكيرباء وصرف صحي.
مراكز صحيو مجيزه بكافة االجيزه  ( 5) المراكز الصحيو حيث قامت المؤسسو بتنفيذ -

 واالدوات الطبيو اضافو الى توصيل الخدمات االساسيو.
قع المشروع وا( مراكز اجتماعيو في م 8المراكز االجتماعيو حيث نفذت المؤسسو ) -

 مجيزه بكافة االجيزه المينيو والتعميميو والتثقيفيو والخدمات االساسيو.
مقاولين محمين ومكاتب استشاريو محميو والذي وفر فرص اعمال المشروع نفذت من قبل -

( تخصص مرتبطو باعمال المشروع اضافو الى ايجاد فرصة عمل ل )  370عمل ل) 
( موظف لدى المؤسسو تم تعينيم عمى حساب مشروع البنيو التحتيو من كافة  45

مشروع بتشغيل ما التخصصات ، واالىم انو تم الزام المقاولين المحمين المنفذين لعناصر ال
 %عمى االقل من السكان المحمين .50نسبتو 

رافق المشروع دراسات اجتماعيو قبل واثناء وبعد التنفيذ حيث اشارت الدراسات المنفذه -
 لالعمال المنفذه داخل المواقع. السكان قبل الكبير منبعد انتياء المشروع الى الرضا 

 
 السكن العشوائيالخطط المستقبميو بخصوص مواقع رابعا:

( لممؤسسو العامو لالسكان  2013-2010ضمن الخطة االستراتيجو والبرنامج التنفيذي لالعوام )
والتطوير الحضري ادرج ضمن االىداف االستراتيجيو المساىمو في توفير السكن المالئم لذوي 

البرامج احداىا  الدخل المحدود والمتدني في كافة مناطق المممكو ولتحقيق ذلك تم وضع العديد من
ةالمخيمات في المممكو باستثناء مخيم تطوير مناطق السكن العشوائي والمخيمات ) تم تطوير كاف

 نتياء الجرش بسبب مشاكل تمويميو( حيث ادرج ضمن الخطو ان يتم ا
. بالرجوع الى رئيس ادارة 2013من تطوير موقعين احدىم موقع سكن عشوائي مع نياية العام 

في  سيتم المباشره بو ادرج ضمن الخطوالذي سسي اشار ان العمل عمى ىذا البند التخطيط المؤ 
اعمال التطوير وفي حال توفر التمويل الالزم ، وحيث انو حال تم الطمب من المؤسسو القيام بتنفيذ 

  من قبل المؤسسو . اال يوجد مواقع حاليا يتم العمل عميي التقريرلم يتم االمر لغاية اعداد 
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 المراجع :
      66 رقم األردني الميندس ،األردن في العشوائي السكن ظاىرة جردات: صالح -

 1999.عمان
 اليندسة العشوائي، كمية السكن لمعالجة شمولية استراتيجية نحو :أبوالييجاء حسين أحمد -

 .غزة – اإلسالمية الجامعة
 
ندوة نظم وانماط ، الفقيره الجزء ) أ (في المناطق  مشروع تحسين البنيو التحتيو :ىدى الدباس -

 . 2005عمان -البناء منخفضة التكاليف في المستقرات الحضريو 
 
 موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. -
المؤسسة العامو لالسكان والتطوير  -( 2013- 2010الخطو االستراتيجيو والبرنامج التنفيذي)  -

 الحضري.
  
، حسام عكاوي ، شوكت المومني مشروع االردن لتعزيز القدرات  رمزي قعوار ، زياد عالونو -

البيئيو في مجال التخطيط ، وحدة تنسيق البيئو ، المجنو االقتصاديو واالجتماعيو لغربي اسيا ، 
 االمم المتحدة. -المجمس االقتصادي واالجتماعي 

 
 
 
 


