


هذا املرشوع ممول من:
أمانة الدولة السويرسية للشؤون اإلقتصادية

رسات الحرضية التابع لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل)، قسم التخطيط واملالية  تم تطوير التحليل املكا والرسد بواسطة فرع امل
ائية. رسات اإلنسانية واإل واإلقتصاد، يف إطار برنامج التخطيط للم

مان بينار  ه
ا أبو ذياب ، جوناثان ويفر، د  بينار كاجل

د ، بان إدلبي  آية ح

 تينا حكيم ، سمر منه ، عبدالرحمن الزعبي، علياء أسعد، زيد عايص، حن النمري.
ا، جيا كونغ أنج، تينج زانج ، سامي مويندي، فيكتور فريبولت  ماريو تاف

ن ، األردن  َع

التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذا التقرير ال تعني التعب عن أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة في يتعلق بالوضع القانو 
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو بشأن تعي حدودها أو حدودها، أو في يتعلق بنظامها اإلقتصادي أو درجة تطورها. ال تعكس 

إستنتاجات التحليل والتوصيات الواردة يف هذا املنشور بالرضورة آراء برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أو مجلس إدارته أو الدول األعضاء فيه.

ثل تأييداً أو توصية  ء تجارية أو عمليات أو خدمات محددة أو إستخدام أي اسم تجاري أو رشكة أو ال  اإلشارة إىل هذا املنشور ألي منتجات تجارية أو أس
أو تفضيالً من قبل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية أو موظفيه، وال تشكل هذه اإلشارة تأييداً لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية.





٤

 التقسيم األول لوزارة الداخلية بعد املحافظة.

 التقسيم الثا لوزارة الداخلية بعد اللواء.

 التقسيم الثالث لوزارة الداخلية بعد القضاء.

 التقسيم األول لوزارة اإلدارة املحلية بعد املحافظة.

ن الكربى أين ذكرت يف امللف.  تش إىل املنطقة اإلدارية ألمانة َع

ن الكربى.  ويقصد بها التقسيم األول ألمانة َع

ن الكربى بعد املنطقة.  التقسيم الثا ألمانة َع



٥ ن الحرضي ملف ع



٦

٤ تعريف املصطلحات الرئيسية 
٦ جدول املحتويات 
٨ جدول األشكال 
١٠ املوجز التنفيذي 
١٤ املقدمة 
١٦  برنامج التخطيط الحرضي والبنية التحتية يف سياقات الهجرة  

٢٠ السياق الوطني والدويل 
٢٢ عية واإلقتصادية  الرتكيبة السكانية والخلفية اإلجت
٢٤ الآلجئ يف األردن 
٢٦ حركات التدفق والنزوح عرب الحدود 
٢٨ نظام الحوكمة واإلدارة 
٣٢ سياق التخطيط الوطني 
٣٦ حقوق األرض وامللكية 
٣٨ ويل البلديات 
٤٢ مبادرات البنية التحتية الرئيسية 
٤٥ اإلسكان ميسور التكلفة 
٤٦ سياق املخاطر املناخية 

٥٠ ن  املوقع واإلتصالية يف محافظة َع
٥٢ إدارة األرايض اإلقليمية والسياق املؤسيس 
٥٤ سياق التخطيط اإلقليمي 
٥٦ الرتكيبة السكانية 
٥٨ الآلجئون 
٦٠ الوصول إىل البنية التحتية اإلقليمية 
٦٢ الت األرايض  إستع
٦٤ اإلسكان 
٦٦ سوق العقارات  

٧٠ سياق اإلدارة والحوكمة 
٧٤ الرتكيبة السكانية والنمو الحرضي 
٧٦ الكثافة والتوزيع السكا 
٧٨ سياق الهجرة 
٨٢ الت األرايض  إستع
٨٤ النشاط اإلقتصادي املحيل 
٨٨ توظيف الآلجئ 
٩٠ املخاطر الطبيعية 
٩٢ النقل والتنقل 
٩٦ رات البنية التحتية املخطط لها  إستث
١٠٠ الوصول إىل الخدمات األساسية 
١٠٦ الوصول إىل املرافق العامة 
١٠٨ الوصول إىل املرافق العامة / املرافق الصحية 
١١٢ الوصول إىل املرافق العامة / التجارية 
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١١٤ الوصول إىل املرافق العامة / التعليمية 
١١٨ الوصول إىل املرافق العامة / الرتفيهية 
١٢٠ السياق املايل للبلديات 
١٢٤ ة  الخا

١٣٠ الوصول إىل الخدمات األساسية يف حي الهاشمي الجنو 
١٣٢ الوصول إىل وسائل النقل العام يف حي الهاشمي الجنو 
١٣٤ الوصول إىل املرافق العامة واألنشطة التجارية يف حي الهاشمي الجنو 

١٣٨ الوصول إىل الخدمات األساسية يف حي القويسمة 
١٤٠ الوصول إىل وسائل النقل العام يف حي القويسمة 
١٤٢  الوصول إىل املرافق العامة واألنشطة التجارية يف حي القويسمة 

١٤٦ الوصول إىل الخدمات األساسية يف حي اليادودة 
١٤٨ الوصول إىل وسائل النقل العام يف حي اليادودة 
١٥٠  الوصول إىل املرافق العامة واألنشطة التجارية يف حي اليادودة 
١٥٢ التحديات والتدخالت املطلوبة 

١٥٦ التحديات 
١٦٠ الفرص 

١٦٤ ورشة عمل التحقق من صحة ملف التنميط الحرضي مع أصحاب املصلحة 
١٦٦ التغذية الراجعة النوعية 
١٦٨ إختيار الحي 
١٧٠ ورشة عمل للتحقق من صحة نتائج تحليل الحي املختار 
١٧٢ التحديات التي حددها املجتمع املحيل  
١٧٦ اإلحتياجات والفرص التي حددها املجتمع املحيل  
١٧٨ ة - التحديات والتدخالت املطلوبة يف حي الهاشمي الجنو  الخا



٨

٢١ الشكل  ١: التوزيع املكا للسكان الحالي واملقدر يف األردن لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠٣٠ 
٢٥ الشكل  ٢: الجدول الزمني لآلجئ يف األردن 
٢٧ الشكل  ٣: حركات التدفق والنزوح يف األردن 
٢٩ الشكل  ٤: الحكم واإلدارة يف األردن 
٤٧ الشكل  ٥: الغطاء األريض وقابلية التعرض للفيضانات 

٥١ ن  الشكل  ٦: اإلتصالية والوصولية يف محافظة َع
٥٢ ن   الشكل  ٧: اإلدارة اإلقليمية لألرايض يف محافظة َع
٥٥  (MGP) ـو املدينة الكربى ن   الشكل  ٨: مخطط َع
٥٧ ن  الشكل  ٩: الكثافة السكانية يف محافظة َع
٥٩ ن  الشكل  ١٠: كثافة الآلجئ يف محافظة َع
٦١ ن  الشكل  ١١: الوصول إىل البنية التحتية اإلقليمية يف محافظة َع
٦٣ ن  الت األرايض يف محافظة َع الشكل  ١٢: إستع
٦٥ ن  الشكل  ١٣: مبادرات مؤسسة اإلسكان والتطوير الحرضي املنفذة يف محافظة َع

٧٠ ن  الشكل  ١٤: الحدود اإلدارية يف مدينة َع
٧٤ ن  الشكل  ١٥: الحدود اإلدارية يف مدينة َع
٧٦ ن  الشكل  ١٦: الكثافة السكانية يف مدينة َع
٧٨ ن  الشكل  ١٧: كثافة الآلجئ يف مدينة َع
٨٢ ن  الت األرايض يف مدينة َع الشكل  ١٨: إستع
٨٤ ن  الشكل  ١٩: املراكز اإلقتصادية يف مدينة َع
٨٦ ن  الشكل  ٢٠: املراكز اإلقتصادية يف مدينة َع
٩٠ ن  الشكل  ٢١: شدة الفيضانات املفاجئة يف مدينة َع
٩٤ ن  الشكل  ٢٢: النقل والتنقل يف مدينة َع
٩٨ ن  رات البنية التحتية املخطط لها يف مدينة َع الشكل  ٢٣: إستث
١٠٠ ن  الشكل  ٢٤: توزيع خدمة الكهرباء يف مدينة َع
١٠٢ ن  الشكل  ٢٥: توزيع خدمة املياه يف مدينة َع
١٠٤ ن  الشكل  ٢٦: توزيع خدمة الرصف الصحي يف مدينة َع
١٠٦ ن  الشكل  ٢٧: توزيع املرافق العامة يف مدينة َع
١٠٨ ن  الشكل  ٢٨: توزيع املرافق الصحية يف مدينة َع
١١٠ ن  الشكل  ٢٩: نطاق تأث خدمة املرافق الصحية يف مدينة َع
١١٢ ن  الشكل  ٣٠: توزيع األنشطة اإلقتصادية يف مدينة َع
١١٤ ن  الشكل  ٣١: توزيع املرافق التعليمية يف مدينة َع
١١٦ ن  الشكل  ٣٢: نطاق تأث الخدمة املرافق التعليمية يف مدينة َع
١١٨ ن  الشكل  ٣٣: توزيع املرافق الرتفيهية يف مدينة َع
١٢٤ ن  الشكل  ٣٤: الخدمات األساسية وكثافة الآلجئ يف مدينة َع

١٢٨ الت األرايض  الشكل  ٣٥: خريطة إستع
١٢٩ الشكل  ٣٦: خريطة كثافة الآلجئ 
١٣٠ الشكل  ٣٧: الطلب عىل شبكة املياه 
١٣٠ الشكل  ٣٨: الطلب عىل شبكة الرصف الصحي 
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١٣١ الشكل  ٣٩: الوصول إىل الخدمات األساسية 
١٣٣ الشكل  ٤٠: الوصول إىل وسائل النقل العام 
١٣٥ الشكل  ٤١: الوصول إىل وسائل املرافق العامة 

١٣٦ الت األرايض  الشكل  ٤٢: خريطة إستع
١٣٧ الشكل  ٤٣: خريطة كثافة الآلجئ 
١٣٨ الشكل  ٤٤: الطلب عىل شبكة املياه 
١٣٩ الشكل  ٤٥: الوصول إىل الخدمات األساسية 
١٤١ الشكل  ٤٦: الوصول إىل وسائل النقل العام 
١٤٣ الشكل  ٤٧: الوصول إىل وسائل املرافق العامة 

١٤٤ الت األرايض  الشكل  ٤٨: خريطة إستع
١٤٥ الشكل  ٤٩: خريطة كثافة الآلجئ 
١٤٦ الشكل  ٥٠: الطلب عىل شبكة املياه 
١٤٧ الشكل  ٥١: الوصول إىل الخدمات األساسية 
١٤٩ الشكل  ٥٢: الوصول إىل وسائل النقل العام 
١٥١ الشكل  ٥٣: الوصول إىل وسائل املرافق العامة 

١٦٨ ن  الشكل  ٥٤: الحي السكني املختار يف مدينة َع
١٧٥ الشكل  ٥٥: التحديات التي حددها سكان حي الهاشمي الجنو 
١٧٧ الشكل  ٥٦: الفرص واإلحتياجات التي حددها سكان حي الهاشمي الجنو 



١٠

ن.  َع ملدينة  الحرضي  للتنميط  مكثف  عمل  نتاج  الوثيقة  هذه 
ُمتعدد  تدريجي  نهج  عىل  هذا  الحرضي  التنميط  ملف  يحتوي 
الحي. مستوى  عند  وينتهي  الوطني  املستوى  من  يبدأ  املستويات، 

إستقبل  الكث من اإلضطرابات،  آمناً يف منطقة شهدت  مالذاً  لكونه  نظراً 
أكرب  ثا  يجعله  م   ، السن مر  عىل  الآلجئ  من  موجات  عدة  األردن 
الهائلة  السكا  النمو  اط  أ وأدت   . العا مستوى  عىل  لآلجئ  مضيف 
املقرتنة بالتوسع الحرضي الرسيع إىل أن يكون األردن واحداً من أك ٥٠ 
تحديات وضغوطات مختلفة عىل  . وقد شكل ذلك  العا يف  دولة تحرضاً 
الخدمات يف اململكة. باإلضافة إىل ذلك،  التحتية واإلقتصاد وجودة  البنية 
أدى النمو السكا الرسيع إىل ارتفاع أسعار األرايض يف األردن، م يجعلها 
الرغم من وجود العديد من الخطط  من أعىل املعدالت يف املنطقة. عىل 
كل  فإن  األردن،  يف  التنمية  شكل  تحدد  التي  واإلسرتاتيجيات  والسياسات 
وزارة غالبًا ما تخطط وتنفذ وتراقب مشاريعها الخاصة بشكل منفرد، م 
يؤدي إىل مبادرات وجهود عشوائية وغ منسقة. عالوًة عىل ذلك، عانت 
أك من نصف البلديات األردنية من عجز حاد ودرجة عالية من املديونية. 
تعتمد العديد من البلديات بشكل كب عىل الحواالت الحكومية املركزية 

و٣٪ فقط من ميزانية الدولة املركزية مخصصة للبلديات.

ومع ذلك، بين سجل األردن ٦٧٫٤ من ١٠٠ لجودة البنية التحتية، هناك 
العديد من املعاي التي يجب تحسينها، ال سي في يتعلق باألسواق املالية 
املحيل  الناتج  من   ٪٨ من  أك  النقل  قطاع  ثل  التمويل.  عىل  والقدرة 
يل لألردن، وقد أدى وجود شبكة طرق متصلة جيداً وثالثة مطارات  اإلج
األردن.  يف  والنقل  للربط  التحتية  البنية  تعزيز  إىل  بحري  وميناء  رئيسية 
ال  للنقل،  املادية  التحتية  البنية  التحسينات يف  الرغم من  ومع ذلك، عىل 
تزال وسائل النقل العام محدودة يف جميع أنحاء البالد. باإلضافة إىل ذلك، 
يل العجز  يعا األردن من نقص يف اإلسكان ميسور التكلفة، حيث بلغ إج
السكني أك من ١٥٫٩٪. عالوًة عىل ذلك، فإن أحد أكرب تحديات البالد هو 
 . شح املياه، حيث يحتل األردن املرتبة الثانية من حيث شح املياه يف العا
تُفقد ٤٠٪ من املياه املنقولة بواسطة األنابيب بسبب الترسب من األنابيب 

والخزانات املتهالكة باإلضافة إىل سوء الرتكيب وتد الصيانة.

ضمن هذا السياق، قام ملف التنميط الحرضي املكا هذا بتحليل اململكة 
من املستوى الوطني إىل مستوى األحياء بهدف تحديد التحديات الرئيسية 
خلفية عن  الوطني  املستوى  يُقدم قسم  املطلوبة.  رات  واإلستث والفرص 
الوضع الوطني والدويل، باإلضافة إىل بيانات عن الرتكيبة السكانية والظروف 
الآلجئ يف األردن. يتضمن كذلك تحليالً  عية واإلقتصادية وتواجد  اإلجت
وسياق  واإلدارة،  الحوكمة  ونظام  الحدود،  عرب  النزوح  لحركات  مستفيضاً 
األرض  وحقوق  الرئيسية،  واإلسرتاتيجيات  والخطط  الوطني،  التخطيط 
واإلسكان  الرئيسية،  التحتية  البنية  ومبادرات  البلديات،  ويل  و وامللكية، 

ميسور التكلفة وسياق املخاطر املناخية.

ن، قام ملف التنميط الحرضي هذا بتحليل  بتقريب الصورة ملحافظة َع

اإلقليمية  األرايض  وإدارة   ، إتصاليتها  و  املحافظة  موقع  مثل  موضوعات 
السكانية،  والرتكيبة  اإلقليمي،  التخطيط  وسياق  املؤسيس،  والسياق 
األرايض،  وإستخدامات  اإلقليمية،  التحتية  البنية  إىل  والوصول   ، والآلجئ
ن شهدت  واإلسكان وسوق العقارات. وتب أن الحدود اإلدارية ملحافظة َع
الخمس املاضية. وتتكون حاليًا من  ات عىل مدى السنوات  التغي بعض 
ا بلديات. تشمل الحدود اإلدارية التي حددتها  تسع ألوية، أربع أقضية و
بين  ن.  َع التي تخضع إلدارة محافظة  األلوية واألقضية  وزارة الداخلية 
ن الكربى  تخضع البلديات إلدارة وزارة اإلدارة املحلية، بإستثناء أمانة َع
العقارية  الخدمات  التي تعترب مؤسسة مستقلة ذاتياً. ومع ذلك، ألغراض 
وترسيم األرايض، قسمت دائرة األرايض واملساحة املحافظة إىل ٨ مديريات،  
هذه  كافة  وصافوط.  صويلح  قريتي  بإستثناء  و١٢٠٧ حوض،  قرية،   ١٢٧
وعىل  القرار  صنع  عمليات  عىل  يؤثر  م  ة،  متوا غ  اإلدارية  الحدود 

عملية التخطيط يف املحافظة.

ن،  ن التي تضم العاصمة األردنية َع باإلضافة إىل ذلك، فإن محافظة َع
وقع جغرايف مركزي ب  هي أكرب محافظة من حيث عدد السكان، وتتمتع 
ن ٤٢٪  محافظات اململكة. إعتباراً من عام ٢٠٢٠، شكل سكان محافظة َع
٤٫٥ مليون نسمة، ويقيم معظم  يعادل  ما  أي  األردن،  يل سكان  من إج
ن الكربى. نظراً  هؤالء السكان - حوايل ٣٫٨ مليون - ضمن حدود أمانة َع
رهم عن ٢٥ عاماً، هناك طلبا  ألن أك من نصف سكان املحافظة تقل أع
يتطلب  الذي  األمر  اإلعالة،  معدل  وزيادة  التعليمية  املرافق  عىل  متزايداً 

تخطيطاً دقيقاً للمستقبل.  

أك  ن  َع تُعترب  لألردن،  والثقايف  واإلقتصادي  السيايس  املحور  كونها 
املحافظات تحرضاً، حيث أن ٩٧٫٢ ٪ من سكانها من الحرض. ومع ذلك، فإن 
ن شاغرة،  ما يصل إىل ٤٠٪ من األرايض داخل املنطقة املبنية يف محافظة َع
محافظة  تتمتع  ذلك،  عىل  عالوًة  التكثيف.  من  ة  كب بدرجة  يسمح  م 
ن بإمكانية الوصول إليها بسهولة من قبل معظم املحافظات من خالل  َع
البنية التحتية للمواصالت. ويوجد فيها مطاران دوليان وخط سكة حديد 

د كب عىل السيارات الخاصة.  يستخدم فقط للشحن. ولكن هناك إعت

ن الكربى ووزارة اإلدارة املحلية،  نظراً ألن املحافظة تدار من قبل أمانة َع
ا يف ذلك  فقد تم وضع العديد من الخطط الرئيسية للبلديات املختلفة، 
ن مدينة  ن، وخطة عمل َع خطة النمو الحرضي، وإسرتاتيجية «منعة َع
خرضاء، برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف األردن CITIES وخطة 
البلديات بصالحية إعداد خطط  املناخي. وال تتمتع  التغ  ن ملواجهة  َع
شمولية خاصة بها، وتفتقر إىل املوظف واملعدات والتدريب للقيام بذلك. 
ل األرايض الخاصة  كنها فقط تطوير خطط إستع من الناحية القانونية، 

بها. 

بينهم  الجئ،  مليون   ١٫٦ حوايل  املحافظة  تستضيف  ذلك،  عىل  عالوًة 
سوريون وفلسطينيون وعراقيون. يتنوع الآلجئون من حيث مكان إقامتهم 
يف جميع أنحاء املحافظة بناًء عىل قدراتهم املالية والقطاعات اإلقتصادية 
ن الكربى. توجد  التي ينشطون فيها، لكن معظمهم يرتكز داخل أمانة َع
توجد  ال  ولكن  ن،  َع محافظة  يف  الفلسطيني  لآلجئ  ت  مخي أربعة 
يف  ن  َع يف  السوري  الآلجئ  يعيش جميع   . السوري لآلجئ  ت  مخي
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إنخراطهم  موقعهم  يعكس  املضيف.  املجتمع  جانب  إىل  حرضية  مناطق 
الوقت  يف  الصناعة والزراعة.  سي  اإلقتصادية، وال  القطاعات  يف مختلف 
ن عن قدرة  ركز الآلجئ العراقي يف األحياء الغربية لَع نفسه، يكشف 
معظمهم عىل اإلقامة يف منازل يف األحياء األك ثراًء. ك يعكس إنخراطهم 
التجارية  املحالت  من  العديد  وإمتالك  والتجارة  ل  األع يف  اإلقتصادي 
يف  التحتية  البنية  إىل  بالوصول  يتعلق  في  ذلك،  إىل  باإلضافة  ن.  َع يف 
ن متصلة بشبكة أنابيب  املحافظة، فإن حوايل ٩٨٪ من أرس محافظة َع
يل مشرت املياه، وهناك  املياه، وتغطي خدمة الرصف الصحي ٨٠٪ من إج
خدمة جيدة لتوف الكهرباء يف جميع أنحاء املحافظة. أما بالنسبة إلدارة 
ن  َع أمانة  من  املتأتية  السنوية  الصلبة  النفايات  فإن  الصلبة،  النفايات 
يل النفايات الصلبة يف األردن. وهناك  ثل ما يقرب من نصف إج الكربى 
خمسة مكبات للنفايات تخدم املنطقة الوسطى من األردن ومكب نفايات 
صحي واحد وهو الغباوي. باإلضافة إىل ذلك، فإن اإلسكان ميسور التكلفة 
األرايض  أسعار  يف  التضخم  بسبب  األهمية  بالغة  قضية  وأصبح  محدود 

والبناء والطاقة.

والحوكمة  اإلدارة  سياق  حيث  من  ن  َع مدينة  يف  القسم  هذا  يبحث 
وسياق   ، السكا  والتوزيع  والكثافة  الحرضي،  والنمو  السكانية  والرتكيبة 
 ، ل األرايض، والنشاط اإلقتصادي املحيل، وتوظيف الآلجئ الهجرة، وإستع
املخطط  التحتية  البنية  رات  وإستث والتنقل،  والنقل  الطبيعية،  واملخاطر 
لها، والوصول إىل الخدمات األساسية، والوصول إىل املرافق العامة والسياق 

ن. ن الكربى والتي يشار إليها أيضاً بإسم مدينة َع املايل لبلدية أمانة َع

ساحة حرضية تبلغ ٦٣٠ كم٢.  ن من مدينة إىل عاصمة،  ت مدينة َع
من  يزيد  م   ،٪٢ الحرضية  املنطقة  لهذه  السنوية  الزيادة  معدل  يبلغ 
ن الكربى لتقديم الخدمات. باإلضافة إىل ذلك، يقدر  الضغط عىل أمانة َع
أن يصل عدد سكان املدينة  إىل ٦٫٤ مليون بحلول عام ٢٠٢٥، م يتطلب 
ن الكربى إىل ٢٢ منطقة،  ١٫٣ مليون وحدة سكنية إضافية. تنقسم أمانة َع
ة تقدم جميع الخدمات التي يطلبها  حيث تعمل كل منطقة كبلدية صغ
املركزية،  البلديات  مكاتب  إىل  الرجوع  ودون  مبارش  بشكل  املواطنون 
يف  مركزياً  تنفيذها  يتم  والتي  والتخطيط،  املناطق  تقسيم  مهام  بإستثناء 
ن الكربى ٤،٠٧٧،٤٥٠  املكاتب الرئيسية لألمانة. بلغ عدد سكان أمانة َع
توسط كثافة سكانية ٢٥،٠٠٠ نسمة/كم٢. وقد ُوجد  نسمة عام ٢٠١٥ ، 
يك  التي  املناطق  مع  تتوافق  العالية  السكانية  الكثافة  ذات  املناطق  أن 
، وهي متصلة بدرجة  موك ورأس الع ن وال ا يف ذلك بس  ، فيها الآلجئ
عالية بجميع الخدمات وتوفر تكلفة معيشية أقل نسبياً من مناطق أمانة 

ن األخرى.  َع

البنية  شبكات  عىل  الضغط  زيادة  إىل  السكان  عدد  يف  الزيادة  أدت 
مصممة  تكن  اإلستيعابية   القدرة  أن  حيث  املناطق  هذه  يف  التحتية 
ن  َع يف  السكان  ربع  يحمل  هذه.  النمو  مستويات  إلستيعاب  األصل  يف 
ن.  َع الواقعة يف  الآلجئ  ت  السكان يف مخي ُسبع  صفة الجئ ويعيش 
ويقطن الآلجئون املتبقون غالباً يف مساكن مكتظة ومناطق عشوائية حول 
الفلسطيني  لآلجئ  ن  مخي هناك  املدينة.  ورشق  وسط  يف  ت  املخي
والنظافة،  التحتية،  البنية  الكربى، ويعانيان من ضعف  ن  َع أمانة  داخل 

ارتفاع  التعليمية بشكل عام. ويزيد من تعقيد ذلك  والصحة، والخدمات 
معدالت الفقر، والبطالة، واملشاكل الصحية ومحدودية الوصول إىل الفرص 

عية واإلقتصادية. اإلجت

ُملكية  ذات  ن  َع أرايض  معظم  فإن  األرايض،  الت  إلستع بالنسبة  أما 
داخل  الواقعة  األرايض  من  فقط   ٪٢٠ الكربى  ن  َع أمانة  تلك  خاصة. 
ن الكربى غ ُمنظمة، م يعني  حدودها. ٥٢٪ من األرايض داخل أمانة َع
نسبة من  أعىل  عىل  السكنية  األرايض  ل  إستع يشتمل  ُمصنفة.  غ  أنها 
املساحة املنظمة، بين تغطي املساحات الخرضاء واملفتوحة ١٪ فقط من 
مرت مربع.    ٢٫٥ للفرد  املفتوحة  العامة  املساحة  وتعادل  املُنظمة،  املناطق 
ن معظم املناطق املكتظة  باإلضافة إىل ذلك، تغطي شبكة النقل العام يف َع
تد أبعد بكث من وسط املدينة.  ن الكربى ولكنها ال  بالسكان يف أمانة َع
لدى املدينة بنية تحتية جيدة للطرق واألنفاق والجسور، لكن شبكة النقل 
ن أيضا مدينة  ن الكربى غ متطورة. وتعترب َع العام الحالية يف أمانة َع
التنقل،  يف  تحديات  ن  َع سكان  يواجه  عام،  بشكل  للمشاة.  ة  مال غ 
جميع  يف  للتنقل  الخاصة  النقل  وسائل  عىل  الشديد  د  اإلعت أدى  حيث 
أنحاء املدينة إىل االزدحام الشديد وضعف خدمة النقل العام وتنقل مكلف 
ن الكربى موصولة جيداً بشبكات  للغاية. إن املناطق السكنية يف أمانة َع
ن  َع أمانة  واالتصاالت.  والكهرباء  املياه  ذلك  يف  ا  األساسية،  الخدمات 
الكربى مسؤولة عن تنفيذ جميع عمليات إدارة النفايات داخل حدودها، 
ويتم تقديم خدمات جمع النفايات الصلبة البلدية إىل ٩٩٪ من السكان. 

تشمل إمكانية الوصول إىل املرافق العامة مرافق الرعاية الصحية واملرافق 
ت دراسة إمكانية  التجارية والتعليمية والرتفيهية. وتجدر اإلشارة إىل أنه 
عىل  القدرة  الوصول  سهولة  تعني  حيث  مكانياً،  القسم  هذا  يف  الوصول 
اً عىل األقدام.  وصول السكان إىل هذه املرافق يف غضون ١٥ أو ٣٠ دقيقة س
تم الحصول عىل جودة هذه املرافق من مختلف أصحاب املصلحة وعرضها 
يف قسم إرشاك أصحاب املصلحة من هذا امللف. وتب أن ٤٧٫٣٪ من سكان 
كنهم الوصول إىل املستشفيات العامة ومراكز الرعاية  ن الكربى  أمانة َع
عىل األقدام، يف ح أن ٨٦٫٩٪  اً  الصحية العامة يف غضون ١٥ دقيقة س
بالنسبة  أما  األقدام.  عىل  اً  إليها يف غضون ٣٠ دقيقة س الوصول  كنهم 
 ٣٠ غضون  يف  إليها  الوصول  السكان  لجميع  فيمكن  التجارية،  للمرافق 
الكربى مخدومة جيداً  ن  أن أمانة َع تب أيضاً  اً عىل األقدام.  دقيقة س
باملدارس الحكومية مكانياً. من ناحية أخرى، فإن املرافق الرتفيهية محدودة 
للغاية وتعترب محدودية توافر الحدائق العامة تحدياً. هناك ١٨٩ حديقة 
ن الكربى البالغ  عامة، لكنها تقترص عىل ٩٢ حياً فقط من أحياء أمانة َع

عددها ٢٢٠. 

ن  َع أمانة  ميزانية  كانت   ،٢٠١٦ عام  يف  البلديات،  بتمويل  يتعلق  في 
تم   ،٢٠٢٠ عام  ويف  ُمجتمعة،  األخرى  البلديات  جميع  تعادل  الكربى 
سبعة  الكربى  ن  َع أمانة  لدى  ذاتياً.  البلدية  إيرادات  من   ٪٨٨ توليد 
والرسوم  املمتلكات،  رضائب  وتشمل  املنشأ،  ذاتية  رئيسية  دخل  مصادر 
رات، واملنح الحكومية املركزية، واملنح املقدمة  والغرامات، وعوائد اإلستث
رات النقدية، والدخل من بيع  من الرشكاء األجانب، والفوائد عىل اإلستث
األرايض وعقود إيجار املمتلكات. بين أعىل نسبة إنفاق هي عىل األجور 
لة. وييل ذلك نفقات أخرى، مع تخصيص أقل مبلغ للنفقات  ونفقات الع
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التقديرات إىل أن األمانة تستحوذ عىل  تش  التشغيلية. عالوًة عىل ذلك، 
لة يف اململكة. عىل الرغم من ذلك، فإن البطالة يف  يل الع ٥٥٪ من إج
ن موطن ٤٨٪  َع تعترب  باإلضافة إىل ذلك،  ن مرتفعة بحوايل ١٨٫٦٪.  َع
ثل ما يقرب من ٨٠٪  من املؤسسات اإلقتصادية والتجارية يف اململكة، و
من الصناعة يف اململكة. وهي مسيطرة عىل قطاع السياحة الوطنية، حيث 
ن. في يتعلق  لة املبارشة يف القطاع يف َع يوجد ٧٥٫٢٪ من مجموع الع
ويعمل  الآلجئ يف وظائف غ رسمية،  يعمل معظم   ، الآلجئ بتوظيف 
الكث منهم بالقرب من مكان سكنهم، حيث أن عدم وجود خيارات النقل 
ميسور التكلفة لتمك التنقل ب املنزل والعمل واملرافق الطبية قد أعاق 
وصولهم إىل هذه املرافق. عالوًة عىل ذلك، تشكل الكوارث الطبيعية تحدياً 
للفيضانات  املناطق عرضة  ن، حيث تعد مناطقها من ب أك  ملدينة َع
، م  املفاجئة بسبب زيادة عدد السكان والرتكيز العايل لآلجئ السوري
يشكل ضغطاً عىل البنية التحتية والخدمات. ك أن األردن معرض بشكل 
موك،  ، وال الع تشمل رأس  األرضية، واملناطق األك ترضراً  للهزات  كب 

ن، النرص والعبديل. وبس

أن  ُوجد  الحرضي هذا،  التنميط  إليها ملف  توصل  التي  النتائج  بناًء عىل 
ن فيها تركز عايل لآلجئ وعدم أو ضعف  هناك خمسة أحياء يف مدينة َع
يف الوصول إىل شبكات البنية التحتية واملرافق العامة ووسائل النقل العام. 
إلختتام هذا القسم، ومن أجل إختيار ثالثة أحياء من الخمسة ملزيد من 
ن الكربى.  التحليل، تم عمل مصفوفة تقييم بالتعاون مع ممثيل أمانة َع
وتضمنت املصفوفة تقييم األحياء الخمسة بناًء عىل املعاي املذكورة أعاله، 
حيث سجلت أحياء الهاشمي الجنو واليادودة والقويسمة أعىل الدرجات.

عىل مستوى األحياء، تم تحليل هذه األحياء الثالثة عن كثب، حيث وجد 
طاً لحي مكتظ  ثل حي الهاشمي الجنو  طاً مختلفاً.  ثل  أن كل منها 
الذي  ط الحي  ثل حي القويسمة  به شبكات بنية تحتية مثقلة، بين 
ط الحي  ثل حي اليادودة  يفتقر إىل الوصول إىل بعض املرافق العامة و
واملرافق  التحتية  البنية  شبكات  لبعض  الوصول  إمكانية  إىل  يفتقر  الذي 

العامة. 

نتائج  صحة  من  للتحقق  عمل  ورشة  عقد  تم  األحياء،  هذه  تحليل  بعد 
املرشوع.  من  التالية  للمرحلة  التجريبي  الحي  وإختيار  الحرضي  التنميط 
بناًء عىل ذلك، تم إجراء   . الجنو الهاشمي  إختيار حي  لذلك تم  ونتيجة 
إىل  تهدف  والتي   ، الجنو الهاشمي  حي  سكان  مع  للتحقق  عمل  ورشة 
إطالع السكان عىل برنامج «التخطيط الحرضي والبنية التحتية يف سياقات 
للحي  الحرضي  التنميط  ملحة عامة عن ملف  وتقديم  وأهدافه،  الهجرة» 
الحصول  وكذلك  الحايل،  الحرضي  الوضع  حلل  والذي  تطويره  تم  الذي 
عىل وجهات نظرهم حول التحديات والفرص املحددة في يتعلق بالبنية 
التحتية لألحياء والبيئة الحرضية والنقل واملرافق العامة. باإلضافة إىل ذلك، 
سلط سكان حي الهاشمي الجنو الضوء عىل إحتياجات وأولويات الحي 

الذي يقيمون فيه خالل هذه الورشة.

ن  بناًء عىل التحليل املكا الذي تم إجراؤه للحي التجريبي يف مدينة َع
سكان  ذكرها  التي  والفرص  واإلحتياجات  والتحديات   ( الجنو (الهاشمي 
الحي، يلخص هذا القسم التحديات التي تم تحديدها والتدخالت الالزمة 

يف الهاشمي الجنو وفق أهداف التنمية املستدامة.

الرعاية الصحية عىل  التحليل ضعف يف إمكانية الوصول إىل مرافق  أظهر 
تم  . وقد  الجنو الهاشمي  األقدام يف حي  عىل  اً  س و ١٥ دقيقة   ٥ بعد 

التحقق من صحة ذلك من قبل سكان الحي. 

أو  شامل  صحي  مركز  بناء  هو  املطلوب  التدخل  فإن  ذلك،  عىل  وبناًء 
تحديث وتحويل مركز الرعاية الصحية األولية املوجود يف الحي إىل مركز 

شامل يتضمن مركز طوارئ يعمل عىل مدار الـ ٢٤ ساعة.

شبكة  أن  وأوضحوا  واملحدودة،  بالضعيفة  املياه  خدمة  السكان  وصف 
القدرة  تحليل  ىش هذا مع  يت إىل صيانة دورية.  بحاجة  الصحي  الرصف 
والرصف  املياه  شبكات  أن  كشف  والذي  إجراؤه  تم  الذي  اإلستيعابية 

الصحي داخل الحي عاملة فوق طاقتها اإلستيعابية. 

لذلك، فإن التدخل املطلوب هو تحس ورفع كفاءة شبكات املياه والرصف 
الصحي إلستيعاب الزيادة السكانية.

وإضافة  الرسعة  مطبات  وتركيب  الطرق  صيانة  إىل رضورة  األهايل  وأشار 
معابر املشاة وتحس إنارة الشوارع بشكل عام. وأكدت الزيارات امليدانية 
 . املوئل أن الطرق بحاجة إىل إعادة تأهيل وإنارة أك التي قام بها فريق 
عالوًة عىل ذلك، ناقش السكان قضايا السيول وضعف ترصيف مياه األمطار. 

للطرق  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  هو  املطلوب  التدخل  فإن  وعليه، 
وإضافة املزيد من أعمدة اإلنارة يف الحي. باإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة 

لتوف صيانة دورية لنظام ترصيف مياه األمطار.



١٣ ن الحرضي ملف ع

أكده  ما  وهو  الحي،  يف  التجارية  املناطق  محدودية  عن  التحليل  كشف 
. باإلضافة إىل ذلك، ذكروا عدم وجود مرافق لألطفال  السكان بشكل كب
املرافق  أن  أيضاً  السكان  وأوضح  الخاصة.  اإلحتياجات  ذوي  واألشخاص 
. لذلك فإن التدخالت  الرتفيهية العامة يف الحي بحاجة إىل إصالح بشكل كب
املطلوبة هي إضافة منطقة تجارية مركزية، وحضانة، ومركز تدريب مهني، 
ومركز متخصص لذوي اإلحتياجات الخاصة. في يتعلق باملرافق الرتفيهية 
العامة، تشمل التدخالت الالزمة توف مناطق لعب أك أماناً، واملزيد من 
اإلحتياجات  ذوي  لألشخاص  الشاملة  واألنشطة  األلعاب  (خاصة  األلعاب 
جلوس  ومناطق  العامة،  واملراحيض  اإلنارة،  أعمدة  من  واملزيد  الخاصة)، 

مظللة، وأكشاك، وصيانة دورية بشكل عام. 

يتمتعون  الحي  سكان  أن  التحليل  أظهر  فقد  للمواصالت،  بالنسبة  أما 
اً عىل  بسهولة الوصول إىل وسائل النقل العام عىل بعد ٥ و ١٥ دقيقة س
األقدام. ومع ذلك، سلط السكان الضوء عىل الحاجة إىل مواقف ومسارات 
النقل العام. ك سلطوا الضوء عىل عدم وجود جسور للمشاة عىل الطرق 
الرئيسية املؤدية إىل موقف النقل العام الرئييس القريب واملتاح، م يهدد 
مد مسار نقل عام إىل  الصدد، هي  هذا  الالزمة يف  والتدخالت  سالمتهم. 
الحي، وإضافة موقف ثابت يف املنطقة املركزية للحي. باإلضافة إىل ذلك، 

يعترب وجود جسور للمشاة رضورة يف الشوارع الرئيسية.
 

ل  لع املتكافئ  غ  التوزيع  عىل  الضوء  تسليط  تم  ذلك،  عىل  عالوًة 
النظافة وحاويات النفايات بإعتباره تحدياً يتعلق بإدارة النفايات الصلبة يف 
الحي. وبناًء عىل ذلك، فإن التدخل املطلوب هو إضافة حاويات للنفايات 

ل النظافة لخدمة الحي بشكل متساٍو وبكفاءة. وتخصيص املزيد من ع

للحي،  العام  املنظر  التجميل  وهي  عليها  التأكيد  تم  أخرى  حاجة  هناك 
حيث يقرتح السكان رسم جداريات وزيادة العنارص الخرضاء، مثل إضافة 

األشجار وإستخدام أسطح املنازل واملساحات الخالية للزراعة الحرضية.



فريق  به  قام  والذي  الحرضي  للتنميط  مكثف  عمل  نتاج  الوثيقة  هذه 
برنامج التخطيط الحرضي والبنية التحتية يف سياقات الهجرة إلنجاز املكون 
ة بذاتها، ومع ذلك، من املهم أن تُؤخذ يف  األول من املرشوع. فهي وثيقة قا
اإلعتبار أثناء قراءة خطط العمل والتدخالت ذات األولوية التي سيتم القيام 
بها يف املرحلة الثانية من املرشوع. يعتمد ملف التنميط الحرضي عىل نهج 
تدريجي متعدد املستويات، يبدأ من املستوى الوطني وينتهي عند مستوى 
الحي. ضمنت صياغة ملف التنميط الحرضي الرتابط ب كل مستوى، إلتاحة 
. يجمع كل قسم من ملف التنميط الحرضي  تقنية قراءة الوثيقة بإتجاه
ات الخرائطية لتوف بُعد مكا لوصف الوضع السائد. مجموعة من التفس

تابعة  وكالة  هو  (املوئل)،  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج 
من  املوئل  فُوض  أفضل.  مستقبل حرضي  أجل  من  تعمل  املتحدة  لألمم 
واملجتمعات  واملدن  البلدات  لتعزيز  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  ِقبَل 
عياً وبيئياً بهدف توف مأوى مالئم للجميع. تتمثل مهمة  املستدامة إجت
تحوييل  تغي  إحداث  يف  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج 
بشأن  املشورة  تقديم  املعرفة،  البرشية من خالل  واملستوطنات  املدن  يف 
السياسات، املساعدة الفنية والعمل التعاو وذلك لعدم ترك أي أحد خلف 
الركب أو إستبعاد أي مكان. يركز املوئل جهوده للحد من التفاوت املكا 
والفقر يف املجتمعات عرب التسلسل الريفي-الحرضي املتصل، تعزيز الرخاء 
املشرتك للمدن واملناطق، تعزيز اإلجراءات املتعلقة باملناخ وتحس البيئة 
الحرضية، ومنع حدوث األزمات يف املناطق الحرضية واإلستجابة لها عىل 

نحٍو فّعال.

ومن  الحرضية،  املناطق  يف  اليوم  العا  سكان  من  املائة  يف   ٥٥ يعيش 
أضاف  وقد   .٢٠٥٠ عام  بحلول   ٪٦٨ إىل  النسبة  هذه  ترتفع  أن  املُتوقع 
املعدل العايل للتحرض من الضغوط املتزايدة عىل املدن واملناطق الحرضية 
لتلبية مطالب ساكنيها. بالتزامن مع ذلك، كانت املناطق الحرضية الوجهة 
وأغلبية   ، الآلجئ من   ٪  ٦٠ من  أك  يعيش  حيث   ، للنازح الرئيسية 
النازح داخليًا (٨٠٪) يف مناطق حرضية، من أجل البحث بشكل أسايس 
عية وإقتصادية وأماكن آمنة لإلقامة. وقد أدى هذا الوضع  عن فرص إجت
إىل زيادة غ مسبوقة يف تكلفة ومدة املساعدات اإلنسانية، ال سي مع 
ائية. باتت تتطلب هذه  طبيعة األزمات طويلة األمد وندرة اإلجراءات اإل
ائية، خاصًة وأن خطة ٢٠٣٠  الحالة ارتباطاً أقوى ب الجهود اإلنسانية واإل
وأهداف التنمية املستدامة ال تهدف فقط إىل تلبية اإلحتياجات ولكن أيضاً 

للحد من املخاطر ونقاط الضعف، دون ترك أي أحد خلف الركب.

يعمل برنامج التخطيط الحرضي والبنية التحتية يف سياقات الهجرة لربنامج 
الدولة  أمانة  مع  بالرشاكة  (املوئل)  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم 
املهاجرين  السكان  ُوصول  تعزيز  عىل  اإلقتصادية  للشؤون  السويرسية 
يف  واإلقتصادية  عية  اإلجت والفرص  املوثوقة  الخدمات  إىل  والنازح 
التحتية  والبنية  الحرضي  التخطيط  برنامج  سيقوم  الحرضية.  املناطق 
النازح  للسكان  املضيفة  البلديات  من  عدٍد  بدعم  الهجرة  سياقات  يف 
بتطوير إسرتاتيجيات طويلة األجل تستند عىل قدرتها عىل الصمود ملواجهة 

التحديات املستقبلية. يهدف برنامج التخطيط الحرضي والبنية التحتية يف 
سياقات الهجرة  إىل تعزيز التعاون متعدد القطاعات ب املوئل، الحكومات 
التنمية  رشكاء   ، اإلنسا العمل  يف  الفاعلة  الجهات  واملحلية،  الوطنية 
تبني بيئات  التدخالت املستدامة التي  املالية الدولية لتطوير  واملؤسسات 
الربنامج يف  الصمود ومستدامة. ويتم تنفيذ هذا  شاملة، آمنة، قادرة عىل 

ون ومرص واألردن. ثالث دول هي الكام

إىل  الهجرة  سياقات  التحتية يف  والبنية  الحرضي  التخطيط  برنامج  يهدف 
تعزيز الجهود الوطنية والدولية املستمرة لتحس وصول السكان النازح 
عية واإلقتصادية جنبًا إىل جنب مع املواطن  إىل الخدمات والفرص اإلجت
الذين يعيشون يف أوضاع صعبة يف املدن املختارة. سيتم تحقيق هذا الهدف 
إمكانية  لتحس  األجل  طويل  إسرتاتيجي  بنهج  البلديات  دعم  من خالل 
العامة يف األحياء املترضرة من الهجرة والنزوح من  الوصول إىل الخدمات 
رات البنية التحتية القابلة للتمويل. إن نهج التخطيط املُعتَمد  خالل إستث
الذين  املصلحة  أصحاب  من  واسعة  مجموعة  دمج  يضمن  الربنامج  يف 
، واألطراف الحكومية  ا يشملون الجهات الفاعلة يف العمل اإلنسا واإل
ربط  دعم  إىل  النهج  هذا  يطمح  املستهَدفة.  والبلديات  الوزارات  مثل 
األجل  التنمية طويلة  تدخالت  مع  املدى  ة  اإلنسا قص العمل  إستجابة 

إلتاحة تدخالت أك تكامالً وشمولية. 

مع  جنب  إىل  جنباً  والثانوية،  األولية  البيانات  جمع  املنهجية  تضمنت 
املحلية  الحكومية  الجهات  مع  املكثفة  واملشاورات  امليدانية  الزيارات 
تم جمعها من  التي  البيانات  وقورنت  املستهدفة.  واملجتمعات  والوطنية 
مصادر  ذلك  يف  ا  متعددة،  كتابات  ملصادر  املكتبي  اإلستعراض  خالل 
إجراء  تم  التجاري).  أو  ي  األكاد النرش  خارج  (مصادر  ورمادية  ية  أكاد
وحتى  اإلقليمي  املستوى   من  إبتداًء  املكانية  التحليالت  من  مجموعة 
مستوى األحياء وذلك لتعي التحديات والفرص الرئيسية وإبالغ الخطوات 
ت مراجعة ملف التنميط الحرضي والتحقق من  ًا،  التالية للمرشوع. أخ
ا يف ذلك ممثل عن  األساسية يف املرشوع،  الفاعلة  الجهات  مع  صحته 

املجتمع املحيل.

الهجرة من  التحتية يف سياقات  والبنية  الحرضي  التخطيط  برنامج  يتكون 
 (٢) الحرضي،  والتنميط  املكانية  التحليالت   (١) مرتابطة:  مكونات  أربعة 
أولويات  تحديد   (٣) التخطيطية،  البدائل  وبناء  إسرتاتيجية  رؤية  تطوير 
رات البنية التحتية وربطها بالتمويل، و (٤) تبادل املعرفة واإلفادة  إستث
التخطيط  برنامج  فريق  طوَّر  األول،  املكون  يف  القدرات.  من  املشرتكة 
الحرضية  التنميط  ملفات  الهجرة  سياقات  يف  التحتية  والبنية  الحرضي 
التي  الحرضية  للمناطق  قطاعات  لعدة  شامل  مكا  تحليل  إىل  استناداً 
، م يتيح ألصحاب املصلحة املحلي  تستضيف السكان النازح والآلجئ
قرارات  إلتخاذ  كأساس  الحايل  للوضع  شامل  مكا  فهم  عىل  الحصول 
ر يف البنية التحتية  إسرتاتيجية ُمتعلقة بالتنمية الحرضية وتخطيط اإلستث
تطويره،  تم  الذي  الحرضي  التنميط  ملف  عىل  بناًء  الطويل.  املدى  عىل 

مقدمة ١٤
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سيضع املكون الثا رؤية إسرتاتيجية للتنمية الحرضية يف مناطق محددة 
صميم  يف  التخطيط  وعمليات  التشار  النهج  يقع  املستهدفة.  املدن  يف 
إىل  جنباً  املهم  الرسمي  املصلحة  أصحاب  ذلك  يف  ا  العملية،  هذه 
وبدائل  الحرضي  التنميط   ملف  يحدد   . املد املجتمع  ممثيل  جنب مع 
األول املربر واألدلة لدعم صانعي  التخطيط وخطط العمل من املكون 
ر ذي األولوية يف الخدمات البلدية التي  القرار يف تحديد التدخالت لإلستث
املكون  إعداد  يتضمن  املالية.  الناحية  من  للتطبيق  وقابلة  واقعية  تكون 
عىل  للحصول  والبيئية  عية  واإلجت اإلقتصادية  اإلمكانات  تقييم  الثالث 
التأث املستدام للتدخالت املُقرتحة. بين سيعمل املكون األخ عىل بناء 
أهمية  املصلحة عن  أصحاب  ب  املدن  يف  والوعي  املعرفة  تبادل  وتعزيز 
اإلدارة الجيدة للبيانات واملراصد الحرضية لإلستخدام املستقبيل. من خالل 
املستوى  عىل  املدن  أيًضا  الربنامج  بط  س الرقمية،  والوسائط  املنتديات 
ا يف ذلك أحداث  رات الدولية،  الوطني والدويل من خالل األحداث واملؤ

ر املدن. منصة إستث

يوفر هذا امللف التنميط الحرضي مداخل للمختص الحرضي الوطني 
يف  األجل  طويلة  تنمية  إسرتاتيجيات  تطوير  إىل  يسعون  الذين  والدولي 
. يف الوقت نفسه،  ت املانحة واملمول املحتمل مدنهم، فضالً عن املنظ
يستهدف هذا امللف األفراد من القاعدة الشعبية، الذين يعتربون صانعي 
توف ملحة عامة مكانية عن  التغي األساسي يف مجتمعاتهم، من خالل 

اإلمكانيات والفرص الرئيسية للمدن املختارة.

ن الحرضي ملف ع



يسعى  البحت،  التخطيط  مرحلة  تتجاوز  التي  األنشطة  تنفيذ  خالل  من 
وربطها  التحتية  البنية  رات  إستث أولويات  تحديد  دعم  إىل  الربنامج 
وجميع  والنازح  املهاجرين  مجتمعات  سيعطي  الذي  األمر  بالتمويل، 
وفًقا  أفضل.  إقتصادية  حياة وفرص  املناطق الحرضية نوعية  املواطن يف 
التنمية  أهداف  يف  ة  كب ت  مساه أيًضا  العمل  نطاق  سيضمن  لذلك، 
املستدامة من خالل دعم املدن واألحياء املختارة لتصبح شاملة، آمنة، قادرة 
عىل الصمود ومستدامة بشكل متزايد. سيساعد ذلك عىل التحول الرضوري 
التنمية طويلة األجل.  رات  ة املدى إىل إستث التدخالت الطارئة قص من 

وسيحقق الربنامج ذلك من خالل املكونات األربعة املرتابطة أدناه: 

تنميط  ملفات  تطوير  عىل  الربنامج  هذا  سيعمل  األول،  املكون  إطار  يف 
الحرضية  للمناطق  قطاعات  لعدة  شامل  مكا  تحليل  عىل  بناًء  حرضية 
. سيتيح ذلك ألصحاب املصلحة  التي تستضيف السكان النازح والآلجئ
إلتخاذ  كأساس  الحايل  للوضع  شامل  مكا  فهم  عىل  الحصول  املحلي 
ر يف البنية  قرارات إسرتاتيجية متعلقة بالتنمية الحرضية وتخطيط اإلستث
التحتية عىل املدى الطويل. ستعتمد عملية التنميط الحرضي عىل البيانات 
التي تم جمعها من قبل مختلف الجهات الفاعلة بإستخدام نهج تشار 
إستشارية  إستخدامه كآلية  كن  املنطقة. وسيضع خط أساس  قائم عىل 
ا يف ذلك املؤسسات الحكومية عىل مختلف  لدعم التكامل األفقي والرأيس 
ك سيتم إستخدامه  الصلة.  املستويات وأصحاب املصلحة اآلخرين ذوي 
تجريبية مناسبة داخل املدن املختارة، حيث سيتم وضع  لتحديد مناطق 

 . بدائل تخطيطية أك تفصيالً يف إطار املكون الثا

املكون  إطار  يف  التجريبية  املناطق  إلختيار  والتوصيات  التحليل  عىل  بناًء 
األول، سيقوم هذا املكون بتطوير رؤية إسرتاتيجية وبناء بدائل تخطيطية 
التخطيط  عملية  إىل  يستند  وهو  املُحددة.  األحياء  يف  الحرضية  للتنمية 
الرسمي  املصلحة  أصحاب  ويشارك  عالية،  بدرجة  الشامل  التشار 
، واملهاجرين،  األساسي جنباً إىل جنب مع ممثيل املجتمع املد (النازح
الخاص. وسيساهم املشاركون  املجتمعات املضيفة وما إىل ذلك) والقطاع 
املناقشة  ستسهل  والتي  الرؤية،  صياغة  لعملية  مبارشة  توصيات  بتقديم 
مات  حول رؤى التنمية الحرضية اإلسرتاتيجية، التدخالت املحتملة، اإلهت
األهداف  عن  فضالً  الفنية،  العوائق  و/أو  الفرص  الصلة،  ذات  الفردية 
كن  ما  تحدد  عمل  بخطة  تخطيطية  بدائل  بناء  دعم  سيتم  السياسية. 
لتحديد  التالية  الخطوة  إىل فتح  أيضاً  به وأين ومتى. سيؤدي هذا  القيام 
الفني  التقييم  البنية التحتية اإلسرتاتيجية وسيساعد عىل  واضح لتدخالت 

لتحديد أولويات التدخل وتعريفها.

وخطط  التخطيطية  والبدائل  الحرضي  التنميط  ملف  مخرجات  تحدد 
تحديد  يف  القرار  صانعي  لدعم  واألدلة  املربر  األول  املكون  من  العمل 
ر يف الخدمات البلدية بحيث تكون واقعية وقابلة للتطبيق  أولويات اإلستث
من خالل  رات  اإلستث أولويات  تحديد  يف  وسيساعد  املالية.  الناحية  من 
املستدام  التأث  وكذلك  والبيئية  عية  واإلجت اإلقتصادية  اإلمكانات  تقييم 

للتدخالت املقرتحة عىل املدينة ومجتمعات الآلجئ والنازح فيها. سيتم 
تفصيل الجدوى الفنية واملالية للتدخالت ذات األولوية من خالل املساعدة 
واملحلية  الوطنية  السلطات  مع  االستشارية  الثنائية  واملشاركات  الفنية 
ميزانيات  تحليل  خالل  من  ذلك  يف  ا  التنمية،  وبنوك  املانحة  والجهات 
ر كمرفق  اإلستث منصات  ، فضالً عن  املال  إنفاق رأس  وإمكانية  املدينة، 
البرشية. سيتم  للمستوطنات  املتحدة  األمم  لربنامج  التابع  املدن  ر  إستث
ونقاط  األولوية  ذات  التحتية  للبنية  املُقرتح  التدخل  تقديم  ذلك  بعد 
والسياسات  باألولويات  التحفيزية  املشاريع  ربط  كن  (حيث  االرتكاز 
الحالية للمدينة/الحي القابلة للتمويل) والتحقق من صحتها يف ورشة عمل 
مع اإلدارة املحلية الرئيسية ورشكاء التنمية، وحيث أمكن، القطاع الخاص. 
للتمويل و  التدخالت بالرشكاء املحتمل  وسيشمل ذلك العمل عىل ربط 

إعداد تفصييل ُمسبق لدراسات الجدوى اإلقتصادية.

املدن  يف  والوعي  املعرفة  تبادل  وتعزيز  بناء  عىل  األخ  املكون  سيعمل 
ب أصحاب املصلحة عن أهمية اإلدارة الجيدة للبيانات ومنصات املراصد 
الحرضية لإلستخدام يف املستقبل. من خالل املنتديات والوسائط الرقمية، 
بط برنامج التخطيط الحرضي والبنية التحتية يف سياقات الهجرة أيضاً  س
رات  واملؤ الفعاليات  خالل  من  والدويل  الوطني  املستوي  عىل  املدن 
من  سيستفيد  ك  املدن.  ر  إستث منصة  فعاليات  ذلك  يف  ا  الدولية، 
منصات املوئل ومنصات الرشكاء، مثل برنامج عمل املدن والهجرة املشرتك 
إىل  باإلضافة  الصلة،  ذات  والخربات  املعارف  تبادل  املدن،  لتحالف  التابع 
أمثلة أخرى مثل شبكة الهجرة التابعة لألمم املتحدة ،منظمة املدن املتحدة 

والحكومات املحلية و مركــز الهجــرة املختلطة.

مقدمة ١٦



١٧

تحليل مكا مركز متعدد القطاعات

اعداد وتطوير ملفات تنميط حرضية للمدن املختارة

تقييم أثر تدخالت البنية التحتية املُقرتحة

تحديد الفرص اإلقتصادية املحتملة

ة عىل خطة العمل ونرشها وضع اللمسات األخ

تبادل املعرفة ب املدن

 جلسات مشاركة وتبادل القدرات مع السلطات املحلية

ملواصلة رصد وتوجيه تنفيذ البنية التحتية

املكون #٢ املكون #١

املكون #٤املكون #٣

ن الحرضي ملف ع







سكان الحرض سكان الريف

٢٠٥٠٢٠٤٠٢٠٣٠٢٠٢٠٢٠١٠٢٠٠٠١٩٩٠١٩٨٠١٩٧٠١٩٦٠١٩٥٠

التعداد السكا

(باملليون)

٣

٦

٩

١٢

١٥

التغي (الفعيل واملتوقع) يف سكان الحرض والريف ب عامي ١٩٥٠ و ٢٠٥٠

يف  باألردن،  بعد  في  ة  واملُس الهاشمية،  األردنية  اململكة  تقع  جغرافياً 
ل شبه الجزيرة العربية. تحد األردن سوريا من  الصحراء الصخرية يف ش
من  السعودية  العربية  واململكة  الرشقي،  ل  الش من  والعراق  ل،  الش
الرشق والجنوب، وتغطي مساحة قدرها ٨٩،٣١٨ كم٢ .١ يبلغ عدد سكانها 
ن  ١٠٫٥ مليون نسمة (٢٠١٩)٢ والذين يرتكزون بشكل كب يف العاصمة َع
ن   وحولها. يسكن ما يقرب من نصف سكان الحرض يف التكتل الحرضي لَع
ل مدفوعة األجر  الرصيفة-الزرقاء،٣ حيث يستضيف معظم الوظائف واألع
وتوزيع  النمو  اط  أ يف  ة  كب مكانية  تفاوتات  هذا  عن  ينتج  والرشكات. 

اإليرادات ب هذا التكتل الحرضي وبقية البالد.

لطاملا ُعرف األردن بكونه جزيرة إستقرار يف منطقة مضطربة. عرب تاريخه، 
الآلجئ  إلستقبال  بكرم  أبوابه  األردن  فتح  السورية،  األزمة  بداية  ومنذ 
ة. فهو يشغل املرتبة الثانية عاملياً من حيث نصيب الفرد من  بأعداد كب

الآلجئ ، بواقع ٨٩ الجئاً لكل ١،٠٠٠ نسمة.٤
 

يعيش  حيث   ٥. العا يف  تحرضاً  األك  دولًة  الخمس  أحد  األردن  يُعترب 
٩٠٫٣٪ من سكان األردن يف مناطق حرضية.٦ تتميز الدولة بالتوسع والنمو 
، حيث يبلغ معدل النمو السكا السنوي الحايل ٢٫٣٪  الحرضي الرسيع
 ، (٢٠١٩) والكثافة السكانية ١١٨٫٩ فرد/كم٢، ٧ عىل مدار العقدين املاضي
يل املساحة املبنية يف األردن، ليصل إىل ١،٥٠٠ كم٢، ٨ ومساحة  تضاعف إج
حرضية تبلغ ٩٠٩ كم٢، ٩ حيث إن التوسع املكا للمناطق الحرضية يعادل 
الزراعية   األرايض  توافر  عىل  خطراً  يشكل  م   ١٠ كم٢،   ١٥ أو  سنوياً   ٪١

ويلها. والبنية التحتية و إمكانية 

يتألف ما يقرُب من ثالثة أرباع مساحة األردن من طبيعة هضبية قاحلة 
بشكل أسايس والتي تقع يف إتجاه الرشق والجنوب الرشقي من البالد. بين 
ويُعترب صالح  خصوبة  األك  هو  البالد  من  الغر  يل  والش الغر  الجزء 
أن  السكان. يف ح  غالبية  األك تحرضاً حيث يعيش  للسكن، وهو أيضاً 
املحافظات الجنوبية للبالد تعترب مناطق قليلة السكان، وال تستضيف سوى 
توافر  التنمية من حيث  لديها مستوى أقل من  كذلك  السكان.١١  ٨٪ من 
البنية التحتية، بإستثناء مدينة العقبة. وهذا يرجع يف الغالب إىل الطبيعة 

الجغرافية لألرض وتوافر املوارد واملناخ العام.

لية من البالد، فإن  نظراً ألن غالبية سكان الحرض يقيمون يف املناطق الش
توزيع  أيضاً. حيث يكشف  املنخفض هناك أعىل  الدخل  عدد األرس ذات 
لية فيها أكرب عدد من األرس ذات الدخل املنخفض  وة أن املحافظات الش ال
ك   (٢٣٪).١٢ والجنوبية   (٪١٥) الوسطى  باملنطقة  مقارنة   ،(٪٢٩) عدل 
تش البيانات إىل أن غالبية السكان يف مأدبا يشكلون نسبة (٦١٪)، املفرق 
(٧٥٪)، جرش (٥٩٪)، عجلون (٥٥٪)، الطفيلة (٥٧٪)، معان (٦٠٪) يقعون 

يف أد مستويات الدخل.١٣ 

أدى  األردن. حيث  التحرض عىل مستوى  ة  مختلفة عىل وت أثرت عوامل 
الزحف الحرضي وعدم كفاءة التخطيط له إىل سوء التوزيع والوصول إىل 
اإلقتصادي  املحرك  هي  املدن  ألن  نظراً  التحتية.  البنية  وتوف  الخدمات 
يل للبالد، فإن غالبية الوظائف تقع يف املناطق  الرئييس للناتج املحيل اإلج
الحرضية م يشجع الهجرة من الريف إىل املناطق الحرضية. باإلضافة إىل 
لعدم  نتيجًة  السن  مر  والرسيع لآلجئ عىل  املستمر  التدفق  فإن  ذلك، 
الذي أدى إىل التحرض  العامل الرئييس  السيايس يف املنطقة، هو  اإلستقرار 

الرسيع يف األردن.

املستوى الوطني ٢٠
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وصول الآلجئ العراقي وصول الآلجئ السوري

جائحة كوفيد -١٩
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التغ السكا يل تغ الناتج املحيل اإلج

السنوات

التغ النسبي السنوي

يل والتغ السنوي للسكان (٪) الناتج املحيل اإلج
مصدر: البنك الدويل ، ٢٠٢١ ، ودائرة اإلحصاءات العامة ، ٢٠٢١

تضاعف عدد سكان األردن تقريباً ب عامي ٢٠٠٤ و ٢٠١٥ بالتزامن مع 
يف  الدول  أك  العراق وسوريا. فاألردن هو واحد من  يف  السيايس  الوضع 
ر حوايل ٦٣٪ من سكانه عن ٣٠ عاماً.١٤ وهذا  العا شباباً، حيث تقل أع
يتطلب تخطيطاً طويل األجل للموارد لتلبية اإلحتياجات املستقبلية لعدد 

السكان املتزايد.

عىل الرغم من تدفق عدة موجات من الآلجئ إىل األردن، فقد نجح األردن 
و عادل للتنمية عىل مدار العقد املايض. حيث بلغ  يف الحفاظ عىل معدل 
يل يف األردن يف العام (٢٠١٩) ٢،٩٩٤  نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلج
و  ديناراً أردنياً أي ما يعادل (٤،٢٢٢٫٨ دوالراً أمريكياً)١٥ ومتوسط معدل 
٤٫٠٦٪ سنوياً من عام ١٩٩٣ حتى ١٦٫٢٠٢٢ حيث تش التقديرات إىل أن 
، أي ما يعادل ١٠٪ من  التحويالت السنوية تصل إىل ٣٫٨ مليار دوالر أمري
يل لألردن.١٧ ويُقدر األثر الرتاكمي لألزمة السورية - من  الناتج املحيل اإلج
ا يعادل ١٨٪ من الناتج املحيل  تعطل التجارة اإلقليمية وتدفق الآلجئ - 

يل.١٨ اإلج

في يتعلق بالتوظيف، يعمل ١٨٫٥٪ من السكان يف القطاع العام، ويعمل 
التعليم.  قطاع  يف   ٪١٠٫٥ يعمل  بين  والتجزئة،  الجملة  تجارة  يف   ٪١٦٫٧
يواجه األردن العديد من التحديات اإلقتصادية مثل إرتفاع معدالت البطالة 
بشكل  ارتفعت  وقد   ١٩٫٣٪،١٩ البطالة حاليًا  معدالت  تبلغ  والفقر. حيث 
كب عىل مر السن من ١٣٪ يف عام ٢٠،٢٠١٥ وترتفع املعدالت إىل ٤٣٫١٪ 
ب الشباب و ٢٧٪ ب النساء.٢١ عىل الرغم من معدالت التحصيل العلمي 
املرتفعة، فإن فرص العمل للشباب األرد منخفضة. أما بالنسبة ملعدالت 
 ٪١٨٫٦ بين  فقر  يف  يعيشون  األردن  يف  السكان  من   ٪١٤٫٤ فإن  الفقر، 

لدى  الفقر  وضع  يتزامن  و  واملوسمي.٢٢  املؤقت  الفقر  لخطر  معرضون 
. الآلجئ السوري مع الضغوط املوجودة مسبقاً ب الفقراء األردني

املستوى الوطني ٢٢
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توزيع سكان األردن حسب الفئات العمرية من الذكور واإلناث
املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، ٢٠٢١
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ن الحرضي ٢٣ملف ع



بسبب  األصيل  بلده  غادر  الذي  الشخص  أنها  عىل  «الجئ»  كلمة  تُعرَّف 
حيث  واإلضطهاد.٢٣  اإلنسان  لحقوق  ة  خط إلنتهاكات  التعرض  خطر 
للجوء يف األردن. ومع ذلك، يف  وصلت موجات عديدة من الآلجئ طلباً 
مختلفة  ات  وتفس » مصطلحات  «الآلجئ كلمة  إتخذت   ، األرد السياق 

تبعاً لجنسياتهم.

ال يزال األردن ثا أكرب دولة مضيفة لآلجئ يف العا من حيث عدد الآلجئ 
لكل فرد، حيث يبلغ عدد الآلجئ ٨٩ الجئاً لكل ١،٠٠٠ نسمة.٢٤ وترتبط 
بتاريخ األردن حيث لعبت موجات الهجرة املختلفة  الهجرة إرتباطاً وثيقاً 
دوراً رئيسياً يف تشكيل سياسات وإقتصاد األردن وكذلك املجتمع وخصائصه 
األردنية  اململكة  زالت  الحرضية. منذ إستقاللها يف عام ١٩٤٦، كانت وما 
اإلستقرار  عدم  بسبب  الجئ  مالي   ٤ من  يقرب  ملا  آمناً  مالذاً  الهاشمية 
األرمن،  الشيشان،  الرشكس،  الآلجئون  ذلك  يف  ا  املجاورة،  البلدان  يف 
الفلسطينيون، العراقيون، السوريون، اليمنيون، السودانيون والصوماليون. 
ً ال يتجزأ من سكان اململكة ونسيجها  حيث أصبح هؤالء الآلجئون جزءاً مه

عي. اإلجت

ن عام ١٨٧٨. يُنسب الفضل  بدأ الآلجئون الرشكس باإلستقرار يف مدينة َع
القرن  مهملة خالل  كانت  والتي  الحديثة،  ن  َع مدينة  تأسيس  يف  إليهم 
األردن.٢٦ يف  رشكيس  الجئ   ٢٤٤،٠٠٠ حوايل  يعيش  اليوم،  عرش.٢٥  الرابع 
وبسبب مشاركتهم و مساعدتهم يف تشكيل وتطوير األردن الحديث، ال يتم 
الناحية القانونية الجئ بل هم مواطنون  املتحدرين الرشكس من  إعتبار 

مدمجون يف املجتمعات األردنية.

باإلضافة إىل ذلك، فإن األردن هو أول وأكرب دولة ُمضيفة للفلسطيني يف 
اإلرسائيلية  العربية  الحرب  الآلجئ خالل  من  األوىل  املوجة  كانت   . العا
األوىل عام ١٩٤٨ عندما فر ٧٠٠ ألف فلسطيني إىل األردن.٢٧ أعقب ذلك 
موجة ثانية خالل الحرب العربية اإلرسائيلية الثانية عام ١٩٦٧، عندما لجأ 
وخالل  ما يقرب من ٣٠٠ ألف فلسطيني من الضفة الغربية إىل األردن. ٢٨
إىل  شخص  مليون  يقدر  ما  وصل   ،١٩٩٠-١٩٩١ عامي  ب  الخليج  حرب 
حيث يُعترب  األردن، من بينهم ٣٠٠ ألف فلسطيني كانوا عائدين قرساً. ٢٩
الفلسطينيون الذين فروا من الحروب العربية اإلرسائيلية يف عامي ١٩٤٨
، إال أن معظمهم قد حصل عىل الجنسية األردنية. واليوم،  و ١٩٦٧ الجئ
هناك ٢،٣٠٧،٠١١ الجئاً فلسطينياً مسجل لدى وكالة األمم املتحدة إلغاثة 

وتشغيل الفلسطيني يف الرشق األد (األونروا) يعيشون يف األردن.٣٠

ما  هناك  كان  حيث  الخليج،  حرب  خالل  األردن  إىل  العراقيون  لجأ  ك 
غزو  أعقبت  التي  السنوات  ويف  البالد.٣١  يف  يقيمون  ألفاً   ٣٠ بنحو  يقدر 
يُشار إىل  العراق عام ٢٠٠٣، لجأ حوايل ٥٠٠ ألف عراقي إىل األردن. كان 
إىل  إشارة  يف   ٣٢، الجئ وليسوا  «ضيوف»  أنهم  عىل  العراقي  املهاجرين 
مثل  الحرضية  املناطق  يف  اإلقامة  وتفضيلهم  املرتفعة  املعيشية  ظروفهم 
عالوًة عىل ذلك، منحهم وضعهم  ٣٣. ت الآلجئ ن، وليس داخل مخي َع
إمتياز الحصول عىل حقوق املواطنة الجزئية  عي واإلقتصادي أيضاً  اإلجت
والحصول عىل تصاريح اإلقامة، م سّهل بالتايل وصولهم إىل فرص العمل 
منذ عام ٢٠٠٨، عزز التدفق العراقي اإلقتصاد األرد بسبب  والخدمات.٣٤

رات العديدة التي جلبها العراقيون يف ذلك الوقت. واليوم، يعيش  اإلستث
حوايل ٧٠ ألف عراقي يف األردن.٣٥

األزمة  بعد  األردن  إىل  وصلوا  الذين  السوريون  يشكل  ذلك،  عىل  عالوًة 
أنفسهم  ويفضلون تسمية  اململكة.  يف  الآلجئ  من  األكرب  الجزء  السورية 
ة».٣٦ ومع ذلك،  » أو «من ح باملهاجرين أو الضيوف، أو مجرد «سوري
املفوضية  قبل  من  السوري  تسجيل  يتم  وجبه  الذي  املصطلح  فإن 
م».٣٧ السامية لألمم املتحدة لشؤون الآلجئ هو «األشخاص موضع اإلهت
جاء السوريون إىل األردن بين كان يعا بالفعل من العديد من التحديات 
الحرضية م فرض املزيد من الضغط عىل موارد البالد املحدودة للغاية.٣٨
ل، يعيش معظمهم  ويستضيف األردن اليوم حوايل ٦٧٠،٠٠٠ سوري مسجَّ
ت. حيث تقِدر األرقام الرسمية  ضمن املجتمعات األردنية وليس يف املخي
ثل أك من ١٠ ٪ من سكان  أن هناك ١٫٤ مليون سوري يف األردن، وهو ما 
األردن، م يشكل ضغطًا هائالً عىل موارد البالد املنهكة خالل واحدة من 

أصعب الفرتات اإلقتصادية يف تاريخه.٣٩

، عاد ٣٤،٠٠٠ من  ووفًقا للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الآلجئ
٤٠ و  ٣٠،٠٠٠ الآلجئ السوري املسجل إىل بالدهم من األردن منذ ٢٠١٨
فرص  وقلة  والسالمة  األمن  أن  إىل  األردن  يف  الآلجئون  ويش   .٢٠١٩ يف 
العمل والخدمات هي األسباب الرئيسية التي تعوق عودتهم إىل بلدانهم 

األصلية.٤١

عالوًة عىل ذلك، تستضيف اململكة أيضاً نسباً قليلًة من الآلجئ الشيشان 
ملف  سيأخذ  لذلك،  وفقاً   . واليمني والصومالي  والسوداني  واألرمن 
الفلسطينيون  الآلجئون  األول  املقام  يف  اإلعتبار  يف  الحرضية  التنميط 
والعراقيون والسوريون، حيث أنهم يشكلون أعىل نسبة وجود يف األردن 

ولهم التأث األكرب عىل البنية التحتية للبلديات املضيفة.

املستوى الوطني ٢٤
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نسبة أرس الآلجئ السوري حسب مكان وأشكال الدخل
املصدر: فافو و وزارة التخطيط والتعاون الدويل / الظروف املعيشية لآلجئ السوري يف األردن ٢٠١٧-٢٠١٨.

التحويل 

املؤسيس (٪)

تحويل خاص 

(٪)

دخل العمل 

الحر (٪)

الدخل من 

األجر (٪)

املحافظة

٧٩ ١١ ٣ ٦٩ ن َع

٩١ ٢٧ ٥ ٥٧ اربد

٩١ ٢٧ ٥ ٥٢ الزرقاء

٩٢ ١٤ ٤ ٥٢ املفرق

٧٩ ١٣ ١ ٥٨ محافظات أخرى

١٠٠ ٩ ٣ ٦٥ ت املخي

٩٠ ١٤ ٣ ٦١ الجميع

 . لآلجئ منها ١٣ للفلسطيني و ٣ للسوري  ً يُوجد يف األردن ١٦ مخي
ويعيش  ت،  املخي يف  يقيمون  الآلجئ  من  فقط   ٪٢٠ فإن  ذلك،  ومع 
و ٢٠٫٨٪  ن  َع يعيشون يف  املناطق الحرضية، حيث أن ٢٩٪  الغالبية يف 
عية  يف إربد.٥١ ويعتمد موقع تواجد الآلجئ عادة عىل خصائصهم اإلجت

واإلقتصادية والقطاعات اإلقتصادية التي يشاركون فيها. 

ت  املخي أقيمت  وقد  األونروا.  لوالية  الفلسطينيون  الآلجئون  يخضع 
اإلنتقالية إلستضافة الآلجئ الفلسطيني بشكل مؤقت، حيث يعيش اآلن 
جميع  يف  بها  املعرتف  الفلسطيني  الآلجئ  ت  يف مخي فقط   ٪١٨ نحو 

أنحاء البالد.٥٢

يف بداية الرصاع الدائر يف سوريا، لجأ عدد كب من السكان للفرار من الحرب 
األردن  تبنى  وقد  والعراق.  وتركيا  األردن  سي  وال  املجاورة،  البلدان  إىل 
ت  املخي من  كٍل  يف  السوري  الآلجئ  املفتوح  إلستقبال  الباب  سياسة 
بسبب  والزرقاء  وإربد  واملفرق  ن  َع رئييس  وبشكل  الحرضية  واملناطق 
قرب الحدود املشرتكة والفرص اإلقتصادية وتوفر البنية التحتية والخدمات. 
املتحدة  السامية لألمم  السوريون لوالية املفوضية  الآلجئون  حيث يخضع 

 . لشؤون الآلجئ

عىل  الحرضية  املناطق  إىل  ت  املخي من  الآلجئ  تدفق  سلباً  أثر  قد  و 
والصحة  التعليم  مثل  العامة،  واملرافق  التحتية  للبنية  اإلستيعابية  القدرة 
املوارد  عىل  الضغط  زيادة  إىل  أدى  و  ك  ها.  وغ العامة  واملساحات 
الطبيعية، وعىل وجه الخصوص مصادر املياه، والتي تعد شحيحة أصالً يف 
األردن. وقد لوِحظ هذا بالفعل يف املدن الكربى مثل املفرق وإربد. ونظراً 
اً عىل مساعدات التنمية الدولية، فقد  داً كب د اإلقتصاد األرد إعت إلعت

فرضت أزمة الآلجئ ضغوطاً عىل الحكومة األردنية.

عىل الرغم من أن األردن ليس من الدول املوقعة عىل إتفاقية عام ١٩٥١ 
ية الآلجئ وطالبي اللجوء تُعترب إيجابية.  ، إال أن ح الخاصة بوضع الآلجئ
وتهدف سياسات اإلستجابة من قِبل الحكومة األردنية مثل خطة اإلستجابة 
للطوارئ وإتفاقية الآلجئ إىل تلبية اإلحتياجات الفورية لآلجئ السوري 
ت واملناطق الحرضية، فضالً عن املجتمع املضيف  الذين يعيشون يف املخي

املُتأثر باألزمة. 

لية،  تُظهر الخريطة أن سكان األردن يرتكزون بشكل كب يف محافظاته الش
أعداد  تُعد  نفسه،  الوقت  يف  واملفرق.  والزرقاء  وإربد  ن  َع يف  وتحديداً 
الآلجئ يف املناطق الحرضية األعىل يف املحافظات املذكورة أعاله. حيث أن 
إستمرارية تدفق الآلجئ إىل هذه املناطق الحرضية سيفاقم الضغط عىل 

خدمات البنية التحتية. 

دخلها من  عىل  السوري  الآلجئ  أرس  من  تحصل حوايل ٦٩٪  ن،  َع يف 
الحر.  العمل  من  املتأ  الدخل  عىل  األرس  من   ٪٣ تعتمد  بين  األجور، 
األقارب  من  الدعم  تشمل  والتي  تحويالت خاصة،  تتلقى  األرس  من   ٪١١
واألصدقاء داخل األردن وخارجه. تحصل غالبية األرس عىل دخل عىل شكل 
ن، يتلقى حوايل ٧٩٪ من األرس تحويالً  تحويل أموال من مؤسسات. يف َع
ا يف ذلك: املساعدة النقدية أو العينية من  مؤسسياً من مصادر مختلفة، 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الآلجئ أو أي وكالة أخرى تابعة 
ت غ الحكومية أو  لألمم املتحدة، أو صندوق املعونة الوطنية، أو املنظ

ية.٥٣  الجمعيات الخ

املستوى الوطني ٢٦
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اربد
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جرش

جرش
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البلقاء

الزرقاء

الزرقاء
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مأدبا

مأدبا
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العراق
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العقبة

الرصيفة

السعودية

ل الش
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الكيلومرت

ن الحرضي ٢٧ملف ع



ينتقل األردن تدريجياً من نظام شديد املركزية إىل نظام المركزي مع إضفاء 
وينقسم  والبلديات.٥٤  املحافظات  مستوى  عىل  الصالحيات  من  املزيد 
األردن إىل إثنتي عرشة محافظة،٥٥ هذا التقسيم قد مر بتحوالت مختلفة 
منذ عام ١٩٧٥، عندما كان األردن مقسم إىل ٥ محافظات فقط. ويرأس 
كل محافظة محافظ يتم تعينه من ِقبل امللك، وهو املسؤول املبارش أمام 
وزارة الداخلية.٥٦ واملحافظ هو السلطة الوحيدة لجميع الدوائر الحكومية 
الالمركزية  املديريات  مع  املحافظ،  يعمل  محافظته.  التنمية يف  ومشاريع 

للوزارات، كإمتداد للحكومة املركزية.٥٧

تهدف قوان البلديات والالمركزية لعام ٢٠١٥ إىل دمج البلديات يف إطار 
من   ١٢ الـ  املحافظات  تتألف  حيث  املحاسبية.٥٩,٥٨  وزيادة  عام  حوكمة 
١٠٠ بلدية٦٠ و تتمتع جميع البلديات بحضور قانو مع اإلستقالل املايل 
ن الكربى،  واإلداري، وتُرشف عليها وزارة اإلدارة املحلية بإستثناء أمانة َع
و ُسلطة إقليم البرتا التنموي السياحي، وُسلطة منطقة العقبة اإلقتصادية 

الخاصة،٦١ وُسلطة وادي األردن.

املستوى املركزي هو املسؤول عن توف جميع الخدمات العامة األساسية 
ا يف ذلك املياه، الغاز، الرصف الصحي، الكهرباء، التعليم والرعاية الصحية، 
صالحيتها  بسبب  الخدمات  تقديم  يف  محدوداً  دوراً  البلديات  وتلعب 
املحدودة  القدرة  إىل  باإلضافة  املالية،  ومواردها  املحدودة  السياسية 

للبلديات عىل دعم التنمية اإلقتصادية املحلية.  

يتداخل هذا الهيكل اإلداري املحيل مع املؤسسات األخرى املوجودة عىل 
املستوى دون الوطني، مثل املحافظات ومكاتب الوزارات واملبادرات مثل 
عية واإلقتصادية يف  وحدات التنمية املحلية، املسؤولة عن التنمية اإلجت
املستمر  التنسيق  املسؤوليات  يف  التداخل  يتطلب  واملحافظات.  البلديات 

حيث أنه يؤدي إىل إزدواجية الجهود.

أنواع  أربعة  إنشاء  تم   ،٢٠١٥ لعام  والالمركزية  البلديات  لقوان  نتيجة 
املجلس  وهي:  األرد  الالمركزية  نظام  مجتمعًة  شكلت  املجالس،  من 
املحيل واملجلس البلدي عىل مستوى البلدية، واملجلس التنفيذي ومجلس 
املحافظة عىل مستوى املحافظة.٦٢ يتألف املجلس املحيل من خمسة أعضاء 
ثل أك من ٣،٠٠٠ ناخب، بين يتشكل املجلس البلدي من  عىل األقل و
رؤساء املجالس املحلية. يتألف مجلس املحافظة من ٨٥٪ ممثل منتَخب 
. من خالل هذه املحافظات واملجالس املحلية  مبارشة و ١٥٪ أعضاء معين
عن تحس تقديم  أقوى، فضالً  املنتخبة، ستكون هناك مساءلة وشفافية 

الخدمات وزيادة مشاركة املجتمع.

هي  املحلية  اإلدارة  وزارة  التخطيط.  يف  املؤسسات  من  العديد  تشارك 
الرئيسية  املخططات  والبناء وإعداد  التنظيم  قوان  تحديد  عن  املسؤولة 
تلك مجلس التنظيم األعىل يف وزارة اإلدارة املحلية  لجميع البلديات.٦٣ و
سلطة املوافقة املؤقتة عىل املخططات الرئيسية إما كلياً أو جزئياً ويوافق 

عىل جميع تعديالت التنظيم يف الدولة.٦٤

السياسات  صياغة  عن  املسؤولة  هي  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة 
التمويل  ومؤسسات  املانح  مع  العالقات  وتطور  تعزز  التي  واإلجراءات 

التنمية  الالزم ملشاريع  التمويل  وإدارة  توف  عىل  كذلك  وتعمل  الدولية، 
والعمل كحلقة وصل ب املانح ومؤسسات التمويل الدولية واملؤسسات 

الحكومية.٦٥

تُرشف وزارة األشغال العامة واإلسكان عىل جميع سياسات البنية التحتية 
والسكك  للطرق  التحتية  البنى  توف  عن  مسؤولة  إنها  حيث  الدولة،  يف 
الحديدية واملطارات واملوانئ. وترشف الوزارة من خالل مؤسسة اإلسكان 
نشاط  مراقبة  عن  املسؤولة  اإلسكان  سياسات  عىل  الحرضي  والتطوير 
للمطورين  لبيعها  املخدومة  األرايض  وإعداد  تنظيم  اإلسكان،  قطاع  و  و
التخطيط  مؤسسات  يف  تعدداً  هناك  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   . العقاري
الحرضي والجهات الفاعلة يف نفس املجال، م يؤدي إىل ضعف التنسيق 

والتداخل يف املسؤوليات. 

ويتم  مشاريعها،٦٦  ومراقبة  تنفيذ  و  بتخطيط  حدة  عىل  وزارة  كل  تقوم 
بعد ذلك دمج هذه الخطط من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدويل يف 
وثيقة واحدة مرتابطة.٦٧ بين يوفر هذا النهج مسؤولية لوزارة التخطيط 
الوطنية  الوثائق  إىل  اإلفتقار  فإن  بالتنسيق،  يتعلق  في  الدويل  والتعاون 
عىل  بناًء  املشاريع  أولويات  تحديد  عملية  يعيق  واإلقليمية  والتخطيطية 

وثائق إرشادية.٦٨

املستوى الوطني ٢٨



الحدود الدولية
املحافظات

الطرق الرئيسية
السكك الحديدية
املسطحات املائية

املعابر الحدودية
ية الطبيعة) املناطق املحمية (الجمعية امللكية لح

أنابيب املياه

امليناء البحري

املناطق الحرضية

ن الكربى أمانة َع
بلدية إربد الكربى

سلطة وادي األردن

سلطة اقليم البرتا التنموي السياحي
سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة

مفتاح الخريطة

الحكم واإلدارة يف األردن: ٤الشكل  
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الحكومة املركزية

رئيس الوزراء

وزير الداخلية وزارة التخطيط والتعاون الدويل

املحافظ

نائب املحافظ

املجلس التنفيذي

مجلس املحافظة

الحدود الدولية

املحافظات

األلوية واألقضية

ن محافظة َع

لواء وادي الس

لواء ناعور

لواء سحاب

لواء الجيزة

لواء املوقر

قضاء رجم الشامي

قضاء ام الرصاص

قضاء ام البسات

قضاء حسبان

لواء الجامعة

ن لواء قصبة َع

لواء ماركا

لواء القويسمة

التجمع املحيل

املنطقة

الحي سكني

البلوك اإلحصا

املبنى

اللواء (٤٨)

القضاء (٣٨)

املحافظات (١٢)

إدارة التخطيط ونظام الحكم يف األردن

املستوى الوطني ٣٠



لة
تق

س
 م

ت
ها

ج

وزارة اإلدارة املحلية وزارة الشؤون الخارجية

سلطة وادي األردن

سلطة اقليم البرتا التنموي السياحي

مديرية شؤون الآلجئ السوري

مديرية الشؤون الفلسطينية

سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة

ن الكربى أمانة َع

نائب الرئيس

مدير املدينة

املجلس البلدي

املجلس املحيل

رئيس البلدية
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املناطق

األحياء السكنية

البلديات (١٠٠)

ر األردنية هيئة اإلستث

مجلس التنظيم األعىل

ن الحرضي ٣١ملف ع



املساعدات  عىل  التخطيطية  جهوده  يف  األردن  إعتمد   ،١٩٤٦ عام  حتى 
رات القطاع الخاص.٦٩ أدى املعدل املرتفع للنمو  من دول الخليج وإستث
الحرضية  املناطق  يف  الرسيع  التوسع  إىل  اإلقتصادي  والتوسع  السكا 
وتطلب الدمج الفوري للتخطيط اإلقتصادي واملادي عىل جميع املستويات، 
ا يف ذلك املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية، وهو ما كانت الحكومة 
رسة التخطيط من  األردنية عىل دراية به.٧٠  لذلك بدأت الحكومة يف م
خالل سلسلة من خطط التنمية.  كان مجلس التنظيم األعىل يُعترب وحدة 
ب عامي ١٩٧٢ و ١٩٨٤، حتى حصل عىل  الرئيسية يف األردن  التخطيط 

منصب من مجلس الوزراء كوزارة للتخطيط.٧١

التي يتحكم بها  األنشطة  ب  للتنسيق  رسة  التخطيط يف األردن كم بدأ 
أعضاء مجلس الوزراء. وتناولت الخطط األوىل لألردن بشكل رئييس النمو 
اإلقتصادي وتوف مرافق الخدمات العامة.٧٢  حيث كانت املحاولة األوىل 
عندما   ١٩٣٨ عام  ن  َع يف  املعارصة  الحرضية  التنمية  تخطيط  لتطبيق 
الت األرايض للمدينة،  اقرتح رئيس البلدية الربيطا آنذاك مخطط إستع
تفاعلياً  التخطيط نهجاً  اتخذ  واليوم،  التنمية عام ٧٣٫١٩٦٣   تالها مخطط 

لإلستجابة للتحديات الحرضية بدالً من النهج اإلستباقي.

الصلة  ذي  الوحيد  القانون  فإن  بالتخطيط،  املتعلقة  للقوان  بالنسبة  أما 
وِضع  الذي  رقم ٧٩»  والقرى واملبا  املدن  تنظيم  «قانون  هو  األردن  يف 
اإلنتداب  أساس قانون تخطيط املدن يف فرتة  عام ١٩٦٦. وهو يقوم عىل 
، والذي نشأ يف حد ذاته من قانون تخطيط املدن  الربيطا عىل فلسط
الربيطا لعام ٧٤،١٩٣٢ وما زال هذا القانون مؤقتًا حتى اآلن، مع محاوالت 

قليلة لتحديثه.

عىل املستوى الوطني، فإن وزارة التخطيط والتعاون الدويل هي املسؤولة 
. ويفتقر  عن التخطيط الوطني، الذي ال يشمل التخطيط املادي أو املكا
التطوير  عملية  توجه  وطنية  حرضية  سياسة  إىل  األرد  التخطيط  نظام 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  ويعمل  الالحقة.  الخطط  لجميع 
البرشية بالتعاون مع وزارة اإلدارة املحلية حاليًا عىل صياغة سياسة حرضية 

وطنية لألردن.

الخطط  اإلقليمية،  الخطط  األردن:  يف  للخطط  مستويات  ثالثة  هناك 
الخطط  تتطلب  املسؤولية،  حيث  من  التفصيلية.  والخطط  الهيكلية 
الخطط  وتتطلب  األعىل  التنظيم  مجلس  موافقة  والهيكلية  اإلقليمية 
البلدية.  للمناطق  املحلية  اللجان  أو  البلدية  املجالس  موافقة  التفصيلية 
لسلطة  أيًضا  التفصيلية  الخطط  تخضع  العملية،  الناحية  فمن  ذلك،  ومع 
مجلس التنظيم األعىل. وهذا يحد من قدرة املجلس عىل تناول التخطيط 

عىل املستوى الوطني.

وكذلك ضمن  التكاميل  التخطيط  يف  نقص  هناك  اإلقليمي،  املستوى  عىل 
خطط  هي  اإلقليمي  املستوى  عىل  حالياً  املوضوعة  الخطط  املحافظات. 
يكون  ما  غالباً  املناطق/املحافظات.  من  قليالً  عدداً  فقط  تغطي  هيكلية، 
هذا ذا الدفع حيث ال يتم تفويض أي من أصحاب املصلحة عىل املستوى 

الوطني ملراجعة أو دعم هذا املستوى من التخطيط.

عىل املستوى املحيل، توجد مستويات مختلفة من الخطط بناًء عىل مستوى 
املناطق  من  كالً  التفصيلية  والخطط  الهيكلية  الخطط  تشمل  التفاصيل. 
والطرق  الطرق،  تحس  الطرق،  (عرض  والطرق  املنظمة،  وغ  املنظمة 
الت األرايض، والرصف الصحي وشبكات املياه، واملناطق  املقرتحة)، وإستع
ومع  البناء.  وترشيعات  العام  لإلستخدام  املخصصة  واملناطق  املحظورة، 
األنشطة  أيًضا:  التفصيلية  الخطط  تشمل  الحجم.  يف  تختلف  فهي  ذلك، 
البناء  وأنظمة  الخاصة،  أو  املقيدة  واإلستخدامات  والحدائق،  التجارية، 

التفصيلية وخطة اإلستمالك لتوسيع شبكة النقل.

وجب قانون تخطيط املدن والقرى واألبنية لعام  وضعت خطط التنظيم 
١٩٦٦. يش هذا عادًة إىل املناطق املنظمة داخل خريطة تنظيم املناطق 
تم  التي  التقسيم  مخططات  أما  دوري.  بشكل  تحديثها  ويتم  البلدية، 
وجب قانون التقسيم لعام ١٩٦٨ فتطبق عىل أساس كل حوض.  إنشاؤها 
يف العادة، يتم تخصيص ثلث أرايض التقسيم لألغراض العامة (طرق، مرافق 
كن  عية، حدائق). ال يعد تقسيم املناطق رشطاً ُمسبقاً للُموافقة، و إجت
تطبيق التقسيم عىل املناطق التي يوجد فيها مناطق ُمنظمة حالياً أو عىل 

مناطق غ ُمنظمة.

ن  لض مراقبة  تتطلب  الشمويل  التخطيط  جهود  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
التنفيذ، حيث يوجد تباين ب الوثائق النظرية والتنفيذ عىل أرض الواقع. 
الرئيسية  واإلسرتاتيجيات  والسياسات  الخطط  بعض  أدناه  القسم  يعرض 

الحالية يف األردن.

هناك العديد من الُخطط والسياسات واإلسرتاتيجيات التي تشكل التنمية 
الوطني  املستوى  إىل ذلك، هناك وثائق مختلفة عىل  باإلضافة  يف األردن. 

تركز عىل تلبية إحتياجات الآلجئ واملجتمعات املُضيفة. 

٧٥

ة  األردن ٢٠٢٥ هي اإلسرتاتيجية الرئيسية التي توجه الرؤية الوطنية القا
عىل اإلستدامة، املؤسساتية، التميز، التنافسية واالستحقاق. فهي تقوم عىل 
تحديد األهداف التي تطمح الحكومة األردنية إىل تحقيقها من خالل تبني 

اإلجراءات والسياسات عىل املستوى القطاعي والتي تشمل: 
النمو اإلقتصادي، االستقرار املايل والحد من الهدر املايل والَدين العام • 

إىل مستويات آمنة.
ل •  ر األجنبي من خالل تعزيز وزيادة القدرة التنافسية لألع اإلستث

ر. واإلستث
وصقل •  السوقية  اإلبداعات  خالل  من  اإلقتصادية  القطاعات  تنمية 

املضافة  القيمة  ذات  للتصدير  املوجهة  القطاعات  ووسائل  أدوات 
العالية 
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١٩٦٦
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٧٦

رات  ُمدته ثالث سنوات يُحدد اإلستث الوطنية برنامجاً  تُوفر خطة املنعة 
ذات األولوية القصوى لإلستجابة لتأث األزمة السورية عىل األردن. تهدف 
وغرافية،  والد السياسية،  اآلثار  من  التخفيف  إىل  الوطنية  املنعة  خطة 

عية، واإلقتصادية واملالية لألزمة والتي قد تزعزع اإلستقرار. واإلجت

٧٧

تقدم الخطة اإلقليمية لآلجئ وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات منصة 
يف  للرشكاء  التربعات  وجمع  ومنارصة  والتخطيط،  للتنسيق،  إسرتاتيجية 
السورية. وهي  التنمية من أجل اإلستجابة لألزمة  املجال اإلنسا ومجال 
ولبنان  وتركيا  األردن  من  كل  تغطي  فصول  خمسة  تضم  إقليمية  خطة 
عىل  القدرة  وتعزيز  لآلجئ  اإلقليمية  الخطة  وتتكون  ومرص.  والعراق 
ية  : عنرص الآلجئ الذي يتناول الح مواجهة األزمات من عنرصين مرتابط
وإحتياجات الآلجئ للمساعدة اإلنسانية وعنرص املنعة الذي يتناول املنعة 
ائية لألفراد واملجتمعات واملؤسسات املترضرة،  واإلستقرار واإلحتياجات اإل

. بهدف تعزيز قدرات الفاعل الوطني

وفًقا للخطة اإلقليمية لآلجئ وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات (٢٠٢١)، 
عىل  كوفيد-١٩  تأث  يف  األردن  يواجهها  التي  الرئيسية  التحديات  تتمثل 
كل من الآلجئ واملجتمعات املضيفة، م أدى إىل زيادة معدل البطالة، 
وإنعدام األمن الغذا وعدم توافر إمكانيات كافية للحصول عىل الخدمات  
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الجئ سوري وأرد من األك تأثرا لتلقي املساعدات الغذائية 

من خالل التحويالت النقدية

لنحو ٧٧،٠٠٠ الجئ يف مخيم الزعرتي لآلجئ من خالل دمج 

خدمات املياه

 

يعملون يف القطاع الخاص ومسجل يف نظام األمن القومي 

عي ن اإلجت بالتسجيل يف الض

من األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة وكبار السن املعرض 

هم من األشخاص األك تأثرا من خالل أنظمة  للخطر وغ

اإلحالة واملساعدة املوجهة والتوعية

لـ ٧٠،٠٠٠ الجئ سوري

ن الكربى أو البلديات الخاضعة لسلطة وزارة  من قبل أمانة َع

العمل، مملوكة لسوري

عىل مساعدة نقدية شهرية منتظمة باإلضافة إىل ٥٠،٠٠٠ أرسة 

مدعومة من خالل مساعدة كوفيد-١٩ النقدية الطارئة - ٣ 

أشهر
األهداف الرئيسية املختارة لألردن ٢٠٢١

الرئيسية  األهداف  عىل  أدناه  الضوء  تسليط  يتم  األساسية.  واإلحتياجات 
املختارة لألردن لعام ٢٠٢١.

٧٨

تم تطوير خطة اإلستجابة األردنية من قبل الحكومة األردنية كإجراء بناًء 
منذ   . الآلجئ من  مختلفة  موجات  إستضافة  من  املكتسبة  الخربات  عىل 
األزمة  لتأث  اإلستجابة  يف  إستباقي  بدور  الحكومة  إضطلعت  عام ٢٠١٣، 
الوطنية  السورية ضمن إطار املنعة. خطة اإلستجابة األردنية هي الخطة 

ً مالياً من املجتمع الدويل. الشاملة الوحيدة التي تتضمن دع

تهدف خطة االستجابة الرسيعة لألعوام ٢٠١٥ و ٢٠١٦-٢٠١٩، التي أعدتها 
اإلحتياجات  تلبية  إىل  الدولية،  املانحة  والجهات  الحكومية  املؤسسات 
وكذلك  ت  واملخي املدن  يف  يعيشون  الذين  السوري  لآلجئ  الفورية 
األردني األك تأثرا باألزمة السورية. تهدف خطة االستجابة األردنية أيًضا 
إىل دعم امليزانية الحكومية للتعامل مع االلتزامات املالية اإلضافية وخسائر 
مختلف  ومنعة  قدرة  وتعزيز  السورية،  األزمة  عن  الناتجة  اإليرادات 
والتعليم،  الصحة،  ذلك  يف  ا  والوطني،  املحيل  املستوي  القطاعات عىل 
والعدالة وأنظمة املياه والرصف الصحي. عىل املستوى املحيل، تساعد خطة 
االستجابة األردنية البلديات يف توف الوصول إىل الخدمات والبنية التحتية 
تهدف  ك  والبيئة.  والطاقة، والنقل  الصلبة،  النفايات  البلدية، مثل إدارة 

عي ب الآلجئ  عية وتعزيز الرتابط اإلجت إىل معالجة اإلختالالت اإلجت
واملجتمع املستضيف من خالل زيادة فرص الحصول عىل عمل. 

االستجابة  لخطة  الرئيسية  األولوية  تتمثل   ،٢٠٢٠-٢٠٢٢ للفرتة  بالنسبة 
كرامة  ية  لح الرئيسية  التحديات  ملواجهة  األنظمة  ك  يف  األردنية 
ورفاهية الآلجئ السوري واألردني األك تأثراً باملخاطر واملتأثرين باألزمة 

السورية، مع التأكيد عىل رضورة التعاون املستمر مع املجتمع الدويل. 

السنوات  خالل  ات  التغي من  العديد  األردنية  االستجابة  خطة  وجهت 
أك  تسجيل  تم  التعليم، حيث  إىل  الوصول  تحسن  فقد  املاضية.  القليلة 
من ١٣٠،٠٠٠ الجئ سوري يف املدارس الحكومية يف جميع أنحاء اململكة. 
وتم تقديم أك من ٢١١،٠٠٠ خدمة رعاية صحية أولية و ٩١،٩٣٠ خدمة 
األك  واألردني  السوري  لآلجئ  والطفل  األم  صحة  مجال  يف  مساعدة 
تأثرا. وصلت برامج املساعدة النقدية إىل ما معدله ١٤٣،٠٠٠ الجئ سوري 
غ  إعانة  ١٨،٢٢٥ أرسة سورية مواد  تلقت  بين  أرد شهريًا،  و ٥،٨٠٠ 
الرسمية  باملشاركة  للمساعدة  السياسات  من  العديد  تبني  وتم  غذائية. 
لآلجئ السوري يف أماكن العمل، م أدى إىل إصدار أك من ٢٢٠،٠٠٠ 
الحكومة  سياسة  يف  ة  األخ ات  التغي مّكنت  ذلك،  إىل  باإلضافة  ترصيح. 
ت  املخي املنزل داخل  التجارية من  ل  األع السوري من إنشاء  لآلجئ 

وخارجها، م أدى إىل تأسيس حوايل ٤٩ رشكة سورية مملوكة من املنزل.

املستوى الوطني ٣٤



٧٩

النزوح  مع  للتعامل  جديد  نهج  عىل  التوقيع  تم   ،٢٠١٦ شباط/فرباير  يف 
اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  ب  يجمع  فهو  األردن.  ميثاق  وهو  املطول 
التمويل  ب  ويجمع  املستضيف،  البلد  قيادة  تحت  الدولية  ائية  واإل
امليرسة.  والقروض  السنوات  متعددة  املنح  خالل  من  ا  واإل اإلنسا 
امليثاق هو نهج مبتكر ملعالجة التحركات الواسعة لآلجئ ألنه يجمع ب 
ائية من أجل إستجابة أك فعالية للنزوح  الجهات الفاعلة اإلنسانية واإل
املطول. وهو يرتكز عىل ثالث ركائز مرتابطة تهدف إىل دعم خطة النمو يف 
الحفاظ عىل املرونة واإلستقرار اإلقتصادي من خالل األهداف  األردن مع 

التالية:
رات •  الآلجئ السوري إىل فرص تنموية تجذب إستث أزمة  تحويل 

لألردني  عمل  فرص  وتخلق   ، األورو االتحاد  سوق  وتفتح  جديدة 
، مع دعم اإلقتصاد السوري يف فرتة ما بعد الرصاع. والآلجئ السوري

الكايف •  التمويل  خالل  من  املضيفة  األردنية  املجتمعات  بناء  إعادة 
لتعزيز منعة املجتمعات املضيفة من خالل املنح املقدمة من خطة 

االستجابة األردنية.
حشد ما يكفي من املنح والتمويل امليّرس لدعم إطار اإلقتصاد الكيل • 

وتلبية إحتياجات األردن التمويلية عىل مدى السنوات الثالث املقبلة 
ديده  كجزء من دخول األردن يف برنامج تسهيل التمويل الذي تم 

من قبل صندوق النقد الدويل.

كن األردن  أحد أهداف امليثاق هو الوصول إىل أسواق العمل الرسمية. 
عىل  امليثاق  ينص   . السوري لآلجئ  عمل  ترصيح   ٢٠٠،٠٠٠ إصدار  من 
وإضفاء  ر  واإلستث ل  األع بيئة  لتحس  إصالحات  سيجري  األردن  أن 
التزم  امليثاق،  من  كجزء  السورية.  التجارية  ل  األع عىل  الرسمي  الطابع 
 ١٨ من  الصادرات  لتحفيز  التجارية  األنظمة  بتخفيف  األورو  اإلتحاد 
منطقة إقتصادية وصناعية معينة يف األردن، مقابل حصص توظيف لآلجئ 
إىل  الوصول  فرص  بتوف  األردن  التزم  ك  الرشكات.  هذه  يف  السوري 

املدارس لجميع األطفال السوري وتوف فرص التدريب املهني. 

٨٠

يف عام ٢٠١٦، إجتمع رؤساء الحكومات والدول يف الجمعية العامة لألمم 
املتحدة ألول مرة عىل املستوى العاملي ملناقشة القضايا املتعلقة بالآلجئ 
والهجرة. ُعقدت عدة مشاورات ومفاوضات حكومية دولية من أجل وضع 
العاملي  امليثاق  والنظامية.  واملنظمة  الهجرة اآلمنة  ميثاق عاملي من أجل 
اتفاق  أول  هو  املتحدة،  األمم  رعاية  تحت  إعداده  تم  والذي  للهجرة، 
الدولية.  الهجرة  أبعاد  جميع  كيل  بشكل  يغطي  الحكومات  ب  تفاويض 
أفضل  إدارة  تتناول  هدفاً   ٢٣ امللزم  غ  للهجرة  العاملي  امليثاق  يشمل 
للهجرة عىل املستويات العاملية والوطنية واإلقليمية واملحلية. ويعترب فرصة 
اليوم  بالهجرة  املرتبطة  للتحديات  الهجرة، والتصدي  إدارة  لتحس  مهمة 

وتعزيز مساهمة املهاجرين والهجرة يف التنمية املستدامة. 

يف  للهجرة  وطنية  عمل  مجموعة  املتحدة  األمم  أنشأت   ،٢٠١٩ عام  يف 
ن دعم ُمنَسق من قبل فريق األمم املتحدة للحكومة األردنية  األردن، لض
امليثاق  تنفيذ  يف  الصلة  ذوي  اآلخرين  الحكومي  غ  املصلحة  وأصحاب 

ه من السياسات ذات الصلة.٨١ العاملي للهجرة وغ

ن الحرضي ٣٥ملف ع



ة نسبيًا من األرض مقارنًة بسكانه، يعيش  تلك األردن مساحة كب بين 
عىل  املنافسة  أدت  لذلك  حولها.٨٢  أو  ن  َع يف  السكان  نصف  من  أك 
يف  املعدالت  أعىل  ب  من  وهي  أسعارها،  زيادة  إىل  الحرضية  األرايض 
ة لألرض، يوجد القليل منها  املنطقة.٨٣ عىل الرغم من هذه املساحة الكب
املناطق الحرضية، وحتى أقل من تلك غ مبنية.٨٤ تقع معظم  نسبياً يف 
خلفتها  ومعزولة  ة  صغ جيوب  يف  الحرضية  املناطق  يف  املتاحة  األرايض 
مشاريع تطوير أخرى، أو مخصصة للبلديات من أجل التنمية املستقبلية 
عية أو اإلستخدام العام.٨٥ ونتيجة لذلك، فإن  وتوف البنية التحتية اإلجت
يف  وتوجد  خاصة  ملكية  مملوكة  األرايض  من  املتبقية  ة  الكب املساحات 

ضواحي املناطق الحرضية.٨٦

والرشيعة  املد  القانون  عىل  قائم  مختلط  قانو  نظام  األردن  يف  يوجد 
اإلسالمية والقوان العرفية.٨٧ تعكس األطر القانونية واملؤسسية واإلدارية 
املتعلقة بحيازة األرايض حركة تدريجية نحو خصخصة األرايض.٨٨ يف ح أن 
هذا قد مّكن املزيد من السكان والرعايا األجانب من إمتالك األرايض، فقد 
الت األرايض  رسات إستع أدى قانون األرايض بحكم الواقع والقانون إىل م

غ مستدامة وترديها، ال سي يف املراعي.٨٩

اململوكة  األرض  فئات:  ثالث  إىل  األردن  يف  الحالية  األرض  ملكية  تنقسم 
ملكية خاصة واملسجلة واملوثقة، واألرايض العشائرية التي كان يتم توزيعها 
ء العشائر، وأرايض الدولة التي توفر حرية الوصول  يف املايض من قبل زع
الخاصة،  لألرايض اململوكة للدولة.٩٠ يف ح أن األرايض  املوارد  إىل جميع 
ثل  التي  الدولة  أرايض  فإن  مسجلة،  ملكية  سند   ٨٠٠،٠٠٠ يف  املتمثلة 
يل أرايض اململكة غ محددة وغ موثقة بوضوح.٩١ الحقوق  ٨٠٪ من إج
عدم  إىل  ذلك  يؤدي  أن  كن  و واضحة  غ  األرايض  هذه  عىل  العرفية 

إستقرار الحيازة عىل نطاق واسع.٩٢

يف املناطق الحرضية، معظم األرايض مملوكة ملكية خاصة، ويتم التعامل 
اململوكة  األرايض  معظم  توريث  يتم  اإليجار.٩٣  أو  البيع  خالل  من  معها 
يرصح  مبارشة.٩٤  رشائها  من  بدالً  الحرضية  املناطق  يف  الخاص  للقطاع 
للدولة.٩٥  اململوكة  األرايض  استئجار  أو  رشاء  فقط  األردني  للمواطن 
كن للمواطن والرشكات األجنبية إمتالك أو تأج العقارات  ومع ذلك، 
لإلستخدام  مرة واحدة  باإلقامة  لهم  ويسمح  ر  اإلستث األردن ألغراض  يف 
الشخيص إذا كان بلدهم األصيل يسمح بحقوق ملكية العقارات املتبادلة 

٩٦. لألردني

أدى إلغاء امللكية العشائرية إىل نقص الحوافز لتشجيع البدو والرعاة عىل 
الحفاظ واملحافظة عىل املوارد واملراعي.٩٧ ال يزال البيع غ الرسمي لألرايض 
املناطق الحرضية والريفية مستمرا.٩٨ بالنظر  العشائرية سابقاً يف كل من 
نية لألرايض يتم من خالل تسجيل األرايض، فإن  إىل أن أساس الحقوق الض

املعامالت الخاصة بهذه األرايض ال تعترب صحيحة.٩٩

تم إنشاء دائرة األرايض واملساحة عام ١٩٢٧، حيث تلعب دوراً حيوياً يف 
ن حق ملكية األرض وحل النزاعات يف األمور املتعلقة باألرايض ومصادر  ض
املياه.١٠٠ فهي تعترب بنك املعلومات األرد حول ملكية األرايض ومسؤولة 
حالياً عن ثالث مهام رئيسية: املسح العقاري، وتسجيل األرايض واملمتلكات، 

وإدارة أرايض الخزينة (الدولة).١٠١ يجب تسجيل جميع معامالت األرايض 
لدى دائرة األرايض واملساحة، حتى يف مناطق التنمية اإلقتصادية الخاصة 
مثل سلطة وادي األردن وسلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة.١٠٢ فهي 
لديها قاعدة بيانات مساحية رقمية، وتحتفظ بسجالت لجميع اإلجراءات 
ا يف ذلك سجالت األرايض واملخططات املساحية.١٠٣ يوجد لدى  والوثائق، 
يف  تسجيل  ومكاتب  األرايض  لتسجيل  مديريات  واملساحة  األرايض  دائرة 
جميع املحافظات واملحافظات الفرعية.١٠٤ بالنسبة ألرايض خزينة الدولة، 
ا يف ذلك التأج ونزع  تقوم دائرة األرايض واملساحة بالعديد من املهام 
ينفذها  التي  الحدود  وتحديد  التقسيم  عمليات  عىل  والرقابة  امللكية 
املساحون املرخصون.١٠٥ باإلضافة إىل ذلك، تقوم دائرة األرايض واملساحة 

بتحصيل رضائب املبيعات ورسوم التسجيل من املحافظة.١٠٦

عىل الرغم من عمليات إدارة األرايض الراسخة والتفويضات الواضحة، إال أن 
هناك تحديات مختلفة.١٠٧ معظم األرايض الحرضية مملوكة ملكية خاصة، 
يف ح أن معظم األرايض غ الحرضية هي أرايض لخزينة الدولة.١٠٨ نظراً 
مع  تكلفة  أك  أصبحت  فقد  رئيسية،  مناطق  يف  الخاصة  األرايض  لوجود 
زيادة الطلب، يف ح أن أرايض الدولة خارج سوق األرايض وال تزال غ 

ُمستغلة.١٠٩

خالل ذروة نشاط سوق األرايض ب عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨، أدت املضاربة 
قدار ١٠ أضعاف.١١٠ وقد تأثر ذلك  عىل األرايض إىل ارتفاع أسعار األرايض 
ت  ، وندرة األرايض وتقيي بالتدفق السكا لآلجئ العراقي والفلسطيني
إستقر  بين  واملساحة.١١١  األرايض  دائرة  قبل  من  املرتفعة  األرايض  قيمة 
سوق األرايض يف السنوات التالية، وأدى تدفق الآلجئ السوري إىل ارتفاع 
ن  الطلب عىل املساكن املستأجرة. وتعترب تكاليف اإليجار يف إربد ورشق َع

ومأدبا األعىل يف اململكة.١١٢

 ، إن حقوق املرأة يف األرض منصوص عليها يف الدستور، ويف اإلطار القانو
قيود  توجد  ال  العريف.١١٣  القانون  يف  وحتى  اإلسالمية  الرشيعة  قانون  ويف 
أو  كأفراد  النساء سواء  قبل  من  األرايض  أو رشاء/بيع  ملكية  قانونية عىل 
أن   ٢٠١٢ عام  من  البيانات  تكشف  الزواج.١١٤  خالل  من  مشرتك  بشكل 
وة،  وال العمر  تقدم  مع  تزداد  للمنازل واألرض  املتزوجات  النساء  ُملكية 
ت الآلجئ هن  وأن النساء املتزوجات يف املناطق الحرضية وخارج مخي
لية إلمتالك منزل من النساء املتزوجات الريفيات.١١٥ بين النساء  أك إحت
أو  لية إلمتالك سندات ملكية أرض  إحت تعليم عاٍل أك  الحاصالت عىل 

منزل.١١٦

عية املفروضة عىل وراثة وملكية األرايض  ومع ذلك، ال تزال القيود اإلجت
ثقافية،  بعوائق  مدفوعة  ات،  الفق النساء  عىل  سلبي  تأث  ولها  ة  قا
للتنازل  ضغوطاً  اإلناث  الورثة  تواجه  قوية.١١٧  ومالية  وتقليدية  ودينية، 
ب  مختلفة ترتاوح  أشكال  األرض واملمتلكات من خالل  عن حقوقهن يف 
األرض  ملكية  حقوق  ألخذ  الخفية  القرسية  واألشكال  والعنف  التخويف 
للورثة الذكور من خالل تقديم «هبات» للورثة اإلناث مقابل حصص األرض 
تلك العائالت التي تعولها النساء أصول إقتصادية أقل من  واملمتلكات.١١٨ 
تلك التي يرأسها الرجال، حيث أن ٤٣٪ من الذكور الذين يعولون أرسهم 
يحصلون عىل قروض للتنمية الزراعية و ١٤٪ يحصلون عىل قروض ألنشطة 

املستوى الوطني ٣٦
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مبيعات العقارات لغ األردني عام ٢٠١٨
املصدر: التقرير السنوي لدائرة األرايض واملساحة ٢٠١٨

معيشية عىل  املعيالت ألرس  النساء  من   ٪٩ و   ٪٢١ مقابل  للدخل،  مدرة 
التوايل.١١٩

يجب أن تكون التحسينات القانونية مصحوبة بحلول إلعطاء املرأة حقوقها 
اث، إنفاذ القوان  ا يف ذلك زيادة وعي املرأة بحقوقها يف امل يف األرض، 
ك املرأة إقتصاديًا لتستطيع املطالبة بحقوقها.  اث و املتعلقة بتقسيم امل
ت غ الحكومية عىل تعزيز  عملت الحكومة األردنية، بالتعاون مع املنظ
ك املرأة وإزالة الحواجز القانونية أمام الحصول عىل األرايض وملكيتها 

وإستخدامها.١٢٠

وال  األردن  يف  الحيازة  إلستقرار  إنعداماً  األك  فهم   ، لآلجئ بالنسبة  أما 
.١٢١ فربع العائالت الالجئة تعيلها نساء.١٢٢ تستأجر  سي الآلجئ السوري
العديد من األرس منازل بدون اتفاقيات إيجار أساسية، م يرتك العائالت 
عرضة لإلخالء القرسي واملزيد من النزوح.١٢٣ عالوًة عىل ذلك، يعيش واحد 
من كل عرشة الجئ يف مأوى غ رسمي مثل خيمة أو كوخ من الط أو 
بيت متنقل.١٢٤ يعيش ما يقرب من نصف الآلجئ يف مساكن تُصنف عىل 
أنها غ الئقة.١٢٥ هناك جهود لتحس إستقرار الحيازة من خالل الربامج 
غ  املبا  تطوير  من خالل  إحتياجاً  األك  لألرس  مجانياً  سكناً  التي توفر 
اإلتفاقيات  املعاي املطلوبة.١٢٦ من خالل  تلبي  الصالحة للسكن والتي ال 
يف  القانو  الحق  مقابل  املنازل  تحس  عىل  املستأجرون  يوافق  الثنائية، 
شغل األرض واملمتلكات ملدة ١٢-٢٤ شهراً.١٢٧ مع زيادة الطلب عىل السكن 
الالئق، من املرجح أن تزداد التوترات ب الآلجئ واملجتمعات املضيفة.١٢٨

ن الحرضي ٣٧ملف ع



٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ تكلفة البلديات

١٧٢,٤٤٤,٥٤٢ ١٦١,٣٥٥,٦٣٤ ١٥١,٠٥٦,٣٣٨ ديون البلديات (دوالر)

١٥٫١ ١٤٫٥ ١٣٫٩ التكلفة للفرد

٢٢,٤٠٩,٨٢٨ ٢٠,٨٩٩,٢٦٩ ١٩,٥٠٠,٠٠٦ لية لآلجئ السوري التكلفة اإلج

لية املبارشة التي تتحملها البلديات لتقديم الخدمات للسوري يف األردن الفرتة  التكلفة اإلج

٢٠٢٠-٢٠٢٢
املصدر: خطة االستجابة األردنية

ن الكربى، وُسلطة منطقة  يف هذا الفصل، من املهم أن نالحظ أن أمانة َع
العقبة اإلقتصادية الخاصة، وُسلطة إقليم البرتا التنموي السياحي وُسلطة 
اإلداري  لإلختصاص  تخضع  وال  ُمستقلة،  ُمؤسسات  هي  األردن  وادي 
والفني واملايل لوزارة اإلدارة املحلية، وبالتايل فإن املعلومات الواردة أدناه 
أنه  مالحظة  أيًضا  املهم  من  ذلك.   خالف  عىل  ينص  ما   تستبعدهم، 
وجب قانون اإلدارة املحلية لعام ٢٠٢١، يتم تصنيف البلديات إىل ثالث 
فئات بناًء عىل عدد السكان: الفئة ١ تشمل  ١٢ بلدية ويزيد عدد سكانها 
ب  سكانها  عدد  بلدية ويرتاوح   ٦٥ ٢ تشمل  الفئة  نسمة،  عن ٢٠٠،٠٠٠ 
املصنفة  البلديات غ  ٣ باقي  الفئة  ٥٠،٠٠٠ و ٢٠٠،٠٠٠ نسمة، وتشمل 

يف الفئت ١ و ٢. 

ذات  أهلية  «مؤسسة  بأنها  املحلية  اإلدارة  لقانون  وفقاً  البلديات  تُعرف 
رقم  للقانون  امليزانية  وتنفيذ  إعداد  يخضع  وإداري».  مايل  إستقالل 
د  إلعت املحيل  املجلس  مسؤوليات  بالتفصيل  يوضح  وهو   ،٢٠٢١/٢٢
املوازنات العامة والسنوية للبلدية. ثم يتم املصادقة عليها من قبل وزير 

اإلدارة املحلية.١٢٩

حيث  ومالياً،١٣٠  مؤسسياً  ضعيفة  معظمها،  يف  البلديات،  فإن  ذلك،  ومع 
الحكومية املركزية بسبب  التحويالت  كب عىل  الكث منها بشكل  يعتمد 
ثل نصف  اإليرادات املنخفضة، وإرتفاع حصة رواتب موظفي البلدية التي 
إيراداتها/  وإستخدام  الخاصة  مواردها  إدارة  عىل  القدرة  وعدم  امليزانية، 
خصخصة  الدولة  فرض  بسبب  سوءا  األمور  وزادت  الخاصة،١٣١  نفقاتها 
الخدمات الحرضية.١٣٢ نتيجة لذلك، ال تزال العديد من املسؤوليات واملوارد 
يجعل  وهذا  املركزية.١٣٣  للسيطرة  الخاضعة  باملؤسسات  منوطة  املالية 

البلديات خاضعة لرقابة مركزية صارمة عىل ميزانياتها.١٣٤ 

عدة  اإلعتبار  يف  ويأخذ   ،٢٠٠٢ عام  إىل  التحويالت  تخصيص  نظام  يعود 
ن. عىل الرغم من أن  عوامل منها: السكان، ونسبة الفقر واملسافة إىل َع
أن  إال  البلدية،  اإليرادات  من نصف  أك  ثل  املركزية  املالية  التحويالت 
األردن ال يزال أحد دول الرشق األوسط التي تتلقى فيها البلديات أقل حصة 
من النفقات العامة، حيث أن ٣٪ فقط من ميزانية الدولة املركزية مخصصة 
ن  ا يف ذلك (أمانة َع للبلديات.١٣٥ بلغ اإلنفاق البلدي لجميع املؤسسات 
البرتا  اقليم  وسلطة  الخاصة،  اإلقتصادية  العقبة  منطقة  وسلطة  الكربى، 
يل  التنموي السياحي وسلطة وادي األردن) بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلج
بسبب  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  مستقر  غ  النظام  كان   ٦٫٢٪.١٣٦
إخطار  يتم  ال  ذلك،  عىل  وبناًء  املركزية.١٣٧  الحكومة  من  أخرى  التزامات 
بلغ التحويل الحكومي، ويف كث من الحاالت، يتم تأخ  البلديات مسبًقا 
تحويل املنحة حتى أيار / مايو أو ما بعده، م يدفع البلديات لالقرتاض 
من بنك تنمية املدن والقرى. عىل هذا النحو، أعرب رؤساء البلديات عن 
مخاوفهم بشأن عدم القدرة عىل التنبؤ بالنظام، م يحد من القدرة عىل 

التخطيط الجيد للميزانيات والنفقات.١٣٨ 

يصاحبه  وما  من عجز حاد  األردنية حالياً  البلديات  أك من نصف  تُعا 
من درجة عالية من املديونية. يف عام ٢٠١٧، قررت الحكومة تخصيص ١٠٠ 
حيث  ديونها١٣٩  من  نسبة  تسوية  عىل  ملساعدتها  للبلديات  دينار  مليون 
يل الدين البلدي لعام ٢٠١٧ نحو ١٣٠ مليون دينار. تنفق العديد  بلغ إج

من البلديات معظم ميزانيتها عىل رواتب موظفي البلدية، م يقيد نطاق 
اإلنفاق  يف  املركزي  التحكم  املديونية. هذا  مواجهة  يف  كب  بشكل  عملها 
املحيل له عواقب سلبية عىل جودة تقديم الخدمات والتخطيط الحرضي 

عىل مستوى البلديات.١٤٠ 

توضح التحليالت املالية أن ما يقرب من ٤٣٪ من سكان األردن يعملون يف 
اإلقتصادية داخل  الديناميكيات  انخفاض  إىل  أدى  املدنية،١٤١ م  الخدمة 
ارتفع  فقد  البلدي،  التوظيف  تجميد  إعالن  من  الرغم  عىل  البلديات.١٤٢ 
املبلغ الذي تنفقه البلديات عىل الرواتب واألجور من ٣٦٫٩ مليون دينار يف 
٢٠٠٢ إىل ٤٤٫١ مليون دينار يف ٢٠٠٤ و ٩٥ مليون دينار يف ٢٠١٢ إىل ١٣٠ 
ثل ٤٧٫٦٪ من ميزانيات البلديات من «الفئة  مليون دينار يف ٢٠١٥. وهذا 

١» وحوايل ٣٣٪ من ميزانيات البلديات للفئات «٢ و ٣».١٤٣

زيادة  يف  تسببت  التي  السورية،  األزمة  بسبب  املشكلة  هذه  تفاقمت 
املجتمعات املضيفة  لتلبية مطالب كل من  الهشة  الضغط عىل الخدمات 
يل ديون البلديات لتقديم  . تقدر خطة االستجابة األردنية أن إج والآلجئ
الخدمات للسوري يف األردن يصل يف املتوسط إىل ٢٠٫٩ مليون دوالر سنويًا 

لألعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٢. ١٤٤ 

يل، بسبب  يعادل األثر الرتاكمي لألزمة السورية ١٨٪ من الناتج املحيل اإلج
.١٤٥ ووفًقا للموجز اإلقتصادي  إضطرابات التجارة اإلقليمية وتدفق الآلجئ
ربع السنوي للبنك الدويل لعام ٢٠١٦ ، تش التقديرات إىل أن كل الجئ 
) سنويًا.  ا يعادل (٢٥٠٠ دينار أرد يكلف الحكومة األردنية ٣٧٥٠ دوالًرا 
إن تدفق أك من ٦٣٠ ألف الجئ سوري مسجل يكلف اململكة أك من 
يل لألردن  ثل ٦٪ من الناتج املحيل اإلج ٢٫٥ مليار دوالر سنوياً، وهو ما 

وربع اإليرادات السنوية للحكومة.

األردنية  الحكومة  تكبدت   ،٢٠٢٠-٢٠٢٢ األردنية  اإلستجابة  لخطة  وفقاً 
. وتشمل هذه  ة بسبب تقديم الخدمات إىل الآلجئ السوري تكاليف كب
بأسعار  الحكومة  توفرها  والتي  واملياه،  الطاقة  أسايس  بشكل  التكاليف 
توف  إىل  باإلضافة  الجنسية،  عن  النظر  بغض  السكان  لجميع  مدعومة 
التحتية.١٤٦  البنية  وخدمات  العمل  تصاريح  رسوم  من  واإلعفاء  التعليم 
وترد يف الجدول يف الصفحة املقابلة تقديرات تكلفة هذه الخدمات يف عام 

٢٠٢٠، وكذلك توقعات ٢٠٢١ و ٢٠٢٢.

منها  دينار.  مليون   ٣٥٩٫٨ م   ٢٠١٦ عام  البلدية  اإليرادات  يل  إج بلغ 

املستوى الوطني ٣٨



٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠

١٥١،٩٦٧،٦٠٦ ١٤٩،١٥٠،٧٠٤  ١٤٦،٣٣٣،٨٠٣ الطاقة املدعومة

٦١،٠٠٠،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٩،٠٠٠،٠٠٠ املياه املدعومة

٣٧،٧٣٦،٠٠٠ ٣٩،٦٢٢،٨٠٠ ٤١،٥٠٩،٦٠٠ إعفاءات تصاريح العمل

١٥٠،٢٢٢،٠٤٧ ١٤٨،٣٩٥،٢٥٠ ١٤٧،٧٩٨،٠٤٤ البنية التحتية

٧٦،٥٢٩،٠٠٠ ٧٤،٣٧٣،٠٠٠ ٧٢،٢٧٧،٠٠٠ الصحة

تكلفة توف خدمات عامة مختارة لآلجئ السوري (ُمقاسة بالدينار)  
املصدر: خطة االستجابة األردنية

٪٣٥٫٦

٪٢٠٫٣

٪١٧٫٧

٪١٢٫٨

٪٦٫٥

٪٥٫٢

٪١٫٣

٪٠٫٤

أرصدة ودائع البلدية 

٥٤،٠٠٠،٠٠٠ دينار

دعم حكومي 

٩٥،٠٠٠،٠٠٠ دينار

مشاريع البنية التحتية 

٣،٤٣١،٦٣٧ دينار بطاقة األردن ١،٠٨١،٥١٠ دينار
املخالفات املرورية 

١٣،٩٤٧،٨٣٥ دينار

ترخيص املركبات 

١٧،٣٥١،٤٨٦ دينار

دفع التزامات البلدية 

٣٤،١٣١،٠٩١ دينار

رواتب ٤٧،٢٠٢،٩٦٠ دينار

حسابات ٢٠١٩
املصدر: التقرير السنوي لبنك تنمية املدن والقرى ٢٠١٩

املنح  من  دينار  مالي   ٩ و  الحكومية  التحويالت  من  دينار  مليون   ١١٠
مليون  تم تحصيل ١٣٨  ذاتية.  إيرادات  دينار  مليون  و ٢٤٠٫٥  الحكومية 
دينار أرد (٥٨٪ من اإليرادات الذاتية) من خالل رضائب املبا واألرايض، 
اإليرادات  وبلغت رسوم جمع النفايات ١٦٫٥ مليون دينار أرد (٧٪ من 
يل رسوم اإلصالحات التي تفرضها البلديات لدعم توسيع  الذاتية)، وبلغ إج
البنية التحتية إىل املناطق الجديدة ١٣٫٢ مليون دينار (٦٪ من اإليرادات 

الذاتية).١٤٧

إيرادات  عىل  للحصول  محدودة  بإمكانيات  البلديات  من  العديد  تتمتع 
من مصادرها الخاصة من تحصيل رضيبة املمتلكات، وعائدات رأس املال 
والتصاريح  الصلبة،  النفايات  جمع  ورسوم  الحكومية،  املبا  تأج  من 
والرتاخيص. معظم البلديات قادرة فقط عىل زيادة ثلث إىل خمس إيراداتها 
محدوًدا،  البلدية  رات  لإلستث التجاري  التمويل  كان  املصادر.  هذه  من 
حيث تقرتض البلديات يف الغالب من بنك تنمية املدن والقرى.١٤٨ يحتفظ 
بنك تنمية املدن والقرى بالحق يف اعرتاض التحويالت املالية كتخفيف من 

املخاطر التي يتعرض لها.١٤٩

البلديات  قبل  من  املبارشة  رات  اإلستث فإن  رات،  باإلستث يتعلق  في 
الوزارات  البلدية من  املناطق  رات يف  اإلستث تأ غالبية  محدودة، حيث 
ومع  املحافظات.  مستوى  عىل  الالمركزية  وحداتها  خالل  من  املختصة 
ذلك، فإن املشاورات مع البلديات غالباً ما تكون محدودة، م يؤدي إىل 
كن أن تعزى قلة التنسيق إىل أن  تنسيق محدود لنهج حرضي مدمج.١٥٠ 
ثل البلديات  املحافظات تعمل تحت إرشاف وإدارة وزارة الداخلية، بين 

مستوًى حكومياً منفصًال ترشف عليه وزارة اإلدارة املحلية.

املستدامة  الحرضية  التنمية  لتعزيز  رضوري  للبلديات  التمويل  توافر  إن 
يف جميع أنحاء األردن. نظرًا لقدرة البلديات املحدودة عىل دعم التنمية 
املايل  الوضع  لتحس  الحكومة خطوات  اتخذت  فقد  املحلية،  اإلقتصادية 
صيغة  تطبيق  التحويالت،  مجموع  نطاق  توسيع  ذلك  يف  ا  للبلديات، 

تحويل بلدي أك إنصافًا ومراجعة  قوان البلديات والالمركزية.

تأسس بنك تنمية املدن والقرى عام ١٩٧٩، وهو مؤسسة حكومية مستقلة 
الخدماتية  املشاريع  إلنشاء  األجل  طويل  ويالً  ويقدم  ومالياً،   إدارياً 

واإلنتاجية من خالل املجالس املحلية. تم رفع رأس مال البنك يف عام ٢٠١٧ 
املجالس  من   ٪٣٠ املركزية،  الحكومة  من  ساهمة ٦٨٪  مليون   ١١٠ إىل 

١٥١. املحلية و ٢٪ من البنك املركزي األرد

البلديات  التي تعقد ب  القروض  يدير ويضمن بنك تنمية املدن والقرى 
وأي طرف آخر، ويساعد املجالس املحلية يف تحديد أولويات املشاريع ذات 
تدريب  ذلك  يف  ا  والخدمات  الفنية  الخربة  ويقدم  اإلقتصادية  الجدوى 
الكوادر الفنية. ك أنه يعمل كوسيط مايل للتحويالت الحكومية. يتم تدقيق 
حسابات البلديات من قبل ديوان املحاسبة. يجب أال تتجاوز قروض بنك 
تنمية املدن والقرى لبلدية واحدة ١٥٪ من رأس مال البنك واحتياطياته، 
ويجب أال يزيد القرض الواحد عن ٢٪ من رأس مال البنك. يخضع القرض 
للوضع املايل للبلدية وأولويات املرشوع (دراسات فنية).١٥٢ عىل الرغم من 
الخدمات التي يقدمها بنك تنمية املدن والقرى إىل البلديات، فقد استحوذ 
، أي ما يعادل ١٪  توف مشاريع البنية التحتية عىل ٣٫٤ مليون دينار أرد
رية، م يسلط الضوء عىل فرصة تعزيزها  يل املحافظ اإلستث فقط من إج

يف املستقبل. 

يحتوي قانون التخطيط لعام ١٩٦٦ عىل عدد من األحكام التي قد تكون 
أحكام  هناك  إيراداتها.  تدفقات  لزيادة  عليها  د  لإلعت للبلديات  مفيدة 
رضائب  ذلك  يف  ا  التخطيط،  قانون  يف  التطوير  رضائب  من  لشكل 
التطوير «العام» و «الخاص». يتم تطبيق رضائب التطوير العام بناًء عىل 
قرارات مجلس التنظيم األعىل، يف ح يتم تحديد رضائب التطوير الخاص 
من قبل لجان التخطيط اإلقليمية أو املحلية. تُستخدم اإليرادات لتغطية 
التكاليف ملشاريع عامة أو خاصة معينة، ويجب أن يتحمل مال األرايض 

أو املمتلكات كالً من رضائب التنمية.١٥٣ 

ن الحرضي ٣٩ملف ع



، املنصوص عليها يف املادة ٥٤ من قانون التخطيط،  تستلزم رضيبة التحس
فرض رضيبة ملرة واحدة عىل األرايض الواقعة يف منطقة نفوذ محددة، والتي 
ر العام. تش املادة إىل أن اإليرادات من هذه  زادت قيمتها نتيجة لإلستث
ر العام  الرضيبة تهدف إىل تغطية تكاليف مصادرة األرايض الالزمة لإلستث
يف املستقبل والتعويضات املرتبطة به، إىل جانب تكاليف البناء األخرى.١٥٤  

 ، يتضمن قانون امللكية العقارية األرد لعام ٢٠١٩ أحكاماً لرضيبة التحس
تشييد  الغرض منها  كان  رسمي ألرض  ملكية  نزع  بعد  فرضها  يتم  والتي 
طريق جديد أو توسيع مساحة الطريق. يتم تحميلها عىل مال العقارات 
ساحة الطريق وعادة ما تصل إىل ٢٥ ٪ من املبلغ  املتأثرين بشكل مبارش 
يل لألرض. يتم دفع الرضيبة عىل أربعة أقساط متساوية عىل مدى  اإلج

أربع سنوات.١٥٥

، فقد  ومع ذلك، عىل الرغم من جميع هذه األدوات املوجودة يف القوان
لوحظ أن الرضائب ليست مقبولة سياسياً حسب الحاجة. أشار حوايل ٧٪ 
سيدعمون  أنهم  إىل  العام  للرأي  حديث  استطالع  يف  املشارك  من  فقط 
الحكومة يف فرض رضائب جديدة لتحس الخدمات األساسية مثل الرعاية 
اإلستطالع  يف  املشارك  من  التحتية. وذكر ٧٠٪  والبنية  والتعليم  الصحية 
إىل  آخرون   ٪١٢ وأشار  كسبب،  التكاليف  تحمل  عىل  قدرة  مسألة  أنها 
الحكومة ال يربر إتخاذ رضائب  التي تقدمها  الخدمات  انخفاض توف  أن 

أعىل.١٥٦

، م يحد من تحصيل  يشكل القطاع غ الرسمي ٢٦٪ من اإلقتصاد األرد
لكية  اإليرادات البلدية ويعيق التنمية اإلقتصادية املحلية.١٥٧ في يتعلق 
رية الخاصة يف  لهم اإلستث املؤسسات، بدأ السوريون مؤخراً يف إنشاء أع
قطاعات الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو العقارات.١٥٨ بحلول نهاية عام 
٢٠١٣، استثمر املستثمرون العرب ٤٠٪ يف قطاع الصناعة، و٣٨٪ يف القطاع 
التجاري، و٢٠٪ يف قطاع الزراعة و ٢٫٥٪ يف قطاع العقارات.١٥٩ عالوًة عىل 
رات يف اململكة إىل حوايل ٨٫٩ مليار دوالر  ذلك، من املتوقع أن تصل اإلستث

يل يف عام ٢٠٢٢. ١٦٠ حيث تشكل ١٨٫٧٪ من الناتج املحيل اإلج

لتلبية  والخاص  العام  القطاع  ب  الرشاكات  من  كب  عدد  توقيع  تم 
التحتية املتزايدة منذ عام ٢٠٠٥. بحلول عام ٢٠١٥، تم  إحتياجات البنية 
رات القطاع العام من خالل الرشاكة  يل محفظة إستث رشاء ٣٠٪ من إج
ت  ب القطاع العام والخاص، مقارنة بـ ٦٪ يف اإلقتصادات الناشئة.١٦١ 
العام والخاص رقم ١٧ يف عام  القطاع  ب  الرشاكة  قانون  املوافقة عىل 
٢٠٢٠، م يوفر اإلطار القانو لربنامج الرشاكة ب القطاع العام والخاص 
القطاع  ب  الرشاكة  الرسمي عىل دور وحدة  الطابع  وإضفاء  للحكومة 
العام والخاص. تنسق وحدة الرشاكة ب القطاع العام والخاص يف األردن 
الجهود الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص يف مشاريع البنية التحتية 

الرئيسية.١٦٢       

تهتم البلديات األردنية بشدة بإرشاك القطاع الخاص وتطوير الرشاكة ب 
ر  وجب القانون إنشاء لجان إستث القطاع العام والخاص. يُطلب منها 

تتألف من رئيس البلدية واملدير التنفيذي وأعضاء وحدة التنمية املحلية 
للبلديات وممثل عن اإلدارة املالية.

من أجل معالجة البطالة املتزايدة وتعزيز خلق فرص العمل عىل مستوى 
البلديات، تم إنشاء وحدات التنمية املحلية للبلديات يف التسعينيات، لكن 
رؤساء  بعض  يرى  فقط.١٦٣   واحد  شخص  من  عادة  تتكون  وحدة  كل 
التنمية املحلية للبلديات وقاموا بإغالقها. يف  البلديات فائدة من وحدات 
عام ٢٠٠٣، تم إنشاء وحدات تنمية محلية يف كل محافظة بهدف تطوير 
التنمية  عمليات  يف  املحلي  املصلحة  أصحاب  إلرشاك  تشاركية  آليات 
عام  محافظة  كل  يف  املحلية  التنمية  وحدات  تنشيط  إعادة  تم  املحلية. 

٢٠٠٦ أثناء التحض لعملية الالمركزية. 

وفقاً لقانون اإلدارة املحلية لعام ٢٠٢١، فإن املجالس البلدية هي املسؤولة 
ر املحيل من خالل عملية تشاركية. يف الواقع،  عن تحديد إحتياجات اإلستث

تلعب وحدات  التنمية املحلية هذا الدور.

تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع البلديات من أجل تدريبها عىل 
والنمو اإلقتصادي يف مجتمعاتهم، وأطلقت مرشوع  ل  األع تعزيز إنشاء 
املرشوع  يعمل  املحلية.  اإلقتصادية  التنمية  لتحس   USAID LENS
املحلية يف  التنمية  املحلية يف كل محافظة ووحدات  التنمية  مع وحدات 
األردنية  والتي تجمع معظم الرشكات  ن والزرقاء وإربد  َع بلدية يف  كل 

لتحقيق النمو اإلقتصادي.

املستوى الوطني ٤٠



عالقة إدارية

 تنسيق الخطط

واالستشارات

 تخصيص امليزانية

 السنوية ، الدعم الفني ،

املراقبة والتقييم

 إعداد الخطط وتنفيذ

املشاريع

وإعداد التقارير

 تحديد األولويات

 والخطط والربامج

 ومراقبة املوافقة

واإلرشاف

املراقبة واإلرشاف

عالقة إدارية و

(رئيس املجلس التنفيذي)

 التنسيق والتشاور من

خالل

املجلس البلدي

التنسيق والتشاور من خالل املدراء التنفيذي للبلديات

 التنسيق

 وتكامل
الخطط

ا يف ذلك التنسيق ب وحدات التنمية املحلية هيكل الالمركزية 
املصدر: منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية ٢٠١٧

ن الحرضي ٤١ملف ع
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أفضل أداء رائد عامليا النتيجة

ترتيب أداء املحركات يف األردن عىل مقياس من "الناشئ" (درجة من ٠ إىل ٢٠) إىل "الرائد العاملي" 

(النتيجة من ٨٠ إىل ١٠٠)
املصدر: املركز العاملي للبنية التحتية

البنية التحتية يف األردن متطورة جدا، وتساهم بشكل كب يف الناتج املحيل 
يف   ٪٦١٫٤ بنسبة  العامة  الخدمات  قطاع  ساهم   ،٢٠١٧ عام  يف  يل.  اإلج
يل، بين ساهم قطاع الصناعة بنسبة ٢٧٫٤٪ يف الناتج  الناتج املحيل اإلج

يل. ١٦٤ املحيل اإلج

 InfraCompass) مقياس  بحسب  مرتبة  البلدان  أعىل  من  األردن  يُعد 
 Global Infrastructure) التحتية  للبنية  العاملي  للمركز  التابع   (٢٠٢٠
Hub)، حيث سجلت جودة البنية التحتية ٦٧٫٤ من ١٠٠. ١٦٥ تعترب الدولة 
رائدة عامليًا يف حملة «النشاط،» عىل وجه الخصوص، حيث سجلت ٨٠٫٩.   
ري الحديث يف البنية  دى وطبيعة النشاط اإلستث ١٦٦ يُقاس «النشاط» 

التحتية ومدى مشاركة القطاع الخاص عىل مدى السنوات الخمس املاضية، 
ثل األردن واحًدا من أعىل املستويات ب ١٫٤٪  بالنسبة إىل حجم اإلقتصاد، 
ر الخاص يف البنية التحتية كنسبة من  يل من اإلستث من الناتج املحيل اإلج

١٦٧. يل عىل مستوى العا الناتج املحيل اإلج

ملساعدة  إلكرتونية  منصة   )  ٢٠٢٠  InfraCompass كشفت  ذلك،  ومع 
التي  املعاي  من  العديد  هناك  أن  بلدانهم)  أداء  تقييم  عىل  الحكومات 
األسهم)،  (تجارة  املالية  باألسواق  يتعلق  في  سي  ال  تحسينها،  يجب 
يل  و إج يل الدين الحكومي) والقدرة التمويلية ( والقدرة التمويلية (إج
من   ٪٥٫٥ بحوايل  األردن أسهم  تداول  الطويل).  املدى  املحيل عىل  الناتج 
املتوسط األعىل  الدخل  بلدان  أقل من  يل عام ٢٠١٩،  الناتج املحيل اإلج
للخروج  التحتية  البنية  ملستثمري  رضوري  املؤرش  هذا   ٢٥٫٦٪.١٦٨ البالغ 
املحيل  الناتج  إىل  الدين  نسبة  تبلغ  توقيتات مناسبة.  يف  رات  اإلستث من 

الديون  مستويات  أعىل  أحد  عن  يكشف  م   ،٪٩٤٫٦ األردن  يف  يل  اإلج
و الناتج  لية يف البلدان ذات الدخل املتوسط األعىل.١٦٩  الحكومية اإلج
يل لألردن عىل املدى الطويل هو ٢٫٧٪، وهو أقل من املتوسط،  املحيل اإلج
وقد يعيق أيًضا قدرة األردن عىل االقرتاض وبناء املزيد من البنية التحتية.١٧٠

حيث  من  عالية  مرتبة  يحتل  األردن  أن   InfraCompass تقييم  يكشف 
التخطيط، حيث توجد مجموعة من األولويات يقابلها مشاريع قيد التنفيذ. 
لية قدرها ١٥،٨٥٣  الً، تم تحديد ٢٥٠ مرشوًعا قيد التنفيذ، بتكلفة إج إج
. تم إدراج جميع هذه املشاريع يف الوثائق الرئيسية، مثل  مليار دينار أرد
خطة تحفيز النمو اإلقتصادي األرد ٢٠١٨-٢٠٢٢ والخطة الوطنية للنمو 
األخرض يف األردن ٢٠٢١-٢٠٢٥، وتم تحميلها عىل نظام املعلومات ملنصة 
غالبية  كانت  مرشوًعا،   ٢٥٠ ب  من  السورية.  لألزمة  األردنية  اإلستجابة 
املشاريع يف قطاعي املياه والطاقة، ب ٣٦ و ٣٣ مرشوًعا عىل التوايل، يليها 
العدل   ،(١٣) الصحي  الرصف   ،(١٦) الزراعة   ،(٢٥) الصحة   ،(٢٩) التعليم 
(١٠) ) والنقل (٩). من حيث التكاليف، تم تخصيص أك من ٢ مليار دينار 
م  ملشاريع يف مجاالت املياه والطاقة والنقل والتعليم، م يكشف عن اهت
الحكومة الكب ملواجهة التحديات الرئيسية املتعلقة بهذه القطاعات، مثل 
التنقل  خيارات  ومحدودية  األحفوري،  الوقود  عىل  د  واإلعت املياه،  ندرة 

وزيادة عدد الشباب.

زادت األزمة السورية من الضغط عىل اإلحتياجات األساسية، مثل إمدادات 
املياه وقطاعات التعليم والصحة.١٧١ يف العام األولي من األزمة السورية، 

املستوى الوطني ٤٢
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تخصيص امليزانية املطلوبة لكل قطاع بالدوالر األمري ٢٠٢٢
املصدر: خطة االستجابة األردنية

تخصيص امليزانية املطلوبة لقطاعات البنية التحتية يف األردن دوالر أمري ٢٠٢٠-٢٠٢٢
املصدر: خطة االستجابة األردنية

املساعدة  تقديم  الدويل بشكل شبه حرصي عىل  املجتمع  ركزت استجابة 
م إىل بناء قدرة  ة، تحول االهت . ومع ذلك، يف اآلونة األخ اإلنسانية لآلجئ
والبنية  اململكة  سكان  عىل  التأث  وتخفيف  املنعة  املضيف عىل  املجتمع 

التحتية واإلقتصاد.١٧٢

تحديد  خالل  من  التحتية  البنية  توف  األردنية  االستجابة  خطة  تدعم 
خدمات  إىل  الوصول  لتوف  التحتية  البنية  أنظمة  يف  الرئيسية  األولويات 
ويل  عامة عالية الجودة يف العديد من القطاعات الحيوية. وخصص أعىل 
الصحي  والرصف  املياه  قطاع  يليه  والعدل،  عية  اإلجت ية  الح لقطاع 
والخدمات  الصحة  التعليم،  املأوى،  اإلقتصادية،  التنمية  العامة،  والنظافة 

العامة عىل التوايل.١٧٣

البنية  توف  يف  الخاص  القطاع  عىل  فقط  عام  بشكل  األردن  يعتمد  ال 
التحتية، ولكن أيضاً عىل بنوك التنمية. يف عام ٢٠١٨، قدم البنك األورو 
ر والتنمية لألردن مليار دوالر أمري لتمويل مشاريع البنية  إلعادة اإلع
والنفايات  الصحي،  والرصف  واملياه  والنقل،  الطاقة،  مجاالت  يف  التحتية 
وافق  ة،  األخ اآلونة  يف  األخرى.١٧٤  البلدية  والخدمات  والتعليم  الصلبة، 
ر بقيمة ٢٥٠ مليون  ر يف البنية التحتية عىل إستث البنك اآلسيوي لإلستث
دوالر أمري يف األردن لترسيع التعايف اإلقتصادي من جائحة كوفيد-١٩، 
بتمويل مشرتك  أمري  مليار دوالر   ١٫٢ بقيمة  آخر  إىل مرشوع  باإلضافة 
رات الشاملة  مع البنك الدويل يسمى الربنامج املوّجه نحو النتائج «اإلستث

والشفافة واملستجيبة للتغ املناخي» .١٧٥

ن الحرضي ٤٣ملف ع



واسع،  نطاق  عىل  لها  األردن مشهود  الحالية يف  التحتية  البنية  إن جودة 
ب األفضل يف  التحتية للكهرباء واالتصاالت من  البنية  تم تصنيف  حيث 
املنطقة.١٧٦ يحصل ١٠٠٪ من السكان عىل خدمة الكهرباء، مع فاقد ١٠٫٣٪ 
فقط من ناتج الكهرباء.١٧٧ ك تش التقديرات إىل أن ٨٧٫٦٪ من السكان 
مشرتكون يف النطاقات العريضة للهواتف املحمولة، يف ح أن ٣٫٩٪ فقط 

مشرتكون يف اإلنرتنت الثابت الرسيع.١٧٨

يل  اإلج املحيل  الناتج  من   ٪٨ من  أك  ثل  الذي  النقل،  قطاع  يتمتع 
لألردن، ببنية تحتية متطورة نسبيًا لدعم النمو. فهو من أفضل القطاعات 
يف املنطقة، حيث سجل ٧٦٫٩ نقطة.١٧٩ تغطي شبكة الطرق الرسيعة أك 
من  كيلومرت   ١،٩٠٠ بـ  اململكة  أنحاء  جميع  وتربط  كيلومرت،   ٢،٧٠٠ من 
الطرق الثانوية.١٨٠ أدى وجود ٣ مطارات رئيسية يف اململكة إىل تعزيز البنية 

التحتية للربط والنقل يف األردن.١٨١

ال  للنقل،  املادية  التحتية  البنية  التحسينات يف  الرغم من  ومع ذلك، عىل 
تزال وسائل النقل العام محدودة يف جميع أنحاء البالد لعدة أسباب. لذلك، 
يعتمد معظم األردني عىل إستخدام املركبات اآللية الفردية، حيث أشار 
٥٢٪ من املشارك يف استطالع أجرته منظمة ريتش/ هيئة األمم املتحدة 
للمرأة إىل أن السيارات هي وسيلة النقل األساسية، بين يعتمد الخمس 
ملكية  فجوة  عن  االستطالع  كشف  ك  الحافالت.١٨٢  نظام  عىل  فقط 
، حيث أشار أقل من ١٪ من السوري  السيارات ب األردني والسوري
تلكون سيارة، وأشار ٤١٪ إىل أن امليش هو  املشارك يف االستطالع إىل أنهم 

وسيلة التنقل األساسية لديهم.١٨٣

لدى األردن واحد من أد مستويات توافر املوارد املائية لنصيب الفرد يف 
الوصول  . ومع ذلك، يتمتع ما يقرب من ٩٨٪ من السكان بإمكانية  العا
إىل مصدر مياه محسن، يف ح أن ٩٣٪ لديهم إمكانية الوصول إىل الرصف 
املنقولة  املياه  من   ٪٤٠ أن  إىل  التقديرات  تش  ذلك،  ومع  الصحي.١٨٤ 
األنابيب  بسبب  الترسب  نتيجة  تُفقد  البالد  أنحاء  األنابيب يف جميع  عرب 

والخزانات املهرتئة باإلضافة إىل الرتكيب والصيانة الخاطئة.١٨٥

تجدر اإلشارة هنا إىل أنه من املتوقع حدوث عجز يف املياه يف األردن بسبب 
، فضالً عن  زيادة الطلب عىل املياه، مدفوعاً بالنمو السكا وتدفق الآلجئ
انخفاض مستويات املياه يف مصادر املياه الجوفية والسطحية الحالية. ومن 
تعا  أن  املتوقع  من  اململكة.  عرب  العجز جغرافياً  هذا  يتنوع  أن  املتوقع 
لية من عجز كب يف املياه مقارنة باملحافظات الجنوبية.  املحافظات الش
إلعادة  ة  كب بكميات  املياه  لنقل  تحتية  بنية  إىل  الحاجة  من  يزيد  هذا 
مخطط  جديدة  مشاريع  سبعة  حاليًا  والري  املياه  وزارة  تدرس  توزيعها. 
ن لنقل وتحلية املياه  ّ ا يف ذلك: مرشوع العقبة - ع لها للموارد املائية، 
الزبيب)، مرشوع  خان  (مرشوع  الشيدية  الحسا  حقل   ،٢ العرب  وادي   ،
مياه  آبار البازلت، مرشوع إمداد  إستغالل آبار حسبان، مرشوع إستغالل 
تختلف  الوحدة.  إمداد مياه سد  الثانية)، ومرشوع  (املرحلة  كفرنجة  سد 

حالة هذه املشاريع يف مراحلها الحالية من مرحلة الجدوى التفصيلية إىل 
مرحلة البناء.١٨٦

عالوًة عىل ذلك، هناك مشاريع مخطط لها لتحس البنية التحتية للمياه 
ا يف ذلك رفع مستوى القدرات يف ٢٨ محطة ملعالجة مياه الرصف  العادمة، 
الصحي الحالية و ١٤ محطة جديدة ملعالجة مياه الرصف الصحي. باإلضافة 
إىل ذلك، هناك مشاريع مخطط لها تهدف إىل تحس شبكة الرصف الصحي 

الحالية وتوسيع تغطية الشبكة.١٨٧

خالل  من  الخاص  املال  رأس  من  دوالر  مليارات   ١٠ حوايل  األردن  جمع 
واملياه  والنقل  الكهرباء  قطاعات  يف  والخاص  العام  القطاع  ب  الرشاكة 
منذ التسعينيات.١٨٨ ومع ذلك، ظهرت تحديات يف مسح املشاريع وإعداد 
القطاع العام والخاص. تم  اذج الرشاكة ب  الجدوى لتوسيع  دراسات 
التصديق عىل قانون الرشاكة ب القطاع العام والخاص الجديد يف نيسان 
٢٠٢٠، ليصبح ساري املفعول يف آب ٢٠٢٠ يف محاولة لزيادة أهمية وحجم 
مشاريع الرشاكة ب القطاع العام والخاص يف األردن، إلدخال مزيد من 
التدقيق والشمول يف إطار الرشاكة ب القطاع العام والخاص.١٨٩ وقد أش 
أن هذه الجهود تساعد يف تحقيق رؤية األردن لدعم التنمية اإلقتصادية، 

١٩٠. وتخفيف الضغوط املالية واملساعدة يف معالجة آثار أزمة الآلجئ

املستوى الوطني ٤٤



: أوًال، اإلفتقار  يواجه قطاع اإلسكان األرد حاليًا تحدي رئيسي ومرتابط
إىل السكن املالئم ميسور التكلفة، ثانيًا، رضورة االستجابة للطلب املتزايد 
مع  جنب  إىل  جنبًا  ملواطنيه  الكب  السكا  بالنمو  املدفوع  اإلسكان  عىل 

١٩١. التدفقات املتعاقبة لآلجئ الفلسطيني والسوري والعراقي

، أنتج القطاع  وغرايف ووصول موجات عديدة من الآلجئ محفزا بالنمو الد
بناء  تم   ١٩٢  .٢٠١٥ و  عامي ٢٠٠٤  ب  مسكن  مليون   ١١ األرد  الخاص 
كن تحمل تكاليفها.  ن، والعديد منها واسعة وال  نصف هذه الشقق يف َع
يل املساكن املنتجة  شكلت املساكن ميسورة التكلفة أقل من ١ ٪ من إج
السكني يف  يل العجز  ب عامي ٢٠٠٤ و ٢٠١٥. ١٩٣ كونه شامًال، فإن إج
ت الآلجئ  األردن يزيد عن ١٥٫٩٪ عىل املستوى الوطني، بإستثناء مخي
، التي تضم ٣١٠،٩٢٦ أرسة، منها ٦٤٪ (١٩٩،٢٤٥ أرسة) تعا من  السوري
باإلضافة  نوعي.  عجز  من  أرسة)   ١١١،٦٨١)  ٪٣٦ تعا  بين  كمي  عجز 
يعيشون  السكان  السكان عام ٢٠١٥ أن ١٠٪ من  إىل ذلك، كشف تعداد 
يف ظروف مزدحمة وأن ٤٣٪ من األرس غ األردنية تتشارك يف الشقق.١٩٤ 
يف املدن املتوسطة الحجم، ويتنافس األردنيون مع الآلجئ السوري عىل 

الشقق لإليجار.١٩٥

عالوًة عىل ذلك، فإن النقص واسع النطاق للسكن الالئق وامليسور التكلفة 
ب  التوافق  عدم  منها  عوامل  عدة  بسبب  تاريخياً  تفاقم  قد  األردن  يف 
بسبب  األرايض  أسعار  يف  والزيادة  ة،  القا املساكن  عىل  والطلب  العرض 
املضاربة عىل األرايض، وغياب الرضائب عىل األرايض الشاغرة، وعدم الدمج 
ب اإلسكان والتخطيط الحرضي، وغياب رؤية مناسبة ملعالجة القدرة عىل 
أصحاب  وجود  وعدم  املؤسسية،  القدرة  وجود  وعدم  التكاليف،  تحمل 
لبناء  السيايس، فضالً عن عدم وجود حوافز للمطورين  املصلحة وااللتزام 

وحدات بأسعار ميسورة.١٩٦    

ركز مطّورو قطاع اإلسكان اإلنتاج عىل وحدات سكنية أكرب (١٢٠-٢٠٠ م٢) 
بناؤها  الجديدة التي تم  السكنية  الوحدات  تبلغ مساحة ٥٠٪ من  حيث 
ترتاوح  الوحدات  و ٤٠٪ من  و ٢٠١٥ أك من ١٥٠ م٢،  ب عامي ٢٠٠٤ 
مساحتها ب ١٠٠-١٤٩ م٢، و ١٠٪ فقط من الوحدات أصغر من ١٠٠م٢. 
لألرس.  والطلب  العرض  ب  التوافق  عدم  تفاقم  إىل  بالتايل  هذا  أدى  وقد 
ملحوظ،  بشكل  املرتفعة  الشغور  ويتضح هذا بشكل خاص من معدالت 
والتي وصلت إىل ١٨٫٤٪ يف عام ٢٠١٥. ١٩٧ وتضاعف عدد الوحدات الشاغرة 
عىل مدى عقد من الزمن من ٢٢٠،٠٠٠ وحدة يف عام ٢٠٠٤ إىل ٤٣٢،٠٠٠ 
الصعيد  عىل  الشاغرة  الوحدات  من   ٪  ٥٧ تركيز  تم   .٢٠١٥ عام  وحدة 
ن م رفع معدل الشواغر إىل ٢٣ ٪ يف عام ٢٠١٥. ومع  الوطني داخل َع
ذلك، فإن التحدي هو أكرب بكث اآلن مع تدفق الآلجئ الذين يتنافسون 
مع األردني عىل السكن ميسور التكلفة.١٩٨ عىل مدى العقد املقبل، عىل 
األردن أن يقوم بإنتاج ما ب ٦٢،٠٠٠ إىل ٧٤،٠٠٠ وحدة سكنية سنويا للحد 
من العجز الحايل ومواكبة تشكيل األرسة الجديد (البنك الدويل ٢٠١٨).١٩٩ 
البناء منذ عام ٢٠١٥، حيث يتم بناء ٣٥،٠٠٠  تباطؤ يف  ومع ذلك، هناك 

مسكن فقط بشكل رسمي سنويا.٢٠٠  
 

هي  الحرضي  والتطوير  لالسكان  العامة  املؤسسة  فإن   ، ذكره  سبق  ك 
يعمل  التي  واملظلة  اإلسكان  عن  املسؤولة  الوحيدة  الحكومية  املؤسسة 

والتطوير  لالسكان  العامة  املؤسسة  منح  . تم  األرد اإلسكان  تحتها قطاع 
أرايض   قطع  ن  وض الوسطى  للطبقات  مساكن  لبناء  تفويًضا  الحرضي 
ة مبادرة  مزودة بالخدمات لألفراد لسكنها. سكن كريم من أجل حياة كر
بناء حوايل ١٠٠،٠٠٠ مسكن يف غضون  إىل  عام ٢٠٠٨ تطمح  يف  أطلقت 
خمس سنوات. ومع ذلك،  تكتمل املبادرة. وبسبب مشاكل يف التمويل، 
وبسبب  ة،  األخ السنوات  عىل مدى  من ١٠،٠٠٠ وحدة.٢٠١  أقل  بناء  تم 
 ، اإلنتاج  يف  لإلسكان  الفعال  ها  تقد تؤثر عىل  التي  العوامل  من  العديد 
من  دورها  بتحويل  الحرضي  التطوير  و  لالسكان  العامة  املؤسسة  قامت 

اإلنتاج إىل الرتكيز بشكل أكرب عىل السياسة.٢٠٢ 

عالوًة عىل ذلك، بذلت اململكة العديد من الجهود لسد النقص يف اإلسكان 
اإلسكان  مبادرة  وإطالق  عي،  اإلجت اإلسكان  مشاريع  بناء  مثل  امليسور، 
قروض  دعم  برنامج  وإنشاء  كريم»،  لعيش  كريم  «سكن  ة  املس املل 
ويل الرهن العقاري. لكن لسوء الحظ،  اإلسكان والرشكة األردنية إلعادة 

حققت هذه الجهود نجاًحا محدوًدا.٢٠٣

أصبح   ، الآلجئ ت  مخي املساكن يف  تأهيل  إعادة  بعد  ذلك،  عىل  عالوًة 
ت الآلجئ املؤقتة (التي تعترب  األردن أول دولة عربية تقوم بتحديث مخي
أيًضا غ رسمية) من خالل املشاركة العامة ب عامي ١٩٨١ و ١٩٨٦. ٢٠٤ 
بعد ذلك، تم اتخاذ مبادرات مختلفة يف جميع أنحاء البالد ملواصلة تطوير 

٢٠٥. ت الآلجئ الفلسطيني مخي

ن الحرضي ٤٥ملف ع



صادر املياه املحدودة للغاية، يعد األردن ثا أك البلدان التي تعا من 
، حيث تقل موارد املياه املتجددة السنوية عن ١٠٠ مرت  ندرة املياه يف العا
مكعب للفرد.٢٠٦ وتعتمد بشكل كب عىل موارد املياه خارج حدوده، م 
التدفق  بسبب  املياه  ندرة  تفاقمت  املجاورة.  الدول  توترات مع  إىل  أدى 

، م زاد من كفاح األردن لتلبية إحتياجات املياه املنزلية. الكب لآلجئ

لجامعة  العاملي  التكيف  املرتبة ٨١ من أصل ١٨١ يف مؤرش  األردن  احتل 
الرغم من أن األردن  نوتردام  لقابلية التأثر بخطر التغ املناخي.٢٠٧ عىل 
ً رئيسيا يف تغ املناخ، إال أنه من أك البلدان تأثراً به. وقد  ليس مساه
وعدم  الحرارة،  درجات  ارتفاع  ذلك  يف  ا  السلبية  آثاره  من  يعا  بدأ 
والسطحية)،  (الجوفية  املتاحة  املياه  وانخفاض  األمطار،  هطول  انتظام 
لية حدوث موجات الحر، والفيضانات، والجفاف واالنهيارات  وزيادة احت

األرضية.٢٠٨

منذ عام ١٩٦٠، شهدت البالد ارتفاعاً يف درجات الحرارة القصوى السنوية 
من ٠٫٣ درجة إىل ١٫٨ درجة مئوية وارتفاعاً يف درجة الحرارة الدنيا السنوية 
املناطق.٢٠٩ كانت هناك زيادة يف  من ٠٫٤ إىل ٢٫٨ درجة مئوية يف جميع 
متوسط عدد موجات الحر يف جميع أنحاء البالد وأيام الجفاف املتتالية عىل 
الصعيد الوطني. وشهدت البالد انخفاضاً يف معدل هطول األمطار السنوي 
ة التي حدثت يف جنوب األردن  بنسبة ٥-٢٠٪.٢١٠  تسببت الفيضانات األخ
عام ٢٠١٨ يف مقتل ١٢ شخصاً يف البرتاء٢١١ و ٢١ شخصاً يف منطقة البحر 
امليت،٢١٢ ومن املتوقع أن تشهد البالد انخفاًضا بنسبة ١٥-٦٠٪ يف هطول 
عامي  ب  الحرارة  درجات  مئوية يف  درجات   ١-٤ بنسبة  وزيادة  األمطار 
الطبيعية،  البيئية  النظم  ة عىل  آثار خط له  و ٢٠٩٩، م سيكون   ٢٠١١
بدوره  البيولوجي.٢١٣ وهذا  والتنوع  املياه  األنهار، ومستجمعات  وأحواض 
سيؤثر عىل إنتاجية الغذاء، موارد املياه، والصحة، والبنية التحتية واملناطق 

الحرضية.

د أول سياسة وطنية لألردن بشأن تغ املناخ يف كانون ثا ٢٠١٣.  تم إعت
ات تغ املناخ  تهدف السياسة إىل: تعزيز قدرة األردن عىل االستجابة لتأث
وترسيخ دور األردن العاملي يف الحد من االنبعاثات، وبناء قدرة املجتمعات 
تأثرا، والتأكد  التكيف مع مراعاة الجنس والفئات األك  واملؤسسات عىل 
ا يف ذلك الفقراء والشباب والنساء) يتم  من أن مصالح الفئات األك تأثرا (
والتكيف.٢١٤  التخفيف  وإسرتاتيجيات  سياسات  يف  مناسب  بشكل  تناولها 
بتغ  املتعلقة  والربوتوكوالت  االتفاقيات  من  العديد  عىل  األردن  صادق 
ا يف ذلك اتفاقية باريس (املصادق عليها يف ترشين الثا ٢٠١٦)  املناخ، 

وبروتوكول كيوتو (كانون الثا ٢٠٠٣).٢١٥

اإلستباقية  النُهج  غياب  بسبب  الطبيعية  لألخطار  معرضون  األردن  سكان 
غ  املؤسسية  القدرات  الكوارث،  حدة  من  والتخفيف  للوقاية  املحدودة 
الكافية عىل املستوي الوطني واملحيل، محدودية املوارد البرشية املدربة، 
للكوارث  التأهب  حول  واملجتمعات  املسؤول  كبار  ب  الوعي  نقص 
الوطنية  اإلسرتاتيجية  تهدف  الحالية.٢١٦  للسياسات  املريض  غ  والتنفيذ 
الحد من مخاطر الكوارث يف  الكوارث إىل تعزيز قطاع  للحد من مخاطر 

األردن.

ة  أما بالنسبة للتخفيف من حدة تغ املناخ، فإن اإلمكانية للتخفيف كب
األردن  يف  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  يل  إج أن  من  الرغم  عىل 
يل انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطاقة والنقل  ة جداً. بلغ إج صغ
االحتباس  غازات  انبعاثات  يل  إج من   ٪٧٤ الصناعية  الطاقة  وأنشطة 
 ،  ٪١٣ حوايل  النفايات  إدارة  قطاع  انبعاثات  بين  األردن،  يف  الحراري 

والصناعة حوايل ٨٪.٢١٧

هناك رضورة لتعزيز الرتويج للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف األردن، م 
سيكون له تأث كب عىل الحد والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة يف 
البالد.٢١٨ للقيام بذلك، يجب أن يكون هناك إطار سيايس وقانو للطاقة 
القوان  وإنفاذ  تنفيذ  تعزيز  رضورة  عن  فضالً  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة 

الحالية، مثل قوان املبا الخرضاء.٢١٩

نظراً لكون قطاع النقل أحد أكرب املساهم يف انبعاثات الغازات الدفيئة، 
منخفضة  النقل  اط  وأ الطاقة  كفاءة  لتعزيز  إسرتاتيجيات  تطوير  يجب 
وإسرتاتيجيات  سياسات  املناخ يف  تغ  منظور  دمج  أيضاً  يجب  الكربون. 
وخطط عمل النفايات الصلبة ومياه الرصف الصحي. يجب تعزيز الوصول 
إىل التمويل الوطني والدويل للطاقة منخفضة الكربون والتكنولوجيا البيئية، 

وكذلك تعزيز نقل التكنولوجيا للتخفيف يف األردن.٢٢٠

مع تزايد البصمة الحرضية لألردن، تقل األرايض املتاحة للزراعة.٢٢١ تتميز 
يل مساحة األرايض األردنية بأنها مرتدية بسبب الرعي الجائر،  ٤١٪ من إج
. من  وإدارة الزراعة واملياه غ املستدامة واإلستغالل املفرط للغطاء النبا
أجل زيادة التخفيف من آثار تغ املناخ، من الرضوري تحس إدارة أرايض 

الغابات واملراعي لزيادة القدرة عىل تخزين الغازات الدفيئة.٢٢٢

املستوى الوطني ٤٦
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(٢٠٠٨ ، MGP) ن من املحافظات املجاورة النسبة املئوية للتنقالت اليومية إىل َع

٥٨٫٥

١١٫٢

١٧٫٧

٨٫٣
٤٫٣

الزرقاء

اربد

مأدبا

السلط

البحر امليت ن أكرب محافظة من حيث عدد السكان، وفيها عاصمة  تُعترب محافظة َع
وقع  لية الغربية من األردن، وتتمتع  ن. تقع يف املنطقة الش األردن، َع
ل الرشقي  ل والش جغرايف مركزي ب محافظات اململكة. يحدها من الش
الجنوب  ومن  ومأدبا،  البلقاء  محافظتي  الغرب  ومن  الزرقاء،  محافظة 
العربية  اململكة  مع  دولية  حدود  يف  وتشرتك  ومعان.  الكرك  محافظات 
السعودية من الرشق. تقع املحافظة عىل ارتفاع ٧٥٠ م عن سطح البحر،٢٢٣ 
يل مساحة  إج من   ٪٨٫٥ يعادل  ما  أي   ، عىل مساحة ٧،٥٧٩ كم٢  تد  و

األردن.٢٢٤

سكانها  من   ٪٩٧٫٢٢ أن  حيث  تحرضاً،  املحافظات  أك  ن  َع تعترب 
حرضيون.٢٢٥ فهي املحور السيايس واإلقتصادي والثقايف لألردن، حيث تضم 
٤٨ ٪ من املؤسسات اإلقتصادية والتجارية عىل املستوى الوطني وأغلبية 

مؤسسات الدولة واإلدارات الحكومية والربملان.٢٢٦

بعضه  من  قربه  بسبب  متشابك  والزرقاء  ن  َع و  كان  لطاملا 
ن  يل سكان األردن يف محافظتي َع البعض. ويعيش حوايل ٥٦٪ من إج
املدينت إىل تطوير مدن أصغر مثل  ب هات  االرتباط  أدى  والزرقاء.٢٢٧ 

ن-الرصيفة-الزرقاء. الرصيفة، وإنشاء ممر َع

ن واملحافظات املجاورة  تستطيع املناطق الحرضية الرئيسية يف محافظة َع
والسلط  والرصيفة  الزرقاء  ذلك  يف  ا  ن،  َع مدينة  إىل  الوصول  األخرى 
ك اإلتصال باملحافظات  م. تم  وع الباشا ومأدبا وسحاب ومرج الح

ن، عىل عكس الجنوب. ل َع والتجمعات ش

بالنسبة للمواصالت، يسهل الوصول إىل املدينة من قبل معظم املحافظات، 
باملحافظة تستخدم  ر  حديدية  مطاران دوليان. هناك سكة  بها  ويوجد 
تلك سيارة خاصة واحدة عىل األقل،  للشحن فقط. حوايل ٥٦٪ من األرس 
د الكب عىل وسائل النقل الخاصة.٢٢٨ يف ح أن هناك  م يش إىل اإلعت
ن إىل املحافظات األخرى،  مشغل خاص يديران خطوط حافالت من َع
فإن غالبية النقل داخل وخارج املدينة يتم من خالل سيارات خاصة. يتم 
م  يومياً،  ن  َع مدينة  وخارج  داخل  رحلة  يقل عن مليون  ما ال  إجراء 
ن خالل النهار يصل إىل حوايل ٥٫٥ مليون.٢٢٩ حوايل  يجعل عدد سكان َع
 ،(٪١٧٫٧) اربد  محافظة  تليها  الزرقاء،  محافظة  من  الرحالت  من   ٪٥٨٫٥

البلقاء (١١٫٢٪)، مأدبا (٨٫٣٪) ومنطقة البحر امليت (٤٫٣٪) عىل التوايل.

املستوى اإلقليمي ٥٠



ن الكربى أمانة َع

محافظة الزرقاء

محافظة جرش

ن محافظة َع

محافظة البلقاء

مأدبا

السلط

الزرقاء

ن َع
مطار ماركا

الرصيفة

مطار امللكة 
علياء الدويل

ن الجديد مخيم َع

مخيم جبل الحس

مخيم 
الطالبية

مخيم 
ماركا

مخيم 
الزرقاء

مخيم 
البقعة

ن: ٦الشكل   اإلتصالية والوصولية يف محافظة َع

حدود املحافظات

الطرق الرئيسية

ن الكربى حدود أمانة َع

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥)

مفتاح الخريطة

١٠ دقائق

١٥ دقيقة

٣٠ دقيقة

٤٥ دقيقة

٦٠ دقيقة

الوصولية بإستخدام املركبة

الكيلومرت

ل الش

٣٠٢٠١٠٥٠

٥١ ن الحرضي ملف ع



مأدبا

ن َع

حدود عام ١٩٧٥ حدود عام ١٩٧٨ حدود عام ١٩٩٤

ن ات الحدود اإلدارية ملحافظة َع تغي

الزرقاء

الكرك

ن الكربى أمانة َع

املحافظ

نائب املحافظ

تفويضات للمناطق خارج الحدود اإلدارية البلدية

ن محافظة َع

املحافظ

نائب املحافظ

نائب املحافظ

املجلس التنفيذي

مجلس املحافظة

مجلس 

الخدمات 

املشرتكة

مديرية 

الشؤون 

البلدية

مدير املدينة

مركز حدود العمري

ن : ٧الشكل   اإلدارة اإلقليمية لألرايض يف محافظة َع

حدود املحافظات

الطرق الرئيسية

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود اللواء

سكة حديدية

املعابر الحدودية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

ت اللجوء السورية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥)

مفتاح الخريطة

ات عىل مدى السنوات  ن بعض التغي شهدت الحدود اإلدارية ملحافظة َع
ن  الخمس املاضية. يف عام ١٩٧٥، إشتملت الحدود اإلدارية ملحافظة َع
عىل املناطق الخاضعة حالياً ملحافظتي مأدبا والزرقاء. تم تغي هذا الحقاً 
عام ١٩٨٥ ليشمل فقط املناطق الخاضعة حالياً ملحافظة مأدبا، حتى عام 

ن إىل ما هي عليه اليوم.  ١٩٩٤ الذي شكل محافظة َع

انية بلديات.٢٣٠ تتوافق  ن من تسعة ألوية، أربعة أقضية و تتكون أمانة َع
مختلفة.  ت  تقسي  ٣ بالتحديد  مختلفة،  ت مع مؤسسات  التقسي هذه 
تشمل الحدود اإلدارية التي حددتها وزارة الداخلية األلوية واألقضية التي 
املحافظة بأكملها،  ت  التقسي تغطي هذه  ن.  َع محافظة  تخضع إلدارة 

وهي رضورية للتعداد السكا الذي تجريه دائرة اإلحصاءات العامة.

في يتعلق بالتخطيط، فالبلديات هي املسؤولة بشكل رئييس عن إجراء 
بلديات  ا  هناك  املحلية.  اإلدارة  وزارة  إطار  تحت  التخطيط،  عمليات 
ن الكربى. ال تغطي هذه البلديات  ن بإستثناء أمانة َع داخل محافظة َع
يف رشق  مأهولة  غ  املناطق  بعض  توجد  حيث  املحافظة  مساحة  كامل 

وجنوب رشق املحافظة. 

األرايض  دائرة  قسمت  األرايض،  وتنظيم  العقارية  بالخدمات  يتعلق  في 
واملساحة املحافظة إىل ٨ مديريات، ١٢٧ قرية و ١،٢٠٧ حوض، بإستثناء 

قريتي صويلح وصافوط.٢٣١

ة، م  من املهم التأكيد عىل أن جميع الحدود اإلدارية املوصوفة غ متوا
يؤثر عىل عمليات صنع القرار وعمليات التخطيط يف املحافظة.

املستوى اإلقليمي ٥٢



بلديات أخرى (٨)

نائب املحافظ

املجلس البلدي

مجلس محيل

رئيس بلدية (٨)

مخيم األزرق

مطار امللكة علياء الدويل
مأدبا

مخيم 
الطالبية

السلط

مخيم 
البقعة

ن  مخيم َع
الجديد

مخيم جبل الحس

ن َع
مطار ماركا

الرصيفة

مخيم ماركا

مخيم غزة

مخيم سوف

جرش

عنجرةسوف
كفرنجة

ن الكربى أمانة َع

محافظة جرش

محافظة مأدبا

محافظة البلقاء

مخيم الزرقاء

الزرقاء

مخيم الزعرتي

املخيم اإلمارا 
األرد

محافظة الزرقاء

محافظة املفرق

ن محافظة َع

محافظة معان

الكيلومرت

ل الش

٧٥٥٠٢٥١٢٫٥٠

٥٣ ن الحرضي ملف ع



ن الكربى ووزارة اإلدارة املحلية،  نظراً ألن املحافظة تدار من قبل أمانة َع
ال  املختلفة.  للبلديات  الشمولية  املخططات  من  العديد  وضع  تم  فقد 
تتمتع البلديات بصالحية إعداد الخطط الشمولية الخاصة بها، وتفتقر إىل 
كنها  القانونية،  الناحية  للقيام بذلك. من  املوظف واملعدات والتدريب 

ل األرايض الخاصة بها. فقط تحديث خطط إستع

الكربى لعام  ن  َع أمانة  التي تقع ضمن حدود  املحافظة         بالنسبة ألجزاء 
اإلرشادية  الوثيقة  هو  الكربى»  املدينة  ـو  » ن  َع مخطط  فإن   ،٢٠٠٨
الفرعية  الخطط  وتنسيق جميع  لتوحيد  شامالً  إطاراً  توفر  التي  الرئيسية 
ـو املدينة الكربى»   إىل دمج   إستخدام  ن « األخرى.٢٣٢  يتطلع مخطط َع
الحرضية  التنمية  لتشجيع  التحتية  البنية  يف  ر  واإلستث والنقل   األرايض 
إىل  ـو املدينة الكربى»        أيضاً  ن « املرتاصة واملدمجة.  و يتطلع مخطط َع
املشاة،  وحركة  العام  النقل  إستخدام  إىل  بالسيارات  التنقل  من  التحول 
التي  والخدمات  واملشاة  للنقل  التحتية  والبنية  الرئيسية،  الطرق  وتحديد 

ستحتاجها املدينة بحلول عام ٢٠٢٥. ٢٣٣ 

ـو املدينة الكربى»        مناطق النمو املحدود واملناطق  ن « يحدد مخطط َع
املأهولة  املناطق  املحدود  النمو  مناطق  تشمل  و.  فيها  يحدث  ال  التي 
السكا  النمو  إلستيعاب  الحرضي  التوسع  مناطق  إىل  باإلضافة  الحالية 
بها  يوجد  ال  التي  واملناطق  املحدودة  النمو  مناطق  تشمل  املستقبل.  يف 
والغابات،  والوديان  املياه  مسطحات  مثل  الطبيعي،  اإلرث  مناطق  و 
كذلك مناطق اإلرث الثقايف واملراعي واألرايض الزراعية واملحاجر ومناطق 

التعدين.٢٣٤

ـو املدينة الكربى»        عام ٢٠٠٨ قبل وصول الآلجئ  ن « تم وضع مخطط َع
ن  َع ألمانة  وفقاً   . الآلجئ عىل  بشكل خاص  تركز  ال  وبالتايل   ، السوري
الكربى، تم تنفيذ ٢٠ ٪ فقط من املخطط. ومنذ أن تم وضع املخطط حتى 
التخطيط  من قسم  بدعم  بتحديثه  الكربى  ن  َع أمانة  تقوم  عام ٢٠٢٥، 
ن  َع ألمانة  اإلدارية  الحدود  ضمن  مختارة  مناطق  بإستخدام  الشمويل، 

ن الكربى. ت مجلس أمانة َع الكربى ووفقاً لتعلي

اإلعتبار  تأخذ يف  ن  َع بناًء عىل مخطط  ووثائق أخرى   تم وضع خطط 
ن  ن إسرتاتيجية منعة َع . عام ٢٠١٧، اعتمدت مدينة َع تدفق الآلجئ
تدفق  بسبب  تفاقمت  التي  الرئيسية  الحرضية  مشاكلها  مع  للتعامل 
الآلجئ وتأث تغ املناخ. تم اقرتاح خطة عمل بناء عىل خمس ركائز تركز 
عىل أن تصبح مدمجة وذكية، واستباقية بيئيا، وابتكارية ومزدهرة، وذات 
إسرتاتيجية  تهدف  وفخورة.٢٣٥  ومتحدة  املساواة،  يدعم  و  فتي  مجتمع 
األجل،  طويلة  املدينة  بإجراءات  الآلجئ  استجابة  ربط جهود  إىل  املنعة 
البلدية  عية  اإلجت املراكز  إىل  الوصول  وتعزيز  العمل  فرص  والرتكيز عىل 
.متحدة وفخورة. تهدف إسرتاتيجية املنعة إىل ربط جهود استجابة  لآلجئ
الآلجئ بإجراءات املدينة طويلة األجل، والرتكيز عىل فرص العمل وتعزيز 

. عية البلدية لآلجئ الوصول إىل املراكز اإلجت

ن مدينة خرضاء، التي أطلقت يف أيار/ مايو ٢٠٢١،  تم وضع خطة عمل َع
ن الكربى يف تحس األداء البيئي واتباع نهج أك  بناًء عىل جهود أمانة َع
تهدف  الحالية واملستجدة.٢٣٦  البيئية الحرضية  التحديات  تنظي ملواجهة 
التحديات  الخطة إىل دعم املدينة يف تحديد وترتيب األولويات ومواجهة 
ا يف ذلك: إدارة النفايات الصلبة، واملياه ومياه الرصف  البيئية الحادة فيها، 
الصحي، والنقل الحرضي ورفع كفاءة الطاقة. ونتيجة لذلك، وضعت املدينة 
٣٧ مبادرة سيتم تنفيذها من اآلن حتى عام ٢٠٢٥ بناًء عىل عملية مشاركة 

مكثفة ألصحاب املصلحة.٢٣٧

فهي مدعومة من  الكربى  ن  َع أمانة  األخرى خارج  الث  البلديات  أما 
األمريكية  املتحدة  الواليات  برنامج  مّول  وقد  املحلية.  اإلدارة  وزارة  قبل 
ن لوضع  للتنمية الدولية يف األردن (CITIES) ست بلديات يف محافظة َع
خطة إسرتاتيجية وخطط التنمية املحلية لألعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٣، والتي تشمل 
تم  الرصاص.  وأم  واملوقر  وسحاب،  وناعور،  وحسبان،  العامرية،  بلديات 
تطوير هذه الخطط من خالل نهج تشار شمل جميع أصحاب املصلحة 
من  جموعة  والخروج  للبلدية  ورسالة  رؤية  إعداد  خالل  من   . املعني
أداء  إىل رفع  الربنامج  يهدف  والتنموية،  والقطاعية  اإلسرتاتيجية  األهداف 
البلدية وخدماتها، ورفع كفاءة العمل فيها وتعزيز الرشاكات ب القطاع 
تلبية  تجاه  معينة  إجراءات  أي  الخطط  هذه  تحدد  ال  والخاص.٢٣٨  العام 

إحتياجات الآلجئ ومطالبهم أو دمجهم يف املجتمعات.٢٣٩

كخطوة أوىل نحو بناء مستقبل مستدام وحيوي، تضع هذه الخطة نهجاً 
ن كمدينة متعادلة من حيث األثر الكربو ، مع توسيع الخدمات  ّ إلنشاء ع
وتلبية إحتياجات املدينة رسيعة النمو. تحدد هذه الخطة االستهاللية هدفاً 
مرحلياً لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة ٤٠٪ بحلول عام 
٢٠٣٠. يف ح أن التعادل من حيث األثر الكربو هو هدف طويل األجل. 
الخاص،  والقطاع  الحكومة،  ب  للتعاون  رؤية مشرتكة  الخطة  تضع هذه 

ن.٢٤٠  ورشكاء التنمية واملقيم يف َع

املستوى اإلقليمي ٥٤



أول أنظمة إستخدام أرايض التي وضعها الربيطانيون

أول خطة شاملة لتطوير املدينة

اقرار القانون البلدي

ن الكربى  املخطط الشمويل لَع

(MGP) ـو املدينة الكربى ن    مخطط َع

مخطط عام لحركة وسائل النقل

ن الكربى ٢٠٢٥ مخطط َع

ن ّ إسرتاتيجية مرونة ع

ن مدينة خرضاء خطة عمل َع

ن ملواجهة آثار التغ املناخي خطة َع

تقديم رؤية للنمو املستقبيل للمدينة

توف إطار سياسة لتوجيه التنمية العمرانية للمدينة

تضم خطط متعددة املكونات عىل مستويات تخطيط مختلفة - 

حارضة ومنطقة التخطيط واملجتمع

يشمل ٣ مشاريع بنية تحتية: الباص الرسيع ، مكب النفايات وطريق 

ن الدائري َع

يهدف إىل ربط جهود االستجابة لآلجئ بإجراءات املدينة طويلة األجل 

عية البلدية  والرتكيز عىل فرص العمل وتحس الوصول إىل املراكز اإلجت

. لآلجئ

الرتكيز عىل تغي وسائل النقل ، وكفاءة الطاقة (مثل املصابيح الثنائية 

الباعثة للضوء ، واأللواح الكهروضوئية ، والعزل ، وكودات البناء 

األخرض) ، وفرز النفايات ، وتحويل الطاقة الكيلومرت

ل الش

٣٠٢٠١٠٥٠

مفتاح الخريطة

ممر العاصمةمناطق املحاجر واالستخراجاملناطق املبنية

مركز الرتاث الثقايف األسايساملراعيمناطق التوسع

لةاألرايض الزراعيةأنظمة الرتاث الطبيعي التوسع يف الع

ت اللجوء الفلسطينيةمطار مخي

ـو املدينة الكربى (MGP): ٨الشكل   ن   مخطط َع

٥٥ ن الحرضي ملف ع



ن ٢٠١٥ (دائرة اإلحصاءات العامة، ٢٠١٥) الهرم السكا ملحافظة َع

٢٥٠

٠-٤

٠١٠٠ ١٠٠٥٠ ٥٠١٥٠ ١٥٠٢٠٠ ٢٠٠ ٢٥٠

٥-٩
١٠-١٤
١٥-١٩
٢٠-٢٤
٢٥-٢٩
٣٠-٣٤
٣٥-٣٩
٤٠-٤٤
٤٥-٤٩
٥٠-٥٤
٥٥-٥٩
٦٠-٦٤
٦٥-٦٩
٧٠-٧٤

٧٥-٨٠
+٨٠

العمر

العدد (باأللف)

ذكر

أنثى

وصول الآلجئ 

السوري

٢٠٠٤ ٢٠٢٠ ٢٠٣٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠٢٠١٠
٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

عدد السكان 

(مليون)

ن ب عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٥٠ (دائرة اإلحصاءات العامة) املنحىعدد السكان املتوقععدد السكان سكان محافظة َع

يل سكان األردن،  ن ٤٢٪ من إج إعتباراً من عام ٢٠٢٠، تشكل محافظة َع
حيث يبلغ عدد سكانها ٤،٥٣٦،٥٠٠ نسمة، منهم ١٢٦،٣٠٠ فقط قروي 
ن  والباقي حرض.٢٤١ يقيم غالبية السكان داخل الحدود اإلدارية ألمانة َع
 ٢٤٢ من عام ٢٠١٩.  إعتباراً  بلغ عددهم حوايل ٣،٨١٦،٩٨٠  الكربى، حيث 
التعداد السكا الذي أجرته دائرة اإلحصاءات العامة يتبع الحدود اإلدارية 
لوزارة الداخلية، باإلستعانة باأللوية وليس البلديات. األلوية األك تعداداً 
 ، الس ووادي  والقويسمة  والجامعة،  ن،  َع وقصبة  ماركا،  هي:  للسكان 
الجيزة  لواء  يعترب  الكربى.٢٤٣  ن  َع ألمانة  تابعة  مناطق  جميعها  وتغطي 
واملوقر أقل سكانا وكثافة سكانية. كاله مناطق صحراوية وال توجد بها 
ة تقع عىل  مناطق حرضية، ولكن بدالً من ذلك توجد بلدات وقرى صغ

امتداد الطرق الرئيسية.

ن ٥٩٨ نسمة/ كم٢، أي ما يقرب من  تبلغ الكثافة السكانية ملحافظة َع
٢٠٪ و٨٠٪ أعىل من محافظتي البلقاء والزرقاء املجاورت عىل التوايل.٢٤٤ 
ومع ذلك، نظراً ألن غالبية املحافظة غ مأهولة بالسكان، فمن املتوقع أن 
 . تكون الكثافة السكانية الفعلية يف املناطق الحرضية أعىل من ذلك بكث
عاًما،٢٤٥ م  رهم عن ٢٥  أع ن تقل  َع أك من نصف سكان محافظة 
تخطيطًا  يتطلب  م  اإلعالة  التعليمية ومعدل  املرافق  عىل  الطلب  يزيد 

دقيقاً للمستقبل.

املستوى اإلقليمي ٥٦



ن الكربى أمانة َع

محافظة الزرقاء

محافظة جرش

ن محافظة َع

محافظة البلقاء

مأدبا

السلط

الزرقاء

ن َع
مطار ماركا

الرصيفة

مطار امللكة 
علياء الدويل

ن الجديد مخيم َع

مخيم جبل الحس

مخيم 
الطالبية

مخيم 
ماركا

مخيم 
الزرقاء

حدود املحافظات

ن الكربى حدود أمانة َع

الطرق الرئيسية

حدود التجمعات املحلية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥)

األردني

الفلسطيني

السوري

اخرى

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٦ - ١٠

١١ - ٥٠

٥١ - ١٠٠

١٠١ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٣٨٦

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

مخيم 
البقعة

الكيلومرت

ل الش

٣٠٢٠١٠٥٠

ن: ٩الشكل   الكثافة السكانية يف محافظة َع

ماركا ن قصبة َع الجامعة وادي 

الس

سحاب ناعور الجيزة القويسمةاملوقر

عدد السكان لكل لواء

٢٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

٥٧ ن الحرضي ملف ع



٠ - ٢٠٠

٢٠٠ - ٥٠٠

٥٠٠ - ١،٠٠٠

١،٠٠٠ - ٢،٠٠٠

٢،٠٠٠ - ٥،٠٠٠

٥،٠٠٠ - ٩،٠٠٠

الآلجئون الفلسطينيون 
لكل كم٢

الآلجئون السوريون 
لكل كم٢

٠ - ٢٠٠

٢٠٠ - ٥٠٠

٥٠٠ - ١،٠٠٠

١،٠٠٠ - ٢،٠٠٠

٢،٠٠٠ - ٥،٠٠٠

الآلجئون العراقيون 
لكل كم٢

٠ - ٢٠٠

٢٠٠ - ٥٠٠

٥٠٠ - ١،٠٠٠

١،٠٠٠ - ٢،٠٠٠

٢،٠٠٠ - ٥،٠٠٠

والعراقي  للفلسطيني  يل  اإلج العدد  بلغ   ،٢٠١٥ عام  من  إبتداء 
يل عدد  ن ١،٦٨١،٤٦٩. ٢٤٦ ومع ذلك، بلغ إج والسوري يف محافظة َع
الآلجئ  املتحدة لشؤون  لألمم  السامية  لدى املفوضية  الآلجئ املسجل 
ا يف ذلك ١٩٨،٢١٧  ن إعتباراً من أكتوبر ٢٠٢١ ٢٧٣،٣٢٩ ،  يف محافظة َع
عددهم ١٩٧،٣٩٧ الجئاً  فيبلغ   ، للفلسطيني بالنسبة  أما  سورياً.٢٤٧  الجئاً 
يف  اإلقامة  مكان  حيث  من  الآلجئون  يختلف  الغوث.  وكالة  لدى  مسجالً 
التي  اإلقتصادية  والقطاعات  املالية  قدراتهم  بناًء عىل  ن  َع أنحاء  جميع 
ينشطون فيها. بناًء عىل بيانات مفصلة عن الآلجئ يف كل لواء، يرتكز غالبية 
ن الكربى. عىل هذا النحو، يوضح الشكل  الآلجئ يف مناطق داخل أمانة َع
ن  توزيع الآلجئ الفلسطيني والسوري والعراقي عىل مستوى أمانة َع

الكربى.

ن، اثنان  ت لآلجئ الفلسطيني يف محافظة َع بشكل عام، هناك ٤ مخي
ن الجديد ومخيم  ن (مخيم َع ت رسمية يف مدينة َع منها عبارة عن مخي
ن (مخيم الطالبية). وتجدر اإلشارة  )، وواحد خارج مدينة َع جبل الحس
ً غ رسميا لآلجئ الفلسطيني  هنا إىل أن مخيم األم حسن يعترب مخي
األونروا  تدير  الخريطة.  إليه عىل  اإلشارة  يتم  ن، وبالتايل   َع مدينة  يف 
ت الفلسطينية الرسمية.٢٤٨ من الجدير اإلشارة إىل أن الغالبية  جميع املخي
كنهم من  م  األردنية،  الجنسية  يحملون  الآلجئ  من هؤالء  العظمى 

الحصول عىل املزايا وفرص العمل ويجعلهم أك صموداً.٢٤٩

داخل  الوسطى  املناطق  يف  الفلسطيني  الآلجئ  ت  مخي غالبية  تقع 
وقع املخيم الرسمي لآلجئ ومخيم  ن الكربى. ويرتبط ذلك  أمانة َع
والتجارية.  اإلقتصادية  األنشطة  معظم  موقع  إىل  باإلضافة  حسن،  األم 
الآلجئ  ت  خي املحيطة  املناطق  يف  يقطنون  الذين  الفلسطينيون  قام 
أن  إىل  التقديرات  وتش  عليها.  منازل  وبناء  أراض  برشاء  الفلسطيني 
ت الآلجئ  خي ٥٩٫٨٪ من السكان الذين يعيشون يف املناطق املحيطة 

الفلسطيني قاموا بذلك.٢٥٠

ت لآلجئ داخل املدينة، ويسكن  ، ال توجد مخي بالنسبة لآلجئ السوري
إىل جنب مع املجتمع املضيف.  السوري يف مناطق حرضية جنباً  جميع 
سي  وال  اإلقتصادية،  القطاعات  مختلف  يف  إنخراطهم  موقعهم  يعكس 

الصناعة والزراعة. 

ن  لَع الغربية  األحياء  يف  ركزهم  فإن   ، العراقي لآلجئ  بالنسبة  أما 
منازل  يف  اإلقامة  تكاليف  تحمل  قادرون عىل  الآلجئ  غالبية  أن  يكشف 
والتجارة  ل  األع اإلقتصادي يف  يعكس إنخراطهم  ك  ثراًء.  األك  األحياء 
ن.  تُعزى الزيادة بنسبة ١٠٠٪  وإمتالك العديد من املحالت التجارية يف َع
ة يف عدد صفقات  يف أسعار العقارات يف عام ٢٠٠٥ وحده إىل الزيادة الكب
، من ١٢٥ صفقة عام ٢٠٠٢ إىل ١،٨١١  األرايض واملساكن من قبل العراقي
 ٢٥١. أرد إىل ١٠٠ مليون دينار أرد عام ٢٠٠٥، أو من ٤،٩ مليون دينار 
ن. وفقاً  واصل العراقيون نشاطهم يف سوق العقارات األرد خصوصاً يف َع
العراقيون  يحتل  السنوي،   ٢٠١٢-٢٠١٨ واملساحة  األرايض  دائرة  لتقارير 
وقيمة  عدد  األردني من حيث  لغ  العقارية  الصفقات  األوىل يف  املرتبة 

الصفقات.٢٥٢  

املستوى اإلقليمي ٥٨



ن الكربى أمانة َع

محافظة الزرقاء

محافظة جرش

ن محافظة َع

محافظة البلقاء

مأدبا

السلط

الزرقاء

ن َع
مطار ماركا

الرصيفة

مطار امللكة 
علياء الدويل

ن الجديد مخيم َع

مخيم جبل الحس

مخيم 
الطالبية

مخيم 
ماركا

مخيم 
الزرقاء

حدود املحافظات

ن الكربى حدود أمانة َع

الطرق الرئيسية

حدود التجمعات املحلية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥)

مفتاح الخريطة

٠ - ١

٢ - ١٠

١١ - ٢٥

٢٦ - ٥٠

٥١ - ١٠٠

١٠١ - ١٠٧

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

مخيم 
البقعة

الكيلومرت

ل الش

٣٠٢٠١٠٥٠
ن: ١٠الشكل   كثافة الآلجئ يف محافظة َع

٥٩ ن الحرضي ملف ع



املنقولة  املياه  بشبكة  متصلة  ن  َع محافظة  يف  األرس  من   ٪٩٨ حوايل 
ملياه  العامة  الشبكة  عىل  يعتمدون  ال  السكان  من   ٪٨٥٫٨ باألنابيب.٢٥٣ 
إما  فالغالبية  عليها.  يعتمدون  السكان  من  فقط   ٪١٤٫٢ و  الرشب،٢٥٤ 
تستخدم مرشح مياه أو تشرتي مياه معدنية، م يكشف عن تد جودة 
، فإن ٩٩٪ من األرس  ها للعامة.٢٥٥ في يتعلق بالآلجئ املياه التي يتم توف

ن لديها إمكانية الوصول إىل مصدر املياه عرب األنابيب.٢٥٦ السورية يف َع

مياه  من   ٪٩٠ متنوعة.  مصادر  من  ن  َع ملحافظة  املياه  إمدادات  تأ 
ن تأ من مصادر تبعد ١٢٥ إىل ٣٢٥ كم،٢٥٧  الرشب املزودة للعاصمة َع

م يزيد من تكاليف التزويد باملياه بسبب النقل والكهرباء. 

ن  يف األردن، تأ املياه بشكل عام من مصادر املياه الجوفية، بإستثناء َع
الغربية التي تحصل عىل املياه من قناة امللك عبد الله.٢٥٨ القناة هي أكرب 
من   ٪٤٠ إىل  موك  ال نهر  من  املياه  توفر  حيث  األردن،  يف  قنوات  شبكة 
ملعالجة  زي  محطة  يف  معالجتها  بعد  املائية  ن  َع محافظة  إحتياجات 
 ،٢٠١٣ عام  منه  االنتهاء  تم  الذي  الدييس،  خزان  مرشوع  يوفر  املياه.٢٥٩ 
ن،  َع ملحافظة  الرشب  مياه  من  سنوياً  مكعب  مرت  مليون   ١٠٧ حوايل 
مياه  معالجة  توفر محطة  األخرى.٢٦٠  ل  والش الوسط  محافظات  وكذلك 

ن.٢٦١ زرقاء ماع مياه الرشب ملا يقدر بنحو ٢٫٦ مليون ساكن يف َع

بشكل عام، هناك مشاكل تتعلق باإلمداد املا من خالل الشبكة العامة. 
عام  يف  املياه.٢٦٢  استهالك  يل  إج من   ٪٥٠ حوايل  املفقودة  املياه  تشكل 

ن.٢٦٣ ٢٠١٤، كان نصف فاقد مياه البلدية يف محافظة َع

املياه  فاقد  له  ن، وكذلك جنوب األردن وش املياه يف َع خفضت مرافق 
اإلصالحات  خالل  من  توزيع  منطقة  عرشة  إحدى  يف   ٪٢٦ إىل   ٪٤٤ من 
إعادة  مثل  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تدعمها  التي  والتدخالت 
تأهيل الشبكة وتركيب عدادات ذكية. من خالل هذه املشاريع، من املتوقع 
أن يوفر الخفض ٧ مالي مرت مكعب من املياه يف عام ٢٠٢٠، أي ما يعادل 

متطلبات ١٩٠ ألف شخص سنوياً.٢٦٤

ن الكربى ما يقرب من ١،٠٩٥،٠٠٠  إلدارة النفايات الصلبة، تنتج أمانة َع
يل  إج نصف  من  يقرب  ما  ثل  وهو  سنويًا،  الصلبة  النفايات  من  طن 
إقليم  تخدم  مكبات  األردن.٢٦٥ هناك خمسة  يف  الناتجة  الصلبة  النفايات 
ومأدبا،  الغباوي،  وهي:  ن  َع محافظة  ذلك  يف  ا  األردن،  من  الوسط 
والحمرة، ودير عال الجديدة والظليل.٢٦٦ يعترب مكب الغباوي الذي تديره 
ن الكربى، أكرب مكب مصمم صحياً، بين يتم تشغيل الباقي من  أمانة َع

قبل مجالس الخدمات املشرتكة.٢٦٧

يل مشرت املياه يف العاصمة،  تغطي خدمة الرصف الصحي ٩٠٪ من إج
يبلغ   ٢٦٨  .٢٠١٧ عام  بحلول  كيلومرتاً   ٣,٢٤٣ إىل  الشبكة  وصلت  حيث 
٨٠ مليون مرت مكعب. نظراً  املجمعة سنوياً  العادمة  املياه  متوسط كمية 

ن تعتمد عىل  ل املحافظة، فإن َع ألن غالبية سكان املحافظة يسكنون ش
محطات معالجة مياه الرصف الصحي املوجودة يف املحافظات املجاورة. يتم 
توجيه حوايل ٩٥ ٪ من النفايات إىل محطة معالجة مياه الرصف الصحي 
املياه بنظام BOT. تتم معالجة  يف محافظة الزرقاء، والتي تديرها سلطة 
ن،  النسبة املتبقية البالغة ٥٪ يف ٥ محطات معالجة مركزية يف محافظة َع
ن  ، والجيزة، وجنوب َع ، وأبو نص تديرها رشكة مياهنا وهي: وادي الس

وع غزال.٢٦٩

للسكان. بشكل  الكهرباء  لتوف  املحافظة تسع محطات كهرباء  يوجد يف 
عام، هناك توف خدمة جيد للكهرباء يف جميع أنحاء املحافظة، ونادراً ما 
الكهرباء  .٢٧٠ رشكة  الكهربا التيار  يف  انقطاع  أو  نقص  أي  السكان  يواجه 
ن والزرقاء  األردنية رشكة مساهمة عامة لتوزيع الكهرباء يف محافظات َع

ومأدبا والبلقاء.٢٧١

للتدفئة (مقارنة  في يتعلق بالتدفئة، تعتمد ٥١٫٢٪ من األرس عىل الغاز 
بـ ٤٧٫٩٪ عىل املستوى الوطني)، و ٣٠٫٨٪ عىل الكاز أو السخان الشميس 
(مقارنة بـ ٣١٫١٪ عىل املستوى الوطني) و٧٫٥٪ تعتمد عىل التدفئة املركزية 

(مقارنة بـ ٣٫٧٪ عىل املستوى الوطني).٢٧٢

أما بالنسبة لألجهزة املنزلية، فإن ٧٩٫١٪ لديها سخان مياه (مقارنة بـ ٧٨٫٥٪ 
عىل املستوى الوطني)، و١٦٫٤٪ تستخدم سخانًا شمسياً (مقارنة بـ ١٢٫٢٪ 
عىل املستوى الوطني)، و٣٣٫٤٪ لديها مكيفات هواء (مقارنة بـ ٣٢٫٠٪ عىل 

املستوى الوطني).٢٧٣ 

املستوى اإلقليمي ٦٠



توزيع املساكن حسب املصدر الرئييس ملياه 

الرشب (دائرة اإلحصاءات العامة، ٢٠١٧)

املصادر الرئيسية ملياه الرشب ألرس الآلجئ 

السوري ( فافو/وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل ، ٢٠١٩)

مصفي 
مياه مياه

معدنية
مياه 
معدنية

الشبكة 
العامة

٣١٫٥٥٢٫٧

١٤٫٢
٠٫٦ ٠٫٥

خزانأخرى خزان
مياه األمطار

املياه املفلرتة 
يف جالونات

٦٠٣٤

٦

ن الكربى أمانة َع

محافظة الزرقاء

محافظة جرش

ن محافظة َع

محافظة البلقاء

مأدبا

السلط

الزرقاء

ن َع
مطار ماركا

الرصيفة

مطار امللكة 
علياء الدويل

ن الجديد مخيم َع

مخيم جبل الحس

مخيم 
الطالبية

مخيم 
ماركا

مخيم 
الزرقاء

مخيم 
البقعة

الكيلومرت

ل الش

٣٠٢٠١٠٥٠
ن: ١١الشكل   الوصول إىل البنية التحتية اإلقليمية يف محافظة َع

حدود املحافظات

ن الكربى حدود أمانة َع

الطرق الرئيسية

حدود التجمعات املحلية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥)

شبكة الكهرباء

شبكة املياة

شبكة الرصف الصحي

محطة معالجة مياه الرصف الصحي

مكب نفايات

مكب نفايات (مدفن)

محطة تحويلية

مفتاح الخريطة

٦١ ن الحرضي ملف ع



املناطق املخططة

املناطق الهامشية

املناطق الريفية

املناطق 

الزراعية

املناطق 

الصحراوية

١٥٫٠٦

١٠٫٨٠

٦٠٫٨٤

١٠٫٢٧
٢٫٨٦

ن الكربى) (وزارة اإلدارة املحلية ، ٢٠٠٧) ن (بإستثناء أمانة َع تصنيف األرايض يف محافظة َع

وزارة  بإسم  اآلن  املعروفة  البلدية،  الشؤون  وزارة  يف عام ٢٠٠٧، وضعت 
ومع  الوطني.  املستوى  عىل  األرايض  الت  إلستع مخططاً  املحلية،  اإلدارة 
لواليتها  تخضع  ال  التي  املستقلة  التخطيط  جهات  يشمل  ال  هذا  ذلك، 
ن الكربى ومنطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة  ا يف ذلك أمانة َع القضائية، 

وسلطة وادي األردن. 

(بإستثناء  املحافظة  أرايض  إستخدامات  من   ٪٦١ حوايل  الغالبية،  تصنف 
ن الكربى) عىل أنها مناطق صحراوية، تليها املناطق الريفية بنسبة  أمانة َع
١٥٪، ثم املناطق الزراعية والريفية بنسبة ١٠٪، واملناطق املنظمة بنسبة 

٣٪ فقط.

يوفر  م  بشدة  للمدينة  الطبيعي  النظام  جودة  تدهورت  عام،  بشكل 
. ما زال الغطاء الطبيعي يف املدينة واملحافظة  العديد من الفرص للتحس

محدوداً.

ن شاغرة، م يسمح  ما يصل إىل ٤٠ ٪ من األرايض يف املنطقة املبنية يف َع
بالفعل عىل  املوافقة  ت  ذلك،  إىل  باإلضافة  التكثيف.  من  ة  كب بدرجة 

ن كمناطق تكثيف، مثل العبديل.  إعادة تطوير أجزاء معينة من َع

ك هو موضح سابقاً، يتواجد الآلجئون الفلسطينيون والسوريون يف الغالب 
خارجها،  أو  الآلجئ  ت  إما يف مخي عالية،  بدرجة  الحرضية  املناطق  يف 
ولكن يف الغالب حول املناطق الصناعية والتجارية. ويرجع ذلك إىل سهولة 

الوصول إىل ُسبل الرزق والخدمات.

البلدية  املجالس  ألعضاء  السلطة   ٢٠١٥ لعام  الالمركزية  قانون  أعطى 
ن الكربى. وتدفع هذه املجالس اآلن بإتجاه تنظيم  املنتخبة خارج أمانة َع
أرايض إضافية ألنها تخضع لضغط مبارش من ُمالك األرايض لإلستفادة من 
مكاسب األرض. وبالتايل، يتعرض رئيس قسم التخطيط لكل بلدية لضغوط 

من املجالس املحلية املنتخبة.٢٧٤

املستوى اإلقليمي ٦٢



ن الكربى أمانة َع

محافظة الزرقاء

محافظة جرش

ن محافظة َع

محافظة البلقاء

مأدبا

السلط

الزرقاء

ن َع
مطار ماركا

الرصيفة

مطار امللكة 
علياء الدويل

ن الجديد مخيم َع

مخيم جبل الحس

مخيم 
الطالبية

مخيم 
ماركا

مخيم 
الزرقاء

مخيم 
البقعة

الكيلومرت

ل الش

٣٠٢٠١٠٥٠

حدود املحافظات

ن الكربى حدود أمانة َع

الطرق الرئيسية

حدود التجمعات املحلية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥)

صحراء

منطقة مخططة

غابة

منطقة ريفية

منطقة زراعية

منطقة هامشية

منطقة غ مخططة

مفتاح الخريطة

ن: ١٢الشكل   الت األرايض يف محافظة َع إستع

٦٣ ن الحرضي ملف ع



مملوكة

مجانية

مستأجرة

مقابل العمل

٦٠٫٤٣٠٫٨

٦٫٢
٢٫٦

الوحدات السكنية املشغولة حسب نوع الحيازة (دائرة اإلحصاءات العامة، ٢٠٢٠)

متوسط   مساحة 

السكن (م٢)

متوسط   

عدد الغرف

معدل االكتظاظ (عدد 

األشخاص يف الغرفة يف 

الوحدة السكنية)

املحافظة

١٣٨٫١ ٤٫٣ ١٫٢ ن َع

٩٦٫٧ ٢٫٧ ١٫٧

١٢٦٫٠ ٣٫٥ ١٫٤

١١٨٫٤ ٣٫٧ ١٫٤ الزرقاء

٩٥٫٧ ٢٫٧ ١٫٧

١٠٦٫٤ ٣٫٣ ١٫٦

١٣٦٫٨ ٤٫٠ ١٫٢ اربد

١٠٣٫٣ ٣٫١ ١٫٨

١١٨٫٩ ٣٫٥ ١٫٤

املساكن 

املرتجلة

املنزل املتنقل بيت تقليدي شقة املحافظة

- - ٦ ٩٤ ن َع

١ - ٢٥ ٧٥ اربد

- - ١٦ ٨٤ الزرقاء

١٢ ١ ٤٣ ٤٥ املفرق

٢ - ٤٣ ٥٥ املحافظات األخرى

١ ٩٩ - - ت املخي

٢ ٢٧ ١٦ ٥٥ الجميع

النسب املئوية حسب نوع املسكن لكل محافظة
املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

توزيع األرس حسب دخل األرسة السنوي ونفقاتها (دائرة اإلحصاءات العامة، ٢٠٢٠)

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٪ من عدد السكان

٢٫٥> ٢٫٥ - ٥ ٥ - ٧٫٥ ٧٫٥ - ١٠ ١٠ - ١٢٫٥ ١٢٫٥ - ١٥
رشيحة الدخل / اإلنفاق (١٫٠٠٠ دينار)

اإلنفاقالدخل

متوسط   مساحة السكن وعدد الغرف ومعدل االزدحام حسب املحافظة
املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة / مسح نفقات األرسة والدخل ٢٠١٧ وفافو/وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل/ الظروف املعيشية لآلجئ السوري يف األردن ٢٠١٧-٢٠١٨.

تلكها، يف  ن، يقدر أن ٦٠٫٤٪ من األرس تسكن يف مساكن  يف محافظة َع
تم  إسكانات مجانية، و٢٫٦٪  ح أن ٣٠٫٨٪ تستأجر مساكنها، و٦٫٢٪ يف 
ـو املدينة الكربى    ،  ن   منحهم إسكانات مقابل العمل.٢٧٥ وفقاً ملخطط َع
سيتم إستيعاب حوايل ٤٥ ٪ من الوحدات السكنية الجديدة داخل املغلف 
الحرضي ضمن املنطقة  املبنية ،٢٧٦ يف ح أن ٥٥ ٪ من الوحدات السكنية 
الحرضية .٢٧٧  التوسع  مناطق  يف  ستقع  الحرضي  الغالف  داخل  الجديدة 
حافظتي  ن أعىل معدل مساحة مسكن وعدد الغرف مقارنة  احتلت َع
إربد والزرقاء، حيث بلغت مساحة الوحدة السكنية املتوسطة ١٣٨٫١م٢٧٨،٢ 
ن وإربد أقل معدل اكتظاظ،  وعدد الغرف لكل البيت ٤٫٣. ٢٧٩ وسجلت َع
حافظة الزرقاء  حيث بلغ ١٫٢ فرد للغرفة يف الوحدة السكنية٢٨٠، مقارنة 

ك هو مب يف الجدول.

من حيث اإلسكان ميسور التكلفة، فهو محدود وأصبح قضية ملحة بسبب 
التضخم يف أسعار األرايض والبناء والطاقة.٢٨١ مع إزالة ضوابط اإليجارات 
يف عام ٢٨٢،٢٠١٠ هناك تضخم يف أسعار األرايض والبناء والطاقة. و دخول 
٣٠ ألف أرسة جديدة إىل سوق اإلسكان كل عام يزيد من تعقيد الطلب 
املرتفع عىل املساكن ميسورة التكلفة. مع متوسط دخل األرسة يف محافظة 
ن ٥٧٦ ديناراً شهرياً، فإن العديد من األرس تنفق ما يتجاوز إمكانياتها  َع

عىل رشاء أو إستئجار منزل جديد.٢٨٣

هي  الحرضي  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة  فإن  ذكره،  سبق  ك 
يعمل  التي  واملظلة  اإلسكان  عن  املسؤولة  الوحيدة  الحكومية  املؤسسة 
. تب الخريطة املوقع املكا ملبادرات املؤسسة  تحتها قطاع اإلسكان األرد
أرايض  قطع  من  تنفيذها  تم  والتي  الحرضي  والتطوير  لإلسكان  العامة 
وشقق تم توزيعها عىل املواطن األردني من ذوي الدخل املنخفض. تقع 
املناطق املنظمة داخل املحافظة، م  املبادرات عىل أطراف  معظم هذه 
التحتية األساسية واملرافق  البنية  السكان إىل شبكات  قد يحد من وصول 
العامة. تم تنفيذ آخر مبادرة عام ٢٠١٢، حيث بدأ دور املؤسسة العامة 
لإلسكان والتطوير الحرضي يف التحول ليكون أك تركيزاً عىل السياسات.٢٨٤

املستوى اإلقليمي ٦٤



ن الكربى أمانة َع

محافظة الزرقاء

محافظة جرش

ن محافظة َع

محافظة البلقاء

مأدبا

السلط

الزرقاء

ن َع

مطار ماركا

الرصيفة

مطار امللكة 
علياء الدويل

ن الجديد مخيم َع

مخيم جبل الحس

مخيم 
الطالبية

مخيم 
ماركا

مخيم 
الزرقاء

مخيم 
البقعة

الكيلومرت

ل الش

٣٠٢٠١٠٥٠
ن: ١٣الشكل   مبادرات مؤسسة اإلسكان والتطوير الحرضي املنفذة يف محافظة َع

حدود املحافظات

ن الكربى حدود أمانة َع

الطرق الرئيسية

حدود التجمعات املحلية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املخططة (٢٠٠٧)

املناطق املبنية (٢٠١٥)

مبادرات السكن ملؤسسة اإلسكان والتطوير الحرضي

مبادرات األرايض ملؤسسة اإلسكان والتطوير الحرضي

مفتاح الخريطة

٦٥ ن الحرضي ملف ع



ن ٢٠١٨ حجم السوق العقاري ملديريات تسجيل األرايض يف محافظة َع
املصدر: التقرير السنوي لدائرة األرايض واملساحة لعام ٢٠١٨

١٩٫٦

٢٣٫٥

٣٨٫٦١٨٫٣

مديرية تسجيل 

ن  ل َع األرايض يف ش

(١،٠٩١ مليون دينار)

ن (٦٦٥  دائرة التسجيل العقاري بَع

مليون دينار)

مديرية التسجيل 

العقاري يف جنوب 

ن (٥٥٣ مليون  َع

دينار)

مديرية تسجيل األرايض بغرب 

ن (٥١٦ مليون دينار) َع

٧,٠٠٠

٤,
٧٩

٣

٤,
٢٧

٤

٥,
٨٠

٧

٥,
٦٦

١

٥,
٠٧

٠

٤,
٢٩

٨

٣,
٦٢

٩

١,
٥٥

١١,
٩٦

٦

١,
٩٥

٦

١,
٩٤

٦

١,
٩٨

٧

١,
٧٦

٤

١,
٦٣

٦

٦,٠٠٠

٥,٠٠٠

٣,٠٠٠

٤,٠٠٠

٢,٠٠٠

١,٠٠٠

٠
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

ن محافظة َع
باقي املحافظات

القيمة (مليون دينار)

ن مقارنة بباقي املحافظات. حجم سوق العقارات يف محافظة َع
املصدر: (دائرة األرايض واملساحة ، ٢٠١٢-٢٠١٨)

ن لألعوام ٢٠١٢- بحسب التقارير السنوية لدائرة األرايض واملساحة يف َع
ن عىل حوايل  ٢٠١٨، استحوذت مديريات التسجيل العقاري يف محافظة َع
٧٦٪ و ٧٥٪ و ٧٥٪ و ٧٤٪ و ٧٢٪ و ٧١٪ و ٦٩٪ من حجم سوق العقارات 
يف اململكة من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٨ عىل التوايل.٢٨٥ تُظهر التوجهات 
إنخفاضاً طفيفاً يف حجم السوق العقاري يف املحافظة. ومع ذلك، ال يزال 

مرتفعاً للغاية. البيانات املفصلة موضحة يف الجدول أدناه.
 

ومديريات  الرئييس  املركز  قبل  السوق املسجلة من  عائدات  ترتبط حصة 
ن بحجم السوق. وسجلت مديريات تسجيل األرايض  تسجيل األرايض يف َع
بقيمة ٢٤٢،٤٩٦،٢١٦ دينار  اإليرادات  يل  ن ٧٦٪ من إج َع يف محافظة 
 ،٢٠١٣ عام  أرد  دينار   ٢٦٤،٥٠١،٧٢٦ يل  بإج و٧٥٪   ،٢٠١٢ عام  أرد 
يل  بإج و٧٣٪   ،  ٢٠١٤ عام  أرد  دينار   ٣١٣،١٩٦،٥٢٣ يل  بإج و٧٤٪ 
يل إىل ٢٣٥،٠٠٣،٦٥٦  ٢٧٤،٢٨٩،٩٧٢ دينار أرد يف عام ٢٠١٥ ، و٧١٪ بإج
دينار   ٢١٤،٧٣٩،٦٨٠ إىل  يصل  يل  بإج و٦٩٪   ،٢٠١٦ عام  يف  أرد  دينار 
يل ١٧٦،٤٠٧،٥٩٤ دينار أرد يف عام ٢٠١٨.  أرد عام ٢٠١٧ و ٦٦٪ بإج

٢٨٦

ل  تسجيل ش مديرية  إحتلت  عدا عام ٢٠١٦،  ما  السنوات  طوال جميع 
ن يف املرتبة  ن املرتبة األوىل، وجاءت مديرية تسجيل أرايض رشق َع َع
ن، والرابعة مديرية تسجيل جنوب  الثانية، يليها مديرية تسجيل غرب َع
املرتبة الثالثة  ن  ن. يف عام ٢٠١٦، إحتلت مديرية تسجيل جنوب َع َع

ن املرتبة الرابعة.٢٨٧ ومديرية تسجيل غرب َع

أن  حيث  الرشقية،  ن  َع منطقة  يف  السكن  واملهاجرين  الالجئ  يفضل 
ن. يرتاوح أجار شقة بغرفتي  أسعار السكن أقل تكلفة من ذاتها يف غرب َع
بين  الشهر،  ٩٠٠ و١،٤٠٠ دوالر يف  ب  ما  الغربية  ن  َع نوم يف منطقة 
ن أقل ويف متناول  يُعترب أجار شقة بنفس املواصفات يف منطقة رشق َع
الغالبية من املجتمع املحيل. لكن وفقاً للتقارير فإن الشقق ذات املساحة 

األكرب وذات التكلفة األعىل هي األك توفراً.٢٨٨

املستوى اإلقليمي ٦٦



املحالت التجارية يف حي القويسمة (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١)

٦٧ ن الحرضي ملف ع







مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ١٤الشكل   الحدود اإلدارية يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

حدود املناطق املخططة

حدود اللواء

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥)

مفتاح الخريطة

ن الكربى الحالية حدود  أمانة َع

ن الكربى ٢٠٠٧ حدود أمانة َع

ن  ن عام ١٩٠٩. ٢٨٩ يف عام ١٩١٤، تم تعي مدينة َع تأسست أمانة َع
ن، عندما كان عدد سكانها يف ذلك الوقت  كمركز إداري (رئيس) ملنطقة َع
ن  يرتاوح ب ١،٥٠٠ و٢،٠٠٠ نسمة فقط.٢٩٠ يف عام ١٩٢١، تم تعي َع

ن الكربى عام ١٩٨٧. ٢٩١ كعاصمة لألردن. تأسست أمانة َع

بلدية  عن  عبارة  منطقة  كل  منطقة.   ٢٢ إىل  الكربى  ن  َع أمانة  تنقسم 
ة تقدم جميع الخدمات التي يطلبها املواطن مبارشة دون الرجوع  صغ
إىل مكاتب األمانة املركزية، بإستثناء مهام تقسيم املناطق والتخطيط، والتي 

يتم تنفيذها مركزياً يف املكاتب الرئيسية لألمانة. ٢٩٢

ن الكربى عام  إقراراً بالتوسع املستمر للمدينة، تم توسيع حدود أمانة َع
ن الكربى  ٢٠٠٧ لتشمل خمس مناطق إضافية، م ضاعف حجم أمانة َع
مرة  الكربى  ن  َع أمانة  تم تقليص حجم  ٢٩٣ ومع ذلك،  إىل ١،٦٨٠ كم٢. 
ناعور،  مناطق  أعيدت  ح  السابقة، يف   ٢٢ ال  لتشمل  عام ٢٠١١  أخرى 
، وسحاب، واملوقر، والجيزة، وأم الرصاص تحت إدارة  وحسبان وأم البسات

وزارة اإلدارة املحلية.

يف  ا  الخدمات،  تقديم  يف  ة  كب مسؤوليات  الكربى  ن  َع أمانة  تتحمل 
ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص؛ الطرق والجسور واألنفاق، وإنارة الشوارع 
والزراعة،  العام،  والنقل  منها،  والتخلص  النفايات  وإزالة  املرور،  وإدارة 
 ، املكا والتخطيط  والثقافية،  عية  اإلجت والخدمات  العامة،  واألسواق 
ل. ومع ذلك، تقع الكهرباء واملياه ومياه  والنمو اإلقتصادي وترخيص األع
املحدودة ورشكة  األردنية  الكهرباء  الصحي ضمن اختصاص رشكة  الرصف 
مياه األردن/مياهنا عىل التوايل. وهي مسؤولة عن تقديم الخدمات البلدية 
وضع  عن  النظر  بغض  البلدية  حدودها  داخل  املجتمع  رشائح  لجميع 

. إقامتهم، لتشمل األردني وغ األردني

مستوى املدينة٧٠



مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مطار ماركا

ن َع

مخيم جبل 

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

٧١ ن الحرضي ملف ع



ن الكربى مستقلة مالياً ومستقلة من حيث التخطيط الحرضي.  أمانة َع
ة من إيراداتها من رضائب الخدمات والرسوم واملشاريع  وتتحقق نسبة كب
ن  َع أمانة  تتمتع  القروض.  من  املتبقية  النسبة  تأ  بين  رية،  اإلستث
الكربى بصالحية توقيع مذكرات التفاهم مع املؤسسات الوطنية والجهات 

املانحة الدولية ولديها سلطة صياغة وسن ترشيعاتها الخاصة.

ن الكربى مجلس األمانة، وهو أعىل سلطة فيها برئاسة أم  يدير أمانة َع
منتخباً  األعضاء ٢٢ مواطناً  ن، ويخدم املجلس ملدة ٤ سنوات. ويضم  َع
ن، و٦ عضوات منتخبات يف الكوتا، و ١٠ مسؤول معين من كبار  من َع
يف  أخرى  خدمية  إدارات  إىل  باإلضافة  واإلقتصادية،  التجارية  الشخصيات 
ن. هناك ١٢ لجنة منبثقة عن املجلس يفوضها املجلس لتسهيل إدارة  َع
األمانة. حالياً، يعمل فيها أك من ٢٤،٠٠٠ موظف ويتم تنظيمهم يف ست 

وحدات إدارية.٢٩٤

ـو املدينة  ن «  الكربى حالياً عىل تحديث مخطط َع ن  تعمل أمانة َع
الكربى  »، باإلضافة إىل خطط العمل األخرى الخاصة باإلدارات.     

مستوى املدينة٧٢



ادارة مشاريع انشاء البنية 
التحتية للباص الرسيع

دائرة عمليات املرور

دائرة تخطيط املرور

مديرية النقل العام
وانشاء البنية التحتية 

للنقل

تطوير حدائق
امللك عبد الله األول

حديقة عبدون

وحدة 
التخطيط
والتطوير

ن الكربى مجلس أمانة َع

ن الكربى أم َع

مدير املدينة

ن نائب أم َع

املدير التنفيذي للمتابعة 

ن  لدى مكتب أم َع

وحدة الرقابة 

والتدقيق الداخيل

وحدة إدارة املشاريعصندوق اإلسكان
ن شاطئ َع

السياحي

نائب مدير املدينة 

لشؤون املناطق والبيئة

وحدة الشؤون

الربملانية

دائرة تكنولوجيا املعلومات

مرشوع التتبع اإللكرتو املركز 
التدريبي

دائرة الشؤون 
القانونية

دائرة املوارد
البرشية

مرشوع تطوير وتحديث الترشيعات 
ن الكربى الخاصة بأمانة َع

نائب مدير املدينة

للشؤون الصحية 

والزراعية

وحدة املتابعة

والدعم الفني 

مديرية املوارد البرشية

نائب مدير املدينة 

لقطاع الشؤون املالية 

واإلدارية 

أم رس املجلس

مديرية الشؤون القانونية

نائب مدير املدينة لقطاع 

التنمية املجتمعية

مديرية اإلعالم

 واإلتصال

وحدة املنتدى العر 

للمدن الذكية

دائرة نظم املعلومات 
الجغرافية 

نائب مدير املدينة

لقطاع شؤون التخطيط 

مديرية التدقيق وتطوير

األداء املؤسيس

نائب مدير املدينة

لقطاع األشغال العامة

دائرة التخطيط اإلسرتاتيجي
دائرة املراسم و

الدعم اللوجستي
دائرة

ن واإلتصال هوية َع

مديرية املناطق

وحدة التخطيط

والتطوير
مديرية االسطول

مديرية األسواق
العامة

مديرية
الرتاخيص

دائرة تفتيش قرارات 
اللجان املحلية

مرشوع أثاث الطرق

وحدة 
التخطيط 
والتطوير

الشؤون
الثقافية 

مديرية 
التخطيط

عية الشؤون اإلجت
والرياضية 

مديرية الشؤون 
املالية

مديرية البيئة

وادارة النفايات الصلبة 

مرشوع إدارة النفايات 

الصلبة

مرشوع النفايات االلكرتونية

مديرية الطرق

مديرية الرقابة
الصحية واملهنية

التخطيط
الشمويل

الدائرة 
الثقافية

دائرة رخص
األبنية

دائرة املرافق
عية والربامج اإلجت

دائرة حدائق
امللكة رانيا

دائرة اللوازم
واملستودعات

خدمات املكاتب

دائرة العطاءات
واملشرتيات

خدمة الجمهور

دائرة املوازنة
والتحليل املايل

دائرة املتنزهات 
ومكافحة التصحر

دائرة املسالخ

دائرة السوق
املركزي

دائرة الدراسات
والتصميم

التنظيم
املكتبات
العامة دائرة رخص

املهن واالعالنات
دائرة املرافق

والربامج الرياضية

مدينة امللك عبد 
الله الثا الرياضية

وحدة ذوي
االعاقات

مدينة الجبيهة 
الرتويحية

ادارة السجالت
واملراسالت

مبنى األنشطة

السالمة العامة

دائرة الحسابات

املناطق (٢٢)

وحدة الرتاخيص
البيئية 

دائرة الرقابة
الصحية واملهنية

دائرة اإلرشاف

وإدارة املشاريع

االستمالك
مركز 

الحس
الثقايف

مركز زها 
الثقايف

دائرة األمالك

ر  مرشوع إستث

وتطوير

ر  برامج اإلستث
اإلسرتاتيجي

ية األمن والح

دائرة الخزينة

دائرة التحصيل

دائرة التخم

دائرة رقابة

ر اإلع

دائرة الدراسات

والتوعية البيئية

دائرة عمليات 
البيئة

دائرة معالجة
النفايات

ن رشوع صحن َع

مديرية الخدمات
االدارية

مديرية املرافق العامة

مديرية الزراعة
والحراج

ر مديرية اإلستث
وسلسلة التزويد

مديرية الهندسة

مديرية املرور

دائرة التميز املؤسيس
دائرة

ن دائرة املرصد الحرضيإذاعة هوا َع
دائرة

املركز اإلعالمي

قطاع

دائرة

مديرية

وحدة

مرشوع

لجان التفتيش
املشرتك

دائرة ضبظ ناقالت 
األمراض ورعاية

الحيوان

دائرة الزراعة

مرشوع تطوير 
حدائق امللك عبد 

الله الثا

مرشوع حدائق 
الحس والحدائق 

الطولية

دائرة املركبات

دائرة التنفيذ

دائرة اآلليات

دائرة اإلنشاءات

دائرة النقل
والتزويد

دائرة صيانة وإدامة
املبا

دائرة اإلنتاج

وحدة إدارة املجمعات

دائرة صيانة الطرق

دائرة التنسيق 
واملتابعة

دائرة عمليات
النقل العام

الدراسات وتخطيط 
النقل العام

تشغيل الباص الرسيع

وحدة املتابعة 
القانونية واالدارية

وحدة التدقيق
واالتصال

ن الكربى ، ٢٠٢١. املصدر: أمانة َع

٧٣ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ١٥الشكل   الحدود اإلدارية يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

حدود املناطق املخططة

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

ن الكربى املناطق املبنية (٢٠١٥) خارج حدود أمانة َع

املناطق املبنية (٢٠٠٠)

املناطق املبنية (٢٠٠٥)

املناطق املبنية (٢٠١٠)

املناطق املبنية (٢٠١٥)

املناطق املبنية (٢٠٢١)

مفتاح الخريطة

التوسع الحرضي

حيث  واملهاجرين،  بالآلجئ  الرتحيب  من  طويل  بتاريخ  ن  َع تتمتع 
الفلسطيني  الرصاع  أعقاب  يف  الآلجئ  من  مختلفة  موجات  إستوعبت 
وحروب   ،١٩٦٧ عام  اإلرسائيلية  العربية  والحرب   ،١٩٤٨ عام  اإلرسائييل 
ة والرصاع  العراق األخ التسعينيات وأوائل عام ٢٠٠٣، وحرب  الخليج يف 
ت املدينة برسعة من أول منطقة مسجلة تبلغ ٢ كم٢ السوري املستمر. 
يف عام ١٩٢٥ إىل حوايل ١٩ كم٢ يف األربعينيات ، ثم إىل ٢٩ كم٢ عام ١٩٦١. 
بحلول عام ١٩٦٧، تضخم عدد سكان املدينة إىل أك من ٥٠٠،٠٠٠ نسمة 
نينيات من  موزع عىل مساحة مقدارها حوايل ٤٢ كم٢. بحلول أواخر الث
ن إىل حوايل ١٫٥ مليون نسمة حيث  القرن املايض، إرتفع عدد سكان َع
ت  بلغت مساحتها حوايل ٥٣٠ كم٢. واستمرت املدينة يف التوسع حيث 
من ٢٫٥ مليون نسمة عىل مساحة تقدر بحوايل ٦٨٠ كم٢ بحلول منتصف 
الحادي والعرشين إىل مدينة كربى (ميرتوبوليس)  القرن  العقد األول من 

نطقة حرضية تبلغ ٦٣٠ كم٢ . ٢٩٥ تبلغ مساحتها ٨٠٠ كم٢ حتى اآلن 

ن،  ت املنطقة الحرضية برسعة يف َع عىل مدى العقود الثالثة املاضية، 
ن  توسط معدل سنوي للزيادة قدره ٢٫٠٣٪. حدث النمو الحرضي يف َع
ن، ونتيجة لذلك، أدى  بشكل عام عىل طول طرق النقل بعيداً عن قلب َع
هذا النمو إىل التوسع يف املناطق الحرضية عىل حساب األنواع األخرى من 

٢٩٦. فئات إستخدام/غطاء األرايض، وخاصة مناطق الغطاء النبا

من الناحية الكمية، زادت املنطقة الحرضية بنسبة ٦١٫٧٣٪، من ١٤٧٫٠٨
األخرى  املهمة  ات  التغي من  عام ٢٠١٧.  يف   ٢٣٧٫٨٦ إىل   ١٩٨٧ عام  كم٢ 
ن الكربى التي  إستمرار اإلنخفاض يف مساحة الغطاء النبا داخل أمانة َع
احتلت ٣٥٫٢٢ كم٢ يف عام ١٩٨٧، وانخفضت إىل ١٦٫٤٠ كم٢ بحلول عام 
ثل انخفاضاً قدره  ٢٠١٧، م يدل عىل انخفاض قدره ١٨٫٨٢ كم٢، وهو ما 

٥٣٫٥٤٪.٢٩٧

كن أن يكون اإلنخفاض يف الغطاء النبا وزيادة املساحة املبنية مؤرشاً 
البالغة ٧٫٥ ن  عىل حقيقة أن ٦٤٪ من إنبعاثات الكربون السنوية يف َع

. مليون طن من ثا أكسيد الكربون تُعزى إىل املبا

و سكان املدينة بنسبة ٢٫٢٪ سنوياً، ليصل إىل ٦٫٤ عالوًة عىل ذلك، يقدر 
سكنية.٢٩٨ عىل  وحدة  مليون   ١٫٣ يتطلب  م  عام ٢٠٢٥،  بحلول  مليون 
تواكب  ن   لَع التحتية  البنية  فإن  الدولية،  الفنية  املساعدة  من  الرغم 
ة معدل النمو السكا والحرضي. ساهم االرتفاع الحاد يف عدد سكان  وت
املدينة يف زيادة بنسبة ٨٣٪ يف الدين العام، وزيادة بنسبة ٣٠٪ يف بطالة 
الشباب، وزيادة بنسبة ٤٠٪ يف الطلب عىل املياه، فضالً عن زيادة بنسبة 

١٧٪ يف تكاليف اإليجار.٢٩٩

 ، السكا النمو  عىل  للتأث  رئيسياً  عامالً  كان  الآلجئ  تدفق  أن  ح  يف 
ن، حيث تستضيف  إستمرت الهجرة من الريف إىل املدينة يف التأث عىل َع
مدينة  سكان  عدد  يبلغ  املحافظة.  يف  الحرض  سكان  جميع  ن  َع مدينة 

ن ٣،٧٠١،٦٠٠ مقابل ١٠٣،٠٠٠ من سكان الريف يف املحافظة.٣٠٠ َع

مستوى املدينة٧٤
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١٩٨٧ ١٩٩٧ ٢٠٠٧ ٢٠١١ ٢٠١٧

٣٢٠٠٠

٢٤٠٠٠

١٦٠٠٠

٨٠٠٠

٤٠٠٠٠

٠
تدفق الآلجئ السوري

٢٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠

مناطق 
مبنية

ارض زراعية

ات يف املناطق الحرضية وفئات الغطاء النبا ب عامي ١٩٨٧ و ٢٠١٧ التغ
ر الصناعية:  املصدر: حسام البلبييس (٢٠١٩) الرصد املكا للتوسع العمرا بإستخدام صور االستشعار عن بعد باألق

ن ، األردن دراسة حالة ملدينة َع

مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مطار ماركا

ن َع

مخيم جبل 

الحس
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الجديد
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مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ١٦الشكل   الكثافة السكانية يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٢٠

مفتاح الخريطة

ات (١ هكتار) عدد الآلجئ لكل ١٠ دو

ن الكربى ٤،٠٧٧،٤٥٠. يعود النمو  يف عام ٢٠١٥، بلغ عدد سكان أمانة َع
املدينة،  إىل  الريف  من  الهجرة  ذلك  يف  ا  مختلفة،  عوامل  إىل  السكا 
وتركيز األنشطة اإلقتصادية والخدمات يف العاصمة، ولكن األهم من ذلك 

. هو تدفق الآلجئ

تبلغ نسبة اإلناث إىل  يبلغ عدد الذكور أك من اإلناث يف املدينة، حيث 
ن  َع أمانة  داخل  السكانية  الكثافة  متوسط  ويبلغ   .٥٣٫٤  :٤٦٫٦ الذكور 
قدار  الكربى ٢٥،٠٠٠ شخص / كم٢، وأعىل كثافة سكانية لوحظت يف ماركا 

٤٨،٠٠٠ شخص/كم٢ ، وأقل كثافة سكانية هي شخص واحد/كم٢ يف أُحد.

م  تدريجياً،  السكان  عدد  ينخفض  املدينة،  وسط  عن  املرء  إبتعد  كل 
يؤدي إىل انخفاض الكثافة السكانية.

يتواجد  التي  املناطق  مع  العالية  السكانية  الكثافة  ذات  املناطق  تتوافق 
يل   . موك ورأس الع ن وال ا يف ذلك بس فيها الآلجئون بشكل أكرب، 
الوصول  ن والنرص، والتي تسهل  بس اإلستقرار يف منطقتي  إىل  الآلجئون 
توفر  املجاورة.  األحياء  ويف  املنطقة  يف  الخدمات  جميع  إىل  كب  بشكل 
أدت  األخرى.  ن  َع مناطق  من  نسبياً  أقل  معيشية  تكلفة  أيضاً  املناطق 
التحتية يف  الضغط عىل شبكات البنية  زيادة  السكان إىل  الزيادة يف عدد 
يتم تصميم قدرتها يف األصل إلستيعاب مستويات  املناطق حيث   هذه 

النمو هذه.

األرايض  القويسمة، قطع  الجنوب الرشقي من مركز املدينة يف منطقة  يف 
املنطقة  أعىل. تضم  سكانية  كثافة  يعكس  م   ، أك ومبنية   ً حج أصغر 

. أيضاً مخيم الوحدات لآلجئ الفلسطيني

مستوى املدينة٧٦



مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مطار ماركا

ن َع

مخيم جبل 

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

٧٧ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ١٧الشكل   كثافة الآلجئ يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٢٥

٢٥ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٣١٥

مفتاح الخريطة

ات (١ هكتار) عدد الآلجئ لكل ١٠ دو

، إمكانية ادماج الآلجئ لوصول  ن، كمدينة ونقطة تجمع لآلجئ ثل َع
أكرب إىل الحقوق والخدمات، بدالً من دمجهم.

ن، يحمل ربع السكان صفة الجئ. هناك ١،٠٨٠،٧١٦ الجئاً فلسطينياً  يف َع
ني.٣٠١ عراقي و٢٧،٠٠٠ الجئاً  و١٢١،٠٠٠ الجئاً  سورياً  و١٩٣،٣٦١ الجئاً 
يف  يسكنون  والباقي  ن،  َع يف  الآلجئ  ت  مخي السكان يف  ُسبع  يسكن 
ت يف وسط ورشق املدينة.٣٠٢ مساكن مكتظة ومناطق عشوائية حول املخي

من  للعديد  الحرضية  الحياة  تصاحب  التي  التعقيدات  من  الرغم  عىل 
للبحث  الآلجئ  فئات  من  للعديد  مرغوباً  مكاناً  ن  َع تزال  ال   ، الآلجئ
املدينة  التي توفرها  عن االستقرار. تعد حرية التنقل واإلحساس بالكرامة 
الريفية  املناطق  الآلجئ أو  ت  خي ثابة نقطة جذب، مقارنة  لآلجئ 
املمتدة  العائلة  من  ة  القا املجتمعية  والشبكات  الخدمات  عن  البعيدة 
الخدمات،  إىل  للوصول  أكرب  وإمكانية  أفضل،  سكن  وخيارات  واألصدقاء، 
ن مكاناً مرغوباً لآلجئ للبحث عن  وإمكانية العثور عىل عمل يجعل َع

االستقرار وإعادة بناء حياتهم.٣٠٣

عي ومكا  ن، هناك تفاوت إجت اط الهجرة واالستيطان يف َع مع تنوع أ
استقر  الغربية.  واألجزاء  ن  َع من  والرشقية  الوسطى  األجزاء  ب  واضح 
السكان األك ثراًء يف األجزاء الغربية من املدينة ذات اإلرتفاعات العالية. 
السكنية، حيث يقع  األرايض  قطع  إىل  النظر  أكرب عند  بشكل  هذا  يتضح 
التصنيف السكني (أ)، الذي يحتوي عىل أقل نسبة من املساحة املبنية عىل 
بين يوجد تصنيف سكني  املدينة،  املناطق الغربية من  قطعة األرض يف 
(ج)و (د)، والذي يحتوي عىل نسبة أعىل من املساحة املبنية عىل قطعة 

األرض يف رشق املدينة.

يل العراقيون إىل االستقرار   . اط ظاهرة أيضاً من حيث الآلجئ هذه األ
ة. من ناحية أخرى، يرتكز الفلسطينيون  ن الغربية حيث املنازل كب يف َع
وتصنيف  أعىل،  السكانية  الكثافة  حيث  ن  َع وسط  حول  والسوريون 

ل األرايض ج و د هو السائد يف الغالب. إستع

: ن رسميان وآخر غ رسمي لآلجئ الفلسطيني يوجد يف املدينة مخي

أُسَس •  الوحدات،  خيم  املعروف  الجديد:  ن  َع مخيم 
عام ١٩٥٥ عىل مساحة تقدر ب ٠٫٤٨ كم٢ جنوب رشق 
ن.٣٠٤ وهو ثا أكرب مخيم لآلجئ يف األردن من حيث  َع
عدد السكان، ويضم أك من ٥٨،٧٥٩ الجئاً.٣٠٥ أدت الكثافة 
السكانية العالية والتنظيم املعقد للبازارات واألكشاك إىل 
يتبق  و  املزدحمة  الشوارع  يف  ة  الكب الفوىض  تضخيم 
املناطق الخرضاء أو مالعب  ة لتطوير  سوى مساحة صغ
األطفال.٣٠٦ العديد من منشآته يف حالة سيئة وبحاجة إىل 
أو إعادة تأهيل شامل. أدت محدودية املساحة  استبدال 
رأسياً، وعدم  بتوسيع منازلهم  يف املخيم إىل قيام السكان 
البناء  تصاريح  الحصول عىل  أو  املحلية  باألنظمة  االلتزام 
املناسبة.٣٠٧ تبلغ نسبة البطالة حوايل ٢٤٪ و ١٥٪ لإلناث 

مستوى املدينة٧٨
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والذكور عىل التوايل.٣٠٨ وهو يحتل املرتبة الثانية من ب 
من   ٪٣٤ يعيش  حيث  الفقر،  ستوى  ت  مخي العرشة 

سكانه تحت خط الفقر الوطني.٣٠٩
: أنشئ عام ١٩٥٢ عىل مساحة ٠٫٤٢ •  مخيم جبل الحس

استبدل  الوقت،  رور  فرد.٣١١   ٨،٠٠٠ ويقطنه  كم٣١٠،٢ 
إىل  ليتحول  الخرسانية  باملالجئ  املؤقتة  الخيام  السكان 
 ٣٢،٣٥٥ من  أك  وجود  مع  مزدحم.٣١٢  حرضي  مجتمع 
ة  الجئاً يعيشون يف املخيم، أصبح اإلكتظاظ مشكلة خط
أو  إضافية  مباٍن  لبناء  متاحة  مساحة  توجد  ال  حيث 

مساحات خرضاء أو مرافق ترفيهية.٣١٣
لآلجئ •  رسمي  غ  مخيم  وهو  حسن:  األم  مخيم 

كم٢   ٩٦ مساحة  عىل   ١٩٦٧ عام  تأسس  الفلسطيني 
ن)،  ضمن منطقة النرص (يبعد ٥ كم عن مركز مدينة َع
يبلغ  أرسة).٣١٤   ١،٦٠٠) نسمة   ٩،٤٠٨ سكانه  عدد  ويبلغ 
عدد الوحدات السكنية يف املخيم ٧٠٠ وحدة، ومدرستان 
تابعة  صحية  رعاية  مراكز  توجد  وال  لألونروا،  تابعتان 
مبا  من  العديد  خاصة.٣١٥  مراكز  فقط  ا  وإ لألونروا، 

املخيم يف حالة سيئة.

مستوى املدينة٨٠
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مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ١٨الشكل   الت األرايض يف مدينة َع إستع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق املخططة

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥)

سكني (النوع أ)

سكني (النوع ب)

سكني (النوع ج)

سكني (النوع د)

سكني بأحكام خاصة

سكني ريفي

سكني زراعي

ت مخي

تجاري

متعدد اإلستخدامات

حدائق

إرث

خدمات

منطقة صناعية

منطقة خاصة

منطقة زراعية 

منطقة غ مخططة

مفتاح الخريطة

ن الكربى ٢٣٧٫٨٦ كم٢ عام ٢٠١٧. من املتوقع أن تزداد  بلغت مساحة َع
ن بنسبة ١٤٪ ب عامي ٢٠١٥ و٢٠٣٠، أي ما يعادل ٤١٫٤٤ تغطية أرايض َع
كم٢ . ستحدث ١٧ كم٢  من التوسعة خارج املناطق املُنظمة، م يؤدي إىل 
ن  ن. غالبية أرايض َع فقدان األرايض الصالحة للزراعة يف جنوب ورشق َع
ن الكربى ٢٠٪ فقط من األرايض  تلك أمانة َع مملوكة ملكية خاصة، و
يشكل  األرايض،  الت  إستع توزيع  حيث  من  حدودها.٣١٦  داخل  الواقعة 
ل األرايض السكنية أعىل نسبة حيث بلغت ٣٧٪. من ناحية أخرى،  إستع
تشكل املساحات الخرضاء واملفتوحة حوايل ١٪ من املناطق املنظمة. تبلغ 
حصة الفرد من املساحات العامة املفتوحة ٢٫٥ م٢. يتبع اإلستخدام التجاري 
ل  ن الطرق الرئيسية، ويالحظ تركز اإلستخدام التجاري ش لألرايض يف َع
غرب وغرب منطقة املدينة، والتي تشمل الشميسا والعبديل والصويفية 

عىل التوايل.

ن من عدم توفر سوق إسكان ميسور التكلفة، حيث ساهم  يعا سكان َع
١٧٪.٣١٧ بنسبة  اإليجار  تكاليف  زيادة  يف  الآلجئ  وتدفق  السكا  النمو 
تزيد  منازل  رشاء  عىل  قادرة  األرس  من  فقط   ٪١٠ فإن  ذلك،  عىل  عالوًة 
مساحتها عن ١٠٠ مرت مربع دون إنفاق أك من ٣٠٪ من دخلها الشهري.٣١٨
ونتيجة لذلك، فإن ٥٧٪ من الوحدات الشاغرة عىل مستوى األردن ترتكز يف 
ن م أدى إىل زيادة معدل الشغور إىل ٢٣٪ يف عام ٢٠١٥. ٣١٩ من املهم  َع
رئيسية:  أنواع  سبعة  إىل  مصنفة  األردن  يف  السكنية  املناطق  أن  مالحظة 
أنواع سكنية أ ، ب ، ج ، د ، مناطق سكنية زراعية، سكنية ريفية وسكنية 
النوع  بين  تكلفة  األك  الفئة  (أ)  السكن  نوع  ثل  تنظيم خاص.  ذات 
ن هو (ج) ، يليه  السكني (د) هو األيرس تكلفة. النوع األك انتشاراً يف َع

اً (د).  النوع (ب) ثم أ وأخ

ن الكربى غ منظمة. هذه  حوايل ٥٢٪ من األرايض داخل حدود أمانة َع
الكربى.  ن  َع أمانة  يف  الشمويل  التخطيط  لقسم  اختصاص  من  األرايض 
تتمتع  الكربى  ن  َع أمانة  ألن  ونظراً  مصنفة،  غ  املخططة  غ  املناطق 
بالحكم الذا وتتم إدارتها من رئاسة الوزراء، فقد تم استبعاد حدودها من 
الت األرايض عىل املستوى الوطني لعام ٢٠٠٧ لوزارة اإلدارة  خريطة إستع
وريفية،  زراعية،  مناطق  إىل  املنظمة  غ  املناطق  صنفت  والتي  املحلية، 
وصحراوية وهامشية. ال تتم خدمة هذه املناطق بأي شبكات بنية تحتية. 
لذلك، قبل املوافقة عىل أي تطوير مقرتح عىل أرض غ منظمة، يقوم قسم 
األرض  وتصنيف  دراسات  بإجراء  الكربى  ن  َع بأمانة  الرئييس  التخطيط 
ديد شبكات الخدمة  بالشكل الذي يرونه مناسباً. يف حالة املوافقة، يتم 

إىل املنطقة، م يجعلها مكلفة للغاية.

ت الآلجئ الفلسطيني مستبعدة من إستخدام أرايض البلدية  ال تزال مخي
ة وراسخة  وخطط التنمية، عىل الرغم من أنها أصبحت اآلن مجتمعات دا
ن، حيث ترتبط بخدمات البلدية  عي والحرضي لَع ضمن النسيج اإلجت
ل  ويدفع السكان رضيبة الخدمات.٣٢٠ عىل الرغم من أن مستويات إستع
فإن  غ موجودة،  تكون  ما  غالباً  الفلسطيني  الآلجئ  ت  األرايض ملخي
نح  معظم إستخدامات أرايض املخيم تعترب سكنية، حيث قامت الحكومة 
وى عند إنشاء املخيم.٣٢١ قطع أرايض تم تخصيصها بالكامل إلستخدامها ك

مستوى املدينة٨٢
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مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ١٩الشكل   املراكز اإلقتصادية يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

املركز اإلقتصادي املبارش (املنشآت 

التجارية والصناعية) 

املركز اإلقتصادي غ املبارش (املرافق 

ها) التعليمية والطبية وغ

مفتاح الخريطة

وغ  مبارشة  إقتصادية  قطاعات  إىل  الرئيسية  اإلقتصادية  املراكز  تنقسم 
بشكل  تساهم  التي  والصناعية  التجارية  املنشآت  تصنف  حيث  مبارشة، 
مبارش يف إقتصاد املنطقة عىل أنها قطاعات إقتصادية مبارشة، بين تصنف 
املرافق مثل البنوك واملراكز التعليمية والطبية عىل أنها قطاعات إقتصادية 

غ مبارشة. 

ما يقرب من ٨٢٪ من الرشكات الرسمية التي يزيد رأس مالها املعلن عن 
ن الكربى.٣٢٢ ك تش التقديرات إىل  ٥٠٠ ألف دينار مسجلة يف أمانة َع
لة يف اململكة.٣٢٣ يل الع ن الكربى تستحوذ عىل ٥٥٪ من إج أن أمانة َع
ن عالية حيث تبلغ حوايل  عىل الرغم من ذلك، فإن معدالت البطالة يف َع

١٨٫٦٪ -٣٢٤ خاصة ب النساء والشباب.

عىل الرغم من أن املناطق الريفية ال تزال تعا من أعىل معدالت الفقر 
املرتبطة بانخفاض يف اإلقتصاد الزراعي طويل األجل، إال أن أكرب عدد من 
ن، ونتيجة لألجور املنخفضة وتكاليف املعيشة املرتفعة،  الفقراء يرتكز يف َع
ون يف ظروف  يقع العديد منهم يف فئة «العامل الفقراء». ك يعمل الكث
الآلجئ يف وظائف  الرسمي.٣٢٥ يعمل غالبية  غ  غ مستقرة يف القطاع 
ن  غ رسمية، والكث منهم يعمل بالقرب من مكان سكنهم. يف أمانة َع
الكربى، بحيث يندرج ما يقرب من ٥٥٪ من الوظائف غ الرسمية تحت 

قطاعي األغذية واملرشوبات واألقمشة/املالبس.٣٢٦

ة إعطاء الآلجئ السوري اآلن بطاقات  ات الترشيعية األخ تعتزم التغي
كنهم من الوصول إىل سوق العمل الرسمي. ومع ذلك، يتنافس  هوية، م 
هؤالء الآلجئون عىل الوظائف مع ٣٩٠ ألف عامل مرصي و١٤٠ ألف عامل 

منزيل آسيوي.٣٢٧

ن (النسبة املئوية) ك ييل: النشاط اإلقتصادي الرئييس الحايل ملحافظة َع

ن النشاط االقتصادي الحايل الرئييس ملحافظة ع

http://dosweb.dos.gov.jo/wp-content/uploads/2017/08/Unempl.pdf :املصدر

النشاط االقتصادي التوزيع النسبي

 تجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح السيارات والدراجات 
النارية

٪١٩،١

عي اإلجباري ن االجت اإلدارة العامة والدفاع؛ الض ٪١٥،١

الصناعة ٪١٢،٧

التعليم ٪٩،٧

النقل و التخزين ٪٧،٨

البناء ٪٦،٨

عي الصحة وأنشطة العمل االجت ٪٥،٦

مستوى املدينة٨٤
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مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٢٠الشكل   املراكز اإلقتصادية يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

املركز اإلقتصادي املبارش (املنشآت 

التجارية والصناعية) 

املركز اإلقتصادي غ املبارش (املرافق 

ها) التعليمية والطبية وغ

مفتاح الخريطة

ن هي موطن ل ٤٨٪ من املؤسسات اإلقتصادية والتجارية عىل املستوى  َع
املعلومات  وتكنولوجيا  البنوك  الرئيسية  القطاعات  تشمل  الوطني.٣٢٨ 
الواسعة  التجارية  املعامالت  يف  زيادة  املدينة  شهدت  األدوية.  ورشكات 
ة.  الكب التجارية  واملراكز  املوالت  مثل  التسوق،  مراكز  إنشاء  يف  وزيادة 

هناك العديد من املراكز الرياضية والثقافية املتاحة أيضاً.

ن  َع أمانة  قيام  قبل  اململكة.٣٢٩  يف  الصناعة  من  ن حوايل ٨٠٪  َع ثل 
الكربى بتحديث قانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٨ من قانون األبنية والتنظيم 
قتىض املادة (٦٧) من قانون تنظيم املدن والقرى  ن الصادر  يف مدينة َع
دون  عشوائياً  الصناعية  املناطق  بناء  تم   ،١٩٩٦ لسنة   (٧٩) رقم  واألبنية 
. تشمل املناطق  . وقد تغ هذا األمر منذ ذلك الح اتباع األنظمة والقوان
الصناعية الرئيسية صويلح وأبو علندا، وتشمل املناطق الصناعية الخفيفة 

البيادر وصويلح والقويسمة.

يقع  حيث  الوطنية،  السياحة  قطاع  حيث  من  األوىل  املرتبة  ن  َع تحتل 
ذلك  أصبح  وقد  ن.  َع يف  القطاع  يف  املبارشة  لة  الع يل  إج من   ٪٧٥٫٢
ممكناً بفضل البيئة السياحية الجذابة والبنية التحتية املتمثلة يف الفنادق 
مناطق  تشمل  نجوم.  الخمس  ذات  الفنادق  وخاصة  الفئات،  جميع  من 
، قلعة  املدرج الروما املدينة،  ن وسط  الرئيسية يف َع السياحي  الجذب 

ن، شارع الرينبو والعديد من املتاحف واملعارض الفنية.  َع

ن الكربى، ال تزال املشاريع املنزلية غ قادرة عىل  مع اإلستثناء من أمانة َع
أصدرت   ،٢٠٢٠ نيسان/أبريل  بحلول  األردن.٣٣٠  يف  ترخيص  عىل  الحصول 
ل من املنزل منذ تعديل  ن الكربى ما مجموعه ٣٥١ ترخيصاً لألع أمانة َع
وتبسيط اإلجراءات  التكاليف  األنظمة يف عام ٢٠١٧، م أدى إىل خفض 

ل التجارية.  ح ملزيد من األشخاص ببدء األع للس

ل املنزلية دون  منحت األمانة مدراء املناطق ُسلطة إصدار تراخيص لألع
ل املتعلقة باألغذية  الحاجة إىل الرجوع إىل اللجان التنظيمية، بإستثناء األع
ن  التي تتطلب موافقة من مؤسسة الغذاء والدواء األردنية. تعترب أمانة َع
لها يف غضون ثالثة أيام من  الكربى إجراءات الرتخيص أولوية يجب استك

تاريخ تقديم الطلب. 

تم تصنيف املشاريع املنزلية إىل أربعة مجاالت؛ فكرية (٤٩ مهنة)، حرف 
يدوية (١٠ مهن)، إعداد األطعمة (٦ مهن) وخدمات منزلية (٦ مهن).

مستوى املدينة٨٦
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٣٣١

املجلس  أجراه  الذي  ن،  َع رشق  منطقة  يف  الرزق  سبل  لتقييم  وفقاً 
اإلنسانية  الوكاالت  حولت   ،٢٠١٧ عام  ريتش  ومنظمة  لآلجئ  ار  الد
، بعد عقد  ة لآلجئ البحث عن حلول دا النشطة يف األردن تركيزها إىل 
كن تحقيقه من خالل مبادرات سبل الرزق  من األزمة السورية. وهو ما 
د عىل الذات. ومع ذلك،  التي تركز عىل تعزيز املرونة اإلقتصادية واإلعت
هناك العديد من العقبات التي تحد من وصول الآلجئ واألردني األك 
تأثراً إىل فرص كسب الرزق. تم تحديد التنقل من حيث الوصول الفعيل أو 

عدمه إىل خدمات النقل واملواصالت كأحد العقبات الرئيسية.

في يتعلق بجانب الطلب يف سوق العمل، يعطي معظم أصحاب العمل 
األولوية إليجاد موظف يسكنون محلياً، حيث توجد مخاوف متزايدة بشأن 
تقيد املوظف باملواعيد وااللتزام بالوظيفة إذا تنقلوا ملسافات بعيدة، م 
يجعل األمر مكلفاً ويأخذ املزيد من الوقت. تقدر تكاليف النقل ما ب ٥٠ 
ن  ديناراً أردنياً و١٥٠ ديناراً أردنياً شهرياً للتنقل إىل أماكن داخل أمانة َع
الكربى أو أبعد. يبلغ متوسط الدخل الشهري للسوري الذين يعيشون يف 

ن ٢٨٨ ديناراً أردنياً،٣٣٢ م يجعل التنقل باهظاً للغاية. َع

والآلجئ  تأثراً  األك  األردني  ب  التنقل  أمام  الرئيسية  العوائق  تختلف 
ثل مستويات األجور املنخفضة عائقاً أمام تنقل األردني  . بين  السوري
العمل.  التنقل مقابل فرص  قدرتهم عىل تحمل تكاليف  من خالل تقييد 
الحصول عىل  بالنسبة لآلجئ السوري العائق هو تد األجور وصعوبة 
التنقل  أثناء  عليهم  القبض  من  الخوف  يواجهون  حيث  العمل،  تصاريح 
للعمل دون تصاريح عمل. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه ليس بالرضورة 
أن يُنظر إىل ترصيح العمل عىل أنه ضامن للعمل الالئق، بل أحد املقومات 

ن تسهيل التنقل.  التي تقوم بفتح املزيد من فرص العمل من خالل ض

الذين يستطيعون تحمل تكاليف التنقل للعمل أو اتخاذ  بالنسبة ألولئك 
ن وإىل  قرار بشأنه، تعمل محطة رغدان للحافالت كمركز للتنقل داخل َع
املراكز الحرضية األخرى. تتيح املسارات من رغدان الذهاب إىل ماركا وخلدا 
والزرقاء.  ومأدبا  واملفرق  سحاب  وكذلك  ن،  َع غرب  من  أخرى  وأجزاء 
عىل  ًا  س املحطة  إىل  الوصول  كن  أنه  يعني  املدينة،  وسط  يف  السكن 
األقدام. بالنسبة ألولئك الذين ال يسكنون عىل مسافة قريبة، ففي العادة 

يستطيعون الوصول إليها عن طريق خطوط الرسفيس. 

يف  سواء  بالقرب من مساكنهم،  العمل  السوري  يفضل  ذلك،  عالوًة عىل 
الحي الذي يقيمون فيه أو يف األحياء املجاورة، ألنهم يشعرون أيضاً بأمان 
داخل  عية  إجت معارف وشبكات  ولديهم  يعرفونها  التي  املناطق  أكرب يف 

محيط املجتمع. 

أنها  يعتقدون  محددة  أدوار  عىل  الضوء  العمل  أرباب  من  العديد  سلط 
تالئم أفراداً من جنسيات معينة، وفقاً ملهاراتهم وخرباتهم. يف العادة يتم 
تخصيص الوظائف التي تتطلب مهارات فنية بشكل أك لألردني حيث 
بين يتم تخصيص   ،( السوري أو املرصي ً من  (يُفرتض أنهم أك تعلي
الوظائف التي تنطوي عىل مهارات شخصية واسعة مثل مهارات االتصال 

. أو الضيافة للسوري

يستطيع  العمل، حيث ال  سوق  املهارات يف  توافق يف  بالتايل، هناك عدم 
التي لديهم خربة يف العمل فيها بسبب  السوريون الوصول إىل القطاعات 
للبحث  يضطرون  ما  وغالباً  العمل،  أصحاب  وتفضيالت  الحكومية  القيود 
ذوو  األردنيون  يتنافس  لذلك،  ونتيجة  أقل.  مهارات  تتطلب  وظائف  عن 
العمل،  سوق  يف  األجانب  ل  الع مع  مبارش  بشكل  املنخفضة  املهارات 
العديد من األردني  األجور. عالوًة عىل ذلك، يكافح  إىل تد  يؤدي  م 
املتعلم إليجاد فرص عمل بسبب سوء حالة سوق العمل والتشبع العايل 
للوظائف التي تتطلب مهارات عالية يف األردن. يف النهاية، فإن وضع نسبة 

ة من السكان يف سن العمل ضعيف يف سوق العمل. كب

مستوى املدينة٨٨



قويسمة

مجمع رغدان 
للباصات

البيادر
عبدون

صويلح

ماركا

الزرقاء

خلدا

سحاب

عامل 
سوري

عدم وجود ترصيح عمل

وجود ترصيح عمل
الحصول عىل عمل قانو

عدم الحصول عىل عمل قانو

ال توجد عالقات رسمية مع 

صاحب عمل واحد

مخاوف بشأن األمن

يقترص عىل صاحب عمل 

واحد

زيد من األمان الشعور 
املزيد من التنقل لفرص العمل

إمكانية انخفاض األجور / 

االستغالل

العمل بالقرب من املنزل

الوصول إىل العمل اليومي 
واألجر اليومي

أمثلة عىل مسارات الحافالت املُغاِدرة من محطة مجمع رغدان للوصول إىل فرص العمل
قراطية - مبادرة ريتش ، ٢٠١٧ ن ، جمهورية الكونغو الد املصدر: تقييم سبل العيش يف منطقة رشق َع

إعتبارات ترصيح العمل التي يواجهها السوريون
قراطية - مبادرة ريتش ، ٢٠١٧ ن ، جمهورية الكونغو الد املصدر: تقييم سبل العيش يف منطقة رشق َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

مجمع رغدان للباصات

املناطق التي تم الوصول إليها لفرص العمل

املسارات املُغاِدرة من مجمع رغدان

مفتاح الخريطة

٨٩ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٢١الشكل   شدة الفيضانات املفاجئة يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

مفتاح الخريطة

شدة الفيضانات املفاجئة
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الفيضانات،  ن  َع لها  تتعرض  التي  الرئيسية  الطبيعية  املخاطر  تشمل 
والزالزل، وانجراف الرتبة، وتأث الجزر الحرارية الحرضية والجفاف. وفقاً 
ن  َع أحياء  تعد  الفيضانات،  أخطار  وخرائط  الفيضانات  مخاطر  لتقييم 
من ب األك عرضة للفيضانات بسبب زيادة عدد السكان والرتكيز العايل 
والبنية  عية،  اإلجت الخدمات  عىل  ضغطاً  يشكل  م   ، السوري لآلجئ 
األمطار  تؤدي  ما  النفايات. غالباً  وإدارة  الصحي  للمياه، والرصف  التحتية 
ك  املدينة،  املنخفضة من  املناطق  فيضانات يف  إىل  املعتادة  غ  الغزيرة 
أثر ذلك عىل املدارس،  ة. وقد  ثلجية خط لعواصف  يعرضها  ارتفاعها  أن 
والنقل، وشبكة الكهرباء والحصول عىل الخدمات األساسية الجيدة، كذلك 
أدى إىل تفاقم نقاط الضعف لدى الفئات األشد فقراً من األردني والآلجئ 
الطبوغرافية  الناحية  من  ن  َع مدينة  وسط  منطقة  ألن  نظراً   . السوري
تُعزى  للفيضانات.  املدينة، فهي معرضة بشكل خاص  من أخفض مناطق 

ن إىل األسباب التالية:  الفيضانات املتكررة يف وسط مدينة َع

ء فوق غالبية •  كثافة حرضية عالية وأسطح غ منفذة لل
تجمعات املياه. وهذا يقلل من ترسب املياه، والذي بدوره 

يزيد من كمية التدفق وحجم الفيضان. 
تضاريس ومنحدرات شديدة تؤدي إىل فيضانات وتدفقات • 

رسيعة برسعات عالية.  
تم تطوير جميع الطرق الرشيانية (خاصة الرئيسية منها) • 

عىل الطرق الرئيسية لألودية، م يزيد من تأث الفيضانات 
عىل جميع الطرق.  

إىل •  أدى  م  الوديان،  طول  عىل  العمرا  التوسع  إمتداد 
تدفق املياه عىل السطح. 

ة الحجم وغ كافية. •  أنظمة الرصف الحالية صغ
شبكة قنوات الرصف الرئيسية «سقف السيل» ذات سعة • 

من  العديد  يف  عليها  العبء  وزاد  غمرها  تم  محدودة 
حاالت هطول األمطار يف املايض.٣٣٣

املاضية، ال سي خالل  للفيضانات يف السنوات  ن  تعرض وسط مدينة َع
ت تسببتا يف أرضار جسيمة. تعرض الرسعات العالية لجريان  حادثت كب
للمياه  الكب  العمق  مستوى  يتسبب  بين  شديدة  ملخاطر  الناس  املياه 
٢٠١٩ عام  الفيضان  تسبب  واملنازل.٣٣٤   واملركبات  املنحدرات  تدم  يف 
التجارية  املحالت  تعرضت  املستهدفة.  املنطقة  ة يف  كب مادية  يف خسائر 
املمتلكات،  يف  املياه  سببتها  التي  األرضار  عن  ناجمة  لخسائر  املنطقة  يف 

ل.٣٣٥ بانيها وخسارة األع واألرضار الهيكلية التي لحقت 

ن يف املنطقة ٢A وفًقا  األردن معرض بشكل كب للزالزل، حيث تقع َع
متكافئ  غ  الزالزل بشكل  يؤثر خطر  الزلزالية.  املناطق  تقسيم  لخريطة 
واملدينة  الآلجئ  ت  مخي يف  يعيشون  الذين  تأثراً  األك  السكان  عىل 
وتشمل  ضعفاً.  أك  ومنشآت  أعىل  سكانية  بكثافة  تتميز  والتي  ة،  القد

ن والنرص والعبديل.٣٣٦ موك وبس املناطق األك ترضراً رأس الع وال
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وسائل  الشديد عىل  الناس  د  إعت أدى  التنقل.  يف  تحديات  ن  َع تواجه 
النقل الخاصة للتنقل يف جميع أنحاء املدينة إىل حدوث ازدحام شديد.٣٣٧ 
أيضاً  يتفاقم  أنه  إال  الثقافية،  العوامل  إىل  جزئياً  د  اإلعت يعزى  ح  يف 
تدفق  األمر بسبب  العام.٣٣٨ وقد تفاقم هذا  النقل  بسبب ضعف خدمة 
، م أدى إىل الضغط عىل أنظمة النقل يف املدينة، فضالً عن البنية  الآلجئ
ن مكلف للغاية، حيث يشكل  التحتية األخرى.٣٣٩  التنقل يف محافظة َع

حوايل ١٦٫٤٪ من دخل األرسة.٣٤٠

العامة،  األشغال  عىل  فقط  التحتية  البنية  يف  رات  اإلستث ركزت  تاريخياً، 
تلك املدينة  مثل الطرق والجسور، بدالً من النقل العام.٣٤١ نتيجة لذلك، 
نقل  نظام  إىل  تفتقر  لكنها  والجسور،  واألنفاق  للطرق  جيدة  تحتية  بنية 
ن الكربى غ متطورة وغ  عام موثوق. شبكة النقل العام الحالية يف َع

موثوقة وتفتقر إىل التسلسل الهرمي الجيد لوسائل النقل والخدمات.٣٤٢

ن  َع أمانة  داخل  يومياً  رحلة  ٦٫٥ مليون  يل  إج إجراء  يتم  عام،  بشكل 
ن الكربى.٣٤٤ أدى هذا  الكربى،٣٤٣ وحوايل مليون رحلة من خارج أمانة َع
الهواء،  تلوث  زيادة  ثم  ومن  املدينة  داخل  املروري  االزدحام  زيادة  إىل 
وتقليل إمكانية وصول املشاة وهيمنة املركبات عىل الطرق. يف عام ٢٠١٠، 
ن، وبزيادة سنوية بنسبة ٨-١٠٪، يقدر  كان هناك ٨٠٠ ألف سيارة يف َع
إىل  التقديرات  تش   ٣٤٥  .٢٠٢٥ عام  بحلول  مليون   ٢ إىل  العدد  يصل  أن 
ن، و ٧٨٪ من املركبات املسجلة  وجود ٣٥٠ مركبة لكل ١،٠٠٠ شخص يف َع

ن.٣٤٦   يف األردن موجودة يف َع

أدت خيارات التنقل غ الكافية داخل املدينة إىل تحديات بيئية وإقتصادية 
كخيار  العام  النقل  جاذبية  يف  االنخفاض  وأدى  ن.  لَع ة  كب عية  وإجت
د عىل النقل الخاص، م أدى بدوره إىل زيادة ازدحام  تنقل إىل زيادة اإلعت
التحديات،  لهذه  كاستجابة  السيارات.٣٤٧  مواقف  عىل  والطلب  السيارات 
ن عىل تحس أنظمة التنقل. أحد  يركز الهدف أ من إسرتاتيجية منعة َع
ن هو زيادة إستخدام النقل  مؤرشات األداء الرئيسية إلسرتاتيجية منعة َع

العام بنسبة ٤٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥. ٣٤٨

هناك إستخدام محدود لوسائل النقل غ اآللية يف املدينة، ويرجع ذلك يف 
الغالب إىل املحيط املادي: األرصفة ليست متواصلة يف جميع أنحاء املدينة 
مع العديد من العوائق املادية التي تؤدي إىل اضطرار الناس إىل الس يف 
الشارع، ك أن مواقف الحافالت ال توفر الراحة والالفتات، وأماكن عبور 

ن مدينة غ رفيقة باملشاة. ٣٤٩ املشاة محدودة. كل هذا يجعل َع

ن ١٣٪ فقط من حصة وسائط النقل التي  تشكل املواصالت العامة يف َع
من بينها ٨٪ إستخدام سيارات األجرة و ٥٪ إستخدام الحافالت.٣٥٠  غالباً 
يقل  العام ممن  النقل  يعتمدون عىل نظام  الذين  املستخدمون  يكون  ما 
تلكون سيارة.٣٥١ هناك مسارات  دخلهم الشهري عن ٤٠٠ دينار أرد وال 
متعددة يف جميع أنحاء املدينة، ومن الشائع أن يضطر املستخدمون إىل 
ركوب حافلت أو ثالث حافالت مختلفة للوصول إىل وجهتهم.٣٥٢ أنظمة 

الدفع غ موحدة، ويجب عىل املستخدم الدفع مقابل كل رحلة حافلة 
عىل حدة.٣٥٣

التي  املناطق  حسب  مختلفة  جهات  قبل  من  العام  النقل  خطوط  تدار 
ن، يف  ن الكربى تدير الطرق داخل مدينة َع تغطيها.٣٥٤ حيث أن أمانة َع
ن  ن باملحافظات األخرى وخارج أمانة َع ح أن املسارات التي تربط َع
ن  الكربى تدار من قبل هيئة تنظيم النقل الربي.٣٥٥  تنظم كل من أمانة َع
وتشغيل  ملكية  تعود  بين  املسارات،  الربي  النقل  تنظيم  وهيئة  الكربى 

ا يف ذلك الرشكات واألفراد.٣٥٦ هذه املركبات إىل مؤسسات خاصة، 

مشرتكاً  مساراً   ٨٥ الكربى:  ن  َع أمانة  ضمن  عام  نقل  مسار   ٢٧٥ يوجد 
لسيارات األجرة (الرسفيس)، و ٦٧ طريقاً للكوسرت، و ٩٧ طريقا للحافالت 

ن.٣٥٧ ة، و ٢٦ مساراً لباص َع الكب

ن اآلن ٣٠٠٠ سيارة أجرة (رسفيس)،  َع باملركبات، يوجد يف  في يتعلق 
ة.٣٥٨ تبلغ الطاقة اإلستيعابية  ٢٠٠ حافلة متوسطة الحجم و ٤٠٠ حافلة كب

اليومية لألسطول حوايل ٣٣٢ ألف راكب يف رحالت االتجاه الواحد.٣٥٩

يتم تشغيل جميع حافالت الكوسرت عن طريق جهات خاصة، يف الغالب من 
قبل األفراد. يتلقى كل مشغل ترصيحاً صادراً عن السلطة املحلية لتشغيل 
املحلية،  السلطة  قبل  من  تذكرة  كل  سعر  تحديد  يتم   ٣٦٠. مع طريق 
عادًة  السائقون  يعمل  بين  للتذكرة.٣٦١  أرد  دينار   ٠٫٣ يكون  ما  وعادة 
ة عىل  عىل خطوط محددة، فإن الخدمة املقدمة غالباً ما تكون مرنة وقا
ثابتة.٣٦٣   زمنية  الحافالت جداول  يتبع سائقي  ال  لذلك،  نتيجة  الطلب.٣٦٢ 

ك أنه ال توجد محطات حافالت رسمية لحافالت الكوسرت.٣٦٤

ن، وهو مشغل باصات جديد، يف حزيران/ يونيو ٢٠١٩.  تم إطالق باص َع
ن.٣٦٥ خالل املرحلة  ويهدف إىل توف خدمات نقل عام فعالة لسكان َع
املرشوع ٥٥ وجهة عرب ٢٣  تعمل من خالل  التي  الباصات  تغطي  األوىل، 
خط.٣٦٦ تتميز هذه الحافالت بأنها توفر وسائل دفع حديثة، حيث يستطيع 

مستوى املدينة٩٢
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١٩٧١١٩٨٦٢٠١٧
مركبة واحدة 
لكل ٥٨ شخص

مركبة واحدة 
لكل ١٢ شخص

مركبة واحدة 
لكل ٦ شخص

عليها  يحصلون  الشحن  إلعادة  قابلة  الدفع  مسبقة  بطاقات  رشاء  الناس 
ن.٣٦٧ هناك خطط مستمرة لتوسيع شبكة  من نقاط البيع املختلفة يف َع

الحافالت، بزيادة ١٥٠ مركبة إضافية و ٣٤ خطاً جديداً.٣٦٨

ن من أجل تقليل اإلزدحام من خالل  تم إقرتاح مرشوع الباص الرسيع لَع
إستخدام حافالت فريدة ومسار حافالت منفصل.٣٦٩ بدأ إنشاء النظام عام 
العمل  ٢٠٠٨ ليتم تعليقه يف وقت الحق عام ٢٠١١. ٣٧٠ ثم تم إستئناف 
اً عام ٢٠١٥ وإطالقه مؤخراً يف حزيران/يوليو ٢٠٢١. ٣٧١ تضمن املرشوع  أخ
يل  إج بطول  الرسيع  للباص  وتجهيز مسارين مخصص  وتخطيط  إنشاء 
ويل  يبلغ ٢٥ كيلومرتاً، وبتكلفة تبلغ حوايل ٢٥٠ مليون دوالر أمري تم 
ثلثيها من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية.٣٧٢ مسار الباص الرسيع الذي هو 
 ، قيد التشغيل حالياً ويغطي مسافة ١٦ كيلومرتاً، يربط صويلح برأس الع
ن -  وبقية املسارات قيد اإلنشاء.٣٧٣ هناك أيضاً مرشوع الباص الرسيع َع
ن بالزرقاء.٣٧٤  الزرقاء الذي يهدف إىل توسيع نطاق الباص الرسيع لربط َع
اإلنشاء  قيد  ن والزرقاء  َع ب  الرسيع  الباص  التحتية لخط  البنية  ل  أع

حالياً. 

 منذ إطالقه، استخدم أك من ٢٥،٠٠٠ شخص النظام.٣٧٥ ومن املتوقع أن 
تنقل ١٤٠ حافلة أك من ٣١٥،٠٠٠ راكب يومياً، ويهدف إىل زيادة إستخدام 

وسائل النقل العام من ١٣٪ إىل ٢٠٪ خالل العام األول من تشغيلها.٣٧٦ 

ن، ينفق ٤٠٪ من الآلجئ السوري العامل حوايل ١-٣ دينار أرد  يف َع
للوصول إىل العمل.٣٧٧ ٢٪ فقط من السوري يف  عىل وسائل النقل يومياً 

تلكون سيارة و ٥٪ يستأجرونها.٣٧٨ ن  َع

يعد نقص املوارد املالية املخصصة للنقل أحد العوامل الرئيسية التي تحد 
ين ممن هم عىل  للكث بالنسبة  العمل.٣٧٩  فرص  الآلجئ نحو  من حركة 
ن للعمل، هناك حاجة إىل توف وسائل  استعداد للتنقل إىل أبعد من َع

النقل أو بدل النقل لتغطية التكاليف املرتفعة املرتبطة بالنقل.٣٨٠

داخل  للتنقل  ل  والش والجنوب  رغدان  محطات  النقل  محطات  تشمل 
كنهم  ن. بالنسبة ألولئك الذين ال يقطنون عىل مسافة قريبة،  وخارج َع
الوصول إىل املحطات بواسطة سيارات األجرة.٣٨١ نظراً الرتفاع عدد الركاب 

الذين يتنقلون عرب محطة حافالت رغدان، غالباً ما تعمل الحافالت بكامل 
طاقتها لغالبية الرحلة.٣٨٢

٩٣ ن الحرضي ملف ع
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مفتاح الخريطة

ًا عىل األقدام الوصولية س

تحركات  الحرضي  التنقل  يراقب مرصد  أن  ن  َع منعة  إسرتاتيجية  تقرتح 
دون  تحول  التي  العوائق  تحديد  أجل  من  واملهمش  النازح  السكان 
حريتهم يف التنقل، مثل االفتقار إىل خيارات النقل داخل حي مهمش، أو 
الخوف من التمييز أو العنف أثناء ركوب وسائل النقل العام.٣٨٣ ك تقوم 
ة عىل خطة العمل الجندرية  ن الكربى حالياً بوضع اللمسات األخ أمانة َع

ن الوصول العادل إىل وسائل النقل العام للنساء.  للتنقل العادل، لض

أظهر مسح موسع حول مدة امليش للوصول إىل أقرب وسيلة نقل عام  كجزء 
النقل  وسائل  إىل  الوصول  أن  ن  لَع والتنقل  للنقل  الرئيسية  الخطة  من 
عىل  اً  س دقيقة  و١٥  دقائق،٣٨٤   ٩ يبلغ  ميش  وقت  توسط  جيد،  العام 

األقدام يف ٨٥٪ من الحاالت.٣٨٥

ن معظم املناطق املكتظة بالسكان يف أمانة  تغطي شبكة النقل العام يف َع
تد إىل ما هو أبعد من وسط املدينة. تعا الشبكة  ن الكربى ولكنها ال  َع
من نقص شديد يف املناطق السكنية املطورة حديثاً والتي تم بناؤها مؤخراً 
عىل أطراف املدينة، حيث تعيش األرس املتوسطة واملنخفضة الدخل. هناك 
اً عىل  إمكانية جيدة للوصول إىل مواقف الحافالت يف غضون ١٥ دقيقة س
األقدام داخل املدينة، بين هنالك مناطق قليلة يف ضواحي املدينة إمكانية 

الوصول إليها محدودة.

مستوى املدينة٩٤
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تم  لها، وقد  املخطط  التحتية  البنية  رات  إستث إىل  ننظر  القسم،  يف هذا 
ن مدينة خرضاء»،٣٨٦ والتحقق  جمع معظم املعلومات من «خطة عمل َع

ن الكربى.  عات مع أمانة َع منها من خالل اإلجت

ن الكربى يف  تم تخصيص ما يقرب من ٤٤٪ من النفقات املالية ألمانة َع
عام ٢٠١٦ ملشاريع البنية التحتية.

ن، يعمل مرشوع تحس «ظروف املعيشية يف األحياء األقل حظاً»  يف َع
عىل تحس شبكة البنية التحتية الخرضاء من خالل مرشوع يجسد عنارص 
البنية التحتية الخرضاء، ومن ثم يوضح بدائل للتخض الحرضي. باإلضافة 
تحس  يف  واملحسنة  حديثاً  املشيدة  الرتفيهية  املناطق  تساهم  ذلك،  إىل 
نوعية حياة السكان يف منطقتي النرص وبدر، والتي تنفذها الوكالة األملانية 
االتحادية  الوزارة  من  يورو   ٥،٠٠٠،٠٠٠ قدره  بتمويل  الدويل  للتعاون 

للتعاون اإلقتصادي والتنمية. وقد تم االنتهاء من املرشوع عام ٢٠٢١.

هناك العديد من املشاريع املحتملة لتعزيز قطاع النقل والتنقل الحرضي، 
مثل: تطوير مواقف الحافالت املزودة بالطاقة الشمسية، وتوسيع شبكات 
الحافالت املدمجة، وأساطيل الحافالت منخفضة االنبعاثات، وتنفيذ مرشوع 
تجريبي لتعزيز التنقل النشط، وتركيب أنظمة النقل الذكية وتنفيذ نظام 

ذ لوقوف السيارات يف الشارع. 

هناك نظام للمعالجة البيولوجية امليكانيكية وهو قيد اإلنشاء حالياً ويعمل 
واستخراج  التدوير،  إعادة  تناسب  ال  التي  النفايات  وفصل  تثبيت  عىل 
املواد القابلة إلعادة التدوير وإنتاج وقود صلب قابل لالسرتداد للتطبيقات 
الحرارية الصناعية. يتكون هذا املرشوع من تطوير منشأة ملعالجة النفايات 
امليكانيكية والبيولوجية بطاقة إنتاجية أولية تبلغ ٢٣٩ طناً / يومياً يف وحدة 
معالجة واحدة. سيتم إنشاء مركز تدريب يف مكب نفايات الغباوي. وهذا 
خرضاء،  مدينة  ن  َع عمل  خطة  من   ٧ اإلسرتاتيجي  الهدف  مع  ىش  يت
وهو توظيف مبادئ الدائرية يف إدارة النفايات، وكذلك الهدف اإلسرتاتيجي 
بنسبة ١٢٪ بحلول  النفايات  النفايات املرسلة إىل مكبات  لتقليل كمية   ٨
وتكلفته  األملا  التنمية  بنك  مجموعة  من  ممول  املرشوع   .٢٠٣٠ عام 

١٥،٠٠٠،٠٠٠ يورو. 

الشاعر  محطة  وتوسيع  بتحديث  ن  َع أمانة  ستقوم  ذلك،  إىل  باإلضافة 
ا يف ذلك شبكة الطرق لتحس التنسيق ب املركبات يف  لتحويل النفايات، 
املوقع. ويشمل ذلك إضافة مكبس نفايات هيدروليكي بطاقة ٩٠ طن يف 
الساعة، ومحطة وزن، وعدة حاويات، ومبنى إداري وكافة األشغال املدنية 
والكهربائية وامليكانيكية. املرشوع حالياً ضمن مرحلة دراسة الجدوى. تبلغ 
ويله من ميزانية البلدية للرشاكة  تكلفة املرشوع ٦،٥٠٠،٠٠٠ يورو ويتم 
ب القطاع العام والخاص. عالوًة عىل ذلك، ولزيادة طاقة مكب الغباوي، 

قرض  عن  عبارة  التمويل  آلية  سادسة.  خلية  الكربى  ن  َع أمانة  ستنشئ 
البلدية  ميزانية  التمويل  مصدر  يكون  حيث  يورو،   ٧،٨٠٠،٠٠٠ بقيمة 
انتهاء  سنة  والتنمية.  ر  اإلع إلعادة  األورو  للبنك  املانحة  والوكاالت 

املرشوع املتوقعة هي ٢٠٢٢.

ن الكربى عىل  من خالل تطوير محطة تنقية ع غزال، ستعمل أمانة َع
تحديث وتوسيع مرفق معالجة مياه الرصف الصحي الحايل. سيتم تطوير 
املنشأة ملضاعفة قدرة املعالجة الحالية لتلبية متطلبات أفق التصميم لعام 
ويل املرشوع من خالل قرض  ٢٠٤٥. تبلغ التكلفة ١١،٧٥٠،٠٠٠ يورو ويتم 
ضمن  حالياً  املرشوع  والتنمية.  ر  اإلع إلعادة  األورو  البنك  من  سيادي 

مرحلة دراسة الجدوى.

عالوًة عىل ذلك، فإن إنشاء مرفق الغباوي للرصف الصحي سيطور محطة 
الرصف  مياه  ومعالجة  الصحي  الرصف  وخزانات  الغازات  لتفريغ  جديدة 
املوجودة  املنشأة  محل  ستحل  والتي  م٣/يومياً،   ٢٢،٥٠٠ بطاقة  الصحي 
حالياً يف محطة تنقية ع غزال. سيخدم هذا حوايل ٨٤٠،٠٠٠ مواطن. من 
ويله من خالل قرض سيادي  املتوقع أن ينتهي املرشوع عام ٢٠٢٣، ويتم 
ر والتنمية وجهات مانحة  بتمويل مشرتك من البنك األورو إلعادة اإلع

أخرى برأس مال يبلغ ٢٩،٦١٠،٠٠٠ يورو. 

ية املناخ واملوارد من  باإلضافة إىل ذلك، يهدف املرشوع التجريبي إىل ح
خالل اإلقتصاد الدائري يف األردن وإىل تقليل الضغط عىل مكبات النفايات 
كز هذا املرشوع الذي هو قيد اإلنشاء حالياً  من خالل الفرز من املصدر. س
ن الكربى من خالل منحة قدرها ٤،٠٠٠،٠٠٠  عىل ثالثة أحياء يف أمانة َع
يورو من الوزارة االتحادية للتعاون اإلقتصادي والتنمية. هناك أيضاً مرشوع 
الشاعر لنقل  يتضمن تحس محطة  النفايات، والذي  يخدم إدارة  متوقع 

النفايات.

ة  ر يف تطوير مزرعة طاقة شمسية كب ن الكربى اإلستث ستقود أمانة َع
عىل نطاق الشبكة مع رشكة الكهرباء األردنية املساهمة العامة املحدودة 
ب ٢٠ و ٥٠ ميجاواط. سيعتمد هذا عىل دراسة جدوى لتحديد املواقع 
ن مدينة  ىش هذا مع الهدف اإلسرتاتيجي ١ لخطة عمل َع املناسبة. يت
خرضاء والتي تركز عىل زيادة إمدادات الطاقة املتجددة بنسبة ٢٥٪ بحلول 
عام ٢٠٣٥ لتحس تنوع الطاقة واالستقاللية واملنعة. ترتاوح تكلفة هذه 
ب  الرشاكة  من  بتمويل  يورو   ٦٥،٠٠٠،٠٠٠  -  ٢٦،٠٠٠،٠٠٠ ب  املبادرة 
الدولية،  املالية  واملؤسسات  األمانة،  وميزانية  والخاص،  العام  القطاع 
ة.  الفق للمجتمعات  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  للطاقة  األرد  والصندوق 

وسنة االنتهاء املتوقعة هي عام ٢٠٢٦.

تركيب  إىل   GAM LED ن  َع أمانة  مرشوع  يهدف  ذلك،  إىل  باإلضافة 
هذا  سيحل  للطاقة.  موفر  الشوارع  إلنارة  حل  وإدارة  وصيانة  وتشغيل 
صابيح  الحالية  الشوارع  إنارة  أنظمة  من  محل حوايل ٢٥،٠٠٠  املرشوع 
إنارة  موفرة للطاقة (LED)، باإلضافة إىل نظام املراقبة ومركز التحكم يف 
ويلها من  ويتم  يورو  املبادرة ١٨،٥٠٠،٠٠٠  تكلفة هذه  تقدر  الشوارع. 
ن الكربى من قبل البنك األورو  خالل اإلقراض السيادي الفرعي ألمانة َع

مستوى املدينة٩٦



ن مدينة خرضاء، فإن الجدول  ر والتنمية. وفًقا لخطة عمل َع إلعادة اإلع
الزمني للمرشوع هو ما ب ٢٠٢١-٢٠٢٤ .

تنفيذه  تم  الذي  الذكية،  والبطاريات  العدادات  مرشوع  ويل  يشمل 
العدادات  هو  األول  عنرصين:  األردنية،  الكهرباء  رشكة  مع  بالرشاكة 
املحدودة  العامة  املساهمة  األردنية  الكهرباء  رشكة  قامت  حيث  الذكية 
 ١٥٠،٠٠٠ نرش  إىل  وتهدف  ١٧٠،٠٠٠عداد،  من  يقرب  ما  برتكيب  بالفعل 
ر  القادمة. والثا هو اإلستث عداد ذ سنوياً عىل مدى السنوات األربع 
وزيادة سعة  الشبكة  االستقرار يف  لتحقيق  البطاريات  تخزين  يف وحدات 
تخطط  املوزعة.  اإلضافية  الكهروضوئية  الطاقة  أنظمة  إلستيعاب  طاقتها 
ر يف البطاريات  رشكة الكهرباء األردنية املساهمة العامة املحدودة لإلستث
ة بسعة تخزين لكل بطارية ١٠ ميجاوات يف الساعة تقريباً. الوكاالت  الصغ
املانحة هي صندوق التكيف التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
 ، العاملية  البيئة  ملرفق  التابع  املناخي  ر  اإلستث وصندوق   ، املناخ   تغ 
والربنامج التجريبي للصمود مع تغ املناخ الذي تبلغ تكلفته ٢٢،٠٠٠،٠٠٠ 
ن مدينة خرضاء أن الجدول الزمني للمرشوع  يورو. وتقدر خطة عمل َع

سيكون من ٢٠٢١-٢٠٢٣.

عالوًة عىل ذلك، يسعى مرشوع توسيع نظام اسرتداد غاز املكب الحايل  إىل 
تصميم وبناء نظام خلية رقم ٤ للغاز الحيوي وتوصيله بالنظام الحايل أثناء 
ر والتنمية بتكلفة  التشغيل. املرشوع ممول من البنك األورو إلعادة اإلع

قدرها ٦،٤٨٤،٥٨٦ يورو، ومن املتوقع أن يكتمل يف عام ٢٠٢١.

املناخ  ويف الوقت نفسه، تشمل املشاريع املحتملة األخرى املتعلقة بتغ 
الصحي،  والرصف  املياه  إىل شبكات  الوصول  وتوسيع  تحس  واالستدامة: 
تطوير  عن  فضالً  الرصيفة،  ة  لبح الطبيعة  من  املستمدة  الحلول  وتنفيذ 
الخرضاء  املساحات  يف  التوسع  يف  ر  واإلستث مستدامة،  ترفيهية  منطقة 
ن. ة يف َع وتحس التنمية التشاركية للبنية التحتية الخرضاء لألحياء الفق

املستدامة (SuDS) يف جميع  الرصف  أنظمة  أسس  بدمج  املدينة  ستقوم 
التصميم  دمج  لدعم  لها  واملخطط  ة  القا عامة  ملكية  اململوكة  املبا 
الحرضي  الدقيق للمياه وأنظمة الرصف املستدامة من خالل مرشوع تعزيز 
املتحدة املستوطنات  األمم  لربنامج  التابع  املفاجئة  الفيضانات  املنعة ضد 
مناسباً  موقعاً   ١٢٠ تحديد  تم  اليابان.  حكومة  ِقبل  من  املمول  البرشية، 
للمشاريع التجريبية يف دراسة تقييم مخاطر الفيضانات وتحديد املخاطر. 
يسعى هذا إىل املساعدة يف تقليل آثار الفيضانات والجفاف، باإلضافة إىل 
املساعدة يف تأم إمدادات مياه أك موثوقية. بالنسبة لعنرص الزراعة يف 
املناطق  يف  الزراعة  عىل  املائية  املوارد  تنمية  أنظمة  الربنامج، سرتكز  هذا 
مخاطر  تقليل  إىل  هذا  يهدف  عام،  بشكل  للجفاف.  واملقاومة  الجافة 
الفيضانات يف املناطق الحيوية بنسبة ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٤٠. تسعى أمانة 
ويل ب ٩،٤٠٠،٠٠٠ - ١٣،٧١٠،٠٠٠ يورو  ن الكربى إىل الحصول عىل  َع

لهذا املرشوع  ب عامي ٢٠٢١ و ٢٠٣٠. ٣٨٧ 

٩٧ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٢٣الشكل   رات البنية التحتية املخطط لها يف مدينة َع إستث

11
ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

رات البنية التحتية املخطط لها إستث

مفتاح الخريطة

باإلضافة إىل ذلك، ضمن إطار مرشوع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
املجتمعات  منعة  وزيادة  عي  اإلجت االستقرار  «تعزيز  (املوئل)  البرشية 
االك تأثرا من االردني والآلجئ السوري ملواجهة الفيضانات املفاجئة» 
يف  املفاجئة  الفياضانات  حدة  من  للتخفيف  ريادي  مرشوع  تنفيذ  يتم   ،
غرب وسط  كيلومرتات جنوب   ٣ بعد حوايل  عىل  األخرض،  الزهور  مثلث 
ن. وهو مبني عىل فكرة احتجاز مياه األمطار ويتكون من آليت  مدينة َع
: خزان خرسا تحت األرض (~ ٥٠٠ م٢) ومنطقة احتفاظ حيوي  رئيسيت
الرصف  طرق  من  استدامة  أك  املقرتحة  األنظمة  تعترب  م٢).   ٢٠٠٠  ~)
لجريان  الضارة  اآلثار  من  العديد  تخفف  أن  املمكن  من  ألنها  التقليدية 
مياه األمطار عىل البيئة يف املناطق الحرضية. وتبلغ تكلفة املرشوع حوايل 

 . ٤٠٠،٠٠٠ دوالر أمري

هناك أيضا مرشوع آخر محتمل يخدم إدارة مياه األمطار، والذي يتضمن 
تطوير نقل و / أو تخزين املياه لتقليل مخاطر الفيضانات.

مستوى املدينة٩٨
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مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٢٤الشكل   توزيع خدمة الكهرباء يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

شبكة الكهرباء

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٢٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

الخدمات  بشبكات  جيداً  الكربى متصلون  ن  َع أمانة  بشكل عام، سكان 
األساسية، مثل املياه والرصف الصحي ومياه األمطار والكهرباء واالتصاالت. 

ن عىل خدمة الكهرباء، حيث يقدر عدد  يحصل حوايل ٩٩٫٣٪ من سكان َع
بنحو ١٫٢ مليون مشرتك. تستهلك األرس حوايل ٤٦٪  املشرتك يف الخدمة 
من الكهرباء املزودة، تليها الصناعة التي تستهلك ٢٢٪ ، والقطاع التجاري 
الذي يستهلك ١٥٪. ويف الوقت نفسه، فإن ضخ املياه يستهلك ١٥٪ وإنارة 
الشوارع ٢٪. باإلضافة إىل ذلك، تولد مصادر الطاقة املتجددة حوايل ١٥٪ 
من الطاقة املنتجة. يتم توليد ٥٤ جيجا واط / ساعة من الطاقة الكهربائية 
٤ ، الرياح  املائية، وتولد ١٢٣ جيجاواط / ساعة من طاقة  الوحدات  من 
جيجاواط / ساعة من الغاز الحيوي و ٢ جيجاواط /ساعة تولدها الطاقة 

الشمسية. ٣٨٨

مستوى املدينة١٠٠



مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مطار ماركا

ن َع

مخيم جبل 

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

١٠١ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٢٥الشكل   توزيع خدمة املياه يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

شبكة املياه

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٢٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

الخاصة  مياهنا  قبل رشكة  من  ن  َع يف  املياه  أنابيب  شبكة  تشغيل  يتم 
املياه  سلطة  قبل  من  إمداداتها  تنظيم  يتم  والتي  للدولة،  اململوكة 
املياه  بشبكة  متصلة  ن  َع يف  األرس  من   ٪٩٨ من  يقرب  ما  األردنية.٣٨٩ 
سكان  عدد  يف  الحاد  االرتفاع  ألن  نظراً  ذلك،  ومع  باألنابيب.٣٩٠  املنقولة 
املياه بنسبة ٤٠٪،٣٩١ حيث يقدر  املدينة قد ساهم يف زيادة الطلب عىل 
ن الكربى بنحو ٧٢٫٧٥ لرتاً يومياً للفرد،٣٩٢ فإن  استهالك املياه يف أمانة َع
 . إنقطاع اإلمدادات يقلل بشكل كب من قيمة هذه الخدمة للمستهلك
النصف  قدار  األسبوعية  اإلمدادات  فرتات  انخفضت   ،٢٠٠٥ عام  منذ 
تقريباً ٣٩٣ إىل متوسط سنوي قدره ٣٧٫١٥ ساعة يف األسبوع من إمدادات 

املياه املستمرة لكل أرسة (ساعة / أسبوع).٣٩٤

للتعامل مع النقص وانقطاع إمدادات املياه، غالباً ما تقوم األرس بتخزين 
السطح  عىل  مياه  خزانات  باقتناء  األرس  معظم  تقوم  خزانات.  يف  املياه 
الدخل  ٣ لألرس ذات  توسط سعة ٣٫١٢ م  السفلية،  الطوابق  يف  وأحياناً 
إىل ذلك،  باإلضافة  املرتفع.٣٩٥  الدخل  ٣ لألرس ذات  م  و ١٦٫٢٤  املنخفض 

تش التقديرات إىل أن ٣٧٪ من املياه أصبحت بدون عائد.٣٩٦

ن مقابل املياه املنقولة باألنابيب ومياه  عالوًة عىل ذلك، تدفع األرس يف َع
الرصف الصحي وفقاً لتعرفة الفئات املتزايدة، والتي تتكون من رسوم لكل 
وحدة متزايدة خطوة بخطوة ورسوم ثابتة لفئات كميات مختلفة.٣٩٧ تبلغ 
تكاليف كمية إمدادات املياه عرب األنابيب والترصيف حوايل ١ ٪ إىل ١٫٥
من  املحتملة،  الصحية  املخاطر  بسبب  ذلك،  ومع  األرسة.٣٩٨  دخل  من   ٪
تنع الكث من السكان عن إستخدام املياه املنقولة باألنابيب  املرجح أن 
ألغراض الرشب.٣٩٩ ويف الوقت نفسه، غالباً ما تشمل مصادر املياه البديلة 
ملء املخزون املنزيل باملياه من مشغيل الصهاريج الخاصة، أو رشاء زجاجات 
املياه، أو تنقية املياه املنقولة باألنابيب أو  ١٠-٢٠ لرتاً من محالت توزيع 

الصهاريج أو رشاء زجاجات مياه بسعة ١ إىل ٢ لرت من املتاجر.٤٠٠

مستوى املدينة١٠٢



مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مطار ماركا

ن َع

مخيم جبل 

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

١٠٣ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٢٦الشكل   توزيع خدمة الرصف الصحي يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

شبكة الرصف الصحي

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٢٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

مكب الغباوي الصحي

سكان  من   ٪٧٩٫٤ لـ  يقدر  ا  العادمة  املياه  جمع  خدمات  تقديم  يتم 
ن الكربى، مع وجود أدلة تش إىل أن أولئك الذين ال يستطيعون  أمانة َع
الخاصة  اآلبار  يستخدمون  باألنابيب  الصحي  الرصف  شبكة  إىل  الوصول 

بتجميع مياه الرصف الصحي عوضاً عن ذلك.٤٠١

ن الكربى مسؤولة عن تنفيذ جميع عمليات إدارة النفايات داخل  أمانة َع
حدودها،٤٠٢ ويتم تقديم خدمات جمع النفايات الصلبة البلدية إىل ٩٩٪ 
الكربى  ن  َع أمانة  النفايات يف  إنتاج  كان  السكان.٤٠٣ يف عام ٢٠١٥،  من 
يرتاوح ب ٢،٥٠٠ و ٢،٧٠٠ طن يومياً، ليصل إىل ٣،٠٠٠ طن يومياً يف شهر 
رمضان وخالل احتفاالت العيد.٤٠٤ ومع ذلك، أدى تدفق الآلجئ السوري 
إنتاج  يل  إج يبلغ  يومياً.٤٠٥  النفايات  من  طن   ١،٠٠٠ قدرها  زيادة  إىل 

النفايات الصلبة حالياً ٣٧٩٫٦ كجم / سنة/فرد.٤٠٦

ن الكربى يف ٢٢ منطقة. يتم نقل  تعمل خدمات الجمع اليومية ألمانة َع
ثم  ن،  َع تحويل رشق  محطة  إىل  عام  بشكل  جمعها  تم  التي  النفايات 
٤٠ حوايل  أُحد  منطقة  يف  للنفايات  الغباوي  إىل مكب  شاحنات  نقلها يف 
التي يتم فرزها  البلدية  الصلبة  كم رشق وسط املدينة.٤٠٧ نسبة النفايات 
الورق والزجاج  املثال،  (عىل سبيل  النفايات  وإعادة تدويرها حسب نوع 
٣٪.٤٠٨ بـ  محدودة  واملعادن)  كلوريد  البوليفينيل  وزجاجات  والبطاريات 
الحالية  النفايات  املتبقي ملكبات  االفرتايض  العمر  أن  إىل  التقديرات  تش 

يبلغ ١٦ عاماً قبل أن تصل إىل طاقتها اإلستيعابية.٤٠٩

الطرق يف مواقع  وجدت دراسة أجريت عام ٢٠١٢ أن أك من ٦٠٪ من 
الغزيرة  األمطار  هطول  أثناء  مشاكل  تواجه  ن  َع مدينة  داخل  محددة 

بسبب الظروف السيئة لشبكات الرصف الصحي املوجودة.٤١٠

مستوى املدينة١٠٤



مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مطار ماركا

ن َع

مخيم جبل 

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

١٠٥ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٢٧الشكل   توزيع املرافق العامة يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

شبكة الرصف الصحي

مدرسة حكومية

مدرسة خاصة

نشاط تجاري

مستشفى حكومي

مستشفى خاص

مركز صحي حكومي

مركز صحي تابع لألونروا

املرافق الرتفيهية

املرافق الدينية

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٢٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

املستوى  عىل  ومرافقها  خدماتها  خالل  من  الكربى،  ن  َع أمانة  تسعى 
عي ب السكان مع تشكيل هوية شاملة  سك اإلجت ن الت املحيل، إىل ض
للمدينة. من خالل وجود أنشطة مفتوحة يف مبانيها الـ ٢٠٠، والتي تشمل 
/او  الرتفيهية  واملتنزهات  الثقافية  واملراكز  واملكتبات  املجتمعية  املراكز 
ن الكربى خدماتها لجميع املقيم يف  املساحات الخرضاء، تقدم أمانة َع
البلدية خدمات ملموسة مثل تنظيف  باإلضافة إىل ذلك، تقدم  مناطقها. 
الشعبية،  األسواق  البناء،  تصاريح  بالبيئة،  املتعلقة  والجوانب  الشوارع 
التفتيش الصحي وصيانة البنية التحتية الحرضية.٤١١ جميع الخدمات التي 
تقدمها البلدية واألنشطة التي تستهدف املجتمع متاحة للسكان املحلي 

والآلجئ عىل حٍد سواء.

ن الكربى خطوات محددة ملعالجة القضايا املتعلقة  ك اتخذت أمانة َع
. لذلك،  العيش لآلجئ األساسية وسبل  الخدمات  املهاجرين عىل  بحصول 
املعونة  ت  منظ رعاية  تحت  واملدارة  املمولة  الربامج  يف  تشارك  فهي 
للتنمية  السويرسية  الوكالة  و   ، األورو االتحاد  مثل  والدولية،  الحكومية 
ها.  والتعاون، و لجنة اإلنقاذ الدولية، والوكالة األملانية للتعاون الدويل وغ

تُظهر الخريطة التوزيع املكا للمرافق العامة داخل الحدود اإلدارية ألمانة 
ا يف ذلك املرافق التعليمية، و الصحية، و الدينية، التجارية  ن الكربى  َع

والرتفيهية.

من الواضح أن توافر املرافق العامة يتبع املناطق املأهولة بالسكان.  ترتكز 
الكثافة  مع  يتوافق  وهذا  املدينة،  وسط  يف  كب  بشكل  العامة  املرافق 
ن الكربى. السكانية العالية هناك، وتقل كل تحركت نحو أطراف مدينة َع

الطبوغرافية  القادمة تم تجاهل  الصفحات  أنه يف  وتجدر اإلشارة هنا إىل 
العامة،  املرافق  الذي تم إجراؤه عىل مختلف  الطرق  تحليل شبكة  خالل 
ن بها انحدارات أقل من ١٥ درجة م  ألن ٩٢٫٣٪ من الطرق يف مدينة َع

. يعني أن ليس لها تأث كب عىل تحليل إمكانية الوصول املكا

مستوى املدينة١٠٦



مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مخيم جبل مطار ماركا

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

١٠٧ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٢٨الشكل   توزيع املرافق الصحية يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

مستشفى حكومي

مستشفى خاص

مركز صحي حكومي

مركز صحي تابع لألونروا

مفتاح الخريطة

١٥ دقيقة من مركز الخدمة

٣٠ دقيقة من مركز الخدمة

ًا عىل األقدام الوصولية س

تلك األردن نظام رعاية صحية متقدًما، حيث تم تصنيفه من قبل البنك 
ب  ومن  املنطقة  يف  الصحية  الرعاية  لخدمات  األول  املزود  بأنه  الدويل 
أك  من  برز األردن كواحد   ، السن مر  .٤١٢ عىل  العا األوائل يف  الخمسة 
رسيع  بشكل  ويكتسب  العالجية،  للسياحة  املنطقة  يف  املرغوبة  املواقع 
بسبب  ميسورة.٤١٣  وبتكلفة  الجودة  عالية  الصحية  للرعاية  دولية  سمعة 
ة يف املناخ السيايس يف الرشق األوسط، قبل األردن تدفق  التحوالت األخ
، إىل زيادة  الآلجئ وقد أدى ذلك، إىل جانب زيادة عدد السكان املحلي
ة يف الطلب عىل املستشفيات، باإلضافة إىل الطلب عىل البنية التحتية  كب
والخدمات الصحية املناسبة واملستدامة بشكل عام.٤١٤ ينقسم نظام الرعاية 
الصحية يف البالد بشكل أسايس ب املؤسسات العامة والخاصة. يوفر القطاع 
الخدمات  توفر  بين  الدولة،  يف  املستشفيات  العام ٣٧٪ من جميع أرسّة 
الطبية امللكية العسكرية ٢٤٪ من األرسّة، والقطاع الخاص يوفر ٣٦٪ من 
للمرىض  خدماتها  تقدم  األردن  يف  مستشفى   ١١٧ حالياً  يوجد  األرسّة.٤١٥ 
. هناك ٦٩ مستشفى خاصاً، ٣١ مستشفى حكومياً،  األردني وغ األردني

٤١٦. ١٥ مستشفى للخدمات الطبية امللكية ومستشفي جامعي

الرعاية  من  كب  جزء  توف  يتم  والخاص،  العام  القطاع  إىل  باإلضافة 
، من خالل الربامج التي تقودها األمم  الصحية يف األردن، وتحديداً لآلجئ
املهيمن  املزود  هي  األونروا  الحكومية.  غ  اإلنسانية  والوكاالت  املتحدة 
صحية  رعاية  توفر  فهي   . الفلسطيني لآلجئ  األولية  الصحية  للرعاية 
وقائية مجانية أو مدعومة بشكل كب و خدمات طبية عالجية محدودة 
ت  مخي وخارج  داخل  املوجودة  الصحية  مراكزها  يف  للمستفيدين 
تحيل  الصحة،  وزارة  مع  اتفاقية  وجب  ذلك،  عىل  عالوًة   ٤١٧. الآلجئ
من  جزءاً  وتغطي  العالج  لتلقي  العامة  املستشفيات  إىل  املرىض  األونروا 
تكلفة بعض الحاالت إىل املستشفيات للرعاية الداخلية للمرىض.٤١٨ عالوًة 
عىل ذلك، تواصل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الآلجئ ، جنبًا 
إىل جنب مع الرشكاء يف مجال الصحة، دعم الحصول عىل خدمات الرعاية 
ت  الصحية األولية والثانوية و الثالثية  لجميع الآلجئ اآلخرين يف املخي
واملناطق الحرضية من خالل نظام اإلحالة وبرنامج النقد مقابل الصحة.٤١٩
املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  تدعمها  التي  الصحية  الخدمات  تتوفر 
بإستثناء  الآلجئ  من  الضعيفة  الفئات  لجميع  مجانًا  الآلجئ  لشؤون 

٤٢٠. الفلسطيني

األردنية  الصحة  وزارة  قدمت   ،٢٠١٤ عام  أواخر  حتى  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املفوضية  لدى  املسجل  السوري  الآلجئ  لجميع  مجانية  صحية  رعاية 
ا عىل نظام الرعاية  السامية لألمم املتحدة لشؤون الآلجئ م شكل عبئا كب
جديدة  سياسة  عن  األردنية  الحكومة  أعلنت  ذلك،  عىل  رداً  الصحية.٤٢١ 
للحصول عىل الخدمات الصحية يف أوائل عام ٢٠١٨، م قلل من مستوى 
ت عىل الخدمات الصحية، حيث طُلب  حصول جميع الآلجئ خارج املخي
من الآلجئ دفع ٨٠٪ من السعر الكامل لألجانب يف مرافق وزارة الصحة 
ثل ٢-٥ أضعاف زيادة يف أسعار الخدمة).٤٢٣,٤٢٢ تسببت السياسة  (وهذا 
ة لجميع  الجديدة واالرتفاع الهائل يف تكلفة الخدمات الصحية يف معاناة كب
ت. وقد أثر ذلك عىل الوصولية إىل  الآلجئ الذين يعيشون خارج املخي
اط اإلستخدام ب الآلجئ يف املناطق الحرضية.   مرافق الرعاية الصحية وأ
كان التأث عىل الفئات األقل قدرة من الآلجئ السوري هو األشد، حيث 
األدوية  أن   ٪٩ وأفاد  الصحية،  الرعاية  عىل  األرس   من   ٪٦٩ حصول  قلل 
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نطاق تأث الخدمة

وأك من ٥٣٪ من  ديونها،  األرس زادت  من  و ١٧٪  الثمن،  باهظة  كانت 
الصحية.٤٢٤ املستلزمات  عىل  نفقاتهم  من   ٪١٠ من  أك  أنفقوا  السوري 
عىل  السوري  الآلجئ  حصول  األردنية  الحكومة  أعادت   ،٢٠١٩ عام  يف 
ديد هذه يف عام ٢٠٢٠، لجميع  الرعاية الصحية العامة املدعومة.٤٢٥ تم 
طالبي اللجوء والآلجئ غ السوري يف جميع أنحاء األردن.٤٢٦ وبناء عىل 
ذلك، تتوفر خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية وبعض الثالثية لجميع 
الآلجئ املسجل من جميع الجنسيات، بأسعار تقديم الخدمات لألردني 
غ املؤمن عليهم يف مراكز الصحة العامة واملستشفيات الحكومية.٤٢٧ عادة 
ما تعترب األجور التي يدفعها األردني غ املؤمن عليهم يف متناول الفئات 

غ املتأثرة ملستويات الرعاية الثانوية و الثالثية.٤٢٨

اململكة  سكان  يل  إج من   ٪٥٦ حوايل  فإن   ، سكا تعداد  آخر  عىل  بناًء 
مؤمن عليهم.٤٢٩ غالبية األردني لديهم تأم يف القطاع العام، يف ح أن 
أو عسكرية. ومع  أو جامعية  مصادر خاصة  من  بالتأم  مغطي  البقية 
ذلك، هناك تباين كب ب منطقة وأخرى للسكان يف التأم الصحي، حيث 
ن عام ٢٠١٥ أقل نسبة من السكان املشمول بالتأم  سجلت محافظة َع
الصحي، بنسبة ٤١٫٢٪ أقل بكث من املتوسط الوطني.٤٣٠ عالوًة عىل ذلك، 
وس  كوفيد-١٩، وبناء عىل أحدث  التطعيم ضد ف عدالت  في يتعلق 
اإلحصائيات من تقارير وزارة الصحة، قدم األردن ما يقرب من ٨ مالي 
يقرب من  ما  تطعيم  تم  جرعة من لقاحات كوفيد-١٩ حتى اآلن، حيث 
٣٧٫٣٪ من سكان البالد بشكل كامل بجرعت و ٤١٫٢٪ بجرعة واحدة.٤٣١
باإلضافة إىل ذلك، بناًء عىل بيانات من وزارة الصحة واملركز الوطني لألمن 
وإدارة األزمات، قدرت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الآلجئ أنه 
إعتباًرا من نهاية أكتوبر ٢٠٢١، تم تطعيم ٣٣٪ من الآلجئ السوري الذين 

ت ضد  كوفيد-١٩. ٤٣٢ يعيشون خارج املخي

ن الكربى ٥ مستشفيات عامة، اثنان  عىل مستوى املدينة، يوجد يف أمانة َع
منها متخصصان (مستشفى لألمراض النفسية ومركز واحد لعالج اإلدمان)، 
صحي  ومركزين  العامة  للصحة  مركزًا   ٦٧ و  عسكرية،  مستشفيات   ٣ و 
تابع لألونروا، موزع يف جميع أحياء املدينة. ويبلغ متوسط عدد أرسّة 
ن الكربى هو ١٨٠ رسيرًا.  املستشفيات لكل ١٠٠،٠٠٠ من سكان أمانة َع
واملراكز  والخاصة  العامة  للمستشفيات  املكا  التوزيع  الخريطة  تعرض 
كن ل ٤٧٫٣٪ من سكان أمانة  ن الكربى. و الصحية املوجودة يف أمانة َع
يف  العامة  الصحة  ومراكز  العامة  املستشفيات  إىل  الوصول  الكربى  ن  َع
كنهم الوصول إليها  ًا عىل األقدام، يف ح أن ٨٦٫٩٪  غضون ١٥ دقيقة س

ًا عىل األقدام. يف غضون ٣٠ دقيقة س
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ًا عىل األقدام الوصولية س

يف األردن، عادة ما تشمل املبا يف  املناطق متعددة اإلستخدامات مرافق 
التجارية يف الطوابق األرضية. لذلك، تم أخذ  املناطق متعددة  الخدمات 

اإلستخدامات يف اإلعتبار عند تحليل الوصول إىل األنشطة التجارية.

الكربى  ن  َع أمانة  داخل  لألرايض  املتعدد  و  التجاري  اإلستخدام  يقترص 
ل التجارية  عىل ٢٫٨٪. ك هو موضح يف الخريطة، وتظهر األنشطة واألع
بشكل أك وضوحاً يف املناطق املحيطة بوسط املدينة وعىل طول الطرق 
التجارية  الوصول  إمكانية  لخريطة  وفقاً  و  ذلك،  عىل  وبناًء  الرئيسية. 
الكربى،  ن  َع أمانة  الصادر عن  املدينة»  «األداء ومنعة  يف تقرير  الواردة 
الطرق  الخدمات التجارية تكون أك عىل طول  الوصول إىل  فإن إمكانية 
الرئيسية ويف منطقة وسط املدينة، وتنخفض عند التحرك  بعيداً. املناطق 
األنشطة  إىل  الوصول  فإن  لية مخدومة جيدا، ومع ذلك،  والش الجنوبية 
ن الكربى، ويرجع ذلك إىل الكثافة  التجارية محدود للغاية يف رشق أمانة َع
السكانية املنخفضة للغاية. ك أن  إمكانية الوصول إىل الخدمات التجارية 
العاصمة محدود، ومع ذلك، وفًقا للخريطة،  فإن املنطقة  يف غرب أمانة 

الغربية املأهولة تتمتع بوصولية جيدة.

استناداً إىل تحليل مؤرش أهداف التنمية املستدامة للوصول إىل الخدمات 
اً عىل األقدام، فإن ٧٨٫٩٪ و ٩٧٪ من  العامة يف غضون ١٥ و ٣٠ دقيقة س
كنهم الوصول إىل األنشطة التجارية يف غضون  ن الكربى  سكان أمانة َع
اً عىل األقدام، عىل التوايل. عالوًة  اً عىل األقدام و ٣٠ دقيقة س ١٥ دقيقة س
عىل ذلك، تش املعاي املحلية إىل أن نصف قطر نطاق املنطقة املخدومة 
(مسافة امليش) لألنشطة التجارية هو ٥٠٠ مرت. وعليه، فإن ٩٣٫٥٪ (٣٣٨٫٣
ن الكربى مخدومة بالكامل باألنشطة  كم٢) من املنطقة الحرضية ألمانة َع

التجارية، بين ٦٫٥٪ (٢٣٫٥ كم٢) ال تغطيها املنشآت التجارية.
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من  كب  عدد  األردن  يف  يوجد   ، العامة  اإلحصاءات  دائرة  لبيانات  وفًقا 
رهم  السكان يف سن الدراسة، حيث أن هناك ١٫٨ مليون طفل ترتاوح أع
األردنيون  األطفال  ويشكل   ٤٣٣  .٢٠١٧ عام  نهاية  حتى  عاًما   ١٥ و   ٦ ب 
األغلبية بنسبة ٨٤٪، يف ح تبلغ نسبة األطفال السوري ١٠٪ والجنسيات 
ضمن  اململكة  سكان  من   ٪٣٦ يقطن  ذلك،  إىل  باإلضافة   ٦٪.٤٣٤ األخرى 

ن.٤٣٥ الفئات العمرية الواقعة بسن الدراسة يف محافظة َع

مع دخول الرصاع السوري عامه العارش، يواجه األطفال السوريون الآلجئون 
يف األردن عقبات يف التعليم تزداد حدتها مع تقدمهم يف التعليم الثانوي. 
تشمل العوامل الرئيسية التي تساهم يف انخفاض التحاق الآلجئ السوري 
بالتعليم يف األردن الفقر، و نقص وسائل النقل ميسورة التكلفة واآلمنة، و 
، و انخفاض قيمة التعليم  تد جودة التعليم يف املدارس لألطفال السوري
املستمر لآلجئ السوري بالنظر إىل فرصهم املهنية املحدودة. يف األردن، 
و العوائق اإلدارية التي تحول دون االلتحاق باملدارس، و فضالً عن ذلك، 
لتخفيف  الخاصة.٤٣٦  اإلحتياجات  ذوي  لألطفال  التسهيالت  إىل  االفتقار 
العبء عن املدارس املكتظة يف املناطق التي ترتكز فيها العائالت السورية، 
سهلت وزارة الرتبية والتعليم نظام الفرتت يف املدارس األردنية إلستيعاب 
ة من األطفال الآلجئ الذين يرغبون يف مواصلة تعليمهم.٤٣٧ األعداد الكب

يتكون التعليم األسايس يف األردن من ١٠ سنوات من التعليم اإللزامي للطالب 
من سن ٦ حتى ١٦ سنة. وهذا التعليم مجا للطالب يف املدارس الحكومية 
وتويص به وزارة الرتبية والتعليم. بشكل عام، يتكون نظام التعليم األرد 
األسايس  التعليم  من  سنوات   ١٠ و  املدريس،  قبل  التعليم  من  سنت  من 
عالوًة عىل  املهني.٤٣٨  أو  ي  األكاد الثانوي  التعليم  من  وسنت  اإللزامي، 
ذلك، تصنف املدارس يف األردن بشكل أسايس إىل مدارس خاصة وحكومية. 

ستوى تعليمي عاٍل، فأول جامعة أردنية هي  ن الكربى  تتمتع أمانة َع
فهي  ذلك،  عالوًة عىل   .١٩٦٢ ن عام  َع يف  تأسست  األردنية»  «الجامعة 
ية امللكية لفنون  ية املتخصصة مثل؛ األكاد تشمل غالبية املعاهد األكاد
ان املد  ية األردنية للموسيقى وكلية امللكة نور الفنية للط الطهي، األكاد

ها.  وغ

ك هو موضح يف الخريطة، ترتكز املرافق التعليمية بشكل كب يف املناطق 
املحيطة بوسط املدينة، وتنخفض كل خرجت منها. ومع ذلك، من الواضح 
أن جميع املناطق مخدومة باملرافق التعليمية. يوجد يف املنطقة الرشقية 
املرافق  من  متناسب  غ  نحو  وعىل  أقل  عدد  الكربى  ن  َع أمانة  من 
إىل  يُعزى  هذا  ولكن  إليها،  الوصول  إمكانية  انخفاض  وبالتايل  التعليمية، 
من  ذلك،  عىل  عالوًة  املبنية.  املنطقة  وقلة  املنخفضة  السكانية  الكثافة 
تقيم  حيث  ن  َع غرب  يقع  الخاصة  املدارس  من  أكرب  عدًدا  أن  الواضح 
النسبة األكرب من ذوي الدخل املرتفع عموماً، يف ح أن املدارس الحكومية 

متاحة أك يف الرشق.

يش  خاصة.  مدرسة   ٥٦١ و  حكومية  مدرسة   ٦٦٠ ن  َع أمانة  يف  يوجد 
ن  تحليل شبكة الطرق الذي تم إجراؤه عىل املدارس الحكومية يف أمانة َع
الحكومية  كنهم الوصول إىل املدارس  الكربى إىل أن ٨٥٫٨٪ من السكان 
كنهم الوصول  ًا عىل األقدام، يف ح أن ٩٨٫٣٪  يف غضون ١٥ دقيقة س
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١٥ دقيقة من مركز الخدمة

٣٠ دقيقة من مركز الخدمة

ًا عىل األقدام الوصولية س

املعاي املحلية،٤٣٩ بناًء عىل  ًا عىل األقدام.  س إليها يف غضون ٣٠ دقيقة 
هو  والثانوية،  االبتدائية  الحكومية  للمدارس  الخدمة  منطقة  نطاق  فإن 
اإلعتبار  يف  الخاصة  املدارس  أخذ  يتم  التوايل.   عىل  كيلومرتات   ٥ و   ٣
ك  تكاليفها.  تحمل  يستطيعون  ال  السكان  غالبية  ألن  التحليل،  هذا  يف 
ن الكربى مخدومة جيدا  وجد التحليل، من الناحية املكانية، أن أمانة َع

باملدارس الحكومية.

مستوى املدينة١١٦



مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مخيم جبل مطار ماركا

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

١١٧ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٣٣الشكل   توزيع املرافق الرتفيهية يف مدينة َع

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

الحدائق الفاعلة

ل األرايض كحدائق (غ املستغلة) فئة إستع

مفتاح الخريطة

١٥ دقيقة من مركز الخدمة

٣٠ دقيقة من مركز الخدمة

ًا عىل األقدام الوصولية س

واملدن  البلديات  من  العديد  يف  تحديًا  العامة  الحدائق  توفر  ندرة  تُعترب 
ن الكربى ليست إستثناء. األردنية، و أمانة َع

والتي  املفتوحة،  الخرضاء  واملساحات  الحدائق  إىل  ن  َع مدينة  تفتقر 
ن  تقترص عىل ٢٫٥ م٢ من مساحة الحدائق للفرد.٤٤٠  وفقاً لخطة عمل َع
الحدود  الخرضاء ضمن  املساحات   / الفراغات  نسبة  تبلغ  مدينة خرضاء، 
حوايل  تبلغ  لية  إج ساحة  عامة  حديقة   ١٨٩ يوجد   .٪٣٫٦٧ الحرضية 
٨٫٦٩٤ كم٢ داخل حدود األمانة.٤٤١ ومع ذلك، تقترص هذه الحدائق عىل 
ن الكربى. من بعض األحياء التي  ٩٢ حيًا فقط من ب ٢٢٠ حيًا يف أمانة َع
، األم الحس بن عبد  ال يوجد فيها حدائق عامة األرشفية، الشهيد الجنو

الله وع غزال.

لنقص  الرئييس  كاملحرك  األرايض  ل  إستع الكربى  ن  َع أمانة  تحدد 
املساحات الخرضاء واآلثار الضارة عىل التنوع البيولوجي. يف الوقت الحايل، 
ل األرايض من أجل التوسع الحرضي الرسيع والنمو السكا  يعطى إستع
توجد  وال  الحالية،  الخرضاء  املساحات  وتحس  ية  ح من  أك  األولوية 
متطلبات ملزمة قانونياً يف سياسة التنمية تتعلق بإدراج املساحات الخرضاء 
تحس  الكربى  ن  َع أمانة  حددت  ة.  القا أو  الجديدة  التطورات  يف 
ا من األرايض  التخطيط املكا كأولوية عالية ، ومع ذلك، هناك عددا كب

ن والتي تساهم يف املساحات املفتوحة غ الرسمية.٤٤٢ الشاغرة يف َع

التنمية  أهداف  مؤرش  تحليل  إىل  واستناداً  الخريطة  يف  موضح  هو  ك 
ًا عىل األقدام،  املستدامة للخدمات العامة يف غضون ١٥ و ٣٠ دقيقة س
الحدائق  إىل  الوصول  كنهم  الكربى  ن  َع أمانة  سكان  من   ٪٧٢٫٥ فإن 
كنهم الوصول  ًا عىل األقدام، بين ٩٢٫٨٪  العامة يف غضون ١٥ دقيقة س

ا عىل األقدام.  إليها يف غضون ٣٠- دقيقة س

مستوى املدينة١١٨



مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مخيم جبل مطار ماركا

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

١١٩ ن الحرضي ملف ع



٪٨٨
اإليرادات الذاتية ، 

١٦٨,٢٤٧,١٨٧

٪٨

٪١

٪١
٪٢

عائدات الوقود 

األحفوري / 

ترخيص الرشكات ، 

١٥,٥٠٠,٠٠٠

املنح ٢,٤٥٤,٣٧٩

ت وزارة األشغال العامة يف  مساه

إنشاء الجسور واألنفاق ٣٫٣٩٢,٨٩٧

رات  ايرادات اإلستث

٧٩٣٫٤٠٤

ن الكربى حسب املصدر (بالدينار) يل إيرادات أمانة َع النسبة املئوية إلج
ن الكربى ٢٠١٩-٢٠٢٣ املصدر: تقرير امليزانية العامة السنوي ألمانة َع

ن الكربى لعام ٢٠٢٠ مصنفة حسب املصدر يل إيرادات أمانة َع إج
ن الكربى ٢٠١٩-٢٠٢٣ املصدر: تقرير امليزانية العامة السنوي ألمانة َع

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠
٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

(املتوقع)

٢٠٢٢

(املتوقع)

٢٠٢٣

(املتوقع)

اإليرادات الذاتية

ت وزارة األشغال العامة يف بناء الجسور واألنفاق مساه
منح

رات اإليرادات املتأتية من اإلستث

عائدات الوقود األحفوري / ترخيص الرشكات العقارات املسرتدة (استحواذات العبديل)

الكربى هيئة مستقلة ال تخضع لسلطة وزارة اإلدارة املحلية،  ن  أمانة َع
وترفع تقاريرها مبارشة إىل رئيس الوزراء. وعىل هذا النحو، فإن مدير مدينة 
السنوية، والتي يتحمل املجلس  ن الكربى مسؤول عن إعداد امليزانية  َع
دها من قبل رئيس الوزراء. يف عام ٢٠١٦،  مسؤولية املوافقة عليها وإعت
ن الكربى تعادل جميع البلديات األخرى مجتمعة،  كانت ميزانية أمانة َع
وهي ٣٢٠ مليون دينار مقابل ٣٨٠ مليون دينار.٤٤٣ يُقدر األثر املايل لتدفق 
ن ب عامي ٢٠١١ و ٢٠١٥ بنحو ٢٫٥ مليار دوالر  عدد املهاجرين يف َع
واملناطق  الكربى  ن  َع أمانة  ب  مبارشة  مالية  عالقات  توجد  ال  سنوياً. 
ن الكربى يف غياب  الواقعة داخلها.٤٤٤ تستمر عملية إعداد ميزانية أمانة َع
املالية  السنوات  من  سنة  كل  يف  األردنية.  الحكومة  من  زمني  جدول  أي 
الثالث املاضية،  يتم استالم املدفوعات بشكل متساٍو أو منهجي.٤٤٥ لدى 
ن الكربى إلجراء عمليات تدقيق  ديوان املحاسبة فريق مقيم يف أمانة َع
نفقات  من  يزيد عن ١٠٠٪  ملا  تدقيق مسبقة  وتجري عمليات  مستمرة. 

ن الكربى ، و ٧٠٪ من اإليرادات (خاصة رسوم تراخيص البناء)،  أمانة َع
عملية  من  اإلنسحاب  بدأ  فقد  ذلك،  األخرى. ومع  اإليرادات  من  و ١٥٪ 
للتدقيق  الحكومة  تعزيز  جانب  إىل  سنوات،  بضع  منذ  املسبق  التدقيق 
الداخيل يف الهيئات العامة. عىل هذا النحو، من املتوقع أن ينسحب ديوان 
املحاسبة بشكل تدريجي وبالكامل من عمليات التدقيق السابقة يف املزيد 
ن الكربى  ن الكربى. ال تقدم أمانة َع ا يف ذلك أمانة َع من املؤسسات، 
أن  من  الرغم  وعىل  ملراجعتها.  املحاسبة  ديوان  إىل  سنوية  مالية  بيانات 
ن الكربى تعمل كسلطة ترشيعية خاصة بها فإن املجلس ال يقوم  أمانة َع
بأي تدقيق لتقارير ديوان املحاسبة. يراجع الربملان تقرير التدقيق السنوي 
ويعقد  الكربى  ن  َع أمانة  يف  خاص  قسم  لديه  الذي  املحاسبة،  لديوان 

ع عامة. جلسات است

ن الكربى بحشد األموال ملشاريع البنية التحتية من خالل  تقوم أمانة َع
قنوات مختلفة. من حيث اإليرادات البلدية، فإن ٨٨٪ تم إنتاجها ذاتياً يف 
ن الكربى سبعة مصادر دخل رئيسية ذاتية  عام ٢٠٢٠. ٤٤٦ لدى أمانة َع
رات، واملنح  تشمل رضائب املمتلكات، والرسوم والغرامات، وعوائد اإلستث
عىل  والفوائد  األجانب،  الرشكاء  من  املقدمة  واملنح  املركزية،  الحكومية 
رات النقدية والدخل من بيع األرايض وعقود إيجار املمتلكات.٤٤٧  اإلستث
تدار اإليرادات من الرضائب من قبل دائرة رضيبة الدخل واملبيعات  ودائرة 
األرايض واملساحة املسؤولة عن رضائب املمتلكات، وجميعها ترسل التقارير 

لوزير املالية. 

تتم إدارة عملية تحصيل الرضائب من قبل إدارة تحصيل اإليرادات داخل 
ن الكربى، والتي تقدم تقاريرها إىل نائب مدير املدينة (مديرية  أمانة َع
تحويلها  ليتم  سنوية  ميزانية  العليا  الحكومة  املالية).٤٤٨ تخصص  الشؤون 
مبارشة إىل البلديات، والتي تأ عادة من عائدات رضيبة الوقود األحفوري 
بنسبة ٨ ٪.٤٤٩ تعترب عملية تخصيص الحكومة املركزية التمويل للمشاريع 
من  متنوعة  جموعة  تتأثر  معقدة  مهمة  البلديات  داخل  لية  الرأس
لية للبلدية. لذلك، قد تتغ الحصة التي  العوامل، مثل القدرة املالية اإلج

مستوى املدينة١٢٠



٢٠٢٣ (املتوقع) ٢٠٢٢ (املتوقع) ٢٠٢١ (املتوقع) ٢٠٢٠ ٢٠١٩ مصادر اإليرادات املالية

٣٠٩,٥٢٠,٨٩١ ٢٩٥,٦١٦,٠٠٠ ٢٧٠,٧٠٧,٠٠٠ ١٦٨,٢٤٧,١٨٧ ٢٤٧,٣٢١,٠٤١ اإليرادات الذاتية

٢,٩٠٠,٠٠٠ ٢,٧٠٠,٠٠٠ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ٧٩٣,٤٠٤ ٢,٦٨١,٠١٥ رات اإليرادات املتأتية من اإلستث

٠ ٠ ٠ ٣,٣٩٢,٨٩٧ ٦,١٨٥,٢٧٤ ت وزارة األشغال العامة يف بناء  مساه

الجسور واألنفاق

٠ ٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ العقارات املسرتدة (استحواذات العبديل)

١٢٤,٣٥٠ ١٧,٨٢٣,٨٣٤ ١٤,٦٢٠,٥٧٧ ٢,٤٥٤,٣٧٩ ١١,٧٣٠,٥٨٥ منح

١٤,٥٠٠,٠٠٠ ١٤,٥٠٠,٠٠٠ ١٤,٥٠٠,٠٠٠ ١٥,٥٠٠,٠٠٠ ٤,٥٠٠,٠٠٠ عائدات الوقود األحفوري / ترخيص الرشكات

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ن الكربى سداد ديون الحكومة ألمانة َع

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ن الكربى سداد التسويات الحكومة ألمانة َع

٣٢٧,٠٤٥,٢٤١ ٣٣٠,٦٣٩,٨٣٤ ٣٠٧,٣٢٧,٥٧٧ ١٩٠,٣٨٧,٨٦٧ ٢٧٢,٤١٧,٩١٥ لية مجموع اإليرادات البلدية السنوية اإلج

٢٠٢٣ (املتوقع) ٢٠٢٢ (املتوقع) ٢٠٢١ (املتوقع) ٢٠٢٠ ٢٠١٩ مصادر النفقات الجارية

١٦٨,٠١٤,٠٠٠ ١٦٣,٨٢٠,٠٠٠ ١٦٤,٢٧٠,٠٠٠ ١٢٥,٠١٠,٥٤١ ١٤٨,٢٠٠,٤٣٤ لة نفقات األجور والع

١٢,٠٢٥,٠٠٠ ١٠,٩٧٠,٠٠٠ ١٣,٥٦٢,٠٠٠ ١٢,٣٠٥,٧٢٧ ٢٤,٦٧٩,٦١١ النفقات التشغيلية

٤٠,٦٤٩,٠٧٠ ٤٢,٩٢٨,٦٧٢ ٤٤,٦٠٧,٢٠٠ ٢٦,٥٢٦,٨١٠ ٣٨,٥١٢,٢٠٥ نفقات أخرى

٢٢٠,٦٨٨,٠٧٠ ٢١٧,٧١٨,٦٧٢ ٢٢٢,٤٣٩,٢٠٠ ١٦٣,٨٤٣,٠٧٨ ٢١١,٣٩٢,٢٥٠ مجموع النفقات البلدية الجارية السنوية

ن  التي تتلقاها أمانة َع املبالغ  تحصل عليها كل بلدية كل عام. تتطابق 
الكربى بشكل عام مع املبالغ املدرجة أصالً يف امليزانية (حوايل ١٥ مليون 
دينار أرد سنويًا يف املتوسط). عىل سبيل املثال، يف عام ٢٠٢١، تم تخصيص 
ن الكربى من هذا النوع  ما مجموعه ١٤،٥٠٠،٠٠٠ دينار أرد ألمانة َع
يل اإليرادات السنوية  ثل ٤٫٧٪ من إج من التحويالت الحكومية. وهذا 
البلديات  الدعم  النوع من  عام، يفيد هذا  الكربى.٤٥٠ بشكل  ن  َع ألمانة 
الخاصة.  إيراداتها  القادرة عىل تحقيق  ة  الكب البلديات  ة بدالً من  الصغ
ا  إىل  اإليرادات  تصنف  الكربى،  ن  َع ألمانة  العامة  امليزانية  حسب 
وزارة  ت  ومساه رات،  اإلستث من  واإليرادات  الذاتيًة،  اإليرادات  فئات. 
املسرتدة،  العقارات  عىل  االستحواذ  وعمليات  واإلسكان،  العامة  األشغال 
واملنح، وعائدات ترخيص الوقود األحفوري / الرشكات، والديون الحكومية 
ن الكربى.٤٥١ عند مقارنة  وتسويات الديون الحكومية املدفوعة ألمانة َع
عام  من  لية  اإلج اإليرادات  يل  بإج األوىل  الفئة  من  الذاتيًة  اإليرادات 
٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٣، نالحظ انخفاًضا بنسبة ٨٨٪ وارتفاًعا قدره ٩٤٪ يف 
اإليرادات  أيًضا بتحصيل  الكربى  ن  الزمني.٤٥٢  تقوم أمانة َع ذلك اإلطار 
ن  نيابة عن املؤسسات األخرى، إما كجزء من املسؤوليات املنوطة بأمانة َع
الكربى أو مقابل رسوم تحصيل محددة مسبًقا (١٥٪ من املبلغ املحصل). 

وهذا ينطبق عىل:

ودائع رضيبة املبيعات (املحولة إىل دائرة الرضائب)• 
ودائع رضيبة الدخل (املحولة إىل دائرة الرضائب)• 
إىل •  (املحولة  ن  َع خارج  للبلديات  املرورية  املخالفات 

بلديات أخرى برسوم ١٥٪)
رضيبة األمالك (املحولة إىل وزارة املالية)• 

رضيبة الرصف الصحي (املحولة إىل وزارة املالية)• 
رسوم الطوابع (املحولة إىل وزارة املالية)• 
بلديات •  إىل  (املحولة  األخرى  للبلديات  األمالك  رضيبة 

أخرى برسوم ١٥٪) 

ن الكربى قادرة عىل الوصول  أما بالنسبة للتمويل الخارجي، فإن أمانة َع
املحلية،  باملساعدات  يتعلق  في  مختلفة.  قنوات  من خالل  التمويل  إىل 
التنمية  مؤسسات  من  التمويل  عىل  الحصول  الكربى  ن  َع ألمانة  كن 
املحلية  التنمية  وصناديق  املحلية،  الحكومية  غ  ت  واملنظ املحلية، 
الكربى  ن  َع أمانة  العامة. تستطيع  املحدودة  املسؤولية  ذات  والرشكات 
ة  األم مؤسسة  مثل  املحلية  البلدية  املنح  من  ويل  عىل  الحصول  أيضاً 
ية البيئة  عالية، ورشكة الفوسفات، ورشكة البوتاس العربية، وصندوق ح
ن الكربى بإمكانية  ، والديوان املل الهاشمي. ك تتمتع أمانة َع األرد
الكربى  ن  َع أمانة  ألن  نظراً  األجنبية.  التنمية  مساعدات  عىل  الحصول 
كنها التواصل  هيئة مستقلة، يسهل لها التعامالت مع املانح األجانب و
والبنوك  الرسمية وكذلك صناديق التنمية  ائية  املساعدات اإل مبارشة مع 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  تفضل  ما  غالبًا  ذلك،  ومع  والوكاالت. 
ذلك يف مرشوع   إليها كعامل مساعد. وقد ظهر  يُنظر  بذلك حيث  القيام 
الباص الرسيع املمول من الوكالة الفرنسية للتنمية  الذي تم بواسطة وزارة 

التخطيط والتعاون الدويل.

الكربى مؤهلة القرتاض األموال من البنوك التجارية. وبسبب  ن  َع أمانة 
ن الكربى من انخفاضاً  ات جائحة كوفيد-١٩ عام ٢٠٢٠، عانت أمانة َع تأث
بنسبة  إيراداتها  يل  أدى ذلك إىل انخفاض يف إج اإليرادات. وقد  اً يف  كب

١٢١ ن الحرضي ملف ع



٢٠٢٣ (املتوقع) ٢٠٢٢ (املتوقع) ٢٠٢١ (املتوقع) ٢٠٢٠ ٢٠١٩ لية ملشاريع التنمية النفقات الرأس

٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ ١,٥٨٠,٤٧٠ ٢٦٧,٤٤٧ ٦٧٢,٧٤٦ دراسات الجدوى واالستشارات

٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٢,٥٦٠,٠٠٠ ٤٣,٠٨٩,٨٧٨ ٢٨,٢٤٤,٩٥٩ ٤٦,٧٩٣,٠٣١ مشاريع البنية التحتية (إنشاء الجدران االستنادية ، 

واألرصفة ، والقنوات ، والشوارع ، إلخ)

١٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ١٥,٧٥٢,٠٠٠ ١٧,٦٩٢,٨٧٩ ٦٢,٩١٧,٨٢٦ رشاء املركبات واآلالت والوقود الخاص بها وصيانتها

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٥٢٧,٠٠٠ ٣,٠٧٩,١٤٦ ٥,٣٥٩,٢١٥ تحس حركة املرور واإلضاءة

٥,٦٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١,٢١٣,٥٨٦ ١,٥٠٣,٣٩٧ اإلنشاءات / األشغال العامة املختلفة ، رشاء املواد الخام ، 

ن  صيانة مبا / مرافق اإلنتاج والصيانة التابعة ألمانة َع

الكربى

٥,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٢٥٨,٠٠٠ ١,٣٩٠,٣٠٥ ٤,٤٧١,٧٥٢ تطوير الحدائق واملساحات الخرضاء واستدامة الصحة 

العامة

١,٣٠١,٥٠٣ ١,٢٠٠,٠٠٠ ٧٦٠,٠٠٠ ٣٣٦,٢٣٨ ٧٩٩,١٥٨ عية تطوير املكتبات واملشاريع الثقافية واإلجت

١,٠٠٠,٠٠٠ ٦٥٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢٦٣,٩٦٦ مشاريع االستدامة البيئية

٦,٠٠٠,٠٠٠ ٦,٨٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ١,٧١٣,٨٤٠ ٣,١١٥,١٤٣ تطوير تقنية املعلومات والبنية التحتية للشبكات

٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٣,١١٢,٠٠٠ ١٦,٢٩٣,٠٠٧ ٢١,٢٠٢,٨٠٩ املشاريع التنموية الخاصة

٠ ٠ ٢٢,٩٠٥,٥٠٠ ٣,٧٩٥,٩٥٥ ٤,١٧٥,٧٩١ املشاريع املمولة من البنك األورو لإلنشاء والتعم

٨,٦٠٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٨٦٤,٤٦٢ ٥,٥٤٣,٢١٨ نفقات النقل العام

٣٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٢,٤٠٠,٧٦٦ ٢٣,٠٦٦,٠١٠ تطوير النقل العام (الباص الرسيع)

١٠٧,٢٠١,٥٠٣ ١٢٥,٩١٠,٠٠٠ ١٦٠,١٣٤,٨٤٨ ١١١,٢٩٥,٥٩٠ ١٧٩,٨٨٤,٠٦٢ يل يل النفقات ملشاريع التطوير الرأس إج

٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٨,٧٥٢,٥٨٧ ٢٩,٦٨٤,٩٠٤ حيازة األرض

٣٤٧,٨٨٩,٥٧٣ ٣٦٣,٦٢٨,٦٧٢ ٤٣٢,٥٧٤,٠٤٨ ٢٩٣,٨٩١,٢٥٥ ٤٢٠,٩٦١,٢١٦ لية (الحالية + رأس املال) يل النفقات اإلج إج

٢٠,٨٤٤,٣٣٢- ٣٢,٩٨٨,٨٣٨- ١٢٥,٢٤٦,٤٧١- ١٠٣,٥٠٣,٣٨٨- ١٤٨,٥٤٣,٣٠١- يل الفائض / العجز إج

١,٣١٥,٧٣٤ ن مردود االئت

٢٠,٨٤٤,٣٣٢- ٣٢,٩٨٨,٨٣٨- ١٢٥,٢٤٦,٤٧١- ١٠٣,٥٠٣,٣٨٨- ١٤٧,٢٢٧,٥٦٧- يل الفائض / العجز السنوي إج

أرقام اإليرادات / النفقات البلدية الفعلية السنوية بالدينار األرد
ن الكربى ٢٠١٩-٢٠٢٣ املصدر: تقرير امليزانية العامة السنوي ألمانة َع

دينار   ١٩٠،٣٨٧،٨٦٧ إىل   ٢٠١٩ عام  أرد  دينار   ٢٧٢،٤١٧،٩١٥ من   ٪٣٠
ن الكربى اقرتاض أموال من  أرد عام ٢٠٢٠. وبالتايل، كان عىل أمانة َع

البنوك لتمويل نفقاتها الجارية مثل الرواتب واملرافق.٤٥٣ 

ن الكربى أيضاً أمواالً من عدة مصادر لتغطية عجزها. يف  تقرتض أمانة َع
القروض»  الواقع، لديها عدة بنود يف بيان التدفق النقدي بعنوان «سداد 
إىل  السابقة».٤٥٤ استناداً  السنوات  العجز عن  و «سداد العجز» و «سداد 
اإليرادات الذاتيّة سنوياً، بإستثناء عام  الواردة يف الجدول، تتزايد  البيانات 
واً  ٢٠٢٠، والذي يُعزى إىل جائحة كوفيد-١٩، ومع ذلك، تظهر التوقعات 
ن  َع أمانة  رشعت  البلدية،  رات  باإلستث يتعلق  في  مستمراً.  متسارعاً 
وخاضعة  فعالة  أنظمة  لوضع  املال   رأس  ر  إستث يف وضع خطة  الكربى 
للمساءلة لتقديم الخدمات البلدية. الهدف من الخطة هو تحس األنظمة 
الحالية لتقديم الخدمات الحرضية وإنشاء بنية تحتية جديدة. عالوًة عىل 

وهي  ن»،  َع «رؤية  باسم  إليها  يُشار  ن  َع أمانة  يف  رشكة  هناك  ذلك، 
رات  إستث إنشاء  عن  املسؤول  الكربى  ن  َع ألمانة  ري  اإلستث الذراع 
ن  مدرة إليرادات البنية التحتية وغ التحتية والتي تدر عائدات ألمانة َع
التي طورتها وشيدتها «رؤية  رية الكربى  الكربى.٤٥٥ أحد املشاريع اإلستث
األوىل  املرحلة  تضمنت  ن».  َع «باص  نقل  نظام  كان   ٢٠٢٠ عام  ن»  َع
اقتناء ونرش أسطول من ١٣٦ حافلة تغطي ٥٥ وجهة عرب ٢٣ مساًرا بتكلفة 
دينار  مليون   ١٠٫٣ بلغ  التكلفة  تغطية  ت   ٤٥٦. أرد دينار  مليون   ١٨
ن الكربى لتمويل  أرد من القرض السيادي الفرعي غ املضمون ألمانة َع
ا يف ذلك األنظمة اإلضافية) كجزء من  رشاء ١٣٦ حافلة تعمل بالديزل (
توسعة أكرب ألسطول الحافالت يشمل ١٥١ حافلة تشمل ١٥ حافلة كهربائية 
ن.٤٥٧  َع مدينة  يف  االنبعاثات  ة  عد عام  نقل  ملركبات  تجريبي  كإطالق 
ويل القرض منحة تصل إىل ٨ مالي يورو مقدمة من الحساب  شاركت يف 

ر والتنمية.٤٥٨ الفرعي ملنعة املجتمع  التابع للبنك األورو إلعادة اإلع

مستوى املدينة١٢٢



٢٠١٩ ٢٠٢٠
٢٠٢١

(املتوقع)

٢٠٢٢

(املتوقع)

٢٠٢٣

(املتوقع)

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

لة نفقات أخرىالنفقات التشغيليةنفقات األجور والع

التغ يف النفقات البلدية الجارية بالدينار األرد للسنوات ٢٠١٩-٢٠٢٣
ن الكربى ٢٠١٩-٢٠٢٣ املصدر: تقرير امليزانية العامة السنوي ألمانة َع

٢٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠,٠٠٠

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
(املتوقع)

٢٠٢٢
(املتوقع)

٢٠٢٢
(املتوقع)

دراسات الجدوى واالستشارات

مشاريع البنية التحتية (إنشاء الجدران االستنادية ، 

واألرصفة ، والقنوات ، والشوارع ، إلخ)

رشاء املركبات واآلالت والوقود الخاص بها وصيانتها

تحس حركة املرور واإلضاءة

العديد من اإلنشاءات / األشغال العامة ، ورشاء 

املواد الخام ، وصيانة مبا / مرافق اإلنتاج 

ن الكربى والصيانة التابعة ألمانة َع

تطوير الحدائق واملساحات الخرضاء واستدامة 

الصحة العامة
املشاريع املمولة من البنك األورو لإلنشاء والتعم

عية تطوير املكتبات واملشاريع الثقافية واإلجت
نفقات النقل العام

مشاريع االستدامة البيئية

تطوير النقل العام (الباص الرسيع)

تطوير تقنية املعلومات والبنية التحتية للشبكات

املشاريع التنموية الخاصة

لية البلدية بالدينار األرد حسب قطاع للسنوات ٢٠١٩-٢٠٢٣ التغ يف النفقات الرأس
ن الكربى ٢٠١٩-٢٠٢٣ املصدر: تقرير امليزانية العامة السنوي ألمانة َع

لة قد سجلت أعىل نسبة  وفي يتعلق بالنفقات، فاألجور ومرصوفات الع
إنفاق، حيث تم إنفاق ١٢٥ مليون دينار يف عام ٢٠٢٠. ٤٥٩ ييل ذلك نفقات 
أخرى، مع تخصيص أقل مبلغ للنفقات التشغيلية.٤٦٠ أما بالنسبة لإلنفاق 
يل البلدي، فقد اشتملت غالبية تكاليف عام ٢٠٢٠ عىل تطوير النقل  الرأس
العام، تالها مشاريع البنية التحتية مثل إنشاء الجدران اإلستنادية واألرصفة 

وأرصفة املشاة.٤٦١

١٢٣ ن الحرضي ملف ع



مخيم الزرقاء

الزرقاء

ن: ٣٤الشكل   الخدمات األساسية وكثافة الآلجئ يف مدينة َع

ة  األم

علياء

اليادودة القويسمة الهاشمي 

الجنو

جبل 

النزهة

املنطقة

٣ ٢ ٣ ٥ ٥ تواجد الآلجئ

٣ ٤ ٣ ٢ ٠
الحاجة إىل الوصول إىل 

شبكات البنية التحتية

٢ ٤ ٥ ٤ ٢
الحاجة إىل الوصول إىل وسائل 

النقل العام

٤ ٣ ٢ ٢ ٢

الحاجة إىل الوصول إىل املرافق 

العامة (املدارس واملراكز 

الصحية واملتنزهات واملساجد)

١٢ ١٣ ١٣ ١٣ ٩
مجموع النقاط

ن الكربى مصفوفة التقييم مع أمانة َع

مكب الغباوي الصحي

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

شبكة الكهرباء

شبكة املياه

شبكة الرصف الصحي

محطة معالجة مياه الرصف الصحي

مكب نفايات

محطة نفايات تحويلية

منطقة تم تقييمها ولكن  يتم إختيارها

منطقة مختارة

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٢٥

٢٥ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٣١٥

ات (١ هكتار) عدد الآلجئ لكل ١٠ دو

اإلعتبار  يف  أخذ   ،٢٠١٥ عام  السكان  لتعداد  البيانات  أحدث  إىل  استناًدا 
ن  تحليل كثافة الآلجئ الذي تم إجراؤه داخل الحدود اإلدارية ألمانة َع
إختيار  تم   . والعراقي والسوري  الفلسطيني  الآلجئ  أعداد  الكربى  
خمسة أحياء فيها أعىل تواجد لآلجئ وتقييمها بشكل أكرب بالتنسيق مع 
الثالثة  األحياء  وإختيار  تحديد  من أجل  الكربى  ن  َع أمانة  أعضاء فريق 
األك تأثرا باملخاطر. األحياء املختارة للتقييم هي جبل النزهة، والهاشمي 
التقييم  معاي  تضمنت  عالية.  ة  واألم واليادودة  والقويسمة،   ، الجنو
تقييم وجود الآلجئ يف األحياء املختارة، والوصول إىل الخدمات األساسية، 
والوصول إىل املرافق العامة والوصول إىل وسائل النقل العام. وفقاً لذلك، 
وك هو مب يف الجدول أدناه، أوضح التقييم أن األحياء األك هشاشة هي 

أحياء الهاشمي الجنو والقويسمة واليادودة.

األحياء املختارة لها خصائص مختلفة. عىل هذا النحو، سيتم إجراء  عملية 
اط فريدة، وهي قيمة مضافة للبلدية،  التنميط الحرضي لثالثة أحياء ذات أ
حيث ستبني قدرتها عىل تكرار العملية داخل حدود األحياء األخرى وعرب 

اط النوعية. األ

مستوى املدينة١٢٤



مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مخيم جبل مطار ماركا

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

ن َع

اليادودة

جبل النزهة

الهاشمي الجنو
ة علياء األم

القويسمة

١٢٥ ن الحرضي ملف ع







اإلسكان يف حي الهاشمي الجنو (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١)

الت األرايض: ٣٥الشكل   خريطة إستع

مفتاح الخريطة

حدود األحياء

الطرق الرئيسية

تجاري

خدمات

حدائق

متعدد اإلستخدامات

سكني بأحكام خاصة

سكني (النوع ج)

سكني (النوع د)

منطقة غ مخططة

اخرى

املرصي

٠٫٤٪ عراقيون

٢٫٤٪ فلسطينيون

سوريون

أردنيون ٪٧٢٫١

٪١٣٫٨
٪٨٫٤

٪٢٫٩

توزيع الجنسية للسكان يف حي الهاشمي الجنو

تتكون منطقة املدينة من تسعة أحياء تغطي مساحة تبلغ ٣٫١  كم٢ وتأوي 
ما يقرب من ٥٨،٣١٦ نسمة. تم إختيار حي الهاشمي الجنو من ضمن 
عن  كشفت  والتي   ، الآلجئ كثافة  تحليل  نتائج  بناًء عىل  املدينة  منطقة 

وجود أكرب عدد من الآلجئ فيه مقارنة باألحياء املجاورة داخل املنطقة.

تبلغ مساحة حي الهاشمي الجنو ٠٫٤٣ كم٢، ويبلغ عدد سكانه ١٤،١٠٠
نسمة، وبالتايل تبلغ الكثافة السكانية ٣٢١١٨٫٤ فرد/كم٢. وهو أحد أحياء 
. بحيث يشكل الآلجئون املقيمون  ن األك تأثراً من تدفق الآلجئ مدينة َع
و  فلسطينيون   ٪٢٫٤ الجنو منهم  الهاشمي  ١١٫٢٪ من سكان  نسبته  ما 
٨٫٤٪ سوريون و ٠٫٤٪ عراقيون. من الجدير بالذكر أن نسبة الفلسطيني 
الفلسطيني الذين ال يحملون الجنسية األردنية،  ثلون  إليها هنا  املشار 
الجنسية  الحي لكنهم يحملون  والعدد الفعيل للفلسطيني أعىل يف هذا 

األردنية.   

ل األرايض السكنية داخل الحي من النوع (ج) و (د)، حيث  يتألف إستع
يتم تصنيف ٩٫٩٪ من مساحة الحي عىل أنها من النوع ج و ٧١٫٧٪ مصنفة 
الت مختلطة و٣٪ خدمات.  عىل أنها من النوع د. حوايل ٦٫٧ ٪ هي إستع

وجد الفحص النظري للحي أن املبا السكنية بشكل عام يف حالة وبنية 
جيدة، حيث تتكون معظم املبا من طابق إىل ثالثة طوابق.

مستوى الحي١٢٨



حي الهاشمي 

الجنو

مخيم جبل الحس

ن الجديد مخيم َع

الكيلومرت

ل الش

٢١٠

خريطة كثافة الآلجئ: ٣٦الشكل  

حدود منطقة املدينة

حدود األحياء

الطرق الرئيسية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٢٥

٢٥ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ١٢٥

ات (١ هكتار) عدد الآلجئ لكل ١٠ دو

١٢٩ ن الحرضي ملف ع



الطلب عىل شبكة املياه: ٣٧الشكل  

مفتاح الخريطة

طلب عايل

طلب منخفض

الطلب عىل شبكة الرصف الصحي: ٣٨الشكل  

مفتاح الخريطة

طلب عايل

طلب منخفض

الهاشمي  حي  أن  الرئيسية  الخريطة  تب  املتوفرة،  البيانات  إىل  استناداً 
إىل  باإلضافة  الصحي.  والرصف  واملياه  الكهرباء  بشبكات  ُمتصل  الجنو 
ذلك، تم إجراء زيارة ميدانية للتقييم البرصي للتحديات والوضع عىل أرض 

الواقع وكذلك للتفاعل مع سكان الحي. 

بشبكة  جيد  بشكل  متصل  الجنو  الهاشمي  حي  أن  الخريطة  تظهر 
الكهرباء الحالية. 

املياه  شبكة  عىل  الطلب  بقياس  اإلستيعابية  القدرة  تقييم  أداة  قامت 
الطلب  ارتفاع  يعني  (حيث  الحالية  الشبكة  كفاية  إىل  يش  م  الحالية، 
انخفاض كفاية الشبكة) من خالل أخذ قطر األنابيب وطولها يف اإلعتبار، 
فضالً عن عدد األشخاص الذين يتم خدمتهم. تحدد النتائج مناطق الطلب 
أظهر  عام،  بشكل  املختربة.  التحتية  البنية  شبكة  عىل  واملنخفض  املرتفع 
عىل شبكة  نسبياً  مرتفعاً  طلباً  هناك  أن  للمياه  اإلستيعابية  القدرة  تقييم 
املياه عىل مستوى الحي، عىل الرغم من وجود إمكانية الوصول إىل شبكة 
أكرب  عدداً  تخدم  املياه  شبكة  أن  إىل  يش  م  الحي،  يف  املوجودة  املياه 
حاجة  هناك  أن  عىل  يدل  وهذا  الشبكة.  تصميم  ثل  م   السكان  من 
ماسة لتحس شبكة املياه عىل مستوى الحي لتخفيف الضغط عىل الشبكة 

الحالية. 

األمطار.  مياه  املراكز  لترصيف  بعض  للحي وجود  البرصي  الفحص  وجد 
لكن سكان الحي أوضحوا أن هناك تحديات يف نظام ترصيف مياه األمطار، 
وأوضح أحد السكان أن «السيول املفاجئة تؤثر علينا خالل الشتاء. بسبب 
الشارع  األعىل إىل  املياه من  تأ جميع  الحي وانسداد الشبكة،  تضاريس 
الرئييس. كان علينا االتصال بسلطة املياه إلصالح شبكة األنابيب «. (مقابلة، 

/ نوفمرب ٢٠٢١).  ترشين الثا

الرصف  شبكة  عىل  الطلب  بقياس  اإلستيعابية  القدرة  تقييم  أداة  قامت 
الرصف  نسبياً عىل شبكة  مرتفعاً  أن هناك طلباً  الحالية وكشفت  الصحي 
الصحي عىل مستوى الحي عىل الرغم من إمكانية الوصول إىل شبكة الرصف 
الصحي الحالية يف الحي، م يش إىل أن شبكة الرصف الصحي تخدم عدداً 
. وأوضح أحد السكان: «يف فصل  أكرب م تم تصميمها له وتحتاج إىل تحس
تبدأ  حيث  األمطار  مياه  وجريان  الصحي  الرصف  مشكلة  نواجه  الشتاء، 
املياه  الشوارع. ك أن دورة توصيل  السيارات يف االنزالق بسبب انحدار 

العامة ضعيفة للغاية». (مقابلة، ترشين الثا (نوفمرب) ٢٠٢١)

مة موزعة  وجد الفحص البرصي للحي أن الحي مجهز جيًدا بصناديق ق
يف جميع أنحاءه. باإلضافة إىل ذلك، كشفت املقابالت أنه ال توجد شكاوى 

حول الخدمة وأنها تعمل بشكل يومي.

مستوى الحي١٣٠



حي الهاشمي الجنو

الكيلومرت

ل الش

٠٫٥٠٫٢٥٠

حدود الحي

الطرق الرئيسية

رات املخطط لها اإلستث

شبكة الكهرباء

شبكة املياه

شبكة الرصف الصحي

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٠٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

الوصول إىل الخدمات األساسية: ٣٩الشكل  

١٣١ ن الحرضي ملف ع



حالة الشوارع يف حي الهاشمي الجنو (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١)حالة الشوارع يف حي الهاشمي الجنو (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١)

قام تحليل شبكة الطرق بقياس تغطية خدمات النقل العام املوجودة داخل 
. ينطبق ذلك عىل فاصل زمني محدد من ٥ إىل ١٥  حي الهاشمي الجنو
الحافالت  الحالية حول مواقف  الطرق  اً عىل األقدام إىل شبكة  دقيقة س
ا يف ذلك مسار الباص الرسيع. تُظهر الخريطة املناطق  وطرق النقل العام 
األقدام  ًا عىل  س دقائق   ٥ إليها يف غضون  الوصول  كن  التي  املخدومة 
ًا عىل  من طرق النقل العام ومواقف الحافالت، باإلضافة إىل ١٥ دقيقة س
نظر يف  الذي  الطرق،  تحليل شبكة  الحافالت. كشف  مواقف  األقدام من 
الباص  النقل العام ومسار  الحالية وطرق  الحافالت  املكا ملواقف  املوقع 
لية الغربية من الحي  الرسيع  أن سكان املناطق الجنوبية الرشقية والش
اً عىل األقدام.  كنهم الوصول إىل مواقف الحافالت يف غضون ٥ دقائق س
الوصول  إمكانية  لديه  بأكمله  الحي  أن  التحليل  وجد  ذلك،  إىل  باإلضافة 
في يتعلق  األقدام.  عىل  اً  الحافالت يف غضون ١٥ دقيقة س إىل مواقف 
بالوصول إىل طرق النقل العام  يتمتع معظم سكان الحي بإمكانية الوصول 

اً عىل األقدام.  إىل طرق النقل العام يف غضون ٥ دقائق س

بطيئاً  العام  النقل  يجدون  الجنو  الهاشمي  سكان  أن  املقابالت  كشفت 

: «أنا بشكل  ويستغرق وقتاً طويالً. قال أحد سكان حي الهاشمي الجنو
عام أفضل املواصالت العامة وامليش   للتنقل. ومع ذلك، فإن النقل العام 

/ نوفمرب ٢٠٢١). بطيء ومضيعة للوقت «. (مقابلة، ترشين الثا

مستوى الحي١٣٢



الكيلومرت

ل الش

٠٫٥٠٫٢٥٠

حدود الحي

الباص الرسيع

الطرق الرئيسية 

موقف الباصات

مفتاح الخريطة

٥ دقائق من مواقف الباصات

١٥ دقيقة من مواقف الباصات

٥ دقائق من طرق النقل العام

شبكة النقل العام

الوصول إىل وسائل النقل العام: ٤٠الشكل  

١٣٣ ن الحرضي ملف ع



مفتاح الخريطة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

مركز صحي حكومي

ًا عىل األقدام الوصولية س

مفتاح الخريطة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

مدرسة حكومية

مدرسة خاصة

ًا عىل األقدام الوصولية س

مفتاح الخريطة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

الحدائق

ًا عىل األقدام الوصولية س

مفتاح الخريطة

٥ دقائق

األنشطة التجارية

ًا عىل األقدام الوصولية س

متعدد اإلستخدامات

مركز  يخدم   . الجنو الهاشمي  حي  يف  واحد  حكومي  صحي  مركز  يوجد 
، و  األقدام  عىل  اً  الصحة ٥١٫٦٪ من سكان الحي يف غضون ٥ دقائق س
اً عىل األقدام. باإلضافة إىل  ١٠٠٪ من سكان الحي يف غضون ١٥ دقيقة س
كن لسكان الهاشمي الجنو الوصول إىل مركز صحي عام يقع يف  ذلك، 
اً عىل األقدام حول حدود  يل القريب يف غضون ١٥ دقيقة س الحي الش
املستدامة،  التنمية  أهداف  مؤرشات  تحليل  عىل  بناًء  لذلك،  وفقاً  الحي. 
الرعاية  مرافق  إىل  الكامل  الوصول  بإمكانية  الحي  سكان  جميع  يتمتع 
اً عىل األقدام.  لذلك ،فهو مخدوم جيداً  الصحية يف غضون ١٥ دقيقة س

رافق الرعاية الصحية.

هناك ٤ مدارس حكومية يف الحي. بناًء عىل التحليل، لدى ٨٥٪ من السكان 
اً عىل األقدام  إمكانية الوصول إىل املدارس الحكومية يف غضون ٥ دقائق س
املحلية  املعاي  بناًء عىل  األقدام.  عىل  اً  س بعد ١٥ دقيقة  و ١٠٠٪ عىل 
ومؤرشات أهداف التنمية املستدامة، يتم تقديم املرافق التعليمية للحي 

بشكل جيد.

من   ٪٤٠٫٩ لـ  كن  الحالية،  العامة  واألماكن  الطرق  شبكة  لتحليل  وفًقا 
اً عىل األقدام و ١٠٠٪  السكان الوصول إىل املنتزهات يف غضون ٥ دقائق س
عىل األقدام. بناًء عىل تحليل مؤرشات أهداف  اً  يف غضون ١٥ دقيقة س
الحي بشكل  املرافق الرتفيهية يف  التنمية املستدامة ، يتم تقديم خدمات 
السكان في يتعلق بسالمة الحديقة، «اعتدت  جيد. ومع ذلك، قال أحد 
القدوم يف ساعات الصباح الباكر، ولكن يف املساء قد تحدث بعض املشاكل 
 ، الشبان يتجمعون هنا». (مقابلة  خاصة قبل تطوير الحديقة حيث كان 

/ نوفمرب ٢٠٢١). ترشين الثا

الت تجارية محددة لألرايض داخل  ال يوجد لحي الهاشمي الجنو إستع
الحي والتي عادة  التجارية سكان  املحالت  حدوده. بدال من ذلك، تخدم 
بناًء عىل  اإلستخدامات.  للمناطق  متعددة  األرضية  الطوابق  تكون يف  ما 
لسكان  الخدمات  تقديم  يتم  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحليل مؤرشات 
الحي بشكل كامل من خالل األنشطة التجارية يف غضون ٥ دقائق و / أو 

ًا عىل األقدام، ك هو موضح يف الخريطة. ١٥ دقيقة س

مستوى الحي١٣٤



الكيلومرت

ل الش

٠٫٥٠٫٢٥٠

الوصول إىل وسائل املرافق العامة: ٤١الشكل  

حدود الحي

الطرق الرئيسية

نشاط تجاري

متعدد اإلستخدامات

مدرسة حكومية

مدرسة خاصة

مركز صحي حكومي

حديقة

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٠٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

١٣٥ ن الحرضي ملف ع



حي القويسمة (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١)

الت األرايض: ٤٢الشكل   خريطة إستع

مفتاح الخريطة

حدود األحياء

الطرق الرئيسية

تجاري

خدمات

حدائق

متعدد اإلستخدامات

صناعي

سكني (النوع أ)

سكني (النوع ب)

سكني (النوع ج)

سكني (النوع د)

سكني بأحكام خاصة

منطقة غ مخططة

اخرى

املرصي
٠٫٣٪ عراقيون

فلسطينيون

سوريون

أردنيون ٪٦٠٫٣

٪١٣٫٢ ٪٨٫٣

٪١١

توزيع الجنسية للسكان يف حي القويسمة

٪٧

تتكون منطقة القويسمة من خمس عرشة حياً وتغطي مساحة ٤٥٫٥ كم٢
ويقطنها ما يقرب من ٣٣٥,٩٣٥ نسمة. تم إختيار حي القويسمة يف منطقة 
القويسمة بناًء عىل نتائج تحليل كثافة الآلجئ عىل مستوى املدينة، فضالً 
هذه  كشفت  العامة.  واملواصالت  التحتية  البنية  توفر  مدى  تحليل  عن 
التحتية  البنية  شبكات  إىل  أفضل  وصول  إىل  بحاجة  الحي  أن  التحليالت 
واملواصالت العامة، خاصة باملقارنة مع األحياء األخرى داخل املنطقة، وأن 

 . املنطقة يقيم فيها عدد كب نسبياً من الآلجئ

تبلغ مساحة حي القويسمة ١٫٩ كم٢، ويبلغ عدد سكانها ٣١،٩٢٠ نسمة، 
أنها  ك   . / كم٢  فرد  سكانها ١٦،٨٠٠  عدد  يل  إج يبلغ  ذلك  عىل  وبناء 
. حيث يشكل الآلجئون املقيمون ١٥٫٦٪ من سكان  تأثرت بتدفق الآلجئ
يف  عراقيون.   ٪٠٫٣ و  سوريون،   ٪٨٫٣ فلسطينيون،   ٪٧ منهم  القويسمة 
الواقع، نسبة الآلجئ الفلسطيني أعىل من النسبة املذكورة أعاله. ولكن 
نظراً ألن العديد من الآلجئ الفلسطيني الذين يسكنون يف هذه املنطقة 
يحملون الجنسية األردنية،  تشملهم هذه الحسابات. باإلضافة إىل ذلك، 
يل سكان الحي هم من املرصي الذين يقيمون يف القويسمة  ١١٪ من إج

بسبب قربها من املناطق الصناعية واإلسكان األقل تكلفة.

(ج)، حيث  و  النوع (ب)  الحي  السكنية داخل  األرايض  ل  إستع يضم 
تصنف ٥٥٫٥٪ من مساحة الحي عىل أنها من النوع ب و ١٩٫١٪ مصنفة 
ل األرايض هي لإلستخدامات  عىل أنها من النوع ج. حوايل ٢٫٢٪ من إستع

املختلطة. ٢٫٣ ٪ تجارية، ١٨٫٧٪ صناعية، ٠٫٨٪ حدائق  و ١٫٥٪ خدمات. 

بشكل عام يف حالة جيدة جداً.  املساكن  أن  للحي  البرصي  الفحص  وجد 
ومع ذلك، فإن بعض األرايض الشاغرة داخل الحي يشغلها سكان الخيام.

الت  إستع خريطة  يف  موضح  هو  ك  صناعية،  منطقة  من  الحي  قرب 
األرايض، له آثاره عىل سكان الحي حيث قال أحد السكان «قربنا من منطقة 
أدت   . كب بشكل  علينا  يؤثر  املنطقة  هذه  عن  الناتج  والتلوث  صناعية، 
مغطاة  هنا  املنازل  ومعظم  الهواء  تلوث  إىل  والزيوت  املحرتقة  اإلطارات 

بالرماد». (مقابلة، كانون األول ٢٠٢١).

علينا بشكل سلبي  يؤثر  آخر: «قربنا من منطقة صناعية   وأضاف ساكن 
. تنتج ورش الحدادة وامليكانيك الكث من الضوضاء التي تسبب   كمقيم

التلوث السمعي». (مقابلة، كانون األول ٢٠٢١).

مستوى الحي١٣٦



حي 

القويسمة

ن الجديد مخيم َع

مخيم جبل الحس

الكيلومرت

ل الش

٣١٫٥٠

حدود منطقة القويسمة

حدود األحياء

الطرق الرئيسية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٢٥

٢٥ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٣٠٠

ات (١ هكتار) عدد الآلجئ لكل ١٠ دو

خريطة كثافة الآلجئ: ٤٣الشكل  

١٣٧ ن الحرضي ملف ع



مفتاح الخريطة

طلب عايل

طلب منخفض

الطلب عىل شبكة املياه: ٤٤الشكل  

متصل  القويسمة  حي  أن  الخريطة  تب  املتوفرة،  البيانات  إىل  استناداً 
إجراء  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة  الصحي.  والرصف  واملياه  الكهرباء  بشبكات 
زيارة ميدانية للتقييم البرصي للتحديات والوضع عىل أرض الواقع وكذلك 

للتفاعل مع سكان الحي. 

حي القويسمة متصل بشكل جيد بشبكة الكهرباء الحالية. 

مرتفعاً  أن هناك طلباً  للمياه  اإلستيعابية  القدرة  تقييم  أظهر  بشكل عام، 
الرغم من وجود إمكانية  الحي عىل  املياه عىل مستوى  نسبياً عىل شبكة 
الوصول إىل شبكة املياه املوجودة يف الحي، م يش إىل أن شبكة املياه 
تخدم عدداً أكرب من السكان م تم تصميمها من أجله. وهذا يدل عىل 
أن هناك حاجة لتحس شبكة املياه عىل مستوى الحي لتخفيف الضغط 

عىل الشبكة الحالية. 

كشفت املقابالت مع سكان الحي عن حقيقة عدم وجود مشاكل يف نظام 
ترصيف مياه األمطار، حيث أوضح أحد السكان «أن معظم مشاكل جريان 
يف  لوجودنا  نظراً  هنا  ولكننا  ن،  َع مدينة  تحدث يف وسط  األمطار  مياه 
موقع أك ارتفاعاً ال نواجه هذه املشكلة». (مقابلة ، ترشين الثا (نوفمرب) 

 .(٢٠٢١

أظهر التحليل املكا الذي تم إجراؤه أن الحي مغطى جيدا بشبكة الرصف 
الصحي  الرصف  بشبكة  متصلون  «نحن  السكان:  أحد  وأوضح  الصحي. 
العامة، لكن بعض املناطق يف الحي ال تزال تستخدم  الحفر االمتصاصية، 
لدينا أي مشاكل مع شبكة الرصف الصحي». (مقابلة، ترشين  لكن ليس 
التحدي  هو  الصحي  «الرصف  آخر:  ساكن  قال  ذلك،  ومع   .(٢٠٢١ الثا 
نينيات لعدد قليل من  األكرب الذي نواجهه هنا. تم إنشاء الشبكة يف الث
تزور  املستقبيل.  الحرضي  النمو  اإلعتبار  يف  تأخذ  الخطة   لكن  املنازل، 
سلطة املياه املنطقة بشكل شبه يومي لفتح السد يف شبكة الرصف الصحي 

«(مقابلة، كانون أول/ ديسمرب، ٢٠٢١).

مة موزعة يف  وجد الفحص البرصي للحي أن الحي مجهز جيداً بصناديق ق
جميع أنحاءه. باإلضافة إىل ذلك، كشفت املقابالت عن عدم وجود شكاوى 

حول الخدمة وأنها تعمل بشكل يومي.

مستوى الحي١٣٨



حي القويسمة

الكيلومرت

ل الش

١٠٫٥٠

حدود الحي

الطرق الرئيسية

رات املخطط لها اإلستث

شبكة الكهرباء

شبكة املياه

شبكة الرصف الصحي

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٠٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

الوصول إىل الخدمات األساسية: ٤٥الشكل  

١٣٩ ن الحرضي ملف ع



حالة الشوارع يف حي القويسمة (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١)

حالة الشوارع يف حي القويسمة (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١)

ملواقف  املكا  املوقع  اإلعتبار  يف  أخذ  الذي  الطرق،  تحليل شبكة  كشف 
كنهم  الحافالت الحالية وطرق النقل العام أن ٠٫١٪ فقط من سكان الحي 
اً عىل األقدام، و ٤٣٫١٪  الوصول إىل مواقف الحافالت يف غضون ٥ دقائق س
كنهم الوصول إىل مواقف الحافالت يف غضون ١٥  فقط من سكان الحي 
اً عىل األقدام. ك هو مب يف الخريطة، وبناًء عليه، ال يتمكن  دقيقة س
الجزء الرشقي من حي القويسمة الوصول إىل مواقف الحافالت. في يتعلق 
بالوصول إىل طرق النقل العام، يتمكن ٧٨٫٨٪ من سكان الحي من الوصول 

اً عىل األقدام. إىل طرق النقل العام يف غضون ٥ دقائق س

وقال أحد سكان حي القويسمة: «ال يوجد لدينا حافالت. أطفايل مسجل 
يف مدرسة حكومية، واضطررت إىل التعاقد مع سيارة أجرة خاصة لنقلهم 
ألن الحي ال تتوفر فيه وسائل النقل العام». (مقابلة ترشين ثا (نوفمرب) 

.(٢٠٢١
 

ذلك،  إىل  باإلضافة  سيئة.  الطرق  حالة  أن  للحي  البرصي  الفحص  وجد 
حددت مقابالت مع سكان الحي حالة الطرق عىل أنها تحٍد يف القويسمة، 
حيث قال أحد السكان: «الطرق يف حالة سيئة بسبب قرب الحي من الورش 
امليكانيكية وإنها بحاجة إىل صيانة». (مقابلة ترشين ثا |(نوفمرب) ٢٠٢١).

أوضح  حيث  القويسمة،  يف  تحٍد  أنها  عىل  املرور  حركة  تحديد  تم  ك 
وسلبيات.  إيجابيات  له  الصناعية  املنطقة  من  القرب  ”أن   ، السكان  أحد 
ناحية  من  العمل، ولكن  إىل  السكان  يجذب  قد  هذا  أن  اإليجابيات هي 
أيام  املروري، خاصة  الصو واالزدحام  التلوث  السلبيات هي  أخرى، فإن 

السبت». (مقابلة، كانون األول (ديسمرب) ٢٠٢١).

مستوى الحي١٤٠



الكيلومرت

ل الش

١٠٫٥٠

الوصول إىل وسائل النقل العام: ٤٦الشكل  

حدود الحي

الباص الرسيع

الطرق الرئيسية 

موقف الباصات

مفتاح الخريطة

٥ دقائق من مواقف الباصات

١٥ دقيقة من مواقف الباصات

٥ دقائق من طرق النقل العام

شبكة النقل العام

١٤١ ن الحرضي ملف ع



مفتاح الخريطة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

مركز صحي حكومي

ًا عىل األقدام الوصولية س

مفتاح الخريطة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

مدرسة حكومية

مدرسة خاصة

ًا عىل األقدام الوصولية س

مفتاح الخريطة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

الحدائق

ًا عىل األقدام الوصولية س

مفتاح الخريطة

٥ دقائق

األنشطة التجارية

ًا عىل األقدام الوصولية س

متعدد اإلستخدامات

ال توجد مراكز صحية حكومية يف حي القويسمة. إستناداً إىل املعاي املحلية 
ومؤرشات أهداف التنمية املستدامة، ال يتمتع الحي بخدمة صحية جيدة، 
حيث ال يتمكن سوى ٩٪ من سكان الحي من الوصول إىل مرافق الرعاية 
اً عىل األقدام. لذلك، هناك حاجة ماسة  الصحية يف غضون ١٥ دقيقة س
قال أحد سكان حي  املنطقة.  لخدمة  / منشأة رعاية صحية  إلنشاء مركز 
عظم الخدمات مثل املساجد واملدارس  القويسمة: «الحي مخدوم جيداً 
الذهاب  إىل  وأحتاج  بعيد،  العامة  الصحة  مرفق  لكن  التجارية،  واملراكز 

بالسيارة». (مقابلة، ترشين ثا (نوفمرب) ٢٠٢١)

يوجد يف الحي ٦ مدارس حكومية. بناًء عىل التحليل، لدى ٨٥٪ من السكان 
عىل  اً  س دقائق   ٥ غضون  يف  الحكومية  املدارس  إىل  الوصول  إمكانية 
املعاي  بناًء عىل  األقدام.  عىل  اً  األقدام و ١٠٠٪ يف غضون ١٥ دقيقة س
املحلية ومؤرشات أهداف التنمية املستدامة، الحي مخدوم جيدا باملرافق 

التعليمية.

من   ٪٣٩٫٤ لـ  كن  الحالية،  العامة  واألماكن  الطرق  شبكة  لتحليل  وفًقا 
اً عىل األقدام و  السكان الوصول إىل الحدائق العامة يف غضون ٥ دقائق س
اً عىل األقدام. استناداً إىل تحليل مؤرشات  ٩٩٫٧٪ يف غضون ١٥ دقيقة س
أهداف التنمية املستدامة، سكان الحي مخدوم بشكل كامل بالحدائق 
هو  ك  األقدام،  عىل  اً  س دقائق   ١٥ و/أو  دقائق   ٥ تبعد  حيث  العامة 

موضح يف الخريطة.

ترتكز األنشطة التجارية يف حي القويسمة بشكل أسايس يف الطرف الجنو 
للحي. هناك أيضاً بعض املناطق متعددة اإلستخدامات داخل الحي والتي 
بناًء عىل  التجارية.  األرضية  الطوابق  من خالل  السكان  إحتياجات  تخدم 
تحليل مؤرشات أهداف التنمية املستدامة سكان الحي مخدوم بالكامل 
اً عىل األقدام،  باألنشطة التجارية التي تبعد ٥ دقائق و / أو ١٥ دقيقة س

ك هو موضح يف الخريطة.

مستوى الحي١٤٢



الكيلومرت

ل الش

١٠٫٥٠

الوصول إىل وسائل املرافق العامة: ٤٧الشكل  

حدود الحي

الطرق الرئيسية

نشاط تجاري

متعدد اإلستخدامات

مدرسة حكومية

مدرسة خاصة

مركز صحي حكومي

حديقة

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٠٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

١٤٣ ن الحرضي ملف ع



الت األرايض: ٤٨الشكل   خريطة إستع

مفتاح الخريطة

حدود األحياء

الطرق الرئيسية

تجاري

خدمات

حدائق

متعدد اإلستخدامات

صناعي

سكني (النوع أ)

سكني (النوع ب)

سكني (النوع ج)

سكني (النوع د)

منطقة غ مخططة

زراعي

اإلسكان يف حي اليادودة (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١) توزيع الجنسية للسكان يف حي اليادودة

اخرى

املرصي

٠٫٣٪ عراقيون

فلسطينيون

سوريون

أردنيون ٪٧٣٫٨

٪٨٫٩

٪٨٫٣

٪٢,٥

٪٦٫٥

السوق من ١٩ حيًا، وتبلغ مساحتها ٤٩٫١ كيلومرتاً  تتكون منطقة خريبة 
اليادودة  حي  إختيار  تم  نسمة.   ٢١٢،٨٠٦ من  يقرب  ما  ويسكنها  مربعاً 
، فضالً عن  يف منطقة خريبة السوق بناًء عىل نتائج تحليل كثافة الآلجئ
العام وتوافرها.  النقل  الوصول إىل وسائل  التحتية وإمكانية  البنية  تحليل 
كشفت هذه التحليالت أن الحي بحاجة إىل وصول أفضل إىل شبكات البنية 
التحتية، ال سي باملقارنة مع األحياء األخرى داخل املنطقة وأن املنطقة بها 

. تواجد كب نسبيًا لآلجئ

تبلغ مساحة حي اليادودة ٢٫٨٩ كم٢، ويبلغ عدد سكانها ٢٢،٧٧١ نسمة، 
وبالتايل تبلغ الكثافة السكانية ٧٨٧٩٫٢ نسمة / كم٢. الحي أيضاً تأثر بتدفق 
. يشكل الآلجئون املقيمون ١٤٫٧٪ من سكان اليادودة منهم ٦٫٥٪  الآلجئ
الآلجئ  نسبة  الواقع،  يف  عراقيون.   ٪٠٫٢ و  سوريون،   ٪٨ فلسطينيون، 
الفلسطيني أعىل من النسبة املذكورة أعاله. ومع ذلك ، نظرًا ألن العديد 
الفلسطيني الذين يقطنون يف هذا الحي يحملون الجنسية  من الآلجئ 
من   ٪٢٫٥ فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  الحسابات.  هذه  تشملهم  األردنية،  
بسبب  اليادودة  يقيمون يف  الذين  املرصي  من  الحي هم  يل سكان  إج

قُربها من املناطق الصناعية والسكن الرخيص.

تتكون األرايض السكنية واملستخدمة يف الحي من األنواع (أ)، (ب)، (ج)، 
و (د)، حيث يتم تصنيف ٢٠٫٦٪ من مساحة الحي عىل أنها من النوع أ، و 
٢٣٫٥٪ مصنفة عىل أنها من النوع ب، و ٢٦٪ مصنفة عىل أنها من النوع ج، 
الت األرايض يف  و ٠٫٨٪ تصنف عىل أنها من النوع د. حوايل ٢٫٣٪ من إستع
الحي متعددة اإلستخدامات حيث أن ٥٫٥٪ تجاري و ١٫١٪ خدمات. ٠٫٤٪ 
من مساحة الحي غ منظمة، ١٤٫٢٪ حدائق، ١٪ صناعية و ٤٫٦٪ زراعية. 

وجد الفحص البرصي للحي أن املساكن بشكل عام يف حالة جيدة جًدا.

مستوى الحي١٤٤



حي اليادودة

ن الجديد مخيم َع

الكيلومرت

ل الش

٤٢٠

حدود منطقة خريبة السوق

حدود األحياء

الطرق الرئيسية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٢٥

٢٥ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٣٠٠

ات (١ هكتار) عدد الآلجئ لكل ١٠ دو

خريطة كثافة الآلجئ: ٤٩الشكل  

١٤٥ ن الحرضي ملف ع



مفتاح الخريطة

طلب عايل

طلب منخفض

الطلب عىل شبكة املياه: ٥٠الشكل  

صورة توضح وجود شبكة رصف صحي يف الحي (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 

(٢٠٢١

ُمتصل  اليادودة  حي  أن  الخريطة  تكشف  املتوفرة،  البيانات  عىل  بناًء 
بشبكات الكهرباء واملياه. ومع ذلك، فإن الحي غ متصل بشبكة الرصف 
للتحديات والوضع عىل  للتقييم البرصي  الصحي. تم إجراء زيارة ميدانية 

أرض الواقع وكذلك للتفاعل مع سكان الحي. 

حي اليادودة متصل بشكل جيد بشبكة الكهرباء الحالية. 

مرتفعاً  أن هناك طلباً  للمياه  اإلستيعابية  القدرة  تقييم  أظهر  بشكل عام، 
الرغم من وجود إمكانية  الحي عىل  املياه عىل مستوى  نسبياً عىل شبكة 
الوصول إىل شبكة املياه املوجودة يف الحي، م يش إىل أن شبكة املياه 
تخدم عدداً أكرب من السكان م تم تصميمها من أجله. باإلضافة إىل ذلك، 
يدل  املياه ضعيفة. وهذا  أن شبكة  اليادودة  سكان  مع  مقابالت  كشفت 
عىل رضورة تحس شبكة املياه عىل مستوى الحي لتخفيف الضغط عىل 

الشبكة الحالية. 

كشفت املقابالت التي أجريت مع سكان اليادودة عن عدم وجود مشاكل 
فيضانات  ألي  يتعرضون  ال  وأنهم  األمطار،  مياه  ترصيف  بنظام  تتعلق 

بسبب مياه األمطار.

قبل الزيارة، كشفت البيانات املتوفرة أن حي اليادودة غ متصل بشبكة 
التي  امليدانية  الزيارة  تب أن هذا غ دقيق خالل  الرصف الصحي. لكن 
خلصت إىل أن الحي متصل جزئياً بشبكة الرصف الصحي. وقال أحد سكان 
حي اليادودة، «شبكة املياه ضعيفة، لكن الرصف الصحي جيد هنا، وبعض 
عىل   اآلخر  والبعض  العامة  الصحي  الرصف  بشبكة  موصولة  الحي  أجزاء 
الحفر االمتصاصية». (مقابلة ، كانون األول ٢٠٢١). يسلط هذا الضوء عىل 
عالوًة عىل  البلدية.  بيانات  قاعدة  يف  ة  القد بالبيانات  يتعلق  مهم  تحٍد 
إىل  لتصل  الصحي  الرصف  شبكة  وتحس  تطوير  رضورة  إىل  يش  ذلك، 

جميع أنحاء الحي.

مة موزعة  وجد الفحص البرصي للحي أن الحي مجهز جيداً بحاويات ق
يف جميع أنحاءه. ومع ذلك، أوضح صاحب سوبر ماركت يف حي اليادودة، 
مة يف هذا الشارع ألن السكان يرفضون وضعها أمام  «ال توجد صناديق ق
مة». (مقابلة، كانون  منازلهم، ولهذا يتع علينا الس ٥ دقائق لرمي الق

األول / ديسمرب ٢٠٢١).

مستوى الحي١٤٦



الكيلومرت

ل الش

١٠٫٥٠

حي اليادودة

حدود الحي

الطرق الرئيسية

رات املخطط لها اإلستث

شبكة الكهرباء

شبكة املياه

شبكة الرصف الصحي

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٠٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

الوصول إىل الخدمات األساسية: ٥١الشكل  

١٤٧ ن الحرضي ملف ع



حالة الشوارع يف حي اليادودة (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١)

حالة الشوارع يف حي اليادودة (برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ٢٠٢١)

كشف تحليل شبكة الشوارع، الذي أخذ يف اإلعتبار املوقع املكا ملواقف 
الذين  الحي  سكان  من   ٪٩٫٣ أن  العام،  النقل  وطرق  الحالية  الحافالت 
كنهم الوصول  يقيمون بشكل أسايس يف وسط الطرف الرشقي من الحي، 
إىل  باإلضافة  األقدام.  عىل  اً  س دقائق   ٥ غضون  الحافالت يف  مواقف  إىل 
ذلك، وجد التحليل أن بعض املناطق يف الحي (٢٦٫١٪ من سكان الحي) ال 
اً عىل األقدام،  كنها الوصول إىل مواقف الحافالت يف غضون ١٥ دقيقة س
في يتعلق بالوصول إىل طرق  الغربية.  لية والجنوبية  الش املناطق  مثل 
طرق  إىل  الوصول  بإمكانية  الحي  سكان  ٦٦٫٩٪ من  يتمتع   ، العام  النقل 
اً عىل األقدام. بناًء عىل مؤرشات أهداف  النقل العام يف غضون ٥ دقائق س

التنمية املستدامة، فإن الحي غ مخدوم جيداً بوسائل النقل العام.

أكد أحد سكان حي اليادودة ذلك من خالل االقتباس التايل، «النقل عىل 
الطريق الرئييس ضعيف للغاية، وعلينا االنتظار ملدة ساعة تقريباً لركوب 
الخاصة  السيارات  عىل  الغالب  يف  السكان  يعتمد  السبب  ولهذا  الحافلة، 

وسيارات األجرة.» (مقابلة، كانون األول (ديسمرب) ٢٠٢١).

ذو  شخص  ألنني  العام  النقل  وسائل  أستخدم  «ال  آخر،  ساكن  وأوضح 
إحتياجات خاصة، لذلك غالباً ما أستخدم كريس متحرك أو أركب سيارة أجرة 
التحدي  عىل  الضوء  يسلط  وهذا   .(٢٠٢١ األول  كانون  (مقابلة،  خاصة.» 
الشمولية  إىل  واالفتقار  العام  النقل  وسائل  إىل  الوصول  بإمكانية  املتعلق 

تجاه األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.

مستوى الحي١٤٨



الكيلومرت

ل الش

١٠٫٥٠
الوصول إىل وسائل النقل العام: ٥٢الشكل  

حدود الحي

الباص الرسيع

الطرق الرئيسية 

موقف الباصات

مفتاح الخريطة

٥ دقائق من مواقف الباصات

١٥ دقيقة من مواقف الباصات

٥ دقائق من طرق النقل العام

شبكة النقل العام

١٤٩ ن الحرضي ملف ع



مفتاح الخريطة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

مركز صحي حكومي

ًا عىل األقدام الوصولية س

مفتاح الخريطة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

مدرسة حكومية

مدرسة خاصة

ًا عىل األقدام الوصولية س

مفتاح الخريطة

٥ دقائق

١٥ دقيقة

الحدائق

ًا عىل األقدام الوصولية س

مفتاح الخريطة

٥ دقائق

األنشطة التجارية

ًا عىل األقدام الوصولية س

متعدد اإلستخدامات

املحلية  املعاي  عىل  بناًء  القويسمة.  يف حي  مراكز صحية عامة  توجد  ال 
رافق  ومؤرشات أهداف التنمية املستدامة، الحي غ مخدوم بشكل جيد 
الرعاية الصحية. لذلك، هناك حاجة ماسة إلنشاء مركز/منشأة رعاية صحية 
لخدمة املنطقة. أوضح أحد سكان اليادودة أن «الحي مخدوم جيداً ولكنه 
العامة  الصحة  مراكز  إىل  الوصول  وإمكانية  املواصالت  يف  مشاكل  يواجه 

وتوافرها». (مقابلة، كانون األول (ديسمرب) ٢٠٢١).

هناك ٥ مدارس حكومية تقع يف الحي. بناًء عىل التحليل، ٨٥٪ من السكان 
اً عىل  س دقائق  العامة يف غضون ٥  املدارس  الوصول إىل  لديهم إمكانية 
املعاي  بناًء عىل  األقدام.  عىل  اً  األقدام و ١٠٠٪ يف غضون ١٥ دقيقة س
جيدا  مخدوم  الحي  فإن  املستدامة،  التنمية  أهداف  ومؤرشات  املحلية 

باملرافق التعليمية.

كن لـ ٦٪ من السكان  وفًقا لتحليل شبكة الطرق واألماكن العامة الحالية، 
يف  و ٦٥٫٧٪  األقدام  عىل  اً  دقائق س  ٥ املنتزهات يف غضون  إىل  الوصول 
أهداف  مؤرشات  تحليل  عىل  بناًء  األقدام.  عىل  اً  س دقيقة   ١٥ غضون 
أحد  وأوضح  الرتفيهية.  باملرافق  جيداً  مخدوم  الحي   ، املستدامة  التنمية 
السكان: «أن منتزه غمدان يخدم الحي الذي يبعد عنه مدة ١٠-١٥ دقيقة 

اً عىل األقدام». (مقابلة، كانون األول (ديسمرب) ٢٠٢١).  س

يرتكز النشاط التجاري يف حي اليادودة بشكل رئييس عىل الطريق الرئييس 
الحي إما يف اإلستخدام  األخرى يف  الحي. وتنترش األنشطة التجارية  رشق 
تحليل  عىل  بناًء  اإلستخدامات.  متعددة  املناطق  يف  أو  لألرايض  التجاري 
كامل  الحي مخدوم بشكل  املستدامة، سكان  التنمية  أهداف  مؤرشات 
اً عىل األقدام،  باألنشطة التجارية التي تبعد ٥ دقائق و/أو ١٥ دقيقة س
سكانه  من   ٪٩٦٫٤ فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  الخريطة.  يف  موضح  هو  ك 
اً عىل األقدام. بناًء  مخدوم باألنشطة التجارية التي تبعد ١٥ دقيقة س
عىل مؤرشات أهداف التنمية املستدامة، فإن الحي مخدوم جيداً باألنشطة 

يل الغر من الحي.  التجارية بإستثناء الجزء الش

مستوى الحي١٥٠



الكيلومرت

ل الش

١٠٫٥٠
الوصول إىل وسائل املرافق العامة: ٥٣الشكل  

حدود الحي

الطرق الرئيسية

نشاط تجاري

متعدد اإلستخدامات

مدرسة حكومية

مدرسة خاصة

مركز صحي حكومي

حديقة

مفتاح الخريطة

٠ - ٥

٥ - ١٠

١٠ - ٥٠

٥٠ - ١٠٠

١٠٠ - ٢٥٠

٢٥٠ - ٦٠٠

ات (١ هكتار) عدد السكان لكل ١٠ دو

١٥١ ن الحرضي ملف ع



طاقتها •  فوق  العاملة  الصحي  والرصف  املياه  شبكة 
اإلستيعابية

عدم وجود مناطق تجارية مخصصة • 
الفيضانات املفاجئة.• 

شبكة املياه العاملة فوق طاقتها اإلستيعابية.• 
شبكة رصف صحي ُمرتدية.• 
نقص يف صيانة الطرق.• 
الصحية •  الرعاية  مراكز  أو  املستشفيات  إىل  الوصول  عدم 

اً عىل األقدام. خالل ٥ و ١٥ دقيقة س
قلة وسائل النقل العام باإلضافة إىل اإلزدحام املروري.• 
التلوث.• 

شبكة املياه العاملة فوق طاقتها اإلستيعابية.• 
 الحي غ متصل بشبكة الرصف الصحي.• 
الصحية •  الرعاية  مراكز  أو  املستشفيات  إىل  الوصول  عدم 

اً عىل األقدام. خالل ٥ و ١٥ دقيقة س
عدم كفاية املرافق الرتفيهية.• 
قلة وسائل النقل العام.• 

ط حي كثيف ذو شبكات بنية تحتية تعمل  ثل   : حي الهاشمي الجنو
فوق طاقتها اإلستيعابية.

ط الحي الذي يفتقر إىل بعض املرافق العامة. ثل  حي القويسمة: 

الوصول إىل بعض شبكات  ط الحي الذي يفتقر إىل  ثل  حي اليادودة: 
البنية التحتية واملرافق العامة.

مستوى الحي١٥٢



تطوير شبكة املياه. • 
تطوير وربط شبكة الرصف الصحي. • 
إضافة مرافق رعاية صحية للمنطقة.• 
إضافة مرافق ترفيهية للمنطقة.• 
تحس وسائل النقل العام.• 

تطوير شبكة املياه. • 
تطوير شبكة الرصف الصحي. • 
شبكات •  مبادرات   / املفاجئة  الفيضانات  من  التخفيف 

رصف صحي مستدامة 
اضافة اإلستخدامات التجارية• 

تطوير شبكة املياه. • 
تطوير شبكة الرصف الصحي.• 
إضافة مرافق رعاية صحية للمنطقة.• 
تحس وسائل النقل العام.• 
ة.•  توف الصيانة للطرق القا
معالجة مشكلة التلوث يف املنطقة من خالل البنية التحتية • 

األشجار  من  املزيد  إضافة  وكذلك  واملبتكرة،  املستدامة 
والتحريج.

معالجة شبكة املشاة.• 

١٥٣ ن الحرضي ملف ع







جانب •  إىل  الضعيفة  الحرضي  التخطيط  رسات  م أدت 
غ  والوصول  التوزيع  إىل  األردن  يف  الرسيع  التحرض 

الكافي إىل الخدمات األساسية واملرافق العامة.
سكان •  من  مليون)   ١١ (حوايل  يرتكز  ذلك،  إىل  باإلضافة 

اط الهجرة واالستيطان  ن. تُظهر أ األردن يف العاصمة َع
واملكا  عي  اإلجت التباين  بوضوح  املدينة  يف  املختلفة 
ن، حيث إستقر  ن/رشق َع ن الغربية ووسط َع ب َع

ن. السكان األك ثراًء يف مناطق غرب ع
 

تدفقات •  للعديد من  آمناً  األردن وكان مالذاً  لقد إستقبل 
الثانية من حيث  املرتبة  يحتل  تاريخه. فهو  الآلجئ عرب 
لكل  ، بواقع ٨٩ الجئاً  العا الآلجئ يف  الفرد من  نصيب 

١،٠٠٠ نسمة.٤٦٢
من •   ٪٦٣ أن  حيث  الشباب،  سكانه  بنسبة  األردن  يتميز 

.٤٦٣  وهذا يشكل تحدياً يف  سكانه هم تحت سن الثالث
بشكل  تستوعب  أن  كن  التي  التعليمية  املرافق  توف 
للقوى  الكافية  العمل  وفرص  الشباب  السكان  مناسب 

العاملة الشابة الناشئة. 
حالياً •  األردن  يف  املضيفة  واملجتمعات  الآلجئون  يواجه 

ة ناجمة عن جائحة كوفيد-١٩، م أدى إىل  تحديات كب
فضالً   ، الغذا األمن  يف  ومشكلة  البطالة  معدالت  زيادة 
عن تسليط الضوء عىل عدم كفاية الوصول إىل الخدمات 

واإلحتياجات األساسية عىل مستوى األحياء. 

التكيف •  ١٨١ يف مؤرش  املرتبة ٨١ من أصل  احتل األردن 
التغ  بخطر  التأثر  لقابلية  نوتردام  لجامعة  العاملي 
الحرارة، وعدم  ارتفاع درجات  من  يعا  فهو  املناخي.٤٦٤ 
وزيادة  املتاحة،  املياه  وانخفاض  األمطار،  هطول  انتظام 
والجفاف  والفيضانات  الحر  موجات  حدوث  لية  احت

واالنهيارات األرضية.٤٦٥
والطاقة •  النقل  أنشطة  تتسبب  الوطني،  املستوى  عىل 

بين  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات  من   ٪٧٤ يف  الصناعية 
والصناعة  يقرب من ١٣٪  ما  النفايات  إدارة  يصدر قطاع 

٨٪، م يشكل تحدياً بيئياً.٤٦٦
الجوية •  املناخ والظروف  تغ  تأث  زيادة عىل ذلك، دفع 

املرتفعة  الحرارة  القاسية كالفيضانات والجفاف ودرجات 
الناس إىل االنتقال إىل املناطق الحرضية.

واً حرضياً رسيعاً، بنمو سكا سنوي قدره •  يشهد األردن 
٢٫٣٪ (٢٠١٩) وكثافة سكانية تقدر ب ١١٨٫٩ فرد/كم٢. ٤٦٧ 
يل املساحة املبنية ب عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٥  تضاعفت إج
للمناطق  املكا  التوسع  إن   ٤٦٨ كم٢.   ١،٥٠٠ إىل  لتصل 
٤٦٩ وهذا  يعادل ١٪ سنوياً، أي حوايل ١٥ كم٢.  الحرضية 
البنية  عىل  وكذلك  الزراعية  األرايض  عىل  خطراً  يشكل 

ويلها.   التحتية و
تنخفض •  لألردن،  الحرضية  الرقعة  زيادة  استمرار  مع 

عية  األرايض املتاحة للزراعة، م يؤدي إىل تحديات إجت
ة.  وإقتصادية كب

توسط معدل •  الحرضية برسعة،  املنطقة  ت  ن،  َع يف 
سنوي قدره ٢٫٠٣٪.٤٧٠

البلدية •  الخدمات  تقديم  يتبع  املدينة،  مستوى  عىل 
وخطط التنمية املناطق الحرضية املتناثرة، م يعكس أن 
التخطيط يعمل كإجراء رد فعل بدالً من كونه استباقياً من 

خالل اتباع النمو الحرضي الفعيل يف املدينة.
إىل •  الحرضي  التوسع  أدى   ، الآلجئ تدفقات  جانب  إىل 

الخدمات، م أدى إىل تفاقم الضغط  زيادة الطلب عىل 
البلديات  تتمتع  العامة.  الخدمات  لتقديم  البلديات  عىل 
أثر  م  املتزايد  الطلب  هذا  تلبية  عىل  محدودة  بقدرة 
يرتددون  السكان  م جعل  املقدمة،  الخدمة  عىل جودة 

يف دفع رضائبهم.
السكانية •  الكثافة  ذات  املناطق  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 

يتواجد  التي  املناطق  مع  تتوافق  ن  َع مدينة  العالية يف 
املناطق  هذه  فإن  وبالتايل،   . الآلجئ من  أكرب  عدد  فيها 
التحتية  البنية  شبكات  عىل  متزايدة  ضغوط  من  تعا 

الخاصة بها، م أثر عىل جودة الخدمة املقدمة. 
ن بشكل عام عىل طول طرق •  حدث النمو الحرضي يف َع

هذا  أدى  لذلك،  ونتيجة  ن،  َع قلب  عن  بعيداً  النقل 
النمو إىل التوسع يف املناطق الحرضية عىل حساب األنواع 
األخرى من فئات إستخدام/تغطية األرايض وخاصة مناطق 

٤٧١. الغطاء النبا
إىل •  ن  َع يف  السنوية  الكربون  إنبعاثات  من   ٪٦٤ تُعزى 

. املبا

ب •  ملموس  توافق  عدم  هناك  الوطني،  املستوى  عىل 
تلبية إحتياجات  العرض والطلب عىل املساكن، إذ ال يتم 
اإلسكان الحالية. وبناًء عىل ذلك، أصبح االفتقار إىل السكن 
املالئم امليسور مسألة بالغة األهمية بسبب تضخم أسعار 

التحديات و الفرص١٥٦



الداخلية، •  كوزارة  للمؤسسات   اإلدارية  الحدود  إن 
ن  ومؤسسات التخطيط كوزارة اإلدارة املحلية، وأمانة َع
الكربى وبلدية إربد الكربى، غ متسقة في بينها. يؤدي 
وعدم  واألدوار  املهام  تداخل  إىل  هذا  الحوكمة  إطار 
التنسيق األفقي والرأيس ب املؤسسات. وبالتايل، هذا يؤثر 
عىل عمليات صنع القرار والتخطيط، م يؤدي إىل عدم 

االتساق.
يفتقر نظام التخطيط األرد إىل سياسة حرضية وطنية.• 
أدى تعدد مؤسسات التخطيط الحرضي والجهات الفاعلة • 

إىل ضعف التنسيق وتداخل املسؤوليات.
املستوى •  عىل  متكاملة  تخطيط  سياسة  وجود  عدم  إن 

أولويات  تحديد  عملية  يعيق  املدينة  ومستوى  االقليمي 
املرشوع.

يؤدي عدم وجود نظام موحد وآليات املراقبة الضعيفة إىل • 
أرض  عىل  والتنفيذ  التخطيط  وثائق  ب  واسعة  تفاوتات 

الواقع.
أثر عدم وجود بيانات محدثة متاحة وموحدة عرب األنظمة • 

لتنفيذ عملية  الالزمة  القدرات  واملؤسسات املختلفة عىل 
ة عىل األدلة. صنع القرار القا

بالتخطيط هو «قانون •  املتعلق  األردن  الوحيد يف  القانون 
تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم (٧٩) لسنة ١٩٦٦». وهو 
يستند عىل أساس تخطيط املدن يف االنتداب الربيطا عىل 
، والذي انبثق عن قانون تخطيط املدن الربيطا  فلسط
محاوالت  مع  مؤقتاً  القانون  هذا  زال  ما   ٤٨٣ لعام ١٩٣٢. 

قليلة لتحديثه.
األردني •  القانو  والنظام  األرايض  حيازة  نظام  يعكس 

توجهاً نحو خصخصة األرايض،٤٨٤ م أدى إىل إستخدام غ 

األرايض والبناء والطاقة.
يف ح أن املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحرضي هي • 

املؤسسة الحكومية الوحيدة املسؤولة عن اإلسكان، إال أن 
. مهامها الحالية هي اإلرشاف عىل إنشاء ومراقبة املبا

عىل •  الطلب  ارتفاع  إىل  السوري  الآلجئ  تدفق  أدى 
املساكن املستأجرة، م أدى إىل زيادة أسعار األرايض.٤٧٢  

يفتقر الآلجئون لحق الحيازة يف األردن.٤٧٣
تُعزى الزيادة بنسبة ١٠٠٪ يف أسعار العقارات عام ٢٠٠٥ • 

ة يف عدد صفقات األرايض واملساكن من  إىل الزيادة الكب
، من ١٢٥ صفقة عام ٢٠٠٢ إىل ١٨١١ عام  العراقي قبل 
٢٠٠٥، أو من ٤٫٩ مليون دينار أرد إىل ١٠٠ مليون دينار 

٤٧٤ . أرد

األرس عىل •  تلك حوايل ٥٦٪ من  املحافظة،  عىل مستوى 
د الكب  األقل سيارة خاصة واحدة،٤٧٥ م يش إىل اإلعت
عىل وسائل النقل الخاصة م يؤدي إىل االزدحام املروري 

والتلوث.
أمانة •  داخل  يومياً  ما مجموعه ٧ مالي رحلة  يتم إجراء 

أمانة  إىل  مليون رحلة  تدخل حوايل  الكربى، حيث  ن  َع
ن الكربى من البلديات املجاورة.٤٧٦ أدى هذا إىل زيادة  َع
االزدحام املروري داخل املدينة، م أدى إىل زيادة تلوث 

اً وهيمنة املركبات عىل الطرق. الهواء، وتقليل التنقل س
ن إىل تحديات •  أدى نقص خيارات التنقل داخل مدينة َع

ة. عية كب بيئية وإقتصادية وإجت
ن بطيئة ومكلفة وتستغرق وقتاً •  املواصالت العامة يف َع

طويالً، م يزيد من نقاط ضعف الآلجئ وذوي الدخل 
املنخفض.

زيادة •  يف  املدينة  سكان  عدد  يف  ة  الكب الزيادة  ساهمت 
إستهالك  يقدر  حيث   ٤٠٪،٤٧٧ بنسبة  املياه  عىل  الطلب 
للفرد  لرتاً   ٧٢٫٧٥ بنحو  الكربى  ن  َع أمانة  يف  املياه 
يومياً.٤٧٨ ومع ذلك، فإن تقطع اإلمدادات يقلل بشكل كب 
ثل املياه املفقودة   . من قيمة هذه الخدمة للمستهلك
إىل  باإلضافة  املياه.٤٧٩  استهالك  يل  إج من   ٪٥٠ حوايل 
البلدية  املياه  الفاقد من  يف عام ٢٠١٤، كان نصف  ذلك، 

ن. يف محافظة َع
أثناء •  ة  كب مشاكل  ن  َع مدينة  يف  مناطق  عدة  تواجه 

لشبكة  السيئة  الظروف  بسبب  الغزيرة  األمطار  هطول 
ترصيف مياه األمطار الحالية. 

من •  العديد  يف  العامة  الحدائق  من  قليل  عدد  هناك 
ن الكربى. ا يف ذلك أمانة َع البلديات واملدن األردنية، 

ت إىل املناطق الحرضية عىل •  أثر تدفق الآلجئ من املخي
كالتعليم والصحة  العامة،  واملرافق  التحتية  البنية  قدرات 

واملساحات العامة. ك أدى إىل زيادة الضغط عىل املوارد 
الطبيعية، وال سي املياه، التي هي شحيحة يف األصل. 

 • ١،٠٠٠ قدرها  زيادة  إىل  السوري  الآلجئ  تدفق  أدى 
طن من النفايات يومياً.٤٨٠ تش التقديرات إىل أن العمر 
عاماً   ١٦ يبلغ  الحالية  النفايات  ملكبات  املتبقي  االفرتايض 

قبل أن تصل إىل طاقتها اإلستيعابية.٤٨١ 
ن الكربى غ متصل •  يقدر أن ٢٠٫٦٪ من سكان أمانة َع

بشبكة الرصف الصحي.٤٨٢ 

١٥٧ ن الحرضي ملف ع



الكوارث •  من  للوقاية  املحدود  اإلستباقي  النهج  إن 
املؤسسية  القدرات  كفاية  وعدم  حدتها،  من  والتخفيف 
عىل املستوي الوطني واملحيل، ومحدودية املوارد البرشية 
حول  واملجتمعات  املسؤول  ب  الوعي  ونقص  املدربة، 
التأهب للكوارث، والتنفيذ غ املريض للسياسات الحالية، 
كل  الخرضاء،  املدن  عمل  وخطة  ن  َع منعة  خطة  مثل 

هذه جعلت سكان األردن عرضة لألخطار الطبيعية.٤٨٦
وهو •  املياه.٤٨٧  شح  من  يعا  بلد  أك  ثا  األردن  يعترب 

إىل  يؤدي  م  الخارجية،  املياه  موارد  عىل  بشدة  يعتمد 
الآلجئ  تدفق  زاد  املجاورة.  البلدان  مع  التوترات  تفاقم 

من كفاح األردن لتلبية إحتياجات املياه املحلية.
وفًقا لتقييم مخاطر الفيضانات وخرائط أخطار الفيضانات • 

ن، فإن  مناطق أسفل املجرى مثل وسط مدينة  ملدينة َع
املفاجئة  للفيضانات  عرضة  األك  ب  من  هي  ن،  َع
املضغوطة،  التحتية  والبنى  الجغرافية،  خصائصها  بسبب 

. وزيادة السكان والكثافة العالية لآلجئ السوري
باإلضافة إىل ذلك، وفًقا لخريطة تقسيم املناطق الزلزالية، • 

بشكل  الزالزل  خطر  يؤثر   ٤٨٨.٢A املنطقة  يف  ن  َع تقع 
يف  يعيشون  الذين  تأثراً  األك  السكان  عىل  ُمتكافئ  غ 
بكثافة  تتميز  والتي  ة،  القد واملدينة  الآلجئ  ت  مخي

سكانية أعىل ومنشآت أضعف.

التنمية •  دعم  عىل  محدودة  بقدرة  البلديات  تتمتع 
اإلقتصادية املحلية.

ويل تقديم الخدمات، بسبب •  تواجه البلديات قيوداً عىل 
الدخل  إىل  باإلضافة  املنخفضة.  اإلقتصادية  ديناميكياتها 
املنخفض، تشكل رواتب موظفي البلدية نصف ميزانياتها. 
إعداد  يعيق  م  باملبلغ،  مسبقاً  البلديات  إخطار  يتم  ال 

امليزانية.
عالوًة عىل ذلك، يعيش ما يقدر بـ ١٤٫٤٪ من سكان األردن • 

السوري ضغوطاً  الآلجئ  فقر  فقر.٤٨٩ فرضت صورة  يف 
عىل الفقراء األردني املوجودين أصالً.

األجور •  بسبب  ن  َع يف  الفقراء  من  عدد  أكرب  يرتكز 
املنخفضة وارتفاع تكاليف املعيشة. ويقع الكث منهم يف 

فئة «العامل الفقراء».٤٩٠
عىل الرغم من معدالت التعليم املرتفعة، فإن فرص العمل • 

البطالة ١٩٫٣٪  ويبلغ معدل  للشباب يف األردن منخفضة 
الوظيفي  والتشبع  العمل  لسوق  السيئة  الظروف  بسبب 
الذي يتطلب مهارات عالية.٤٩١ ك أن هناك عدم توافق 

ب املهارات املتوفرة وسوق العمل.
ن •  عىل مستوى املحافظة، يبلغ متوسط دخل األرسة يف َع

٥٧٦ ديناراً شهرياً، حيث تنفق العديد من األرس ما يتجاوز 
إمكانياتها عىل رشاء منزل جديد أو استئجاره.٤٩٢

زيادة •  يف  املدينة  سكان  عدد  يف  ة  الكب الزيادة  ساهمت 
الدين العام بنسبة ٨٣٪، وزيادة يف بطالة الشباب بنسبة 
عن  فضالً   ،٪٤٠ بنسبة  املياه  عىل  الطلب  وزيادة   ،٪٣٠

زيادة تكاليف اإليجار بنسبة ١٧٪.٤٩٣
غ •  عمل  ظروف  ن  َع يف  السكان  من  العديد  يواجه 

مستقرة يف القطاع غ الرسمي. باإلضافة إىل ذلك، يعمل 
معظم الآلجئ يف سوق العمل غ الرسمي. 

بسبب •  محدودة  عمل  مجاالت  السوري  لآلجئ  تتوفر 
القيود الحكومية، بغض النظر عن خربتهم السابقة.

مع زيادة الطلب عىل السكن الالئق، من املحتمل أن تزداد • 
التوترات ب الآلجئ واملجتمعات املضيفة، حيث يتنافس 
الآلجئون واألردنيون عىل السكن ميسور التكلفة. باإلضافة 
إىل ذلك، يف املدن املتوسطة الحجم، يتنافس األردنيون مع 

الآلجئ السوري عىل شقق اإليجار.
والبنية •  العامة  املرافق  إىل  الوصول  املساواة يف  أدى عدم 

ُمستدام وتردي شديد لألرايض، ال سي األرايض الزراعية.  
فقد  رئيسية،  مناطق  يف  تقع  الخاصة  األرايض  ألن  نظراً 

أصبحت أك تكلفة وسط زيادة الطلب. 
وملكيتها •  األرايض  وراثة  عىل  عية  اإلجت القيود  تزال  ال 

النساء  عىل  خاص  بشكل  تؤثر  أنها  حيث  مستمرة، 
ات.٤٨٥ الفق

من •  مستبعدة  الفلسطيني  الآلجئ  ت  مخي تزال  ال 
الت األرايض البلدية وخطط التنمية، عىل الرغم من  إستع
ة وراسخة ضمن النسيج  أنها أصبحت اآلن مجتمعات دا
ن، حيث ترتبط بخدمات البلدية  عي والحرضي لَع اإلجت

ويدفع السكان رضيبة الخدمات.  

التحديات و الفرص١٥٨



ب  وتوترات  تنافر  نشوب  إىل  العمل  وفرص  التحتية 
الآلجئ واملجتمعات املضيفة.

اإلنسانية، •  املساعدات  عىل  الآلجئ  من  العديد  يعتمد 
تأثرهم.  من  للحد  األجل  ة  قص إسرتاتيجية  تعترب  والتي 
ومع ذلك، فإن عدم الوصول إىل سوق العمل بطرق قانونية 
رسمية  غ  أسواق  وجود  إىل  ويؤدي  تأثرهم  من  يزيد 
املجتمعات  ب  التوترات  زيادة  وبالتايل  النطاق،  واسعة 
العمل  فرص  عىل  للحصول  سعيهم  يف  والآلجئ  املضيفة 

املحدودة أصالً.

١٥٩ ن الحرضي ملف ع



يوجد يف األردن نسبة عالية من الشباب، خاصة يف محافظة • 
رهم عن  ن، حيث أن أك من نصف السكان تقل أع َع
كن أن تصبح القوى العاملة واملوارد  ٢٥ عاماً. ٤٩٤ لذلك، 
البرشية املتزايدة، وانخفاض الطلب عىل املرافق الصحية، 
د خطة طويلة  وانخفاض معدالت اإلعالة فرصاً إذا تم إعت
األجل تستخدم املوارد بكفاءة لتشجيع التطورات متعددة 
لتلبية  واملهارات  القدرات  بناء  برامج  وكذلك  األبعاد 

اإلحتياجات املستقبلية لهذا العدد املتزايد من السكان.
توفر العديد من الوثائق عىل املستوى الوطني التي تركز • 

الآلجئ واملجتمعات املضيفة، مثل  تلبية إحتياجات  عىل 
وتعزيز  لآلجئ  اإلقليمية  والخطة  الوطنية،  املنعة  خطة 
األردنية،  اإلستجابة  وخطة  األزمات،  مواجهة  عىل  القدرة 
الفرصة  إلعطاء  للهجرة،  العاملي  وامليثاق  األردن،  وميثاق 
الذين  السوري  لآلجئ  الفورية  اإلحتياجات  لتلبية 
ت واملناطق الحرضية، وكذلك املجتمع  يعيشون يف املخي
فرصة  هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة  باألزمة.  املتأثر  املضيف 
د عىل هذه الخطط والجهود لتحقيق حلول  ة لإلعت كب

 . مستدامة لسكان األردن ودمج الآلجئ
والتصدي •  الهجرة،  إدارة  لتحس  مهمة  فرصة  وتعترب 

مساهمة  وتعزيز  الحالية،  بالهجرة  املرتبطة  للتحديات 
املهاجرين والهجرة يف التنمية املستدامة.

تنموية تجذب •  فرصة  إىل  السوري  الآلجئ  أزمة  تحويل 
رات جديدة وتعزز اإلقتصاد املحيل. إستث

قدرات •  بناء  إىل  حالياً  لألردن  املقدمة  التربعات  تهدف 
ألزمة  األمد  طويلة  حلول  لتقديم  الحكومية  املؤسسات 

ة.  ، وهي فرصة لبناء القدرات القا الآلجئ
(املوئل)، •  البرشية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج 

بالتعاون مع وزارة اإلدارة املحلية، يف املراحل النهائية من 
صياغة سياسة حرضية وطنية لألردن والتي ستضع إطاراً 
جرد املوافقة عليها.  إرشادياً للتنمية الحرضية يف األردن 

ينتقل األردن من نظام شديد املركزية إىل نظام ال مركزي • 
مستوى  عىل  الصالحيات  من  مزيد  مع  تدريجي  بشكل 
مشاركة  تعزيز  إىل  ذلك  سيؤدي  والبلديات.  املحافظات 

املجتمع املحيل يف صنع القرار.
ن الكربى، هناك فرصة لتعزيز جمع البيانات •  يف أمانة َع

دائرة  وهي  مناسبة،  بيانات  قاعدة  ومشاركتها من خالل 
املرصد الحرضي. 

أدت جائحة كوفيد-١٩ والقيود إىل زيادة الوعي بأهمية • 
املفتوحة   / الخرضاء  املساحات  وتوافر  املكا  التخطيط 
وسلطت الضوء عىل أهمية االستفادة من األرايض الشاغرة 

الحالية وتحويلها إىل مساحات خرضاء / مفتوحة.
يف •  املبنية  املنطقة  داخل  األرايض  من   ٪  ٤٠ إىل  يصل  ما 

ة للتكثيف.  ن شاغرة، م يسمح بدرجة كب َع
يف •  ر  اإلستث األرايض  مللكية  الصحيح  التوثيق  يشجع 

من  ر  اإلستث األردن  يسهل  ذلك،  إىل  باإلضافة  األرايض. 
خالل تأج األرايض الحكومية للمستثمرين.

يف •  البيضاء  األرايض  رضائب  تطبيق  نحو  خطوات  هناك 
وبالتايل  الشاغرة،  األرايض  استغالل  األردن، والتي ستحفز 

تشجيع التكثيف.
 •

ن سيقلل •  إن تطوير خيارات تنقل مناسبة داخل مدينة َع
عية واإلقتصادية  من األثر البيئي ويحسن الظروف اإلجت

للسكان والحصول عىل فرص العمل. 
ن •  تعترب األشغال الحالية لتوسيع الباص الرسيع لربط َع

بالزرقاء فرصة ألن هذا الربط سيعزز بشكل كب إمكانية 
االزدحام  من  ويقلل  املناطق،  ب هذه  والرتابط  الوصول 

املروري وتلوث الهواء. 
ة •  األخ اللمسات  بوضع  حاليا  الكربى  ن  َع أمانة  تقوم 

العادل، والتي ستتيح  للتنقل  الجندرية  العمل  عىل خطة 
والفئات  للنساء  العام  النقل  وسائل  إىل  العادل  الوصول 

السكانية األك تأثراً.

املناخ هامة، حيث •  تغ  التخفيف من حدة  إن إمكانات 
ل  كن إستع أن األردن عبارة عن صحراء بشكل أسايس و
الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء، وتقليل إستهالك الوقود، 

وبالتايل التخفيف من آثار تغ املناخ والغازات الدفيئة.
ُمحتملة •  مرشوعاً/مبادرة   ٣٧ هناك  املدينة،  مستوى  عىل 

خرضاء  مدينة  ن  َع عمل  خطة  يف  أولوياتها  تحديد  تم 
التي سيتم تنفيذها بحلول عام ٢٠٢٥. ٤٩٥ ستساعد هذه 

التحديات و الفرص١٦٠



وتسهل •  املحتمل  املستثمرين  عىل  منفتحة  دولة  األردن 
استثمر   ،٢٠١٣ عام  بنهاية  التجارية.  ل  األع رسة  م
يف   ٪٣٨ الصناعة،  قطاع  يف   ٪٤٠ العرب  املستثمرون 
قطاع  يف  و٢٫٥٪  الزراعة  قطاع  يف   ٪٢٠ التجاري،  القطاع 

العقارات.٤٩٧
التعليمي •  بالتحصيل  عالية  عدالت  األردن  يتمتع 

ي) م يُوفر إمكانات قوة عاملة ماهرة متنامية  (األكاد
من شأنها أن تدعم التنمية اإلقتصادية املحلية للبالد عندما 

ك أخرى. تقرتن بعوامل 
ل •  أع إلنشاء  الفرصة  سكانها  األردنية  الحكومة  منحت 

داخل  السوري  الآلجئ  ذلك  يف  ا  املنزل،  من  تجارية 
الظروف  تحس  يف  يساعد  م  وخارجها  ت  املخي

عية واإلقتصادية للسكان. اإلجت
معدالت •  يف  زيادة  هناك  كوفيد-١٩،  ات  تأث بسبب 

إىل  الوصول  كفاية  وعدم  الغذا  األمن  وانعدام  البطالة، 
الخدمات واإلحتياجات األساسية.  ومع ذلك، هناك فرصة 

املشاريع، عند تنفيذها يف معالجة أك التحديات البيئية 
النفايات  إدارة  ذلك  يف  ا  املدينة،  يف  املناخ  وتغ  حدة 
ورفع  الحرضي  والنقل  الصحي  والرصف  واملياه  الصلبة 

كفاءة الطاقة.
األمم •  برنامج  مرشوع  خالل  من  ذلك،  إىل  باإلضافة 

املنعة  لتعزيز  (املوئل)  البرشية  للمستوطنات  املتحدة 
مناسباً  موقعاً   ١٢٠ تحديد  تم  املفاجئة،  الفيضانات  ضد 
تقييم  دراسة  يف  التجريبية  للمشاريع  ن  َع مدينة  يف 
مخاطر الفيضانات وخرائط أخطار الفيضانات. يسعى هذا 
املرشوع إىل املساعدة يف تقليل آثار الفيضانات والجفاف 

واملساعدة يف تأم إمدادات مياه مأمونة.
أهمية •  الكربى  ن  َع أمانة  تدرك  املدينة،  مستوى  عىل 

نفقاتها  من  خصصت  وقد  البيئية،  االستدامة  مشاريع 
أرد  دينار   ١،٠٠٠،٠٠٠ و  أرد  دينار   ٦٥٠،٠٠٠ املالية 

للعام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ عىل التوايل لهذه املشاريع.٤٩٦
أخطار •  وخرائط  الفيضانات  مخاطر  تقييم  دراسة  أدت 

مرشوع  إطار  يف  الهندسة  دار  أجرتها  التي   - الفيضانات 
تابع لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل) 
- وجائحة كوفيد-١٩ إىل زيادة الوعي بأهمية إعادة تهيئة 
ن الكربى  أسطح املبا واألرايض الشاغرة داخل أمانة َع

إىل مساحات خرضاء للحد من الفيضانات.

 / للزراعة الحرضية  الشاغرة  الحكومية  ل األرايض  إلستع
املستدامة من أجل تقليل البطالة، التخفيف من  الزراعة 
عية واإلقتصادية  تأث تغ املناخ، وتحس الظروف اإلجت

  . للسكان وتحقيق األمن الغذا
ن الكربى هي إيرادات ذاتية.٤٩٨ •  ٨٨٪ من إيرادات أمانة َع

الرشكات  من   ٪٨٢ من  يقرب  ما  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الرسمية التي يزيد رأس مالها املعلن عن ٥٠٠ ألف دينار 
السوق  أن  يعني  هذا  الكربى.٤٩٩  ن  َع أمانة  يف  مسجلة 

رات. مستقر ولديه إمكانية ملزيد من النمو واإلستث

حيث •  متقدماً،  صحية  رعاية  نظام  األردن  تلك  كدولة، 
األول  املزود  ليكون  الدويل  البنك  قبل  من  تصنيفه  تم 
الخمسة  ب  ومن  املنطقة  يف  الصحية  الرعاية  لخدمات 
. فهو من أك البلدان املرغوبة يف املنطقة  األوائل يف العا
للسياحة العالجية، وتعمل الدولة برسعة عىل بناء سمعة 
معقولة،  وبأسعار  الجودة  عالية  الصحية  للرعاية  دولية 
م يتيح الفرصة ملزيد من ازدهار السياحة العالجية. إن 
وة  زيادة اإلنفاق عىل الرعاية الصحية يزيد من إنتاجية ال
ويقلل  اإلقتصادي،  النمو  عىل  إيجاباً  يؤثر  م  البرشية، 

العبء عىل األرس ويساهم يف النمو الوطني. 
واإلقتصاد •  األردن  سكان  رزق  سبل  لتعزيز  مجال  هناك 

زيادة  خالل  من  والرشكات  املستثمرين  وجذب  املحيل 
الصحي  والرصف  املياه  أنظمة  يف  ر  واإلستث إتاحة 
العام، واملساحات الخرضاء / املفتوحة  املستدامة، والنقل 

والعامة والبنية التحتية للمشاة.
لها •  املخطط  التحتية  البنية  رات  إستث من  العديد  هناك 

لها - ستعزز  جرد إكت ن والتي -  عىل مستوى مدينة َع
وتحسن االستدامة يف املدينة وتحس تقديم الخدمات.

١٦١ ن الحرضي ملف ع







١٦٤

الثا /يناير ٢٠٢٢، عقد فريق املوئل يف األردن ورشة عمل  يف ٢٤ كانون 
للتحقق من نتائج التنميط الحرضي بإستخدام طريقة هجينة (افرتاضياً عرب 
ن التوافق مع قيود  منصة Zoom ووجاهياً). تم إستخدام هذا النهج لض

كوفيد-١٩ وإجراءات التباعد الجسدي. 

الصلة،  ذات  الحكومية  والهيئات  الوزارات  عن  ممثل  املشاركون  ضم 
الخاص، وبنوك ووكاالت التنمية  ن الكربى، والقطاع  ورشكاء من أمانة َع

 . ومهني حرضي

خالل  العمل  تقدم  عن  املصلحة  أصحاب  إبالغ  إىل  العمل  ورشة  تهدف 
الهجرة»، وتقديم  التحتية يف سياقات  والبنية  «التخطيط الحرضي  برنامج 
ملحة عامة عن ملف التنميط الحرضي الذي تم إعداده وعرض حالة التنمية 
ن والحصول عىل  الحرضية والتحديات املتعلقة بتدفق الآلجئ يف مدينة َع
والتحديات  التنميط الحرضي،  وجهات نظر أصحاب املصلحة حول ملف 
يف  وتنفيذها  التحتية  البنية  يف  ر  باإلستث يتعلق  في  املحددة  والفرص 
تم  التي  الثالثة  األحياء  من  تجريبي  واحد  حي  وإختيار  املختارة،  املدينة 

ن للمرحلة الثانية من املرشوع. تحليلها يف َع

إلبالغ  عامة  ملحة  األوىل  الجلسة  خالل  املوئل  فريق  قدم  شامالً،  كونه 
أصحاب املصلحة الرئيسي عن برنامج «التخطيط الحرضي والبنية التحتية 
وهي   القادمة،  للمرحلة  املطلوبة  والنواتج  وأهدافه  الهجرة»  سياقات  يف 
مرحلة تطوير رؤية إسرتاتيجية وبناء البدائل التخطيطية. تبع ذلك مقدمة 
اإلجراءات  مناقشة  ت  حيث  الكربى،  ن  َع أمانة  ممثل  من  موجزة 
والبنية  الحرضي  «التخطيط  برنامج  ب  املحتملة  التآزر  وأوجه  الرئيسية 
تم  ذلك،  بعد  بهم.  الخاصة  التنمية  الهجرة» وخطط  سياقات  التحتية يف 
تقديم عرض للمستوى الوطني مللف التنميط الحرضي وتسليط الضوء عىل 

النتائج الرئيسية، وتبعه مناقشة مفتوحة للتحقق من صحة النتائج. 

ن عىل  تضمنت الجلسة الثانية عرضاً متعمقاً مللف التنميط الحرضي لَع
املستوى اإلقليمي ومستوى املدينة، تاله جلسة تفاعلية للتحقق من صحة 
النتائج وفتح املجال للتعليقات واملناقشة. اختتمت الجلسة بعرض األحياء 
الثالثة التي تم تحليلها. بعد ذلك كان هناك تصويت إلختيار حي تجريبي 

ن للمرحلة التالية.  يف َع

مشاركة أصحاب املصلحة



١٦٥

صورة تظهر املشارك يف الورشة

ن الحرضي ملف ع
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في ييل ملخص ملالحظات أصحاب املصلحة في يتعلق بجودة خدمات 
ا يف ذلك: البنية التحتية العامة واملرافق العامة، 

النقل عىل  الكربى يف قدرة قطاع  ن  َع أمانة  النقل داخل  تكمن مشكلة 
ة،  إستيعاب الضغط، حيث هناك عدد قليل نسبياً من وسائل النقل الكب
ة مثل حافالت كوسرت.  عي الصغ بين هناك العديد من وسائل النقل الج
العام  النقل  نظام  عدم وجود سلطة محددة تنظم  ذلك، فإن  عالوًة عىل 
الجداول  املثال حول  دقيق (عىل سبيل  عام  معلومات نقل  نظام  وغياب 
د عليها، م  كن ملستخدمي النقل العام اإلعت الزمنية والطرق)، والتي 

ثل تحدياً رئيسياً آخر.

كن الوصول إليه يف معظم  عىل الرغم من أن االتصال بشبكة املياه متاح و
يقوم  وبالتايل  للرشب،  صالحة  غ  باألنابيب  املنقولة  املياه  فإن  املناطق، 

الناس برشاء املياه املفلرتة. 

ذكر أصحاب املصلحة أن هناك بعض املناطق غ املوصولة بشبكة الرصف 
الصحي وال تزال تعتمد عىل حفر امتصاصية. من ناحية أخرى، ذكرت وزارة 
يزانية مخصصة لربط  املياه والري أن هناك مرشوعاً قيد التخطيط حالياً 
التدخالت  مع  ىش  يت ا  والقويسمة،  اليادودة  حي  يف  السكنية  املناطق 

 . املحددة الالزمة لهذين الحي اللذين تم تحليله

الناس يشتكون من  تعمل رشكة الكهرباء بشكل جيد للغاية، لكن معظم 
التعرفة وتكلفة الكهرباء. ك أن هناك انقطاع للكهرباء أحيانا خالل فصل 
الشتاء. باإلضافة إىل ذلك، سلط أصحاب املصلحة الضوء عىل أهمية تعزيز 

إستخدام موارد الطاقة البديلة.

مياه  ترصيف  ضعف  من  املدينة  تعا  املبنية،  املساحة  زيادة  بسبب 
منها  املنخفضة  خاصًة  املناطق  من  العديد  تتعرض  حيث  األمطار، 
للفيضانات. باإلضافة إىل ذلك، يحتاج نظام ترصيف مياه األمطار إىل إعادة 

تأهيل وتطوير وصيانة.

ن مدينة نظيفة وبها مكبات للنفايات. ومع ذلك، تتعرض هذه  تعترب َع
املكبات للهواء الطلق م ينتج عنها روائح كريهة. 

املرافق بأنه جيد جداً، حيث  بشكل عام، تم وصف التوزيع املكا لهذه 

التعليمية يف معظم األحياء. ومع ذلك،  الصحية والخدمات  الرعاية  تقدم 
وصفت جودة هذه الخدمات بأنها سيئة.

ن. أوضح أصحاب  تم توزيع هذه املرافق بطريقة عشوائية ب أحياء َع
جودتها  وتعترب  العامة،  الحدائق  من  جداً  قليالً  عدداً  هناك  أن  املصلحة 

رديئة وليست مقصورة عىل العائالت، م يجعلها غ آمنة.

إىل  وتحتاج  بانتظام  الصيانة  إىل  املتاحة  العامة  الحدائق  معظم  تفتقر 
املناطق  من  املزيد  بإنشاء  تقوم  أن  الكربى  ن  َع أمانة  عىل  تحسينات. 
ت املكتظة بالسكان. يجب  الخرضاء واملفتوحة، ال سي يف األحياء واملخي
القيام بذلك لتوف منطقة خرضاء مفتوحة واحدة عىل األقل يف كل حي يف 
ن بالتعاون مع سكان الحي كجزء من الرشاكة ب القطاع العام والناس.  َع

مشاركة أصحاب املصلحة
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ورشة عمل التحقق  من صحة ملف التنميط الحرضي

ن الحرضي ملف ع
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مخيم الزرقاء

الزرقاء

تحليل  بعد عرض  ت  التي  التصويت  عملية  نتائج  التايل  القسم  يلخص 
يف  التجريبي  الحي  املشاركون عىل  ن. صّوت  َع مدينة  يف  الثالثة  األحياء 

ن الذي يجب إختياره للمرحلة القادمة من املرشوع. َع

وكانت نتائج عملية التصويت عىل النحو التايل:
حي اليادودة: ١٠ أصوات• 
: ٧ أصوات•  حي الهاشمي الجنو
حي القويسمة: ٥ أصوات• 

عاً إفرتاضياً  يف ١٤ شباط (فرباير) ٢٠٢٢، عقد فريق املوئل يف األردن إجت
ن  َع ألمانة  الفنية  التعليقات  مناقشة  ملواصلة  الكربى  ن  َع أمانة  مع 
بين  التجريبي.  الحي  وإختيار  املكا  التعريفي  امللف  بشأن  الكربى 
حصل حي اليادودة عىل بضعة أصوات أخرى، أوضح فريق األمانة أن حي 
الهاشمي الجنو هو الخيار األفضل للمرحلة الثانية من املرشوع، ألن حي 
منظمة،  رية  إستث ومشاريع  تحتية  بنية  أي  إىل  يفتقر  الجنو  الهاشمي 
م لقلة الدراسات السابقة ويأوي عدداً أكرب من  ويحتاج إىل مزيد من االهت

املستفيدين مقارنة بحي اليادودة.

البدائل  وبناء  الرؤية  (صياغة  القادمة  للمرحلة  املختار  الحي  فإن  لذلك، 
» ضمن منطقة املدينة يف مدينة  التخطيطية) هو «حي الهاشمي الجنو
تحتية  بنية  شبكات  به  مكتظ  حي   :١ رقم  النموذج  ثل  والذي  ن،  َع

مثقلة.

ن الكربى حدود أمانة َع

حدود املناطق

حدود األحياء

الطرق الرئيسية

سكة حديدية

التجمعات املحلية

ت اللجوء الفلسطينية مخي

املراكز الحرضية

مطار

املناطق املبنية (٢٠١٥) 

الحي السكني املُختار

مفتاح الخريطة

ن: ٥٤الشكل   الحي السكني املختار يف مدينة َع

مشاركة أصحاب املصلحة



١٦٩

Baqa’a 

Camp

مخيم 

البقعة

مأدبا

مخيم ماركا

ماركا

مطار ماركا

ن َع

مخيم جبل 

الحس

ن  مخيم َع

الجديد

مطار امللكة علياء الدويل

مخيم الطالبية

الكيلومرت

ل الش

١٠٥٠

السلط

ن الحرضي ملف ع



١٧٠

يف ٩ آذار/ مارس ٢٠٢٢، عقد فريق املوئل يف األردن ورشة عمل للتحقق 
ن الكربى الواقعة يف وسط  من صحة نتائج تحليل الحي يف مكتبة أمانة َع
. حرض ورشة العمل  ن والقريبة جداً من حي الهاشمي الجنو مدينة َع
ا يف ذلك رئيس  الجنو  ٢٨ مشاركاً، معظمهم من سكان حي الهاشمي 
الحي (مختار الحارة) باإلضافة إىل النساء والشباب وكبار السن والآلجئ 
ومختلف   ، الجنس دمج  ن  لض الخاصة،  اإلحتياجات  واألشخاصذوي 
الفئات العمرية، والجنسيات والقدرات يف الحي. باإلضافة إىل ذلك، حرض 
ا يف ذلك مدير منطقة أمانة  ن الكربى ورشة العمل  ممثلون عن أمانة َع

ن الكربى ومهندسو تخطيط املنطقة. َع

هدفت الورشة إىل إطالع سكان الهاشمي الجنو عىل برنامج «التخطيط 
الحرضي والبنية التحتية يف سياقات الهجرة» وأهدافه، وتقديم ملحة عامة 
الحرضي  الوضع  يعرض  والذي  تطويره  تم  الذي  للحي  املكا  امللف  عن 
الحايل لحيهم، والحصول عىل وجهات نظرهم حول امللف املعد باإلضافة 
بالبنية  يتعلق  في  حيهم  يف  تحديدها  تم  التي  والفرص  التحديات  إىل 

التحتية، والبيئة الحرضية، والنقل واملواصالت العامة، واملرافق العامة.

سكان  إلبالغ  عامة  ملحة  املوئل  فريق  قدم  حيث  األوىل  الجلسة  بدأت 
الحي عن برنامج «التخطيط الحرضي والبنية التحتية يف سياقات الهجرة» 
وأهدافه، باإلضافة إىل النتائج املرجوة من املرحلة القادمة، والتي تهدف إىل 
«تطوير رؤية إسرتاتيجية وبناء البدائل التخطيطية». تبع ذلك رشح موجز 
للتحليل املكا لحيهم. بعد ذلك، تم عقد جلست تفاعليت مع السكان 
حيث تم تقسيمهم إىل ثالث مجموعات وتم إجراء مناقشة مفتوحة لتحديد 

وتعي التحديات والفرص املوجودة يف منطقتهم من وجهة نظرهم.

تم  التي  والفرص  التحديات  مجموعة  كل  بعرض  الجلسات  أُختتمت 
عي يف إطار املوضوعات األربعة للبنية التحتية، والبيئة  تحديدها بشكل ج

الحرضية، واملرافق العامة والنقل واملواصالت العامة.

مشاركة أصحاب املصلحة



١٧١

صورة تظهر املشارك يف ورشة عمل التحقق من نتائج الحي السكني املُختار

ن الحرضي ملف ع



١٧٢

املوئل  فريق  أعد  التفاعلية،  الجلسة  خالل  التحديات  حول  النقاش  لبدء 
املختار وأحياء أخرى يف األردن  الحي  التحديات املختلفة يف  تعرض  صوراً 

ويف بلدان أخرى بشكل عام. 

.  طُلب من كل مجموعة  إىل مجموعت املشارك  تقسيم  تم  البداية  يف 
فريق  من  عضو  مع  بالتعاون  التحديات،  لفرز  األعضاء  من  أربعة  تعي 
املوئل، حيث أن التحديات ُصنفت يف أرعة محاور رئيسية: البنية التحتية، 

البيئة الحرضية، املرافق العامة  واملواصالت العامة. 

بعد ذلك، طُلب من املشارك اآلخرين إختيار صورة، وتسليط الضوء عىل 
التحديات يف الصورة املختارة، وتحديد التحدي إذا كان موجوداً يف حيهم. 

ة يف حي الهاشمي  سلطت نتائج هذه الجلسة الضوء عىل التحديات القا
األربعة  املحاور  إىل  تصنيفها  وتم  املحيل،  املجتمع  منظور  من  الجنو 

الرئيسية التالية:

الرعاية  خدمات  هو ضعف  الحي  الرئييس يف  التحدي  أن  السكان  أوضح 
الصحية وعدم وجود مركز طوارئ يعمل عىل مدار ٢٤ ساعة. يغطي هذا 
املكا إىل أن الحي مغطى  الجانب النوعي للتحليل، حيث أشار التحليل 

ركز الرعاية الصحية األولية الحايل. جيداً 

العامة  للمساحات  منتظمة  دورية  صيانة  وجود  عدم  إىل  األهايل  أشار 
ا يف ذلك مالعب كرة القدم والحديقة العامة. عالوًة  املوجودة يف الحي، 

عىل ذلك، ذكروا عدم وجود مراحيض عامة بالحديقة.

جنوب  الواقعة  االبتدائية  الحجاج  مدرسة  فإن   ، املحلي السكان  بحسب 
رشق الحي يف حالة سيئة وتعترب غ آمنة لألطفال.

كان التحدي الرئييس الذي تم التطرق إليه باستمرار هو محدودية املرافق 
كنه  يتوفر مخبز صغ واحد فقط بسعة محدودة وال  التجارية، حيث 
تلبية طلب الحي بأكمله. وعليه، شدد األهايل عىل أن عليهم الوصول إىل 

أحياء أخرى لتلبية بعض إحتياجاتهم. 

تطرق املشاركون إىل افتقار النظافة العامة يف الحي، حيث تم تسليط الضوء 
عىل إدارة النفايات الصلبة عىل أنها تحٍد، وتحديداً في يتعلق بالتوزيع غ 

ل النظافة وحاويات النفايات، حيث تفتقر بعض املناطق إىل  العادل لع
خدمات جمع النفايات. ك أش إىل قلة الوعي في يتعلق بالتخلص من 
الواقعة يف  األسوار  ب  نفاياتهم  بإلقاء  الناس  يقوم بعض  النفايات، حيث 

لية الغربية من الحي. املنطقة الش
 

األهايل أن الطرق ضيقة وسيئة  الحي، ذكر  الطرق يف  في يتعلق بشبكة 
غ  الشوارع  يجعل  ما  املركبات،  لحركة  اإلرشادية  الالفتات  إىل  وتفتقر 
آمنة بشكل عام. عالوًة عىل ذلك، يستخدم بعض السكان الشوارع لعرض 
وتسويق سلعهم، م يزيد من تضييق مسار السيارات. باإلضافة إىل ذلك، 
أوضحوا أن الشوارع تفتقر إىل األرصفة املناسبة. وإذا كانت األرصفة متاحة، 
للمشاة  ة  األشجار، م يجعلها غ مال بها عوائق للميش مثل  فستكون 

وذوي اإلحتياجات الخاصة.

نظر البيئة الحرضية، فقد تطرق املشاركون إىل التخريب  أما في يتعلق 
آمنة.  وغ  سيئة  بيئة  إىل  يؤدي  م  األحياء،  جدران  عىل  يحدث  الذي 
الصيانة الدورية. ك ذكروا أن  توصف األدراج بأنها غ آمنة وتفتقر إىل 

الحي يفتقر إىل املساحات الخرضاء املفتوحة واألشجار. 

عالوًة عىل ذلك فإن أنشطة تربية الطيور غ املرخصة التي تتم عىل أسطح 
بعض املنازل تسبب الروائح الكريهة، م يؤدي إىل بيئة سيئة. 

ة جداً ويف حالة  وعن السكن يف الحي أوضحوا أن البيوت بشكل عام قد
سيئة.

وأوضح السكان بشكل مكثف أن البنية التحتية للطرق سيئة بشكل عام مع 
الكث من املطبات. باإلضافة إىل ذلك، ال توجد ممرات للمشاة.

اً ما ورد ذكر االفتقار إىل الصيانة الدورية للمناهل (فتحات املجاري).  كث
باإلضافة إىل ذلك، فإن حقيقة أن بعض املناهل تبقى مفتوحة بدون أغطية 

تهدد سالمة الناس وتسبب روائح كريهة وظهور آفات مختلفة.

بعض  تحصل  حيث  املياه،  إمدادات  يف  تبايناً  هناك  أن  السكان  أوضح 
، بين تحصل مناطق أخرى عىل  املناطق عىل املياه العامة ملدة يوم أو أك

املياه ملدة تقل عن يوم واحد، وهذا ال يكفي مللء خزاناتهم. 

مشاركة أصحاب املصلحة



١٧٣

صورة تظهر املشارك يف الورشة التفاعلية لتحديد التحديات

ن الحرضي ملف ع



١٧٤

أوضح السكان أن اإلضاءة يف الحي ضعيفة وأنهم يعانون أحياناً من انقطاع 
تم  التي  الكهرباء  أعمدة  بعض  إىل ذلك، هناك  باإلضافة   . الكهربا التيار 

وضعها بشكل غ صحيح، م يهدد سالمة السيارات واملارة.

سلط السكان الضوء عىل قضية الفيضانات وسوء ترصيف مياه األمطار يف 
حيهم.  

الحي مخدوم جزئياً بسيارات الرسفيس (سيارات األجرة البيضاء). عادة ما 
يستخدمون سيارة خاصة أو سيارة أجرة / رسفيس للوصول إىل أقرب محطة 
للحافالت. عالوًة عىل ذلك، فإن الوصول إىل أقرب محطة للحافالت يعترب 

غ آمن بسبب عدم وجود ممر للمشاة أو جرس للمشاة. 

مشاركة أصحاب املصلحة
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الكيلومرت

ل الش

٠٫٥٠٫٢٥٠

التحديات التي حددها سكان حي الهاشمي الجنو: ٥٥الشكل  

حدود الحي

محور النقل والوصولية

محور البنية التحتية

محور البيئة الحرضية

محور املرافق العامة

مفتاح الخريطة

ن الحرضي ملف ع



١٧٦

السابقة،  الجلسة  يف  التحديات  لتحديد  املستخدمة  املنهجية  نفس  بإتباع 
بدأ فريق املوئل جلسة تحديد اإلحتياجات والفرص من خالل رشح أهمية 
املشاركون  سلط  عليه،  وبناًء  لحيهم.  بالنسبة  التحديات  لتحديد  التوافق 
 ، الضوء عىل إحتياجاتهم والفرص املحتملة املتاحة يف حي الهاشمي الجنو

والتي تم تصنيفها يف املحاور األربعة الرئيسية التالية:

أوضح األهايل أن افتتاح مركز صحي شامل يقدم خدمة طوارئ عىل مدار 
املنطقة  بتحديد  قاموا  ك  للحي.  بالنسبة  قصوى  أولوية  ثل  ساعة   ٢٤
املحتملة لبناء هذا املركز الصحي املذكور أعاله، ك هو موضح يف الخريطة. 
الصحية  الرعاية  مركز  لتحويل  آخر  اقرتاح  هناك  كان  ذلك،  إىل  باإلضافة 

األولية الحايل إىل مركز شامل.

إىل  تحتاج  الجنو  الهاشمي  حي  يف  الحالية  الحديقة  أن  السكان  أوضح 
اإلنارة،  أعمدة  من  واملزيد  األلعاب،  من  واملزيد  أماناً،  أك  لعب  منطقة 
ومراحيض عامة، ومناطق جلوس مظللة، وكشك وصيانة دورية. باإلضافة 
إىل ذلك، أوضحوا أن هناك حاجة إلضافة ألعاب وأنشطة شاملة للجميع 
يف الحديقة تحديداً يف امللعب الجنو إلرشاك األشخاص ذوي اإلحتياجات 
ثلون نسبة عالية نسبياً من سكان الحي. عالوًة عىل ذلك،  الخاصة الذين 
وامللعب يف حمالت  للحديقة  املفتوحة  املناطق  إستخدام  أوصوا بإمكانية 

التوعية واملحارضات والدورات التدريبية.

، فإن الحي بحاجة إىل حضانة ومركز تدريب مهني  بحسب سكان محلي
ومركز متخصص لذوي اإلحتياجات الخاصة.

ركز تجاري رئييس لخدمة بإحتياجاتهم األساسية حيث أن  طالب السكان 
املوجودة محدودة للغاية وغالية.

يتعلق  في  الحي  تحديده ضمن  تم  الذي  الرئييس  التحدي  للتغلب عىل 
الصلبة، أوضح السكان أن هناك حاجة ماسة إىل حمالت  بإدارة النفايات 
يتعلق  في  أما  تدويرها.  وإعادة  النفايات  من  التخلص  تتناول  توعية 
تجميل  املشاركون عىل رضورة  أكد  فقد  الحرضية،  للبيئة  املر  بالجانب 
مع  بالتعاون  وذلك  الخرضاء،  العنارص  من  املزيد  إضافة  الحي من خالل 
السكان. ويشمل ذلك: غرس األشجار، و الزراعة الحرضية يف األرايض الخالية 
وأسطح املنازل، وتحس درج األحياء، تنظيم الطرق، األرصفة باإلضافة إىل 
باإلضافة إىل ذلك اقرتحوا  العامة كاملدارس.  املبا  الجداريات عىل  إضافة 

ييزه عن األحياء األخرى. طالء املبا السكنية للحي لتعزيز هوية الحي و

معابر  وإضافة  مطبات،  ووضع  الطرق،  صيانة  رضورة  إىل  األهايل  أشار 
للمشاة وتحس إنارة الشوارع بشكل عام.

تم التأكيد عىل رضورة تحديث شبكة الرصف الصحي.

أشار السكان إىل رضورة تحس إمدادات املياه يف بعض مناطق الحي. 

أوضح األهايل أن بعض أعمدة الكهرباء يف الشوارع موضوعة بطريقة غ 
سليمة وأنه يجب إزالتها، ألنها تهدد سالمة السكان واملارة.

سلط األهايل الضوء عىل رضورة صيانة شبكة ترصيف مياه األمطار.

أجزاء  لجميع  ممتدة  ومسارات  عامة  مواصالت  مواقف  إىل  الحي  يحتاج 
الحي. عالوًة عىل ذلك، سلط السكان الضوء بشكل كب عىل أهمية إنشاء 
جرس للمشاة عند مدخل الحي لتسهيل حركة املشاة نحو محطة الحافالت 

الرئيسية الواقعة عىل الشارع الرئييس املسمى شارع االستقالل.

مشاركة أصحاب املصلحة
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الكيلومرت

ل الش

٠٫٥٠٫٢٥٠

الفرص واإلحتياجات التي حددها سكان حي الهاشمي الجنو: ٥٦الشكل  

حدود الحي

محور النقل والوصولية

محور البنية التحتية

محور البيئة الحرضية

محور املرافق العامة

مفتاح الخريطة

ن الحرضي ملف ع



١٧٨

ن  بناًء عىل التحليل املكا الذي تم إجراؤه للحي التجريبي يف مدينة َع
سكان  أبرزها  التي  والفرص  واإلحتياجات  والتحديات   ( الجنو (الهاشمي 
الحي، يلخص هذا القسم التحديات التي تم تحديدها والتدخالت الالزمة 

يف الهاشمي الجنو في يتعلق بأهداف التنمية املستدامة.

الرعاية الصحية عىل  التحليل ضعف يف إمكانية الوصول إىل مرافق  أظهر 
. تم التحقق  اً عىل األقدام يف حي الهاشمي الجنو بعد ٥ و ١٥ دقيقة س

من صحة ذلك من قبل سكان الحي. 

وبناًء عىل ذلك، فإن التدخل املطلوب هو بناء مركز صحي شامل أو تحديث 
وتحويل مركز الرعاية الصحية األولية املوجود يف الحي إىل مركز شامل يضم 

مركز طوارئ يعمل عىل مدار الـ ٢٤ ساعة.

أكده  ما  وهو  الحي،  يف  التجارية  املناطق  محدودية  عن  التحليل  كشف 
. باإلضافة إىل ذلك، ذكروا عدم وجود مرافق لألطفال  السكان بشكل كب
املرافق  أن  أيضاً  السكان  وأوضح  الخاصة.  اإلحتياجات  ذوي  واألشخاص 
. لذلك فإن التدخالت  الرتفيهية العامة يف الحي بحاجة إىل إصالح بشكل كب
املطلوبة هي إضافة منطقة تجارية مركزية، وحضانة، ومركز تدريب مهني، 
ومركز متخصص لذوي اإلحتياجات الخاصة. في يتعلق باملرافق الرتفيهية 
العامة، تشمل التدخالت الالزمة توف مناطق لعب أك أماناً، واملزيد من 
اإلحتياجات  ذوي  لألشخاص  الشاملة  واألنشطة  األلعاب  (خاصة  األلعاب 
جلوس  ومناطق  العامة،  واملراحيض  اإلنارة،  أعمدة  من  واملزيد  الخاصة)، 

مظللة، وأكشاك، وصيانة دورية بشكل عام. 

يتمتعون  الحي  سكان  أن  التحليل  أظهر  فقد  للمواصالت،  بالنسبة  أما 
اً عىل  بسهولة الوصول إىل وسائل النقل العام عىل بعد ٥ و ١٥ دقيقة س
األقدام. ومع ذلك، سلط السكان الضوء عىل الحاجة إىل مواقف ومسارات 
النقل العام. ك سلطوا الضوء عىل عدم وجود جسور للمشاة عىل الطرق 
الرئيسية املؤدية إىل موقف النقل العام القريب الرئييس املتاح، م يهدد 
مد مسار نقل عام إىل  الصدد، هي  هذا  الالزمة يف  والتدخالت  سالمتهم. 
الحي، وإضافة موقف ثابت يف املنطقة املركزية للحي. باإلضافة إىل ذلك، 

يعترب وجود  جسور للمشاة رضورة يف الشوارع الرئيسية.
 

ل  لع املتكافئ  غ  التوزيع  عىل  الضوء  تسليط  تم  ذلك،  عىل  عالوًة 
النظافة وحاويات النفايات بإعتباره تحدياً يتعلق بإدارة النفايات الصلبة يف 
الحي. وبناًء عىل ذلك، فإن التدخل املطلوب هو إضافة حاويات للنفايات 

ل النظافة لخدمة الحي بشكل متساٍو وبكفاءة. وتخصيص املزيد من ع

حيث  للحي،  العام  التجميل  وهي  عليها  التأكيد  تم  أخرى  حاجة  هناك 
يقرتح السكان رسم جداريات وزيادة العنارص الخرضاء، مثل إضافة األشجار 

وإستخدام أسطح املنازل واملساحات الخالية للزراعة الحرضية.

شبكة  أن  وأوضحوا  واملحدودة،  بالضعيفة  املياه  خدمة  السكان  وصف 
القدرة  تحليل  ىش هذا مع  يت إىل صيانة دورية.  بحاجة  الصحي  الرصف 
والرصف  املياه  شبكات  أن  كشف  والذي  إجراؤه  تم  الذي  اإلستيعابية 

الصحي داخل الحي عاملة فوق طاقتها اإلستيعابية. 

الصحي  والرصف  املياه  شبكات  تحس  هو  املطلوب  التدخل  فإن  لذلك، 
إلستيعاب الزيادة السكانية.

وإضافة  الرسعة  مطبات  وتركيب  الطرق  صيانة  إىل رضورة  األهايل  وأشار 
معابر املشاة وتحس إنارة الشوارع بشكل عام. وأكدت الزيارات امليدانية 
 . املوئل أن الطرق بحاجة إىل إعادة تأهيل وإنارة أك التي قام بها فريق 
عالوًة عىل ذلك، ناقش السكان قضايا السيول وضعف ترصيف مياه األمطار. 

للطرق  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة  هو  املطلوب  التدخل  فإن  وعليه، 
وإضافة املزيد من أعمدة اإلنارة يف الحي. باإلضافة إىل ذلك، هناك حاجة 

لتوف صيانة دورية لنظام ترصيف مياه األمطار.

مشاركة أصحاب املصلحة
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