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تنمو الأردن ب�ضكل �ضريع. ونظرًا ملعدلت النمو املرتفعة وموقعها اجلغرايف الفريد، تواجه الأردن حتديات غري م�ضبقة يف اإدارة اأرا�ضي الدولة والتنمية، وكذلك لديها 

فر�ضًا ممتازة لإعادة اإحياء اململكة. 

ويعترب اقت�ضاد الأردن واحدًا من اأ�ضغر واأفقر القت�ضاديات يف ال�ضرق الأو�ضط، حيث يعي�ش 14% من الأردنيني حتت خط الفقر. وتعاين الدولة من بطالة هيكلية، 

حيث يف�ضل القت�ضاد يف ا�ضتيعاب التدفق ال�ضنوي من الباحثني عن عمل اجلدد.

عالوًة على ذلك، تعّد ن�ضبة ال�ضكان الن�ضطني اإىل اإجمايل ال�ضكان يف الأردن واحدة من الأقل يف العامل، حيث يبلغ املتو�ضط 4 اأفراد غري ن�ضطني يعتمدون على عامل 

واحد. ومامل يتم عك�ش هذا الو�ضع، ف�ضي�ضعب حتقيق منو اقت�ضادي كبري وثروة اقت�ضادية. مع معدل النمو ال�ضكاين احلايل والو�ضع القت�ضادي الراهن، من املمكن 

اأن تتجاوز معدلت البطالة 20% وميكن اأن ت�ضكل اأكرث من ن�ضف مليون عاطل عن العمل خالل الع�ضر اإىل خم�ش ع�ضرة �ضنة املقبلة.

يزداد عدد ال�ضكان يف الأردن با�ضتمرار، مما يعني ا�ضتهالك اإمدادات املياه ب�ضكل متزايد. اإذا ا�ضتمر الجتاه احلايل على حاله، ف�ضتعاين الأردن من نق�شٍ تام يف 

املياه بحلول عام 2025. يوؤدي الت�ضنيع والتح�ضر يف الأردن اإىل ا�ضتغالل املياه اجلوفية وامللوثة، وت�ضتخدم املمار�ضات الزراعية يف الأردن اأكرب كم من املياه مبعدل 

77.5%، مما يزيد من م�ضاكل ندرة املياه يف الأردن.

ي�ضكل وجود عدد كبري من ال�ضباب )57% من ال�ضكان حتت 25 عامًا( طلبًا اأكرب على الوظائف، والإ�ضكان املي�ضور، والنقل، واخلدمات الجتماعية داخل مناطقنا احل�ضرية.

تبلغ امل�ضاحة الإجمالية للمملكة حوايل 81328 كيلومرت مربع. وتق�ضم الأردن اإداريًا اإىل 3 اأقاليم و12 حمافظة. يتمثل الدور الرئي�ضي للمحافظات يف الإ�ضراف على 

الإدارات احلكومية وتن�ضيقها، وتويل م�ضوؤولية الأمن. 

يف الأعوام الأخرية، و�ضعت التنمية الهائلة عبئًا كبريًا على الدولة يف حماولتها للتعامل مع توفري البنية التحتية ل�ضتيعاب النمو. ونظرًا ملعدلت النمو املرتفعة وموقعها 

اجلغرايف الفريد، تواجه الأردن حتديات غري م�ضبقة يف اإدارة اأرا�ضي الدولة والتنمية. يعي�ش اأكرث من ن�ضف الأردنيني الآن يف مناطق ح�ضرية، حيث ينتقل النا�ش من 

اأ�ضاليب احلياة الريفية اإىل الأ�ضاليب احل�ضرية.

التحديات التي تواجهها املدن الأردنية اليوم حقيقية للغاية، ويت�ضرف برنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية، بو�ضفه الوكالة التابعة لالأمم املتحدة املعنية باملدن، 

بالعمل يف نطاق هذا ال�ضياق. مت و�ضع م�ضاريع الربنامج القطري لربنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية بتعاون وثيق مع اللجنة الوطنية للموئل، وهي تتوافق 

ب�ضكل وثيق مع اأولويات التنمية يف الأردن. 

ين�ضب تركيز برنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية للفرتة 2015 - 2017 على العمل مع ال�ضركاء احلكوميني املركزيني واملحليني لتقدمي الدعم لهم لتعزيز 

جميع جوانب احلكم والإدارة يف املناطق احل�ضرية، ول�ضيما من خالل:

املحلي؛ واحلكم  احل�ضري،  والتخطيط  فعال،  • التح�ضر 
الفقراء؛  ل�ضالح  الإ�ضكان  على  الرتكيز  • وزيادة 

الأ�ضا�ضية واخلدمات  التحتية  البنية  • وحت�ضني 

تقدم هذه الوثيقة اإطارًا ل�ضراكة اأكرب مع جميع جهات التنمية، وتعترب على حد �ضواء اأداة رئي�ضية للدعوة اإىل ولية برنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية وتوجيه 

عملية التنفيذ. 

�إميان زكي 
برنامج �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات �لب�شرية يف �لأردن
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منو الناجت املحلي الإجمايل
1

)2015( %3.1

معدل الالم�ضاواة وفق موؤ�ضر التنمية 

الب�ضرية لالأمم املتحدة

2

)2014( 187/77 

عدد ال�ضكان يف املناطق احل�ضرية
3

)2012( %82.6 

عدد ال�ضكان
4

 6.92 مليون )2015(

معدل النمو يف عدد ال�ضكان
5

)2015( %1.52

معدل منو التح�ضر
6

)2015( %2.5

ن�ضبة �ضكان املناطق احل�ضرية الذين 

يعي�ضون يف املناطق الع�ضوائية

7

)2015( %15.8

عدد ال�ضكان من ال�ضباب )24-15(
8

 %22 

متو�ضط حجم الأ�ضرة )اأفراد(
9

)2010( 5.4

عدد ال�ضكان الالجئني )% من �ضكان 

املناطق احل�ضرية(

10

)2014( 9.4

11

�ضكان املدن الكربى 

املدينة
امل�ضاحة

)بالكيلومرت مربع(

عدد ال�ضكان

2012-12-31

كثافة الأفراد/

كيلومرت مربع

7،5792،473،400326.3عّمان

4،761951،800199.9الزرقاء

1،5721،137،100723.3اإربد 

26،551300،30011.3املفرق

410191،700467.6جر�ش

420146،900349.7عجلون

940159،700169.9ماأدبا 

1،120428،000382.1ال�ضلط

6،905139،20020.2العقبة

32،832121،40012.1معان

2،20989،40040.5طفيلة

3،495249،10071.3الكرك

القضايا الحضرية 
المستويات العالية من التحضر

التخطيط احل�ضري  وانعدام  العمراين  اأدى الزحف 

اإىل  املا�ضي  القرن  �ضتينيات  منذ  الأردنية  املدن  يف 

ارتفاع تكاليف �ضمان البنية التحتية واخلدمات. فقد 

منت املدن الأردنية مبعدل يتوازى مع مدن اأخرى يف 

اآخر  وكان  اأفريقيا.  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 

الجتاهات هو امل�ضاعفة مرتني، اأو بناًء على ال�ضراع 

هذا  يف  عامًا.   30-25 كل  مرات،  ثالث  الإقليمي، 

الوقت، تو�ضعت الكثري من مدن وبلدات الأردن على 

بع�ش من موارد الدولة الطبيعية املحدودة والثمينة. 

وغري  امل�ضتتة  التنمية  اأ�ضبحت  الوقت،  نف�ش  ويف 

املن�ضقة مكلفة من حيث خدمتها و�ضيانتها.

اإىل  الريفية  احلياة  اأ�ضاليب  من  النا�ش  ينتقل 

اإىل  لجنذابهم  نظرًا  احل�ضرية  الأ�ضاليب 

القت�ضاديات احل�ضرية واملرافق واملوؤ�ض�ضات وفر�ش 

احل�ضري  النمو  لهذا  التخطيط  فاإن  ولهذا  التعليم. 

ف�ضتكون  ال�ضباب،  ال�ضكان  ن�ضوج  يعترب �ضروريًا مع 

والنقل  والإ�ضكان  الوظائف  على  اأكرث  طلبات  هناك 

احل�ضرية.  مناطقنا  يف  الجتماعية  واخلدمات 

الفر�ش  واغتنام  التحدي  لهذا  الت�ضدي  يتطلب 

عادًل  وا�ضتثمارًا  حكيمًا  تخطيطًا  القت�ضادية 

هناك  القادمة.  الأجيال  احتياجات  تلبية  ل�ضمان 

تقوم  التي  احل�ضري  التخطيط  جهود  بني  انف�ضال 

بها البلديات، والبنية التحتية وتقدمي اخلدمات التي 

مما  املركزية،  احلكومة  وكالت  وتنفذها  تنظمها 

يجعل اإدارة التنمية احل�ضرية مهمة �ضعبة. وبالتايل، 

يعتمد النمو احل�ضري على قرارات ومبادرات جزئية 

http://data.worldbank.org/country/ :1 البنك الدويل

jordan
http://hdr.undp.org/en/ :2 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

content/inequality-adjusted-hdi
3 تقرير املوئل الثالث عن الأردن )2014(

http:// :4 برنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية

urbandata.unhabitat.org/explore-data/?coun

tries=JO&indicators=slum_proportion_living_
urban,avg_annual_rate_change_percentage_
total,avg_annual_rate_change_percentage_
urban,population,urban_population_cities

5 املرجع ال�ضابق

6 املرجع ال�ضابق

7 املرجع ال�ضابق

http://www.jo.undp.org/ :8 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

content/jordan/en/home/countryinfo.html
9 تقرير املوئل الثالث عن الأردن )2014(

10 املرجع ال�ضابق 

11 �ضكان الأردن وتعداد امل�ضاكن

بالإ�ضافة  الأرا�ضي،  ل�ضتعمالت  للتخطيط  عفوية 

ل  مما  الأرا�ضي،  على  وامل�ضاربة  ال�ضوق  قوى  اإىل 

ويكفي  التحتية.  بالبنية  املتابعة  �ضوى  خيارًا  يرتك 

10 م�ضاكن لإجبار احلكومة على توفري  جتمع ي�ضم 

و�ضول للطرق، والكهرباء، واملياه، واأنوار الطرق.

سوء تنظيم التحضر
حتكم  التي  واللوائح  القوانني  من  جمموعة  توجد 

وتوجه التخطيط احل�ضري يف الأردن. وعلى الرغم 

الق�ضور  اأوجه  من  العديد  فهناك  اللوائح،  هذه  من 

للتخطيط  والقانوين  التنظيمي  الإطار  يف  والقيود 

احل�ضري، كما هو مو�ضح فيما يلي: 

ت�ضبب عدم وجود �ضبكة نقل متكاملة وتخطيط • 

على  العتماد  يف  الأرا�ضي  ا�ضتعمالت 

الختناقات  اإىل  اأدى  ال�ضيارات اخلا�ضة، مما 

املرورية و�ضوء تغطية النقل وزيادة يف انبعاثات 

الكربون. 

وطنية •  ا�ضرتاتيجية/�ضيا�ضة  وجود  عدم 

و�ضع  حاليًا  يتم  املكاين.  للتخطيط  ح�ضرية 

واملوافقة  والتق�ضيم  املناطق  تق�ضيم  خطط 

الوطنية  ال�ضرتاتيجيات  غياب  يف  عليها 

الأخرية )خالل الـ20 �ضنة املا�ضية( للتخطيط 

واخلطط  املحدثة،  اأو  عليها  املوافق  املكاين 

املعلومات  نظام  وجود  وكذلك عدم  الإقليمية، 

اجلغرافية الوطني.

التخطيط •  العامة املحدودة يف عملية  امل�ضاركة 

فر�ش  لتوفري  العام  القطاع  على  والعتماد 
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Ground Breaking Event for The Construction of Demonstration Housing Units Under Jordan Affordable 
Housing Program

القطاع  من  املحدود  لال�ضرتاك  نتيجة  العمل 

اخلا�ش يف التنمية احل�ضرية.

احتياجات ال�ضباب يف املناطق احل�ضرية: على • 

الرغم من اجلهود املبذولة لتعزيز وتفعيل دور 

ال�ضباب يف تنمية جمتمعاتهم، وحت�ضني ظروف 

لتزال  القت�ضادية،  واأو�ضاعهم  معي�ضتهم 

مثل  النظر،  وجهات  يف  امل�ضاكل  بع�ش  هناك 

املتعلم،  ال�ضباب  بني  البطالة  معدلت  تزايد 

مواكبة  يف  والتدريب  التعليم  اأنظمة  وف�ضل 

تن�ضيق  وجود  وعدم  العمل،  �ضوق  احتياجات 

البنية  جودة  و�ضوء  ال�ضباب،  دعم  وكالت  بني 

تكون  قد  التي  والجتماعية  املادية  التحتية 

اأوقات  �ضغل  على  ال�ضباب  مل�ضاعدة  �ضرورية 

اإىل عدم وجود امليزانيات  فراغهم، بالإ�ضافة 

وعدم  ال�ضباب،  قطاع  اإىل  املوجهة  العامة 

املوؤ�ض�ضات  اأن�ضطة  اإىل  لل�ضباب  اإمكانية و�ضول 

الثقافية والإعالمية. 

احتياجات كبار ال�ضن: على الرغم من اجلهود • 

الأردن،  يف  امل�ضنني  اأو�ضاع  لتح�ضني  املبذولة 

مثل  التحديات،  من  عددًا  يواجهون  فالزالوا 

الأ�ضرة  قبل  من  للم�ضنني  ال�ضلبية  النظرة 

والآمنة،  الداعمة  البيئة  واملجتمع، وعدم وجود 

وال�ضحية  الجتماعية  اخلدمات  وجود  وعدم 

توافر  وعدم  امل�ضنني،  رعاية  دور  يف  املقدمة 

جمتمعاتهم  يف  للم�ضاركة  للم�ضنني  الفر�ش 

املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  والعامة  املحلية 

برفاهيتهم، ول �ضيما احتياجاتهم لتوفري املاأوى.

على •  احل�ضرية:  التنمية  خطط  يف  النوع  دمج 

والت�ضريعات  وال�ضيا�ضات  اخلطط  من  الرغم 

وتطبيقها يف  ت�ضميمها  التي مت  ال�ضرتاتيجية 

العقود املا�ضية بغر�ش رفع م�ضتوى مكانة املراأة 

والجتماعية  القت�ضادية  م�ضاركتها  وتعزيز 

خمتلف  يف  النوعية  الفجوة  و�ضد  وال�ضيا�ضية، 

التنمية  املجالت، فاإن و�ضع م�ضاركة املراأة يف 

وم�ضاهمة فيها لتزال دون م�ضتوى الطموحات. 

حت�ضني القدرات الفنية لتخطيط واإدارة املدن:• 

هناك حاجة لتح�ضني القدرات الفنية لتخطيط • 

ويركز  وعملي  وعلمي  تف�ضيلي  باأ�ضلوب  املدن 

ظهور  وجتنب  امل�ضاكل  حلل  امل�ضتقبل  على 

امل�ضاكل.

نظم اإدارة البيانات غري الفعالة:• 

الدميوغرافية يف  « املوؤ�ضرات  توظيف  �ضعف 

البيانات  وانعدام  التنمية،  تخطيط  عملية 

الدقيقة وال�ضاملة عن املهاجرين. 

املعلومات  « نظم  با�ضتخدام  الهتمام  عدم 

اجلغرافية والتنمية وربطها بالتخطيط. 

وامل�ضتمر  « املنتظم  الو�ضول  �ضعوبة 

امل�ضتويات،  كافة  وعلى  للجميع  للمعلومات 

التجارب  وتبادل  القدرات  بناء  و�ضوء 

التخطيط  جمال  يف  واخلربات  واملعرفة 

احل�ضري. 

النوعية  « البحثية  امل�ضاريع  ندرة  اأو  نق�ش 

املتعلقة بالتخطيط احل�ضري وال�ضتعمالت 

امل�ضتدامة لالأرا�ضي. 

نق�ش املعلومات والبيانات املتعلقة بالتنمية  «

جتعل  ما  غالبًا  والتي  واحل�ضرية،  البيئية 

عملية تقييم الربامج واخلطط غري دقيقة 

يف كثري من احلالت.

أثر األزمة
احتمالية  اأ�ضبحت  الأزمة  من  �ضنوات  خم�ش  بعد 

العودة الفورية للماليني من الالجئني ال�ضوريني اإىل 

التو�ضل  عدم  حالة  يف  وحتى  بعيدة.  فكرة  وطنهم 

اإىل حل لالأزمة، ف�ضوف ت�ضتغرق اإعادة بناء الدولة 

واإعادة توطني ال�ضوريني اأكرث من عقد من الزمان. 

اإىل  الذهاب  الالجئني  من  العديد  �ضيحاول  وبينما 

يف  معظمهم  يبقى  اأن  املتوقع  فمن  اأخرى،  وجهات 

تلك الدول املجاورة ل�ضوريا والتي رحبت بهم بكرم 

على مدى ال�ضنوات اخلم�ش املا�ضية. بالن�ضبة لهذه 

حجم  يرتجم  اأن  املحتمل  فمن  امل�ضيفة،  الدول 

وحتديات  مرتاكمة  تكاليف  اإىل  الأزمة  عمر  وطول 

والقت�ضادي  الجتماعي  الن�ضيج  يف  متزايدة 

للدولة. وال�ضيا�ضي 

يف  مبا  �ضوري،  مليون   1.4 نحو  الأردن  ت�ضت�ضيف 

ذلك حوايل 630،000 لجئ. على الرغم من اأن نحو 

املجتمعات  يف  ا�ضتقروا  الالجئني  اإجمايل  من   %82

عّمان  املناطق احل�ضرية من  �ضيما يف  ول  امل�ضيفة، 
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الن�ضبة  فاإن  الأردن،  من  ال�ضمالية  واملحافظات 

الالجئني.  خميمات  يف  ا�ضت�ضافتها  يتم  املتبقية 

من  لتتمكن  الدويل  املجتمع  من  دعمًا  الأردن  تلقت 

متنا�ضبًا  يكن  مل  التمويل  ولكن  احتياجاتهم.  توفري 

مع متطلبات ال�ضتجابة؛ فبينما تتزايد الحتياجات، 

اأكتوبر  التناق�ش. وبحلول  ال�ضامل يف  الدعم  ي�ضتمر 

2015، كانت ن�ضبة 34% فقط من احتياجات التمويل 

خلطة ا�ضتجابة الأردن 2015 مت تلبيتها. 

�ضغوطًا  التمويل  يف  النق�ش  جوانب  و�ضعت  وقد 

الوطنية،  التحتية  والبنية  اخلدمات  على  اإ�ضافية 

86% من الأ�ضر  مما يوؤثر على مرونة الأردن. تعاين 

اأنهم  اأو  ال�ضورية من انعدام الأمن الغذائي  الالجئة 

يف  بـ%48  مقارنة  الغذائي،  الأمن  لنعدام  عر�ضة 

واملدار�ش  ال�ضحية  املراكز  ت�ضببت   .2014 عام 

املكتظة، وخدمات املياه وال�ضرف ال�ضحي والبلدية 

املتهالكة، وال�ضغوط على اأ�ضواق العمل والإ�ضكان يف 

قبل  من  متزايد  واإهمال  بحرمان  الأردنيني  �ضعور 

�ضعف  لزال  نف�ضه،  الوقت  ويف  ال�ضتجابة.  جهات 

العام  الإنفاق  على  وال�ضغط  الكلي  القت�ضاد  اأداء 

يف  ال�ضتثمار  على  الأردن  قدرة  من  للحد  يوؤدي 

التنمية، ويف النهاية تاآكل قدرة البالد على احلفاظ 

التحديات  مع  والتعامل  التنموية  مكت�ضباتها  على 

امل�ضتقبلية. 

يف  ال�ضتيعابية  الطاقة  ا�ضتنفاد  ب�ضرعة  ويجري 

يف  بالفعل  ا�ضتنفدت  تكون  وقد  احل�ضرية،  املناطق 

تدفقات  عك�ش  على  واإربد(.  )املفرق  املناطق  بع�ش 

ال�ضوريني  غالبية  فاإن  الأردن،  ال�ضابقة يف  الالجئني 

التعليم  �ضعف  من  يعانون  الأردن  اإىل  جاءوا  الذين 

يجعلهم  مما  للغاية،  حمدودة  موارد  وميلكون 

حيث  املنخف�ش  الدخل  ذات  املناطق  يف  ي�ضتقرون 

12 ت�ضتخدم خطة ا�ضتجابة الأردن التابعة للمفو�ضية ال�ضامية لالأمم 

املتحدة ل�ضوؤون الالجئني رقم تخطيط يتكون من 5 اأ�ضخا�ش لكل 

اأ�ضرة لجئة، بينما ت�ضري تقارير وكالة التعاون التقني والتطوير 

)2013( اإىل اأن متو�ضط حجم الأ�ضرة ال�ضورية الالجئة هو 7.12.

13 دائرة الإح�ضاءات العامة واملوؤ�ض�ضة العامة لالإ�ضكان والتطوير 

احل�ضري 2004-2011 تقرير قطاع الإ�ضكان

14 املوؤ�ض�ضة العامة لالإ�ضكان والتطوير احل�ضري، املوؤ�ضرات 

احل�ضرية والإ�ضكانية، اأغ�ضط�ش 2013.

15 املوؤ�ضرات احل�ضرية والإ�ضكانية التابعة للموؤ�ض�ضة العامة 

لالإ�ضكان والتطوير احل�ضري، اأغ�ضط�ش 2013

املناطق  يف  الفقراء  بني  ا�ضتيعابهم  يتم  ما  �ضرعان 

واملوارد  امل�ضاحات  على  ويتناف�ضون  احل�ضرية، 

وفر�ش العمل املحدودة.

ال�ضوريني �ضغطًا �ضديدًا على  ي�ضكل تدفق الالجئني 

فنحو  الأردين.  الإ�ضكان  ل�ضوق  ال�ضتيعابية  القدرة 

600 األف �ضوري يف الأردن بحاجة اإىل ال�ضكن، وهو 

ويف   
12

وحدة.  120،000 من  يقرب  ما  اإىل  ي�ضل  ما 

وحدات  الأردين  الإ�ضكان  قطاع  اأنتج  نف�ضه،  الوقت 

خالل  وحدة   28،600 قدره  �ضنوي  مبتو�ضط  �ضكنية 

البالغ  الكلي  الطلب  مقابل   2011-2004 الفرتة 

يتوازى  ل  ذلك،  على  وعالوة   
13

وحدة.  32،000

العر�ش ب�ضكل جيد مع الطلب، نتيجة وفرة املعرو�ش 

يف امل�ضتويات املتو�ضطة والعليا من ال�ضوق وبقاء نحو 

لذلك،  وكنتيجة   
14

ماأهولة. غري  امل�ضاكن  من   %18

لالإ�ضكان  الرئي�ضي  امل�ضدر  هو  ال�ضتئجار  اأ�ضبح 

�ضكان  من   %10 اأفقر  ن�ضف  من  يقرب  ملا  املي�ضور 

15

الأردن. 

القضايا البيئية
ظاهرة  من  املت�ضررة  الدول  من  واحدة  هي  الأردن 

امل�ضاهمة  الدول  من  واحدة  ولي�ضت  املناخ  تغري 

الأردن  تعاين  النامية،  الدول  من  العديد  ومثل  بها. 

ارتفاع  ذلك  يف  مبا  املناخ  لتغري  ال�ضلبية  الآثار  من 

درجات احلرارة، وزيادة املناطق املتاأثرة باجلفاف، 

موجات  وتذبذب  الأمطار،  هطول  انتظام  وعدم 

احلرارة، وانخفا�ش كبري يف املياه املتاحة )اجلوفية 

اأدى  وال�ضطحية( نتيجة لنخفا�ش تدفق املياه، مما 

ينق�ش  يهدد  مما  للري  املتاحة  املياه  نق�ش  اإىل 

اأمناط  على  املناخ  تغري  تاأثري  اإىل  بالإ�ضافة  الغذاء، 

ال�ضرف  ومرافق  النظيفة  املياه  وتوافر  الأمرا�ش 

املناطق  من  ال�ضكان  وهجرة  الالئقة،  ال�ضحي 

الأكرث ت�ضررًا ، وتاأثري كل هذا على حتقيق الأهداف 

الإمنائية لالألفية.

املدن،  يف  وخا�ضة  الأردنيون،  املواطنون  يواجه  كما 

التحديات  وتظهر  الهواء.  تلوث  من  متزايدة  كمية 

الرئي�ضية يف هذا ال�ضدد ب�ضكل وا�ضح يف تركيزات 

ب�ضبب  وذلك  الديزل،  يف  الكربيت  من  متزايدة 

القطاع  يف  لالإنتاج  امل�ضتدامة  غري  الأمناط 

حيث  اخلا�ضة  ال�ضيارات  اأعداد  وزيادة  ال�ضناعي، 

يتجنب النا�ش ا�ضتخدام و�ضائل النقل العام، و�ضعف 

التمويل لتو�ضيع �ضبكات لر�ضد جودة الهواء من اأجل 

تغطية جميع مناطق اململكة.

الب�ضرية  والأن�ضطة  للمملكة  اجلغرايف  املوقع  بحكم 

من  للكثري  عر�ضة  الأردن  اأ�ضبحت  وحولها،  فيها 

املخاطر، مبا يف ذلك الأخطار الطبيعية مثل الزلزل، 

اجلراد،  غزوات  وخطر  واجلفاف،  والفي�ضانات، 

الثلجية،  )العوا�ضف  القا�ضية  الطق�ش  وظروف 

الطبيعية،  الكوارث  تلك  جانب  واإىل  ال�ضقيع(. 

مثل  الب�ضرية  الأن�ضطة  عن  الناجمة  املخاطر  توجد 

احلرائق، والأخطار الكيميائية مبا يف ذلك احلوادث 

الطرق  املواد اخلطرة على  نقل  ال�ضناعية وحوادث 

والبكتريي،  والإ�ضعاعي  الكيميائي  والتلوث  وغريها، 

وتعترب  ال�ضكانية.  والهجرات  امل�ضلحة،  وال�ضراعات 

اجلهود  تواجه  التي  التحديات  اأهم  من  واحدة 

حمدودية  هي  الكوارث  خماطر  من  للحد  املبذولة 

املوارد املالية، ونق�ش املوارد الب�ضرية املوؤهلة، وعدم 

وجود تن�ضيق بني الوكالت املعنية.
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Mainstreaming Biodiversity Phase 1 Project Locations

برامج برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في األردن

التخطيط والتصميم الحضريين

المشروع: تعميم التنوع البيولوجي في تنمية السياحة 
في األردن

الأمم  وبرنامج  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  بني  للتعاون  اتفاق  على  بناًء 

املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية، قّدم برنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية 

الإمنائي  املتحدة  والإدارية مل�ضاعدة برنامج الأمم  الفنية  اخلدمات ال�ضت�ضارية 

التنوع  تعميم  مل�ضروع  الأرا�ضي  ا�ضتعمالت  عن�ضر  من  الأوىل  املرحلة  تنفيذ  يف 

البيولوجي يف تنمية ال�ضياحة. يهدف امل�ضروع للحد من تاأثري ال�ضياحة على التنوع 

البيولوجي يف الأردن و�ضيتدخل على ثالثة م�ضتويات. 

على امل�ضتوى الوطني، �ضوف ي�ضع اإطارًا تنظيميًا وتنفيذيًا من اأجل احلد من تاأثري 

امل�ضتوى  على  العنا�ضر  و�ضيتم جتريب  مركزيًا.  البيولوجي  التنوع  على  ال�ضياحة 

للتكرار  واإتاحتها  الوطني  امل�ضتوى  على  اعتمادها  قبل  و�ضقلها  وتقييمها  املحلي 

والتو�ضيع. اأما على امل�ضتوى الإقليمي ف�ضيخلق امل�ضروع وعيًا عامًا حول ح�ضا�ضية 

القدرات  بناء  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضياحة،  اأ�ضول  كاأحد  البيولوجي  التنوع  وقيمة 

املوؤ�ض�ضية لتخطيط ور�ضد واإنفاذ التنمية ال�ضياحية داخل وخارج املناطق املحمية 

امل�ضروع  �ضيعمل  املحمية،  املناطق  م�ضتوى  وعلى  اآثاره.  اإدارة  على  ر�ضميًا عالوًة 

على تعزيز القدرات واإدارة فعالية املناطق املحمية، مبا يف ذلك توليد الإيرادات 

بهدف  وذلك  املجتمع.  اأفراد  بني  العالقات  وكذلك  ال�ضياحة  واإدارة  وتخطيط 

احلد من تاأثري الزوار على التنوع البيولوجي املحمي بالإ�ضافة اإىل ال�ضتفادة من 

ال�ضياحة املعتمدة على الطبيعة وال�ضياحة البيئية. وعالوًة على ذلك، فاإنه يهدف 

اإىل احلد من تاأثري ال�ضياحة على التنوع البيولوجي يف الأردن عن طريق تخطيط 

ا�ضتعمالت الأرا�ضي، وبناء القدرات، وغريها من الو�ضائل. وينطوي امل�ضروع على 

بعدًا اآخر حيث يحاول اإيجاد الإمكانيات لدمج ال�ضياحة البيئية والتنوع البيولوجي 

يف �ضناعة ال�ضياحة ب�ضكل عام. 

امل�ضتويات  بذلك  م�ضتهدفني  نهايته،  يف  للم�ضروع  نتائج  بثالث  الوفاء  �ضيتم 

الوطنية والإقليمية واملحلية.

�لنتيجة 1: تطبيق اأ�ضحاب ال�ضاأن الرئي�ضيني على امل�ضتويات الوطنية والإقليمية 
واملحلية لأطر تنظيمية وتنفيذية حم�ضنة لتجنب وتقليل وتخفيف وتعوي�ش الآثار 

ال�ضلبية لل�ضياحة على التنوع البيولوجي.

�لنتيجة 2: تعزيز القدرات املوؤ�ض�ضية للتخطيط والر�ضد والإنفاذ يف مناطق جر�ش 
والبرتاء ووادي رم وذلك لإدارة اآثار التنمية ال�ضياحية على التنوع البيولوجي يف 

املناطق ذات القيمة البيئية واحل�ضا�ضة بيئيًا.

وتخطيط  املجتمعية،  العالقات  يف  ل�ضيما  الإدارة  فعالية  حت�ضني   :3 �لنتيجة 
ال�ضياحة، وكذلك توليد الإيرادات يف املناطق املحمية يف دبني وال�ضوبك  واإدارة 

ووادي رم.

عن�ضر  بتنفيذ  الب�ضرية  للم�ضتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  تكليف  مت  وقد 

تخطيط ا�ضتعمالت الأرا�ضي املتعلق بالنتيجة 2 من امل�ضروع على وجه التحديد. 

والذي يتناول تنفيذ وحتقيق املخرجات التالية:
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الأرا�ضي  ل�ضتعمالت  �ضاملة  خطط   :2.2 �ملخرج 
البيولوجي  التنوع  معلومات  اإدارة  نظام  على  مبنية 

يف  التنموية  الطبيعية/املناطق  املناظر  وتغطي 

ل�ضبط  رم  ووادي  البرتاء،  واإقليم  جر�ش،  حمافظة 

حدود التنمية وذلك حلماية التنوع البيولوجي.

تطوير  على  للقيود  حم�ضن  اإنفاذ   :2.4 �ملخرج 
التنوع  حلماية  املوجهة  الأرا�ضي  ا�ضتعمالت 

البيولوجي.

الب�ضرية  للم�ضتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  يتوىل 

والإدارية  الفنية  ال�ضت�ضارية  اخلدمات  تقدمي 

تنفيذ  يف  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  مل�ضاعدة 

عن�ضر التخطيط للم�ضروع، اإىل جانب بناء القدرات 

املختلفة  الإنفاذ  لوكالت  من  والفنية  املوؤ�ض�ضية 

الالزمة للتخطيط والتنفيذ والر�ضد والإنفاذ وذلك 

لإدارة اآثار التنمية مع الرتكيز على التنمية ال�ضياحية 

داخل وخارج املناطق املحمية ر�ضميًا.

برنامج  قام  متميزتني.  مرحلتني  يف  الن�ضاط  يتم 

الأمم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية بتنفيذ املرحلة 

مت  التي  التح�ضريية/التمهيدية  املرحلة  وهي  الأوىل 

تنفيذها على مدى حوايل 5 اأ�ضهر. و�ضتتبنى املرحلة 

الثانية نتائجها كما مت حتقيقها.

االقتصاد الحضري
المشروع: تصنيف االئتمان 

يف عام 2014، اأعرب وزير ال�ضوؤون البلدية يف الأردن 

لربنامج  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  مدير  اإىل 

رغبته  عن  الب�ضرية  للم�ضتوطنات  املتحدة  الأمم 

املتحدة  الأمم  برنامج  م�ضاعدة  على  احل�ضول  يف 

الئتمانية  اجلدارة  لت�ضنيف  الب�ضرية  للم�ضتوطنات 

مكن  جتريبي.  كم�ضروع  الأردن  يف  بلديات  خلم�ش 

املتحدة  الأمم  برنامج  الئتماين  الت�ضنيف  تدريب 

القيود  عن  املزيد  فهم  على  الب�ضرية  للم�ضتوطنات 

يهدف  الأردن.  يف  البلديات  متويل  على  املفرو�ضة 

للبلديات  الئتمانية  اجلدارة  تقييم  اإىل  الت�ضنيف 

بانتظام  املالية  بالتزاماتها  الوفاء  على  وقدرتها 

التدريب  واختتم  املال.  راأ�ش  �ضوق  اإىل  والو�ضول 

باأنه بالإ�ضافة اإىل فتح اإمكانية القرتا�ش، فباإمكان 

طريق  عن  املحلية  الإيرادات  من  تزيد  اأن  البلديات 

بالفعل  لها  املتاحة  الإيرادات  تنفيذ طرائق حت�ضيل 

�ضمن الت�ضريعات احلالية. 

اإلسكان وتطوير األحياء الفقيرة
المشروع: اإلسكان الميسور باألردن 

من  لكٍل  لالإ�ضكان،  جديدة  حللول  حاجة  هناك 

الأردنيني والالجئني.

يعّد برنامج الإ�ضكان املي�ضور بالأردن التابع لربنامج 

واحلكومة  الب�ضرية  للم�ضتوطنات  املتحدة  الأمم 

القطاع  من  الغالب  يف  متويله  يتم  حاًل  الأردنية 

اخلا�ش والذي �ضيقدم املنازل لالأردنيني ذوي الدخل 

فهو  الإعانات.  ا�ضتخدام  دون  املنخف�ش  املتو�ضط 

يجمع بني القدرة الئتمانية لالأ�ضر الأردنية الراغبة 

والتمويل  العقارات،  يف  متزايد  با�ضتثمار  القيام  يف 

واملوارد  املحلية،  والإ�ضالمية  التجارية  البنوك  من 

املتاحة من املطورين الأردنيني وقدرتهم على البناء.

متكني  اإىل  بالأردن  املي�ضور  الإ�ضكان  برنامج  ي�ضعى 

�ضغرية  ال�ضكنية  للوحدات  النطاق  وا�ضع  الت�ضليم 

وحدة  لكل  دينار   16،000  -15،000 ب�ضعر  احلجم 

يف جميع اأنحاء اململكة الأردنية والتي ميكن �ضرائها 

املنخف�ش  املتو�ضط  الدخل  ذوي  الأردنيني  قبل  من 

و500   300 بني  ما  تك�ضب  التي  الأردنية  )الأ�ضر 

يف  اجلدد  املالك  يقطن  اأن  ميكن  �ضهريًا(.  دينار 

ذوي  لالأردنيني  تاأجريها  يتم  اأن  اأو  الوحدات  هذه 

�ضيتم  الالجئني.  اأ�ضر  اأو  املنخف�ش  املتو�ضط  الدخل 

لتكّون  �ضمها  اأو  تو�ضيعها  ميكن  بحيث  ت�ضميمها 

امل�ضتقبل.  100-130 مرت مربع يف  وحدات مب�ضاحة 

اخلا�ش  القطاع  من  النطاق  وا�ضع  حاًل  هذا  ويعترب 

زيادة  خالل  )من  املنخف�ش  الدخل  ذوي  لالأردنيني 

الالجئني  وكذلك  املي�ضورة(  امل�ضاكن  من  املعرو�ش 

�ضريفع  املوؤجرة(.  امل�ضاكن  جودة  زيادة  خالل  )من 

البناء  تكلفة  من  الأردين  املي�ضور  الإ�ضكان  برنامج 

اإىل  )ت�ضل  اخلا�ش  القطاع  مال  راأ�ش  من  الكامل 

450 مليون دينار اأو 600 مليون دولر اأمريكي لت�ضليم 

�ضيكون  النحو  هذا  وعلى  �ضكنية(  وحدة   30،000

مثاًل ممتازًا لالحتياجات املوجهة حلل الإ�ضكان يف 

الأردن، �ضواء بالن�ضبة الأردنيني ذوي الدخل املتو�ضط 

املنخف�ش الذين ي�ضعون للح�ضول على منزل خا�ش 

بهم، ولأ�ضر الالجئني والأ�ضر الأردنية ال�ضعيفة التي 

حتتاج اإىل ا�ضتئجار اأماكن الإقامة.

القدرة  على  �ضديدًا  �ضغطًا  الالجئني  اأزمة  ت�ضكل 

التنمية  تتطلب  الأردين.  الإ�ضكان  ل�ضوق  ال�ضتيعابية 

الب�ضرية  وامل�ضتوطنات  والبلدات  للمدن  امل�ضتدامة 

الأزمات  حتمل  على  القدرة   - مرونة  الأخرى 

ب�ضدة  الأردن  مرونة  اختبار  ويجري  وال�ضعوبات. 

ب�ضبب الأزمة يف �ضوريا حيث جتاهد كافة م�ضتويات 

وكذلك  الأردنيني  احتياجات  لتلبية  احلكومة 

التابع  الأردن  برنامج  ويعمل  ال�ضوريني.  الالجئني 

على  الب�ضرية  للم�ضتوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج 

املي�ضور  الإ�ضكان  جمالت  يف  املرونة  وتعزيز  دعم 

العمل  الرتكيز يف  البلدية. ين�ضب  القدرات  وتطوير 

ال�ضراكات  با�ضتخدام  واحلجم  ال�ضتدامة  على 

لل�ضكان  دائمة  نتائج  لتحقيق  اخلا�ش  القطاع  مع 

الأردنيني والالجئني ال�ضوريني. 

الأردن  يف  يعي�ضون  الذين  ال�ضوريني  عدد  ويقدر 

لجئ.   630،000 حوايل  منهم  ن�ضمة،  مليون  بـ1.4 

82% من الالجئني يف املجتمعات  وبينما ا�ضتقر نحو 

املجتمعات  املنطقة احل�ضرية من  وخا�ضًة  امل�ضيفة، 

امل�ضيفة يف الأردن، فالتزال الن�ضبة يتم ا�ضت�ضافتها 

يف خميمات الالجئني.

تعاين  الأردن  كانت  الالجئني،  اأزمة  قبل  وحتى 

اأن  حيث  املي�ضور.  الإ�ضكان  يف  م�ضتمر  نق�ش  من 
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بكثري من مقدرة  اأعلى  اليوم  ال�ضوق  املنزل يف  ثمن 

وعلى  املنخف�ش.  املتو�ضط  الدخل  ذوي  الأردنيني 

املعرو�ش  تقدمي  فاإن  البناء،  قطاع  قوة  من  الرغم 

من امل�ضاكن مل يتحاذى ب�ضكل جيد مع الطلب، مما 

والعليا  املتو�ضطة  للطبقات  املعرو�ش  وفرة  اإىل  اأدى 

للطبقات  مي�ضورة  م�ضاكن  وجود  وعدم  ال�ضوق  من 

زادت  واملنخف�ش.  املنخف�ش  املتو�ضط  الدخل  ذات 

يف  بالفعل  املوجود  النق�ش  من  الالجئني  اأزمة 

امل�ضاكن املي�ضورة.

يشمل المشروع مرحلتين: 

المرحلة 1: 2016-2014
والدمنارك  �ضوي�ضرا  حكومتي  من  �ضخي  بدعم 

برنامج  متكن  اأمريكي(،  دولر  مليون   1.2 )بقيمة 

يف  قوي  تقدم  اإحراز  من  الأردين  املي�ضور  الإ�ضكان 

التحليل وتغيري املنظور وال�ضراكات، و�ضيقوم باإن�ضاء 

بالإ�ضافة  ال�ضركاء  جميع  فيه  ي�ضاهم  ر�ضمي  هيكل 

اإىل تقدمي عدد من املنازل الإي�ضاحية. 

المرحلة 2: 2018-2016
مليون   4  - لـ3  ي�ضل  ما  يتطلب  قد   ،2 املرحلة  يف 

دولر اأمريكي لإعداد كيان الإ�ضكان املي�ضور الأردين 

الكيان  متكن  اإذا  ومتويله.  عمله  فريق  وتوظيف 

اخلدمات،  مقابل  ر�ضوم  فر�ش  على  احل�ضول  من 

املال  راأ�ش  من  اأقل  كميات  الأرجح  على  ف�ضيتطلب 

خالل  ذاتيًا  مكتفيًا  يكون  اأن  املتوقع  ومن  املبدئي 

العامني الأولني من الت�ضغيل.

الشركاء الرئيسيين
الوزارات• 

وزارة ال�ضوؤون البلدية، «

)من  « الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة 

لدعم  �ضنوات  خم�ش  مدتها  اتفاقية  خالل 

الأن�ضطة الت�ضغيلية للربنامج يف الأردن(

واملوؤ�ض�ضة  « لالإ�ضكان  العامة  الأ�ضغال  وزارة 

العامة لالإ�ضكان والتطوير احل�ضري

وزارة ال�ضئون اخلارجية «

وزارة الداخلية «

وزارة املالية «

ال�ضلطات املحلية: • 

�ضلطة اقليم البرتا التنموي ال�ضياحي «

�ضلطة منطقة العقبة القت�ضادية اخلا�ضة  «

البلديات: • 

اأمانة عّمان الكربى «

بلدية الكرك الكربى  «

بلدية الظليل  «

بلدية الرمثا اجلديدة  «

املوؤ�ض�ضات الأكادميية: • 

جامعة البرتاء  «

اجلامعة الأملانية «

املجتمع املدين:• 

نقابة مقاويل الإن�ضاءات الأردنيني «

نقابة املهند�ضني الأردنيني  «

املنظمات غري احلكومية: • 

اجلمعية العلمية امللكية «

الت�ضنيف  « )م�ضروع  مهنا  موؤ�ض�ضة 

الئتماين(

املنظمات الأهلية • 

اجلمعية الأردنية حلقوق الإن�ضان «

وكالت الأمم املتحدة الأخرى يف الأردن• 

ل�ضوؤون  « املتحدة  لالأمم  ال�ضامية  املفو�ضية 

للمفو�ضية  �ضراكة  اتفاقية  الالجئني: 

الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�ضامية 

يف الأردن يف اإطار برنامج الإ�ضكان املي�ضور 

ال�ضامية  املفو�ضية  �ضتقدم   - الأردين 

الدعم  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  لالأمم 

للم�ضتوطنات  املتحدة  الأمم  لربنامج 

احلايل  ال�ضياق  حتليل  اأجل  من  الب�ضرية 

املبادئ  واإعداد  التو�ضيات  واإعطاء 

لالجئني  التاأجريي  للمخطط  التوجيهية 

كيان  من  جزءًا  ليكون  ت�ضميمه  مت  والذي 

والذي  الأردين،  املي�ضور  الإ�ضكان  برنامج 

اإنتاج  يتيحها  التي  الفر�ضة  من  �ضي�ضتفيد 

الأردن.  يف  ومي�ضور  جديد  م�ضاكن  ر�ضيد 

للقيام  وطني  مل�ضت�ضار  الدعم  �ضتقدم  كما 

الإ�ضكان/القطاع  بناء  قطاع  باأن�ضطة 

الوحدات  ت�ضليم  ل�ضمان  احلكومي 

للم�ضاريع  الدعم  وتقدمي  الإي�ضاحية 

متكن  حيث  بداأها  ليتم  الأولية  التجريبية 

يرحب  وامل�ضتثمرين.  املطورين  اهتمامات 

للم�ضتوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج 

واخلربات  الإ�ضايف  الدعم  بهذا  الب�ضرية 

ل�ضمان  كو�ضيلة  العام  لربناجمه  الإ�ضافية 

برنامج  قبل  من  لالجئني  املثلى  اخلدمة 

الإ�ضكان املي�ضور الأردين، بقدر امل�ضتطاع. 

املتحدة  « الأمم  برنامج  يعمل  اليون�ضكو: 

مناق�ضة  على  حاليًا  الب�ضرية  للم�ضتوطنات 

لتطوير  اليون�ضكو  مع  املحتمل  التعاون 

اأنظمة ا�ضتعمالت الأرا�ضي. 
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الجهات المانحة المحتملة
ل�ضوؤون •  املتحدة  لالأمم  ال�ضامية  املفو�ضية 

الالجئني

املفو�ضية الأوروبية• 

اإدارة التنمية الدولية• 

حكومة الدمنارك• 

مكتب �ضوؤون ال�ضكان و الهجرة و الالجئني• 

الوكالة ال�ضوي�ضرية للتنمية والتعاون • 

وكالة التنمية الدولية التابعة للوليات املتحدة• 

الوكالة ال�ضويدية للتعاون الإمنائي الدويل• 

الوكالة الكندية للتنمية الدولية• 

الإيطالية •  ال�ضفارة   - التنمية  اأجل  التعاون من 

يف الأردن 

16 با�ضتثناء و�ضط عّمان حيث جتعل اأ�ضعار الأرا�ضي من الوحدة التي تتكلف 15،000.غري جمدية اقت�ضاديًا.

التوقعات

الهدف املدةاجلهة املانحةعنوان امل�شروع

تعميم حفظ التنوع البيولوجي يف قطاع 

التنمية ال�ضياحة يف الأردن.

املرحلة 1 / التحقق من فاعلية عن�ضر 

تخطيط ا�ضتعمالت الأرا�ضي

برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي

3 اأغ�ضط�ش 31-2014 

دي�ضمرب

الهدف الرئي�ضي للمرحلة 1: التحقق من دقة ومواكبة النطاق والأن�ضطة والنتائج 

املتوقعة لعن�ضر التخطيط الكامل وذلك ل�ضمان اأف�ضل تاأثري تدريجي للم�ضروع يف 

وقت فعاليته.

برنامج الأمم املتحدة ت�ضنيف الئتمان الأردين/املرحلة 1

للم�ضتوطنات الب�ضرية

منح الت�ضنيف الئتماين التفاعلي لأربع بلديات )ماأدبا، وغرب اإربد، ولواء املزار اأبريل 2014 - دي�ضمرب 2014

ال�ضمايل، وال�ضوبك، والفحي�ش(، والإ�ضارة اإىل النتائج الرئي�ضية والتو�ضيات 

ب�ضاأن �ضبل تعزيز اجلوانب املختلفة من عمليات والتزامات املوؤ�ض�ضة والإدارة 

وال�ضرتاتيجية املالية واإدارة الأ�ضول والتي ميكن اأن توؤثر يف نهاية املطاف على 

ت�ضنيفها الئتماين.

وقد مت تنفيذ هذا امل�ضروع من قبل فرع القت�ضاد احل�ضري ووكالة مهنا للت�ضنيف 

الئتماين يف بريوت، لبنان، يف حني قدم مكتب برنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات 

الب�ضرية يف الأردن الدعم اللوجي�ضتي والتن�ضيق مع البلديات واأ�ضحاب ال�ضاأن املعنيني.

حكومتي �ضوي�ضرا برنامج الإ�ضكان املي�ضور الأردين

والدمنارك

ي�ضعى برنامج الإ�ضكان املي�ضور الأردين اإىل متكني الت�ضليم وا�ضع النطاق للوحدات نوفمرب 2014 - اأبريل 2016

ال�ضكنية �ضغرية احلجم )60 - 65 مرت مربع( ب�ضعر 15،000- 16،000 دينار لكل 

وحدة يف جميع اأنحاء اململكة الأردنية  والتي ميكن �ضرائها من قبل الأ�ضر الأردنية 

التي تك�ضب ما بني 300 و500 دينار �ضهريًا. �ضيتم ت�ضميمها بحيث ميكن تو�ضيعها 

يف امل�ضتقبل لت�ضبح وحدات مب�ضاحة 120 - 130 مرت مربع.
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اإخالء امل�ضوؤولية القانونية

 اإن الت�ضميات وعر�ش املواد يف هذا التقرير ل تعني التعبري عن اأي راأي مهما كان من جانب الأمانة العامة لالأمم املتحدة فيما يتعلق بالو�ضع القانوين لأية دولة، اأو
       اإقليم، اأو مدينة اأو منطقة اأو اأي �ضلطة من �ضلطاتها، اأو فيما يخ�ش حدودها اأو تخومها  اأو نظامها القت�ضادي اأو درجة تقدمها. وميكن اإعادة الن�ضر دون موافقة

 م�ضبقة �ضريطة الإ�ضارة اإىل امل�ضدر.

اإن الآراء الواردة يف هذا التقرير ل تعرب بال�ضرورة عن اآراء برنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات الب�ضرية، اأوالأمم املتحدة اأوالدول الأع�ضاء.
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