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الملخص

والمادیةالثقافیةبالعواملیتعلقفیماالتاریخیةالنوىفيالمشاریعاستخدامإعادةالبحثھذایناقش

بدًءاالتاریخیة،السلطمدینةفيالعمرانيالتجدیدعملیةوخصائصسلوكیتناولكماالتنمیة.واحتیاجات

علىوتأثیرھا،حالًیاالمعتمدةالحضریةوالسیاساتللممارساتالمختلفةالجوانبفحصإلىتوثیقھامن

القیودتحدیدإلىیھدف،أخیًراالصلة.ذاتالتاریخیةالنوىھویةعلىاعتماًداالقائم،العمرانيالتراث

البناءمع،المحليالمجتمعحیاةجودةذلكفيبماالحاليالتراثنسیجاستخدامإلعادةالرئیسیةوالتحدیات

على أنشطة التراث المستدام التي تستوعب الفرص.

إعادة،والحفظالسیاحيالتخطیط،المتكاملالحفظنھج،التوثیق،العمرانيالتراثالمفتاحیة:الكلمات

االستخدام التكیفي ، الذاكرة الجماعیة. االستخدام الحدیث.

Abstract

This paper discusses the reuse of projects in historical cores in relation to
cultural and physical factors and development needs. It also addresses the
behavior and characteristics of the urban renewal process in the historic
city of Salt, starting from its documentation to examining the various
aspects of the currently adopted urban practices and policies, and their
impact on the existing urban heritage, depending on the identity of the
relevant historical cores. Finally, it aims to identify the main limitations and
challenges of reusing the existing heritage fabric including the quality of life
of the local community, while building on sustainable heritage activities that
accommodate opportuni
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المقدمة

فيالمسورةالمجتمعاتوبناءتطویرفيملحوظةطفرةھناككانت،الماضیةالقلیلةالسنواتمدىعلى

،األردنمدنأطرافعلىجدیدةحضریةمناطقتطویر،الخصوصوجھعلىذلك،فيبمااألردن،

والتوسع اإلضافي في العقبة. المنطقة االقتصادیة الخاصة (میناء األردن الرئیسي).

،األردنفيالحالیةالعقاراتقوانینلتحدیثملحوظطلبھناككان،المذكورةالتطوراتضوءفي

،جدیدقانونمشروعاقتراحالمبادراتھذهبینومنأفضل.بشكلالنطاقواسعةالتنمیةمشاریعالستیعاب

فيالمقترح")العقاریةالمجتمعات("قانونتطویرھاوقانوناألردنیةالعقاریةوالمجتمعاتالمبانيقانون

العقاریةالمجتمعاتقانونیھدفاألردنیة.الحكومةقبلمنللمراجعةحالًیایخضعوالذي،2015عام

علىالعقاریةالوحداتومالكيالمشاریعمطوريوالتزاماتحقوقینظممنظمإطارتوفیرإلىالمقترح

أجزائھوصیانةالسلیمةواإلدارة،متكاملعقاريتطویرمشروعاستدامةضمانأجلمن،التوالي

المشتركة وتقدیم الخدمات للمشاریع.

إدارةعلىالمتوقعوتأثیرهالمقترحالعقاریةالمجتمعاتقانونمنمعینةجوانبالمقالھذایناقش

اإلطاریخدمحینفيأنھإلىاإلشارةوتجدراألردن.فياألخرىالكبیرةوالتطوراتالمسورةالمجتمعات

الشققعلىوالسیطرةبالملكیةالمتعلقةالعامةاألمورتنظیمفيیتمثلمفیًداغرًضاالحاليالقانوني

على،والشققالشققمظلةتحتالمسورةالمجتمعاتتنظیممعللتعاملمحاولةفي،المماثلةوالتجھیزات

غیرنتائجتحقیقفيتستمرأنالمرجحمن،الحاليالقانونيالنظامظلفيفيعلیھالمنصوصالنحو
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مثللمسائلأفضلاستیعابأجلمنالمسورةبالمجتمعاتخاصقانونسنیجب،لذلكفیھا.مرغوب

المرافق المشتركة وتقدیم الخدمات.

التقییم العام لآلثار السلبیة لممارسات وسیاسات التحضر الحالیة بشأن السلط

التيالمختلفةللدراساتسریعتقییمعلىبناًء،الحضریةللبیئةالحالیةللظروفموجزعرضیليفیما

،األردنفياألخرىالمدنمثلالماضیین.العقدینخاللالعلمیة،والمالحظاتالسلطمدینةفيأجریت

(الشكلالماديمركزھافيتقعالتيالمبنیةالتراثیةاألصولمنمخزوًناالسلطفيالتاریخیةالنوىتمتلك

عنبمنأىتظلومحلیةلعائالتمملوكةالرئیسیةالتراثیةالمبانيھذهغالبیةتزالالحیث)،3،أ10

تكونماغالًبافیھا.یعیشونیزالونالالقدیمةالمبانيھذهأصحابغالبیةفإن،ذلكومعاالستعادة.جھود

الحجریةالمنازلھذهعلىللحفاظجاھلةأوجًدافقیرةالمنطقةفيتعیشالتيالمتبقیةوالمجتمعاتالعائالت

التراثیة.

إلیھالمشارلألرضالخطيالتجاريواالستخدامسكنیة،لألراضيالمعتمدةاالستخداماتغالبیةالسلط،في

واالستخدامالمختلطالتجارياالستخدامیحتلبینما،اللبمن٪15منأكثریشغلالالفاتحاألزرقباللون

العام نسًبا صغیرة جًدا.

للدورجیدةممارسةیمثلأنیمكنالمھجورةالمبانياستردادكانإذاماتقییمھواألخرىالشواغلأحدكان

المبانيبینمن،إربدفيالحضري.والتجدیداالجتماعيالتنشیطفيالعامةالمعالمتلعبھأنیمكنالذي

تمت،والداخلیةالخارجیةالمعماریةلخصائصھاوفًقاتقییمھاتمالتيوالمنازلوالثمانینالخمسةالتراثیة

بما،أساسيبشكلرسمیةمبادراتخاللومنالرئیسیةالتراثیةالمبانيمنفقطقلیلعدداستخدامإعادة

في ذلك متحف السرایا.
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متحفینفيرئیسیینتراثیینلمبنیینالتكیفياالستخدامإعادةفياآلخرالبارزاالستثماركان،السلطفي

(الجمعیةCMSلـالتابعاإلنجلیزيللمستشفىالدینیةالمبانيعلىوالحفاظالماضیةالثالثةالعقودخالل

المبادراتمنجًداقلیلعددتنفیذتمصغیر.مسجدإلىباإلضافةالكاثولیكیةوالكنیسةالمسیحیة)التبشیریة

یستخدمعائلي(منزللمدافسالبارزةالسكنیةللمبانيالتكیفیةاالستخدامإعادةمنكجزء،الخاصةالعائلیة

استخدامإعادةفيالحالھوكماالرئیسیةالمبانيھذهلمثلالسابقینأوالحالیینالمالكینقبلمن،للضیوف)

منزل المعشر.

واستخدامھا.الحالیةوظیفتھامعجنبإلىجنًباالغالبفيالتاریخیةاألساسیةاآلثارحالةتقییمتحدیدیمكن

لوحظ أن ظروف البناء التراثي تتراوح من الصیانة الجیدة إلى المھجورة.

CulTech-2014لـدراسةأحدثفيولكنمبنى650منألكثرالعامةالحالةتحدیدیصعب،السلطفي

في٪14.8و،متوسطةحالةفي٪66.7و،جیدةحالةفي٪18.5كان،مسحھاتممبنى49أصلمن

للتقنیةكالیفورنیامعھددراسةمنطقةفيللمبانيالجیدةالحالةترتبط،السلطفيمھملةحالةأوسیئة.حالة

أیًضا بكون الساكن ھو المالك.
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التيالمبانيأنحینفي،بسرعةاإلنحاللإلىتمیلإضافياستخداملھالیسالتيالمبانيفإن،ذلكومع

خاللمنجدیدةوظیفةلھاالتيالمبانيأنالواضحمنللصیانة.أفضلفرصةلدیھااالستخدامقیدتزالال

"إعادة االستخدام التكیفي" یتم صیانتھا بشكل أفضل.

القیودمنالعدیدتحدیدتم،للمركزینالحالیةالتنظیمیةالخططومراجعةإجراؤهتمالذيالمسحخاللمن

علىسیاحیةوجھةأو/والمحليالمجتمعحیاةلجودةبالنسبة،الحاليالتراثيللنسیجالرئیسیةوالتحدیات

النحو التالي:

السلط.فيجًداملحوظ)1950،2000(التاریخیةللنواةوالسریعالحادالحضريالتغیرإن.1

واستبدلتالرئیسیةالعینمعجنبإلىجنًباالحدیثةالبیضاءالكتلانتشرت،السلطقلبفي،ذلكومع

وأوائلالستینیاتأواخرفيجدیدومسجدجدیدةحكومیةبمبانيالقدیمالكونغرسومسجدالعثمانیةالسرایا

السبعینیات من القرن الماضي لتخفیف حركة مرور السیارات.
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التجاریةالشرائطتستطعلم،ذلكومعالودیان.طولعلىالتجاریةالشرایینعبراالستبدالھذاامتد

إلىارتفعتالعشرینالقرنأوائلفيالكبرىالقصورألنالتقلیديالنسیجخنقالطوابقمتعددةالجدیدة

المجموعاتالجبلیةالتضاریستعرضأنالممكنمنیزالال،ذلكإلىباإلضافةطوابق.وأربعةثالثة

الرغموعلىللوادي.الجدیدةالتجاریةالمبانيفوقالشاھقةالمختلفةالجبلیةللمنحدراتالمھجورةالتقلیدیة

والشرایینالرئیسیةبالزاعینعلىكبیربشكلالتاللسفحعندالجدیدةالتجاریةالممراتأثرت،ذلكمن

التجاریةاالستخداماتمنكبیًراحضرًیامزیًجاھذهخلقتودیر.المیدانشارعفيللمسطحاتالتجاریة

یصعبوالتي،المھجورةالتراثمواقعإلىباإلضافة،الصغیرةالسكنیةاالستخداماتمعأساسيبشكل

الحفاظ علیھا حالًیا.

المسوحاتمنیتضحكماالمركزین،كالفيعنھاالتخليأوالتراثیةالسكنیةالمبانيمنالعدیدإھمالتم

مغطاةالتجاریةاألحیاءفيوالممراتالشوارعفيالواجھاتفإنذلك،إلىباإلضافةالمختلفة.المیدانیة

الصعبمنتجعلالتياأللوانوأنواعالمختلفةاألحجامذاتواإلعالناتالمحالتبالفتاتكبیربشكل

بعضمنالمتاجرواجھاتوإعالناتالفتاتعلىالجدیدةالقیودخففتالمبانيتلكوجمالیاتشكلإدراك

منأخرىأجزاءفيواضحةتزالالالمشكلةلكن،السلطفيالتجاریةالشرایینبعضفيالمشاكلتلك

قلب المدینة.
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مبانياستخداموإعادةصیانةوقیادةباالنتماءالشعوربناءإلعادةعامةتوعیةأنشطةوجودعدم.2

السلط التقلیدیة.

وقادةللتنمیةالسلطمؤسسةمنومساندةقويبدعمكبیروالتخطیطالتراثدراساتعددفإن،للسلطبالنسبة

ھذاأدىالشعبیة.الجماھیرعنالمنفصلالنخبويالوعيمنالمزیدالواقعفيیعنيماوھو،المجتمع

،التجاريلالستثماراألراضيعلىالمتزایدوالطلبالتراثلھذاالثقافیةاألھمیةحولالمحدودالعامالوعي

عزلھاأوالسلطفيالموجودةالتراثیةالمبانيمنالعدیدتدمیرإلىإما،األراضيأسعاربارتفاعمدعوًما

عن النسیج العمراني الحالي وتحدیدھا. كأنقاض (خرابة).
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كجزءوالتدریبالمحليالمجتمعوعيلزیادةالسلطفيجایكامعمبادراتعدةمؤخًراالسیاحةوزارةنفذت

المرشدینلتدریبحالًیاالیابانیةالمنحة"ُتستخدمالملح:ومساراتجابرأبولمنزلالبیئي"الملح"متحفمن

ھذاخاللمنالمحلیة.والمنتجاتمدینتھملمواقعوالترویجالسیاحاستقبالكیفیةعلىوالمقیمینالسیاحیین

وإعدادالمدینةحولجولتھنأثناءمجموعاتاستضافةھناالمقیماتالنساءمنللعدیدیمكن،البرنامج

یتجاوزالالسلطإلىالسائحینعددألنالمدینةفيواضحغیرالتدریبھذازخمیزالوال".لھاالغداء

القدیم.التاریخيالملحمتحفزارواالذینالسیاحعددعلىبناًء،سنوًیازائر3300

الرئیسیةالمعالمبعضتدھوروقفمنالمدینتینسكانتمكینمنالمشاركةھذهتتمكنلم،قاطعبشكل

للمدینتین حیث تأثرت أصالة أجزاء من المناطق التاریخیة وال یزال من الممكن أن تتأثر بشكل واضح.

اإلطار القانوني الحالي

وتأجیرملكیةالشقق")("قانون1968لعام25رقماألردنيوالوحداتاألرضیاتملكیةقانونینظم

الوحدات واألرضیات داخل المباني السكنیة.

األھم من ذلك ، ینص قانون الشقق على ما یلي:

األجزاءإلدارةمالكجمعیةبتشكیلوحداتأوطوابقأربعةمنأكثرمنیتألفمبنىأيتلزم●

طوابق.أربعةمنأقلالمبنىكانإذاالمالكجمعیةتشكیلإمكانیةعلىوینص،المبنىمنالمشتركة

أو الوحدات (إذا رغب المالكون في ذلك).
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،العدلكاتبقبلمنوتصدیقھا،المبنىإلدارةالداخلیةاللوائحاعتمادالمالكجمعیةمنیتطلب●

وإیداعھا في إدارة تسجیل األراضي ذات الصلة (جنًبا إلى جنب مع خطط البناء).

وإنشاء،للمبنىوالخارجیةالداخلیةالتركیباتعلىتعدیالتبإجراءیتعلقفیماالموافقةعملیةیحدد●

وصیانةإدارةتوفیرإلىباإلضافة،المذكورةللتركیباتالعامالمظھرعلىتؤثرقدإضافیةطوابق

قانونبموجبالمشتركة""األجزاءتعریفأنبالذكرالجدیرمن،بناءالمبنى.منالمشتركةاألجزاء

؛"المبنى"فيالتدفئةوأنظمةوالتبریدوالتھویةواألنابیبوالجدراناألساساتمثلمسائلیغطيالشقق

الداخلیةاألرصفةصیانةأیًضاستغطيالمذكورةالمتطلباتكانتإذامافیھالمشكوكمنیكونبحیث

الریاضیةوالصاالتالسباحةوحماماتوالمتنزھاتواإلضاءة)الشوارعمصابیحذلكفي(بما

والمرافق األخرى األكثر شیوًعا في مجتمع مسور.

،المالكجمعیةخاللمن،المنازلأصحابیمنحأنھھوالحاليالشقققانونفيلالھتماممثیرةمیزة

فياألفضلھوالذاتياالستقاللھذاأنحینفيممتلكاتھم.علىتؤثرالتيالقراراتالتخاذكاملةاستقاللیة

المصلحةأصحابمصالحاالعتبارفيیأخذالحاليالشقققانونأنیبدوال،صغیرسكنيمبنىسیاق

اآلخرین في المجتمعات المغلقة ، بما في ذلك المطورین والمستثمرین.

فيالخدمات)بھذهالمرتبطة(والرسومالمتاحةالخدماتتعد،تجاریةنظروجھةمن،ذلكإلىباإلضافة

االستثمارفيالتفكیرعندومالكوھاالمنازلمشتروإلیھایتطلعالتيالمھمةاألصولمنالعقاريالمجتمع

یمكنالخدمةلرسومالواجبوالتخصیصالخدماتھذهمثلإدارةأنحینفيمعقدة.عقاریةمشاریعفي

فيالخدماتھذهمثلتوفیرفإن،أصغرمبنىسیاقفيالمالكاتحادمستوىعلىبالكاملتنظیمھا

الالئحة.ارتفاعخاللمنإالتحقیقھایمكنالوالتي،الشفافیةمنأكبرقدًرایتطلبالمسورةالمجتمعات

،والكلیاتوالمشتركةالعامةاألماكنصیانةفيالمتكبدةالفعلیةالنفقاتفقطالخدمةرسومتغطيأنیجب

وأن تخضع لمراجعة دوریة.
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إعادة تأھیل معالم السلط التاریخیة: مباني ومساحات

أوائلفيمبكرةمحاولةوكانتالدولیةللتنمیةاألمریكیةالوكالةمنبتمویلالحمامشارعواجھاتتطویرتم

ونفذھاوبوشناقطحانشركةقبلمنالسلطفيأثريمتحفإلىطوقانمنزلتحویلتالھا،التسعینیات

عامر الخطیب.

للتنمیةالسویسریةالوكالةمنبدعمللتجدیدآخرمشروعاًالحمامشارعفيالصغیرالتقلیديالمسجدكان

الواجھةأمامجدیدةواجھةبناءوتمالعلويالطابقإلىللنساءصالةلقاعةملحقإضافةتمتحیثوالتعاون

األصلیة. جدیر بالذكر أن الواجھة األصلیة ما زالت موجودة خلف اإلضافة الحدیثة الالحقة.

متحففيجابر"أبو"مدفةاستخدامإعادةمشروع،السیاحةقطاعتطویرمشروعضمن،جایكانفذتكما

مسجدإلىأقرب(القسمالعینساحةوتجدیدالبانورامیةالمنافذإنشاءإلىباإلضافة،القدیمالتاریخيالملح

)2م1200(بانورامیةمناظر4السلطفيجایكامشروعحدد2000عامفيتالهالذي،الكونغرس)

العینذلكفيبما،عامةساحات/ساحات4(مفتوحةمساحاتإلىباإلضافة،كم)7(وساللمومسارات

دینار4500000للتنفیذاإلجمالیةالتكلفةوبلغتالعمرانیة.البیئةلتعزیز2م3850بمساحةبالزا)

البنیةفيجایكابھتقومالذيالمشروعمساھمةالتاليالجدولیقّیمواإلدارة.الدراساتشاملغیرأردني

التحتیة للسیاحة التراثیة وفوائد المجتمع.

التخطیط والتصمیم الحضري المستدام

علىتعملشاملةتخطیطعملیةمنجزًءاالحضریةالمناطقفياألراضياستخدامتخطیطعملیةتعد

والبیئیةوالخدمیةواالقتصادیةوالثقافیةواالجتماعیةواإلداریةالحضریةللتنمیةمستقبلیةرؤىتطویر

وأنماط استخدام األراضي في المستقبل.
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التوازنبتحقیقالمحوريالھدفھذاویرتبطالتنمیة.عملیةفيھاماعنصرااألردنفيالتخطیطیمثل

الفجواتوسدالفروقلتقلیصكأساسواالجتماعیةواالقتصادیةالسكانیةاألنشطةتوزیعفيالجھوي

وإعداد،األدواتالشامل.التنمويالتخطیطاستخداممنالبلدیاتیمّكنبما،التنمیةمعوقاتعلىوالتغلب

استراتیجیات تنمیة المدن ، وكذلك وضع الخطط الرئیسیة وفقا للتقنیات العلمیة التفصیلیة.

أنھكماتحقیقھا.وكیفیةالحالیةاالحتیاجاتویحدد،المستقبليالتطویرأشكالیحددالذيالشكلھوالتخطیط

یحدد إنتاجیة المجتمع والقدرة على التنشیط الذاتي.

البلدیاتوزارةدورإلىواستنادا،السلیمالتخطیطمنھجیةیفترضالذيالعمرانيالتطورلطبیعةنظرا

بیئةلتحقیقوالمرافقالخدماتتوافروضمانالعمرانیةالتنمیةوضبطتوجیھفيالكبرىعمانوأمانة

الملكجاللةتوجیھاتعلىوبناًء،السكانعددفيالمطردةالزیادةمعتماشیاًالمنطقة.فيمناسبةعمرانیة

تمالمملكة.مناطقلجمیعاألراضياستخداماتخریطةإلعداد2006عامفيالعملبدأ،الثانيهللاعبد

بشكلالمملكةفياألراضيالستخدامشاملمخططإعدادتضمنتاألولىمرحلتین:علىالمشروعتنفیذ

،الكبرىالملحلمناطقشاملةمخططاتإعدادتضمنتوالتي،)2012-2008(الثانیةوالمرحلة،عام

بلدیات،برین،روسیابلدیاتإلىباإلضافة،الجدیدةواألرضا،الجدیدةالباشاعین،الفحیص،ماحص.

إربد الكبرى ، الرمثا الجدیدة ، والجانب الغربي من إربد.

االعتبارفيتأخذجدیدةومبادئمعاییرعلىبناًءاألراضياستخداماتخریطةتحدیثعلىالعملیجري

االتجاھاتوتشكیل،القادمةالعشرینللسنواترؤیةتشكیلإلىذلكویستندالمنطقة.فيالمناختغیر

،والتحضراالقتصاديوالنمو،والتراثالطبیعةبینالتوازنإطارفيالنموإلدارةالالزمةوالسیاسات

ھذهتكونأنیجبتطور.ووتوجیھھ.الحضريالنموالحتواءالتنظیمیةواألطرالسیاساتأفضلوتوفیر

مشاركةمعالكامنةلإلمكانیاتالمستمروالبحثالمراقبةنتائجعلىبناًءللتصحیحوقابلةمرنةالخطط

شعبیة واسعة.
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تخطیطمخططإعدادإلىتھدف2006عامفيعمانلمدینةرئیسیةخطةفيالبدءتم،ذلكعلىوبناًء

والمحلي.والحضريالمدنيالتخطیطفيماحدإلىتقلیديغیرأسلوًباالوثیقةھذهتمثلللمدن.وشاملجاد

مثلجدیًداشكًاللعمانالعامالمخططمنالخامسةالمرحلةاتخذت،للبلدیاتالشاملةالمخططاتإدارةأثناء

تمالتنمیة.وأھدافواحتیاجاتھالوضعھاوفًقابلدیةلكلالنموذجتكییفتم.2025متروبولیسنموذج

االنتھاء من إعداد المخططات الشاملة لمحافظة شفا البلقاء وإربد.

،باستمرارعددھمیتزایدالذینللسكانالسكنوتوفیرللطاقةمواردھاواستخدامالبیئةعلىالضغطتزایدمع

،الحاليالمتدھورالحضريالوضعنواجھأنیجب،لذلكلذلك.وفًقاالبیئيالنظامعلىالضغطازداد

والذي من المتوقع أن تزداد تداعیاتھ سوًءا في المستقبل المنظور.

التخطیطاستخدامفيللدولةالرئیسیةاألدوارمنالنھجھذایعتبر،المستدامالحضريالتخطیطباتباع

المكانیةالقطاعاتوخاصة،المجتمعفيالحضریةالقطاعاتجمیعبینالتوازنلتحقیقكأداةالحضري

تطویرتشملوالتي؛واجتماعیةوبیئیةاقتصادیةتطوراتذاتھاحدفيھيالمستدامةالتنمیةوالجغرافیة.

،أفضلعامنقلوسائلتوفیروكذلك،آمنةوطرقأرصفةوتصمیم،والتجاریةالسكنیةاالستخدامات

وصیانة المساحات المفتوحة والحدائق العامة.

رائدةاألردنیةالتجربةاإلسكانیة.للمشاریعالدولةرعایةفيیكمنالشاملةالمستدامةالتنمیةتحقیقأساس

منھاكلیتضمنأنیجبحیث،الحضریةالسیاساتفيالتكاملتحقیقعلىاالعتمادالمجال.ھذافي

عقالنیة.متكاملةإدارةظلفي،العملاستراتیجیاتإطارفيتنفیذھایتمالتيالمستدامةالتنمیةعناصر

اإلسكانمؤسسةنفذت،المجالھذافياألخرى.المدنمعللتنافسالمدینةكفاءةتعزیزإلىذلكسیؤدي

علیھ.الحضريالنموتوجیھیتمالذياألساسبعضھایشكلحیث،المشاریعمنالعدیدالحضریةوالتنمیة

المدینةنصیرأبومدینةمشروعالمملكةجنوبإلىشمالمنالمنتشرةالمشاریعھذهعلىاألمثلةومن
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المثالسبیلعلىالزرقاء/مجدومدینة،الجیزة/العظمأھلومدینة،إیماناألمیرةوضاحیة،النموذجیة

ال الحصر.

تحسین إدارة األراضي الحضریة ، بما في ذلك معالجة التوسع الحضري

ویمكنالفعلیة.الشاملةالتنمیةبعملیةالحضریةالمناطقفياألراضيإدارةأوالتنمیةإدارةمفھومیبدأ

البشریةالمواردحشدخاللمناألھدافوتحقیقاالستراتیجیاتووضعالتخطیطخاللمنذلكتحقیق

الفعليوتحقیقواألداء،الفعالةالمشاركةخاللمنالمجتمعوتعبئةاألداءمستوىورفعواإلداریة،والمالیة

الشامل. أھداف التنمیة.

حقیقةإلىأساسيبشكلذلكویرجعاألھداف.لتحقیقفعالةأداةالمدینةنمولتوجیھالتخطیطنھجاتباعیعد

قادرةوإداراتإداراتإنشاءوعلىالعدیدةوتحدیاتھاومزایاھاقدرتھاعلىمستقبلھایعتمدالمدینةنموأن

المواطنینمعالمباشروالتواصل،الحضریةالتنمیةعملیاتاعتماد؛المستدامالتخطیطمفاھیمتطبیقعلى

لمعرفة احتیاجاتھم.

والمفاھیماالستراتیجیاتمعللبلدیات.الشاملةالعمرانیةالتنمیةمخططاتإعدادمشروع،أخرىجھةمن

شاملةمخططاتوجودعدمانعكسحیث،األردنیةالمدنتنظیممجالفينوعیةنقلةیمثل؛فیھاالمدرجة

أدى،المدنبعضفيالتنمیة.مكاسبتوزیعفيخللإلىأدىمما،السنینعبرالمدنواقععلىسابقاً

إلىبدورهأدىمما،األراضيأسعارارتفاعإلىالمتزایدالعرضغیابفياألراضيعلىالمتزایدالطلب

تقیید فرصة األفراد ذوي الدخل المنخفض للوصول إلى األراضي داخل أراضي المدینة.

فيالمستدامةالتنمیةمسیرةفينوعیةنقلةلتحقیقالحسینبنالثانيهللاعبدالملكجاللةجھودسیاقفي

تھدفالمملكة.أنحاءمختلففيالجمركیةالرسوممنوالمعفاةالتنمویةالمناطقمنعددافتتاحتم،األردن

الموقعبیناالستراتیجيالجمعخاللمنللمستثمرینمتكاملتنافسينظامبمثابةتكونأنإلىالمناطقھذه

والعالمیة.اإلقلیمیةاألسواقإلىأفضلوصولوتوفیر،المنطقةنفسفيوالعمالةوالخدماتالتحتیةوالبنیة

14



استثماریةكمنطقة2002عامفي)ASEZA(الخاصةاالقتصادیةالعقبةمنطقةإنشاءتم،السیاقنفسفي

منمعفاةمنطقةھي)ASEZA(الخاصةاالقتصادیةالعقبةمنطقةمتعددة.اقتصادیةألنشطةتنمویة

الرسوممنوالمعفاةالتنمویةالمناطقلجنةالضریبیة.االلتزاماتمعظممنومعفاةالجمركیةالرسوم

وتنظیمإطالقعنالمسؤولةالرسمیةالحكومیةالمؤسسةھي،2008عامفيتأسستالتي؛الجمركیة

الرسوممنوالمعفاةالتنمویةالمناطقاألردن.فيالجمركیةالرسوممنوالمعفاةالتنمویةالمناطقوإدارة

،التنمویةالمیتالبحرومنطقة،إربدتطویرومنطقة،التنمویةمعانمنطقةھياألردنفيالجمركیة

ومنطقة تطویر جبل عجلون ، ومنطقة الملك حسین بن طالل التنمویة - المفرق ، وسلطة منطقة البتراء.

فيالسلبیةالبیئیةاآلثارمنعددإلىالطلبزیادةبسبباألراضيمساحاتتقلصأدى،الحظلسوء

إدارةتحسینأجلمنمرنحضريتخطیطاعتمادإلىماسةحاجةھناك،الحاضرالوقتفيالمملكة.

إلىللسكانالقسریةوالھجرةالسكانيالنمومعدالتارتفاعظلفي؛التالیةالنقاطإطارفياألراضي

المملكة:

تسبب معدل التحضر المتزاید في تقلیل األراضي الزراعیة.●

الضغط المتزاید على البنیة التحتیة والخدمات البیئیة القائمة.●

اآلثار البیئیة المتزایدة نتیجة البناء من حیث الطلب على الموارد أو إنتاج النفایات.●

الضغط المتزاید على الخدمات والمرافق العامة ، والحاجة إلى المزید لمواكبة النمو السكاني.●

تحقیق العدالة االجتماعیة واإلنصاف فیما یتعلق بفرص العمل لكافة المناطق.●

األھداف المرجوة للتخطیط من حیث تطبیقات المخططات الشمولیة للبلدیات

لتحقیق الشفافیة في التعامل مع المواطنین فیما یتعلق باستخدامات األراضي والمناطق الحضریة..1

الحفاظ على الموارد (المواقع األثریة ، األراضي الزراعیة ، التراث الطبیعي)..2

تجنب اآلثار السلبیة الستخدام األراضي على البیئة..3
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تقلیل تكلفة خدمات البنیة التحتیة..4

الحضريالتصمیمعناصرالمملكةاعتمدت،أفضلإدارةلتحقیقاألراضيإدارةتحسینإلىباإلضافة

دلیلاألردنيالبناءمجلساعتمد،الغایةلھذهتحقیقاالخضراء.المبانياستراتیجیةتنفیذخاللمنالمستدام

استدامةمتطلباتلتلبیةالالزمةوالفنیةالتقنیةالمعاییریحددوالذي،2013عامفيالخضراءالمباني

تقلیلإلىأیًضاھذاویھدف.المباني.ھذهإنشاءفيالمستخدمةوالطاقةالمیاهكمیةلتقلیلوتقییمھاالمباني

البیئةعلىللمبانيالبیئياألثروتخفیف،التدویرإعادةوتعزیز،وبعدهالبناءأثناءالمواداستھالك

المحیطة.

یمكن تحقیق القدرات الفنیة في التخطیط الحضري من خالل

خاللمنالمملكةفيالتخطیطيالعمرانيالتخطیطأسستأسستالمعنیة.الكوادروإیجادالتخطیطمؤسسة

ھذاتوقفلألسفلكنالشاملة.البلدیاتمخططاتإعدادتولىالذي،العمرانیةللتنمیةعمانمعھدإنشاء

الكبرىعمانأمانةفيبالتخطیطالمعنیةالدوائرإنشاءتم،نفسھالوقتوفيومالیة.إداریةألسبابالمعھد

واحتیاجات،ناحیةمن،الراھنالوضعفيالنظرعنالمسؤولةھياإلداراتھذهالبلدیة.الشؤونووزارة

ومتطلبات المواطنین ، والمشاكل واالحتیاجات الحضریة الحالیة الملحة من ناحیة أخرى.

تنمیة العشوائیات ومنع انتشارھا

السكانيالنمونتیجةذلكجاءاألردن.فيللمدنالسریعالنموفتراتخاللاألردنفيالعشوائیاتنشأت

وقدالخارجیة.والھجرات،الكبرىالمدنإلىالداخلیةوالھجرةللسكانالطبیعیةالزیادةعنالناتجالمتزاید

الحضریةالمناطقبینالدیموغرافيالتوازنعدمحیثمنالتنمیةعملیةعلىسلبيتأثیرإلىذلكأدى

تناميلخطورةوإدراًكا،األردنفيوالتنظیمالتخطیطعنمسؤولةالمعنیةالجھاتأصبحتوالریفیة.

اتخذت،وعلیھوخارجھا.المدنفيالعشوائیاتبعضوانبعاثالعشوائیةوالتجمعاتاألبنیةانتشارظاھرة
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فيكبیربشكلساھمتالتياإلجراءاتمنمجموعةالماضيالقرنمنالسبعینیاتمنذاألردنیةالحكومة

وقف انتشار ھذه الظاھرة. كانت اإلجراءات على النحو التالي:

واالقتصادياالجتماعياألمنتحقیقفيالمساھمةفيالعمرانیةوالتنمیةاإلسكانمؤسسةتساھم.1

وتتعھد،قانونھافيالمحددالنحوعلىالمستدامةالتنمیةعملیةفيبدورھاواالضطالعللمواطنین

التنمیةتحسینوالعشوائیة.المنخفضةالخدماتذاتللمناطقالتحتیةالبنیةلتحسینمشاریعبتنفیذ

منأكثرمنھااستفادعشوائیةمنطقة)28(مخیماً)11(منھاموقعاً)39(،واالقتصادیةاالجتماعیة

المناطق.ھذهضمنأقیماجتماعيمبنى)139(تطویرفیھاتم،مواطنألف450

الخدماتذاتالمناطقلتنمیةالثمانینیاتفياألردنتبناھاالتيوالتطویرالتحسینلسیاسةاستكماالً.2

،)2(،)1(الحضریةالتنمیةمشاریع:ثالثةتضمنالذيالحضریةالتنمیةبرنامجخاللمنالمتدنیة

یھدفوطنيبرنامجوھو،االجتماعیةاإلنتاجیةبرنامجعلى1997عامبدایةمنذالعملبدأ).3(

أنحاءجمیعفيالفقیرةاألحیاءمعظمفياالجتماعیةوالتنمیةالتحتیةالبنیةخدماتتحسینإلى

المملكة.

الخاتمة

لكن،المملكةفيشاملةخططوضعسبقحیث،كبیرةأھمیةلھالعمرانيللتخطیطتشریعيإطارإنشاءإن

عاممنذوالقرىالمدنتنظیملقانونالتشریعياإلطارأنإلىذلكویرجععلیھا.الموافقةأوتطبیقھایتملم

الحتىحالیاًالمقترحةالتعدیالتعلىالموافقةیستدعيوھذاالعمراني.التخطیطمفرداتإلىیفتقر1966

لجمیعملزمةلجعلھاالتنفیذمرحلةإلىومعالجتھاالخططواعتماد،ھباًءالمملكةفيالتخطیطجھودتذھب

الخططھذهفھمالمحليوالمجتمعالمعنیینوالموظفینالقرارصانععلىسیكون،لذلكنتیجةاألطراف.
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جمیعفيمكتملةخططإلىتستندقراراتصیاغةإلىتؤديواضحةمنھجیةوفقإعدادھافيوالمشاركة

جوانبھا.

بشكلالتقلیدیةالمبانيإدارةنظمتأنھاحینوفيالستینیات.منذالمفعولساريالحاليالشقققانون

جدیدةمجموعةیتطلبمما،العقاریةالمشاریعوطبیعةنطاقتوسع،الزمنتغیرمع،ذلكومعمناسب؛

الحاديالقرنفيالعقاریةللمشاریعالمتطورالمساراستیعابشأنھامنالتيالتنظیمیةالقواعدمن

والعشرین.

تجذبأنشأنھامنتنظیماًأكثرالئحةسیقدم،تنفیذهتمإذا،المقترحالعقاریةالمجتمعاتقانونإن

بسببخاصبشكلاألھمیةبالغأمروھذاسواء.حدعلىوالمطورینوالمستثمریناألجانبالمشترین

،المطوریننظروجھةمناألخیرة.السنواتفياقتصادیةصعوباتواجھاألردنيالسوقأنحقیقة

مصلحةصاحبباعتبارهالمستثمرأوبالمطور،مرةألول،المقترحالعقاریةالمجتمعاتقانونیعترف

بناءمنالمشتركةاألجزاءفيفقطلیس،راسًخارأًیاالمنازلأصحابیمنحبینما،ذاتھحدفيمستقل

ولكن أیًضا في إدارة المجتمع المسور األوسع.

التوصیات

ألن،اآلخرحسابعلىوالحالیة)(المستقبلیةالزمنیةاألبعادأحدعلىالتركیزفيالمبالغةعناالمتناع.1

مجالفيوالممارسینالخبراءبعضارتكبھالذيالخطأھوھذااالضطراب.إلىالنھایةفيسیؤديھذا

التخطیط في المملكة منذ االنتھاء من الخطط الشاملة.
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األمثلالوضعتحلیلعلىیساعدالذيالجغرافیةالمعلوماتنظاممثلالمناسبةواألنظمةاألدواتتفعیل.2

ویعكس الرؤى المستقبلیة نحو سیناریوھات الحلول الممكنة.

خریجيمنالتخطیطورعایة،العمرانيالتخطیطفيوالمدربةالمتخصصةالكوادراستقطاب.3

الجامعات في المملكة.

أصحابمنالعدیداتخذ،المجالھذافيالعمراني.التخطیطلعملالمنظمةوالقوانینالتشریعاتتطویر.4

المصلحة خطوات مھمة ، مثل:

التخطیطمفرداتمعلتتماشىعمانلمدینةالجدیدةالتنظیمیةوالالئحةالبناءقانونتحدیثإعدادتم●

المستدام.

المدنتنظیمقانونعلىكبیرةتعدیالتإدخالعلىأیًضاالبلدیاتوزارةعملت،2010عامفي●

أنیجبوالتي؛والقرىالمدنوتخطیطتنظیمقانونلتصبحبعدعلیھاالموافقةیتملمالتيوالقرى

المسؤولةوالجھاتمنھاكلومحتویاتالخططأنواعمنالمختلفةالتخطیطمستویاتعلىتحتوي

عن التصدیق.

للتخطیطالتنظیمياإلطارتحدید؛بأكملھاللمملكةالتخطیطمعاییروثائقالبلدیاتوزارةأعدت●

العمراني في المملكة.
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