
استراتيجية منعة عمان
الرئيس التنفيذي لمكتب منعة عمان/ نسرين االعرج

مستشار األمين للمشاريع والتعاون الدولي



ثر تيارها من أكتم االعالن عن انضمام  مدينة عمان الى شبكة المئة مدينة منعة التي يتم ادارتها من قبل مؤسسة روكيفيلر العالمية حيث تم اخ
.مدينة تقدمت للمشاركة في الفوج الثاني للمئة مدينة منِعة 300من 

2014ون أول كان
(100RC)مدينة منِعة  100اختيار مدينة عمان لالنضمام إلى شبكة 



2016كانون ثاني 
ورشة عمل إطالق جدول أعمال استراتيجية منَعة عمان  وتسمية ممثل عّمان في شبكة المدن المنِعة

نقص الموارد الطبيعية•
األبنية/ فشل البنية التحتية •
اإلرهاب•
الالجئين وأزمة الهجرة•
حوادث التغيرات المناخية•

ندرة المياه•
التعداد السكاني المتغير•
االنهيار االقتصادي•
نظام تعليمي ضعيف•
اقتصادية/ مشاكل اجتماعية•
غياب التخطيط والتنفيذ السليم•
ضعف العالقة بين القطاعين العام والخاص•
قدم البنية التحتية والتحضر•
األزمات المرورية وعدم وجود نظام نقل عام•

الصدمات المفاجئة الضغوطات المستمرة

تم إطالق أعمال استرتيجية المنَعة من خالل ورشة عمل وتسمية ممثل عمان، كما تم تحديد 
الصدمات والضغوطات التي تواجهها المدينة وايجاد فهم مشترك لجميع المشاركين بمفهوم 

المنَعة



عدم توفر نظام نقل عام مستدام 1.
وحديث لمواجهة االختناقات 

المرورية
 عدم توفر مخطط شمولي لشبكات2.

الخدمات خاصة شبكة تصريف 
مياه األمطار وإدارة المخاطر

عدم توفر تخطيط مسبق شامل 3.
بين مؤسسات الخدمات والذي 

يأخذ بعين االعتبار النمو 
المستقبلي 

مجموعة عمل 
ةالبنية التحتي

مجموعة عمل المجتمع

 التخطيط الحضري المجتمعي دون1.
ن أخذ النمو السكاني المفاجئ بعي

االعتبار

عدم فعالية تطبيق القوانين 2.
ن والتعليمات بشكل عادل بالرغم م

توفرها

الحاجة الطارئة لتقوية الشعور 3.
ة بالمواطنة والمسؤولية االجتماعي

مجموعة عمل الشؤون 
المالية واالقتصادية

 عمان مدينة ال تشجع االستثمار1.
ين بكافة مستوياته نتيجة القوان

، واألتظمة، النقل العام، الضرائب
البنية التحتية والتخطيط

عدم توفر بيئة عمل مستدامة 2.
تشجع القوى العاملة المحلية 

التدريب، الثقافة، الرواتب، (
)والوعي

مصادر دخل أمانة عمان غير 3.
دمات كافية لتمكينها من توفير الخ

اقاإلنفبالرغم من ترشيد المالئمة 

مجموعة عمل البيئة 
واالستدامة

 عدم توفر مساحات خضراء بشكل1.
كافي

عدم تطوير نظام إدارة النفايات 2.
زيادة (للتغيرات واستجابته 

)السكان على سبيل المثال

مية البيئة والتنتطبيق مبادئ عدم 3.
  -القوانين -الخطط(المستدامة 
)الوعي،،،



:فستكشاتم إصدارتقرير التقييم األولي للمنَعة الذي يوجز هذا التقرير جميع األنشطة التي نفذت في المرحلة األولى، واشتمل على خمس مناطق ا
تخطيط مالي مؤسسي فعال1.
تطوير حضري شامل2.
تشريعات فعالة3.
بيئة متعددة المصادر4.
مجتمع متين5.

:كما تم تحديد منطقة االستكشاف مشتركة نهائية وهي
الهجرات التي تؤدي إلى التوسع الحضري 6.

2016تشرين أول 
االستكشافوتحديد مناطق )  (PRAتقرير تقييم منَعة عمان



2017آذار  -كانون ثاني
تطوير استراتيجية منَعة عّمــان

:وتشمل المحاور ما يلي. في هذه المرحلة تم البدء بتطوير المحاور واألهداف والمبادرات التي تشكل أساس استراتيجية المنَعة
مدينة متكاملة وذكية•
• ً مدينة استباقية بيئيا
مدينة مبتكرة ومزدهرة•
مدينة فتية ومتكافئة•
مدينة موحدة وفخورة•



ن مدينة مضيافة، فتية ومتنوعة، تواز
مان ع. القديم والجديد، الحديث والتقليدي

ية، مدينة تعزز ثقافة المشاركة والتكامل
.رائدة التغيير اإلقليمي

الرؤية



Resilient Amman 
Strategy 



اعداد استراتيجية منعة عمان

تم استكمال المناقشات واالجتماعات الستكشاف التحديات والفرص لمدينة عمان
.5/2017تم اإلعالن عن استراتيجية منعة عمان في شهر 

المحاور الرئيسية لالستراتيجية



قيم المنَعة على 
مؤشر منَعة المدينة

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة مبادرة 54 هدف 16 محاور 5
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تحسين نظام النقل

تطوير خطة نقل شاملة

شامل  تخطيط وتنفيذ نظام باص سريع التردد
فعالو

تخطيط وتنفيذ نظام مترو على المسارات 
الرئيسية

تطوير مرصد حضري للتنقل

مدينة صديقة للمشاة

دليل تصميم الشوارع "تطوير، مراجعة وتحديث 
"واألرصفة

إنشاء خريطة لمسارات المشي وتأهيلها

ايجاد حلول سريعة لتطوير البيئة الحضرية

تنظيم مسابقة تصميمية لخط الحجاز األردني

مأسسة التخطيط في المدنية

2060تطوير وتطبيق مخطط عمان الشمولي 

تطوير مخطط تطوير استراتيجي لشرق عمان

الحضريةالمنَعة إنشاء مركز دراسات 

تطوير مخطط شمولي لتصريف مياه األمطار

 ً ربط المدينة رقميا

طة طريق عمان مدينة ذكيةارتطوير خ

إنشاء قاعدة بيانات مركزية لنظم المعلومات 
الجغرافية

عمل خطة للتنسيق بين مزودي الخدمات في 
المدينة
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إدارة وتحقيق التزاماتنا بخصوص التغيير 
المناخي

تشكيل فريق عمل مسؤول عن ملف التغير المناخي

تطوير خطة تنفيذية للتغير المناخي

ناخيالمشاركة والتعاون مع الوكاالت الدولية بشأن التغير الم

2020تحقيق مبادرة عمان خضراء 

وفير تحسين كفاءة الطاقة وتوفرها بما في ذلك ت
مصادر بديلة

 تحديد وتنفيذ الحلول الموفرة للطاقة ألصول أمانة عمان

تطوير مشاريع توليد الطاقة الشمسية

تحفيز المواطنين الستخدام المركبات الكهربائية

استبدال أسطول أمانة عمان بمركبات كهربائية

تشجيع تطبيق كودات ومعايير البناء األخضر تحفيز تطبيق كودات البناء ودليل البناء األخضر

تطوير حمالت توعية حول حلول وتقنيات البناء األخضر

إدارة مصادر المياه بكفاءة

تقديم خطة للحصاد المائي لمياه األمطار

تطبيق حلول معالجة المياه في مشاريع أمانة عمان

تطوير نظام إدارة النفايات

المساهمة في إعداد إطار إدارة النفايات وتطبيقه

إنشاء مرافق تحويل النفايات إلى طاقة

مراجعة وتطوير وإعادة تفعيل خطة عمان للنمو األخضر

تنفيذ مشاريع ريادية إلدارة النفايات

تنفيذ محطات تحويلية في شمال وشرق عمان
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ملرفع كفاءة الموارد البشرية لخلق فرص ع

العمل مع المؤسسات التعليمية لمواءمة التعليم مع مهارات سوق العمل 
المطلوبة والحد من عمالة األطفال

تنظيم معرض توظيف سنوي

توسيع نطاق برامج تشغيل الشباب لتشمل الالجئين

دعم ريادة األعمال والشركات الناشئة 
وحضانة األعمال

تحفيز الشركات الناشئة وحاضنات األعمال

)عمان  TEDxمثل (التعاون مع منصات مشاركة األفكار 

تنظيم مهرجان طعام في الساحات الحضرية في عمان

تمكين المرأة

تشجيع مبادرة ترخيص العمل من المنزل

توفير مراكز حضانة نهارية لألطفال في مباني األمانة



ئة
كاف

مت
 و

ية
فت

ة 
دين

م

دمج وإشراك الشباب بصورة 
متكافئة

تشجيع مبادرة العمل التطوعي الشبابي

تعزيز المواطنة وإشراك الشباب في مناقشات التوجهات 
المستقبلية للمدينة

إطالق مجلس الشباب المحلي

دعم الشباب من خالل الحمالت 
الثقافية

رفع كفاءة المباني البلدية الستغاللها كمراكز للشباب

دعم المبادرات الثقافية، االجتماعية، والرياضية

التواصل مع المنظمات الشبابية المحلية والدولية

إطالق حمالت توعوية للحد من التطرف عند الشباب



رة
خو

وف
ة 

حد
مو

ة 
دين

م

تعزيز الشعور باالنتماء بين 
المواطنين

"أنا أحب عمان"إطالق مسابقة 

سفراء الشباب والقيادات الشبابية في مدينة عمان

إطالق حمالت توعوية حول المواطنة وسيادة القانون في كافة 
القطاعات

تطوير استراتيجية هوية عمان في كافة القطاعات

تعزيز المشاركة والتواصل

)المائدة المستديرة/ التشاور الجماهيري (تنظيم حوار منظم 

التواصل من خالل أمين عمان

دمج القيادات الشبابية لمدينة عمان في عملية صنع القرار 
البلدي



مدينة منعة  100عن طريق الشركاء مع برنامج 
Platform partners

IRCاللجنة الدولية للهجرة التعاون مع•
العمل على مشروع عمان مدينة ذكية مع غرفة التجارة االمريكية•

اتالعمل على اعداد مخطط على النظام الجغرافي للتنسيق بين كافة  مؤسسات الخدم•

مشروع تحدي المياه بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية•

تنفيذ االستراتيجية



ضرورة مأسسة البرنامج ضمن امانة عمان ثم المراقبة والتقييم•

لمستدامة جميع الجهات التي لها عالقة بالتنمية ا/ توجيهية على مستوى إدارات المدينةلجنة •
عمان في مدينة 

ن او من لجان فنية يتم ادارتها من قبل القطاعات المعنية بشكل مباشر سواء في امانة عما•
.المؤسسات المشاركة في اللجنة التوجيهية

االتصال ومكتب منعة عمان يقوم بإدارة اعمال اللجنة التوجيهية والقيام بأعمال السكرتاريا •
المحددةمن المشاريع وعدد اعمال اللجان الفنية المنبثقة وإدارة 

يتم مراجعة الخطة االستراتيجية المانة عمان لضمان ان تكون خطة منعة عمان مندمجة •
.ضمن خطط عمل االمانة

بعد،،،،ا ماذ



يتم العمل على اعداد مؤشر منعة المدينة لوضع خط أساس •

المرصد الحضري لمدينة عمان سيكون الجهة التي ستساعد على مراقبة المؤشرات •
الحضرية 

.الربط مع المؤسسات البحثية العداد الدراسات•

التحديات التي التقييم المستمر والتحديث لالستراتيجية ليعكس توجهات المدينة في النمو و•
.تواجهها

المراقبة والتقييم



شكرا الستماعكم

Resilient Amman
Welcoming Young Diverse 


