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Amman City
• Amman is the political, cultural, and
commercial center of Jordan
• Amman is home to around 4.2 million
residents, more than 42% of Jordan’s total
population.
• Despite its turbulent history, Amman has
grown to be a regional hub in the Middle
East
• Amman is divided administratively into 22
districts
• The sharp rise in the city’s population has
placed a huge strain on the city’s resources
and infrastructure, including water,
education, unemployment, transportation,
housing, and medical services

مدينة ع ّمــان
عمان المركز السياسي والثقافي والتجاري
لألردن
 أي، مليون نسمة4.2 موطن لما يزيد عن
. من إجمالي سكان األردن%42 أكثر من
 إال،على الرغم من التاريخ المضطرب لعمان
أنها قد نمت لتكون مركزاً إقليميا ً في الشرق
األوسط
 منطقة22 تنقسم عمان إداريا ً إلى
أدى االرتفاع المفاجئ في عدد سكان المدينة
إلى تفاقم الضغوطات على موارد المدينة
وبنيتها التحتية بما في ذلك المياه والتعليم
والعمل والنقل واإلسكان والخدمات الطبية

•

•
•
•
•
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في كانون أول من العام  2014تم االعالن عن انضمام مدينة عمان
الى شبكة المئة مدينة منعة التي يتم ادارتها من قبل مؤسسة روكيفيلر
العالمية حيث تم اختيارها من أصل  300مدينة كانت قد شاركت في
التحدي الثاني للمئة مدينة منعة.

In December, 2014 Amman was selected among
300 other cities to participate in the second 100
Resilient Cities Centennial Challenge- Pioneered
by the Rockefeller Foundation.
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Resilient
Amman
Journey

Amman, Jordan

5

Launch City
participation in
100RC
Network
Chief
Resilience
Officer
Selection
إطالق مشاركة
الميدنة في شبكة
 مدينة منعة100
اختيار ممثل مدينة
عمان في شبكة
المدن المنعة

Agenda-setting
Workshop
ورشة عمل إطالق
استراتيجية منعة
عمان

Staffing,
stakeholder
mapping and
engagement

تشكيل فريق العمل
وتحديد وإشراك
أصحاب العالقة

Resilient Amman Strategy

- Phase I:
stakeholder
engagement,
desktop
research)
- Preliminary
Resilience
Assessment
(PRA)
:المرحلة األولى
إشراك ذوي العالقة
تقرير تقييم منعة
عمان

- Phase II:
Diagnostic
activities
- Reality lens
and Field of
Opportunities
(FoO)
workshop
:المرحلة الثانية
النشاطات
التشخيصية
ورشة عمل تحديد
الفرص والمشاريع

استراتيجة منعة عمان

Strategy
Drafting
Release
صياغة
االستراتيجية
اإلطالق
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استراتيجية  100مدينة منعة

100RC Resilience Strategy

Rapid diagnostic & stakeholder engagement
تشخيص سريع و مشاركة من الشركاء
Deep diagnostic resulting in actionable initiatives
تشخيص معمق ينتج مبادرات قابلة للتطبيق
 اختيار ممثل المدينة في شبكة المدن المنعةImplementation
 ورشة عمل إطالق استراتيجية منعة عمانالتطبيق
 -إشراك أصحاب العالقة في اقتراح الحلول

وضع خطة تشغيلية لتنفيذ مبادرات
االستراتيجية

 -تشكيل فريق العمل وتجهيز المكاتب

 تحليل معمق لخطط ومبادرات المدينة تحليل المبادرات ()Reality Lens عقد ورشة تحديد الفرص والمبادرات()Field of Opportunities
 تحديد تسلسل االستراتيجية (المحاور،األهداف والمشاريع)
 الصياغة النهائية لالستراتيجية -إطالق االستراتيجية

 تحديد أصحاب العالقة خطة إشراك أصحاب العالقة تحديد المشاكل التي تواجه المدينة وأولوياتالعمل بمشاركة أصحاب العالقة
 تقرير تقييم منعة المدنية  PRAوتحديدمجاالت العمل

Phase I: 2-3 months
المرحلة األولى 3-2 :شهور

Phase II: 4-6 months
المرحلة الثانية 6-4 :شهور
المرحلة الثانية
إطالق االستراتيجية

مجريات المرحلة الثانية

المرحلة األولى
مخرجات المرحلة األولى

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

إطالق مشاركة الميدنة في شبكة
 100مدينة منعة
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اختيار ممثل المدينة في شبكة المدن المنعة

Chief Resilience Officer Selection

ممثل المدينة في شبكة المدن المنعة ( )CROهو مستشار رفيع المستوى لرئيس
البلدية ،يتولى مهمة جلب أصحاب المصلحة من جميع الدوائر الحكومية
وقطاعات المجتمع واالستفادة من جميع األدوات المتاحة والخبراء لوضع
استراتيجية بناء منعة /مرونة المدينة.

A Chief Resilience Officer (CRO) is a top-level advisor to the city’s mayor or
chief executive. His/her task is to bring in stakeholders from across silos of
government and sectors of society, and to access all available resilience
building tools and experts to develop a resilience strategy.

 .1العمل بالتعاون مع الدوائر الحكومية لمساعدة المدينة على تطوير
االتصال ،ومعالجة مشاكلها الخاصة والخروج بحلول تعاون جديدة.

1.Works across government departments to help a city improve
internal communications, address its own complexities and
surface new collaboration.

 .2مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب العالقة لمعرفة المزيد عن
التحديات التي تواجه المدينة والمساعدة في بناء ودعم المبادرات
الفردية التي تساعد على المدينة بناء المنعة.
 .3قيادة تطوير استراتيجية منعة المدينة ،الذي تساعد على استغالل
التحديات وتحويلها إلى فرص ،مع تحفيز المدينة للعمل عليها.
 .4ضمان تطبيق المنعة في كافة نشاطات المدينة بحيث يتم تعزيز
الموارد والمشاريع بشكل متكامل.

2.Brings together a wide array of stakeholders to learn about the
city’s challenges and help build support for individual initiatives
that help the city build resilience.
3.Leads development of the City’s resilience strategy, which
unites the city’s key resilience challenges as opportunities, and
spurs the city to act on them.
4. Ensures the city applies a resilience lens to everything it does
so that resources are leveraged holistically and projects planned
for synergy.
http://www.100resilientcities.org

المرحلة الثانية

إطالق االستراتيجية

مجريات المرحلة الثانية

المرحلة األولى

مخرجات المرحلة األولى

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

إطالق مشاركة الميدنة في شبكة
 100مدينة منعة
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Agenda
Setting
WorkshopJanuary 2016

الضغوطات المستمرة

Chronic Stresses

Water scarcity
Changing demographics
Economic downturn
Poor education system
Socio-economic problems
Lack of planning and sound execution
Poor relationship between the public and
private sectors
Aging infrastructure & urbanization
Traffic conjunction/ lack of public transport
system

•
•
•
•
•
•
•
•
•

المرحلة الثانية

إطالق االستراتيجية

مجريات المرحلة الثانية

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

الصدمات المفاجئة
•
•
•
•
•
•
•

Acute Shocks

Lack of natural resources
Infrastructure/building failure
Terrorism
Refugees & migration crisis
Climate accidents

•
•
•
•
•

•
•
Resilient
Amman

•
•
•
•
•

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

المرحلة األولى

مخرجات المرحلة األولى

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

اختيار ممثل مدينة عمان في
شبكة المدن المنعة
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تشكيل فريق العمل

Working Team

تم اختيار فريق العمل بناء على متطلبات العمل (مدير مشروع ،منسق ،مخطط،
مسؤول اتصال ومسؤول إداري)

A working team was selected according to the work requirement
(project manager, coordinator, planner, communication and
)administrative assistant

إشراك أصحاب العالقة

يقوم فريق مرونة المدنية بإشراك مجموعة واسعة من أصحاب العالقة في
عملية وضع استراتيجية الصمود المدينة.
• إشراك مجموعة واسعة من أصحاب العالقة ووجهات النظر المختلفة
في عملية إعداد استراتيجية مدينة عمان
• تزويد  CROبما يلزم لفهم محتوى المدينة الحالي والفرص المتاحة
• نشر الوعي وبناء القدرات في أوساط المجتمع حول قضايا مرونة
المدينة
• بناء استراتيجية المنعة العتمادها وامتالكها من كافة فئات المجتمع
• ضمان الشفافية في بناء وتنفيذ استراتيجية المدينة
• تمكين الناس من المشاركة في وضع االستراتيجيات

اللجنة التوجيهية لمرونة/منعة عمان

المرحلة الثانية
إطالق االستراتيجية

The CRO and his team are engaging wide range of stakeholders
in the process of developing a city resilience strategy.
• Engage a broad range of interests and perspectives in the
process of shaping the City strategy
• Provide the CRO with a solid understanding of the City’s
current context and the opportunities
• Foster awareness and build capacity amongst the community
on the issues of resilience
• Build a resilience strategy that is supported and owned by the
City as a whole
• Ensure transparency in building and implementing the City
strategy
• Empower people to participate in the strategy development

Resilience Steering Committee

بدعم من معالي أمين عمان ،قام ممثل مدينة عمان بمنظمة المدن المنعة بإشراك
عدد من ذوي العالقة ضمن اللجنة التوجيهية بهدف توفير الدعم والتوجيه إلعداد
استراتيجية مرونة مدينة عمان
مجريات المرحلة الثانية

Stakeholder Engagement

With support from the Mayor, the CRO assembled an interdisciplinary
group of City staff and non-City government stakeholders tasked with
providing guidance on development of the Amman resilience strategy.

المرحلة األولى
مخرجات المرحلة األولى

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

اختيار ممثل مدينة عمان في
شبكة المدن المنعة
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إشراك أصحاب العالقة

Stakeholder Engagement

قام فريق مرونة المدنية بإشراك
مجموعة واسعة من أصحاب العالقة
في عملية وضع استراتيجية الصمود
المدينة.
5
Major
Workshop

12
Focus
group
workshops

16
Interviews

The CRO and his team are engaging
wide range of stakeholders in the
process of developing a city resilience
strategy.

+200
Stakeholders Engaged

المرحلة الثانية

إطالق االستراتيجية

مجريات المرحلة الثانية

المرحلة األولى

مخرجات المرحلة األولى

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

اختيار ممثل مدينة عمان في
شبكة المدن المنعة
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أدوات تحليل المرحلة األولى:

Phase I Analysis Tools:

Tota
l
55
Fact
ors

LEGEND
Need to do better
Doing well, but can
improve
Area of strength

City Resilience Assets & Risk Assessment Tool

City Resilience Actions Inventory

المرحلة الثانية
إطالق االستراتيجية

مجريات المرحلة الثانية

City Resilience Perceptions Assessment

المرحلة األولى
مخرجات المرحلة األولى

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

اختيار ممثل مدينة عمان في
شبكة المدن المنعة

تقييم منعة مدينة عمان

Preliminary Resilience Assessment (PRA)
The Preliminary Resilience Assessment (PRA) marks the conclusion of
Phase I of the Amman Resilience Strategy development process which
summarizes the City strengths, challenges and opportunities, it symbolizes
the baseline evaluation of assets, shocks and stresses, stakeholder
perceptions, and current actions that inform the creation of the Discovery
Areas, which will act as a foundation for Phase II action plan.

 الذي يلخص نقاط القوة والضعف،إعداد تقرير تقييم مرونة مدينة عمان
 ويمثل هذا التقرير نقطة مرجعية لتقييم،والتحديات والفرص التي تواجه المدينة
 باإلضافة، تصورات األشخاص المعنيين، الصدمات والضغوطات،أصوال المدنية
إلى الخطط والمبادرات التي يجري العمل بها في المدينة والتي تشكل مناطق أو
.مجاالت التطوير واالكتشاف باعتبارها أساسا ً للخطة التنفيذية في المرحلة الثانية

• Efficient institutional financial planning

Discovery Area 1

Discovery Area 2

• Comprehensive urban development

Discovery Area 3

• Effective legislation

Discovery Area 4

• Resourceful environment

Discovery Area 5

• Robust community

Cross-cutting Discovery
Area 6

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

• تطوير حضري شامل

• بيئة متعددة المصادر
• مجتمع متين

• Migration-induced urban growth

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

• تخطيط مالي مؤسسي فعال

• تشريعات فعالة

• الهجرات التي تؤدي إلى النمو الحضري
المرحلة الثانية

المرحلة األولى

اختيار ممثل مدينة عمان في
شبكة المدن المنعة
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مخرجات المرحلة األولى

مجريات المرحلة الثانية

إطالق االستراتيجية
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المرحلة الثانية

Phase II

Phase II is the formulation phase of city resilience strategy including priorities and initiatives based on Discovery
Areas determined in Phase 1 with the focus on a combination of technical assessment and strategic stakeholder
alignment and engagement.
المرحلة الثانية هي مرحلة صياغة استراتيجية منعة المدينة شامالً األولويات والمبادرات القائمة التي تم تحديدها في المرحلة األولى مع التركيز على التقييم الفني
ومشاركة أصحاب العالقة.
تحليل المبادرات وعقد ورشة تحديد
الفرص والمبادرات

تسلسل االستراتيجية (المحاور،
األهداف والمشاريع)
بمشاركة أصحاب العالقة

With the participation of related Stakeholder

Part C – City Resilience
Strategy with Pillars,
Goals and Initiatives

Part B – Opportunity
Assessment & Reality
and Resilience Lens

تم الخروج بأكثر من  50فرصة إما من خالل مناقشات
المجموعات ،والبحث ،والتحليل ،واالستفادة من خبرات
المدن األخرى ،أو امتداد لبرنامج أو مبادرة قيد العمل
المرحلة الثانية
إطالق االستراتيجية

مجريات المرحلة الثانية

تحليل معمق لخطط ومبادرات المدينة

Part A – Analysis and
Diagnostic for City
actions

More than 50 opportunities were produced
either through Working groups discussions,
research, analysis, comparative analysis with
other cities, or extension of an existing
programme/action/initiative already underway
المرحلة األولى

مخرجات المرحلة األولى

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

اختيار ممثل مدينة عمان في
شبكة المدن المنعة
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المرحلة الثانية

Phase II

A united and
proud City
مدينة موحدة
وفخورة
)(#Iamman

A young and
equal City
مدينة فتية ومتكافئة

An innovative
and prosperous
City
مدينة مبتكرة
ومزدهرة

An
environmentally
proactive City
مدينة فعالة بيئيا ً

An integrated
and smart City
مدينة متكاملة وذكية

Resilient Amman Strategy Pillars

المرحلة الثانية
إطالق االستراتيجية

مجريات المرحلة الثانية

المرحلة األولى
مخرجات المرحلة األولى

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

اختيار ممثل مدينة عمان في
شبكة المدن المنعة

1- Integrated City
مدينة متكاملة
•Develop an integrated mobility plan
•Efficient BRT system
•Metro System in the main corridors
•Develop a mobility monitoring system

Improve the mobility systems
تحسين نظام النقل

Promote walkability
مدينة صديقة للمشاة
Institutionalize spatial city planning
مأسسة التخطيط المكاني
Connect the city digitally
ً ربط المدينة رقميا
Build capacity and improve
processes within GAM
بناء القدرات وتحسين العمليات في األمانة

•
•
•
•

Review and update manual for streets
Develop a blue-green infrastructure plan
Develop inclusive walkable routes for Amman and leverage existing assets
Explore Tactical urbanism opportunities

•
•
•
•

Amman Strategic Master Plan 2030
Establish a resilience research Centre
Strategic development plan for East Amman
Adopting Detailed planning to accommodate development and direct investment
projects

• Develop a smart city action plan
• Establish a centralized GIS database
• Establish a coordination plan for services providers within the city
•
•
•
•

Internal development plan for all GAM employees (cross-sector)
Review and update internal municipal process
Improve 'one stop' shop
Review and update GAM municipal laws and regulations
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2- Environmentally Aware City (Climate Change)
مدينة تراعي البيئة والتغيرات المناخية
Meet our Climate change
obligation
الوفاء بالتزامنا بخصوص التغير المناخي
Invest in renewable energy
resources and energy efficiency
االستثمار في الطاقة البديلة وكفاءة الطاقة
Promote the application of green
codes and guidelines
تعزيز تطبيق مبادئ المباني الخضراء
Improve our waste management
تحسين إدارة النفايات
Manage our water resources
efficiently
إدارة مصادر المياه بكفاءة

•
•
•
•
•
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Create an entity that owns the climate change portfolio
Climate change adaptation action plan
Collaborate with international agencies on climate change
Replace GAM vehicles with electric vehicles
Incentivise public to transform to electric vehicles

• Identify and implement energy saving solutions for municipal assets
• Solar Farm
• Contribute in monitoring the application of building codes
• Develop public awareness campaigns on green buildings
•
•
•
•
•
•

Establish a national training center for environmental issues particularly waste management
Review, update and activate Amman Green Growth plan .
Green Amman 2020 initiative
Contribute to the formulation and issuance of waste law fram work
Different Pilot projects for waste management activities
Implement other waste transfer stations in north and west Amman

• Institutionalize rainwater harvesting
• Recycle greywater in GAM assets

3- A regional innovation hub
مركز االبتكار اإلقليمي
Leverage existing assets to promote
Amman and attract investment
استغالل مصادر القوة للترويج لمدينة عمان
وجلب االستثمار

Capitalize our existing human
resources of both genders to attract
investment and create employment

استثمار مواردنا البشرية من الجنسين لجلب
االستثمار وخلق فرص عمل

• Develop a cross-sector city branding strategy
• Develop an investment plan

•
•
•
•
•
•
•

Subsidize municipal buildings for startups/incubators
Work with the Ministry of Education to match education to skills
Incentivize start-ups, including migrants
Set up a culinary programme
Organize a yearly job fair
Collaborate with TED x Amman (or any other platform)
Organize outdoor Urban Food Fest of Amman
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4- Youth Centered City
مدينة محورها الشباب
Invest in our youth
االستثمار في الشباب

Build an inclusive and
empowered youth
community
بناء مجتمع شامل وممكن للشباب

• Develop and set the Amman Youth Voluntary Service
• Leverage the municipality buildings to create youth centres
• Collaborate with the Ministry of Education on the education,
teaching system and child labour
• Support cultural, social and sports intiatives in the city

•
•
•
•
•

Local Youth Council
Engage with Local and international youth organisations
Institutionalise Amman leaders
Expand youth programs to include migrants
Build awareness campaigns to prevent extremism in youth
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5- A united and diverse City
مدينة موحدة ومتعددة الثقافات
Promote sense of belonging
amongst citizens
تعزيز الشعور باالنتماء بين المواطنين

Promote participation and
engagement

تعزيز المشاركة والتشبيك

• Organise an I love Amman competition
• I Love Amman youth ambassadors and young leaders
• Behavioural and cross-sectoral awareness campaigns
• Promote justice and integrity through law enforcement

• Organise a structure dialogue (mass consultation/
roundtable)
• Mayor Outreach
• Women integration and participation
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Resilient Amman Strategy Launch
April 2017

إطالق استراتيجية منعة عمان
نيسان 2017

المرحلة الثانية
إطالق االستراتيجية

مجريات المرحلة الثانية

المرحلة األولى
مخرجات المرحلة األولى

تشكيل فريق العمل وتحديد
وإشراك أصحاب العالقة

ورشة عمل إطالق استراتيجية
منعة عمان

اختيار ممثل مدينة عمان في
شبكة المدن المنعة

Strategy Implementation

تنفيذ االستراتيجية

In collaboration with 100 Resilient Cities  مدينة منعة100 عن طريق الشركاء مع برنامج
Network Platform partners
• International Rescue Committee (IRC)Youth Centers
• Smart Cities Roadmap with USTDA
• GIS coordination plan for services
providers within the city
• City Water Resilience Framework
Challenge in collaboration with related
stakeholders.

IRC • التعاون مع اللجنة الدولية للهجرة

• العمل على مشروع عمان مدينة ذكية مع غرفة التجارة
االمريكية
• العمل على اعداد مخطط على النظام الجغرافي للتنسيق
بين كافة مؤسسات الخدمات
• مشروع تحدي المياه بالتعاون مع جميع المؤسسات
المعنية

What's next?
• Institutionalization, monitoring and
evaluating the program within GAM.
• City level steering committee involving all
sectors related to sustainable development
• Technical committees managed directly by
related sectors, both within GAM and from
other institutions participating in the
steering committee.
• Resilient Amman Office carries out
secretarial and communication work,
managing the work of the steering
committee and the technical committees
and some specific projects

• Ensure integrating Amman Resilience
Strategy with GAM strategy.

ماذا بعد؟
• ضرورة مأسسة البرنامج ضمن امانة عمان ثم
المراقبة والتقييم
 جميع/• لجنة توجيهية على مستوى إدارات المدينة
الجهات التي لها عالقة بالتنمية المستدامة في مدينة
عمان
• لجان فنية يتم ادارتها من قبل القطاعات المعنية
بشكل مباشر سواء في امانة عمان او من
.المؤسسات المشاركة في اللجنة التوجيهية
• مكتب منعة عمان يقوم بإدارة اعمال اللجنة
التوجيهية والقيام بأعمال السكرتاريا واالتصال
وإدارة اعمال اللجان الفنية المنبثقة وعدد من
المشاريع المحددة
• يتم مراجعة الخطة االستراتيجية المانة عمان
لضمان ان تكون خطة منعة عمان مندمجة ضمن
.خطط عمل االمانة

Monitoring and evaluation

• Establish Amman City
resilience Index as a baseline
• Amman Urban Observatory
holds the responsibility of
monitoring urban indicators
• Link with research institutions
to conduct related studies.
• Continuous assessment and
updating of the strategy to
reflect the city's growth and
challenges.

المراقبة والتقييم

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
التقييم المستمر والتحديث لالستراتيجية
ليعكس توجهات المدينة في النمو
.والتحديات التي تواجهها

•
•
•
•
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Thank You
ًشكرا

