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ــة أخــرى، خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة  اعتمــد الأردن، مــع 192 دول
ــك فــي قمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة فــي الجمعيــة العامــة فــي نيويــورك  الســبعة عشــر، وذل
ــة  ــتدامة، بمعالج ــة المس ــداف التنمي ــي أه ــلال تبن ــن خ ــي، م ــع الدول ــد المجتم ــد تعه ــام 2015. وق ــي ع ف
القضايــا والتحديــات الناشــئة فــي البلــدان الناميــة، وتحســين الظــروف المعيشــية فــي البلــدان المتقدمــة 
ــمائة وتســعة  ــا الـ ــدم نحــو الأهــداف وغاياته ــة، ورصــد التق ــة الحضري ــز الإســكان والبيئ مــن خــلال تعزي
وســتون باســتخدام مجموعــة مــن المؤشــرات العالميــة، والإبــلاغ عــن التقــدم المحــرز نحــو أهــداف 

التنميــة المســتدامة من خلال الاســتعراضات الوطنية الطوعية.

فــي ضــوء خطــة عــام 2030 والخطــة الحضريــة الجديــدة المعتمــدة فــي مؤتمــر موئــل الأمــم المتحــدة الثالــث 
فــي عــام 2016، فإنــه مــن الواضــح أن للمــدن دور حاســم تلعبــه فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، مــن خــلال 
توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة وقياســها ورصدهــا. ونتيجــة لذلــك، فإنــه لــن يكــون بالإمــكان تحقيــق مــا 
يقــرب مــن 65٪ مــن غايــات أهــداف التنميــة المســتدامة البالــغ عددهــا 169 غايــة، بــدون مشــاركة الحكومــات 
المحليــة. هــذه النتيجــة تنطبــق أيضــًا علــى السياســات والممارســات فــي عّمــان عاصمــة الأردن، والتــي تضــم 

تمهيــد
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أكثــر مــن ٤ مليــون نســمة )36٪ مــن الســكان(، وهــي مركــز صناعــي رئيســي ومركــز لــوكالات التنميــة والتعاون 
 1 الدوليــة. إن مــا نســبته ٤٤.3٪ مــن الســكان فــي الأردن هــم دون ســن 18 ســنة.

ــي  ــة وف ــي المدين ــاة ف ــة الحي ــين نوعي ــالات تحس ــي مج ــان ف ــتثمرت عّم ــد اس ــي، فق ــد الماض ــلال العق  وخ
ــي  ــتثمرت ف ــك اس ــي، وكذل ــور الصناع ــة والتط ــي المدين ــريع ف ــع الس ــن التوس ــتفيدة م ــر، مس ــو الأخض النم
حلــول  لمواجهــة التغيــر المناخــي، وذلــك بدعــم مــن مجموعــة مــن الشــركاء الدولييــن، بمــا فــي ذلــك لجنــة 
ــل الأمــم  الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لغربــي آســيا ، وبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )موئ
ــة ،  ــار والتنمي ــي لإعــادة الإعم ــك الأوروب ــة ، والبن ــة المــدن المتحــدة والحكومــات المحلي المتحــدة(، ومنظم
ــد مــن البرامــج الأخــرى. ــي، والعدي ــي ، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ ــاون الدول ــة للتع ــة الألماني والجمعي

ويمثــل عــام 2022 علامــة فارقــة فــي التــزام عّمــان بأهــداف وقيــم خطــة 2030، وذلــك مــن خــلال إعــداد 
ــوم  ــذي تق ــي ال ــي الثان ــي الوطن ــتعراض الطوع ــع الاس ــوازي م ــي الأول بالت ــي المحل ــتعراض الطوع الاس
بتنفيــذه الحكومــة الاردنيــة. وتوضــح الاســتعراضات الطوعيــة المحليــة مــدى تقــّدم المــدن نحــو أهــداف 
التنميــة المســتدامة، ولديهــا القــدرة علــى أن تصبــح مســرعًا فاعــلاً لجهــود توطيــن أهــداف التنميــة 
ــام 2030  ــة ع ــد بخط ــي المتزاي ــزام السياس ــب الالت ــى جان ــك إل ــم، ذل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــتدامة ف المس

ــداف.  ــق الأه ــراكات لتحقي ــز الش ــع تعزي ــاركي، م ــط التش ــة والتخطي ــاركة المدني والمش

فــي الآونــة الأخيــرة، فــي ضــوء جائحــة كوفيــد-19، فقــد تضمنــت الاســتعراضات الطوعيــة المحليــة رســائل 
التعافــي لمــا بعــد الجائحــة، وأعــادت تحديــد أولويــات التنميــة نحــو تلبيــة احتياجــات المجتمعــات المحليــة، 

والأنشــطة المعــززة لأهــداف التنميــة المســتدامة، وضمــان عــدم تــرك أحــد خلــف الركــب.

ــتعراض أن  ــذا الاس ــح ه ــة، يوض ــية والإداري ــة والسياس ــياقاتها الاجتماعي ــان وس ــخ عّم ــي تاري ــل ف وبالتأم
ــى وجــه الخصــوص مــن  ــا )عل ــي لجــذب المــوارد الماليــة والبشــرية والاحتفــاظ به ــة فــي وضــع مثال المدين
ــد أصبحــت  ــرى، فق ــان الكب ــة عّم ــزام إدارة أمان ــرة. وبفضــل الت ــة والخب ــة( والمعرف خــلال مســاعدات التنمي
ــي  ــة ف ــات الحضري ــة والخدم ــة التحتي ــال البني ــي مج ــكارات ف ــدث الابت ــار أح ــزًا لاختب ــوم مرك ــان الي عّم

ــة.  ــة العربي المنطق

يؤكــد هــذا الاســتعراض أنــه فــي الســنوات القادمــة، ســتركز عّمــان علــى التخلــص مــن مواطــن العقبــات مــن 
أجــل تســريع التقــدم نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة. وســتعمل علــى تعميــم أهــداف التنميــة المســتدامة في 
السياســات والاســتراتيجيات والبرامــج والشــراكات وعمليــات الأمانــة التــي تغطــي قطــاع الطاقــة، والبنــاء، 
ــج  ــار مناه ــر واختب ــات وتطوي ــيق السياس ــز تنس ــى تعزي ــًا عل ــان أيض ــتعمل عّم ــا س ــل. كم ــكان، والنق والإس
ــداف  ــق أه ــاخ، لتحقي ــة للمن ــرة ومقاوم ــة مبتك ــة حضري ــة تحتي ــم بني ــاركي وتقدي ــط التش ــدة للتخطي جدي

التنميــة المســتدامة وتحســين نوعيــة الحيــاة وخلــق بيئــة اســتثمارية مواتيــة فــي المدينــة.

دائرة اإلحصاءات العامة، 2020  1
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الشكل 2. أمين عمان، الدكتور يوسف الشواربة )المصدر: أمانة عمان الكبرى، 2022(

مــن      لة  رســا
أميــن عّمــان
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عّمــان )أو فيلادلفيــا(، المعروفــة باســم مدينــة الحــب الأخــوي، والتــي يعــود تاريخهــا إلــى آلاف الســنين، تفخــر بأنهــا 
مدينــة تتطــور باســتمرار، وتضــع ســكانها وقاطنيهــا فــي قلــب خططهــا واســتراتيجياتها وخططهــا الخدميــة.

ــل  ــم؛ تعم ــول العال ــرى ح ــة أخ ــدن عالمي ــى م ــي، إل ــه الثان ــد الل ــك عب ــة المل ــن جلال ــه م ــان، بتوجي ــت عّم انضم
ــر مــن  ــان لأكث ــت عّم ــا. عمل ــا ضمــن اســتراتيجياتها وخططه ــة المســتدامة وتضمينه ــى توطيــن أهــداف التنمي عل
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــا بأه ــاريعها وبرامجه ــع مش ــط جمي ــدأت ترب ــث ب ــداف، حي ــذه الأه ــق ه ــد لتحقي عق
لضمــان ارتبــاط الخطــط المحليــة بشــكل صحيــح بالخطــة الوطنيــة لــلأردن، والتــي ترتبــط أيضــًا بخطــة التنميــة 

ــام 2030. ــتدامة لع المس

لذلــك، فإننــي فخــور بتقديــم أول اســتعراض طوعــي محلــي لمدينــة عّمــان، والــذي تــم فيــه مراجعــة أداء المدينــة 
فيمــا يخــص أهــداف التنميــة المســتدامة المحــددة ضمــن خطــة 2030، مــن خــلال نهــج قائــم علــى الأدلــة وقابــل 
ــة  ــى أن تكــون مدين ــان عل للتنفيــذ. كمــا يحــدد الاســتعراض أيضــًا الثغــرات والحواجــز التــي تحــد مــن قــدرة عّم
ــو  أمــر فــي  ــرات، وهــذا له ــى الفــرص المتاحــة لمعالجــة هــذه الثغ ــة ومناســبة للعيــش، ويســلط الضــوء عل جذاب
غايــة الأهميــة بالنســبة لــي ولزملائــي فــي مجلــس الأمانــة  ولجميــع إدارات وموظفــي أمانــة عّمــان الكبــرى، الذيــن 
يعملــون علــى تحقيــق رؤيــة عّمــان كمدينــة ذكيــة، وحديثــة، ومســتدامة، ومرنــة. حيــث ســيؤدي ذلــك أيضــًا إلــى 
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المتحــدة والمنظمــات الدوليــة، الذيــن كانــوا ومــا زالــوا يقدمــون دعًمــا كبيــرًا للمدينــة ممــا يتيــح المجــال لتحقيــق 

الخطــط والاســتراتيجيات.

ــتعراض  ــان وأول اس ــة عّم ــي لمدين ــي محل ــتعراض طوع ــم أول اس ــر، بتقدي ــة فخ ــي لحظ ــة ه ــذه اللحظ إن ه
ــي  ــي الوطن ــتعراض الطوع ــم الاس ــع تقدي ــا م ــن أيض ــك بالتزام ــة ككل، وذل ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــي محل طوع
الثانــي لــلأردن. وعليــه، فــإن كل هــذه الجهــود ســتضمن التكامــل والتنســيق مــا بيــن الخطــط علــى المســتويين 
المحلــي والوطنــي، وفــي ذات الوقــت فإنهــا ُتظهــر التزامــًا بالخطــة العالميــة علــى جميــع المســتويات. حيــث أنــه 
مــن خــلال تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة لخطــة 2030 والخطــة الحضريــة الجديــدة، فإننــا ســنعمل مــن أجــل مدينــة 
ــات  ــان بإمكاني ــي عّم ــات ف ــاء والمجتمع ــع الأحي ــع جمي ــن أن تتمت ــب، ونضم ــف الرك ــدًا خل ــرك أح ــاملة، لا تت ش
متســاوية للحصــول علــى الخدمــات، وأن يتــم أخذهــا فــي الاعتبــار فــي عمليــات التخطيــط، وأيضــًا فــي الفوائــد 

المتوقعــة مــن العيــش فــي المدينــة. 

كــون عمــان هــي أول مدينــة فــي المنطقــة العربيــة تقــوم بتقديــم اســتعراضًا طوعيــًا محليــًا، فــإن ذلــك يحمــل أيضــًا 
مســؤولية كبيــرة فــي طياتــه، حيــث يجــب أن تكــون نموذجــُا ناجحــًا يمكــن لباقــي مــدن المنطقــة اتباعــه وتكــراره، 

وذلــك لتســريع الجهــود نحــو التنميــة المســتدامة.

 لا يــزال الطريــق طويــلاً، لكننــا اتخذنــا الخطــوات الأولــى علــى الطريــق ونحــن ملتزمــون بمواصلــة المســير. نأمــل 
أن تلهــم عّمــان جهــودًا متواصلــة نحــو حلــول مســتدامة محليــًا وعالميــًا تســاهم بشــكل أكبــر فــي الجهــود الجماعيــة 

لتحقيــق عالــم أكثــر اســتدامة بحلــول عــام 2030 ومــا بعــده.

أمين عّمان

دكتور يوسف الشواربة
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 رسالة من
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 

والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا(
وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

البشرية )الموئل(
ومنظمة المدن المتحدة والحكومات 

المحلية في الشرق الأوسط وغرب آسيا. 

رســالة مــن لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة لغربــي آســيا )اإلســكوا(، وبرنامــج األمــم المتحــدة 

المحليــة فــي  المتحــدة والحكومــات  المــدن  )الموئــل(، ومنظمــة  البشــرية  للمســتوطنات 

الشــرق األوسط وغرب آسيا 

ــدة  ــم المتح ــج الأم ــكوا(، وبرنام ــيا )الإس ــي آس ــة لغرب ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم ــن لجن ــت كل م تعاون
ــط  ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــات المحلي ــدة والحكوم ــدن المتح ــة الم ــل(، ومنظم ــرية )الموئ ــتوطنات البش للمس
وغــرب آســيا، بشــكل وثيــق مــع أمانــة عّمــان الكبــرى لتطويــر أول اســتعراض طوعــي محلــي لمدينــة عّمــان، 

ــة ككل. ــة العربي ــي المنطق ــي الأردن وف ــو الأول ف وه

تبــذل الــدول العربيــة جهــودًا ملحوظــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وتقديــم معلومــات عــن التقــدم 
المحــرز مــن خــلال الاســتعراضات الطوعيــة الوطنيــة. حيــث أنــه حتــى تاريخــه فقــد أعــد الأردن اســتعراضين 
ــو 2022.  ــي يولي ــه ف ــيتم تقديم ــي س ــام 2017 والثان ــي ع ــا ف ــة، أحدهم ــة الوطني ــتعراضات الطوعي ــن الاس م
ومــع ذلــك، فــإن المعلومــات المقدمــة عــن مــدى التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة علــى 
المســتوى الوطنــي – وعلــى الرغــم مــن كونهــا محوريــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة – فإنهــا لا يكفــي بحــد 

ذاتهــا، حيــث تتطلــب التنميــة المســتدامة المشــاركة النشــطة مــن المــدن.
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FFoorreewwoorrdd::  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  EEccoonnoommiicc  aanndd  SSoocciiaall  CCoommmmiissssiioonn  ffoorr  WWeesstteerrnn  AAssiiaa,,  UUnniitteedd  NNaattiioonnss  HHuummaann  
SSeettttlleemmeenntt  PPrrooggrraammmmee  aanndd  UUnniitteedd  CCiittiieess  aanndd  LLooccaall  GGoovveerrnnmmeennttss  ––  MMiiddddllee  EEaasstt  aanndd  WWeesstt  AAssiiaa  
SSeeccttiioonn  

The United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), the United Nations 
Human Settlement Programme (UN-Habitat) and the United Cities and Local Governments Middle 
East and West Asia Section (UCLG-MEWA) have closely collaborated with the Greater Amman 
Municipality (GAM) to develop the first voluntary local review (VLR) of the city of Amman, which is the 
first in Jordan and the Arab Region as a whole.  

Arab countries have been exerting notable efforts to achieve the Sustainable Development Goals 
(SDGs) and report on related progress through voluntary national reviews (VNRs). To date, Jordan has 
prepared two VNRs, one in 2017 and the second to be submitted in July 2022. However, reporting on 
SDG implementation at the national level, although central to achieving sustainable development, is 
not sufficient on its own. Sustainable development demands the active involvement of cities.  

Since 2016, cities around the world have been localizing and measuring progress towards the SDGs, 
notably through VLRs, and this momentum has accelerated given the need to reinforce the COVID-19 
recovery. Amman pioneered the VLR process in the Arab region making it evidence-based, inclusive, 
participatory and actionable, including over 60 stakeholders representing government, civil society, 
academia, local communities and others.  

Prepared in parallel with the second Jordanian VNR, the report is an opportunity to reinforce local-
national policy coherence for sustainable development. It addresses a subset of the SDGs that were 
selected based on their relevance to the city’s mandate and strategic objectives and the access to and 
availability of high-quality urban data. The review highlights the city’s efforts to mainstream the SDGs 
while improving the quality of life of citizens and making the city smarter and more resilient to 
potential shocks and the impacts of climate change. 

For the first time ever, the 2022 High-level Political Forum (HLPF) will include the presentation of both 
the VNR and VLR, emphasizing the importance of working simultaneously at the national and city 
levels to effectively address development challenges. Jordan will therefore once again be the global 
pioneer in reinforcing the dialogue on local-national development. 

Amman faces numerous challenges that constrain the city’s green growth, including urban sprawl, the 
imbalance between housing demand and supply, the lack of inclusive, safe and green public spaces, 
rising spatial and social inequalities, environmental degradation and pollution. Nevertheless, Amman 
is leading the country in developing a comprehensive public transport system and has implemented a 
range of climate mitigation and adaptation measures and invested in renewable energy. The city has 
attracted international investments and has grown into a centre for international cooperation and 
innovation that is determined to leave no one and no place behind. 

The Amman VLR is expected to inform future operational frameworks between the Greater Amman 
Municipality, the Government of Jordan, the United Nations, the wider development community and 
other stakeholders, to move towards an increasingly sustainable urban future for all in the country. 
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منــذ عــام 2016، تعمــل المــدن فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى تمكيــن وقيــاس التقــدم المحــرز نحــو أهــداف التنميــة 
المســتدامة، لا ســيما مــن خــلال اعــداد الاســتعراضات الطوعيــة المحليــة، وقــد تســارع هــذا الزخــم نظــرًا للحاجــة 
ــتعراض  ــداد الاس ــة إع ــي عملي ــدة ف ــان رائ ــت عّم ــد كان ــد-19. وق ــة كوفي ــن جائح ــي م ــة التعاف ــز عملي ــى تعزي إل
ــاملة  ــة وش ــى الأدل ــة عل ــة قائم ــا منهجي ــي اتبعته ــة الت ــت المنهجي ــة فكان ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــي المحل الطوع
وتشــاركية وقابلــة للتنفيــذ، حيــث ضمــت أكثــر مــن 60 مشــاركًا مــن أصحــاب المصلحــة يمثلــون الجهــات الحكوميــة 

ــة، وغيرهــا.  ــة، والمجتمعــات المحلي ــي، والأوســاط الأكاديمي ــع المدن والمجتم

وهــذا الاســتعراض الــذي تــم اعــداده بالتــوازي مــع الاســتعراض الطوعــي الوطنــي الثانــي، يعد فرصــة لتعزيــز تجانس 
السياســات الوطنيــة - المحليــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة، حيــث يتنــاول مجموعــة فرعيــة مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة التــي تــم اختيارهــا بنــاًء علــى صلتهــا بالمدينــة وأهدافهــا الاســتراتيجية وتوفــر البيانــات الحضريــة عاليــة 
الجــودة الخاصــة بهــا وامكانيــة الوصــول إليهــا. كمــا يســلط الاســتعراض الضــوء علــى جهــود المدينــة لتعميــم أهــداف 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــر مرون ــر ذكاًء وأكث ــة أكث ــل المدين ــن وجع ــاة المواطني ــة حي ــين نوعي ــتدامة وتحس ــة المس التنمي

الصدمــات المحتملــة وتأثيــرات تغيــر المنــاخ.

تضمــن المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى الــذي عقــد عــام 2022 ولأول مــرة ، عرضــًا لــكل مــن الاســتعراض الطوعــي 
المحلــي والاســتعراض الطوعــي الوطنــي، الأمــر الــذي ســيؤكد علــى أهميــة العمل علــى المســتويين الوطنــي والمحلي 
فــي ذات الوقــت  لمواجهــة تحديــات التنميــة بشــكل فاعــل. وعليــه ســيكون الأردن مــرة أخــرى الرائــد العالمــي فــي 

تعزيــز الحــوار حــول التنميــة المحليــة والوطنيــة.

تواجــه عّمــان العديــد مــن التحديــات التــي تحــد مــن النمــو الأخضــر للمدينــة، بمــا فــي ذلــك الزحــف العمرانــي، وعــدم 
ــادة  ــراء، وزي ــة والخض ــاملة والآمن ــة الش ــاحات العام ــص المس ــرض، ونق ــكان والع ــى الإس ــب عل ــن الطل ــوازن بي الت
ــان تقــود عمليــة تطويــر نظــام  ــك، فــإن عّم ــوث. ومــع ذل ــات المكانيــة والاجتماعيــة، والتدهــور البيئــي والتل التفاوت
نقــل عــام شــامل مميــز وقــد نفــذت مجموعــة مــن تدابيــر التخفيــف والتكيــف مــع المنــاخ، واســتثمرت فــي الطاقــة 
المتجــددة. كمــا اجتذبــت المدينــة اســتثمارات دوليــة أكثــر ونمــت لتصبــح مركــزًا للتعــاون الدولــي والابتــكار، وهــي 

ملتزمــة بعــدم تــرك أي شــخص أو مــكان خلــف الركــب.

ــن  ــتقبلية بي ــغيلية المس ــر التش ــع الأط ــان بوض ــة عّم ــي لمدين ــي المحل ــتعراض الطوع ــوم الاس ــع أن يق ــن المتوق وم
أمانــة عّمــان الكبــرى والحكومــة الأردنيــة، ومنظمــات الأمــم المتحــدة، ومجتمــع التنميــة الأوســع، وأصحــاب المصلحة 

الآخريــن  للتحــرك نحــو مســتقبل حضــري أكثــر اســتدامة للجميــع فــي الدولــة.

روال دشتي

لألمــم  العــام  األميــن  وكيلــة 

ة لمتحــد ا

واألمينة التنفيذية

عرفان علي

للــدول  اإلقليمــي  الممثــل 

بيــة لعر ا

محمد دومان

األمين العام

المتحــدة  األمــم  لجنــة 

آســيا  لغربــي  االقتصاديــة 

) ا ســكو إل ا (

المتحــدة  األمــم  برنامــج 

البشــرية للمســتوطنات 

المتحــدة  المــدن  منظمــة 

فــي  المحليــة  والحكومــات 

الشــرق األوســط وغــرب آســيا
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تــم إعــداد هــذا الاســتعراض الطوعــي المحلــي مــن قبــل كل مــن لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لغربــي آســيا 
ــات  ــدة والحكوم ــدن المتح ــة الم ــل(، ومنظم ــرية )الموئ ــتوطنات البش ــدة للمس ــم المتح ــج الأم ــكوا(، وبرنام )الإس

ــان الكبــرى. المحليــة فــي الشــرق الأوســط وغــرب آســيا، بالتعــاون الوثيــق مــع أمانــة عّم

تــرأس إعــداد هــذا الاســتعراض الســيدة أغاثــا كــراوس، بعــد الســيد لويــس هيريــرا فافيــلا، وأشــرف عليهــا مديــرة 
ــة  ــى العدال ــل عل ــة العم ــن مجموع ــراوي، ضم ــكينة النص ــيدة س ــكوا، الس ــي الإس ــتدامة ف ــة المس ــة الحضري التنمي
ــاز العوضــي، بالإضافــة إلــى منســقة  بيــن الجنســين، والتعــداد الســكاني، والتنميــة الشــاملة، بقيــادة الســيدة مهرن
ــل  ــي موئ ــج ف ــؤولة البرام ــاب، ومس ــو ذي ــا أب ــيدة ديم ــي الأردن الس ــدة ف ــم المتح ــل الأم ــي لموئ ــج الوطن البرنام
ــادة  ــة بقي ــدول العربي ــي لل ــدة الإقليم ــم المتح ــل الأم ــب موئ ــن مكت ــين، ضم ــوى لاش ــيدة نج ــدة الس ــم المتح الأم

ــي.  الدكتــور عرفــان عل

ــيد  ــن: الس ــن كل م ــدي( م ــب الأبج ــي )بالترتي ــي المحل ــتعراض الطوع ــول الاس ــي فص ــاهمات ف ــم المس ــم تقدي ت
حمــزة القاقــون، والســيدة نســرين الأعــرج، والســيدة جينــا مــاري إنريكيــز، والســيد عدنــان حســون، والســيدة جينــا 

هــلال، والســيد لويــس هيريــرا فافيــلا، والســيدة آنــا كوليدوفــا، والســيدة أجاثــا كــراوس. 

ــات  ــف القطاع ــن مختل ــن ع ــم ممثلي ــة تض ــة داخلي ــل لجن ــن قب ــرى م ــان الكب ــة عم ــي أمان ــود ف ــيق الجه ــم تنس ت
والإدارات فــي الأمانــة، التــي نســقها الســيد نصــر قنديــل والســيدة إلهــام النــووي، وترأســها الســيد أكــرم خريســات، 

ــان. مــن المرصــد الحضــري لمدينــة عّم

تــم تقديــم المدخــلات الفنيــة لفصــول المراجعــة مــن قبــل مختلــف الشــركاء مــن القطــاع العــام والمجتمــع 
المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة والأوســاط الأكاديميــة والمنظمــات الدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة، بمــا 
ــة  ــة، ومنظم ــة العالمي ــة الصح ــرأة، ومنظم ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــر هيئ ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــك عل ــي ذل ف
ــة  ــدة، والمفوضي ــم المتح ــل الأم ــي، وموئ ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــة، وبرنام ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم المتح الأم
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، وبرنامــج الأمــم المتحــدة المشــترك المعنــي بفيــروس نقــص المناعــة 
ــة فــي الشــرق الأوســط وغــرب آســيا، المكتــب  ــدز، منظمــة المــدن المتحــدة والحكومــات المحلي البشــرية / الإي
المنســق للأمــم المتحــدة فــي الأردن، وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، وزارة الإدارة المحليــة، وزارة البيئــة، 
ــل،  ــة، وزارة العم ــة الاجتماعي ــارة، وزارة التنمي ــة والتج ــم، وزارة الصناع ــة والتعلي ــة، وزارة التربي وزارة الصح
صنــدوق الطاقــة المتجــددة وترشــيد اســتهلاك الطاقــة ،دائــرة الإحصــاءات العامــة ، مديريــة الأمــن العــام ، 
ــرت، الجامعــة الأردنيــة، الجامعــة الألمانيــة  ــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة ، مؤسســة فريدريــش إيب اللجن

ــر. ــا الكثي ــراء، وغيره ــة الخض ــي للأبني ــس الأردن ــة، المجل ــة الملكي ــة العلمي ــة، الجمعي الأردني

ــة  ــدة، ومنظم ــم المتح ــل الأم ــكوا، وموئ ــرى، والإس ــان الكب ــة عّم ــل أمان ــن قب ــة م ــودة النهائي ــة المس ــت مراجع تم
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــي الأردن، هيئ ــدة ف ــم المتح ــق للأم ــب المنس ــة، والمكت ــات المحلي ــدة والحكوم ــدن المتح الم
للمــرأة، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، واللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة، ومركــز إســطنبول الدولــي 
للقطــاع الخــاص فــي التنميــة التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وأمانــة قرطــاي )قونيــة، تركيــا(، وأمانــة 

ــا(. ــي )إســطنبول، تركي ســلطان بيل

يرغــب فريــق الاســتعراض الطوعــي المحلــي أن يعــرب عــن امتنانــه لأميــن عّمــان، الدكتــور يوســف الشــواربة، 
ــي  ــي محل ــتعراض طوع ــداد أول اس ــا بإع ــا والتزامهم ــى توجيهاتهم ــكاوي، عل ــد مل ــيد أحم ــة الس ــر المدين ومدي

ــة. ــة العربي فــي المنطق

مدينة عّمان | 13
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1-1 مقدمة
ــة  ــادي والرعاي ــو الاقتص ــتدامة والنم ــة المس ــي التنمي تأت
الاجتماعيــة علــى رأس أولويــات جلالــة الملــك عبــد اللــه 
للمــدن  المســتدامة  التنميــة  أن ضمــان  الثانــي، حيــث 
والمجتمعــات واســتيعاب خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
2030 علــى جميــع مســتويات الحكومــة هــو أمــر فــي غايــة 
الأهميــة بالنســبة لجلالــة الملــك، ومــن المتوقــع أن يمهــد 

ــة. ــي الأردن لســنوات قادم ــة ف ــة حضري ــق لتنمي الطري

بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 
ــي )٤.283 دولارًا  ــار أردن ــام 2020 3.036 دين ــي ع الأردن ف
أمريكّيــًا(، بمتوســط   معــدل نمــو ٤.06٪ ســنوّيًا )1993-
2022(. فــي عــام 2015، التــزم الأردن بخطــة عــام 2030 
وقــدم تقاريــرًا عــن التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة، حيــث قــدم أول تقريــر وطنــي فــي 

ــام 2022.  ــي ع ــي ف ــداد الثان ــم إع ــام 2017 وت ع

تلعــب إدارة امانــة عّمــان الكبــرى دورًا حاســمًا فــي تنفيــذ 
ــان  ــة عّم ــون مدين ــرًا لك ــي الأردن، نظ ــام 2030 ف ــة ع خط
الأردن،  فــي  الرئيســي  والاقتصــادي  الحضــري  المركــز 
حيــث تضــم 36٪ مــن ســكان المملكــة، بمــا فــي ذلــك نســبة 
كبيــرة مــن اللاجئيــن، ومعظمهــم مــن ســوريا وفلســطين. 

ــة  ــات الاجتماعي ــن التحدي ــة م ــة مجموع ــه المدين وتواج
والاقتصاديــة المتعلقــة بالتوســع الحضــري الســريع الــذي 
يفــوق ســرعة تطويــر البنيــة التحتيــة المســتدامة، فضــلاً 
حيــث  المهاجريــن،  بتدفــق  المتعلقــة  التحديــات  عــن 
يعيــش حوالــي 200,٤19 لاجئــًا ســورّيًا مســجلاً فــي عّمــان 
ــار  ــن_ آي ــؤون اللاجئي ــامية لش ــة الس ــب المفوضي )بحس
2022(.2 كمــا أن معــدل البطالــة مرتفــع نســبّيًا فــي المدينــة، 
حيــث وصــل إلــى 2٤.8٪ فــي عــام 2021، وهــو يؤثــر بشــكل 

غيــر متناســب علــى النســاء والشــباب.

علــى مــدى العقــد الماضــي، طــورت أمانــة عّمــان الكبــرى 
ــة  ــًا مرتبط ــراكات وخطط ــات وش ــتراتيجيات وسياس اس

إجمالي السوريين المسجلين، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )2022(.  2

خطة عمل لمواجهة تغير المناخ )رؤية عام  2050 - عّمان( - وزارة البيئة وأمانة عّمان الكبرى )2019(.  3

استراتيجية منعة عّمان، شبكة المدن المرنة )2017(.  4

ــك  ــة المســتدامة، وذل ــر مــن أهــداف التنمي بواحــد أو أكث
بهــدف جعــل المدينــة أكثــر مرونــة واســتدامة وأمانــًا. 
فــي عــام 2015، التزمــت أمانــة عّمــان الكبــرى بتحقيــق 
أهــداف معاهــدة باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ، والتــي 
أعقبهــا إدخــال مجموعــة مــن تدابيــر التخفيــف والتكيــف 
مــع تغيــر المنــاخ فــي المدينــة. وقــد انضمــت عّمــان أيضــًا 
إلــى فريــق قيــادة المــدن الأربعيــن المعنــي بالمنــاخ، وهــي 
شــبكة مــن المــدن التــي تكافــح تغيــر المنــاخ، وفــي عــام 
 2019، أصــدرت عّمــان خطــة عمــل لمواجهــة تغيــر المنــاخ،3
التــي توضــح الطريــق باتجــاه الحيــاد الكربونــي  بحلــول 

عــام 2050.

كذلــك فقــد انضمــت عّمــان فــي عــام 201٤ إلــى شــبكة "100 
مدينــة مرنــة" وذلــك لضمــان جاهزيــة المدينــة لمواجهــة 
الصدمــات والضغوطــات المســتقبلية، وأطلقــت فــي عــام 
ــا  ــي يجــري تنفيذه ــان،٤ والت ــة عم 2017 اســتراتيجية منع
حاليــًا، والتــي تضمنــت مجموعــة مــن مشــاريع البنيــة 
التحتيــة التــي تعــزز المرونــة، والمبنيــة علــى سياســة 
بنــاء  فــي  متزايــدة  تلهــم مشــاركة مجتمعيــة  شــاملة 

المرونــة وباســتخدام أحــدث التقنيــات. 

ــم  ــداف وقي ــز أه ــدف تعزي ــود، وبه ــك الجه ــى تل ــاًء عل بن
خطــة 2030 فــي المدينــة وفــي الدولــة، وكذلــك لدعــم 
أول  عّمــان  أعــدت  كوفيــد-19،  جائحــة  بعــد  التعافــي 
اســتعراض طوعــي محلــي، ليكــون بذلــك الأول علــى 

العربيــة. مســتوى المنطقــة 
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1-1-1 أهداف وقيم خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030 
في سياق السياسة الوطنية

للتنميــة المســتدامة، ويعمــل  التــزم الأردن بخطــة 2030 
2015 علــى مواءمــة خططــه واســتراتيجياته  منــذ عــام 
وسياســاته التنمويــة الوطنيــة مــع أهــداف وغايــات خطــة 
2030. وقــد قــدم الأردن الاســتعراض الطوعــي الوطنــي 
ــى المنتــدى  ــي إل ــره الثان الأول فــي عــام 2017، وقــدم تقري
المســتدامة  التنميــة  حــول  المســتوى  رفيــع  السياســي 
الــذي عقــد فــي شــهر تمــوز مــن عــام 2022. كمــا قــام الأردن 
ــه  ــي مبادرات ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــم أه ــًا بتعمي أيض
ــى الأخــص البرنامــج التنفيــذي التأشــيري  السياســية، وعل
ــو  ــة للنم ــة الوطني للحكومــة 2021- 202٤، والخطــة التنفيذي
ــة  ــتراتيجية الوطني ــي الأردن 2021-2025، والاس ــر ف الأخض

للحمايــة الاجتماعيــة 2025-2019. 

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد وضعــت الدولــة خططــًا 
واســتراتيجيات تعــزز تنفيــذ مبــدأ "عــدم تــرك أحــد خلــف 
الاســتراتيجية  مثــل  السياســات،  ســياق  فــي  الركــب" 
ســبيل  علــى   ،2025-2022 الأردن  فــي  للمــرأة  الوطنيــة 
المثــال. وأنشــأت لجنــة وزاريــة دائمــة فــي رئاســة الــوزراء 
لتعميــم مراعــاة النــوع الاجتماعــي فــي أعمــال الحكومــة، 
التــي  النــوع الاجتماعــي  كمــا وضعــت سياســة تعميــم 
تدمــج النــوع الاجتماعــي فــي جميــع خطــط الــوزارات 

الرســمية. والمؤسســات 

وفقــًا للاســتعراض الطوعــي الوطنــي الثانــي لــلأردن، الــذي 
تــم إعــداده فــي عــام 2022، فقــد أحــرزت الدولــة تقدمــًا فــي 
ــي  ــتدامة، وبق ــة المس ــداف التنمي ــرات أه ــن مؤش 62.7٪ م
أداؤهــا فــي نفــس المســتوى فــي 19٪ مــن المؤشــرات، بينمــا 
لوحظــت اتجاهــات ســلبية فــي 18.٤٪ مــن المؤشــرات. 

االستعراض الطوعي الوطني الثاني لألردن )2022(  5

المطورون يقّيمون مشروع مياه العقبة - عمان في األردن، المرافق والطاقة )2022(  6

الحكومة والصندوق السعودي األردني لالستثمار يوقعان مذكرة تفاهم الستكشاف استثمارات الشبكة الوطنية   7

للسكك الحديدية، جوردان تايمز )2022(

ــا يتماشــى  ــارزة فيم ــودًا ب ــت الاردن جه وبشــكل عــام، بذل
ــة المســتدامة 2 و٤ و6 و9 و12 و1٤. ــع أهــداف التنمي م

ــن  ــد م ــوبه العدي ــداف يش ــو الأه ــة نح ــدم الدول إلا ان تق
التحديــات، وتشــمل  هــذه التحديــات: تدفــق اللاجئيــن 
بســبب النزاعــات الإقليميــة التــي أثــرت علــى المســار 
ــادي  ــو الاقتص ــدل النم ــاض مع ــلأردن )انخف ــادي ل الاقتص
مــن 6.5٪ خــلال الفتــرة 2000-2009 إلــى 2.٤٪ خــلال الفتــرة 
2010-2019(، وتعطــل سلســلة التوريــد بســبب الحــرب بيــن 
نقــص  مثــل  المزمنــة  والتحديــات  وأوكرانيــا،  روســيا 
الخارجيــة  الطاقــة  مصــادر  علــى  والاعتمــاد  الميــاه 
المنــاخ.5 بتغيــر  المرتبطــة  المخاطــر  مــن  تزيــد   والتــي 
معــدلات  مكافحــة  فــي  صعوبــة  الأردن  يواجــه  كمــا   
فــي  التنمويــة  والتفاوتــات  المرتفعــة،  والفقــر  البطالــة 

البــلاد. أنحــاء  جميــع 

المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  نحــو  التقــدم  ولتســريع 
الميــاه  لتحليــة  عّمــان  لتنفيــذ مشــروع  الأردن  يخطــط 
متــر  مليــون   250 مــن  أكثــر  ســيولد  والــذي  ونقلهــا، 
إلــى  بالإضافــة  ســنوّيًا،6  المحــلاة  الميــاه  مــن  مكعــب 
يســتلزم  الــذي  الوطنيــة،  الحديديــة  الســكك  مشــروع 
ــية.7 ــة القياس ــان الحديدي ــن القضب ــر م ــاء ٤18 كيلومت  إنش
التــي  لــلأردن،  التحديــث الاقتصــادي  كمــا تركــز رؤيــة 
ــق  ــاة وتحقي ــة الحي ــين نوعي ــى تحس ــًا، عل ــت حديث ُأطِلق
نمــو اقتصــادي شــامل ومســتدام، مــع توفيــر مليــون فرصــة 

ــل.  ــد المقب ــلال العق ــن خ ــل للأردنيي عم

كمــا يخطــط الأردن لتعزيــز الهيــكل المؤسســي والقــدرات 
ــة المســتدامة مــن خــلال  ــق أهــداف التنمي ــة لتحقي اللازم
ســتكون  والتــي  للتنميــة،  الأردن  بوابــة  منصــة  تطويــر 
مســتودعًا مركزّيــًا لبيانــات التنميــة المســتدامة فــي الأردن 
التنميــة  وتســاعد فــي صياغــة خطــط واســتراتيجيات 

ــة. ــي الدول ــتقبلية ف المس

ويــدرك الأردن أن الحكومــات المحليــة تســاهم بشــكل كبيــر 
فــي تحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة حيــث 
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قــد تــم تســليط الضــوء علــى ذلــك الأمــر فــي الاســتعراض 
الطوعــي الوطنــي الثانــي، الــذي يؤكــد التــزام الأردن بدمــج 
أهــداف التنميــة المســتدامة علــى جميــع المســتويات، بمــا 
فــي ذلــك المســتوى المحلــي. وقــد ُحــّدد مبــدأ توطيــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى المحلــي كأحــد 
الركائــز فــي خريطــة الطريــق نحــو تنفيــذ أهــداف التنميــة 

المســتدامة.

ــرة  ــودًا كبي ــذل جه ــات تب ــإن البلدي ــك، ف ــع ذل ــوازي م بالت
خططهــا  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتضميــن 
التنميــة  أهــداف  مــع  كذلــك  الخطــط  هــذه  ومواءمــة 
الوطنيــة، ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك: اســتراتيجية 
ــر  ــة تغي ــان لمواجه ــة عم ــل مدين ــة عم ــان وخط ــة عّم منع
ــات تواجــه أيضــًا فجــوات  ــإن البلدي ــك، ف ــاخ. ومــع ذل المن
فــي القــدرات تتطلــب تركيــزًا متزايــدًا علــى التدريــب، 
وتحســين الوصــول إلــى البيانــات وتوافرهــا، وتحســين 

التمويــل. الإيــرادات، والحصــول علــى  توليــد 

1-1-2 مدينة عّمان

وهــي  العاصمــة،  محافظــة  فــي  عّمــان  تقــع 
الأردن،  فــي  عشــر  الاثنتــي  المحافظــات  إحــدى 
محافظــة  الشــرقي  والشــمال  الشــمال  مــن  يحدهــا 
ومأدبــا،  البلقــاء  محافظتــي  الغــرب  ومــن  الزرقــاء، 
ومعــان.8  الكــرك  محافظــات  الجنــوب  ومــن 
علــى  تقــع  العاصمــة  محافظــة  فــإن  وجغرافّيــًا، 
جبليــة،9 مرتفعــات  سلســلة  ضمــن   هضبــة 
 وهــذه المرتفعــات تمتــد علــى طــول الجــزء الغربــي 
مــن الأردن، والتــي تفصــل وادي الأردن عــن ســهول 
معظــم  المنطقــة  هــذه  تســتقبل  الشــرقية.  الصحــراء 
الأمطــار التــي تهطــل علــى المملكــة، وبالتالــي فإنهــا 
تملــك أكبــر مســاحة مــن الغطــاء النباتــي. بالإضافــة 

8  المالمح المكانية لعمان، موئل األمم المتحدة )2021(.

 9  ينقسم األردن إىل ثالث مناطق جغرافية رئيسية: وادي االردن وهضبة المرتفعات الجبلية والصحراء الشرقية أو

               منطقة البادية.

10  النسخة المحدثة من أول اصدار للمساهمات المحددة وطنيًّا في األردن، وزارة البيئة )2021(.

11  تم استخدام مصطلح أمانة عّمان الكبرى ومصطلح عّمان، في هذا المستند بالتبادل.

12  أمانة عّمان الكبرى.

13  استراتيجية منعة عمان، 100 مدينة مرنة، وأمانة عّمان الكبرى )2017(.

الطويــل  الصيــف  بفصــل  عّمــان  تتميــز  ذلــك،  إلــى 
البــارد والقصيــر.10 الشــتاء   والحــار وفصــل 

الأولــى  البشــرية  المســتوطنات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــي عّمــان تعــود إلــى القــرن الثامــن قبــل الميــلاد، إلا 
حتــى  واضحــًا  توســعًا حضرّيــًا  تشــهد  لــم  المدينــة  أن 
تحكمهــا  الدولــة  كانــت  عندمــا  عشــر،  التاســع  القــرن 
الكبــرى11 عّمــان  أمانــة  تأسســت  العثمانيــة.   الدولــة 
ــن  ــًا بي ــعًا ملحوظ ــة توس ــهدت المدين ــام 12.1909 ش ــي ع ف
ــازي  ــد الحج ــط الحدي ــاء خ ــبب إنش ــي 1900 و1921 بس عام
العثمانــي فــي عــام 1905 وتأســيس إمــارة شــرق الأردن 
الهاشــمية فــي عــام 1921. وقــد نمــت المدينــة بشــكل أكبــر 
بيــن عامــي 19٤8 و1967، وتوســعت نحــو التــلال المجــاورة، 
وأصبحــت تــؤوي عــددًا كبيــرًا مــن الفلســطينيين اللاجئيــن 

ــة الفلســطينية.13 ــام 19٤8 بســبب النكب ــي ع ــى الأردن ف إل

بحلــول عــام 1967 زاد عــدد ســكان المدينــة إلــى أكثــر مــن 
500,000 نســمة علــى مســاحة ٤2 كيلومتــرًا مربعــًا، وبحلــول 
ــون  ــى 1.5 ملي ــات، وصــل عــدد الســكان إل أواخــر الثمانيني
نســمة علــى مســاحة 530 كيلومتــرًا مربعــًا. ثــم وصــل عــدد 
ســكانها إلــى 2.5 مليــون نســمة علــى مســاحة 680 كيلومتــرًا 
ــادي  ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــف العق ــول منتص ــًا بحل مربع
والعشــرين، ومــن عــام 2009 إلــى عــام 2016، نمــا حجــم 

ــع. ــي 800 كيلومتــر مرب ــى حوال المنطقــة لتصــل إل

ــى نــزوح موجــات  أدت النزاعــات فــي العــراق وســوريا إل
جديــدة مــن اللاجئيــن، ممــا أدى إلــى ارتفــاع عــدد ســكان 

عّمــان إلــى أكثــر مــن ٤ ملاييــن نســمة )الشــكل 3(.
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والثقافــي  السياســي  المركــز  هــي  المعاصــرة  عّمــان 
والاقتصــادي لــلأردن وهــي مــن بيــن أفضــل الوجهــات 
تشــتهر  العربيــة.1٤  والمنطقــة  الأردن  فــي  الســياحية 
ــك  ــي، بمــا فــي ذل ــا الثقافــي الغن ــا القديــم وتراثه بتاريخه
قلعــة عّمــان الواقعــة علــى تــل جبــل القلعــة والمــدرج 
الرومانــي. يضــع الموقــع الجغرافــي لعّمــان فــي شــمال 
علــى  اســتراتيجي  موقــع  فــي  المدينــة  الأردن  غــرب 
مفتــرق طــرق التجــارة المختلفــة فــي المنطقــة، ويجعلهــا 
والمصرفيــة  والتجاريــة  الصناعيــة  للأنشــطة  مركــزًا 

التعليميــة.15 والمؤسســات 

14  المرجع نفسه.

15  المرجع نفسه

16  المرصد الحضري لمدينة عّمان )2021(.

17  استراتيجية منعة عّمان، شبكة المدن المرنة )2017(.

الماليــة  بالأزمــة  تأثــر عّمــان بشــدة  الرغــم مــن  وعلــى 
كوفيــد-19  وجائحــة  الإقليميــة  والصراعــات  العالميــة 
)انظــر الفصــل 3 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول آثــار جائحــة 
ــدن  ــر الم ــع أكث ــزال راب ــا لا ت ــان(، فإنه ــى عّم ــد-19 عل كوفي
زيــارة فــي الشــرق الأوســط16، مــع أكثــر مــن مليــون ســائح 
ــتهر  ــار دولار. تش ــا 1 ملي ــدات قدره ــق عائ ــام؛ وتحق كل ع
المدينــة بالســياحة العلاجيــة، التــي تقــدر قيمتهــا أيضــًا 
بمليــار دولار.17 وكونهــا أيضــا المركــز الصناعــي فــي الأردن، 

ــة. ــرة ومتنوع ــتثمارات كبي ــذب اس ــا تج فإنه

٪٤6.3

٪53.7
أنثى / ذكر

٤٫000٫000
عدد سكان عّمان

عّمان
11.057.000   الأردن

٪3636%

٪٤0.81
٪3٤٫7٤

٪٤٫2
٪20٫25

سن ﴿0–19﴾
سن ﴿20–39﴾

سن ﴿٤0–6٤﴾
سن ﴿65+﴾

 528.8 الســكانية  الكثافــة 
مربــع كيلومتــر  فــي  نســمة 

متوسط   العمر المتوقع 7٤ سنة

11 مليون
عدد سكان الأردن

٪36
النســبة المئويــة لســكان عّمــان مــن  

الأردن ســكان 

200.٤19
عدد اللاجئين السوريين بعّمان

675.٤33
عدد اللاجئين السوريين بالأردن

الشكل 3. التركيبة السكانية في عّمان
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بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنهــا تتمتــع بواحــد مــن أفضــل أنظمة 
التعليــم، وتحتــل مرتبــة عاليــة فــي المنطقــة العربيــة فيمــا 
والاتصــالات  للكهربــاء  التحتيــة  البنيــة  بجــودة  يتعلــق 

ــلكية.18 ــلكية واللاس الس

1-1-3 أمانة عّمان الكبرى

يتولــى إدارة مدينــة عّمــان مجلــس المدينــة الــذي يترأســه 
أميــن عمــان. وحســب قانــون أمانــة عّمــان الكبــرى رقــم 18 
لعــام 2021، يعيــن مجلــس الــوزراء أميــن عمــان لمــدة أربــع 
ســنوات )ولا ُينتَخــب عــن طريــق التصويــت الشــعبي مثــل 
ــره  ــع تقاري ــي الأردن(، ويرف ــن ف ــات الآخري ــاء البلدي رؤس
ــد  ــارس 2022 أعي ــي 22 م ــرة. ف ــوزراء مباش ــس ال ــى رئي إل
تعييــن الدكتــور يوســف الشــواربة أمينــًا لعمــان لفتــرة ثانيــة 

مدتهــا أربــع ســنوات.

ــي:  ــا يأت ــرى م ــان الكب ــة عّم ــؤوليات إدارة أمان ــمل مس تش
المناطــق  تقســيم  )مثــل  الأحيــاء  وتطويــر  التخطيــط 
وإدارة  تطويــر  والمهــن(؛  البنــاء  تراخيــص  وإصــدار 
الأشــغال  والملاعــب،  الترفيهيــة  والمســاحات  الحدائــق 
ــرق،  ــة للط ــة التحتي ــل والبني ــك النق ــي ذل ــا ف ــة، بم العام
ــك الجمــع والمعالجــة  ــة، بمــا فــي ذل إدارة النفايــات الصلب
والنقــل، تنظيــم الأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة،  الرقابــة 
ذلــك  وغيــر  الاقتصاديــة،  التنميــة  والمهنيــة؛  الصحيــة 
الكبــرى  عّمــان  أمانــة  تشــمل مســؤوليات  الكثيــر.19 ولا 
والكهربــاء،  الميــاه  توفيــر  أو  العــام  الأمــن  أو  التعليــم 
ــل مؤسســات حكوميــة أخــرى  حيــث تتــم إدارتهــا مــن ِقَب

وشــركات الخدمــات العامــة.

يتألــف مجلــس المدينــة مــن ٤2 عضــوًا، 22 منهــم منتخبــون 
يمثلــون 22 منطقــة فــي عّمــان. يتــم تعييــن 1٤ عضــوًا 

تقرير التنافسية العالمية )2017-2018(، المنتدى االقتصادي العالمي )2017(.  18

خدمة إلكترونية تقدمها أمانة عّمان الكبرى.  19

موقع أمانة عّمان الكبرى.  20

مساهمة الحكومة الوطنية في ميزانية أمانة عّمان الكبرى ضئيلة، وعادة ما تأتي من عائدات ضريبة الوقود األحفوري  21

بنسبة 8%. ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )2022( ص 168.

تقرير الميزانية العامة السنوي، أمانة عّمان الكبرى، )2023-2019(.  22

تدير اإليرادات من الضرائب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة األراضي والمساحة المسؤولة عن ضريبة بيع  23

العقارات، وجميعها تخضع لوزير المالية. تدير وظيفة تحصيل الضرائب الخاصة بالمسقفات ضمن حدود امانة 

عمان الكبرى دائرة التحصيل، التي تقدم تقاريرها إىل نائب مدير المدينة )مديرية الشؤون المالية(.

آخــر مــن قبــل مجلــس الــوزراء ومــن بينهــم ممثلــون عــن 
ــرى  ــة الأخ ــات الحكومي ــام والمؤسس ــاع الع ــركات القط ش
التــي لهــا مســؤوليات داخــل حــدود عّمــان، أو يمثلــون 
مجموعــات الأقليــات التــي تعيــش فــي عّمــان. وفقــًا للمــادة 
٤ مــن القانــون 18 لســنة 2021 ســالف الذكــر،20 يجــب أن 
ــن  ــس م ــاء المجل ــن أعض ــل م ــى الأق ــبة 25٪ عل ــون نس تك
ــي  ــوات ف ــبة اص ــى نس ــى أعل ــلات عل ــحات الحاص المرش
انتخابــات الأمانــة، وحاليــًا، يضــم المجلــس 7 أعضــاء مــن 

ــه. ــن أعضائ ــن بي النســاء م

ــر  ــذي يدي ــى ال ــة هــو المســؤول الإداري الأعل ــر المدين مدي
العمليــات التشــغيلية ضمــن إدارة أمانــة عّمــان الكبــرى. كمــا 

أن أمانــة عّمــان الكبــرى لديهــا 23,000 موظــف.

تتمتــع إدارة أمانــة عّمــان الكبــرى بوضع إداري مميــز مقارنة 
ــي.21 بلغــت  ــات الأخــرى فــي الأردن وباســتقلال مال بالبلدي
ميزانيــة الأمانــة لعــام 2022 مبلــغ ٤32 مليــون دينــار أردنــي 
)حوالــي 609 مليــون دولار أمريكــي(، وتغطــي مشــاريع 
ــة  رأســمالية وتكاليــف تشــغيلية.22 تشــمل مصــادر الميزاني
المختلفــة  والرســوم  المســقفات،  ضرائــب  الرئيســية 
ومخصصــات  الاســتثمارات،  علــى  والعائــد  والغرامــات، 
ــب،  ــح مــن الشــركاء الأجان ــة، والمن ــة المركزي مــن الحكوم
ــع  ــن بي ــل م ــة، والدخ ــتثمارات النقدي ــى الاس ــد عل والفوائ

ــارات.23  ــار العق ــود إيج ــي وعق الأراض

وأخــذ  المنــح  اســتقبال  الكبــرى  عمــان  لأمانــة  يمكــن 
القــروض وذلــك بموافقــة مجلــس الــوزراء، كمــا يمكنهــا 
الاســتفادة بشــكل كامــل مــن دعــم المانحيــن الدولييــن 
ووكالات التمويــل، وذلــك يتضمــن البنــك الأوروبــي لإعــادة 
ــة الفرنســية للتنميــة و الجمعيــة  الإعمــار والتنميــة والوكال
ــي  والبنــك الألمانــي للتنميــة، مــن  الألمانيــة للتعــاون الدول
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بيــن آخريــن )انظــر القســم الفرعــي الخــاص بالهــدف رقــم 
ــات(. ــن المعلوم ــد م ــل 2 لمزي ــي الفص 17 ف

البنيــة  توفيــر  علــى  ميزانيتهــا  معظــم  الأمانــة  تنفــق 
التحتيــة والخدمــات الحضريــة الأساســية، وقــد اســتثمرت 
مؤخــرًا فــي توســيع شــبكات النقــل، وتطويــر مراكــز النقــل، 
ــف  ــادرات التخفي ــات، ومب ــية لإدارة النفاي ــاريع رئيس ومش
مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، بمــا فــي ذلــك الوقاية 
ــة،  ــة مرن ــة تحتي ــات، وإنشــاء بني مــن العواصــف والفيضان

والتــي يتــم مناقشــتها بتعمــق فــي الفصــل الثانــي. 

ــان الكبــرى فــي عــام 2018 شــركة تابعــة  أسســت أمانــة عّم
لهــا تحــت اســم "رؤيــة عّمــان للاســتثمار والتنميــة" وذلــك 
بهــدف جــذب اســتثمارات جديــدة وتعزيــز الشــراكات مــع 
القطــاع الخــاص، وتعمــل هــذه الشــركة حاليــًا علــى تطويــر 
ــة  ــي المدين ــتثمار ف ــة للاس ــاريع القابل ــن المش ــة م مجموع

ــًا. ــًا وإقليمّي ليتــم الترويــج لهــا محلّي

تلعــب الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي دورًا رئيســًا 
ــتدامة،  ــة المس ــداف التنمي ــذ أه ــدرات لتنفي ــع الق ــي رف ف
لــذا فقــد توســعت هــذه المؤسســات فــي الأردن علــى مــدى 
العقــد الماضــي، حيــث يوجــد حاليــًا 10 جامعــات عامــة، و17 
جامعــة خاصــة، و 51 كليــة مجتمعيــة. ويقــدر عــدد الطــلاب 
ــي  المســجلين فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة بحوال

236,000 طالــب، 28 ألفــًا منهــم مــن العــرب والأجانــب.2٤

ــة  ــون بلدي ــي أن تك ــرى ف ــان الكب ــة عّم ــة أمان ــل رؤي تتمث
رائــدة فــي الأردن، وأن تكــون عمــان مدينــة مرنــة وحديثــة 
وآمنــة ومســتدامة وجذابــة لكل من ســكانها وللمســتثمرين، 
ومبنيــة علــى تــراث متنــوع وفريــد   مــن نوعــه.25 يتــم تنفيــذ 
هــذه الرؤيــة مــن خــلال اســتراتيجية ونهــج تخطيــط 
حضــري شــامل، يقــوم علــى التنميــة المســتدامة، وهــو 
موجــه نحــو تحســين نوعيــة الحيــاة وتعزيــز الحلــول 
ــي مــن  ــي القســم الثان ــا هــو موضــح ف ــدن، كم ــة للم الذكي

ــر.26 ــذا التقري ه

24  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )2022(.

25  رؤية ورسالة أمانة عّمان الكبرى.

26  التحول اإللكتروني ألمانة عّمان الكبرى )2020(.

27  تقرير األساس رقم 8: عّمان، األردن، المرصد الحضري لمدينة عمان )المجلس الدولي لبيانات المدينة(. )2016(

فــي  المحــرز  التقــدم   ٤-1-1
التنميــة  أهــداف  توطيــن 

المستدامة

منــذ إطــلاق خطــة عــام 2030 فــي عــام 2015، اتخــذت أمانــة 
عّمــان الكبــرى خطــوات عديــدة لتوطيــن وتحقيــق أهــداف 
 100 شــبكة  إلــى  انضمامهــا  فبعــد  المســتدامة.  التنميــة 
ــة  ــة، فــي عــام 201٤، طــورت اســتراتيجية منع ــة مرن مدين
عمــان كنقطــة انطــلاق لتحســين مرونــة المدينــة، وتشــجيع 

ــز الاتصــال.  ــكار وتعزي الابت

ــان الكبــرى  ومــا بيــن عامــي 2015-2016، خضعــت أمانــة عّم
لمراجعــة خاصــة بالحصــول علــى شــهادة المنظمــة الدوليــة 
للمقاييــس 37120، "مــدن ومجتمعــات مســتدامة"،27 والتــي 
أكــدت التــزام المدينــة بقيــاس أهــداف التنميــة المســتدامة 
علــى المســتوى المحلــي، وكذلــك تــم تقييــم مدينــة عّمــان 
مقابــل مؤشــرات المــدن العالميــة والمؤشــرات المتعلقــة 
بنوعيــة الحيــاة والتعليــم والعدالــة الاجتماعيــة ضمــن 

.Ukid ــروع مش

كذلــك فقــد انضمــت مدينــة عّمــان إلــى فريــق قيــادة المــدن 
الأربعيــن المعنــي بالمنــاخ، عاقــدة العــزم علــى مواجهــة 
الغــازات  انبعــاث  مــن  والحــد  المنــاخ،  تغيــر  تحديــات 
الدفيئــة، والتحــول إلــى الحيــاد الكربونــي، وفــي عــام 2019 
ــي  ــي ف ــر المناخ ــة التغي ــل لمواجه ــة عم ــت أول خط أطلق

ــًا. ــا حالي ــري مراجعته ــي يج ــة، والت ــة العربي المنطق

فــي عــام 2020، أطلقــت خطــة عمــل عمــان مدينــة خضــراء؛ 
والتــي تؤكــد علــى أهميــة تحســين نوعيــة الحيــاة ومعالجة 
الآثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ فــي المدينــة مــن خــلال زيــادة 
ــى المســاحات المفتوحــة والعامــة والخضــراء.  الوصــول إل
ترافقــت هــذه السياســات المطــورة مــع تغييــرات مؤسســية 
متعــددة وفــي عــام 2016 تــم تأســيس لجنــة لضمــان تعميــم 
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مبــادرات التنميــة المســتدامة فــي كافــة مجــالات عمــل 
أمانــة عّمــان الكبــرى. 

ــال  ــة للأطف ــدن الصديق ــادرة الم ــاء مب ــم إنش ــد ت وكان ق
ــان الكبــرى فــي عــام 2005 لتحســين جــودة  فــي أمانــة عّم
البرامــج المقدمــة للأطفــال فــي عّمــان. وكجــزء مــن هــذه 
ــات،  ــي البلدي ــرار ف ــاع الق ــب صن ــم تدري ــد ت ــادرة، فق المب
مثــل أعضــاء مجلــس المدينــة، علــى حقــوق الأطفــال، 
الأمانــة  أعمــال  جــدول  فــي  المبــادرة  تضميــن  وتــم 

الرئيســية.28 والخطــة 

وتعمــل أمانــة عّمــان الكبــرى حاليــًا علــى تعزيــز اتســاق 
السياســات بشــأن التنميــة المســتدامة بطــرق مختلفــة، على 
ــغيلية.  ــط التش ــين الخط ــلال تحس ــن خ ــال، م ــبيل المث س
بالأهــداف  والمبــادرات  المشــاريع  ربــط  يتــم  حيــث 
وأهــداف  الوطنيــة  والأهــداف  للمدينــة  الاســتراتيجية 
ــة  ــدم المدين ــاس تق ــي قي ــتمر ف ــتدامة، وتس ــة المس التنمي
المســتدامة، مسترشــدة  التنميــة  أهــداف  نحــو تحقيــق 
بالمجلــس الدولــي لبيانــات المدينــة ومعاييــر ISO وغيرهــا. 
كمــا تخطــط أمانــة عّمــان الكبــرى أيضــًا لاســتخدام "إطــار 
المراقبــة الحضريــة" كمبــدأ إرشــادي لقيــاس التقــدم نحــو 

ــتقبل. ــي المس ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي ــق أه تحقي

ــي  ــات ف ــن التحدي ــة م ــان مجموع ــه عّم ــك، تواج ــع ذل وم
القــدرات  بســبب  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  توطيــن 
المؤسســية المحدودة، لا ســيما في تنســيق الأنشــطة داخل 
وبيــن مؤسســات القطــاع العــام، ومحدوديــة الوصــول إلــى 
التمويــل، ومــدى توفــر البيانــات الحضريــة المصنفة حســب 

ــة. ــات المختلف الفئ

ــات  ــة النســاء والفئ ــات فــي الاقــرار بحال ــا توجــد تحدي كم
وصعوبــات  المدينــة،  أنحــاء  جميــع  فــي  تأثــرًا  الأكثــر 
ــات  ــة والخدم ــة التحتي ــى البني ــول إل ــي الوص ــة ف متفاوت
الحضريــة الأساســية بمــا فــي ذلــك ميــاه الشــرب والرعايــة 
ــى  ــًا إل ــك جزئّي ــع ذل ــم، ويرج ــكان والتعلي ــة والإس الصحي
ــة.  ــة التحتي ــدرة البني ــوق ق ــدل يف ــن بمع ــق المهاجري تدف

28  مبادرة مدن صديقة لألطفال، اليونيسف )2022(.

29  خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية )2022(.

30  ال يوجد نهج واحد لوضع االستعراضات الطوعية المحلية، لكن توجد مجموعة من المبادئ التوجيهية التي 

وضعتها وكاالت األمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية األخرى.

ــد-19 وعــدم  ــر بســبب جائحــة كوفي ــم هــذا الأم ــد تفاق وق
الاســتقرار السياســي والاقتصــادي المســتمر فــي المنطقــة 
العربيــة، ممــا تســبب أيضــًا فــي آثــار ســلبية علــى الســياحة 
اللاجئيــن  لدعــم  الســنوية  التكلفــة  والاســتثمار. وتقــدر 

الســوريين المقيميــن فــي الأردن بمليــاري دولار. 29

إنــه لمــن الضــروري بنــاء قــدرة المؤسســات التي تعمــل على 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، واتخــاذ إجــراءات 
وربطهــا  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتعميــم  منســقة 
والتكنولوجــي،  الاجتماعــي  والابتــكار  الأعمــال  بفــرص 
يقــوده  والــذي  الأدلــة  علــى  القائــم  التخطيــط  وتنفيــذ 
المجتمــع، مــن أجــل ضمــان التنميــة المســتدامة فــي عّمــان 

للســنوات القادمــة.

2-1 المنهجية
2-1-1 المبادئ التوجيهية

 اســتند إعــداد هــذا الاســتعراض إلــى المجلــد الأول والثاني 
مــن المبــادئ التوجيهيــة للاســتعراضات الطوعيــة المحليــة 
الــذي تــم اعــداده مــن قبــل موئــل الأمــم المتحــدة ومنظمــة 
المــدن المتحــدة والحكومــات المحليــة، حيــث تــم تكييفهــا 
ــة  ــاك أربع ــان30. هن ــة عّم ــياق مدين ــًا لس ــا وفق وتخصيصه
مبــادئ تــم الاسترشــاد بهــا فــي تطويــر هــذا الاســتعراض: 
أن يكــون قائمــًا علــى الأدلــة وتشــاركّيًا وهادفــًا، وقابــلاً 
للتنفيــذ. وقــد تمــت مناقشــة هــذه المبــادئ فــي الجــدول 1.
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الجدول 1: المبادئ األربعة لالستعراض الطوعي المحلي

التطبيقالمنطقالمبدأ

قائم على 
الأدلة

يعد جمع البيانات والأدلة جزءًا أساســّيًا 
من عملية وضع السياســات القائمة على 

الأدلــة وصنع القرار. حيث يلعب دورًا 
حاســمًا في الإبلاغ عن التقدم المحرز نحو 

أهداف التنمية المســتدامة، وفي صياغة 
وتنفيذ اســتجابات جيدة التوجيه وكافية 

لتحديــات التنمية الحضرية.

تم اعداد الاستعراض الطوعي المحلي بناًء على 
بيانات كمية ونوعية موثوقة ُجمعت من خلال 

الاستطلاعات والمقابلات، وبعد التحقق من 
صحتها ومن خلال مقارنتها مع البيانات الصادرة 

من الوثائق والتشاور مع أصحاب المصلحة بشكل 
شخصي وعبر الإنترنت.

يسمح النهج التشاركي بجمع البيانات تشاركي
بكفاءة وفاعلية والتحقق من صحتها، بما 
في ذلك إزالة التحيزات. كما أنه يعزز من 
ملكية عملية إعداد وتطوير الاستعراض 

الطوعي المحلي، ويحسن العلاقة بين 
مختلف أصحاب المصلحة خلال العملية.

تــم إعداد الاســتعراض الطوعــي المحلي من خلال 
التعــاون ما بيــن منظمة الاســكوا وموئل الأمم 

المتحــدة ومنظمــة المدن المتحــدة والحكومات 
المحلية في الشــرق الأوســط وغرب آسيا، 

بالتعــاون الوثيــق مع أمانة عّمــان الكبرى. وهو 
يعكــس رؤيــة أمانة عّمــان الكبرى لتنميــة المدينة، 

وآراء أكثــر من 60 مؤسســة من مختلــف القطاعات 
)بمــا في ذلــك المنظمات الدولية والشــركات 

والأوســاط الأكاديميــة ومنظمــات المجتمع المدني 
التــي تمثــل مصالــح الفئات الأكثــر تأثرًا( الذين تم 

التشــاور معهم خلال هــذه العملية.

يهــدف هذا الاســتعراض إلى التفكير ذو معنى
فــي تحديات التنميــة وطرق مواجهتها 

)اســتنادًا إلى الأدلة المتاحة( لإنشــاء 
رؤية مشــتركة لتنميــة المدينة، وتعزيز 

أهــداف وقيم خطة عام 2030 بين 
مختلــف مجموعــات أصحاب المصلحة.

يعيد الاستعراض الطوعي المحلي بناء وتوفيق 
مجموعة متنوعة من وجهات النظر المحلية تجاه 

تنمية عّمان، من خلال تمكين الحوار بين مجموعات 
مختلفة من أصحاب المصلحة، واستكشاف 

تجاربهم وممارساتهم وقيمهم والسماح لهم بالتفكير 
في الفرص المستقبلية.

فعال وقابل 
للتطبيق

يتمثل أحد أهداف الاستعراض الطوعي 
المحلي في دفع عجلة العمل؛ لدعم 

تطوير وصقل السياسات والاستراتيجيات 
الحضرية والمشاريع والبرامج ومبادرات 
الشراكة الأخرى؛ لتعزيز الجهود الحالية 

لإزالة العقبات وتسريع التقدم نحو أهداف 
التنمية المستدامة؛ ولتحديد إمكانية 

الارتقاء بالإجراءات الحضرية التحويلية 
بناًء على الأدلة التي تم جمعها.

يضع الاستعراض الطوعي المحلي كل من الماضي 
والمستقبل في حسبانه، فيناقش أداء المدينة حتى 
هذه اللحظة في أهداف التنمية المستدامة ويحدد 
العقبات، وذلك لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة وعجلة التنمية.
يجمــع الاســتعراض الطوعــي المحلي  أدلة 

بخصــوص تحديــات التنمية في المدينــة بالإضافة 
إلــى طــرق معالجتها، وبذلك، فإنــه يمهد الطريق 

لنهــج أكثر اســتنارة لصياغــة وتنفيذ المبادرات 
ــتقبل. الحضرية في المس
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2-1-2 عملية الإعداد

يركــز هــذا الاســتعراض علــى مراجعــة التقــدم المحــرز 
نحــو أهــداف التنميــة المســتدامة 3 و 7 و 9 و 11 و 13 و 17، 
وقــد تــم اختيــار الأهــداف والغايــات التــي تمــت مراجعتهــا 
ــا  ــة وأهدافه ــات الأمان ــال وصلاحي ــا بأعم ــى صلته ــاًء عل بن
ــى  ــى الوصــول إل ــدرة عل ــك مــدى الق الاســتراتيجية، وكذل

ــا. ــات وتوافره البيان

ــاص  ــام خ ــلاء اهتم ــم إي ــتعراض، ت ــذا الاس ــداد ه ــاء إع أثن
ــارات النــوع الاجتماعــي فــي كافــة الأهــداف  لتعميــم اعتب
وكذلــك مناقشــة التحديــات التــي تواجــه اللاجئيــن، وذلــك 
علــى الرغــم مــن صعوبــة هــذا الأمــر بســبب محدوديــة 

ــات. ــى البيان ــول إل الوص

ــيمه  ــم تقس ــهر، وت ــبعة أش ــل س ــذا العم ــداد ه ــتغرق إع اس
إلــى ثــلاث مراحــل محــددة، تمــت مناقشــتها بإســهاب 
فــي الملحــق ٤. وتمحــورت حــول إعــداد أوراق العمــل 
الخاصــة بأهــداف التنميــة المســتدامة 3 و 7 و 9 و 11 و 13 
)انظــر الفصــل 2( المرتبطــة ارتباطــًا وثيقــًا بجمــع البيانــات 
والتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة تحــت إشــراف رؤســاء 

ــل. ــة عم كل ورق

العمــل  لأوراق  التحضيريــة  الأعمــال  تــرأس  وقــد 
الآتيــة: الجهــات 

مــن   3 الهــدف  العالميــة  الصحــة  منظمــة  ترأســت 
الأمــم  برنامــج  تــرأس  المســتدامة؛  التنميــة  أهــداف 
ــي الهدفيــن 7 و 13 مــن أهــداف التنميــة  المتحــدة الإنمائ
ــل الأمــم المتحــدة الهــدف  ــرأس موئ المســتدامة؛ بينمــا ت
11 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة؛ وترأســت منظمــة 
الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة الهــدف 9 مــن أهــداف 

المســتدامة. التنميــة 

أصحــاب  مــع  تشــاورية  اجتماعــات  عشــرة  عقــد  تــم 
المصلحــة فيمــا يتعلــق بــأوراق العمــل المذكــورة، حيــث تــم 
عقــد اجتماعيــن لمناقشــة كل ورقــة. يمكــن الاطــلاع علــى 
قائمــة أصحــاب المصلحــة الذيــن حضــروا المشــاورات 
فــي الملحــق 5. ورقــة العمــل الخاصــة بالهــدف 17 كان لهــا 

ــم  ــث ت ــرى، حي ــداف الأخ ــة بالأه ــة مقارن ــة مختلف منهجي
ــتبيانات. ــر الاس ــدف عب ــذا اله ــة به ــات الخاص ــع البيان جم

أمــا بالنســبة لأمانــة عّمــان الكبــرى، فقــد تــم تشــكيل لجنــة 
لقيــادة عمليــة إعــداد الاســتعراض الطوعــي المحلــي، وفــي 
المجمــوع، فقــد تمــت استشــارة أكثــر مــن 60 مؤسســة 
ــي  ــع المدن ــاص والمجتم ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــن القط م
والمنظمــات  المتحــدة  والأمــم  الأكاديميــة  والأوســاط 

ــر. ــذا التقري ــداد ه ــي إع ــة ف الدولي

2-1-3 جمع البيانات

تــم إعــداد هــذا الاســتعراض بنــاًء علــى البيانــات التــي 
ــد  ــرى، والمرص ــان الكب ــة عّم ــن أمان ــا م ــول عليه ــم الحص ت
العامــة،  الإحصــاءات  ودائــرة  عّمــان،  لمدينــة  الحضــري 
ــات  ــت البيان ــد ُجمع ــا. وق ــدة وغيره ــم المتح ــل الأم وموئ

الكميــة والنوعيــة بيــن آيــار وتمــوز 2022.

ــم  ــي فه ــاص ف ــكل خ ــدة بش ــة مفي ــات الكمي ــت البيان كان
ــتدامة،  ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــو تحقي ــة نح أداء المدين
ــري  ــد الحض ــلال المرص ــن خ ــا م ــول عليه ــم الحص ــد ت وق
وغيرهمــا.  المتحــدة،  الأمــم  وموئــل  عّمــان،  لمدينــة 
الملحــق 1 "الملحــق الإحصائــي" يتضمــن البيانــات الكميــة 
التــي تــم جمعهــا، ويتضمــن إشــارات إلــى "إطــار المراقبــة 
الدولــي  المجلــس  مؤشــرات  “ومجموعــة  الحضريــة 
ــدن  ــار ISO 37120 "م ــى معي ــتند إل ــدن، ويس ــات الم لبيان

مســتدامة". ومجتمعــات 

ــة  ــل لحال ــم أفض ــدت لفه ــد مه ــة، فق ــات النوعي ــا البيان أم
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  حــول  وإجراءاتهــا  عّمــان 
وحالــة الفئــات الســكانية المعرضــة لخطــر الإقصــاء فــي كل 
ــف عــن  ــرك أحــد يتخل ــان والأردن، لضمــان عــدم ت مــن عّم
الركــب. وقــد تــم الحصــول علــى البيانــات عبر اســتطلاعين، 
و 10 جلســات تشــاورية مــع أصحــاب المصلحــة، وعــدد مــن 

ــة. ــر الرســمية والاجتماعــات الثنائي ــلات غي المقاب

الفاعلــة  الجهــات  إلــى  الأول  الاســتطلاع  إرســال  تــم 
المشــاركة فــي المشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة. بينمــا 
المصلحــة  لأصحــاب  موجهــًا  الثانــي  الاســتطلاع  كان 
المشــاركين فــي مشــاريع تعاونيــة مــع أمانــة عمــان الكبــرى، 
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وكان الغــرض منــه هــو جمــع البيانــات حــول أداء المدينــة 
فيمــا يتعلــق بالهــدف 17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

تركــزت المشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة حــول إعــداد 
العمــل. وتــم إجــراء مقابــلات غيــر رســمية مــع  أوراق 
)يمكــن  الكبــرى  عّمــان  أمانــة  مــن  مختاريــن  ممثليــن 
الاطــلاع علــى قائمــة الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي 
الملحــق 6(، بينمــا عقــدت اجتماعــات ثنائيــة مــع مجموعــة 
واســعة مــن أصحــاب المصلحــة. يمكــن العثــور علــى مزيــد 
مــن المعلومــات حــول هــذا الأمــر فــي الملحــق ٤، المخصص 

ــي. ــي المحل ــتعراض الطوع ــداد الاس ــل إع لمراح

الكميــة  البيانــات  لــكل مــن  المهمــة  المصــادر  كان أحــد 
والنوعيــة هــو مســودة التقريــر حــول التقــدم المحــرز فــي 
تنفيــذ خطــة عــام 2030، والــذي أعدتــه أمانــة عّمــان الكبــرى 

ــام 2021. ــي ع ف

ــع  ــة جم ــاء عملي ــات أثن ــن المعيق ــة م ــد مجموع ــم تحدي ت
ــود  ــوص، وج ــه الخص ــى وج ــملت عل ــي ش ــات، والت البيان
ثغــرات فــي البيانــات الكميــة )خاصة فيمــا يتعلــق بالبيانات 
الحديثــة، علــى ســبيل المثــال 2018-2022، وهــي المطلوبــة 
لوصــف أداء أمانــة عّمــان الكبــرى بمــا يتماشــى مــع أهــداف 

ــة المســتدامة(. التنمي

كمــا لوحــظ نقــص فــي البيانــات الحضريــة المصنفة حســب 
الفئــات المختلفــة، بمــا فــي ذلــك نــوع الجنــس وحالــة 
الضعــف، وكذلــك التناقــض فــي البيانــات )علــى ســبيل 
المثــال فيمــا يتعلــق بعــدد ســكان المدينــة(. فــي حالــة عــدم 
العثــور علــى بيانــات ذات صلــة حــول أمانــة عّمــان الكبــرى، 
الوطنــي  المســتوى  البيانــات علــى  تــم اســتخدام  فقــد 
ــن  ــم تضمي ــة، وت ــه المدين ــي تواج ــات الت ــر التحدي لتصوي
هــذه البيانــات فــي الملحــق 1. وبهــدف معالجــة التناقضــات 
ــى  ــارة إل ــي الإش ــة ف ــت الأولوي ــد أعطي ــات، فق ــي البيان ف

ــة. ــاءات العام ــرة الإحص ــا دائ ــي قدمته ــات الت البيان

31  المبادئ التوجيهية لالستعراضات الطوعية المحلية، المجلد 2، موئل األمم المتحدة ومنظمة المدن المتحدة

والحكومات المحلية )2021(، ص. 14.

1-3 التكامــل بيــن الاســتعراض 
الطوعي المحلي والاســتعراض 

الطوعــي الوطنــي

تزامــن إعــداد هــذ الاســتعراض مــع إعــداد الاســتعراض 
وزارة  قبــل  مــن  لــلأردن،  الثانــي  الوطنــي  الطوعــي 
التخطيــط والتعــاون الدولــي، ومكتــب المنســق المقيــم 
للأمــم المتحــدة فــي الأردن، ممــا خلــق فرصــًا لمناقشــة 
ــي  ــات  الت ــة والتحدي ــة والمحلي ــة الوطني ــات التنمي أولوي
التنميــة  أهــداف  نحــو  التقــدم  تســريع  جهــود  تواجــه 
الاتســاق  فــي  للتفكيــر  فرصــة  قــدم  كمــا  المســتدامة. 
والتكامــل بيــن التقريريــن وأوجــه التــآزر بيــن الرســائل 
فــي كل منهمــا، والتحقــق مــن صحــة البيانــات والأدلــة 
المســتخدمة فيهمــا وتدقيــق المصــادر، حيــث تــم الحصــول 
علــى بعــض البيانــات المدرجــة فــي هــذا الاســتعراض مــن 

الوطنــي. الطوعــي  الاســتعراض 

المحلــي  الطوعــي  الاســتعراض  مــن  كل  يناقــش 
ــات  ــازات والتحدي ــي الإنج ــي الوطن ــتعراض الطوع والاس
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتويين 
الوطنــي والمحلــي علــى التوالــي. كمــا يشــيران إلــى أهميــة 
زيــادة تعميــم أهــداف التنميــة المســتدامة فــي السياســات 
المحليــة وفــي ســياق هــذه السياســات )أيضــًا مــن خــلال 
فــي  واســتخدامها  البيانــات ومعالجتهــا  تحســين جمــع 
عمليــة وضــع السياســة القائمــة علــى الأدلــة(، وتعزيــز دور 
عّمــان فــي الممارســات الدوليــة الجيــدة، وتبــادل المعرفــة. 

الوطنــي  الطوعــي  الاســتعراض  بيــن  التكامــل  إن 
والاســتعراض الطوعــي المحلــي يلعــب دورًا مهّمــًا فــي 
التنميــة  تحقيــق  أجــل  مــن  السياســات  اتســاق  ضمــان 
المســتدامة. كمــا أنــه يعــزز صياغــة مبــادرات حضريــة 
مبنيــة علــى الأهــداف المشــتركة للسياســات وتنفيذهــا 
الفاعــل، وتخصيــص المــوارد لتنفيــذ السياســات الحضريــة. 
يمكــن اعتبــار مســتوى توافــق الاســتعراضات الوطنيــة مــع 
ــددة  ــة متع ــة الحوكم ــة أنظم ــًا لفعالي ــة مقياس ــك المحلي تل

المســتويات فــي الدولــة.31
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الشكل 4. التكامل بين االستعراض الطوعي الوطني والمحلي – المصدر: االستعراض الطوعي الوطني الثاني لألردن.

دول  بيــن  رائــداً  األردن  يعتبــر 

تمتــع  ضمــان  فــي  المنطقــة 

جميــع أفــراد المجتمــع بأنمــاط 

حيــاة صحيــة وتلبيــة احتياجاتهــم 

الصحيــة.
بيــن  مــا  مشــتركة  تحديــات 

المســتوى المحلــي فــي عمــان 

والمســتوى الوطنــي فيمــا يتعلــق 

البطالــة  معــدل  بلــغ  بالبطالــة. 

الوطنــي ۲۳٫2% عــام ۲۰۲۰. وبلــغ 

ــام  ــان ع ــي عّم ــة ف ــدل البطال مع

.%19٫8  2019

بيــن  مــا  مشــتركة  تحديــات 

المســتوى المحلــي فــي عمــان 

والمســتوى الوطنــي فيمــا يتعلــق 

البطالــة  معــدل  بلــغ  بالبطالــة. 

الوطنــي ۲۳٫2% عــام 2020. وبلــغ 

ــام  ــان ع ــي عّم ــة ف ــدل البطال مع

.%19٫8  ۲۰۱۹

العمــل  خطــة  عّمــان  طــورت 

فــي  المناخــي  التغيــر  مواجهــة 

عّمــان وخطــة عمــل عّمــان مدينــة 

التحــول  هــذا  وربــط  خضــراء، 

بتعزيــز مرونــة المدينــة وجعلهــا 

محايــدة كربونيــاً بحلــول عــام 2050.

ينعكــس االلتــزام بالتصــدي لتغيــر 

ــي  ــتوى الوطن ــىل المس ــاخ ع المن

فــي الخطــة التنفيذيــة الوطنيــة 

للنمــو األخضــر فــي األردن 2021 - 

ــع  ــان، م ــتوى عّم ــىل مس ۲۰۲5 وع

تطويــر خطــة عمــل عمــان مدينــة 

ــراء. خض

توفــر عّمــان خدمــات الصــرف 

الصحــي المــدارة بشــكل آمــن 

ــة  ــة العام ــق الصح ــك مراف وكذل

إىل  باإلضافــة  للمواطنيــن، 

خدمــات ميــاه الشــرب اآلمنــة 

ســكانها. مــن   %۱۰۰ لنســبة 

إطــالق نظــام حافــالت النقــل الســريع 

ــل  ــام 2021 لتقلي ــان ع ــي عّم )BRT( ف
ــتخدام  ــادة اس ــروري وزي ــام الم االزدح

وســائل النقــل العــام.

األماكــن  لتطويــر  األولويــة  إعطــاء 

حديقــة  مثــل  بمشــاريع  العامــة 

ــان.  ــي عّم ــي ف ــد هللا الثان ــك عب المل

هــذه واحــدة مــن أكبــر المنتزهــات 

صديقــة لتكــون  المصممــة 

لألســرة وخاليــة مــن الســيارات 

ذوي  لألشــخاص  ومتاحــة 

اإلعاقــة.

جهــود أمانــة عّمــان الكبــرى  

الصلبــة  النفايــات  إدارة  فــي 

مــن حيــث التجميــع والتخلص

مشــروع  مالحظــة  مــع  النهائــي، 

فــي  طاقــة  إىل  النفايــات  تحويــل 

مكــب الغبــاوي بإنتــاج 4٫8 ميجــاواط 

النفايــات. مــن  الكهربــاء  مــن 
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1-٤ الهيكل
يتألــف الاســتعراض الطوعــي المحلــي مــن ثلاثــة فصــول: 
ــي  ــياق الجغراف ــول الس ــة ح ــو مقدم ــل الأول؛ وه الفص
ــان،  والاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي والإداري لعّم
ــتدامة  ــة المس ــة التنمي ــة بخط ــزام المدين ــن الت ــلاً ع فض
لعــام 2030 والتقــدم فــي جهــود توطيــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة حتــى الآن. 

ــة  ــية لأمان ــادرات الرئيس ــى المب ــوء عل ــلط الض ــا يس كم
ــان الكبــرى والإنجــازات فــي تعميــم أهــداف التنميــة  عّم
ــة. كمــا تضمــن الفصــل  المســتدامة فــي سياســات الأمان
الطوعــي  الاســتعراض  إعــداد  منهجيــة  عــن  شــرحا 
ــى التكامــل  ــي، واختتــم الفصــل بإلقــاء الضــوء عل المحل
ــتعراض  ــي والاس ــي الوطن ــتعراض الطوع ــن الاس ــا بي م

ــي. ــي المحل الطوع

يناقــش الفصــل الثانــي أداء عّمــان نحــو تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة 3 و 7 و 9 و 11 و 13 و 17 فيمــا يتعلــق 
بالغايــات والمؤشــرات الخاصــة بهــا. حيــث ركــز الفصــل 
كذلــك فــي عــدة مواضــع علــى حالــة الفئــات الأكثــر 
تأثــرًا، بمــا فــي ذلــك اللاجئيــن والنســاء. وهــو مقســم إلــى 
ســتة أقســام، حيــث يتنــاول كل قســم هدفــًا مــن أهــداف 

التنميــة المســتدامة. 

يبــدأ كل قســم بتســليط الضــوء علــى البيانــات الرئيســية 
المشــار إليهــا فــي القســم الفرعــي وســرد المشــكلات 
للهــدف  تفصيليــة  مراجعــة  ذلــك  يتبــع  الرئيســية. 
أهــداف  مــع  تماشــيه  المدينــة ومــدى  أداء  ومناقشــة 
ــول  ــدروس ح ــم ب ــتدامة، ويختت ــة المس ــات التنمي وغاي

والممارســات.  السياســات 

البيانــات،  إلــى  بالوصــول  المتعلقــة  للتحديــات  نظــرًا 
يتضمــن الفصــل إشــارات إلــى المؤشــرات علــى المســتوى 
الوطنــي المســتخدمة كمؤشــرات بديلــة لمراجعــة أهداف 
التنميــة المســتدامة. تختتــم الفقــرة الخاصــة بــكل هــدف 
ــق  ــي يتعل ــم فرع ــتدامة بقس ــة المس ــداف التنمي ــن أه م
بالآثــار المترتبــة علــى السياســة والممارســة المتبعــة، 
حيــث تتــم مناقشــة العوائــق التــي تقــف أمــام إجــراءات 
توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة وإمكانية التحســين، 

مــن بيــن نقــاط أخــرى.

يناقــش الفصــل الثالــث تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 علــى التنمية 
فــي كل مــن عّمــان والأردن. كمــا يعــرض أبــرز الرســائل التــي 
ــا ــة فيم ــي، خاص ــي المحل ــتعراض الطوع ــذا الاس ــا ه تضمنه

1
السياق

 فصل

الشكل 5 ٜ أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى )المصدر: أمانة عمان الكبرى، 2022( 
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1
السياق العام

 فصل

يتعلــق بكيفيــة تعزيــز جهــود تعميــم أهــداف وقيــم خطــة 
عــام 2030 فــي عّمان ضمــن عمليات الأمانة وفــي التخطيط، 
وذلــك مــن خــلال وضــع السياســات المســتندة إلــى الأدلــة، 

المصلحــة  أصحــاب  مــع  المتنوعــة  الشــراكات  وتمكيــن 
ــان  ــدأ الإنس ــزام بمب ــك الالت ــات وكذل ــف القطاع ــي مختل ف
أولاًً، لتســريع عمليــة تحــول عمــان إلــى مدينــة مســتدامة.

الشكل 5 ٜ أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى )المصدر: أمانة عمان الكبرى، 2022( 
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الفصل الثاني:
ــرز  التقــدم المح

فــي عّمــان 
علــى صعيــد 

ــة  أهــداف التنمي
مة لمســتدا ا
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2-1 الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: 
الصحة الجيدة والرفاه

32  الصحة الجيدة والرفاه، األمم المتحدة. )2020(

33  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )2022( ص 106.

34  خطة عمل لمواجهة تغير المناخ – خطة مناخ عّمان )رؤية عّمان 2050(، وزارة البيئة وأمانة عّمان الكبرى. )2019(

35  تعزيز تنافسية قطاع الصحة في األردن، منتدى االستراتيجيات األردني )2020(.

36  ساعد األردن، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في األردن.

37  التكلفة واألثر المالي لتوسيع برنامج التأمين المدني ليشمل األردنيين المستضعفين والالجئين السوريين،

يونيسف األردن )2017(، ص 15-14.

ــاط  ــع بأنم ــع الجمي ــان تمت "ضم
عيــش صحيــة وبالرفاهيــة فــي 

جميــع األعمــار"

2-1-1 أبرز النقاط

ــن  ــي م ــق أساس ــو ح ــة ه ــاة صحي ــى حي ــول عل الحص
حقــوق الإنســان ومؤشــر رئيســي للتنميــة المســتدامة.32 
فــي عّمــان، كمــا هــو الحــال فــي الأردن بشــكل عــام، يتم 
ــات  ــة والخدم ــة الصحي ــة للرعاي ــة التحتي ــر البني توفي
مــن قبــل مجموعــة متنوعــة مــن المؤسســات، بمــا فــي 
ــور  ــاص. تتمح ــام والخ ــن الع ــات القطاعي ــك مؤسس ذل
ــاء  ــول أحي ــان ح ــي عّم ــة ف ــات الصحي ــة الخدم تغطي
مختــارة، ويمكــن لـــ ٤7.3٪ مــن ســكان المدينــة الوصــول 

العامــة  الصحــة  ومراكــز  العامــة  المستشــفيات  إلــى 
ــى الأقــدام33.  ــى بعــد 15 دقيقــة ســيرًا عل الواقعــة عل

فــي عــام 2015، كان ٤1.2٪ فقــط مــن ســكان عّمــان لديهــم 
تأميــن صحــي.3٤ بينمــا يدفــع الأردنيــون غيــر المؤمنيــن 
صحيــًا أســعارًا مدعومــة )20٪ مــن التكلفــة( لبعــض 
الخدمــات المختــارة للمرضــى الذيــن تتــم معالجتهــم 
داخــل أو خــارج مرافــق وزارة الصحــة، أو يدفعــون 

ــة.35  ــق الخاص ــي المراف ــة ف ــة الكامل التكلف

يتــم تقديــم خدمــات الرعايــة الصحية الأوليــة والثانوية 
ــان  للاجئيــن الســوريين المســجلين والمقيميــن فــي عّم
بنفــس تســعيرة المواطــن غيــر المؤمــن صحيــًا فــي 
مراكــز الصحــة العامــة والمستشــفيات الحكوميــة.36 
يحصــل الأفــراد المصنفــون ضمــن الطبقــات الفقيــرة 
ــة  ــى خدمــات صحي ــال دون ســن 6 ســنوات عل والأطف

ــة.37  ــق وزارة الصح ــي مراف ــة ف مجاني
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فيمــا يتعلــق بالأمــراض المعدية، يشــير الاســتعراض أدناه 
الــى إرتفــاع معــدل حــدوث جــدري المــاء والســل الرئــوي. 
ــة، تجــدر الإشــارة  ــر المعدي ــق بالأمــراض غي ــا يتعل وفيم
إلــى أن عّمــان تعتبــر مدينــة عاليــة التلــوث، حيــث تشــكل 
الملوثــات الناتجــة مــن حركــة المــرور علــى الطرقــات مــا 
نســبته 90٪ مــن ملوثــات الهــواء الجــوي. يمكــن أن يكــون 
لهــذا آثــار كبيــرة علــى صحــة ســكان المدينــة وقــد يســبب 

أمــراض فــي الجهــاز التنفســي. 

ــم خــلال جائحــة كوفيــد-19  ــك، فقــد ت ــى ذل بالإضافــة إل
ــة  ــة الصحي ــة للرعاي ــة التحتي ــى البني ــد الوصــول إل تقيي
ــرات  ــان )انظــر الفصــل 3 حــول تأثي والخدمــات فــي عّم
والمــاء  الهــواء  تلــوث  ويشــكل  كوفيــد-19(.  جائحــة 
الإنســان  صحــة  علــى  كبيــرًا  خطــرًا  أيضــًا  والتربــة 
ورفاهــه، وكلاهمــا يزيــد الضغــط علــى نظــام الرعايــة 

الصحيــة المنهــك أصــلاً داخــل المدينــة. 

يتعلــق  فيمــا  أخــرى  تحديــات  المدينــة  تواجــه  وكمــا 
العقليــة،  الصحــة  وأمــراض  المعديــة  غيــر  بالأمــراض 
والقــدرة علــى الوصــول إلــى البيانــات وتوافرهــا، لا ســيما 

فيمــا يتعلــق بالبيانــات المصنفــة حســب الجنــس.

38  التقرير الوطني لوفيات الرضع في األردن 2020، وزارة الصحة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2020(.

39  رعاية صحية عالية الجودة، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2022(.

40  التقرير الوطني لوفيات الرضع في األردن 2020، وزارة الصحة والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )2020(.

2-1-2 مراجعة الغاية

2-1-2-1 المعايير المحلية لصحة الأم

الغاية 3-1: خفض النسبة العالمية للوفيات 

النفاسية إىل أقل من 70 حالة لكل 100,000 من 

المواليد األحياء بحلول عام 2030

اعتبــارًا مــن عــام 2020، بلــغ عــدد الوفيــات بيــن الأمهــات 
نتيجــة لمضاعفــات الحمــل والــولادة فــي عّمــان 30.9 مــن 
أصــل 100,000 ولادة حيــة. ولكــن لا توجــد بيانــات دقيقــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــع.38 وعل ــات الرض ــدد وفي ــن ع ــة ع متاح
ذلــك، فإنــه كان هنــاك تقــدم كبيــر علــى المســتوى الوطنــي 
فــي الحــد مــن وفيــات الأمهــات نتيجــة لمضاعفــات 
الحمــل والــولادة بســبب توســيع وتحســين البنيــة التحتية 
ــل نظــام  ــم رصدهــا مــن قب ــي يت ــة، والت ــة الصحي للرعاي
مراقبــة وفيــات الأمهــات نتيجــة لمضاعفــات الحمــل 
والــولادة فــي الأردن والاســتجابة لهــا، والــذي تــم إطلاقــه 

ــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة.39  بالتعــاون مــع الوكال

يســاعد هــذا النظــام الجديــد الخــاص بجمــع البيانــات 
وإدارتهــا علــى تحديــد الأســباب الجذريــة لحــالات وفيات 
الأمهــات نتيجــة لمضاعفــات الحمــل والــولادة وتنفيــذ 
التدخــلات المطلوبــة ورصــد فاعليتهــا )تتــم مناقشــة 
التعــاون بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه فــي القســم الخــاص 

ــتدامة(.  ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــدف 17 م باله

وبحســب التقريــر الوطنــي الأردنــي لوفيــات الأمهــات 
ــي عــدد  ــغ إجمال ــولادة، بل نتيجــة لمضاعفــات الحمــل وال
ــودًا،  ــدد 176,557 مول ــام 2020 ع ــي ع ــاء ف ــد الأحي الموالي
وبلــغ معــدل وفيــات الأمهــات نتيجــة لمضاعفــات الحمــل 
والــولادة فــي الأردن 38.5 حالــة لــكل 100 ألــف ولادة. أكثــر 

مــن نصــف وفيــات الأمهــات وقعــت فــي عّمــان.٤0



مدينة عّمان | 31

2-1-2-2 وفيات المواليد وصحة الأطفال

الغاية 3-2: بحلول عام 2030، إنهاء وفيات 

المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي 

يمكن تفاديها، بسعي جميع البلدان إىل بلوغ 

هدف خفض وفيات المواليد عىل األقل  إىل 12 

حالة وفاة لكل 1000 مولود حي ، وخفض وفيات 

األطفال دون سن الخامسة إىل 25حالة وفاة عىل 

األقل  لكل 1000 مولود حي.

أصبــح التحصيــن الروتينــي فــي الأردن إلزامّيــًا منــذ 
إدخــال البرنامــج الوطنــي الموســع للتحصيــن، بقيــادة 
ــكل طفــل - بغــض النظــر عــن جنســيته  وزارة الصحــة. ل
ــز  ــي أي مرك ــة ف ــات المجاني ــي التطعيم ــي تلق ــق ف - الح
ــوزارة. حيــث يشــمل الدعــم المقــدم مــن  ــع لل صحــي تاب
منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( توفيــر 
العديــد مــن التطعيمــات والإمــدادات الصحيــة ومعــدات 

41  التحصينات الروتينية لألطفال، اليونيسف )2022(.

42  التقرير اإلحصائي لوزارة الصحة )2021(.

ــة، فضــلاً عــن المســاعدة  ــرة الفني ــد والخب سلســلة التبري
فــي الوصــول إلــى المناطــق التــي يصعــب الوصــول إليهــا 

والمجتمعــات الضعيفــة.

ــي  ــي الأردن )95٪( ف ــع ف ــم المرتف ــدل التطعي ــاهم مع س
انخفــاض معــدل الوفيــات وانخفــاض معــدلات الأمــراض 
التــي يمكــن الوقايــة منهــا بالتطعيمــات.٤1 وفقــًا لبيانــات 
ــدل  ــام 2020، كان مع ــي ع ــي، ف ــري العالم ــد الحض المرص
وفيــات الأطفــال دون ســن الخامســة فــي عّمــان؛ 16 
لــكل 1000 مــن الســكان )الشــكل 6(، فــي حيــن أن الغالبيــة 
ــن  ــراف مختصي ــت إش ــت تح ــولادات تم ــن ال ــى م العظم
مهــرة، وكانــت نســبة تلــك الــولادات التــي تحــت اشــراف 

ــي ٤2.2020 ــالات ف ــن الح ــص 99.7٪ م مخت

ــن  ــال دون س ــن للأطف ــدل التحصي ــات أن مع ــر البيان تظه
الخامســة 8٤.٤٪ بينمــا كان انتشــار ســوء التغذيــة 2٪ فقط.

أغادير )المغرب(

دوشانبي )طاجيكستان(

خاركيف )أوكرانيا(

كاتوفيتشي )بولندا(

بوبال )الهند(

عّمان )األردن(

ألماتي )كازاخستان(

بلغراد )صربيا(

بوالوايو )زمبابوي(

بيشكيك )قيرغيزستان(

تبليسي )جورجيا(

لفيف )أوكرانيا(

بودغوريتشا )الجبل األسود(

غرودنو )بيالروسيا(

مدريد )اسبانيا(  

موتاسا )زمبابوي(

كمباال )أوغندا(

ماسيرو )ليسوتو(

معدالت الوفيات لألطفال تحت سن الخامسة، 2020

020406080100120

الشكل 6: معدالت الوفيات لألطفال تحت سن الخامسة، )2019( - المصدر: المرصد الحضري العالمي، موئل األمم المتحدة
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2-1-2-3 الأمراض المعدية

الغاية 3-3: بحلول عام 2030، القضاء عىل 

أوبئة نقص المناعة المكتسبة والسل والمالريا 

واألمراض المدارية المهملة ومكافحة إلتهاب 

الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه 

واألمراض المعدية األخرى.

تتوفــر بيانــات محــدودة للإبــلاغ بشــكل دقيــق عــن 
ــكان  ــة الس ــى صح ــة عل ــراض المعدي ــر الأم ــة تأثي كيفي
فــي عّمــان. ومــع ذلــك، فانــه وفقــًا لــوزارة الصحــة، فقــد 
بلــغ متوســط   العمــر المتوقــع فــي المدينــة فــي عــام 2020 

ــًا.٤3  ــي 73.3 عام حوال

ــرض  ــة بم ــالات الإصاب ــوزارة أن ح ــات ال ــر بيان ــا تظه كم
ــان قــد زادت بشــكل طفيــف فــي  ــوي فــي عّم الســل الرئ
ــمة  ــف نس ــكل 100 أل ــة ل ــن 220 حال ــرة، م ــنوات الأخي الس
ــة فــي عــام 2019، فــي حيــن  فــي عــام 2016 إلــى 257 حال
بلغــت حــالات الإصابــة بالجــدري المائــي 6.211 حالــة لــكل 
100 ألــف نســمة فــي عــام 2018 وانخفضــت إلــى 3.515 

ــة فــي عــام 2019. حال

لمكافحــة  المشــترك  المتحــدة  الأمــم  لبرنامــج  وفقــًا 
الإيــدز، فــي عــام 2020، كان هنــاك 390 شــخصًا مصابــًا 
وكان  الأردن.  فــي  البشــرية  المناعــة  نقــص  بفيــروس 
معظمهــم مــن الرجــال والنســاء الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
ــر عــادة  ــة تعتب ــًا، وهــي مجموعــة عمري ــن 25 و٤9 عام بي
عاليــة الخطــورة بيــن مجموعــات فيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية. ولكــن تــم الإبــلاغ عــن أقــل مــن 100 حالــة وفــاة 
ــر بالذكــر أن  بســبب الإيــدز فــي نفــس العــام. مــن الجدي
ــًا لفيــروس نقــص المناعــة  الحكومــة توفــر علاجــًا مجانّي
ــر  ــي نش ــات ف ــه تحدي ــا تواج ــي الأردن، لكنه ــرية ف البش

ــروس.  ــرض للفي ــل التع ــي قب ــلاج الوقائ الع

43  التقرير اإلحصائي لوزارة الصحة )2022(.

44  برنامج فيروس نقص المناعة البشرية العالمي، منظمة الصحة العالمية )2021(.

45  البيانات النوعية األولية التي تم جمعها من المستفيدين من برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس

نقص المناعة البشــرية / اإليدز خالل المشــاورات للفصل الفرعي للهدف 3 من أهداف التنمية المســتدامة 

)مارس 2022(.
46  األمراض غير المعدية المسببة للوفاة في األردن، وزارة الصحة ومركز الدراسات االستراتيجية )2019(.

برنامــج الوقايــة مــن التعــرض المســبق يتضمــن مجموعــة 
تدابيــر وقائيــة يســتخدم فيهــا المرضــى غيــر المصابيــن 
المضــادة  الأدويــة  البشــرية  المناعــة  نقــص  بفيــروس 
للفيــروس لتقليــل خطــر الإصابــة بفيــروس نقــص المناعة 

البشــرية.٤٤٤5

2-1-2-٤ الأمــراض غيــر المعدية وعوامل 
الخطر الرئيسية

الغاية 3-4: بحلول عام 2030، خفض معدل 

الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير 

المعدية بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج 

وتعزيز الصحة العقلية والرفاه.

ــب  ــراض القل ــك أم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــر المعدي ــراض غي الأم
وأمــراض  والســكري  والســرطان  الدمويــة  والأوعيــة 
الرئيســي  الســبب  هــي  المزمنــة،  التنفســي  الجهــاز 
مــن  الأردن، وتشــكل ٪78  فــي  والوفيــات  للاعتــلالات 
إجمالــي الوفيات.٤6يعتبــر تدخيــن الســجائر العاديــة او 
الالكترونيــة أحــد عوامــل الخطــر الرئيســية للأمــراض 

غيــر المعديــة فــي الأردن.

غيــر  الحيــاة  نمــط  عــادات  بســبب  الأمــر  ويتفاقــم 
الصحيــة، بمــا فــي ذلــك انخفــاض مســتوى اســتهلاك 
الفواكــه والخضــروات والنشــاط البدنــي غيــر الكافــي.

وفقــًا لبحــث أجرتــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة 
فــي عــام 2019، فقــد تــم الإبــلاغ عــن ارتفــاع ضغــط 
الــدم مــن قبــل 22٪ مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع، 
ــكري  ــرض الس ــبة 17.7٪، وم ــترول بنس ــاع الكوليس وارتف
بنســبة 20٪ مــن المشــاركين الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن ٤5 و69 عامــًا، كمــا بلــغ معــدل انتشــار الاكتئــاب 
ــق 1،  ــر الملح ــتطلاع 18٪ )انظ ــي الاس ــاركين ف ــن المش بي
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الملحــق الإحصائــي(. وعليــه فــإن التواصــل الفعال بشــأن 
الصحــة مهــم لصنــع قــرارات مســتنيرة وتقديــم الرعايــة 

ــض.٤7  ــى المري ــز عل ــي ترك الت

كمــا أن مدينــة عّمــان هــي عضــو فــي مبــادرة المــدن 
الصحيــة العالميــة، التــي تركــز علــى تعزيــز تطبيــق منــع 
التدخيــن ضمــن المبانــي العامــة ووســائل النقــل العــام.٤8 
مــن المؤكــد أن عّمــان تحتــاج الــى حمــلات التواصــل 
والمتســقة  والموجهــة  الجيــدة  المجتمعيــة  والتوعيــة 
بشــأن عــدد مــن القضايــا المتعلقــة بصحــة الســكان، مثــل 
ــاط  ــة وأنم ــة المتوازن ــة الغذائي ــغ والأنظم ــتهلاك التب اس

ــكل 7(. ــة )الش ــة العقلي ــطة والصح ــاة النش الحي

ــدم شــائع نســبّيًا بيــن النســاء مــن عمــر 15  ــر ال ــر فق يعتب
الــى  ٤9 عامــا والأطفــال بيــن 6 إلــى 59 شــهرًا فــي عمــان، 
ــى  ــال عل ــى 29.5٪ و 3٤.2٪ مــن النســاء والأطف ــر عل ويؤث
ــدم  ــر ال ــار فق ــي انتش ــح ف ــدرج واض ــاك ت ــي.٤9 هن التوال
لــدى كل مــن النســاء والأطفــال بحســب الحالة المعيشــية. 
فالنســاء الأكثــر فقــرًا هــم أقــل فرصــة لإجــراء فحوصــات 
ســرطان الثــدي ومســحة عنــق الرحــم مقارنــة بنظيراتهــن 
ــه لا توجــد  ــك، فان ــة. ومــع ذل ــدرة المالي ممــن يملكــن الق
علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن احتماليــة الإصابــة 
بالســمنة ومعــدل الثــروة، فالنســاء فــي عّمــان لديهــن 
أدنــى نســبة انتشــار للســمنة بيــن جميــع المحافظــات فــي 

ــلاد )٪26.5(.50  الب

واســتطلاع صحــة  الســكاني  الاســتطلاع  كمــا كشــف 
مــن  عــدد  عــن   51  18-2017 عــام  الأردن  فــي  الأســرة 
حيــث  بالجنــس،  يتعلــق  فيمــا  المختلفــة  الاتجاهــات 
ــى  كانــت 16٪ مــن حــالات المرضــى الذكــور المدخليــن ال
الانــاث  المرضــى  حــالات  مــن   ٪7 مقابــل  المستشــفى 
المدخليــن الــى المستشــفى هــي مرتبطــة بأمــراض القلب، 
فــي حيــن أن 12٪ مــن حــالات المرضــى الذكــور المدخليــن 
المرضــى  حــالات  مــن   ٪7 مقابــل  المستشــفى  الــى 

47  دور مصادر المعلومات في بناء الوعي الصحي - دراسة السلوك في عّمان، األردن، الصامدي، بقاعين، وآخرون. )2018(.

48  شراكة من أجل مدن صحية.

49  تحليل اإلنصاف في استخدام المرافق الصحية واإلنفاق عىل الصحة في األردن، صندوق األمم المتحدة للطفولة 

.)2016( Think Wellو
50  المرجع نفسه.

.)2019(،ICF 51  استطالع السكان وصحة األسرة في األردن 2017-2018، دائرة اإلحصاءات العامة و

الإنــاث المدخليــن الــى المستشــفى مرتبطــة بحــوادث 
ــبته )٪27(  ــا نس ــولادة م ــل وال ــكل الحم ــات. وش أو إصاب
ورعايــة الأطفــال حديثــي الــولادة أو الأطفــال عامــة مــا 
نســبته )11٪( مــن الأســباب الأكثــر شــيوعًا لتلقــي النســاء 

الرعايــة داخــل المستشــفيات.

يعتبــر التواصــل الصحــي الفعــال بخصــوص القضايــا 
وتنظيــم  والإنجابيــة  الجنســية  بالصحــة  المتعلقــة 
ــرة  ــبة الكبي ــى النس ــرًا إل ــاص نظ ــكل خ ــم بش ــرة مه الأس

الشــكل 7. نســبة المدخنين واألشــخاص ذوي الوزن الزائد، 

المصــدر: الوكالــة األمريكيــة للتنمية الدولية، 2019

٪41

مدخني التبغ الحاليين

التعرض غير المباشر لدخان التبغ

ال يستهلك الفواكه والخضروات الطازجة يومياً

وزن زائد

المستخدمين الحاليين 

للسجائر اإللكترونية

9.2٪

79٪

%٨٤

%٦٠
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ــان.52 وقــد أظهــرت الأبحــاث التــي  مــن الشــباب فــي عّم
ــداد  ــلال اع ــن الأردن خ ــة م ــزاء مختلف ــي أج ــت ف ُأجري
موجــز السياســات حــول زيــادة الوعــي بالصحة الجنســية 
والإنجابيــة فــي الدولــة،53 العديــد مــن العوائــق التــي 
ــول  ــواء للحص ــات، س ــى الخدم ــول إل ــول دون الوص تح
ــد مــن المعلومــات أو لتلقــي  ــة أو مزي ــى وســائل وقاي عل
العــلاج. حيــث يفتقــر الشــباب إلــى المعرفــة الكافيــة بــكل 
ــي  ــة تلق ــة وكيفي ــية والإنجابي ــة الجنس ــور الصح ــن أم م

ــوص. ــذا الخص ــة به ــة المطلوب الرعاي

تعيــق  التــي  العيــب  ثقافــة  بســبب  الأمــر  ويتفاقــم 
الشــباب بشــكل أكبــر عــن طلــب الرعايــة، وتزيــد مــن 
التحديــات المتعلقــة بالتواصــل بيــن مقدمــي الرعايــة 
الصحيــة والمرضــى. كمــا أن الاختلافــات حســب الجنــس 
التقليديــة  الأعــراف  بيــن  الصــراع  مــن  نوعــًا  تظهــر 

52  تقدير عدد السكان لعام 2020 وبعض البيانات المختارة، دائرة اإلحصاءات العامة، )2020(.

53  رفع وعي المجتمع حول الصحة الجنسية واإلنجابية في األردن، منظمة البحث العلمي الهولندية )2020(.

54    انظر الملحق رقم 1، الملحق االحصائي

55  ملفات حول الصحة النفسية في التنمية: المملكة األردنية الهاشمية، منظمة الصحة العالمية )2013(.

والتوقعــات الاجتماعيــة المتغيــرة. وقــد ذكــر المشــاركون 
الأردنييــن  مــن  أعــلاه  اليــه  المشــار  الاســتطلاع  فــي 
والســوريين، وجــود حاجــة إلــى مــوارد تثقيفيــة متنوعــة 

بهــذا الخصــوص.

تعتبــر معــدلات الانتحــار فــي عمــان، مقارنــة بالمــدن 
ــة  ــكل 100،000 حال ــّدًا )1.6 ل ــة ج ــم، قليل ــي العال ــرى ف الأخ
وفــاة فــي عــام 2019 - انظــر الشــكل 8( ،5٤ "خطوتنــا" 
هــي جمعيــة للأفــراد الذيــن يعانــون مــن مشــاكل صحيــة 
عقليــة، تــم تأسيســها فــي الأردن مــن قبــل مجموعــة مــن 
ــي  ــن ف ــية والعاملي ــة النفس ــات الصح ــتخدمي خدم مس
هــذا القطــاع ومنظمــة الصحــة العالميــة ووزارات الصحــة 
والتنميــة الاجتماعيــة. وقــد بــدأت الجمعيــة بالتعــاون 
مــع أمانــة عّمــان الكبــرى وأنشــأت مركــزًا مجتمعّيــًا يعــزز 
ــية.55 ــة النفس ــات الصح ــتخدمي خدم ــن مس ــل بي التكام

ألماتي )كازاخستان(

بوبال )الهند(

تبليسي )جورجيا(

أغادير )المغرب(

بودغوريتشا )الجبل األسود(

مجلس مدينة بوالوايو )زمبابوي(

كاتوفيتشي )بولندا(

بيشكيك )قيرغيزستان(

غرودنو )بيالروسيا(

Mutasa RDC )زمبابوي(

بلغراد )صربيا(

مدريد )اسبانيا(

كمباال )أوغندا(

دوشانبي )طاجيكستان(

عّمان )األردن(

لفيف )أوكرانيا(

خاركيف )أوكرانيا(

ماسيرو )ليسوتو(

معدل وفيات االنتحار، 2019

01020304050607080

الشكل 8: معدل الوفيات الناتجة عن االنتحار لعام 2019 - المصدر: المرصد الحضري العالمي، موئل األمم المتحدة، 2022.
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فــي  المــرور  حركــة  ســامة   5-2-1-2
الســكان وصحــة  المــدن 

الغاية 3-6: بحلول عام 2030، خفض عدد 

الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور 

عىل الصعيد العالمي إىل النصف

ــكل  ــة ل ــم 350 مركب ــة، تض ــة بالحرك ــة مليئ ــان مدين عّم
1000 نســمة،56 والمركبــات الخاصــة هــي أكثــر وســائل 
أهــداف  11 مــن  الهــدف  )انظــر قســم  النقــل شــيوعًا 
التنميــة المســتدامة(. لقــد كان هنــاك انخفــاض فــي 
 2٤.٤ مــن  المــرور  بحركــة  المرتبطــة  الوفيــات  عــدد 
ــى ٤.75 فــي  ــكل 100,000 نســمة فــي عــام 2016 إل ــة ل حال
عــام 2019، وذلــك وفقــًا لإطــار الرصــد الحضــري التابــع 

ــي.  ــري العالم ــلمرصد الحض لـ

ووفقــًا للتقريــر الســنوي لعــام 2020 عــن حــوادث المــرور 
الصــادر عــن مديريــة الأمــن العــام للدولــة، فقــد تــم 
ــي  ــي ف ــتوى الوطن ــى المس ــاة عل ــة وف ــجيل ٤61 حال تس
ــام 2019،  ــي ع ــاة ف ــة وف ــة بـــ 6٤3 حال ــام 2020، مقارن ع
بانخفــاض يزيــد عــن 28٪. علــى الصعيــد الوطنــي. وقــد 
كانــت 35٪ مــن جميــع الحــوادث المميتــة فــي عــام 2020 

تتعلــق بالمشــاة، و 29٪ بالســائقين، و 36٪ بالــركاب.57

فــي  قيــادة  رخــص  علــى  الحاصليــن  الرجــال  عــدد 
ــم  ــغ عدده ــث يبل ــاء، حي ــن النس ــر م ــر بكثي الأردن أكث
75٤,380. وبالتالــي، فانــه علــى  بـــ  2,053,633 مقارنــة 
المســتوى الوطنــي، قــد تعرضــت امــرأة واحــدة مــن 
كل 1000 امــرأة تحمــل رخصــة قيــادة لحــادث مرتبــط 
1000 رجــل يحملــون  6 مــن كل  بـــ  بإصابــات، مقارنــة 

رخصــة قيــادة.58

56   ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(، ص. 88.

57   حوادث السير في األردن، جوردان تايمز )2021(.

58   المرجع نفسه.

59  انظر الملحق 1، الملحق اإلحصائي.

60   المرجع نفسه.

61   تلوث الهواء المحيط، منظمة الصحة العالمية )2021(.

وآثارهــا  البيئيــة  التحديــات   6-2-1-2
المــدن ســكان  صحــة  علــى 

الغاية 3-9: الحد بشكل كبير من عدد الوفيات 

واألمراض الناجمة عن التعرض المواد الكيميائية 

الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة بحلول عام 

.2030

ــوارد  ــث الم ــم مــن حي ــر دول العال ــن أفق ــر الأردن م يعتب
المائيــة، وتوفــر عّمــان خدمــات الصــرف الصحــي المــدارة 
ــك مرافــق الصحــة العامــة للمواطنيــن  بشــكل آمــن وكذل
)الشــكل 9(.59 وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تحــدث الأمــراض 
الوبائيــة الناتجــة عــن تلــوث الميــاه فــي المدينــة، حيــث 
بلــغ عــدد حــالات الإســهال حوالــي 53,000 فــي عــام 2019 

وحــالات التســمم الغذائــي ٤3٤.60

المؤسســة  جانــب  إلــى  الكبــرى،  عّمــان  أمانــة  تقــوم 
بمراقبــة  الصحــة،  ووزارة  والــدواء  للغــذاء  العامــة 
وفحــص جميــع المــواد الغذائيــة التــي يتــم تداولهــا 

المدينــة. حــدود  داخــل 

علــى الصعيــد العالمــي، تتســبب حركــة المــرور علــى 
الطــرق بتلــوث الهــواء بنســبة تتجــاوز 90٪، ممــا يؤثــر 
علــى صحــة ســكان المناطــق الحضريــة.61 ونظــرًا لأن 
عّمــان مدينــة عاليــة الكثافــة، فــإن ضمــان جــودة الهــواء 
يشــكل تحديــًا كبيــرًا لســكانها. وفــي هــذا الســياق، فانــه 
مــن المهــم الوصــول إلــى البيانــات المتعلقــة بأمــراض 
الجهــاز التنفســي المصنفــة حســب الجنــس والعمــر وشــدة 
الســن  الأطفــال وكبــار  تعتبــر فئتــي  الإصابــة، حيــث 

ــواء.  ــوث اله ــاص لتل ــكل خ ــين بش حساس

وتعمــل عّمــان علــى تقليــل عــدد الوفيــات والأمــراض 
ــوث الهــواء  ــة الخطــرة وتل الناجمــة عــن المــواد الكيماوي
والمــاء والتربــة. وقــد تــم تطويــر اســتراتيجية منعــة 
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ــيما  ــداف، ولا س ــذه الأه ــز ه ــام 2017 لتعزي ــي ع ــان ف عم
مــن خــلال الاســتثمار فــي النقــل العــام الأخضــر )انظــر 
قســم الهــدف 11 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة أدنــاه(. 
يجــري  التــي  لعّمــان،  المناخــي  العمــل  خطــة  وتركــز 
ــة  ــيارات الخاص ــدد الس ــل ع ــى تقلي ــًا، عل ــا حالي تنفيذه
فــي الشــوارع وتشــجيع أســلوب حيــاة صحــي مــن خــلال 
البنيــة التحتيــة الخضــراء والأماكــن العامــة. الهــدف مــن 
ذلــك هــو تحســين الســلامة علــى الطــرق وتقليــل حــوادث 
المــرور وتزويــد المشــاة بأرصفــة آمنــة )انظــر القســم 
الخــاص بالهــدف 13 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
أدنــاه(. كمــا تتضمــن الخطــة حمــلات توعويــة تهــدف 
إلــى تقليــل الاعتمــاد علــى اســتخدام الســيارات الخاصــة 

ــن. ــة المواطني ــز رفاهي وتعزي

62  االستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة في األردن 2015-2019، المجلس األعىل للصحة )2015(.

2-1-2-7 تنميــة البنيــة التحتيــة للرعايــة 
الصحيــة

الغاية 3-ج: زيادة التمويل في قطاع الصحة 

وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع 

وتطويرها وتدريبها واستبقائها في البلدان 

النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمّواً والدول 

الجزرية الصغيرة النامية، زيادة كبيرة

هدفــًا  الشــاملة  الصحيــة  التغطيــة  كانــت  لطالمــا 
ثلاثــة  مــن  لأكثــر  الاردنيــة  للحكومــة  اســتراتيجّيًا 
عقــود.62 وتســعى الحكومــات جاهــدة لتوفيــر الحمايــة 
إمكانيــة  وتوفيــر  الإصابــة  أو  المــرض  الماليــة ضــد 
الحصــول علــى رعايــة صحيــة جيــدة لجميــع الســكان. 

وقــد بلــغ الناتــج المحلــي الإجمالــي لــلأردن حوالــي 
27.٤ مليــار دينــار، أي مــا يعــادل 38.65 مليــار دولار، 
وبلــغ الإنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة للفــرد 255 دينــارًا، 

الشكل 9. نسبة السكان الذين يتمتعون بخدمات مياه الشرب الُمدارة بأمان في مدن مختارة -  المصدر: المرصد الحضري 

العالمي، موئل األمم المتحدة.

نسبة السكان الذين يتمتعون بخدمات مياه الشرب الُمدارة بأمان في مدن مختارة .
100
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ــاق  ــي الإنف ــدر إجمال ــادل 359.8 دولارًا،63 وق ــا يع أي م
الصحــي بنحــو 2.25 مليــار دينــار فــي عــام 2017، أي 
مــن   ٪8.6 يعــادل  مــا  أي  دولار،  مليــار   3.17 حوالــي 

الناتــج المحلــي الإجمالــي.6٤

أن نظــام الرعايــة الصحيــة فــي الأردن يتكــون مــن ثــلاث 
مجموعــات مؤسســية رئيســية: القطــاع العــام والقطــاع 
ــان  ــام؛ ف ــن القطــاع الع ــات المانحــة. ضم الخــاص والجه
الملكيــة  الطبيــة  الخدمــات  ومؤسســة  الصحــة  وزارة 

ــن. ــة للمواطني ــدم الرعاي ــي وتق ــاع الصح ــول القط تم

وتديــر وزارة الصحــة شــبكة رعايــة صحيــة أوليــة 
واســعة النطــاق تضــم حوالــي 2.3 مركــزًا صحّيــًا لــكل 
ــى أقــرب  10,000 نســمة، مــع متوســط   زمــن وصــول إل
مركــز للمريــض حوالــي 30 دقيقــة، ممــا يتيــح ســهولة 
الصحيــة  للرعايــة  التحتيــة  البنيــة  إلــى  الوصــول 

ــكل 10(.65 ــة )الش ــر الدولي ــًا للمعايي ــات وفق والخدم

عّمــان هــي المركز الرئيســي للبنية التحتيــة للرعاية الصحية 
الرعايــة  تتركــز مرافــق  الأردن، حيــث  فــي  والخدمــات 

63  مراجعة اقتصاديات الصحة، حماد وآخرون. )2022(.

64  المرجع نفسه.

65  ملف تعريف النظام الصحي األردني، جامعة فيالدلفيا؛ عجلوني م )2010(.

66  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(.

67  مؤشر السياحة العالجية، السياحة العالجية )2020(.

.)2022( .Hammad et al ،68  مراجعة اقتصاديات الصحة

الصحيــة العامــة والخاصــة فــي منطقتيــن مركزيتيــن فــي 
ــي وزهــران )شــكل 11(.  ــة وهمــا: العبدل المدين

علــى مســتوى المدينــة، فــإن ٤7.3٪ من ســكان أمانــة عّمان 
ــة  ــى المستشــفيات الحكومي ــم الوصــول إل ــرى يمكنه الكب
والمراكــز الصحيــة الحكوميــة علــى بعــد 15 دقيقــة ســيرًا 
ــلال30  ــول خ ــن لـــ 86.9٪ الوص ــا يمك ــدام، بينم ــى الأق عل

دقيقــة ســيرًا علــى الأقــدام.66

عّمــان  لمدينــة  الحضــري  المرصــد  لبيانــات  وفقــًا 
)المجلــس الدولــي لبيانــات المدينــة( مــن عــام 2019، 
ــص  ــا يخ ــان فيم ــي عّم ــي ف ــاع الصح ــدرة القط ــإن ق ف
َأِســّرة المستشــفيات لــكل 100,000 نســمة هــي 180 ســرير.

ــة  ــة بتغطي ــرى المتعلق ــرات الأخ ــث المؤش ــن حي ــا م أم
ــكل  ــًا ل ــان 189 طبيب ــة، فيوجــد فــي عّم ــة الصحي الرعاي
ــن  ــر م ــل بكثي ــدد أق ــام 2018، وع ــي ع ــمة ف 100,000 نس
لــكل   ٤.9( التمريــض والتوليــد  العامليــن فــي مجــال 
ــة ممارســين فــي مجــال  ــي عــام 2019، وأربع 100,000( ف
ــام 2020. ــام ع ــًا لأرق ــكل 100,000 وفق ــة ل ــة العقلي الصح

وعلــى مــر الســنين، بــرزت عّمــان كواحــدة مــن أكثــر 
العلاجيــة،  للســياحة  المنطقــة  فــي  الجاذبــة  المواقــع 
حيــث تعمــل عّمــان بشــكل مســتمر علــى تطويــر ســمعتها 
ــودة،  ــة الج ــة عالي ــة الخاص ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ف
للرعايــة  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــًا  معقولــة  وبأســعار 

وخدمــة العمــلاء، إلــى جانــب تكاليــف معقولــة. 

المرتبــة 37 مــن بيــن ٤6 وجهــة  حيــث تحتــل الأردن 
ظبــي  أبــو  جانــب  إلــى  العلاجيــة  للســياحة  عالميــة 
العلاجيــة  الســياحة  لمؤشــر  وفقــًا  ودبــي  والبحريــن 
عــام 2020- 67،2021 وتقــع 36 ٪ مــن العيــادات الخاصــة 
ــة  ــياحة العلاجي ــدّر الس ــث ت ــان، حي ــي عّم ــي الأردن ف ف

لــلأردن ســنوّيًا.68 عائــدات تزيــد عــن مليــار دولار 

الشكل 10: أنواع مرافق الرعاية الصحية في عّمان - المصدر: 

المرصد الحضري العالمي، موئل األمم المتحدة، 2022
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لنظــام  المطلــوب  التحديــث   1-7-2-1-2
الرعايــة الصحيــة تغطيــة 

فــي الأردن، فــان التأميــن الصحــي يتــم تقديمــه عــن 
الملكيــة،  الطبيــة  والخدمــات  الصحــة،  وزارة  طريــق  
والجامعــات، ووكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل 
والمفوضيــة  )الأونــروا(،  الفلســطينيين  اللاجئيــن 
ــن  ــن، والتأمي ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس

الخاصــة.  التأميــن  الحكومــي وشــركات  غيــر 

وبحســب اســتطلاع تعــداد المســاكن والســكان الــذي تــم 
ــم  ــن لديه ــإن 6٤٪ مــن الأردنيي إجــراؤه فــي عــام 2015، ف
نــوع واحــد علــى الأقــل مــن التأميــن الصحي مــن مقدمي 
الرعايــة الصحيــة، و٤.7٪ يتلقــون خدمــات رعايــة صحيــة 

69  تعزيز تنافسية قطاع الصحة في األردن، منتدى االستراتيجي األردني )2020(.

70   ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(، ص 106

71  باإلضافة إىل ذلك، فإن 4٫7% من األردنيين غير مؤمن عليهم لكنهم محميين بموجب مرسوم ملكي يوفر لجميع

األطفال دون سن السادسة خدمات رعاية صحية مجانية في مرافق وزارة الصحة. باإلضافة إىل ذلك، يتم إعفاء 

المواطنين الذين تم تصنيفهم من قبل وزارة التنمية االجتماعية عىل أنهم فقراء من رسوم مستخدمي الرعاية 

الصحية للخدمات المقدمة في مرافق وزارة الصحة. تم توسيع برنامج التأمين المدني ليشمل األردنيين الضعفاء 

والالجئين السوريين، يونيسف األردن )2017(، ص 15-14.

72  تقرير ساعد األردن، المفوضية السامية لشؤون الالجئين

مجانيــة، ممــا يجعــل نســبة التغطيــة الإجماليــة للمؤمنيــن 
صحيــا  مــا نســبته 68.7٪ مــن الأردنييــن.69 وفــي عّمــان، 
فــان  ٤1.2٪ فقــط مــن الســكان هــم مشــمولون بالتأميــن 

الصحــي،70 ممــا يعنــي أن 58.8٪ غيــر مؤمــن عليهــم.71

الخدمــات الصحيــة الحكوميــة يتــم تقديمهــا مــن خــلال 
ــة  ــي تغطــي كاف ــة والمستشــفيات والت ــز الحكومي المراك
المحافظــات. فــي محافظتــي العقبــة والطفيلــة لا يوجــد 
الــى  الوصــول  يمكــن  وانمــا  حكوميــة  مستشــفيات 
الخدمــات الصحيــة الطارئــة مــن خــلال المستشــفيات 
التابعــة للخدمــات الطبيــة الملكيــة فــي هــذه المحافظــات 
)مستشــفى الأميــر هاشــم فــي العقبــة ومستشــفى الأميــر 

ــة72. ــد فــي الطفيل زي

03691215182124

المراكز الصحية في كل منطقة 2022

الشكل 11: المراكز الصحية لكل منطقة - المصدر: المرصد الحضري العالمي، موئل األمم المتحدة، 2022.
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الالجئون والحصول عىل الرعاية الصحية

تلعب الجمعيات الخيرية أو الجهات المانحة الدولية، مثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين واألونروا، دوراً مهّماً في توفير الوصول إىل الرعاية الصحية لألسر الالجئة التي تعيش في األردن. 

حيث تخدم عيادات األونروا أكثر من 1٫1 مليون شخص، أو ما يقرب من 56% من الالجئين الفلسطينيين 

المسجلين في األردن. من خالل 24 مرفق رعاية صحية تابع لألونروا، يتم تقديم أكثر من 1٫9 مليون استشارة 

عامة كل عام، ويتم إجراء أكثر من 67,000 فحص أسنان.73 كما تدعم هذه العيادات أيضاً ما يقرب من 70٫000 

مريض يعانون من أمراض غير معدية، من أهمها مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

73  الصحة في األردن، وكالة الغوث الدولية )بدون تاريخ(

ــة  ــة الصحي ــات الرعاي ــر خدم ــك، تتوف ــى ذل ــة إل بالإضاف
الوقائيــة لــلأم والطفــل، وتنظيــم الأســرة، وبرامــج تغذيــة 
الصحــة  الرضــع والأطفــال مجانــًا فــي مرافــق وزارة 
لجميــع اللاجئيــن باســتخدام شــهادة طلــب لجــوء ســارية 
ــة خدمــات صــادرة مــن  ــع الجنســيات( و/أو بطاق )لجمي
ــجلون  ــوريون المس ــون الس ــة )للاجئ ــل وزارة الداخلي قب
ــة  ــدى إمكاني ــول م ــات ح ــإن البيان ــك، ف ــع ذل ــط(. وم فق
الأساســية  الصحيــة  الرعايــة  إلــى خدمــات  الوصــول 

ــدودة. ــرعيين مح ــر الش ــن غي للمهاجري

كمــا توفــر الحكومــة، بصفتهــا الممــول الرئيســي للرعايــة 
الصحيــة العامــة للمواطنيــن، أســاليب حمايــة صحيــة 
فعالــة للمواطنيــن وتقلــل مــن عــبء تكاليــف الرعايــة 
ــبة  ــة بالنس ــام، وخاص ــكل ع ــكان بش ــى الس ــة عل الصحي

ــرة. ــات الفقي للفئ

ومــع ذلــك، فــإن تلبيــة احتياجــات الرعايــة الصحيــة 
تزايــد  منهــا  لأســباب  الحكومــة،  علــى  أعبــاًء  تشــكل 
الطلــب وعــدم الكفــاءة فــي تقديــم الخدمــات، فضــلاً عــن 

التجزئــة فــي التغطيــة التأمينيــة وأنظمــة الوصــول.

علــى  المترتبــة  الآثــار   3-1-2
السياسة والممارسة

بالغايــات  يتعلــق  فيمــا  عّمــان  أداء  مراجعــة  يوضــح 
ــة المســتدامة  ــواردة فــي الهــدف 3 مــن أهــداف التنمي ال
حــول الحاجــة إلــى مزيــد مــن التحديــث لنظــام الرعايــة 
والتنظيميــة  الماليــة  التحديــات  لمواجهــة  الصحيــة 
ــم  ــي تقدي ــاءة ف ــدم الكف ــى ع ــؤدي إل ــي ت ــة، الت والإداري
الخدمــات. كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى تحــول فــي التركيــز 
ــر  ــل خط ــن عوام ــد م ــراض والح ــن الأم ــة م ــو الوقاي نح
ــة  ــى الصح ــز عل ــد التركي ــة، وبالتحدي ــرض ذات الصل الم
العقليــة، ومراقبــة الرعايــة الصحيــة، والرصــد الفعــال 
وتقييــم تنفيــذ برامــج الرعايــة الصحيــة، وتحديــث نظــام 

ــي.  ــن الصح التأمي

ــم  ــى التنظي ــًا إل ــة أيض ــة الصحي ــر الرعاي ــاج توفي يحت
لضمــان التوزيــع المكانــي المتســاوي للخدمــات ووضــع 
ــى  ــيرًا عل ــة س ــا 30 دقيق ــافة أقصاه ــى مس ــز عل المراك
الضــوء  المراجعــة  تســلط  الســكان.  لجميــع  الأقــدام 
أيضــًا علــى الحاجــة إلــى تقييــم وتحســين الوصــول 
ــات  ــى نظــام الرعايــة الصحيــة لغيــر الأردنييــن والفئ إل
الأكثــر تأثــرًا، بمــا فــي ذلــك اللاجئيــن، ســواء كانــوا 

. مســجلين رســميًا أم لا

أمــا مــن حيــث الوصول إلــى البيانــات وتوافرها، يســلط هذا 
القســم الضــوء علــى الحاجــة إلــى تطويــر نظــام معلومــات 
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وطنــي لتحســين الوصــول إلــى البيانــات الحضريــة حــول 
البنيــة التحتيــة للرعايــة الصحيــة والخدمــات بشــكل عــام.

ــون  ــى تك ــن المرض ــات ع ــى بيان ــة إل ــاك حاج ــا أن هن كم
مصنفــة حســب الجنــس والعمــر وشــدة الإصابــة، مــن أجل 
فهــم كيفيــة تأثيــر الأمــراض المختلفــة على مختلــف فئات 
و أفــراد المجتمــع ودعــم تطويــر حلــول الرعايــة الصحيــة 

المصممــة للمجموعــات المختلفــة. 

ــة  ــة الصحي ــام الرعاي ــى نظ ــط عل ــادة الضغ ــب زي ولتجن
المنهــك فعليــا فــي الأردن، أصبــح مــن المهــم أيضًا تســليط 
ــة مــن  ــى دور التخطيــط الحضــري فــي الوقاي الضــوء عل
الأمــراض مــن خــلال تشــجيع أنمــاط الحيــاة الصحيــة، بمــا 
ــة،  ــى الصحــة العقلي ــز بشــكل خــاص عل ــك التركي فــي ذل
ويشــمل ذلــك: إنشــاء مســاحات عامــة مفتوحــة وخضــراء 
ــة  ــودة البني ــين ج ــراء، وتحس ــة خض ــة تحتي ــة وبني وآمن
ــهيل  ــات وتس ــوب الدراج ــي ورك ــب المش ــة لتناس التحتي

ــا.  الوصــول إليه

كمــا انــه مــن المهــم أيضــًا تنفيــذ حمــلات توعيــة توضــح 
خطــورة اســتهلاك التبــغ بشــكل عــام وضمــن الأماكــن 
المغلقــة بشــكل خــاص، وتعزيــز أنمــاط الحيــاة الصحيــة. 
كمــا يجــب أيضــًا تحســين جــودة الميــاه لأغــراض الوقايــة 

مــن الأمــراض. 

قطــاع  ونمــو  التكنولوجــي  التقــدم  يلعــب  أن  يمكــن 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات )انظــر القســم الخاص 
بالهــدف 9 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لمناقشــة نمــو 
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات( دورًا مهّمــًا 
فــي توفيــر بنيــة تحتيــة للرعايــة الصحيــة تتســم بالمرونــة 
والابتــكار والفعاليــة فــي اســتخدام الطاقــة )انظــر القســم 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن   7 بالهــدف  الخــاص 
لمناقشــة كفــاءة الطاقــة( وخدمــات الرعايــة الصحيــة، 

ــة. ــلات التوعي ــذ حم ــي تنفي وف

الشــكل 12. تعقيــم المرافــق العامــة والفراغــات، ســبتمبر 2020 )المصــدر صفحــة أمانــة عمــان الكبــرى عــىل وســائل التواصــل 

االجتماعــي(
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2-2 الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: 
طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

"ضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة 
ميســورة عــىل خدمــات الطاقــة 

الحديثــة والموثوقــة والمســتدامة"

2-2-1 أبرز النقاط

ــة فــي  ــى طاقــة نظيفــة وبأســعار معقول إن الوصــول إل
ــان مرتبــط بمجموعــة مــن العوامــل، أبرزهــا انتقــال  عّم
البــلاد نحــو اقتصــاد منخفــض الكربــون يمكــن الاعتمــاد 
عليــه، وبأســعار معقولــة، ومســتدام ومكتفــي ذاتّيــًا. 
علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة طــور الأردن 
سياســات وبرامــج ومشــاريع وشــراكات تهــدف إلــى 
الوقــود الأحفــوري، وتحســين كفــاءة  تقليــل واردات 
الطاقــة، وإشــراك مجموعــات مختلفــة مــن أصحــاب 

ــة.  ــذه العملي ــي ه ــة ف المصلح

تلعــب عّمــان دورًا مهّمــًا فــي تنفيــذ هــذه السياســات 
المبتكــرة،  الطاقــة  لبرامــج  وأصبحــت ســاحة اختبــار 
مثــل قانــون تشــجيع الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة 
)قانــون 13 لعــام 2012(، والخطــة الوطنيــة الثانية لترشــيد 

الطاقــة، وخطــة عمــل عمــان مدينــة خضــراء. كمــا عملــت 
التــي وضعهــا  البنــاء  قوانيــن  تنفيــذ  لاختبــار  كمركــز 
ــاء الوطنــي الأردنــي، والخطــوط الإرشــادية  مجلــس البن
لجائــزة الريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة، والمبادئ 
ــس  ــن المجل ــادرة ع ــراء، الص ــي الخض ــة للمبان التوجيهي
ــص  ــدار تراخي ــك لإص ــراء، وكذل ــة الخض ــي للأبني الأردن
البنــاء ووضــع التعليمــات الخاصــة بتنظيــم المناطــق، 
وكلهــا ذات أهميــة حاســمة لتحقيــق أهــداف التنميــة 

ــة. ــتدامة للطاق المس

تشــير مراجعــة تقــدم المدينــة نحــو تحقيــق الغايــات 
التنميــة  أهــداف  مــن  الســابع  الهــدف  فــي  الــواردة 
ــر  ــى أن قطــاع الطاقــة هــو المســاهم الأكب المســتدامة إل
الأردن  مــن  كل  فــي  الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  فــي 
بشــكل عــام وعّمــان بشــكل خــاص، وأن المصــدر الرئيســي 
للانبعاثــات فــي عّمــان هــو اســتخدام الكهربــاء مــن قبــل 
المبانــي التجاريــة والســكنية )انظــر أقســام الهــدف 9 و11 
و13 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لمناقشــة البنيــة 
ــة  ــى حقيق ــير إل ــث يش ــة(. حي ــة المرن ــة الحضري التحتي
أن اســتهلاك الطاقــة الســكنية مــن 200٤ إلــى 201٤ زاد 
بمعــدل 8.5٪ علــى المســتوى الوطنــي، وهــو أكبــر مــن 
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ــلط  ــه يس ــا أن ــي الأردن، كم ــادي ف ــو الاقتص ــرة  النم وتي
الضــوء علــى مــدى اســتثمار المدينــة فــي إنتــاج الطاقــة 
الشمســية، التــي لديهــا القــدرة علــى تعويــض الطلــب 
ــًا  ــة أيض ــش المراجع ــا تناق ــاء. كم ــى الكهرب ــد عل المتزاي
ــة  ــة الحديث ــات الإحصائي ــى البيان ــدود إل ــول المح الوص
معقولــة،  بأســعار  وتوافرهــا  النظيفــة  الطاقــة  حــول 

ــان. ــي عّم ــة ف ــيد الطاق ــو ترش ــرز نح ــدم المح والتق

2-2-2 مراجعة الغاية

2-2-2-1 خدمات طاقة حديثة وموثوقة 
وبأسعار معقولة

الغاية 7-1: ضمان حصول الجميع بتكلفة 

ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة 

والمستدامة بحلول عام 2030.

تحســين  علــى  الأردن  عمــل  الأخيــرة،  الســنوات  فــي 
أمــن الطاقــة مــن خــلال تنويــع مصــادر الطاقــة، وتقليــل 
ــيد  ــتورد، وترش ــوري المس ــود الأحف ــى الوق ــاد عل الاعتم
اســتهلاك الطاقــة، والاســتثمار فــي تطوير مصــادر الطاقة 
ــدادات  ــى إم ــول عل ــان الحص ــددة، لضم ــة والمتج المحلي
ــي  ــا. ف ــول إليه ــع الوص ــتطيع الجمي ــة يس ــة موثوق طاق
ــي مزيــج  الوقــت الحاضــر، يتــم اســتيراد 95٪ مــن إجمال
الطاقــة الأوليــة فــي الأردن، وهــي بشــكل أساســي النفــط 
الخــام والغــاز الطبيعــي، والــذي يســتخدم لتوليــد ٪88 
مــن الكهربــاء فــي البــلاد7٤. ويوضــح الشــكل أدنــاه تكلفــة 

ــكل 13(.75 ــى 2018 )الش ــن 201٤ إل ــتهلكة م ــة المس الطاق

شــركة الكهربــاء الوطنيــة فــي الاردن، هــي شــركة مملوكة 
نقــل  عــن  أساســي  بشــكل  للحكومــة وهــي مســؤولة 
الكهربــاء والتحكــم بهــا، وشــراء الطاقــة وبيعهــا، وتبــادل 

74  طريق األردن نحو التنمية المستدامة، االستعراض الطوعي الوطني األول حول تنفيذ اجندة التنمية 2020، المملكة

األردنية الهاشمية )2017(

75  خطة عمان لمواجهة تغير المناخ )رؤية لعام 2050 عمان(، وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى )2019(.

76  التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية )2020(.

77  آثار إصالح تعرفة الكهرباء الجديدة في األردن )غير منشورة(، اليونيسف وأمانة عمان الكبرى.

78  أرشيف بيانات ممارسة أنشطة األعمال، البنك الدولي )2020(

دائــرة  وبحســب  المجــاورة.76  الــدول  مــع  الكهربــاء 
الموازنــة العامــة، فــإن عجــز الموازنــة العامــة لشــركة 
الكهربــاء الوطنيــة كان يقــدر بنحــو 201 مليــون دينــار فــي 
عــام 2021، ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى ٤09 مليــون دينــار 
فــي عــام 2022، أو 1.2٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. 
ــاد  ــي الازدي ــذ ف ــز آخ ــى أن العج ــر إل ــذا الأم ــص ه ويخل
ــو  ــي النم ــذة ف ــة آخ ــاء الوطني ــركة الكهرب ــون ش وأن دي

ــلأردن(.  ــي ل ــي الإجمال ــج المحل ــن النات )15٪ م

وعلــى الرغــم مــن هــذه التدابيــر والنفقــات، فــإن أســعار 
بالــدول  مقارنــة  مرتفعــة  تعتبــر  الأردن  فــي  الكهربــاء 
المجــاورة.77 حيــث انــه وفقًا للبنــك الدولي، يحتــل الأردن 

ــة مــن حيــث الأســعار.78  ــة 37 مــن بيــن 213 دول المرتب

المنــازل فــي عمــان مــن  الكهربــاء علــى  يتــم توزيــع 
قبــل شــركة الكهربــاء الأردنيــة، التــي تبيــع الكهربــاء 
ــت  ــد أعلن ــة. وق ــا الحكوم ــي تحدده ــات الت ــًا للتعرف وفق
الحكومــة عــن خطــة لتعديــل نظــام تعرفــة الكهربــاء 
الكهربــاء.  قطــاع  فــي  التشــوهات  بعــض  ومعالجــة 
تتضمــن هــذه الخطــة دعــم توفيــر الطاقــة للأســر حســب 
ــة  ــى الطاق ــال  ال ــم الانتق ــة، ودع ــة بالتعرف ــة الخاص الفئ
المتجــددة مــن خــلال الإعفــاءات الضريبيــة والجمركيــة 

الشكل 13. تكلفة الطاقة المستهلكة )2014-2018( - المصدر: 

وزارة الطاقة والموارد المعدنية68 
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لجميــع منتجــات الطاقــة المتجــددة، وإدخــال معــدل 
تعرفــة جديــد فــي الأول مــن أبريــل عــام 79.2022

مــن المتوقــع أن تنخفــض أســعار الكهربــاء للشــركات مــن 
خــلال هــذا التعديــل )خاصــة بالنســبة للصناعــة والزراعــة 
والتجــارة والفنــادق والمستشــفيات الخاصــة والتلفزيــون 
والراديــو( بنســبة 6.6٪. حيــث ســيتم تصنيــف الأســر 
المعيشــية ضمــن فئتيــن: مدعومــة أو غيــر مدعومــة، 
حيــث ان الدعــم يشــمل الأردنييــن والمقيميــن فــي الأردن 
مــن قطــاع غــزة، فــي حيــن أن الفئــة غيــر المدعومــة 

ستشــمل بشــكل أساســي الأجانــب.80

وســيتم دعــم تكاليــف الكهربــاء للأســر الأردنيــة ذات 
الاســتهلاك المنخفــض والمتوســط  ، فــي حين أن متوســط   
ــبة ٪79.81 ــترتفع بنس ــة س ــر المدعوم ــرة غي ــورة الأس فات

يحصــل عــدد كبيــر مــن ســكان عّمــان علــى الكهربــاء 
بالحــد الأدنــى مــن الانقطاعــات الكهربائيــة. وقــد بلــغ 
ــان 1.21  ــي عّم ــة ف متوســط   طــول الانقطاعــات الكهربائي
ســاعة لــكل عميــل ســنوّيًا فــي عــام 2021، فــي حيــن كان 
متوســط   عــدد الانقطاعــات الكهربائيــة لــكل عميــل ســنوّيًا 

ــكل 1٤(.82 ــاعة )الش ــدد 1.23 س ــام 2021 ع ــي ع ف

غالبيــة المناطــق فــي الأردن مغطــاة بشــبكة كهربــاء، 
حيــث تحصــل 99.7٪ مــن الأســر علــى الكهربــاء )الشــكل 

79  تأثير إصالح تعرفة الكهرباء الجديدة في األردن )غير منشور(، اليونيسف وأمانة عمان الكبرى.

80  المرجع نفسه.

81  المرجع نفسه.

المرصد الحضري لمدينة عمان )المجلس الدولي لبيانات المدينة( )2019(.  82

المرجع نفسه.  83

15(.83 فــي عــام 2019، بلــغ إجمالــي اســتخدام الطاقــة 
ــوواط / ســاعة  ــة الســكنية للفــرد 787.8592 كيل الكهربائي

)الشــكل 16(. 

 نسبة السكان الذين يحصلون عىل الكهرباء، 2019

1

00٫511٫522٫533٫544٫5

متوسط طول االنقطاعات الكهربائية لكل عميل في السنة )بالساعات(

متوسط عدد االنقطاعات الكهربائية لكل عميل في السنة )بالساعات(

الشكل 14. نسبة السكان الذين يحصلون عىل الكهرباء )2019( ؛ المصدر: المرصد الحضري لمدينة عّمان )المجلس الدولي 
لبيانات المدينة(75

98.8٪

الشكل 15. النسبة المئوية لسكان المدينة الذين لديهم 

خدمات كهربائية قانونية )2019(؛ المصدر: المرصد الحضري 

لمدينة عمان)المجلس الدولي لبيانات المدينة(. 

الذيــن  المدينــة  لســكان  المئويــة  النســبة 

قانونيــة كهربائيــة  خدمــات  لديهــم 

الشكل 16. إجمالي استخدام الطاقة الكهربائية السكنية للفرد 

الواحد )2019(؛ المصدر: المرصد الحضري لمدينة عمان 

)المجلس الدولي لبيانات المدينة(

إجمالــي اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة الســكنية للفــرد 

الواحــد 

 787٫8592 كيلوواط ساعة في السنة
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الكهربــاء،  إجمالــي  مــن   ٪٤6 حوالــي  الأســر  تســتهلك 
ــاه  ــخ المي ــاري 15٪، وض ــاع التج ــات 22٪، والقط والصناع

 8٤.٪2 الشــوارع  وإنــارة   ،٪15

84  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(.

85  وزارة التخطيط والتعاون الدولي. بلغ متوسط   إنفاق الفرد عىل الكهرباء لدى الالجئين المقيمين في عمان 

4٫83 دينار شهريّاً. إطار تقييم الضعف، العمل ضد الجوع – مفوضية األمم المتحدة )2019(

.)2021( AECOM ،86  خطة عمل عمان مدينة خضراء

.)2021( AECOM ،87   خطة عمل عمان مدينة خضراء

فــي عــام 2016، بلــغ اســتهلاك الطاقــة فــي المبانــي 
مربــع  متــر  لــكل  ســاعة  كيلــوواط   275.82 العامــة 

.)17 )الشــكل 

الحصول عىل الطاقة للفئات األكثر تأثراً والالجئين السوريين

أثرت حالة تدفق الالجئين السوريين عىل إمكانية الوصول إىل البنية التحتية والخدمات العامة في األردن، 

ال سيما في قطاع الطاقة. تعمل الحكومة عىل ضمان المساواة في الحصول عىل الكهرباء للجميع، بما في 

ذلك الفئات األكثر تأثراً والالجئين السوريين، وقد وضعت تدابير للتخفيف من تأثير األزمة. ويشمل ذلك 

توفير الكهرباء بسعر مدعوم، وزيادة الوعي باستهالك الكهرباء، وإدخال آليات موفرة للطاقة ومشاريع طاقة 

متجددة في مخيمات الالجئين السوريين، والتوزيع العادل للكهرباء لالجئين في مخيم األزرق. وكجزء من 

خطة الحكومة لتنظيم تعرفة الكهرباء خالل الثلث األول من عام 2022، سيتم تزويد 26 ألف الجئ سوري 

بالكهرباء بسعر مدعوم لمدة ستة أشهر.85

ــل  ــة، وتقلي ــادر الطاق ــع مص ــى تنوي ــة عل ــل الحكوم تعم
وتعزيــز  لديهــا،  الطاقــة  أنظمــة  فــي  الكربــون  كثافــة 
الطاقــة المتجــددة، والمســاهمة فــي الوفــاء بالمســاهمات 
ــة  ــب اتفاقي ــًا )INDCs( بموج ــددة وطني ــة المح المزمع
باريــس. وبالمثــل، تعمــل أمانــة عّمــان الكبــرى علــى تعزيــز 

ــي.86 ــة والمبان ــة الطاق ــاءة أنظم ــة وكف مرون

تقــود أمانــة عّمــان الكبــرى أيضــًا تنفيــذ خطــة عمــان 
مدينــة خضــراء.87، حيــث تركــز الخطــة علــى تطويــر 
ــة  ــدادات الطاق ــادة إم ــة؛ وزي ــة وفعال ــة مرن ــة طاق أنظم
ــر مــن 2.5  ــول عــام 2030، بأكث المتجــددة بنســبة 25٪ بحل

ميجــاواط؛ وتنويــع مصــادر الطاقــة لتعزيــز الاعتمــاد 
الذاتــي فــي مجــال الطاقــة للمدينــة والبــلاد؛ وخفــض 
ــول عــام 2030، مــن  ــى الطاقــة بنســبة 15٪ بحل الطلــب عل
ــة  ــي والأنظم ــي المبان ــة ف ــاءة الطاق ــين كف ــلال تحس خ
الكهربائيــة وفقــًا لخطــة العمــل ، كمــا ستنشــئ أمانــة 
عّمــان الكبــرى وشــركة الكهربــاء الأردنيــة مــزارع شمســية 
كبيــرة بقــدرة 20 ميجــاواط و50 ميجــاواط، علــى أن يتــم 

ــام 2026.  ــي ع ــليمها ف تس

خــلال  مــن  المشــروع  تنفيــذ  يتــم  أن  المتوقــع  ومــن 
شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتقــدر النفقــات 

الشكل 17. استهالك الطاقة في المباني العامة سنويّاً )2016(؛ المصدر: المرصد الحضري لمدينة عمان )المجلس الدولي 

لبيانات المدينة(.

ً استهالك الطاقة في المباني العامة سنويّاًاستهالك الطاقة في المباني العامة سنويّا

275.82

كيلوواط ساعة/م2
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الرأســمالية بمــا يتــراوح بيــن 26 مليــون و65 مليــون يــورو 
ــة  ــا مــن الميزاني ــم تغطيته للمشــروع، مــن الممكــن ان يت
المحليــة لأمانــة عّمــان الكبــرى وعبــر المؤسســات الماليــة 
الدوليــة والصنــدوق الأردنــي للطاقــة المتجــددة وترشــيد 
اســتهلاك الطاقــة للمجتمعــات الفقيــرة )انظــر الملحــق 9 
ــي  ــاون الدول ــات حــول مشــاريع التع ــد مــن المعلوم لمزي

فــي عّمــان(.

إن عمليــة تغيــر المنــاخ مرتبطــة بالجميــع علــى هــذا 
ــن أدوار  ــم له ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــاء ف ــب، والنس الكوك
التقاليــد  وفــي  الظاهــرة.  هــذه  معالجــة  فــي  مهمــة 
مــن  الكثيــر  النســاء  تتحمــل  الأردن،  فــي  والأعــراف 
ــن رؤى  ــد يكــون لديه ــي ق ــة، وبالتال المســؤوليات المنزلي
ــن، أو  ــى مجتمعاته ــاخ عل ــر المن ــر تغي ــول تأثي ــح ح أوض
مــن  الكهربــاء  لتوليــد  المحتملــة  للفوائــد  أعمــق  فهــم 
مصــادر الطاقــة المتجــددة.88 وهــن أيضــًا المجموعــة 
الرئيســية التــي تتعامــل بشــكل مباشــر مــع نتائــج ترشــيد 
أو عــدم ترشــيد الطاقــة، حيــث يتعاملــن مــع نقــص الميــاه 
والطاقــة والتخلــص مــن النفايــات فــي المنــازل. وقــد تــم 
ــر  ــة تغي ــة لمعالج ــود المبذول ــى الجه ــوء عل ــليط الض تس
ــات المجتمــع ضمــن  ــة مــن فئ ــاخ مــن منظــور كل فئ المن
خطــة التكيــف الوطنيــة الأردنيــة، التــي يجــري تطويرهــا 
والنــوع  المنــاخ  لتغيــر  التحليلــي  والتقريــر  حاليــًا، 
ــيكون  ــر وس ــد التطوي ــًا قي ــو أيض ــذي ه ــي، وال الاجتماع

ــة. ــي المنطق ــه ف ــن نوع الأول م

2015، كان 30٪ فقــط مــن خريجــي  اعتبــارًا مــن عــام 
الهندســة فــي الأردن مــن النســاء، و3٪ فقــط مــن العامليــن 
فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي الشــرق الأوســط وشــمال 
ــة مــن النســاء يؤديــن  ــا مــن النســاء. حيــث ان قل أفريقي
أدوارًا فنيــة فــي قطــاع الطاقــة مقارنــة بالرجــال، ســواء 
ــي،  ــى نطــاق أوســع. وبالتال ــر الأردن عل ــان أو عب فــي عّم

88   المبــادرة اإلقليميــة لتعزيــز تطبيقات الطاقة المتجددة الصغيرة في المناطــق الريفية في المنطقة العربية، 

"اإلسكوا" )2020(.
89  الطاقة المتجددة والمساواة بين الجنسين في مؤتمر عمان، ومضة )2015(.

90  المرصد الحضري لمدينة عمان )المجلس الدولي لبيانات المدينة(، )2019(.

91  خطة عمان للتغير المناخي  )رؤية عام 2050(، وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى )2019(.

92  طريق األردن إىل التنمية المستدامة. االستعراض الطوعي الوطني بشأن تنفيذ خطة 2030، المملكة األردنية 

الهاشمية )2017(.

فــإن الطاقــة المتجــددة والاســتدامة البيئيــة لا تمثل فقط 
فرصــة ناشــئة لجميــع رواد الأعمــال الأردنييــن الذيــن 
يتطلعــون إلــى تلبيــة احتياجــات الطاقــة الفريــدة للبلــد، 
ولكنهــا فرصــة للنســاء لتخطــي الحواجــز الاجتماعيــة 

ــة.89 ــى القــوى العامل التــي تمنعهــم مــن الانضمــام إل

2-2-2-2 الطاقة المتجددة

الغاية 7-2: بحلول عام 2030، تحقيق زيادة كبيرة 

في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر 

الطاقة العالمية 

يعــد تحســين حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي 
الشــبكة الوطنيــة هدفــًا مهّمــًا لــكل مــن الحكومــة الأردنيــة 
وأمانــة عّمــان الكبــرى. فــي عــام 2018، تــم الحصــول علــى 
8٪ فقــط مــن إجمالــي الطاقــة المســتهلكة فــي الأردن 
مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة، بينمــا تــم الحصــول علــى 
غالبيــة الطاقــة المســتهلكة )أي 5٤٪( مــن النفــط الخــام 
)الشــكل 18(. فــي عــام 2019، انخفضــت حصــة الطاقــة 

ــى ٪6.90 ــة إل ــتهلاك الطاق ــي اس ــي إجمال ــددة ف المتج

ــادر  ــى مص ــال إل ــى الانتق ــرى إل ــان الكب ــة عّم ــدف أمان ته
الطاقــة المتجــددة بحلــول عــام 91،2050 مــن خــلال تحقيــق 
وزيــادة  المتجــددة  الطاقــة  تزويــد  فــي  اللامركزيــة 
الاعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة التابعــة للبلدية. 
الغــازات  انبعاثــات  إلــى خفــض مســتوى  تهــدف  كمــا 
ــي. ــات والمبان ــي المحط ــة ف ــادر الطاق ــن مص ــة م الدفيئ

ــاج  ــي إنت ــن إجمال ــن 11٪ م ــرب م ــا يق ــد م ــم تزوي ــد ت لق
الكهربــاء فــي الأردن فــي عــام 2018 مــن الطاقــة الشمســية 
وطاقــة الريــاح، ومــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا الرقــم إلــى 

ــول عــام 2022. 92 30٪ بحل
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فــي الســنوات الأخيــرة، فقــد وضعــت الحكومــة الأردنيــة 
ــال  ــاس لانتق ــع الأس ــي تض ــات الت ــن التعليم ــة م مجموع
مدينــة عّمــان نحــو الطاقــة المتجــددة. حيــث تــم تضميــن 
أهــداف الطاقــة المتجــددة فــي قانــون الطاقــة المتجــددة 
وترشــيد الطاقــة، والــذي يعــزز إنتــاج الطاقــة المتجــددة. 
تســمح  سياســة  الحكومــة  طــورت   ،2018 عــام  وفــي 
للطاقــة  محطــة  وامتــلاك  ببنــاء  العامــة  للمؤسســات 
الشمســية الكهروضوئيــة بســعة تصــل إلــى 10 ميجــاواط. 
أخيــرًا، وبموجــب قانــون الطاقــة المتجــددة وترشــيد 
اســتهلاك الطاقــة، فــان تعليمــات صافــي القيــاس تســمح 
ــددة  ــة المتج ــل الطاق ــادة توصي ــات بإع ــراد والبلدي للأف

ــبكة.93 ــة بالش المنتج

ــرى  ــان الكب ــة عّم ــت أمان ــد وضع ــك، فق ــع ذل ــوازي م بالت
خططــًا ومشــاريع تدعــم انتقــال المدينــة نحــو الاســتدامة 
ــة  ــف الطاق ــل تكالي ــلال تقلي ــن خ ــة م ــال الطاق ــي مج ف
الهــواء  جــودة  وتحســين  والشــركات،  المنــازل  علــى 
ــة  ــداف التنمي ــن أه ــدف 3 م ــاص باله ــم الخ ــر القس )انظ
الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  المســتدامة(، والحــد مــن 

93  خطة عمان للتغير المناخي )رؤية لعام 2050 عمان(، وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى )2019(.

94  المرجع نفسه.

مشروع الغاز الحيوي، أمانة عمان الكبرى، غير منشور، مراسالت عبر البريد اإللكتروني.   95

96   وكالة األنباء األردنية )2019(

ــة  )انظــر القســم الخــاص بالهــدف 13 مــن أهــداف التنمي
المســتدامة(، وتقليــل الاعتمــاد علــى الوقــود المســتورد. 

فــي مشــاريع  الاســتثمار  علــى  المشــاريع  هــذه  تركــز 
أنظمــة  ودمــج  النطــاق،  واســعة  الشمســية  الطاقــة 
ــة،  ــوارع البلدي ــارة الش ــي إن ــة ف ــرة للطاق ــاءة الموف الإض
ــي  ــي مبان ــطح ف ــى الأس ــية عل ــدات شمس ــب وح وتركي
البلديــة المملوكــة لأمانــة عّمــان الكبــرى، ودراســة تطويــر 
مــزارع شمســية لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة واســتخدامها 
فــي المواقــع التابعــة لأمانــة عّمــان الكبــرى، واستكشــاف 
إمكانيــة عقــد اتفاقيــات شــراء الطاقــة المتجــددة لتوفيــر 
ــج  ــي ببرام ــق الوع ــة، وخل ــتخدامات البلدي ــة للاس الطاق
المبانــي الخضــراء لتشــجيع اســتخدام إنتــاج الطاقــة 

المتجــددة.9٤

هــو  عّمــان  لمدينــة  المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  أحــد 
ــاوي،  ــب الغب ــي مك ــوي ف ــاز الحي ــتخراج الغ ــروع اس مش
ــة.   ــد الطاق ــرض تولي ــان لغ ــاز الميث ــتخرج غ ــذي يس وال
حيــث يولــد المشــروع حوالــي ٤.8 ميجاواط في الســاعة، 
ــاج 7.5 ميجــاواط فــي  ــى إنت وســيتم توســيعه ليصــل إل

الســاعة خــلال 95.2026-2023 

ــي  ومــن المتوقــع أن يخفــف المشــروع مــن العــبء المال
بتوفيــر حوالــي 5 ملاييــن دينــار ســنوّيًا، أي مــا يعــادل ٤0٪ 

مــن فاتــورة الكهربــاء.96

الشكل 18: استهالك الطاقة األولية )2018(؛ المصدر: وزارة الطاقة 

والثروة المعدنية

استهلاك الطاقة الأولية 2018 

النفط الخام، 

54%

 غاز طبيعي، 

 فحم،  طاقة متجددة،

 2% 

فحم طاقة متجددة غاز طبيعي نفط خام
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الغايــة 7-3: مضاعفــة المعدل العالمي 

للتحســن في كفاءة اســتخدام الطاقة بحلول 

2030

تلتــزم الحكومــة الأردنيــة التزامــًا تامــًا بتحســين كفــاءة 
اســتخدام الطاقــة.

حيــث تضمنــت الخطــة الوطنيــة الثانيــة لكفــاءة الطاقــة 
)2017( فــي الأردن هدفــًا يتعلــق بتحســين كفــاءة الطاقــة 
ــق  ــروري تطبي ــن الض ــام 2020. وم ــول ع ــبة 20٪ بحل بنس
كــودات المبانــي ووجــود مبــادئ توجيهيــة لهــذه الكــودات 

وللمبانــي الخضــراء لتســريع هــذا التحــول.

تعمــل عّمــان علــى تســهيل تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التي 
ــكنية  ــي الس ــي المبان ــة ف ــيد الطاق ــر ترش ــاول معايي تتن

والتجاريــة وفــي المبانــي العامــة.97 

فــي عــام 2018، بلــغ نصيــب الفــرد مــن اســتهلاك الكهربــاء 
فــي عّمــان 1,701 كيلــو واط فــي الســاعة، مقارنــة بـــ 2,310 
كيلــوواط ســاعة فــي عــام 201٤ )الشــكل 19(. ووفقــًا 
الدولــي  )المجلــس  عّمــان  لمدينــة  الحضــري  للمرصــد 
ــة  ــتخدام الطاق ــي اس ــغ إجمال ــد بل ــدن(، فق ــات الم لبيان
الكهربائيــة للفــرد فــي عــام 2020، 1,866 كيلوواط ســاعة.98

ــر  ــي التأثي ــي المبان ــة ف ــاءة الطاق ــين كف ــيضمن تحس س
ــا  ــي. كم ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــى الوض ــي عل الإيجاب
انــه مــن المحتمــل أن توفــر التعديــلات التحديثيــة علــى 
المبانــي زيــادة بنســبة 150٪ فــي الوظائــف فــي عّمــان 
لرؤســاء  العالمــي  للميثــاق  وفقــًا   ،2030 عــام  بحلــول 

البلديــات مــن أجــل المنــاخ والطاقــة.99

يجــري تنفيــذ مشــروع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
لمســاعدة أمانــة عّمــان الكبــرى علــى تحســين نوعيــة 

97  المرجع نفسه

98  المرصد الحضري لمدينة عمان )المجلس الدولي لبيانات المدينة(. )2019(.

معلومات الفرص، الميثاق العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، )بدون تاريخ(.  99

100  مشروع التنمية الحضرية المستدامة وكفاءة الموارد، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )غير منشور(، مراسالت عبر 

البريد اإللكتروني.

الحيــاة لمواطنيهــا والامتثــال لخطــة العمــل الوطنيــة 
دعــم  خــلال  مــن  وذلــك  الطاقــة،  اســتهلاك  لترشــيد 
الأكثــر اســتدامة والكفــاءة فــي  التخطيــط الحضــري 
ــون  ــات منخفضــة الكرب ــوارد ودعــم العملي اســتخدام الم
إنــارة  مــن  الفرعيــة  والمقاطــع  البلديــة  المبانــي  فــي 

الشــوارع.

ــتدامة  ــة المس ــة العمراني ــروع التنمي ــاول مش ــث يتن حي
ــي  ــي المبان ــة ف ــودات الطاق ــق ك ــوارد تطبي ــاءة الم وكف
وكــودات العــزل الحــراري. بالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد تــم 
ــه  تصميــم هــذا المشــروع ووضــع التصــورات الخاصــة ب
ــراري  ــزل الح ــذ الع ــاق تنفي ــيع نط ــة لتوس ــر فرص لتوفي
فــي المبانــي الجديــدة وكذلــك القائمــة ضمــن أمانــة عّمــان 
الملحــق  )انظــر  الأردن  فــي  الأخــرى  والمــدن  الكبــرى 
9 لمزيــد مــن الأمثلــة علــى المشــروع(.100 عــلاوة علــى 
ذلــك، فــان هنــاك إجــراءات مختلفــة قيــد التنفيــذ لزيــادة 
ــذه  ــتوفر ه ــث س ــاء. حي ــاع البن ــي قط ــة ف ــاءة الطاق كف
الاجــراءات فوائــد مســتدامة تتعلــق بخفــض تكاليــف 
الطاقــة فــي عّمــان، وتحســين البيئــة المعيشــية، وتعزيــز 
مفهــوم البنــاء الأخضــر مــن خــلال برامــج التوعية. تشــمل 
ــى حســب  ــف المبن هــذه الأنشــطة إنشــاء برنامــج لتصني
ــي  ــز المبان ــادة المشــاركة فــي برامــج حواف ــة، وزي الطاق

الشكل 19. نصيب الفرد من استهالك الكهرباء )كيلوواط في 

الساعة(؛ المصدر: وزارة الطاقة والثروة المعدنية عام 2019

 نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء )كيلوواط ساعة(
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ــة  ــتخدمي الطاق ــاركة مس ــة لمش ــع خط ــراء، ووض الخض
الرئيســيين تتعلــق بكفــاءة اســتخدام الطاقــة، ومنــح 
تحديــث  وإرشــادات  البنــاء  كــودات  لتطبيــق  حوافــز 
المبانــي، ودعــم تطبيــق اســتراتيجيات المبانــي الخضــراء 

ــة.101 ــي المدين ــاملة ف ــج ش ــن برام ضم

علــى  المترتبــة  الآثــار   3-2-2
السياسة والممارسة

التقلبــات فــي أســعار الوقــود الأحفــوري،  فــي ضــوء 
وانعــدام الأمــن فــي إمــدادات الطاقــة، والطلــب المتزايــد 
الناتــج عــن النمــو الســكاني، أصبــح مــن المهــم أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى زيــادة الاســتثمار فــي قطــاع الطاقــة 
الخضــراء فــي عّمــان. حيــث يجــب علــى الحكومــات 
المحليــة إعطــاء الأولويــة لتطويــر واختبــار الأســاليب 
المبتكــرة لتحــولات الطاقــة، والاعتمــاد علــى المصــادر 
ــة،  ــدأ العدال ــة، ومب ــاركة العام ــة، والمش ــة للطاق المتنوع
وذلــك بالتعــاون مــع مختلــف شــركائها، مثــل برنامــج 
لإعــادة  الأوروبــي  والبنــك  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم 
الإعمــار والتنميــة، والعمــل علــى تطويــر شــراكات جديــدة 

ــول.  ــذا التح ــب ه ــي قل ــكان ف ــع الس تض

ــز  ــن الحواف ــتفيد م ــي تس ــات الت ــجيع المخطط ــم تش يت
لتطويــر المســاكن والمبانــي الخضــراء، مثــل الحوافــز 
ــان  ــة عّم ــى أمان ــب عل ــكانية. يج ــة الس ــة بالكثاف الخاص
الكبــرى أيضــًا تحفيــز الســلوكيات والاختيــارات الموفــرة 
مــن خــلال  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  فــي  للطاقــة 
الجيــدة  الممارســات  وتمكيــن  الترويجيــة،  الحمــلات 
ــة  ــتهلاك الطاق ــاج واس ــة وإنت ــيد الطاق ــة ترش ــي عملي ف
الخضــراء، ممــا ســيقلل مــن الأثــر البيئــي للمدينة ويحســن 

ــاة. ــاملة للحي ــودة الش ــن الج ــاف م ــة المط ــي نهاي ف

أدوات  تحســين  مــن  أيضــًا  عّمــان  تســتفيد  أن  يمكــن 
ــى  ــة عل ــتخدام الطاق ــاءة اس ــداف كف ــد أه ــاس ورص قي
المســتوى المحلــي، والتــي تتخلــف حاليــًا عــن المســتوى 
الوطنــي، مــع تعزيــز المشــاركة فــي صياغــة وتنفيــذ 

101  خطة عمان للتغير المناخي )رؤية عام 2050(، وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى )2019(.

السياســات الوطنيــة للطاقــة والسياســات القطاعيــة التــي 
لهــا وقــع خــاص علــى أداء الطاقــة: مثــل المبانــي، والنقــل، 

ــا. ــة، وغيره والصناع
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الشكل 20. مكب الغباوي في عمان، )المصدر صفحة امانة عمان الكبرى عىل وسائل التواصل االجتماعي(
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التنميــة  أهــداف  مــن  التاســع  الهــدف   3-2
المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

102  السياسة الحضرية الوطنية األردنية، موئل األمم المتحدة )2022(.

103  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )بالدوالر األمريكي الحالي( - األردن، مجموعة البنك الدولي )2022(.

.)2021( AECOM ،104  خطة عمل عمان مدينة خضراء

ــىل  ــادرة ع ــة ق ــة تحتي ــة بني "اقام
التصنيــع  وتحفيــز  الصمــود، 

والمســتدام،  للجميــع  الشــامل 

االبتــكار." وتشــجيع 

2-3-1 أبرز النقاط

ــذي  ــدم ال ــول التق ــدودة ح ــة مح ــات إحصائي ــد بيان توج
أحرزتــه عّمــان نحــو تحقيــق غايــات التنميــة المســتدامة 
الخاصــة بالهــدف رقــم 9. ومــع ذلــك، ُتظهــر البيانــات 
ــية وراء  ــوة رئيس ــي ق ــة ه ــة الصناعي ــة أن التنمي الحالي
ــان تضــم  ــى أن عّم ــة، بالنظــر إل ــو الاقتصــادي للمدين النم
ــدر ٪55  ــي مص ــة ه ــة.102 والصناع ــة الدول ــن صناع 80٪ م
مــن إجمالــي العمالــة فــي المدينــة، حيــث تســتقطب 

ــر  ــي المباش ــتثمار الأجنب ــات الاس ــن تدفق ــة 80٪ م المدين
إلــى الأردن.

الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  بلــغ 
التقديــري فــي الأردن ٤,283 دولارًا أمريكيــًا فــي عــام 
103،2020 وهــو ناتــج عــن قطاعــات الصناعــة والخدمــات، 
والســياحة، والتعديــن، والزراعــة.10٤ وُتظهــر مراجعــة 
عّمــان  فــي  الصناعيــة  التنميــة  أن  أدنــاه   9 الهــدف 
ــم،  ــطة الحج ــرة والمتوس ــات الصغي ــة بالمؤسس مدفوع
والتــي تمثــل 99.٤٪ مــن القاعــدة الصناعيــة بالمدينــة. تــم 
تقديــم مجموعــة مــن التدابيــر مــن قبــل الحكومــة لدعــم 
ــك إنشــاء  ــا فــي ذل ــرة والمتوســطة، بم الشــركات الصغي
مكتــب ائتمانــي، وإطــلاق برامــج ضمــان الصــادرات 
والقــروض، وفتــح أســواق جديــدة للمنتجــات الأردنيــة، 
وإدخــال تشــريعات جديــدة تتعلــق بالإعســار والإفــلاس 

والتصفيــة.

تواجــه عّمــان مجموعــة مــن التحديــات الاجتماعيــة 
الحضــري  التوســع  بزيــادة  المتعلقــة  والاقتصاديــة 
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وتدفــق المهاجريــن إلــى ســوق العمــل، ممــا حــد مــن 
ــى زيــادة معــدلات الفقــر.105 علــى  فــرص العمــل وأدى إل
الرغــم مــن أن المدينــة بهــا أدنــى معــدل بطالــة فــي 
الدولــة )2٤.8٪ فــي عــام 2021(، فــإن معــدلات بطالــة 
ــن  ــر م ــى بكثي ــا أعل ــق، لأنه ــر القل ــباب تثي ــاء والش النس
معــدلات الرجــال أو المجموعــات الأكبــر ســّنًا. عّمــان هــي 
موطــن لمؤسســات التعليــم العالــي التــي توفــر الوصــول 
فــي قطــاع  بأســعار معقولــة  التقنيــة  المواهــب  إلــى 
ــذا  ــو ه ــث ينم ــالات، حي ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي
القطــاع بســرعة محققــًا إيــرادات بلغــت 2.3 مليــار دولار 
فــي عــام 2018، بزيــادة ســنوية قدرهــا 5٪.106 يرتبــط نمــو 
ــتدامة  ــة مس ــة تحتي ــر بني ــة تطوي ــاع بإمكاني ــذا القط ه
ومرنــة فــي المدينــة والتــي ســتدعم نمــو اقتصــادي 

أكبــر. بشــكل 

2-3-2 مراجعة الغاية

والمرونــة  التحتيــة  البنيــة   1-2-3-2
يــة لحضر ا

الغاية 9-1: اقامة هياكل أساسية جيدة النوعية 

وموثوقة ومستدامة وقادرة عىل الصمود، بما 

في ذلك هياكل أساسية إقليمية وعابرة للحدود، 

لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان، مع 

التركيز عىل تيسير سبل استفادة الجميع منها 

بتكلفة ميسورة وعىل قدم المساواة.

نفــذت عّمــان مجموعــة مــن الإجــراءات لتقديــم بنيــة 
تحتيــة عاليــة الجــودة ومســتدامة ومرنــة، ففــي عــام 
بهــدف  عمــان،  منعــة  اســتراتيجية  إطــلاق  تــم   ،2017
تحســين التنقــل والترابــط وتشــجيع الابتــكار لبنــاء مدينة 
ــى مــا يلــي: مســتدامة.107 وقــد ركــزت الاســتراتيجية عل

105  دليل السياسة الحضرية الوطنية األردنية الخاص بتعميم التنمية االقتصادية المحلية في السياسة الحضرية 

الوطنية في االردن، موئل األمم المتحدة )2021(.

106  تكنولوجيا المعلومات في األردن، وزارة االقتصاد الرقمي وريادة األعمال )2018(

107  استراتيجية منعة عمان ، 100 مدينة مرنة وأمانة عمان الكبرى )2017(.

.)2021( AECOM ،108  خطة عمل عمان مدينة خضراء

القســم  	 )انظــر  متكاملــة  تنقــل  خطــة  تطويــر 
التنميــة  أهــداف  مــن   11 بالهــدف  الخــاص 
المســتدامة( وتخطيــط وبنــاء نظــام متــرو فــي 

؛ ينــة لمد ا

تحديــد وتنفيــذ حلــول لتوفيــر الطاقــة فــي الأصــول  	
البلديــة )مثــل المبانــي والشــوارع والأماكــن العامــة(؛

تطويــر مرافــق لتوليــد الطاقــة الشمســية )انظــر  	
التنميــة  بالهــدف 7 مــن أهــداف  القســم الخــاص 

المســتدامة(؛

والادلــة  	 البنــاء  كــودات  لتنفيــذ  حوافــز  منــح 
بهــا الخاصــة  الارشــادية 

)انظــر  	 الصلبــة  النفايــات  إدارة  نظــام  تحســين 
القســم الخــاص بالهــدف 13 مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة(.

إنشاء مرافق تحويل النفايات إلى طاقة. 	

ــة  ــات المرون ــد تحدي ــاه أح ــتدامة للمي ــد الإدارة المس تع
الرئيســية التــي تواجههــا عّمــان، لا ســيما أنــه مــن المتوقــع 
ارتفــاع  الصناعيــة بســبب  الميــاه  يــزداد اســتهلاك  أن 
ــع  ــي جم ــة ف ــود المدين ــتلعب جه ــي. س ــاط الصناع النش
الميــاه والاحتفــاظ بهــا وإعــادة اســتخدامها على مســتوى 
المنــازل والشــركات والأحيــاء دورًا حاســمًا فــي جعــل 

ــة.108 ــر مرون ــان أكث عّم

بالفيضانــات  تتعلــق  تحديــات  أيضــًا  عّمــان  تواجــه 
المفاجئــة )انظــر القســم الخــاص بالهــدف 13 مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة( والتــي تتطلــب الاســتثمار فــي البنية 
التحتيــة المرنــة لحمايــة الأصول والشــركات والأشــخاص 
مــن المخاطــر المســتقبلية التــي مــن المتوقــع أن تتفاقــم 

بســبب تغيــر المنــاخ.
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2
التقدم المحرز في عّمان على صعيد أهداف التنمية المستدامة

 فصل

2-3-2-2 التنمية الصناعية والتوظيف

الغاية 9-2: تعزيز التصنيع الشامل للجميع 
والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 

2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج 
المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف 

الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان 
نمّوًا.

الصناعــة هــي أحــد القطاعــات المســاهمة فــي النمــو 
ــا تســاهم  الاقتصــادي والتوظيــف فــي الأردن، حيــث انه
بنســبة 23.5٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وتوظــف 
250.000 شــخص فــي 17,000 شــركة فــي جميــع أنحــاء 

المملكــة، حســب بيانــات عــام 2022. 

وتشــمل القطاعــات الصناعيــة الرئيســية أربــع قطاعــات، 
ــاه،  ــتخراجية، والمي ــة، والاس ــات التحويلي ــي الصناع وه

ــاء.  والكهرب

ــر  ــن الفق ــد م ــي الح ــًا ف ــًا دورًا مهّم ــة أيض ــب الصناع تلع
ــل،  ــي العم ــاواة ف ــف والمس ــات التوظي ــدي لتحدي والتص
حيــث إن 20٪ مــن القــوى العاملــة الصناعيــة علــى الصعيــد 

الوطنــي هــم مــن الإنــاث.109

109  االستعراض الطوعي الوطني لألردن، نسخة 2022/4/16 )غير منشورة(.

110  دائرة اإلحصاءات العامة، )2018(.

ــع  ــتحوذ التصني ــة، اس ــاءات العام ــرة الإحص ــًا لدائ ووفق
ــة فــي عــام 2018. وشــملت قطاعــات  علــى 10٪ مــن العمال
 ،)٪18.5( العــام  القطــاع  الأخــرى:  الرئيســية  التوظيــف 
وبيــع الجملــة وتجــارة التجزئــة )16.7٪( والتعليــم )٪10.3( 

)الشــكل 21(.110

ــن 2010 و2015  ــه بي ــي الأردن ذروت ــو الصناعــي ف ــغ النم بل
بســبب الاهتمــام القــوي الــذي حظــي به مــن الاســتثمارات 
الأجنبيــة، حيــث تــم توجيــه 85٪ مــن التمويــل فــي ذلــك 
الوقــت نحــو تنميــة ذلــك القطــاع. فــي هــذه الفتــرة، 
ــا  ــة، مم ــي الأردن تنافســية للغاي ــاج ف ــت جــودة الإنت كان
ــم،  ــول العال ــوًقا ح ــن 120 س ــر م ــاول أكث ــي متن ــا ف جعله

ــر مــن 90٪ مــن الصــادرات الوطنيــة.  ــا يشــكل أكث مم

فــي عــام 2011، مــن أجــل اســتيعاب ودعــم هــذا التوســع 
تطويــر  فــي  المحليــة  الحكومــة  نجحــت  الصناعــي، 
خطــة رئيســية طويلــة الأجــل لاســتخدام الأراضــي فــي 
عّمــان، بمــا فــي ذلــك سياســة الأراضــي الصناعيــة. حيــث 
حــددت السياســة ثــلاث مناطــق فــي المدينــة ذات بنيــة 
وإمكانيــة  بيئيــة،  اســتيعاب  وســعة  مناســبة،  تحتيــة 
ــى الأســواق لاســتيعاب الصناعــات الجديــدة  الوصــول إل
والقائمــة لعقــود لاحقــة، وهــذه المناطــق هــي منطقــة 
ــة القســطل  ــة، ومنطق ــر الصناعي ــة الموق ســحاب ومنطق

ــة. ــزة الصناعي ــة الجي ــة، ومنطق الصناعي

الشكل 21 التعداد االحصائي للمنشآت، عام 2018

Distribution of Employed Households by Economic Activity
أخرى:

- التعدين واستغالل المحاجر
- إمدادات الكهرباء والغاز وتكييف الهواء. 

- إمــدادات الميــاه. الصــرف الصحــي وإدارة النفايــات    وأنشــطة 
المعالجــة

- أنشطة خدمات اإلقامة والطعام 
- المعلومات واالتصاالت

- األنشطة المالية والتأمينية
- أنشطة السوق العقاري

- األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 
- األنشطة اإلدارية وأنشطة الخدمات المساندة

- أنشطة صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
- الفنون والترفيه والترويح عن النفس

- أنشطة المنظمات والهيئات خارج الحدود اإلقليمية

تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات
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تشــير نتائــج تعــداد المنشــآت لعــام 2018 إلــى أن غالبيــة 
الأعمــال التجاريــة فــي الأردن كانــت تقــع فــي العاصمــة، 
ــاء  ــا الزرق ــان )7٤,877(، تليه ــي عّم ــا ف ــث كان عدده حي
)الشــكل   )11,291( والبلقــاء   ،)26,1٤5( وإربــد   ،)2٤,٤16(
22(. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 8٤.3٤٪ مــن الأعمــال 
التــي يزيــد رأس مالهــا المعلــن عــن 500.000 دينــار تتركــز 
وإربــد   ،٪6.29 بنســبة  الزرقــاء  تليهــا  العاصمــة،  فــي 

بنســبة 3.1٤٪، والعقبــة بنســبة ٤2.٪2.

اليــوم، تواجــه مدينــة عّمــان عددًا مــن التحديــات الخاصة 
ــل  ــادة )مث ــات ح ــا صدم ــى أنه ــة عل ــة، والمصنف بالمرون
ــوط  ــاف( والضغ ــاب، والجف ــة، والإره ــة الاقتصادي الأزم
ــاه،  ــاع تكاليــف الطاقــة، ونقــص المي ــل ارتف ــة )مث المزمن
ونقــص المــوارد الطبيعيــة، والتوســع الحضــري( التــي 
لهــا تأثيــر مباشــر علــى تنميــة القطــاع الصناعــي وترتبــط 
بالعديــد مــن التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مثــل 

111  استراتيجية منعة عمان، 100 مدينة مرنة وأمانة عمان الكبرى )2017(.

112  دعم األردن لتوظيف ومهارات القطاع الخاص، مجموعة البنك الدولي )2021(.

تزايــد البطالــة والفقــر.111 تظهــر بيانــات عــام 2021 أن 
ــال  ــن الرج ــى 2٤.8٪ و 22.6٪ بي ــع إل ــة ارتف ــدل البطال مع
و 30.3٪ بيــن النســاء،112 مقارنــة بنســبة 15.28٪ أو ٪13.32 

ــام 2015. ــي ع ــاء ف ــن النس ــال و 2٤.12٪ بي ــن الرج بي

الشكل 22. عدد المنشآت المرخصة حسب المحافظة. المصدر: تعداد المنشآت 2018

02000400060008000
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2
التقدم المحرز في عّمان على صعيد أهداف التنمية المستدامة

 فصل

الالجئون والعمالة

يعمل غالبية الالجئين في االقتصاد غير الرسمي، ويعمل الكثير منهم بالقرب من مكان معيشتهم. وفقاً 

ألمانة عّمان الكبرى، فإن ما يقرب من 55% من الوظائف غير الرسمية هي في قطاع األغذية والمشروبات 

أو قطاع النسيج / المالبس. ومع التغييرات التشريعية األخيرة، سيحصل الالجئون السوريون عىل بطاقات 

هوية، مما يساعدهم عىل الوصول إىل سوق العمل الرسمي. ومع ذلك، سيتنافسون عىل الوظائف مع 390 

ألف عامل مصري و140 ألف عامل منزلي آسيوي.113

ا لمالمح المكانية لعمان، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )2022(  113

114  المرجع نفسه.

115  تم جمع البيانات األولية من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة )2022(.

116  فعالية سياسة الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن: دليل المستخدم 2: المراقبة والتقييم للشركات الصغيرة

والمتوسطة، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2019(.

117  المرجع نفسه.

تأخــذ خطــة الاســتجابة الأردنيــة التــي وضعتهــا الحكومة 
ــر الأزمــة الســورية.  دورًا اســتباقّيًا فــي الاســتجابة لتأثي
تســمح إحــدى السياســات المعتمــدة بالمشــاركة الرســمية 
ــدار  ــى إص ــا أدى إل ــل، مم ــي العم ــوريين ف ــن الس للاجئي
أكثــر مــن 220 ألــف تصريــح عمــل. وقــد مكنــت التغييــرات 
فــي سياســة الحكومــة العديــد مــن اللاجئيــن مــن إنشــاء 
أعمــال تجاريــة مــن المنــزل داخــل وخــارج مخيمــات 
اللاجئيــن، ممــا أدى إلــى إنشــاء حوالــي ٤9 شــركة مملوكــة 
لســوريين جميــع أنحــاء الاردن قائمــة علــى أســاس العمــل 

مــن المنــزل.11٤

الصغيــرة  الشــركات  دعــم   3-2-3-2
ســطة لمتو ا و

الغاية 9-3: زيادة فرص حصول المشاريع 

الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع، وال 

سيما في البلدان النامية، عىل الخدمات المالية، 

بما في ذلك االئتمانات الميسورة التكلفة، 

وإدماجها في سالسل القيمة واألسواق

تتنــوع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي قدرتهــا علــى 
ــن  ــد م ــي الح ــاعدة ف ــن المس ــلاً ع ــف، فض ــق الوظائ خل
الفقــر والتفاوتــات. ومــع ذلــك، تواجــه الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة فــي الأردن عــددًا مــن التحديــات، أهمهــا 

الوصــول إلــى التمويــل. ويعتبــر هــذا التحــدي كبيــرًا 
بشــكل خــاص بالنســبة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
ــم  ــى الرغ ــاء.115  عل ــا نس ــي تقوده ــاء والت ــة للنس المملوك
مــن فشــل الســوق فــي توفيــر التمويل الرســمي للشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة، فقــد زادت الحكومــة القــروض 
المصرفيــة الممنوحــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
مــن 10٪ إلــى 20٪ مــن 2016 إلــى 2019، فــي محاولــة لتيســير 
وصــول الشــركات الصغيــرة والمتوســطة إلــى التمويــل.116 

وقــد تــم وضــع مجموعــة تدابيــر لضمــان قــدرة رائــدات 
البنــوك  مــن  التمويــل  إلــى  الوصــول  علــى  الأعمــال 
 ٪10 بنســبة  ســنوية  زيــادة  مثــل  التمويــل:  وصناديــق 
الصغيــرة  للمؤسســات  الممنوحــة  القــروض  فــي عــدد 
والمتوســطة التــي تملكهــا وتديرهــا ســيدات )مــن 556 
ــادة  ــام 2018(، وزي ــي ع ــى 900 ف ــام 2013 إل ــي ع ــا ف قرًض
قــدرة رائــدات الأعمــال علــى تمويــل رســمي عــن طريــق 

الديــون والاســهم وغيرهــا.117

لدعــم  الإجــراءات  مــن  عــددًا  الحكومــة  نفــذت  كمــا 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بشــكل فعــال، وتحديــدًا 
برامــج  ائتمانــي، وإطــلاق  إنشــاء مكتــب  مــن خــلال 
ضمــان الصــادرات والقــروض، وفتــح أســواق جديــدة 
ــق  ــدة تتعل ــة، وإدخــال تشــريعات جدي للمنتجــات الأردني

بالإعســار والإفــلاس والتصفيــة.
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ــرى  ــان الكب ــة عّم ــت أمان ــد قام ــك، فق ــى ذل ــة إل بالإضاف
بتحســين الإطــار القانونــي لتخطيــط تراخيــص الأعمــال 
التــي تؤثــر علــى الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والــذي 
ســيدخل حيــز التنفيــذ فــي أغســطس 118.2022 ومــن أهــم 
النقــاط الرئيســية لهــذا القانــون هو تشــجيع نمو الشــركات 
الصغيــرة مــن خــلال خفــض رســوم الترخيــص وتشــجيع 

الأعمــال التجاريــة مــن المنــزل.

مــن أجــل زيــادة دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
خــلال  مــن  والخدمــات  المنتجــات  جــودة  وتحســين 
المجلــس  أنشــأ  والتكنولوجيــة،  المبتكــرة  الأســاليب 
الوطنــي  الصنــدوق  والتكنولوجيــا،  للعلــوم  الأعلــى 
لدعــم المشــاريع. يســاعد الصنــدوق الشــركات الأردنيــة 
الدعــم  تقديــم  خــلال  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة 
المالــي لمشــاريع التطويــر الإداري، التــي تهــدف إلــى 
تعزيــز الكفــاءة والقــدرة التنافســية، وفقــًا لخطــة النمــو 

.2022-2018 لــلأردن  الاقتصــادي 

ولدعــم المنافســة فــي الســوق وصياغــة السياســات، 
فقــد أنشــأت الحكومــة أيضــًا مرصــدًا صناعيــًا يوفــر 
قاعــدة بيانــات متكاملــة تركــز علــى القطــاع الصناعــي.119 
الصغيــرة  الشــركات  فــي  التمويــل  فجــوة  ولمعالجــة 
والمتوســطة المملوكــة مــن قبــل نســاء، فقــد  تــم إنشــاء 
 Amam بينهــا  مــن  الخــاص،  القطــاع  مــن  صناديــق 
ــادئ  ــة مب ــى وثيق ــن عل ــد الموقعي ــو أح Ventures، وه

120.)WEPs( تمكيــن المــرأة

صناعيــة  تنميــة  مشــروع  هــو   LevelUP مشــروع 
متعــدد المكونــات؛ تابــع لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة 
الصناعيــة، ويهــدف إلــى خلــق فــرص عمــل لائقــة للنســاء 
والشــباب، بمــا فــي ذلــك مــن خــلال العمــل الحــر، ودعــم 
التنميــة الصناعيــة الشــاملة والمســتدامة لــلأردن، وذلــك 
 121.2025 الأردنيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  لخطــة  وفقــًا 
فــي عــام 2019   LevelUP إطــلاق مشــروع  تــم  وقــد 

118  قانون ترخيص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى، غرفة عمان )2022(.

119  خطة النمو االقتصادي األردني 2018-2022، مجلس السياسة االقتصادية )2017(.

120  منصة مبادئ تمكين المرأة )2022(.

.)2022( levelUP ،121  النهوض بالصناعة األردنية

122  غرفة صناعة األردن.

123  األردن - تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، إدارة التجارة الدولية )2021(.

وهــو مســتمر إلــى الآن، حيــث يركــز علــى ثــلاث سلاســل 
قيمــة صناعيــة، وهــي: الموضــة ومســتحضرات التجميــل 
ــر  ــة )انظ ــة النباتي ــتحضرات الصيدلاني ــة والمس الطبيعي

ــات(. ــن المعلوم ــد م ــق 9 لمزي الملح

تشــكل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة نســبة كبيــرة مــن 
إجمالــي المؤسســات الاقتصاديــة فــي الدولــة )٪99.5(، 
ممــا يشــير إلــى الآثــار الإيجابيــة لتدابيــر الدعــم المقــدم 
للقطــاع حاليــًا.122 بالإضافــة إلــى ذلــك، وفقــًا لأمانــة عّمــان 
الكبــرى، هنــاك 0.6001 بــراءة اختــراع جديــدة لــكل 100.000 
نســمة مســجلة فــي عّمــان فــي عــام 2020. وتحتــل الأردن 
ــال   ــادة الأعم ــي لري ــر العالم ــى المؤش ــة ٤9 عل الآن المرتب
ولديهــا أكثــر مــن 25 حاضنــة ومســرعات أعمــال ومركــز 

إبداعــي.123

ــا  2-3-2-٤ نمــو قطــاع تكنولوجي
المعلومــات والاتصــالات والمزايــا 

لاقتصاديــة ا

الغاية 9-ج: تحقيق زيادة كبيرة في فرص 

الحصول عىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

والسعي اىل توفير الوصول الشامل والميسور 

إىل شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نمّواً بحلول 

عام 2030.

فــي  رائــد  قطــاع  وتطويــر  إنشــاء  فــي  الأردن  نجــح 
يتميــز  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال 
ــة  ــواقًا إقليمي ــًا أس ــدم حالي ــة ويخ ــية عالي ــدرة تنافس بق
أكبــر، ويســاهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة العولمــة فــي 
البــلاد. يعتبــر قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
الأســرع نمــّوًا فــي الاقتصــاد الأردنــي، حيــث بلــغ إجمالــي 
الإيــرادات 2.3 مليــار دولار فــي عــام 2018، بزيــادة قدرهــا 
5٪ عــن عــام 2017. واعتبــارًا مــن عــام 2018، وظــف القطــاع 
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22,٤13 شــخصًا، حيــث يشــكل الرجــال 67٪ مــن القــوة 
العاملــة والنســاء 33 ٪.12٤ 

ــاء  ــع أنح ــي جمي ــل ف ــي الأردن تعم ــركة ف ــد٤00 ش توج
البــلاد، فــي مجــالات تشــمل الاتصــالات وتكنولوجيــا 
والهاتــف  الإنترنــت  عبــر  والمحتــوى  المعلومــات 
إلــى  بالإضافــة  الفيديــو.  ألعــاب  وتطويــر  المحمــول، 
ذلــك، تعمــل مدينــة عّمــان كمركــز وكحاضنــة لعــدد كبيــر 
والاتصــالات125 المعلومــات  تكنولوجيــا  مبــادرات  مــن 

124  تكنولوجيا المعلومات في األردن، وزارة االقتصاد الرقمي والريادة )2018(.

125  منشئ المحتوى األفضل في العالم العربي يتوىل موضوع االبتكار، تقرير األعمال )2018(.

126  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(، ص. 40

127  عدد السكان المقدر لعام 2020 وبعض البيانات المختارة، دائرة اإلحصاءات العامة، )2020(.

128  االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطة التنفيذ، 2021-2025، وزارة االقتصاد الرقمي والريادة )2021(.

129  مركز إبداعي نسائي، )2022-2020(.

وفقــًا للمرصــد الحضــري لمدينــة عّمــان، فــإن 85٪ مــن 
ســكان المدينــة مشــتركون فــي خدمــات النطــاق العريــض 
ــى  ــول إل ــم الوص ــاملة تدع ــة الش ــذه التغطي ــل. ه المتنق
المعلومــات والتعليــم للجميــع. ومــع ذلــك، فإن اشــتراكات 
النطــاق العريــض للإنترنــت الثابــت متاحــة فقــط لـــ ٪3.9 
ــي  ــودة ف ــة موج ــات إضافي ــة )معلوم ــكان المدين ــن س م

ــدول 2(.126 الج

الجدول 2. خطوط الهاتف الخليوي والخطوط األرضية واإلنترنت

المرصد الحضري 

لمدينة عّمان

100,0992016لكل 100,000 نسمةعدد اتصاالت الهاتف الخليوي

9825٫40722020لكل 100,000 نسمةعدد وصالت اإلنترنت

5031٫98082020لكل 100,000 نسمةعدد اتصاالت الهاتف األرضي

المصدر: المرصد الحضري لمدينة عمان )المجلس الدولي لبيانات المدينة(.

فــي   ،2025-2021 الرقمــي  التحــول  لاســتراتيجية  وفقــًا 
ضــوء المــوارد الطبيعيــة المحــدودة فــي الأردن، يتــم 
النمــو  لتعزيــز  البشــري  المــال  رأس  علــى  الاعتمــاد 
الاقتصــادي. حيــث إن أكثــر مــن نصــف الســكان فــي 
عّمــان تحــت ســن 25 عامــًا، ممــا يزيــد الطلــب علــى 
المرافــق التعليمية،127ولكنــه يوفــر أيضــًا فرصــًا كبيــرة 

الرقمــي. التحــول  نحــو  الســريع  للانتقــال 

وهــذا النمــوذج الجديــد يشــجع علــى تبنــي التحــول 
الرقمــي وريــادة الأعمــال والابتــكار ويعــزز المهــارات 
ــات  ــع قطاع ــن جمي ــة بي ــة الرقمي ــو الأمي ــة ومح الرقمي
المجتمــع.128 ونتيجــة لذلــك، أنشــأت أمانــة عّمــان الكبــرى 
مركــز المــرأة المبدعــة لتدريــب وتمكيــن النســاء فــي عّمان 

للحصــول علــى القــدرات اللازمــة فــي مجــال تكنولوجيــا 
ــي.129 ــويق الإلكترون ــالات والتس ــات والاتص المعلوم
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التدريب المهني والالجئين 

تم إطالق مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف في عام 2020، بتمويل يصل إىل 140 مليون دينار أردني، 

حيث يهدف المشروع إىل االستفادة من إمكانيات األردن لتنمية اقتصادها الرقمي واستيعاب العمالة 

الماهرة. وبحلول عام 2024، سيتم توفير برامج المهارات المهنية ل30,000 شاب وشابة، وتوفير منهج 

تكنولوجي في المدارس الحكومية للصفوف من 7 إىل 12، ومساحات للعمل في المجتمعات المحرومة من 

الخدمات. 

سيدعم المشروع أيضاً وصول رواد األعمال إىل األسواق وتحفيز الشركات عىل توسيع عملياتها في هذه 

المجتمعات المحرومة.

كما ســيعمل عىل تحســين وصول الشــباب إىل منصات العمل الحر وتحسين الخدمات الرقمية 

الحكومية، وأســاليب الدفع الرقمية. يهدف المشــروع كذلك إىل توليد 10,000 فرصة دخل جديدة للشــباب 

في الســنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك للنســاء )30%( والالجئين الســوريين  من خالل فرص عمل حر 

)15%(. كمــا يهــدف إىل رقمنــة أكثر من 80% من المدفوعــات الحكومية وتعبئة حوالي 20 مليون دوالر في 
اســتثمارات جديدة للقطاع الخاص في مجال الخدمات الرقمية. 130

130  األردن: 200 مليون دوالر أمريكي لتحسين الخدمات الرقمية والوصول إىل الوظائف للشباب والمجتمعات 

المحرومة، البنك الدولي، )2020(.

.)2020( CDM Smith ،مواجهة التحديات الحضرية في عمان من خالل خطة مدينة ذكية  131

ــى  ــدف الأردن إل ــي، يه ــول الرقم ــز التح ــلال تعزي ــن خ م
ضمــان بيئــة أكثــر اســتدامة وترابطــًا للمســتقبل. تهــدف 
ــي  ــا يعن ــة، مم ــة ذكي ــح مدين ــى أن تصب ــًا إل ــان أيض عّم
ــًا فــي نشــر الرقمنــة والابتــكارات  أنهــا ســتلعب دورًا مهّم
البيانــات  جمــع  مستشــعرات  مثــل  التكنولوجيــة، 
الإلكترونيــة وتكامــل البيانــات القائمــة علــى الســحب 
الالكترونيــة، لإدارة أصــول البنيــة التحتيــة وتحســين 

العمليــات فــي المناطــق الحضريــة. 

فــي عــام 2019، طــورت أمانــة عّمــان الكبــرى، بالشــراكة مع 
CDM Smith )وهــي شــركة هندســة وبنــاء مــن القطــاع 
الخــاص( ووكالــة التجــارة والتنميــة الأمريكيــة، خريطــة 
طريــق لمدينــة ذكيــة تســخر أحــدث الابتــكارات فــي 
الــذكاء الاصطناعــي والبيانــات الضخمةلحــل احتياجــات 
المدينــة فيمــا يتعلــق بالتخطيــط الحضــري. وتهــدف 
ــات  ــم الخدم ــين تقدي ــى تحس ــذه إل ــق ه ــة الطري خارط
المحروميــن مــن هــذه الخدمــات،  المحلييــن  للســكان 
وتقليــل الازدحــام المــروري مــن خــلال تســهيل نظــام نقــل 

أفضــل حــول عّمــان )انظــر القســم الخــاص بالهــدف 11 من 
ــة المســتدامة لمراجعــة نظــام النقــل(.131  أهــداف التنمي

تماشــيًا مــع اســتراتيجية الأردن الرقميــة 2025، تســعى 
خارطــة الطريــق الخاصــة بهــا إلــى زيــادة اســتخدام 
الخدمــات الإلكترونيــة وأتمتــة الإجــراءات الحكوميــة 
الحكوميــة،  والمؤسســات  الــوزارات  مــن  عــدد  فــي 
لتحقيــق الشــفافية وزيــادة فعاليــة الخدمــات الحكوميــة. 
واعتبــارًا مــن عــام 2022، فقــد حولــت أمانــة عّمــان الكبــرى 
ــة. ــات إلكتروني ــى خدم ــة إل ــا البلدي ــد مــن خدماته العدي

ــل 63  ــن أص ــة 53 م ــل الأردن المرتب ــام 2020، احت ــي ع ف
ــر العالمــي  ــة فــي التقري ــدن الذكي ــى مؤشــر الم ــة عل دول
للتنافســية الرقميــة ، والــذي يقيــس قــدرة واســتعداد 
واستكشــاف  لاعتمــاد  العالــم  حــول  اقتصــادًا   63
التقنيــات الرقميــة كمحــرك رئيســي للتحــول الاقتصــادي 
فــي الشــركات والحكومــات والمؤسســات المجتمعيــة 
الأوســع. أدخــل الأردن تحســينات علــى بعــض مــن هــذه 
الرقمــي  للعالــم  المــال  رأس  توفيــر  مثــل  المؤشــرات، 
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ــا  ــاع التكنولوجي ــال وقط ــي المج ــدة ف ــب الواع والمواه
العلمــي.132 والتركيــز 

علــى  المترتبــة  الآثــار   3-3-2
السياسة والممارسة

ــدف 9  ــي اله ــواردة ف ــات ال ــلاه للغاي ــة أع ــر المراجع تظه
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، أن التصنيــع المســتدام 
فــي عّمــان مرتبــط بنجــاح السياســة الوطنيــة للاقتصــاد 
والاجتماعيــة  البيئيــة  الأهــداف  وتحقيــق  الجمعــي 
والحضريــة، والتــي ســتمهد الطريــق للنمــو الأخضــر فــي 
ــة  ــى أهمي ــير إل ــا تش ــة ككل. كم ــة والدول ــن المدين كل م
ــكل  ــل ل ــوق العم ــى س ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــان المس ضم

ــباب.  ــاء والش ــن النس م

كمــا تشــير المراجعــة إلــى أنــه يمكن اســتخدام السياســات 
الحضريــة وأدواتهــا لدفــع النمــو الأخضر للمدينــة والدولة، 
ــى  ــول إل ــتدام، والوص ــر المس ــان التحض ــلال ضم ــن خ م
البنيــة التحتيــة الحضريــة المرنــة والمقاومــة للمنــاخ، 
وتوفيــر الخدمــات التــي كانــت محــدودة خــلال جائحــة 
كوفيــد-19 )انظــر الفصــل 3(. تعتبــر السياســة الحضريــة 
الوطنيــة فــي الأردن، التــي يتــم اعدادهــا حاليــا، ذات 
أهميــة خاصــة، لأنهــا ســتوفر مخططــًا للتنميــة الحضريــة 
الذكيــة والمرنــة التــي ترتكــز علــى وجــود أحيــاء متراصــة 
ــى  ــى نفســها ومتنوعــة وغنيــة بالحركــة عل ومعتمــدة عل
ــاس  ــول الن ــاء ح ــذه الأحي ــتتمحور ه ــاعة. س ــدار الس م
وســتكون مدعمــة ببنيــة تحتيــة وخدمــات نقــل عــام 
الطبيعيــة  الأصــول  علــى  وســتبنى  وفعالــة،  خضــراء 

ــان والأردن.133 ــي عّم ــة ف والثقافي

ومــع التطــور الســريع لقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات فــي الأردن، وكونهــا ثالــث أكبــر مســاهم فــي 
ــي، فمــن الممكــن أن يصبــح هــذا  الناتــج المحلــي الإجمال
القطــاع هــو أحــد المحــركات الرئيســية للنمــو المســتدام 
ــث  ــز تحدي ــي تعزي ــاعد ف ــه أن يس ــن ل ــان. ويمك ــي عّم ف
القطــاع العــام وتوفيــر البنيــة التحتيــة الذكيــة )مثــل 

132  تراجع األردن في ترتيب المدن الذكية، جوردان تايمز )2020(.

133  مراجعة السياسة الحضرية الوطنية األردنية، موئل األمم المتحدة )2022(، ص 10.

المبانــي الذكيــة والنقــل الذكــي( والخدمــات الإلكترونيــة 
وجمــع البيانــات، ويمكنــه أيضــًا تقديــم الدعــم لصنــع 

ــة. ــى الأدل السياســات القائمــة عل

ومــع ذلــك، فــإن تحقيــق رؤيــة عّمــان كمدينــة ذكيــة 
ــاء  ــب إنش ــتدامة يتطل ومس
الصحيحــة،  السياســة 
التنظيميــة  والظــروف 
والإداريــة المناســبة، ووضع 
ــي تســهل  ــة الت الأطــر المالي
الابتــكار  وتنفيــذ  تطويــر 
والتكنولوجــي  الاجتماعــي 
تكنولوجيــا  علــى  القائــم 
والاتصــالات  المعلومــات 
القطاعــات. مختلــف  فــي 
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الشكل 23. جسر عبدون يربط بين شرق عمان وغربها )المصدر أمانة عمان الكبرى 2022(
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2-٤ الهــدف الحــادي عشــر مــن أهــداف التنميــة 
المستدامة: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

134  المرجع نفسه.

135  انظر الملحق 1، الملحق اإلحصائي.

136  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(، ص 10.

والمســتوطنات  المــدن  "جعــل 
ــة  ــع وآمن ــاملة للجمي ــرية ش البش

وقــادرة عــىل الصمود ومســتدامة"

2-٤-1 أبرز النقاط

11 مــن  الهــدف  فــي  الــواردة  الغايــات  تبيــن مراجعــة 
ــة  ــري لمدين ــياق الحض ــتدامة، الس ــة المس ــداف التنمي أه
عّمــان والتحديــات التــي تواجههــا فيمــا يتعلــق بالوصــول 
والنمــو  الســريع،  الحضــري  والتوســع  المــوارد،  إلــى 
الســكاني الســريع. تبحــث المراجعــة فــي خصائــص قطاع 
ــكني  ــاغر الس ــدل الش ــظ مع ــان وتلاح ــي عّم ــكان ف الإس
ــى  ــة الوصــول إل ــغ 23٪ فــي عــام 13٤،2018 ومحدودي البال
ــرًا،  ــر تأث ــات الأكث ــة للفئ ــة، خاص ــور التكلف ــكن ميس الس
وتبيــن النســبة المتزايــدة للأشــخاص الذيــن يعيشــون 

فــي مســاكن عشــوائية )شــكل 2٤(. 135

ــان.  ــي عّم ــام ف ــل الع ــع النق ــة وض ــص المراجع ــا تلخ كم
المركبــات الخاصــة التــي تعمــل بالبنزيــن هــي وســيلة 
النقــل الأساســية، ممــا يزيــد مــن التلــوث البيئــي ويشــكل 
أيضــًا  مناقشــتها  )تمــت  حقيقيــة  صحيــة  مخاطــر 
فــي القســم الخــاص بالهــدف 3 مــن أهــداف التنميــة 
المراجعــة  تظهــر  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  المســتدامة(. 
محدوديــة وصــول النســاء إلــى وســائل النقــل العــام.

ــة  ــى الرغــم مــن تغطي ــات، عل ــإدارة النفاي ــق ب ــا يتعل فيم
ــع  ــة لجم ــات البلدي ــان بالخدم ــي عّم ــكان ف ــن الس 97٪ م
النفايــات الصلبــة، إلا أن علــى أمانــة عّمــان الكبرى توســيع 
للنفايــات  المســتدامة  البلديــة  الإدارة  ممارســة  نطــاق 
الصلبــة، لزيــادة نســبة النفايــات التــي يتــم فرزهــا وإعــادة 
ــودة  ــاس ج ــم قي ــك يت ــن 3 ٪.136 كذل ــد ع ــا لتزي تدويره
ــراري  ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــرة بانبعاث ــواء المتأث اله
مــن المبانــي الســكنية ووســائل النقــل، باســتخدام معاييــر 
الجــودة الأردنيــة، والتــي هــي أقــل مــن المعاييــر الدوليــة 

 .) )مثــل معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة مثــلاً
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هنــاك إمكانيــة محــدودة للغايــة للوصــول إلــى المســاحات 
 31.8 مــع  عّمــان،  فــي  والمفتوحــة  الخضــراء  العامــة 
هكتــارًا مــن المســاحات الخضــراء لــكل 100,000 نســمة فــي 
عــام 2020. وهــذا يؤثــر ســلبًا علــى نوعيــة حيــاة الســكان 
والتماســك الاجتماعــي فــي المدينــة وتكاملهــا، كمــا يزيــد 
ــات وتلــوث التربــة. مــن المخاطــر البيئيــة مثــل الفيضان

2-٤-2 مراجعة الغاية

2-٤-2-1قطاع الإسكان

الغاية 11-1: بحلول عام 2030، كفالة حصول 

الجميع عىل مساكن وخدمات أساسية مالئمة 

وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء 

الفقيرة.

137  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022( ص. 64.

138  تحليل الضعف الجغرافي متعدد األبعاد - األردن، اليونيسف )2020(، ص 155.

139  مراجعة قطاع اإلسكان في األردن، مجموعة البنك الدولي )2018(، ص. 2.

140  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022( ص 139. 58.

وفقــًا لمســح دائــرة الإحصــاءات العامــة الخــاص بنفقــات 
ودخــل الأســرة لعــام 2017، فــإن 60.٤٪ مــن الوحــدات 
الســكنية فــي عّمــان هــي ذات ملكيــة خاصــة، و٪30.8 
مســتأجرة، و6.2٪ مشــغولة مجانــًا، و2.6٪ مشــغولة مقابــل 
عمــل.137 ويبلــغ الطلــب علــى المســاكن فــي المدينــة 
 30,092 إلــى  يصــل  أن  المتوقــع  ومــن  وحــدة،   28,088
ــزداد  ــع أن ي ــن المتوق ــث م ــام 138.2025 حي ــي ع وحــدة ف
ــان بأكثــر مــن 2 مليــون نســمة فــي أقــل  عــدد ســكان عّم

ــنوات.139 ــس س ــن خم م

وفقــًا لمديريــات تســجيل الأراضــي )LRDs( فــي عّمــان، 
كان هنــاك انخفــاض طفيــف فــي حجــم ســوق العقــارات 
ــكل 25(.  ــام 2018 )الش ــى ع ــام 2012 إل ــن ع ــان م ــي عّم ف
ومــع ذلــك، فانــه علــى المســتوى الوطنــي، لا تــزال عّمــان 

تمتلــك أكبــر ســوق عقــاري.1٤0

ترتبــط العقــارات فــي عّمــان إلــى حــد كبيــر بعــدم التوافق 
ــي  ــعار الأراض ــي أس ــم ف ــب والتضخ ــرض والطل ــن الع بي

 النمو السكاني في عّمان

شكل 24: النمو السكاني في عّمان. المصدر: استراتيجية منعة عمان، 2017

2004

إىل حد كبير نتيجة الهجرة من البلدان المجاورة المنخرطة في  نزاعات

20152025

)متوقع(

٤٦,٤ مليون2 مليون
 مليون
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2
التقدم المحرز في عّمان على صعيد أهداف التنمية المستدامة

 فصل

والبنــاء والطاقــة؛ وعــدم وجــود ضرائــب علــى الأراضــي 
ســكني  مخــزون  توفيــر  فــي  والاختــلالات  الشــاغرة؛ 
ــان محــدود،  متنــوع. كمــا أن الإســكان الميســور فــي عّم
المهاجريــن،  تدفــق  عــن  الناجــم  الطلــب  تزايــد  ومــع 

أصبحــت هــذه القضيــة حرجــة.

ــيم  ــة بتقس ــة الخاص ــة، أدت الأنظم ــود الماضي ــي العق ف
ــاحات الأرض  ــن مس ــد م ــى الح ــان ال ــي عّم ــق ف المناط
المتاحــة للســكن الميســور مــن خــلال تحديــد مســاحات 
تعتبــر كبيــرة علــى انهــا الحــد الأدنــى مــن التقســيم، 
ممــا شــجع المطوريــن علــى إنتــاج وحــدات ســكنية 
ــذا أدى  ــع(، وه ــر مرب ــرة )120-200 مت ــاحات كبي ذات مس
إلــى زيــادة المعــروض مــن المســاكن التــي لا ترتبــط 
الســوق  لأســعار  ووفقــًا  الســوق.  بطلــب  بالضــرورة 
العقاريــة الحاليــة، يمكــن لـــ 10٪ فقــط مــن الأســر شــراء 
ــن  ــر م ــاق أكث ــع دون إنف ــر مرب ــن 100 مت ــد ع ــازل تزي من

30٪ مــن دخلهــا الشــهري.1٤1

كمــا أن معــدلات الشــواغر المرتفعــة، كمــا هــو الحــال 
فــي عّمــان )23٪ فــي 2018(، هــي مؤشــر علــى ركــود 

141  المرجع نفسه، ص. 21.

142  المرجع نفسه.

عمان. األردن. خطة المناخ الشاملة، مجموعة البنك الدولي )2020(  143

ســوق الإســكان.1٤2 وُتعنــى مؤسســة الإســكان والتطويــر  
الحضــري بتوفيــر الإســكان علــى الأراضــي المملوكــة 

للقطــاع العــام فــي الاردن.

عامــي2018-2017،  بيــن  مــا  وناقشــت  عّمــان  طــورت 
بالشــراكة مــع البنــك الدولــي، ســيناريوهات متعــددة 
ــض  ــا أن تخفي ــرض أحده ــري، يفت ــو الحض ــز النم لتعزي
ــر  ــو ام ــى 8٪ ه ــان إل ــي عّم ــكنية ف ــواغر الس ــدل الش مع
ــو  ــارات، وه ــاب العق ــات لأصح ــتخدام ضمان ــن باس ممك
الفرعــي  التقســيم  يحفــز  أن  مــن شــأنه  الــذي  الأمــر 
ــذا،  ــار. وهك ــوق الإيج ــي س ــاغرة ف ــرة الش ــقق الكبي للش
ــة،  ــى أطــراف المدين ــدة عل ــاء مســاكن جدي ــدلاً مــن بن ب
الســكاني  النمــو  أربــاع  ثلاثــة  يمكــن إســكان حوالــي 
ــي  ــًا ف ــًا فارغ ــزلاً قائم ــي 1٤1,238 من ــة ف ــع للمدين المتوق

عّمــان بحلــول عــام 1٤3.2030

علــى الرغــم مــن أن القــدرة علــى تحمــل تكاليــف الإيجــار 
ــك  ــف التمل ــل تكالي ــى تحم ــدرة عل ــن الق ــل م ــر أفض تعتب
فــي عّمــان، حيــث يبلــغ متوســط   دخــل الأســرة 576 دينــارًا 

الشكل 25: دائرة تسجيل األراضي في محافظة عّمان المصدر: دائرة األراضي والمساحة، 2018-2012
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شــهرّيًا، فــإن مصاريــف الإيجــار لا تــزال تشــكل أكثــر مــن 
ثلــث متوســط   دخــل الأســرة.1٤٤ 

وتســتطيع فقــط مــا بيــن 30 إلــى ٤0٪ مــن الأســر فــي 
عّمــان دفــع إيجــار أقــل مــن متوســط الســوق، ولا ســيما 
فــي الجــزء الغربــي مــن المدينــة، 1٤5وذلــك بمتوســط   

إيجــار يبلــغ 1٤2 دينــارًا شــهرّيًا )شــكل 26(،

محافظاتــه  فــي  كبيــر  بشــكل  الأردن  ســكان  يتركــز 
والزرقــاء،  وإربــد،  عّمــان،  فــي  وتحديــدًا  الشــمالية، 
والمفــرق. ويعيــش حوالــي ٤ ملاييــن لاجــئ فــي الأردن، 
ــات،  ــي المخيم ــون ف ــن يقيم ــن اللاجئي ــط م ــن 20٪ فق لك
بينمــا تعيــش الغالبيــة فــي المناطــق الحضريــة، وتحديــدًا 
فــي المحافظــات المذكــورة أعــلاه.1٤6 إن تدفــق اللاجئيــن 
مــن المخيمــات إلــى المناطــق الحضريــة لــه بالتأكيــد 

ــة. ــة التحتي ــات البني ــى خدم ــلبي عل ــر س تأثي

ــط المتكامــل  ــي التخطي ــاك نقــص ف ــان هن ــك، ف ــع ذل وم
علــى المســتوى الإقليمــي وداخــل المحافظــات. حيــث 
ــى المســتوى الإقليمــي  ــًا عل إن الخطــط الموضوعــة حالي
هــي خطــط هيكليــة لا تغطــي ســوى عــدد قليــل مــن 
المحافظــات. وهنــاك نقــص فــي الدعــم الوطنــي لهــذا 

144  مراجعة قطاع اإلسكان األردني، البنك الدولي )2018(، ص. 32.

145  المرجع نفسه، ص. 35.

146  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(.

147  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(.

148  المرجع نفسه ص. 62.

التخطيــط، وبالتالــي غالبــًا مــا يكــون  المســتوى مــن 
المحافظــات.1٤7  إدارات  قبــل  مــن  مدفوعــًا 

تعتبــر أمانــة عّمــان الكبــرى مســؤولة، علــى ســبيل المثــال 
والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  توفيــر  عــن  الحصــر،  لا 
الحضريــة التاليــة: الطــرق والجســور والانفــاق؛ إنــارة 
والتخلــص  النفايــات  إزالــة  المــرور؛  وإدارة  الشــوارع 
منهــا؛ النقــل العــام؛ الزراعــة؛ الأســواق العامــة؛ الخدمــات 
التنميــة  المكانــي؛  التخطيــط  والثقافيــة؛  الاجتماعيــة 
القســم أدنــاه  المهــن1٤8 )انظــر  الاقتصاديــة؛ ترخيــص 
حــول الهــدف 9 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لمناقشــة 

الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة الحضريــة المرنــة(.

الكركالبلقاءالزرقاءإربدعّمان  مادباالعقبةالمفرق عجلونجرش الطفيلةمعان

الشكل 26. متوسط االيجار الشهري حسب المحافظة، 2016. المصدر البنك الدولي،2018
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الالجئون واإلسكان

يواجه قطاع اإلسكان في األردن تحديات كبيرة بسبب تدفق الالجئين والنمو السكاني. ووفقاً لتعداد عام 

2015،يعيش 10% من السكان في مناطق مزدحمة، وعىل األخص أولئك الذين ال يستطيعون العمل بشكل 

قانوني لتغطية تكاليف إيجار منزلهم العائلي149. باإلضافة إىل ذلك، فإن 43% من األسر غير األردنية تتشارك 

في الشقق. وقد ساهم النمو السكاني وتدفق الالجئين في زيادة تكاليف اإليجار بنسبة 17%، وقد أدى ذلك 

إىل الضغط عىل األردنيين والالجئين للتنافس عىل إيجاد سكن بأسعار معقولة.150 بلغ عدد األشخاص 

المشردين في عّمان 17 شخصاً لكل 100,000 من السكان في عام 2020، بناًء عىل بيانات قدمها المرصد 

الحضري العالمي  )اإلطار العالمي للرصد الحضري(.151

تقرير برنامج األردن للسكن الميسور، الموئل 2015    149

150  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2021(.

151  انظر الملحق 1، الملحق اإلحصائي.

152  المرجع نفسه ص. 88.

153  المصدر السابق ص. 92.

154  المرجع نفسه

2-٤-2-2 تطوير منظومة النقل العام

الغاية 11-2: بحلول عام 2030، توفير إمكانية 

وصول الجميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة 

التكلفة، ويسهل الوصول إليها ومستدامة، 

وتحسين السالمة عىل الطرق، وخاصة بتوسيع 

نطاق النقل العام، مع إيالء اهتمام خاص 

الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في 

ظروف هشة ، والنساء، واألطفال، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة وكبار السن

وفقــًا لملــف التنميــط الحضــري لمدينــة عّمــان، تشــكل 
ــل،  ــة 13٪ مــن حصــة التنق المواصــلات العامــة فــي المدين
ومــن هــذه النســبة، يســتخدم 8٪ ســيارات الأجــرة و٪5 
الحافلات.152وقــد أظهــرت دراســة خاصــة بالتنقــل أن ٪85 
مــن ســكان المدينــة يمكنهــم الوصــول إلــى وســائل النقــل 
العــام فــي غضــون 15 دقيقــة ســيرًا علــى الأقــدام.153 حيــث 
تقــع معظــم محطــات الحافــلات علــى ُبعــد 15 دقيقــة ســيرًا 
علــى الأقــدام، مــع وجــود مناطــق قليلــة فقط على مشــارف 
المدينــة. علــى المســتخدمين عــادًة ركــوب حافلتيــن أو 

ــى وجهتهــم.  ــلاث حافــلات مختلفــة للوصــول إل ث

ترتبــط عّمــان مــن خــلال النقــل مــع عــدد مــن المحافظــات، 
بمــا فــي ذلــك الزرقــاء والرصيفــة والســلط وعيــن الباشــا 
ومأدبــا وســحاب ومــرج الحمــام. كمــا يوجــد بالمدينــة 
مطــاران دوليــان، وخــط ســكة حديــد يمــر عبــر المحافظــة، 
وخطــوط حافــلات مــن عّمــان إلــى محافظــات أخــرى 

تديرهــا شــركات خاصــة.15٤

يعــد تطويــر نظــام النقــل العــام أحــد أولويــات أمانــة عّمــان 
الكبــرى، كمــا هــو موضــح مــن خــلال زيــادة النفقــات مــا بين 

عــام 2020-2022. )انظــر الجــدول 3(. 
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 الجدول 3: النفقات الرأسمالية لمشاريع التنمية

المصروفات الرأسمالية 

لمشاريع التنمية
20192020202120222023

5,543,2184,864,4627,000,00016,000,0008,600,000مصروفات النقل العام

تطوير نظام حافالت 

التردد السريع للنقل 

العام 

8,600,000لا ينطبق23,066,01032,400,76635,000,000

إجمالي المصروفات 

لمشاريع التطوير 

الرأسمالي

179,884,062111,295,590160,134,848125,910,000107,201,503

29,684,90418,752,58750,000,00020,000,00020,000,000حيازة األرض

مجموع المصروفات 

اإلجمالية 
420,961,216293,891,255432,574,048363,628,672347,889,573

المصدر: الموازنة العامة الســنوية، أمانة عّمان الكبرى، 2023-2019

155  عمان: األردن - خطط مناخية شاملة، البنك الدولي )2018(.

فــي  عّمــان  فــي  العــام  النقــل  نظــام  تطويــر  يعتمــد 
يلــي: مــا  علــى  المســتقبل 

مشــاكل  	 لمعالجــة  متكاملــة  تنقــل  خطــة  وضــع 
الازدحــام المــروري، وزيــادة اســتخدام الســيارات 
ــة  ــي، وبني ــل الجماع ــائل النق ــص وس ــة، ونق الخاص

تحتيــة آمنــة للمشــاة.

ــدي  	 ــودة ومج ــي الج ــي عال ــل جماع ــام نق ــر نظ توفي
اقتصاديــًا لاســتخدامه مــن قبــل جميــع مواطنــي 

ــيارات. ــي الس ــك مالك ــي ذل ــا ف ــان، بم عّم

الذكيــة  	 البيانــات  لجمــع  حضــري  مرصــد  إنشــاء 
لخطــة  كأســاس  تطبيقهــا  ليتــم  بالنقــل،  الخاصــة 
التنقــل المتكاملــة ولتقاســم المعلومــات والأبحــاث 

الحضــري. التنقــل  حــول  والمعرفــة 

علــى ســبيل المثــال، فــان منصــة مراقبــة حركــة المــرور 
الجديــدة فــي أمانــة عّمــان الكبــرى تتضمــن تطويــر منصة 
ذكيــة للبيانــات الكبيــرة الآنيــة ومفتوحــة المصــدر لتــؤدي 
وظائــف مثــل تحليــل بيانــات حركــة المــرور، واســتهلاكها، 
وذلــك  ونمذجتهــا،  وتجميعهــا،  ودمجهــا،  وانتشــارها، 

بهــدف تحســين حركــة المــرور.

ــة للنقــل التــي  ــة التحتي ــر البني أحــد أهــم مشــاريع تطوي
ــل  ــرى هــو نظــام حافــلات النق ــان الكب ــة عّم تديرهــا أمان

ــريع. ــردد الس ذات الت

بــدءًا مــن عــام 2008، تمثــل الهــدف الرئيســي للمشــروع فــي 
ــركاب الذيــن يســتخدمون وســائل النقــل  ــادة حصــة ال زي
العــام مــن 13٪ إلــى 25٪ بحلــول عــام 155.2025 وبمجــرد 
اكتمالــه، سيســمح أول نظــام للنقــل الســريع فــي المدينــة 
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ــر 32  للحافــلات عاليــة الســعة بالعمــل بشــكل حصــري عب
ــة.  ــرًا مــن الممــرات المنفصل كيلومت

مــن المتوقــع أن تقلــل حافــلات النقــل ذات التردد الســريع 
فــي عّمــان مــن المســافة المقطوعــة باســتخدام المركبــات 
الخاصــة بمقــدار 85 مليون كيلومتر في الســنة، والمســافة 
المقطوعــة باســتخدام ســيارات الأجــرة بمقــدار 12 مليــون 

كيلومتــر في الســنة )الجــدول 3(.

ــر نظــام النقــل العــام،  فــي عــام 2019، وكجــزء مــن تطوي
ــلات  ــطول حاف ــر أس ــرى بتطوي ــان الكب ــة عّم ــت أمان قام
كبيــر بتكلفــة 18 مليــون دينــار أردنــي، حيــث قامــت 
ــا  ــة، بم ــر مــن 130 حافل بشــراء ونشــر أســطول يضــم أكث
فــي ذلــك 15 حافلــة كهربائيــة، تغطــي 55 وجهــة وعشــرين 

ــارًا.156 مس

ــان معظــم المناطــق  تغطــي شــبكة النقــل العــام داخــل عّم
ــى الرغــم مــن وجــود  ــة، عل المكتظــة بالســكان فــي المدين
بعــض التفاوتــات المكانيــة بيــن الجزأيــن الغربي والشــرقي. 
كمــا لا يوجــد بنيــة تحتية للنقــل العام خــارج وســط المدينة 
المزدحــم، لا ســيما فــي المناطــق الســكنية المطــورة حديثــًا، 
حيــث توجــد الأســر المتوســطة والمنخفضــة الدخــل. وغالبًا 
مــا ُينظــر إلــى شــبكة النقــل العــام الحاليــة على أنهــا متخلفة 
وغيــر موثوقــة وتفتقــر إلى تسلســل هرمي متكامل لوســائل 

النقــل والخدمــات.157

156   ملف التنميط الحضري لمدينة عمان موئل األمم المتحدة )2022(، ص 113.

157  مراجعة النقل العام في مدينة عمان، جامعة برمنغهام )2021(.

158  استراتيجية منعة عمان، 100 مدينة مرنة وأمانة عمان الكبرى )2017(، ص. 42.

159  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2021(، ص. 88.

160  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(.

161  النوع االجتماعي في المواصالت العامة، صداقة )2018(.

ــار  ــام كخي ــل الع ــائل النق ــة وس ــي جاذبي ــع ف أدى التراج
ــة  ــى ملكي ــان عل ــكان عّم ــاد س ــادة اعتم ــى زي ــل، إل للتنق
الســيارات الخاصــة، ممــا تســبب فــي ازدحــام مزمــن 
وزيــادة الطلــب علــى مواقــف الســيارات. تشــمل القضايــا 
الأخــرى التــي يعانــي منهــا القطــاع؛ الافتقــار إلــى البنيــة 
التحتيــة الملائمــة )مثــل محطــات الحافــلات ومراكــز 
النقــل(، وغيــاب طــرق النقــل المتكاملــة والمتصلــة، و 

ــد.  ــع الموح ــام الدف نظ

فــي عــام 2010، كان هنــاك 800,000 ســيارة فــي عّمــان، ومــع 
الزيــادة الســنوية بنســبة 8-10٪، مــن المتوقــع أن يصــل 
العــدد إلــى 2 مليــون بحلــول عــام 158.2025 ويقــدر أن هناك 
350 مركبــة لــكل 1000 شــخص فــي عّمــان )الشــكل 27(.159 
ــكل  ــث يش ــا، حي ــد م ــى ح ــف إل ــان مكل ــي عّم ــل ف التنق
حوالــي 25-30٪ مــن دخــل الأســرة. وغالبــًا مــا يكــون 
المســتخدمون الذيــن يعتمــدون علــى نظــام النقــل العــام 
ــل  ــهري أق ــم الش ــط   دخله ــغ متوس ــن يبل ــك الذي ــم أولئ ه
مــن ٤00 دينــار أردنــي، والذيــن لا يمتلكــون عــادًة ســيارة 
خاصــة.160 وهــو الأمــر الــذي يســبب ضغوطــًا اقتصاديــة 

ــى الأســرة.  إضافيــة عل

ــي المنخفــض  ــوارد المال ــان أن ال ــي عّم ــر الشــباب ف يعتب
الــذي لا يغطــي المواصــلات العامــة، مــع صعوبــة الوصــول 
إلــى وســائل النقــل، هــي أســباب رئيســية لتــرك العمــل أو 

رفــض فــرص العمــل.161

في 2019 

 49% من المسافرين استخدموا وسائط نقل أخرى غير السيارة الخاصة

4٫7% نسبة الوفيات لكل 100,000 نسمة بسبب النقل والمواصالت

الشكل 27: المصدر: تقرير مراجعة للنقل العام في مدينة عّمان، جامعة برمنغهام، 2021.

عدد المنشآت المرخصة حسب المحافظة



مدينة عّمان | 67

اللاجئون والوصول إلى وسائل النقل العام     

في عّمان، ينفق ٤0٪ من اللاجئين السوريين العاملين حوالي 1-3 دينار أردني يومّيًا على وسائل النقل 
للوصول إلى العمل.

2٪ فقط من السوريين في عّمان يمتلكون سيارة و5٪ يستأجرونها. يعد نقص الموارد المالية المخصصة للنقل 
أحد العوامل الرئيسية التي تحد من وصول اللاجئين إلى فرص العمل.162

162  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(، ص 89

163  تحليل مشاركة المرأة في القوى العاملة في األردن، األمم المتحدة في األردن )2020(

164  النوع االجتماعي في النقل العام، صداقة )2018(.

165  المرجع نفسه

.)2020(UrbaNET ،166  كيف يؤدي نقص وسائل النقل العام إىل إبقاء النساء في األردن في المنزل

167  تم جمع بيانات أساسية من أحد المستفيدين في هيئة األمم المتحدة للمرأة في مارس )2022(

168  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(.

الأقــل  النســاء  تواجهــا  التــي  التحديــات  تتفاقــم 
ــث  ــام. حي ــل الع ــائل النق ــى وس ــول إل ــي الوص ــًا، ف حظ
المناطــق  ضواحــي  فــي  يعشــن  اللواتــي  النســاء  إن 
الحضريــة بســبب وضــع اجتماعــي واقتصــادي متدنــي، 
ــي  ــل. ف ــائل النق ــى وس ــول إل ــل للوص ــرص أق ــن ف لديه
الأمــم  وهيئــة   REACH لمنظمــة  وفقــًا   ،2019 عــام 
المتحــدة للمــرأة، تنفــق اللاجئــات الســوريات مــا يقــرب 
مــن 1٤ دينــارًا أردنيــًا شــهرّيًا علــى وســائل النقــل، بينمــا 
دينــارًا   57 المتوســط    فــي  الأردنيــات  النســاء  تنفــق 
باهظــة  لكنهــا  أمانــًا  أكثــر  طــرق  لاســتخدام  شــهرّيًا 

الثمــن.163 

ووفقــًا لدراســة أجرتهــا مؤسســة "صداقــة" فــي عــام 
ــي  ــام ف ــل الع ــائل النق ــتخدمي وس ــي مس ــإن ثلث 2018، ف
ــة  ــاث. بالمقارن ــن الإن ــم م ــور وثلثه ــن الذك ــم م الأردن ه
ــام برحــلات أقصــر،  ــى القي مــع الرجــال، تميــل النســاء إل
ــن  ــا يحمل ــًا م ــددة، وغالب ــة متع ــلات نهاري ــام برح أو القي
حزمــًا ويرافقهــّن أطفــالاً صغــارًا، وذلــك بســبب الأعــراف 

ــرأة.  ــول أدوار الم ــة ح التقليدي

ونتيجــة لذلــك، تختلــف احتياجات النســاء أثنــاء رحلاتهن 
فــي وســائل النقــل العــام عــن احتياجــات الرجــال،16٤ مــع 
ــى الســلامة والراحــة والرســوم  ــر عل ــز بشــكل كبي التركي
ــف  ــات التوق ــار محط ــي الاعتب ــذ ف ــي تأخ ــلات الت والرح
المشــاكل  تشــمل  النســاء.  تحتاجهــا  التــي  المتعــددة 

ــص  ــلات، ونق ــدد الرح ــة ع ــام قل ــل الع ــي النق ــة ف الحالي
المعلومــات، والازدحــام المفــرط، والافتقــار إلــى النظافــة، 
ــات الشــكوى والاســتجابة، ونســبة التعــرض  وضعــف آلي
للتحــرش العاليــة، والتــي تؤثــر بشــكل خــاص على النســاء  
المتنقــلات.165 إن الافتقــار إلــى نظــام مناســب هــو واحــد 
ــى  ــاء إل ــول النس ــام دخ ــية أم ــز رئيس ــة حواج ــن ثلاث م
ــه  ــك، فإن ــة لذل ــة، ونتيج ــوى العامل ــم والق ــاع التعلي قط

ــل مــن مســتوى معيشــتهن.166 يقل

اكتســبت المحــاولات الأخيــرة لإدمــاج مراعــاة النــوع 
والمحليــة  الوطنيــة  النقــل  سياســة  فــي  الاجتماعــي 
ــدت وزارة  ــام 2021، اعتم ــي ع ــح. فف ــدم واض ــئ ق موط
للنــوع  المراعــي  العــام  للنقــل  الوطنــي  الإطــار  النقــل 
الاجتماعــي، بالشــراكة مــع منظمــة صداقــة وهيئــة الأمــم 
المتحــدة للمــرأة 167 )انظــر القســم أدنــاه الخــاص بالهــدف 
17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لمناقشــة الشــراكات(. 
ــور  ــاة منظ ــم مراع ــل لتعمي ــاط عم ــار نق ــن الإط ويتضم
النــوع الاجتماعــي فــي اســتراتيجية هيئــة تنظيــم النقــل 
البــري. كمــا تقــوم أمانــة عّمــان الكبــرى حاليــًا بوضــع 
اللمســات الأخيــرة علــى خطــة العمــل التــي تراعــي النــوع 
الوصــول  لضمــان  وذلــك  العــادل،  للتنقــل  الاجتماعــي 

ــاء.168 ــام للنس ــل الع ــائل النق ــى وس ــادل إل الع
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 فصل

النفايــات  إدارة  مبــادرات   3-2-٤-2
الهــواء وجــودة 

الغاية 11-6: بحلول عام 2030، الحد من األثر 

البيئي السلبي الفردي للمدن، بطرق منها 

إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات 

البلديات وغيرها.

مثــل معظــم المــدن الكبــرى، تواجــه عّمــان عــددًا مــن 
التحديــات البيئيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بــإدارة النفايــات 
الصلبــة وجــودة الهــواء. أمانــة عّمــان الكبرى مســؤولة عن 
ــا،  ــل حدوده ــات داخ ــات إدارة النفاي ــع عملي ــذ جمي تنفي
بمــا فــي ذلــك تنظيــف الشــوارع، وجمــع ونقــل النفايــات، 
والتخلــص منهــا. يتــم التخلــص مــن النفايــات فــي مكــب 
الغبــاوي، وهــو مــن أكثــر المرافــق تقدمــًا فــي الأردن 
ــتخدم  ــات، ، ويس ــة للبلدي ــات الصلب ــن النفاي ــص م للتخل
ــًا  ــع حالي ــة، ويخض ــى طاق ــات إل ــل النفاي ــاليب تحوي أس

ــق 9(. ــع الملح ــعة )راج للتوس

فــي عــام 2020، فــإن مــا يقــرب مــن 97 ٪ مــن ســكان 
عّمــان كان لديهــم تغطيــة كافيــة لجمــع النفايــات الصلبــة 
الناتجــة.169 وفــي عــام 2015، كان إنتــاج النفايــات فــي 
المدينــة يتــراوح بيــن 2500 و2700 طــن لــكل يــوم.170 ومــع 
ذلــك، أدى تدفــق اللاجئيــن الســوريين إلــى زيــادة الرقــم 

ــًا.171 ــات يومّي ــن النفاي ــن م ــى 1,000 ط إل

تظهــر أحــدث البيانــات المقدمــة مــن أمانــة عّمــان الكبــرى 
الخاصــة بتوليــد النفايــات الصلبــة فــي عّمــان رقًمــا قــدره 
ــرد فــي الســنة.172 وتعمــل خدمــات  ــا للف 379.6 كيلوغراًم
الجمــع اليوميــة لأمانــة عّمــان الكبــرى فــي 22 منطقــة 
بالمدينــة. حيــث يتــم نقــل النفايــات المجمعــة بشــكل 
عــام إلــى محطــة الشــعائر لنقــل النفايــات فــي شــرق 

169  تم جمع البيانات من المرصد الحضري لمدينة عمان) المجلس الدولي لبيانات المدينة. )فبراير 2022(.

170  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(، ص. 100.

171  المرجع نفسه، ص. 104.

172  خطة عمل عمان مدينة خضراء  2050، إيكوم )2021(.

173  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )2022(، ص. 100.

174  المرجع نفسه، ص. 92.

عّمــان ومــن ثــم نقلهــا فــي شــاحنات إلــى مكــب الغبــاوي 
للنفايــات.  كميــة النفايــات الصلبــة البلديــة التــي يتــم 
فرزهــا وإعــادة تدويرهــا حســب النــوع )مثــل الــورق 
والبلاســتيك  والبطاريــات  الابيــض  والــورق  المقــوى 
ــًا لأحــدث  والزجــاج والمعــادن( محــدودة بنســبة 3٪ وفق

ــرى.173   ــان الكب ــة عّم ــا أمان ــي جمعته ــات الت البيان

وإنتــاج  الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  تقليــل  ولزيــادة 
ــوي  ــر مشــروع غــاز حي ــة بتطوي ــاء، قامــت المدين الكهرب
فــي مكــب الغبــاوي يســتخدم الكتلــة الحيويــة لإنتــاج غاز 
ــاء. ــاج الكهرب ــك لإنت ــد ذل ــتخدم بع ــذي يس ــان، وال الميث

تخطــط أمانــة عّمــان الكبــرى حاليــًا لبنــاء نظــام معالجــة 
اســتقرار  علــى  يعمــل  والــذي  ميكانيكيــة،  بيولوجيــة 
التدويــر،  لإعــادة  الصالحــة  غيــر  النفايــات  وفصــل 
واســتخراج المــواد القابلــة لإعــادة التدويــر، ومعالجــة 
ــة،  ــين الترب ــماد، وتحس ــاج الس ــة، وإنت ــات العضوي النفاي
وإنتــاج الوقــود الصلــب المســتعاد )SRF( للتطبيقــات 
الحراريــة الصناعيــة. )انظــر القســم أعــلاه حــول الهــدف 
علــى  للحصــول  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن   7

التفاصيــل(.

يتماشــى هــذا المشــروع مــع الأهــداف الاســتراتيجية 
ــة خضــراء، والتــي تتمثــل فــي  لخطــة عمــل عمــان مدين
النفايــات  إدارة  فــي  الدائــري  الاقتصــاد  مبــادئ  دمــج 
ــات  ــات النفاي ــى مكب ــات المرســلة إل ــة النفاي ــل كمي وتقلي

بنســبة 12٪ بحلــول عــام 2030.17٤

بالإضافــة إلــى ذلــك، ســتقوم الأمانــة بتحديــث وتوســيع 
ــبكة  ــك ش ــي ذل ــا ف ــات، بم ــل النفاي ــعائر لنق ــة الش محط
ــات  ــك لتحســين تنســيق المركب ــا ، وذل الطــرق مــن حوله
فــي الموقــع. ويشــمل ذلــك إضافــة مكبســان نفايــات 
هيدروليكــي بطاقــة 90 طّنــًا فــي الســاعة، ومحطــة وزن، 
وعــدة حاويــات، ومبنــى إداري، والقيــام بكافــة الأعمــال 
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المدنيــة والكهربائيــة والميكانيكيــة، والمشــروع حاليــًا 
ــدوى.175 ــة الج ــة دراس ــي مرحل ف

أنشــأت وزارة البيئــة شــبكة جــودة الهــواء، التــي تتكــون 
مــن 12 محطــة مراقبــة مســتمرة، إحداهــا ضمــن محطــة 
مروريــة فــي عمــان وثانيــة فــي محطــة مرجعيــة خلفيــة 
تقــع أيضــا فــي عّمــان. تقيــس هــذه المحطــات ثانــي 
 )CO( وأول أكســيد الكربــون )SO2( أكســيد الكبريــت
 )O3( والأوزون   )NO2( النيتروجيــن  أكســيد  وثانــي 
ــر ان  ــر بالذك ــة الجســيمات )PM10(.176 مــن الجدي وكتل
الحــدود المســموح بهــا ضمــن المعاييــر الوطنيــة الأردنيــة 
ــي  ــورة ف ــدود المذك ــن الح ــى م ــي أعل ــواء ه ــودة اله لج

ــة.177 ــة العالمي ــة الصح ــادات منظم إرش

175  المرجع نفسه.

176  تقرير جودة الهواء المحيط، وزارة البيئة )2018(.

177  المرجع نفسه.

178  المرجع نفسه.

179  انظر الملحق 1، الملحق اإلحصائي.

180  المرجع نفسه.

ــام 2020  ــط لع ــواء المحي ــة جــودة اله ــر مراقب يشــير تقري
إلــى أن جــودة الهــواء فــي عّمــان، فــي المتوســط   ، كانــت 
ضمــن الحــدود التي تســمح بهــا المعايير الوطنيــة. وكانت 
الملوثــات التــي تــم رصدهــا، وهــي أول أكســيد الكربــون 
النيتروجيــن  أكســيد  وثانــي  الكبريــت  أكســيد  وثانــي 
والأوزون، بشــكل عــام ضمــن الحــدود القياســية الأردنيــة 
الحاليــة. ظلــت مســتويات الجســيمات )PM10( أقــل 

مــن المعيــار الوطنــي.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن مســتويات التلــوث فــي محطــات 
القيــاس فــي عّمــان أعلــى مــن المســتوى الوطنــي، حيــث 
ــة  ــطة المختلف ــن الأنش ــث م ــواء المنبع ــوث اله ــمل تل تش

فــي المدينــة )الســيارات، الصناعــة، التدفئــة المنزليــة(.
الجدول 4. ملوثات الهواء في عّمان178

قياس ملوثات الهواء الرئيسية بأمانة 

عّمان الكبرى

المعيار األردني المتوسط 

السنوي

التركيزات السنوية في 

أمانة عّمان الكبرى

السنة

)PM2.5( 192020 ميكروغرام / م 3-تركيز الجسيمات الدقيقة

)PM10( 46.32020 ميكروغرام / م 703 ميكروغرام / م 3تركيز الجسيمات

23.52020 جزء في المليار50 جزء في المليارتركيز ثاني أكسيد النيتروجين

25.12020 جزء في المليار50 جزء في المليارتركيز األوزون

المصدر: تقرير مراقبة نوعية الهواء لعام 2020

بلــغ متوســط   مســتوى تركيــز الجســيمات PM10 الســنوي 
مــن المحطــة الحضريــة فــي عّمــان حوالــي 67 ميكروغــرام 
ــام 179،2018  ــي ع ــب( ف ــر مكع ــكل مت ــرام ل / م 3 )ميكروغ
ــن الحــد الأقصــى الســنوي المســموح  ــًلا م ــل قلي وهــو أق
ــواء )70  ــودة اله ــة لج ــة الأردني ــر الوطني ــي المعايي ــه ف ب

ميكروغــرام / متــر مكعــب(، ولكــن أعلــى بكثيــر مــن 
ــرام /  ــغ 15 ميكروغ ــة البال ــة العالمي ــة الصح ــار منظم معي
ــت  ــام 2020، بلغ ــي ع ــنوي.180 ف ــط   س ــب كمتوس ــر مكع مت
قيمــة تركيــز الجســيمات PM10 ٤6,3 ميكروغــرام / متــر 
مكعــب، والتــي يمكــن ربطهــا بإجــراءات الإغــلاق والقيــود 
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المفروضــة علــى الحركــة المطبقــة فــي عّمــان كجــزء مــن 
ــد-19 عــام 2020.  ــر جائحــة كوفي تدابي

ــات  ــاض فــي ملوث يمكــن أن يفســر نفــس العامــل الانخف
الهــواء الأخــرى التــي تــم قياســها فــي عــام 2020، والتــي 
كانــت أقــل مــن الحــدود المســموح بهــا فــي المعاييــر 
الوطنيــة الأردنيــة. تتمثــل إحــدى التوصيــات الــواردة 
فــي تقريــر مراقبــة جــودة الهــواء المحيــط لعــام 2020 فــي 
إضافــة أجهــزة لقيــاس المزيــد مــن الجســيمات الدقيقــة، 
PM2.5، بمــا يتماشــى مــع توصيــات منظمــة الصحــة 
حــول  البيانــات  فــي  نقــص  يوجــد  حيــث  العالميــة، 

قياســات PM2.5 فــي عّمــان )الجــدول ٤(.

ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(، ص. 114.  181

182  المرجع نفسه.

2-4-2-4 المساحات الخضراء والعامة

الغاية 11-7: بحلول عام 2030، توفير سبل 

استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن 

عامة آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، 

وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

وفقــًا لتقريــر الملامــح المكانيــة لعّمــان، توجــد محدوديــة 
الخضــراء  والمســاحات  الحدائــق  إلــى  الوصــول  فــي 
المفتوحــة فــي المدينــة. حيــث لا يوجــد ســوى 2.5 متــر 
مربــع مــن مســاحة المتنــزه للفــرد.181 وهنــاك 189 حديقــة 
عامــة، بمســاحة إجماليــة تبلــغ حوالــي 8.69 كيلومتــرًا 
مربعــًا، داخــل حــدود الأمانــة. تقــع هــذه المتنزهــات فــي 

ــة. ــًا للأمان ــًا تابع ــًا مــن أصــل 220 حّي 92 حّي

فــي حيــن أن يمكــن ل 72.5٪ مــن ســكان عّمــان الوصــول 
ــى  ــيرًا عل ــة س ــد 15 دقيق ــى بع ــة عل ــق العام ــى الحدائ إل
فــي  إليهــا  الوصــول  يمكنهــم   ٪92.8 أن  الا  الأقــدام، 
غضــون 30 دقيقــة ســيرًا علــى الأقــدام )الجــدول 5(.182 

تؤثــر نــدرة الأماكــن العامــة المفتوحــة وقلــة المســاحات 
والتماســك  الحيــاة  جــودة  علــى  ســلبيًا  الخضــراء 
ــن  ــد م ــا تزي ــا أنه ــان. كم ــي عّم ــل ف ــي والتكام الاجتماع
التربــة  وتلــوث  الفيضانــات  مثــل  البيئيــة  المخاطــر 
أهــداف  مــن   13 الهــدف  بشــأن  أدنــاه  القســم  )انظــر 

المســتدامة(. التنميــة 
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الجدول 5: البنية التحتية الخضراء 

الفترةالقيمةالوحدةالمؤشر

755.22192020لكل 100,000 من السكانعدد األشجار المزروعة سنويا

31.79992020لكل 100,000 من السكانالمساحة الخضراء )هكتار(

 المصدر: المرصد الحضري لمدينة عمان )المجلس الدولي لبيانات المدينة(. 2020

مــن الممكــن اجــراء تحســينات أكثــر علــى إدارة الأراضــي. 
ــة الأراضــي  ــإن ملكي ــي ف ــى الوقــت الحال ــه حت ــث ان حي
الســريع  الحضــري  التوســع  لاســتيعاب  واســتخدامها 
وتعزيــز  حمايــة  عــن  الأولويــة  لــه  الســكاني،  والنمــو 
المســاحات الخضــراء القائمــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود 

متطلبــات ملزمــة قانونيــًا فــي سياســات التطويــر تتعلــق 
بــإدراج المســاحات الخضــراء فــي المشــاريع الجديــدة أو 
القائمــة فــي عّمــان، إلا أن تطبيــق هــذه الإجــراءات غالبــًا 

مــا تفشــل.

الجدول 6: المصروفات الرأسمالية لمشاريع التطوير التنموية 

المصاريف الرأسمالية لمشاريع 

التنمية )القيمة بالدينار(

20192020202120222023

تطوير الحدائق والمساحات الخضراء 

العامة المستدامة

4,471,7521,390,3054,258,0006,000,0005,000,000

تطوير المكتبات والمشاريع الثقافية 

واالجتماعية

799,158336,238760,0001,200,0001,301,503

 المصدر: الميزانية السنوية العامة، أمانة عّمان الكبرى 2023-2019

مــن  المزيــد  لإنشــاء  المكانــي  التخطيــط  تحســين  إن 
لــه  عّمــان،  داخــل  والمفتوحــة  الخضــراء  المســاحات 
أولويــة خاصــة بالنســبة لأمانــة عّمــان الكبــرى. حيــث 
تطمــح مديريــة الزراعــة والغابــات إلــى زيــادة نســبة 
المســاحات الخضــراء داخــل المدينــة مــن 1.6٪ إلــى ٪2.5 
ــر  ــم )7.3 كيلومت ــارب 7300 دن ــا يق ــة م ــلال زراع ــن خ م
ــرد  ــب الف ــيرفع نصي ــا س ــدة، مم ــاحات جدي ــع( كمس مرب
ــي  ــن عام ــة بي ــار مربع ــى 5 أمت ــًا إل ــرًا مربع ــن 3.22 مت م

و2026.    2022

لقطــاع  الاســتراتيجية  الرؤيــة  تتمثــل  عــام،  وبشــكل 
ــى  الزراعــة فــي إنشــاء 13 متنزهــًا وحديقــة جديــدة، وال
ــع عــدد  ــك يرتف ــة، وبذل ــة عام ــًا وحديق ــل 26 متنزه تأهي
المتنزهــات التــي ســيتم تأهيلهــا إلــى 96 متنزهــًا مــا 
بيــن 2022-2026.  وعمومــًا فــإن الافتقــار إلــى التمويــل 
يشــكل عقبــة أخــرى كبيــرة أمــام تطويــر البنيــة التحتيــة 
الخضــراء، ممــا يتــرك قطــع أراضــي غيــر مســتغلة بالكامل 

ــدول 6(. ــع )الج ــو متوق ــا ه ــع كم ــدم المجتم ولا تخ
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وفقــًا لدراســة أجرتهــا وكالــة التنميــة الألمانيــة حــول 
الفضــاء العــام والنــوع الاجتماعــي في عّمــان، والتي جرت 
فــي الفتــرة مــن 2017 إلــى 2019، فــإن عــددًا أكبــر بكثير من 
النســاء )58٪( مقارنــة بالرجــال )٤5٪( يجــدون صعوبــة 
 فــي الوصــول إلــى الخدمــات والترفيــه فــي المدينــة.
فــي  وقتهــا  النســاء  تقضــي معظــم  للدراســة،  ووفقــًا 
ــا  ــق والمتنزهــات )57٪( )أحدهم الأســواق )78٪( والحدائ
ــة  ــطة الموجه ــر بالأنش ــة، والآخ ــال المنزلي ــق بالأعم يتعل
إلــى  الوصــول  فــي  صعوبــة  ويجــدن  الأســرة(  نحــو 
ــل  الخدمــات والأماكــن الترفيهيــة )58٪ مــن النســاء مقاب
٤5٪ مــن الرجــال(. والأهــم مــن ذلــك، أن معظــم النســاء لا 
يســعهن إلا تخصيــص وقــت محــدود للترفيــه وتعتمــدن 
علــى الأماكــن العامــة القريبــة التــي يمكــن أن يقمــن فيهــا 

ــال. ــة الأطف ــي رعاي ــن ف بدوره

فــي  التنقــل  الدراســة  تناقــش  نفســه،  الوقــت  فــي 
الأماكــن العامــة فــي عّمــان كنســاء، لا ســيما كمشــاة، 
وكيــف أنــه يمكــن أن يكــون غيــر مريــح للغايــة لعــدة 
ــد  ــه التحدي ــى وج ــرر عل ــد متك ــبب واح ــع س ــباب، م أس
النســاء  تتعــرض  الشــارع.  فــي  التحــرش  وهــو: 
بانتظــام  للتحــرش  الرجــال  مــن  بكثيــر  أكبــر  بنســبة 
.)28 )الشــكل   ٪20 مقابــل   ٪٤8 النســبة  تبلــغ   حيــث 

قطــاع  قــام  للمشــاة،  صديقــة  مدينــة  إنشــاء  بهــدف 
ــرى بتنفيــذ عــدد  ــان الكب ــة عّم الأشــغال العامــة فــي أمان
مــن المشــاريع لتأميــن إمكانيــة التنقــل، وذلــك بشــكل 
ــل الشــوارع العامــة الرئيســية  أساســي مــن خــلال تحوي
ــاة  ــة للمش ــوارع مخصص ــى ش ــان إل ــي عّم ــريانية ف والش

والدراجــات. 

تــم تنفيــذ مشــروع تحســين الظــروف المعيشــية فــي 
المناطــق الأقــل حظــا فــي عّمــان )ICLA( مــن قبــل وكالة 
والمكتظــة،  الفقيــرة  الأحيــاء  فــي  الألمانيــة  التنميــة 
ــلامة  ــادة س ــي وزي ــة المش ــز إمكاني ــدف تعزي ــك به وذل
ــا  ــم تأهيله ــي يت ــق الت ــط المناط ــلال رب ــن خ ــاة م المش

تحسين البنية التحتية الخضراء، الوكالة األلمانية للتنمية )2022(  183

عمان: األردن - خطط مناخية شاملة، البنك الدولي )2018(.  184

ــك مــن خــلال إعــادة  بخطــوط الحافــلات الســريعة وذل
تأهيــل الادراج وتحســين الأرصفــة.183

تعمــل أمانــة عّمــان الكبــرى أيضــًا علــى تلبيــة احتياجــات 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن خــلال تحويــل و / أو تأهيــل 
الحدائــق والأماكــن العامــة بحيــث تكــون صديقــة لــذوي 
الإعاقــة )علــى ســبيل المثــال، مشــروع شــارع منــذر 
المصــري، ومبنــى حــي وادي الســير، ومبنــى حــي صويلــح 

وحدائــق الملــك عبــد اللــه الثانــي(. 

ــاحة  ــي مس ــر ه ــل نص ــي جب ــاة ف ــود القض ــة محم حديق
ــة أرض  ــى قطع ــع عل ــع وتق ــر مرب ــغ 1000 مت ــة تبل مفتوح
تصميمهــا  تــم  والتــي  فلســطين  شــارع  فــي  متبقيــة 
بالاشــتراك مــع المجتمــع المحلــي بنــاًء علــى احتياجاتهــم، 
وهــي الآن بمثابــة رابــط آمــن ومريــح بيــن الجــزء العلــوي 

ــة.18٤ ــذوي الإعاق ــارع ل ــن الش ــفلي م والس

األمان

تشعر النساء باألمان مع العائالت وحراس األمن 

وضوء النهار وضابطات الشرطة

وجود العائالت

%35٫9

%23٫0

%29٫7

%38٫5

%18٫7

%29٫7

%17٫0

%5٫2

%7٫6

%1٫1

كاميرات المراقبة

ضباط الشرطة الذكور

النهار

ضباط الشرطة االإناث

رجال

نساء

الشكل 28: سالمة المرأة والرجل – المصدر: وكالة التنمية 

)2020( GIZ األلمانية
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ــة  ــة العالمي ــة الصح ــبكة منظم ــي ش ــو ف ــي عض ــان ه عّم
ــذت  ــنين.185وقد أخ ــة للمس ــات الصديق ــدن والمجتمع للم
بعيــن  الحكوميــة  وغيــر  الحكوميــة  المبانــي  معظــم 
ــي  ــار الســن ف ــا كب ــي ســيتعامل به ــة الت ــار الطريق الاعتب
الأماكــن، وخصصــت الأولويــة لهــم فــي مقاعــد الحدائــق 
الوطنيــة  المؤسســة  العامــة والســاحات. وقــد قامــت 
للضمــان الاجتماعــي بتجديــد مبانيهــا لخدمــة كبــار الســن 
بشــكل أفضــل، وقامــت وزارة النقــل بتحديــث حافلاتهــا 
المكوكيــة وحافلاتهــا العامــة بمقاعــد خاصــة.186 وعليــه، 
فــإن إحيــاء الجهــود المشــتركة بيــن فئــات أصحــاب 
المصلحــة المعنييــن للحفــاظ علــى عّمــان كمدينــة صديقــة 
ــل  ــوذج للعم ــع نم ــة لوض ــوة مهم ــي خط ــن، ه ــار الس لكب

ــة. ــذه القضي ــأن ه ــي بش ــد الوطن ــى الصعي عل

علــى  المترتبــة  الآثــار   3-٤-2
السياسة والممارسة

فــي ســياق التوســع الحضــري المكثــف والنمــو الســكاني، 
الحضريــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  توفيــر  يعتبــر 

ــروري. ــر ض ــة أم الملائم

حيــث أنــه لضمــان كــون ســوق الإســكان قــادر علــى 
تشــجيع  يتــم  فإنــه  المجتمــع،  شــرائح  جميــع  تلبيــة 
العمــل عــن كثــب مــع الحكومــة  أمانــة عّمــان علــى 
الوطنيــة  الالتزامــات  تنفيــذ  لتعزيــز  الوطنيــة 
ــدة للمشــاكل  ــول إســكان جدي ــر حل ــة187 وتطوي والدولي
المحــددة، وذلــك لتحســين القــدرة علــى تحمــل تكاليــف 
الإســكان وتحســين جودتــه. )انظــر المناقشــة حــول 
ــن  ــدف 7 م ــم اله ــي قس ــي ف ــي المبان ــة ف ــاءة الطاق كف

أعــلاه(. المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للســلطات المحليــة أن تشــرك 
المســتثمرين فــي توســيع نطــاق المعــروض مــن المســاكن 

الملف الصحي األردني، منظمة الصحة العالمية 2015  185

المرجع نفسه  186

187  األردن ملتزم بالمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي ينص عىل أن الموقعين 

عليه "يعترفون بحق كل شخص في مستوى معيشي الئق له وألسرته، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن المناسب". 

كما يؤكد األردن التزامه بمؤتمر الموئل الثالث بشأن اإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة 

المندمج مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة العدف رقم 11

الميســورة التكلفــة مــن خــلال وســائل قانونيــة وماليــة، 
المســتويات  متعــدد  التعــاون  يعــزز  أن  يمكــن  وذلــك 
ومتعــدد أصحــاب المصلحــة وكذلــك تمويــل الإســكان 
الميســور التكلفــة. كمــا يمكــن أن تســاعد عمليــة تحســين 
الرقابــة علــى تطويــر الاراضــي )بمــا فــي ذلــك الزيــادة عن 
النســب المســموحة فــي اســتهلاك الأراضــي( وسياســات 
وتعليمــات تقســيم المناطــق، فــي تحســين توجيــه توفيــر 
المســاكن إلــى حيــث هــو مطلــوب وتوجيــه التوســع 

ــب. ــكل المناس ــتدام بالش ــري المس الحض

يمكــن أن يلعــب تطويــر وتحســين إمكانيــة الوصــول إلــى 
ــمًا  ــع دورًا حاس ــة للجمي ــراء والمفتوح ــاحات الخض المس
ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــة، لا س ــات البيئي ــة التحدي ــي مواجه ف
ــة  ــين الصح ــى تحس ــؤدي إل ــن أن ي ــاخ، ويمك ــر المن بتغي
ــاه والتماســك الاجتماعــي. وهــو أمــر مهــم بشــكل  والرف
خــاص فيمــا يتعلــق بالنســاء والمجتمعــات الضعيفــة، 
لأنهــم يعتمــدون بشــكل أكبــر علــى الوصــول إلــى الأماكــن 

العامــة. 

ومــع ذلــك، يرتبــط التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف 
التنميــة المســتدامة بتحســين قــدرات إدارة أمانــة عّمــان 
ــن  ــد و / أو تأمي ــى تولي ــا عل ــة، وقدرته ــرى كمؤسس الكب
المــوارد الماليــة بكفــاءة )انظــر المناقشــة حــول هــذا 
الموضــوع فــي القســم أدنــاه حــول الهــدف 17 مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة(، وإزالــة الاختناقــات لتوســيع نطــاق 
التدخــلات الناجحــة. يتــم تشــجيع المزيــد مــن إجــراءات 
التوعيــة لضمــان المشــاركة المتســاوية لمختلــف الفئــات 
فــي التنميــة المســتدامة وتعزيــز المســؤولية الاجتماعيــة.
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)الشكل 29. مسار الباص سريع التردد  في عمان ) المصدر: الموئل للمستوطنات البشرية، 2022
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2-5 الهــدف الثالــث عشــر من أهــداف التنمية 
المســتدامة: العمل المناخي

188  األطفال في األردن معرضون لخطر تأثيرات أزمة المناخ، اليونيسف )2021(.

"اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي 
لتغيــر المنــاخ وآثــاره"

2-5-1 أبرز النقاط

ــواردة ضمــن الهــدف 13 مــن  ــات ال ــر المراجعــة للغاي تظه
ــة  ــية المحتمل ــار الرئيس ــتدامة الآث ــة المس ــداف التنمي أه
علــى عّمــان نتيجــة لتغيــر المنــاخ، بمــا فــي ذلــك مخاطــر 
ارتفــاع درجــات الحــرارة، وعــدم انتظــام هطــول الأمطار، 
ــة،  ــات المفاجئ ــاه، وموجــات الحــر، والفيضان ــدرة المي ون
والجفــاف، والكــوارث الطبيعيــة الأخــرى. حيــث أن لهــذه 
المخاطــر أيضــًا آثــار ضــارة علــى النظــم البيئيــة الطبيعيــة 
الغــذاء  إنتــاج  البيولوجــي، ممــا يؤثــر علــى  والتنــوع 
وصحــة الســكان، وكذلــك يحــد مــن الوصــول إلــى البنيــة 

التحتيــة الحضريــة الحيويــة. 

ــة  ــي الأردن المرتب ــال ف ــل الأطف ــًا لليونيســف، يحت ووفق
9٤ فــي العالــم مــن حيــث تعرضهــم للصدمــات المناخيــة 
والبيئيــة.188 ولا توجــد بيانــات محليــة متاحــة عــن عــدد 

ــكل  ــن بش ــخاص المتضرري ــن والأش ــات والمفقودي الوفي
ــاخ. ــر المن مباشــر بســبب الكــوارث المتعلقــة بتغي

ــة  ــي البني ــتثمارات ف ــن الاس ــدد م ــان بع ــت عّم ــد قام وق
التحتيــة الحضريــة الحيويــة وذلــك لتعزيــز مرونتهــا 
ــة  ــق بالطاق ــا يتعل ــيما فيم ــف ، لا س ــى التكي ــا عل وقدرته
المســتدامة،  والميــاه  الخضــراء،  والمبانــي  المتجــددة، 
وإدارة ميــاه الصــرف الصحــي )انظــر القســم الخــاص 
ــج  ــم دم ــد ت ــل(. ق ــن التفاصي ــد م ــلاه لمزي ــدف 9 أع باله
أجنــدة التغيــر المناخــي بعمــق فــي أطــر السياســات 
الوطنيــة وكذلــك المحليــة فــي الأردن، ممــا يتيــح اتبــاع 

ــه. ــة تبعات ــح لمعالج ــج واض نه

النــوع  خطــط  تعميــم  عّمــان  مدينــة  علــى  يترتــب 
سياســاتها  ضمــن  الطفــل  وحقــوق  الاجتماعــي 
ــي،  ــر المناخ ــة بالتغي ــا الخاص ــتراتيجياتها ومبادراته واس

الوطنيــة. الاســتراتيجية  للرؤيــة  وفقــًا  وذلــك 
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2-5-2 مراجعة الغاية

لبنــاء  الجوانــب  متعــدد  نهــج   1-2-5-2
المرونــة زيــادة  علــى  القــدرة 

الغاية 13-1: تعزيز القدرة عىل الصمود في 

مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ والكوارث 

الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة عىل 

التكيف مع تلك المخاطر

عّمــان هــي عضــو فــي فريــق قيــادة المــدن الأربعيــن 
المعنــي بالمنــاخ وهــي ملتزمــة بــأن تصبــح محايــدة 
كربونيــا بحلــول عــام 2050. وتظهــر خطــة عملهــا بهــذا 
الخصــوص مبــادرات هامــة فــي التخطيــط الحضــري 
متعــددة القطاعــات وضروريــة لتحقيــق هــذا الهــدف. 
حيــث تتنــاول بعــض أهــم الأنشــطة قطاعــات النقــل 
والطاقــة والنفايــات الصلبــة والتخطيــط الحضــري وإدارة 

ــاه. المي

يعتمــد الأردن علــى واردات الوقــود الأحفــوري لتلبيــة 
احتياجاتــه مــن الطاقــة. حيــث تمثــل أنظمــة الطاقــة 
المتجــددة اللامركزيــة فرصــة عظيمــة للمــدن والشــركات 
ــد  ــم. وق ــة به ــة الخاص ــادر الطاق ــم بمص ــراد للتحك والأف
إرشــادات  بوضــع  الكبــرى  عّمــان  أمانــة  إدارة  قامــت 
التصميــم لأنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة علــى 
الأســطح ومشــاركتها مــع المســتفيدين. كان لهــذه الجهود 
بالإضافــة الــى قانــون الطاقــة المتجــددة وترشــيد الطاقــة 
لعــام 2012، الــذي يســمح للأفــراد ببيــع فائــض الإنتــاج 
ــتغلال  ــى اس ــرا عل ــرا كبي ــبكة، تأثي ــى الش ــرى إل ــرة أخ م

ــة.  ــية الكهروضوئي ــة الشمس ــة الطاق ــطح لأنظم الاس

الطاقــة  مــن  ميغــاواط   25 حوالــي  تركيــب  تــم 
189،2017 عــام  بحلــول  الأســطح  علــى   الشمســية 
 ونفــذت أمانــة عمــان الكبــرى العديــد مــن المشــاريع مــن 

خطة عمان للتغير المناخي )رؤية لعام 2050 عمان(، وزارة البيئة وأمانة عمان الكبرى )2019(، ص. 34.  189

تم جمع بيانات أولية من أحد  أصحاب المصلحة في أمانة عمان الكبرى.  190

تم جمع بيانات أولية من أحد أصحاب المصلحة في أمانة عمان الكبرى.  191

أجــل خفــض فاتــورة الكهربــاء فــي المدينــة، بمــا فــي ذلــك 
ــي  ــواء المبان ــة وأض ــوارع الحالي ــح الش ــتبدال مصابي اس
وكذلــك  للطاقــة،  موفــرة  بمصابيــح  للبلديــة  التابعــة 
190.)9 الملحــق  )انظــر  الحيــوي  الغــاز  مشــروع   تنفيــذ 

ــكنية  ــي الس ــن المبان ــة م ــازات الدفيئ ــات الغ ــد انبعاث تع
ــات وســوء جــودة  ــي الانبعاث مســاهم رئيســي فــي إجمال
الهــواء فــي عّمــان، تليهــا الانبعاثــات الناتجــة عــن وســائل 
النقــل )انظــر القســم أعــلاه حــول الهــدف 11 مــن أهــداف 
ومــع  الهــواء(.  جــودة  لمناقشــة  المســتدامة  التنميــة 
ذلــك، فــإن ســيطرة أمانــة عمــان الكبــرى المباشــرة  علــى 
قطــاع البنــاء هــي محــدودة، حيــث تصــدر إدارة الأمانــة 
الإشــغال، وتحــدد  البنــاء، وتوفــر شــهادات  تراخيــص 
لوائــح تقســيم المناطــق، بينمــا يتــم وضــع قوانيــن البنــاء 

ــي.  ــتوى الوطن ــى المس ــز عل ــاكل الحواف وهي

تــم نشــر المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة للأبنيــة الخضــراء 
الخضــراء  المبانــي  قبــل مجلــس  مــن   201٤ عــام  فــي 
ــان بســبب  الأردنــي، ولكــن كان لهــا صــدى قليــل فــي عّم
ــي  ــوق المبان ــو س ــك، كان نم ــة لذل ــذ. نتيج ــؤ التنفي تباط

ــك. ــًا كذل ــراء بطيئ الخض

فــي قطــاع النقــل، يتــم تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع 
)انظــر  العــام  النقــل  اســتخدام  وتشــجيع  لتحســين 
التنميــة  الهــدف 11 مــن أهــداف  القســم أعــلاه حــول 
 المســتدامة للحصــول علــى تفاصيــل حــول المشــروع(.191
 بالإضافــة إلــى تحســين إمكانيــة الوصــول والتنقــل فــي 
المدينــة، فــان تطويــر النقــل العــام مــن المتوقــع أن يقلــل 
ــن  ــل م ــك يقل ــة، وكذل ــيارات الخاص ــتخدام الس ــن اس م
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة ويحســن مــن جــودة الهــواء. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فانــه مــن خــلال إعــادة تأهيــل 
المناطــق الصناعيــة وإعــادة توجيــه اســتخدامها، فــان 
ــي  ــر البيئ ــف الأث ــى تخفي ــعى إل ــرى تس ــان الكب ــة عّم أمان
تطبــق  أنهــا  كمــا  المحيطــة.  الســكنية  المناطــق  علــى 
تعليمــات وإرشــادات جديــدة تتعلــق بحمايــة المناطــق 
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ــدى  ــد م ــة لتحدي ــق الصناعي ــف المناط ــراء وتصني الخض
ــا الآمــن مــن المناطــق الســكنية. قربه

ــع  ــًا، م ــر جفاف ــان أكث ــاخ عّم ــح من ــع أن يصب ــن المتوق م
 انخفــاض فــي هطــول الأمطار وزيادة موســم الجفاف.192
للميــاه  التحتيــة  البنيــة  تتأثــر  أن  المتوقــع  ومــن   
والخدمــات داخــل المدينــة بشــكل كبيــر، بمــا فــي ذلــك 
حــدوث انخفــاض فــي توافــر الميــاه، وانخفــاض هطــول 
الأمطــار الموســمية، والأضــرار التــي ســتلحق بالزراعــة 
المعتمــدة علــى المطــر، وزيــادة مــدة شــدة الجفــاف 
التــي لا يتــم خلالهــا إعــادة مــلء الســدود، وارتفــاع 
ــاه  ــر المي ــادة تبخ ــة لزي ــري نتيج ــاه ال ــى مي ــب عل الطل

بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة.

كمــا أن عّمــان معرضــة للفيضانــات المفاجئــة، التــي تؤثــر 
علــى النســيج الحضــري، وشــبكة الكهربــاء، والوصــول إلــى 
الخدمــات الأساســية،  وبالإضافــة إلــى ذلــك فإنهــا تشــهد 
تفاقــم ضعــف الســكان الأكثــر فقــرًا، بمــن فيهــم الأردنييــن 
واللاجئيــن الســوريين. تســببت الســيول الأخيــرة فــي 2019 
ــد  ــان. وق ــة عّم ــط مدين ــي وس ــرة ف ــة كبي ــائر مادي بخس
عانــت الشــركات الواقعــة فــي هــذه المنطقــة مــن خســائر 
فــي المخــزون وأضــرار هيكليــة لحقــت بمبانيهــا، إلــى 
جانــب خســائر ماديــة أخــرى فــي الممتلــكات والمركبــات. 

ملف األردن المناخي ، وزارة الخارجية الهولندية )2018(.  192

تطوير تصميم أولي إلجراءات التخفيف من الفيضانات وإجراء تقييم مخاطر الفيضانات ورسم خرائط مخاطر   193

الفيضانات في وسط مدينة عمان، دار )2021(.

تعزيز المرونة الحضرية في عمان، األردن، للتخفيف من الفيضانات المفاجئة وحماية المجتمعات الضعيفة، موئل  194

األمم المتحدة )2021(.

ــدد  ــول ع ــمية ح ــة رس ــات محلي ــد بيان ــه لا توج ــع أن وم
ــان.، الا  ــة فــي عّم ــات المرتبطــة بالكــوارث الطبيعي الوفي
ــان 2019،  ــة لفيض ــرار اللاحق ــة الأض ــدرت تكلف ــد ق ــه ق ان
الكبــرى وغرفــة تجــارة عّمــان،  بحســب أمانــة عّمــان 
بنحــو 7,115,326 دينــار أردنــي عــن الأضــرار التــي لحقــت 
بالأعمــال التجاريــة و2,000,000 دينــار أردنــي للضــرر الــذي 

ــة.193 ــة التحتي ــق بالبني لح

أمانــة عّمــان الكبــرى عازمــة علــى تحســين كل مــن مرونــة 
واســتجابتها  الحضريــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة 
لحــالات الطــوارئ، بمــا فــي ذلــك جائحــة كوفيــد-19 
تأثيــر  التفاصيــل حــول  مــن  لمزيــد  الفصــل 3  )انظــر 
ــات  ــرى، كالفيضان ــرة الأخ ــداث الخط ــد 19( والأح الكوفي
المفاجئــة، وعليــه فقــد أنشــأت أمانــة عّمــان الكبــرى 
بروتوكــولات لعمليــات الطــوارئ ليتــم تنفيذهــا مــن قبــل 
مركــز الطــوارئ التابــع لهــا، بتنســيق عمليــات مديــري 
المناطــق المختلفــة. حيــث يتــم خــلال حــدوث الفعاليــات 
تفعيــل تلــك الخطــط بالتنســيق مــع جميــع قطاعــات إدارة 

ــرى. ــان الكب ــة عّم أمان

الفئات الضعيفة والبنية التحتية الخضراء

استجابًة للمخاطر المتزايدة للفيضانات المفاجئة في األردن، قدم موئل األمم المتحدة، بالشراكة مع أمانة 

عّمان الكبرى، تدريباً مهنياً عىل تنفيذ الحلول الخضراء عىل مستوى األسرة، لتعزيز المرونة وتعزيز االستقرار 

االجتماعي للمجتمعات األردنية الضعيفة والالجئين السوريين في عّمان. حيث تعلم المشاركون طريقة صنع 

أحواض الزراعة بالفتيل وأساليب الزراعة المستدامة كحلول للتخفيف من مخاطر الفيضانات المفاجئة، مع 

تعزيز مسؤوليتهم االجتماعية وفرص كسب العيش.

يهدف المشروع أيضاً إىل بناء مجتمع منتج من خالل تعزيز مهارات السكان في إعادة تدوير النفايات 

المنزلية والزراعية، ومساعدة المشاركين عىل المساهمة في اإلنتاج المنزلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، 

وتعزيز التماسك االجتماعي بين أفراد المجتمع المحلي.194 
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بــالإدارة  المتعلقــة  المشــاريع  تشــمل  عــام،  بشــكل 
عّمــان  فــي  الصحــي  والصــرف  للميــاه  المســتدامة 
تطويــر وتوســيع نطــاق الوصــول إلــى شــبكات الميــاه 
والصــرف الصحــي، وتطويــر مناطــق ترفيهيــة مســتدامة، 
والاســتثمار فــي توســيع المســاحات الخضــراء، وتحســين 
ــن هــم  ــة الخضــراء لم ــة التحتي ــة التشــاركية للبني التنمي

أقــل حًظــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة.

الرئــات الحضريــة الصغيــرة هــو برنامــج تدخلــي فــي 
مشــروع  تحــت  ينــدرج  الخضــراء،  التحتيــة  البنيــة 
ــا  ــل حظ ــق الاق ــي المناط ــة ف ــروف المعيش ــين الظ تحس
فــي عّمــان، بتمويــل مــن الــوزارة الاتحاديــة الألمانيــة 
للتنميــة الاقتصاديــة والتعــاون، حيــث تنفــذه الوكالــة 
الألمانيــة للتعــاون الدولــي وأمانــة عّمــان الكبــرى، ووزارة 
البيئــة )انظــر القســم أدنــاه حــول الهــدف 17 مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات 

حــول الشــراكات(.195 

الحضريــة  المناطــق  جعــل  إلــى  المشــروع  يهــدف 
الكثيفــة أكثــر خضــرة مــن خــلال زراعــة غابــات صغيــرة 
ــاخ،  ــر المن ــلبية لتغي ــار الس ــض الآث ــي تعوي ــاعدة ف للمس
مثــل الفيضانــات المفاجئــة، مــع توفيــر آثــار إيجابيــة 
أخــرى، مثــل تحســين جــودة الهــواء وتوفيــر الظــل.  وقــد 
ــراك  ــى إش ــعى إل ــاركّيًا س ــًا تش ــة نهج ــتخدمت العملي اس

أفــراد المجتمــع مــن جميــع الأعمــار )الشــكل 30(.

أمــا فيمــا يتعلــق بمشــاريع إدارة ميــاه الأمطــار، فقــد 
أنظمــة  مبــادئ  بدمــج  الكبــرى  عّمــان  أمانــة  قامــت 
الصــرف الحضــري المســتدامة فــي المبانــي المملوكــة 
الحضــري  التصميــم  دمــج  ودعــم  العــام،  للقطــاع 
ــري  ــرف الحض ــة الص ــادئ أنظم ــع مب ــاه م ــي للمي المراع
مشــروع  حــدد  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  المســتدامة. 
ــة،  ــات المفاجئ ــة الفيضان ــدة لمقاوم ــم المتح ــل الأم موئ
مناســبًا  موقعــًا   120 اليابــان،  حكومــة  مــن  والممــول 
للمشــاريع التجريبيــة التــي تعالــج هــذه القضيــة، مــن 
خرائــط  ودراســة  الفيضانــات  مخاطــر  تقييــم  خــلال 

195  مبادرة عمان للرئات الحضرية الصغيرة، فريق قيادة المدن األربعين المعني بالمناخ )2021(

196  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )2022(.

المخاطــر. سيســاعد هــذا المشــروع فــي تقليــل آثــار 
الجفــاف، مــع تأميــن مصــادر ميــاه أكثــر موثوقيــة. 

البرنامــج،  هــذا  فــي  الزراعــي  للمكــون  بالنســبة  أمــا 
ــى الزراعــة  ــة عل ــوارد المائي ــة الم ــة تنمي فســتركز أنظم
الجافــة والمقاومــة للجفــاف. وبشــكل عــام، يهــدف هــذا 
الامــر إلــى تقليــل مخاطــر الفيضانــات فــي المناطــق 

ــام 20٤0. ــول ع ــبة 50٪ بحل ــة بنس الحرج

ــل  ــاريع الموئ ــد مش ــار ح ــي إط ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
الأمــم المتحــدة "زيــادة منعــة مدينــة عمــان للفياضانــات 
ــادي  ــر الري ــور الأخض ــث الزه ــروع مثل ــة"، مش المفاجئ
احتجــاز  مفهــوم  الفياضانــات ضمــن  علــى  للســيطرة 
ــى  ــرات إل ــي 3 كيلومت ــد حوال ــى بع ــار، عل ــاه الأمط مي
ــوذج  ــون النم ــان. يتك ــط عّم ــن وس ــرب م ــوب الغ الجن
مــن آليتيــن رئيســيتين: خــزان خرســاني تحــت الأرض 

)~ 500 م 2( ومنطقــة توجيــه حيــوي )~ 2000 م 2(. 

العديــد  مــن  التخفيــف  المقترحــة  نظمــة  للأ يمكــن 
ــة،  ــى البيئ ــف عل ــاه العواص ــارة لمي ــار الض ث ــن الآ م
الصــرف  طــرق  مــن  اســتدامة  أكثــر  يجعلهــا  ممــا 

196 لتقليديــة. ا

الشــكل 30: مبــادرة الرئات الحضريــة الصغيرة في عمان 

المصــدر: فريــق قيادة المدن األربعيــن المعني بالمناخ 

)2021(
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2-5-2-2 الريــادة فــي التعامــل مــع آثــار 
تغيــر المنــاخ

الغاية 13-2: ادماج التدابير المتعلقة بتغير 

المناخ في السياسات واالستراتيجيات والخطط 

الوطنية

الحكومــة الأردنيــة وإدارة مدينــة عّمــان ملتزمــان باتخــاذ 
ــر  ــج تدابي ــم دم ــث ت ــاخ، حي ــر المن ــأن تغي ــراءات بش إج
ــة  ــة والمحلي ــات الوطني ــع السياس ــي صن ــاخ ف ــر المن تغي
مــع عــدد مــن الاســتراتيجيات والخطــط والسياســات 

ــك.  ــا نتيجــة لذل ــم إطلاقه ــي ت الت

)AGGP( برنامج النمو الأخضر لمدينة عّمان

تم إطلاق البرنامج في عام 2008، لكنه لم يكتمل.

ركــز البرنامــج علــى أربــع ركائــز أساســية تتعلــق بالطاقــة 
)النقــل، والنفايــات، والميــاه، والغابــات( ويهــدف إلــى 
تحســين البيئــة الحضريــة مــع المســاهمة فــي خطــة عمــل 

المنــاخ.

تــم اعتمــاد السياســة الوطنيــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي 
ــدرة الأردن  ــز ق ــى تعزي ــدف السياســة إل ــر 2013. وته يناي

ــاخ. ــر المن ــى الاســتجابة لتأثيــرات تغي عل

ــام  ــي ع ــر ف ــو الأخض ــة للنم ــة الوطني ــدار الخط ــم إص ت
2017 بهــدف تحديــد الخطــوات الرئيســية لانتقــال الأردن 
إلــى الاقتصــاد الأخضــر، مــع التركيــز علــى أهميــة تمكيــن 

البيئــة مــن أجــل النمــو الأخضــر.

ــام 2017،  ــي ع ــان ف ــة عم ــتراتيجية منع ــلاق اس ــم إط ت
والركائــز  منعــة  عّمــان مدينــة  رؤيــة  حيــث حــددت 
والأهــداف والإجــراءات التــي ستســاعد فــي تحقيــق 

المرونــة.

تــم إطــلاق خطــة عّمــان للتغيــر المناخــي 2050 فــي عــام 
ــي  ــر المناخ ــة بالتغي ــل خاص ــة عم ــت أول خط 2019 وكان
تضعهــا مدينــة فــي المنطقــة. ركــزت الاســتراتيجية علــى 
ــر  ــة وتطوي ــاد المدين ــن اقتص ــون م ــن الكرب ــص م التخل

المرونــة ضــد تغيــر المنــاخ.

الشكل 31. خطة وطنية للنمو األخضر في األردن

الشكل 32. استراتيجية عمان للمرونة

الشكل 33. خطة عمل عمان مدينة خضراء
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التقدم المحرز في عّمان على صعيد أهداف التنمية المستدامة

 فصل

ــي  ــراء، الت ــة خض ــان مدين ــل عم ــة عم ــر خط ــم تطوي ت
ــان  ــة عّم ــود أمان ــى جه ــاًء عل ــو 2021، بن صــدرت فــي ماي
أكثــر  نهــج  واتخــاذ  البيئــي  الأداء  لتحســين  الكبــرى 
منهجيــة لمواجهــة التحديــات البيئيــة الحضريــة الحاليــة 
والناشــئة )انظــر الملحــق 9 لمزيــد مــن المعلومــات حــول 

المشــاريع والمبــادرات(.

ــه  ــاء بالتزامات ــى الوف ــادرات الأردن عل ــذه المب ــاعد ه تس
بموجــب المســاهمات المحــددة وطنّيــًا التــي تــم تحديثهــا 
فــي أكتوبــر 2021، مــن خــلال زيــادة الالتــزام بخفــض 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن 1٤٪ إلــى 31٪، مــع توجيــه 
ــون  ــض الكرب ــاخ منخف ــاد ومن ــو اقتص ــلاد نح ــال الب انتق

ــاخ.197 وتنميــة تتعامــل بشــكل مــرن مــع المن

اعترافــًا بــأن الآثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ والآثــار البيئيــة 
ــة يمكــن أن  للوقــود غيــر النظيــف والتقنيــات غيــر الفعال
تكــون مدمــرة للنســاء اللائــي يتحملــن تقليديــًا مســؤولية 
ــاول الأردن  ــة، تن ــي الزراع ــطن ف ــرة وينش ــاد الأس اقتص
ــة  ــي السياس ــي ف ــوع الاجتماع ــادئ الن ــاج مب ــة ادم عملي
الوطنيــة  السياســة  تنــص  المنــاخ.198  بتغيــر  المتعلقــة 
بشــأن تغيــر المنــاخ 2013-2020 علــى تمويــل سياســات 
لتصميــم  المســتويات،  جميــع  علــى  القــدرات  بنــاء 
وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات وبرامــج تغيــر المنــاخ، 
والتخفيــف مــن آثــاره والتكيــف معهــا، وتلبيــة احتياجــات 
ــاواة.199  ــدم المس ــى ق ــال عل ــاء والرج ــن النس ــراء م الفق
ومــن المتوقــع أن تنعكــس هــذه الجهــود فــي السياســات 

والاســتراتيجيات والتخطيــط المحلــي.

197  تقرير ُمحدَّث ألول مساهمات محددة وطنيا لألردن، وزارة البيئة )2021(.

198  تحويل الوعود إىل أفعال: المساواة بين الجنسين في خطة التنمية المستدامة لعام

2030، هيئة األمم المتحدة للمرأة )2018(.

199  السياسة الوطنية لتغير المناخ في المملكة األردنية الهاشمية )2013-2020(، وزارة

البيئة )2013(.

علــى  المترتبــة  الآثــار   3-5-2
السياسة والممارسة

تواجــه عّمــان عــددًا مــن التحديــات بســبب تغيــر المنــاخ، 
ــين  ــرة لتحس ــود كبي ــذل جه ــم ب ــد ت ــك، فق ــة لذل ونتيج
مرونــة البنيــة التحتيــة والخدمــات الحضريــة. بينمــا 
يجــب رصــد المزيــد مــن البيانــات الكافيــة المتعلقــة 
التحتيــة  البنيــة  علــى  والتأثيــر  الاقتصــادي  بالتأثيــر 
ــة،  ــات ذات الصل ــدد الوفي ــن ع ــلاً ع ــاخ، فض ــر المن لتغي

وجمعهــا مــن أجــل قيــاس 
تحدثــه  قــد  الــذي  التأثيــر 
هــذه الآثــار علــى مختلــف 
الحضريــة  المناطــق 
المجتمعيــة  والمجموعــات 
وفقــًا  الحلــول  وتصميــم 

لذلــك. 

ــاه  ــوارد المي ــاج إدارة م تحت
فــي  الصحــي  والصــرف 
التعامــل معهــا  إلــى  عّمــان 
للتأكــد  شــامل  بشــكل 
أهــداف  تعكــس  أنهــا  مــن 
الاســتراتيجية  التنميــة 
فــي  ســيما  لا  للمدينــة، 
الديناميكــي  النمــو  ضــوء 
كمــا  للمدينــة.  الســريع 
عّمــان  أمانــة  علــى  يجــب 
الأدوات  تدمــج  أن  الكبــرى 
مثــل  الوظائــف  متعــددة 
الخضــراء  التحتيــة  البنيــة 
ــة  ــرف الحضري ــة الص وأنظم

كذلــك. المســتدامة 

تنفيــذ  مواصلــة  ينبغــي 
والبرامــج  السياســات 
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والمشــروعات والتوصيــات والمبــادئ التوجيهيــة للمبانــي 
الخضــراء، مــن خــلال ضمــان تنفيــذ قوانيــن وسياســات 
البنــاء الموضوعــة علــى المســتوى الوطنــي. وقــد يــؤدي 
تحســين كفــاءة الطاقــة فــي المبانــي إلــى آثــار اقتصاديــة 
واجتماعيــة إيجابيــة علــى مســتوى الأســرة، وكذلــك على 
ــان  ــاج عّم ــك، تحت ــى ذل ــة إل ــع. بالإضاف ــاد الأوس الاقتص
إلــى تحســين لوائــح وممارســات اســتخدام الأراضــي 
ــر  ــي تعتب ــراء، والت ــاحات الخض ــر المس ــتيعاب تطوي لاس
أداة  أيضــًا  وهــي  الحراريــة،  الجــزر  لتقليــل  حيويــة 

الفيضانــات.  لمنــع  طبيعيــة 

ومراقبــة  تنفيــذ  تعزيــز  علــى  المدينــة  تشــجيع  يتــم 
تعالــج  التــي  وخططهــا  واســتراتيجياتها  سياســاتها 
تغيــر المنــاخ، مــن خــلال تحســين القــدرات البشــرية 
والماليــة المؤسســية، ومواصلــة تطويــر حمــلات التوعيــة 
ــع  ــلوكي، م ــر الس ــز التغيي ــي تحف ــة الت ــاركة العام والمش
إلــى  بالإضافــة  المبتكــرة وتطبيقهــا.  التقنيــات  جــذب 
ذلــك، يجــب أن يكــون التنــوع الاجتماعــي مكونــًا رئيســّيًا 
فــي العمــل المناخــي. وقــد تــم تنــاول ذلــك فــي السياســة 
ــا  ــرورة لتطبيقه ــاك ض ــاخ وهن ــر المن ــأن تغي ــة بش الوطني

ــي. ــتوى المحل ــى المس ــة عل ــر السياس ــي أط ف

 شكل 34. حديقة حيوية لمواجهة خطر الفيضانات ضمن وحدة سكنية ميسورة في عمان ) المصدر: الموئل للمستوطنات

)البشرية، 2022
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2-6 الهدف الســابع عشــر من أهداف التنمية 
المســتدامة: الشراكة من أجل الأهداف

المرجع نفسه، ص 160  200

وتنشــيط  التطبيــق  وســائل  "تعزيــز 
ــة  ــل التنمي ــن أج ــة م ــراكة العالمي الش

المســتدامة"
2-6-1 أبرز النقاط

تــم تنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع فــي عّمــان مــن خــلال 
التعــاون الدولــي لتحســين الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة 
والخدمــات الحضريــة وتوفرهــا عبــر عــدد مــن القطاعات، 
مثــل قطــاع: الرعايــة الصحيــة، والطاقــة، والنقــل العــام، 
ــلاه  ــام أع ــر الأقس ــا )انظ ــري، وغيره ــط الحض والتخطي
حــول الهــدف 3، و7 و9 و11 و13 مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة(. 

 17 الهــدف  ضمــن  الــواردة  للغايــات  المراجعــة  تظهــر 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، أنــه  و بالرغــم مــن 
ــة،  ــات المصنف ــى البيان ــول ال ــة بالوص ــات المتعلق التحدي
فــإن إدارة أمانــة عمــان الكبــرى تعمــل كأرض اختبــار 
لمشــاريع تنميــة تعاونيــة تحويليــة. وتشــير الــى أن أمانــة 

عّمــان الكبــرى تعتبــر كيانــا مســتقلا بشــكل واضــح، وأنهــا 
منفصلــة مالّيــًا عــن الحكومــة الوطنيــة. حيــث يتــم توليــد 
نســبة كبيــرة مــن إيراداتهــا ذاتّيــًا )88٪ فــي عــام 2020( 200.

بيــن  الشــراكات  بتطويــر  الكبــرى  عّمــان  أمانــة  تهتــم 
لزيــادة  جهودهــا  وتنســق  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة 
الرئيســية مــن خــلال هــذا النمــوذج. وقــد أقامــت علاقات 
مــع شــبكة دوليــة مــن البلــدان والمــدن والمنظمــات )انظــر 
القســم الفرعــي أدنــاه حــول التعــاون الدولــي(، ممــا يوفــر 
فرصــًا للتبــادل المســتمر للمعرفــة والخبــرة، ويؤثــر علــى 
تنميــة القــدرات المحليــة. كمــا أنهــا المســتفيد الأكبــر مــن 

ــانية. ــاعدات الإنس ــة والمس ــة الدولي ــود التنمي جه

فــي إطــار التزامهــا بخطــة التنميــة المســتدامة لعــام 
2030، بذلــت أمانــة عّمــان الكبــرى جهــودًا كبيــرة لتحقيــق 
ــة السياســات  ــي السياســات مــن خــلال مواءم اتســاق ف
والبرامــج  والمشــاريع  والخطــط  والاســتراتيجيات 
المحليــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ومــع أطــر 

السياســات علــى المســتوى الوطنــي. 
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كمــا تقــوم أمانــة عّمــان الكبــرى أيضــًا بتطويــر شــراكات 
المســتدامة وتطبــق مبــادئ  التنميــة  تقودهــا أهــداف 
التخطيــط  ممارســات  عــن  فضــلاً  الرشــيد،  الحكــم 
ــة، وذلــك  والتنظيــم والرصــد والتقييــم والمتابعــة الفعال
ــة  ــات المحلي ــة السياس ــي مواءم ــاهمة ف ــيلة للمس كوس

مــع أطــر أهــداف التنميــة المســتدامة.

2-6-2 مراجعة الغاية

2-6-2-1 القدرة المالية لموارد عّمان

الغاية 17-1: تعزيز تعبئة الموارد المحلية، بوسائل 

تشمل تقديم الدعم الدولي للبلدان النامية، 

لتحسين القدرة المحلية في مجال تحصيل 

الضرائب وغيرها من اإليرادات

أمانــة عّمــان الكبــرى كيــان مســتقل داخــل الحكومــة 
ولا   2021 لســنة   18 القانــون  وفــق  تعمــل  الأردنيــة،201  

201  البلديات األردنية هي كيانات مستقلة قانونيا وماليا يحكمها قانون اإلدارة المحلية، الذي يعرّف البلدية عىل أنها 

"مؤسسة مدنية تتمتع باستقالل مالي وإداري".
202  المرجع نفسه، ص. 68.

203  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(، ص. 34.

204  المرجع نفسه )ص 160(

وهــي  المحليــة.202  الإدارة  وزارة  لاختصــاص  تخضــع 
العامــة  الموازنــات  واعتمــاد  إعــداد  فــي  مســتقلة 
ــم  ــرات التفاه ــع مذك ــة توقي ــا صلاحي ــنوية 203وله والس
ــة،  ــة الدولي ــات المانح ــة والجه ــات الوطني ــع المؤسس م
ــاون  ــط والتع ــوزراء ووزارة التخطي ــس ال ــة رئي بموافق
الدولــي. وهــو الامــر الــذي يلعــب دورًا مهّمــًا فــي جــذب 

فــرص التمويــل.

فــي عــام 2020، كانــت 88٪ مــن الإيــرادات البلديــة لأمانــة 
عّمــان الكبــرى متولــدة ذاتّيــًا )الشــكل 35( 20٤ وكانــت 
ــقفات  ــب المس ــي ضرائ ــرادات ه ــية للإي ــادر الرئيس المص
والرســوم المختلفــة والغرامــات وعوائــد الاســتثمارات 
ــح المقدمــة  ــة والمن ومخصصــات مــن الحكومــة المركزي
مــن الشــركاء الأجانــب. يوضــح الشــكل 36 أنــه بيــن 
ــم  ــي أه ــقفات ه ــة المس ــت ضريب ــي 2016 و2018، كان عام
ــرى، فــي حيــن تقلصــت  ــان الكب ــة عّم مصــدر دخــل لأمان
المــوارد التــي تــم جمعهــا مــن مخالفــات المــرور ورســوم 
غرامــات  مــن  الإيــرادات  وتذبذبــت  البنــاء،  تصاريــح 

مساهمات وزارة الأشغال العامة 
في إنشاء الجسور والأنفاق 
3,392,897 

إيرادات ذاتية المنشأ
168,247,187 

عائدات ترخيص الوقود 
الأحفوري / الشركات 

15,500,000

المنح
2,454,379 

الإيرادات المتولدة من 
 الاستثمارات

793.404

تصنيف إجمالي اإليرادات البلدية لعام 2020 حسب المصدر بالدينار األردني

الشكل 35: تصنيف إجمالي اإليرادات البلدية لعام 2020 حسب المصدر، المصدر: المراجعة للموازنة العامة السنوية  ألمانة 

عّمان الكبرى 2023-2019.

%88

%8

%1

%1

%2
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2
التقدم المحرز في عّمان على صعيد أهداف التنمية المستدامة

 فصل

تحســين الممتلــكات. بينمــا ظلــت الإيــرادات مــن رســوم 
جمــع النفايــات والإيجــارات مســتقرة طــوال هــذه الفتــرة.

وعلــى الرغــم مــن زيــادة الإيــرادات الذاتيــة مــن خــلال 
عــدد مــن المصــادر، تراكمــت الالتزامــات المتأخــرة  علــى 
أمانــة عّمــان الكبــرى بيــن عامــي 2011 و2018 )الشــكل 

205.)37

فــي عــام 2020، عانــت أمانــة عّمــان الكبــرى مــن انخفــاض 
كبيــر فــي الإيــرادات، والــذي يمكــن أن يعــزى إلــى جائحــة 
كوفيــد-19 )انظــر الفصــل 3 لمزيــد مــن التفاصيــل(.206 
عّمــان  أمانــة  ميزانيــة  توقعــات  أن  مــن  الرغــم  علــى 
فإنــه يمكــن تحســين  المســتمر،  بالنمــو  تتنبــأ  الكبــرى 
نظــام تحصيــل الإيــرادات مــن خــلال إدخــال ممارســات 
إدارة الائتمــان لجميــع مصــادر الإيــرادات، وإنشــاء مراكــز 
اتصــال احترافيــة مخصصــة لعلاقــات العمــلاء، وتحســين 

التقاريــر الإداريــة، وتعزيــز إدارة الأداء.207

205  مقترحات لتحسين تحصيل إيرادات أمانة عمان الكبرى. عرض تقديمي، البنك الدولي )2019(.

206  المرجع السابق

207  ملف التنميط الحضري لمدينة عمان، موئل األمم المتحدة )2022(، ص. 119

إن إيــرادات ميزانيــة أمانــة عّمــان الكبــرى مرتبطــة بشــكل 
فــي  المنفــذة  المــال  تمويــل رأس  باســتثمارات  فعــال 
المدينــة، بالتعــاون مــع الشــركات، ومنظمــات التمويــل 
الدوليــة، والمانحيــن وغيرهــم، مــن خــلال شــراكات بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، مــن بيــن هيــاكل أخــرى. ومنذ 
أوائــل التســعينيات عندمــا تــم إقــرار قانــون الخصخصــة، 
تــم تنفيــذ مجموعــة مــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص فــي جميــع أنحــاء الأردن وفــي عّمــان علــى 
وجــه التحديــد، بمــا فــي ذلــك إعــادة تطويــر مطــار الملكــة 
عليــاء الدولــي ومحطــة معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
ــل  ــى تفاصي ــول عل ــق 9 للحص ــر الملح ــمرا )انظ ــي الس ف

المشــروع(.

تــم تعديــل القانــون في عــام 2020، لكنــه قد يتطلــب مزيدًا 
مــن المراجعــات لتوفيــر هيــكل قانونــي مســتقر وتمكيــن 
ــام والخــاص،  ــن الع ــن القطاعي الشــراكات المســتقبلية بي
ومــن أجــل ضمــان الحوكمــة الرشــيدة والتوزيع المناســب 

 الشكل 36 مصادر اإليرادات الخاصة ألمانة عّمان الكبرى، المصدر: البنك الدولي، 2019

إيجار الرخص التجارية رسوم تراخيص 
البناء

رسوم القمامة 
)سكنية(

رسوم التحسين خطوط المرور ضريبة العقارات

سبع مصادر لإليرادات والتي مولت 76% من إيرادات أمانة عمان الكبرى الذاتية في عام 2018

201620172018
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للمخاطــر. يلعــب الاقتصــاد الكلــي والاســتقرار السياســي 
أيضــًا أدوارًا مهمــة فــي ضمــان شــراكات ناجحــة بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص فــي عّمــان وعبــر الأردن.208

عّمــان  لأمانــة  جديــد  اســتثماري  ذراع  إنشــاء  تــم 
 ،2019 عــام  فــي  عّمــان  رؤيــة  شــركة  هــي  الكبــرى، 
ــود  ــراء وإدارة العق ــراءات الش ــن إج ــؤولة ع ــي مس وه
ــًا فــي  للمســتثمرين فــي المشــاريع. وســتلعب دورًا مهّم
البنيــة  ومشــاريع  التجاريــة  للتنميــة  التمويــل  حشــد 
التحتيــة والخدمــات الحضريــة الحيويــة فــي عّمــان 
أهــداف  مــن   9 الهــدف  حــول  أعــلاه  القســم  )انظــر 
التنميــة المســتدامة للحصــول علــى معلومــات حــول 

المرنــة(.209 الحضريــة  التحتيــة  البنيــة 

208  يمكن اعتبار تقديم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عمان واألردن تحدياً لمجموعة من األسباب، وقد 

تمت مناقشته عىل سبيل المثال. المحيسن، تشيليك، جوكجيكوش )2013(، تطوير نموذج تقييم مخاطر لمشاريع 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص في األردن. تم الوصول إليه في 15 مايو 2022؛ اآلراء المختلفة ال تفسد 

الصداقات: إدارة مشاريع البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في األردن )2013(.

209   تم جمع البيانات األساسية من أحد أصحاب المصلحة في أمانة عمان الكبرى في 24 مايو 2022. مقترحات

 لتحسين تحصيل إيرادات أمانة عمان الكبرى. عرض تقديمي، البنك الدولي )2019(.

2-6-2-2 التعاون الدولي

الغاية 17-6: تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين 

الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب، 

والتعاون الثالثي بشأن العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار والوصول إليها وتعزيز تبادل المعرفة 

وفق شروط متفق عليها، بوسائل تشمل 

تحسين التنسيق بين اآلليات القائمة، وال سيما 

عىل مستوى األمم المتحدة ومن خالل آلية 

عالمية لتيسير التكنولوجيا
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التزامات أمانة عّمان الكبرى المتأخرة. 
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ــان دورًا  ــة عّم ــي أمان ــة ف ــات الدولي ــرة العلاق ــب دائ تلع
ــاحة  ــى الس ــان عل ــود عّم ــى وج ــاظ عل ــي الحف ــًا ف خاّص
الدوليــة. إلــى جانــب وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي 
عــن  مســؤولة  الإدارة  هــذه  فــإن  الخارجيــة،  ووزارة 
تطويــر العلاقــات الدوليــة والحفــاظ عليهــا، وتنســيق 
ــي، وتوجيــه تبــادل المعرفــة والممارســات  التعــاون الدول
ــق  ــا يتعل ــن فيم ــركاء الدوليي ــف الش ــع مختل ــدة م الواع
ــدف 13  ــول اله ــلاه ح ــم أع ــر القس ــاخ )انظ ــل والمن بالنق
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة(، والهجــرة، والبنيــة 
ــري )انظــر الملحــق  ــة الخضــراء، والاقتصــاد الدائ التحتي

9 للاطــلاع علــى أمثلــة المشــروع(.

ــات  ــقيقة، واتفاقي ــدن الش ــة والم ــات التوأم ــر اتفاقي تعتب
أمانــة  تســتخدمها  مهمــة  أدوات  الأخــرى،  التعــاون 
عّمــان الكبــرى لإقامــة وإدارة علاقــات رســمية مــع مــدن 
خــارج الأردن، مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المشــتركة 
والاســتفادة مــن تبــادل البيانــات ومنهجيــات المقارنــة 
أمانــة  لــدى  المثــال،  ســبيل  علــى  الفنيــة.  والخبــرات 
عّمــان الكبــرى علاقــة تعاونيــة طويلــة الأمــد مــع مدينــة 
إســطنبول، والتــي توفــر الدعــم الفنــي لموظفــي الأمانــة 
فــي قطــاع النقل.210ولــدى عّمــان شــراكات مــع ٤2 مدينــة 

ــا.211 ــة وخارجه ــة العربي ــي المنطق ف

مرنــة"،  "100 مدينــة  فــي شــبكة  أيضــًا عضــو  عّمــان 
والتــي تتكــون مــن مــدن مــن جميــع أنحــاء العالــم 
ملتزمــة بالبنــاء والاســتثمار فــي المرونــة الحضريــة.212 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــي أول مدينــة فــي الشــرق 
الأوســط تنضــم إلــى فريــق قيــادة المــدن الأربعيــن 
المعنــي بالمنــاخ، والتــي تضــم مدنــًا ضخمــة مــن جميــع 
أنحــاء العالــم ملتزمــة بمعالجــة تغيــر المنــاخ مــن خــلال 
النقــل  ووســائل  التحتيــة  وبنيتهــا  بيئتهــا  تحســين 
ــا )انظــر القســم أعــلاه حــول الهــدف 11 مــن  ــام فيه الع

210  جمع البيانات األولية من خالل مقابلة غير رسمية مع لجنة اعداد االستعراض الطوعي المحلي في امانة عمان 

الكبرى، )22 مايو 2022(.

211  يتم تنفيذ هذه الشراكات من خالل مواثيق الصداقة والتعاون، ومذكرة الصداقة والتعاون، واتفاقية األخوة، 

وبروتوكول الصداقة والتعاون، وبروتوكول األخوة، ومذكرة التفاهم، واتفاقية التوأمة، واتفاقية األخوة والتعاون، 

واتفاقية التعاون الثنائي، أو عمل أخوي، لتعزيز عالقاتها وشراكاتها عىل المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، 

وكذلك من خالل العضوية االستباقية في المنظمات الدولية وتبادل أفضل الممارسات البلدية.

212  رحلة المرونة في عمان، شبكة المدن المرنة.

213  تم إجراء االستطالع لغرض االستعراض الطوعي المحلي.

214  المساعدة الخارجية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

أهــداف التنميــة المســتدامة للحصــول علــى مزيــد مــن 
المعلومــات حــول النقــل العــام(.

ونظــرًا لــدور عّمــان كمركــز للــوكالات الدوليــة العاملــة 
ــة والمســاعدات الإنســانية،  ــة الدولي فــي مجــال التنمي
والتركــز  العربيــة،  والمنطقــة  الأردن  مــن  كل  فــي 
العلــوم  مجــال  فــي  العاملــة  للمؤسســات  العالــي 
المدينــة،  فــي  الموجــودة  والابتــكار  والتكنولوجيــا 

لهــا.  بالنســبة  المعرفــة مهمــة  فــإن مشــاركة 

تبــادل  مجــال  فــي  التعــاون  تحســين  يمكــن  وعليــه، 
التاليــة:213 الإجــراءات  خــلال  مــن  المعرفــة 

تطبيــق المنهجيــات العلميــة للبحــث فــي احتياجــات  	
المدينــة.

ــان  	 ــة عّم التوافــق مــع الأهــداف الاســتراتيجية لأمان
الكبــرى.

تحســين الاتصــال متعــدد المســتويات فــي أمانــة  	
عّمــان الكبــرى.

توفيــر الدعــم الفنــي والنهــوض بالقــدرات داخــل  	
أمانــة عّمــان الكبــرى مــن خــلال التدريــب وورش 
ــت أو بشــكل شــخصي، لمناقشــة  ــر الإنترن العمــل عب

أفضــل الممارســات الدوليــة.

الإنمائيــة  المســاعدات  لتلقــي  مؤهــل  الأردن  أن  بمــا 
المانحــة  والــوكالات  المانحــة  الــدول  مــن  الرســمية 
الماليــة  والمؤسســات  الدوليــة  التمويــل  ومؤسســات 
فــإن  الدوليــة،21٤  والمنظمــات  الأطــراف  المتعــددة 
مــن  الاكبــر  المســتفيد  هــي  الكبــرى  عّمــان  أمانــة 
المســاعدة الإنمائيــة المقدمــة، وتعمــل بشــكل وثيــق مــع 
مجموعــة مــن الشــركاء فــي القضايــا المتعلقــة بالعلــوم 
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والتكنولوجيــا والابتــكار، وتســتفيد مــن تواجدهــم فــي 
الأردن )انظــر الجــدول 7(.

215  المرجع نفسه

216  تقرير المساعدة الخارجية لألردن لعام 2021 صفحة 1

217  المرجع نفسه

الجدول 7. بعض الجهات الدولية الفاعلة في األردن

شبكات المدن ومنظمات القطاع 

العام األخرى

المؤسسات المالية الدولية 

ووكاالت التنمية
الدول

شبكة المدن المتحدة والحكومات 
الولايات المتحدة الأمريكيةبنك الاستثمار الأوروبيالمحلية

المملكة المتحدةالوكالة الفرنسية للتنميةمتروبوليس

الرابطة الدولية للنقل العام 
)UITP(الاتحاد الأوروبي )ألمانيا، فرنسا، البنك الدولي

النرويج، الدنمارك، السويد(

المملكة العربية السعودية والإمارات بنك التنمية الالماني- KFWفريق المدن الأربعين المعني بالمناخ
العربية المتحدة والكويت

البنك الأوروبي للتنمية وإعادة مجلس الهجرة لرؤساء البلديات
اليابان وكوريا الجنوبيةالاعمار

قدمتهــا  التــي  للمســاعدات  الإجماليــة  القيمــة  بلغــت 
الــدول الأجنبيــة لــلأردن مــن 2009 إلــى 2019 نحــو 26 
مليــار دولار، منهــا 16.5 مليــار دولار فــي شــكل منــح و9.5 
مليــار دولار فــي شــكل قــروض ميســرة، لدعــم المشــاريع 
والميزانيــة  الأولويــة  ذات  القطاعــات  فــي  التنمويــة 
العامــة.215 والأردن هــو مســتفيد مــن جهــود التنميــة 
الدوليــة والمســاعدة الإنســانية حيــث تــم الاســتفادة مــن 
ــي  ــروض ف ــح وق ــكل من ــى ش ــار دولار عل ــغ 3.6 ملي مبل
عــام 2162021. شــكلت المســاعدات الخارجيــة المقدمــة 
لأمانــة عّمــان الكبــرى فــي عــام 2021 مــا نســبته ٪56 
ــا.217 ويلعــب الدعــم  ــة الســنوية له ــي الميزاني مــن إجمال
ــاون  ــن وكالات التع ــه م ــول علي ــم الحص ــذي ت ــي ال المال
الدولــي والجهــات المانحــة الدوليــة دورًا مهّمــًا ليــس 
فقــط فــي تقديــم البنيــة التحتيــة والخدمــات الحضريــة، 
ولكــن أيضــًا فــي معالجــة تداعيــات الأزمــة الســورية 

علــى الاقتصــاد الوطنــي والمحلــي، بمــا فــي ذلــك توفيــر 
ــة.  ــة الحيوي ــات الحضري ــة والخدم ــة التحتي البني

وقــد ثبــت أن الامتثــال للمعاييــر الدوليــة لإعــداد التقاريــر 
الماليــة يعــزز مــن قــدرة الإدارة الماليــة لأمانــة عّمــان 
ــان  ــة عّم ــل أمان ــإن عم ــك، ف ــى ذل ــة إل ــرى. بالإضاف الكب
ــد يمكــن أن يفتــح فرصــًا  ــي جي لتحقيــق تصنيــف ائتمان
ــل،  ــن ووكالات التموي ــن الدوليي ــذب المانحي ــدة لج جدي

ــراض. ــة الاقت ــل تكلف ــن تقلي ــلاً ع فض

تشــمل المشــاريع الرئيســية التــي تــم تنفيذهــا فــي عّمــان 
ــل ذات  ــلات النق ــام حاف ــي نظ ــاون الدول ــلال التع ــن خ م
ــة  ــردد الســريع، الممــول مــن خــلال قــرض مــن الوكال الت
الفرنســية للتنميــة، وبرنامــج الاســتجابة لأزمــة النفايــات 
الصلبــة الممــول مــن البنــك الأوروبــي لإعــادة الإعمــار 
ــمل  ــذي يش ــط ال ــل المختل ــلال التموي ــن خ ــة، م والتنمي
كل مــن المنــح والقــروض، ومشــاريع البنيــة التحتيــة 
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للتعــاون  الألمانيــة  الوكالــة  تمولهــا  التــي  الخضــراء 
الدولــي. )انظــر الملحــق 9 لاســتعراض مشــاريع إضافيــة 

ــي(. ــاون الدول ــلال التع ــن خ ــان م ــي عّم ــذة ف منف

2-6-2-3 اتساق السياسات

الغاية 17-14: تعزيز اتساق السياسات من أجل 

التنمية المستدامة.

ــان الكبــرى   علــى مــدى العقــد الماضــي، بذلــت أمانــة عّم
جهــودًا كبيــرة لتعزيــز اتســاق السياســات بشــأن التنميــة 
السياســة  مبــادرات  تنســيق  خــلال  مــن  المســتدامة، 
والخطــط  والاســتراتيجيات  )السياســات  المحليــة 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــع أه ــج( م ــاريع والبرام والمش

والمبــادرات علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي.218

قامــت أمانــة عّمــان الكبــرى بتعميــم أهــداف التنميــة 
المســتدامة فــي العديــد مــن المبــادرات القطاعيــة،219 
بمــا فــي ذلــك البنــاء والنقــل وتغيــر المنــاخ، وربطــت هــذه 
المبــادرات بالأهــداف الاســتراتيجية للمدينــة، وكذلــك 
ارتبــاط  حــول   3 الملحــق  )انظــر  الوطنيــة  بالأهــداف 
الأهــداف الوطنيــة بالأهــداف الاســتراتيجية والملحــق 
ــان  ــة عّم ــازات أمان ــط إنج ــم خرائ ــاص برس ــابع الخ الس
ــي  ــن عام ــتدامة بي ــة المس ــداف التنمي ــأن أه ــرى بش الكب

و2022(.  2018

وفقــًا لرؤيــة أمانــة عّمــان الكبــرى المعلنــة،220 فإنهــا تهــدف 
ــى تطبيــق نهــج تخطيــط حضــري اســتراتيجي شــامل  إل
ــان،  ــكان عّم ــتدامة لس ــة المس ــاس التنمي ــى أس ــم عل قائ
وإحــداث تحــول ذكــي ومســتدام للمدينــة.221 ومــن خــلال 
نمذجــة الخطــط، فانــه علــى ســبيل المثــال يتبيــن أن أحد 
أهــداف التنميــة الاســتراتيجية للمدينــة وهــو التخطيــط 

218   تم جمع البيانات األولية من خالل مقابلة رسمية مع  المعنيين  بإدارة التمويل في أمانة عمان الكبرى وإدارة

التخطيط االستراتيجي )مايو 2022(.

219  تم إجراء استطالع هدف التنمية المستدامة 17 لغرض هذه المراجعة

220  رؤية ورسالة أمانة عمان الكبرى.

221  التحول اإللكتروني ألمانة عمان الكبرى )2020(.

222  البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة األردنية )2021-2024(، وزارة التخطيط والتعاون الدولي )2021(.

223  ربط أهداف أمانة عمان الكبرى ومشاريعها بأهداف التنمية المستدامة 2022-2026 )غير منشورة(، أمانة عمان الكبرى.

تحقيــق  مــع  يتوافــق  والمســتدام،  الشــامل  الحضــري 
ــي222  ومــع الهــدف 11 مــن أهــداف  ــي الثان الهــدف الوطن
التنميــة المســتدامة. وقــد تــم رصــد الأداء الخــاص بهــذا 
الهــدف مــن خــلال مؤشــر ازدهــار عّمــان الــذي يقــوم 

ــان223. ــة عّم بإعــداده المرصــد الحضــري لمدين

ــة فــي تحســين تماســك السياســات  أحــد العناصــر المهم
تعزيــز  هــو  عّمــان  فــي  المســتدامة  التنميــة  بشــأن 
المحلــي  الطوعــي  الاســتعراض  تقريــر  بيــن  الروابــط 
فــي  المحــدث  الوطنــي  الطوعــي  الاســتعراض  وبيــن 
ــا البعــض فــي  ــر بعضه ــك التقاري ــل تل ــث تكم الأردن. حي
غرضهــا، وتفصــل التقــدم المحــرز بشــأن أهــداف التنميــة 
المســتدامة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي. كمــا 
يحلــل كل مــن التقريريــن تحديــات التنميــة المســتدامة، 
المعلومــات،  مصــادر  بعــض  فــي  يشــترك  وكلاهمــا 
ــي  ــاركت ف ــي ش ــراء الت ــات الخب ــى مجموع ــة إل بالإضاف
عمليــة إعــداد التقاريــر )انظــر القســم الخــاص بالمنهجيــة 

فــي الفصــل الأول لمزيــد مــن المعلومــات(.

ــز تماســك السياســات مــن أجــل  ــى تعزي ــان إل تطمــح عّم
ــة  ــداف التنمي ــم أه ــلال تعمي ــن خ ــتدامة م ــة المس التنمي
ــق  ــة، وتطبي المســتدامة فــي مجــالات السياســة المختلف
مبــادئ الحكــم الرشــيد، وتعزيــز ممارســات التخطيــط 
ــة. إن كل  ــة الفعال ــم والمتابع ــد والتقيي ــم والرص والتنظي
مــن تطويــر الشــراكات الشــاملة بيــن الحكومــة وأصحــاب 
المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  القطــاع  فــي  المصلحــة 
المســتدامة، والتخفيــف مــن  التنميــة  أهــداف  لقيــادة 
ــادرات السياســات،  القيــود الماليــة وتحديــات تنســيق مب
رفيعــة  الدقيقــة  البيانــات  إلــى  الوصــول  وتحســين 
ــا عوامــل حاســمة تســاهم فــي  المســتوى وتوافرهــا؛ كله
مواءمــة السياســات المحليــة مــع إطــار أهــداف التنميــة 

المســتدامة. 
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التنميــة  أهــداف  يضــع  عملّيــًا  نهجــًا  عّمــان  تتطلــب 
ــاعد  ــاص، ويس ــياقها الخ ــي س ــراتها ف ــتدامة ومؤش المس
ســكانها علــى فهــم كيفيــة مســاهمة العمــل المحلــي فــي 

تحقيــق هــذه الأهــداف.22٤

الاتفاقيــات  مــن  العديــد  فــي  كعضــو  الأردن  يشــارك 
الدوليــة الرئيســية التــي تلــزم الــدول بتعميــم منظــور 
النــوع الاجتماعــي في السياســات. وتشــير الاســتراتيجية 
الوطنيــة للمــرأة 2020-2025 إلــى أن النــوع الاجتماعــي هــو 

ــة.225  ــر الوطني ــع الأط ــع جمي ــع م ــال متقاط مج

للنــوع  مؤشــرات   وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
الاجتماعــي علــى المســتوى الوطنــي حتــى الآن، الا أن 
البيانــات الحضريــة التــي تــم جمعهــا محلّيــًا بواســطة 
المرصــد الحضــري فــي عّمــان )المجلــس الدولــي لبيانــات 
ــي. ــوع الاجتماع ــي الن ــارًا يراع ــتخدم  إط ــة( تس المدين

ســتحتاج عمليــة تحســين تماســك السياســات مــن أجــل 
التنميــة المســتدامة فــي أمانــة عّمــان الكبــرى مــا يلــي: 226

المســتدامة  	 التنميــة  لأهــداف  أفضــل  مواءمــة 
الاســتراتيجي. الهــدف  مــع  ومؤشــراتها  وغاياتهــا 

الحضريــة  	 البيانــات  وجمــع  المناســب  الرصــد 
بمــا فــي ذلــك عــن الفئــات الضعيفــة، ولا ســيما 

النســاء.
زيــادة الوعــي العــام بقضايــا التنميــة المســتدامة،  	

فــي  ككل  الجمهــور  مشــاركة  أهميــة  عــن  فضــلا 
العمليــة.

إقليمــي  	 نهــج  لتطويــر  السياســي  الدعــم  تعزيــز 
لتحقيــق أداء أفضــل لأهــداف التنميــة المســتدامة 

بيــن الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والمحليــة.
الكبــرى  	 عّمــان  أمانــة  موظفــي  قــدرة  تحســين 

التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  علــى  البلديــة  لمســاعدة 
أفضــل. بشــكل  محلّيــًا  المســتدامة 

224  خارطة طريق لتوطين أهداف التنمية المستدامة، موئل األمم المتحدة )2021(.

225  البيانات األولية التي تم جمعها من اصحاب المصلحة من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )8 

يونيو 2022(.

226  أُجري االستطالع الخاص بالهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة لغرض هذه المراجعة.

الانتقــال الــى اللامركزيــة فــي أنشــطة تنفيــذ أهــداف  	
ــز الحــوار مــن  ــة المســتدامة، مــن خــلال تعزي التنمي

القاعــدة إلــى القمــة.
أصحــاب  	 مــن  متنوعــة  مجموعــة  مــع  المشــاركة 

والأوســاط  المدنــي  المجتمــع  مــن  المصلحــة 
ــن  ــي، م ــر الربح ــاص وغي ــاع الخ ــة والقط الأكاديمي

آخريــن. بيــن 

علــى  المترتبــة  الآثــار   3-6-2
السياسة والممارسة

تعمــل المراجعــة أعــلاه للغايــات فــي إطــار الهــدف 17 
ــوء  ــليط الض ــى تس ــتدامة عل ــة المس ــداف التنمي ــن أه م
ــى  ــة الوصــول إل ــى تحســين عملي ــى وجــود حاجــة إل عل
البيانــات، ممــا يســاعد علــى توجيــه التعــاون الدولــي 

ــه.  ــة إلي ــتد الحاج ــث تش ــى حي ــم إل ــطة الدع وأنش

مــن الأهميــة بمــكان ضمــان اســتمرار الاســتثمار فــي 
وتحســين  عّمــان،  فــي  المســتدامة  التنميــة  مشــاريع 
التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ويعــد 
ــًا  اتســاق السياســات مــن أجــل التنميــة المســتدامة جانب
ــجيع  ــه لتش ــز علي ــى التركي ــان إل ــاج عّم ــر تحت ــًا آخ مهّم

تعميــم تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.

بكيفيــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  توطيــن  يرتبــط 
ــي  ــة المســتدامة التخطيــط المحل ــه أهــداف التنمي توجي
ــة  ــة والإقليمي ــة، وكيــف يمكــن للحكومــات المحلي للتنمي
ــع  ــر جمي ــتدامة عب ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــم تحقي دع

مســتويات الحكــم. 

بجهــود  القيــام  تســتطيع  الكبــرى  عّمــان  أمانــة  إن 
لرفــع مســتوى الوعــي حــول أهميــة أهــداف التنميــة 
المســتدامة وصلتهــا بالمجتمعــات المحليــة. وإن رفــع 
المواطنيــن  إعــلام  علــى  يقتصــر  لا  الوعــي  مســتوى 
ــر  ــق الأم ــل يتعل ــتدامة؛ ب ــة المس ــداف التنمي ــود أه بوج
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التقدم المحرز في عّمان على صعيد أهداف التنمية المستدامة

 فصل

أيضــًا بتمكينهــم مــن المشــاركة فــي تحقيــق أهــداف 
اليوميــة.  فــي حياتهــم  المســتدامة  التنميــة 

وفيمــا يتعلــق بمــا ســبق، فــإن تنســيق الجهــود والالتــزام 
ــة الأخــرى ذات  ــات الفاعل ــن الجه ــة المســتدامة بي بالتنمي
الصلــة فــي المدينــة يتطلــب أيضــًا التنســيق والدعــم مــن 

أمانــة عّمــان الكبــرى. ويجــب أن تعتبــر أمانة عّمــان الكبرى 
أن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 هــي إطــار العمــل 
الرئيســي وأن تضــع آليــات تمكــن مــن مشــاركة المواطنيــن 

فيهــا وتحســين المســاءلة فيمــا يخــص المؤسســات.

الشــكل 38: افتتاح مثلث الزهور األخضر في وســط البلد في عمان، شــراكة ما بين امانة عمان الكبرى والموئل للمســتوطنات 

البشــرية بتمويل من حكومة اليابان)المصدر أمانة عمان الكبرى، 2022(
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الفصل الثالث:
تأثير جائحة 

ز  بر كوفيــد-19 وأ
ئل لرســا ا
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جائحــة  تأثيــر   1-3
كوفيد-19

3-1-1 تأثيــر جائحــة كوفيــد-19 
على التنمية في الأردن

أثــر ظهــور جائحــة كوفيــد-19 بشــكل كبيــر علــى التنميــة 
الاقتصاديــة فــي الأردن، وخاصــة الإنتــاج والســياحة 
والتجــارة والعلاقــات الاجتماعيــة ونوعيــة الحيــاة فــي 
البــلاد. تــم الاعتــراف بــأول حالــة إيجابيــة لـــ الكوفيد 19 
ــك، وقــع  فــي الأردن فــي 2 مــارس 2020227 ونتيجــة لذل
ــن  ــًا بس ــومًا ملكي ــي مرس ــه الثان ــد الل ــك عب ــة المل جلال
قانــون الدفــاع الأردنــي، الــذي أنشــأ حالــة الطــوارئ 
الــوزراء  رئيــس  وضــع  الفيــروس.  انتشــار  لاحتــواء 
والمركــز الوطنــي لإدارة الأزمــات إجــراءات صارمــة 
المؤسســات  إغــلاق  شــملت  والاســتجابة  للإغــلاق 
والشــركات  والبريــة  الجويــة  والحــدود  التعليميــة 
ــية  ــر الأساس ــة غي ــات العام ــوك والخدم ــة والبن الخاص

والتجمعــات الدينيــة العامــة.228

كان تأثيــر الوبــاء علــى الاقتصــاد كبيــرًا. وقــد أدى ذلــك 
إلــى نقــص فــي الدخــل، وازديــاد ضعــف العمــال الذيــن 
لــم يعــد بإمكانهــم الوصــول إلــى العمــل بســبب الإغــلاق، 
وكان لــه تأثيــر كبيــر علــى عمــل المــرأة كذلــك. اســتنادًا 
إلــى الإحصــاءات الوطنيــة، انخفــض الناتــج المحلــي 
الإجمالــي الأردنــي فــي عــام 2020 بنســبة 1.6٪، بينمــا 
تقلــص دخــل الفــرد بنســبة 2.5٪. وبحلــول الربــع الأخيــر 

227  قانون الدفاع الوطني األردني وجائحة الكوفيد 19، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2020(.

228  المرجع نفسه.

229  برنامج استثماري شامل وشفاف ومستجيب للمناخ لتحقيق النتائج، مجموعة البنك الدولي )2022(.

المرجع نفسه.  230

231  برنامج استثماري شامل وشفاف ومستجيب للمناخ لتحقيق النتائج، مجموعة البنك الدولي )2022(

ا الستراتيجية الوطنية للسياحة 2021-2025: بحلول عام 2025، يرفع عدد السائحين إىل أعىل رقم قياسي له مقارنة  232

 بأرقام عام 2019. بحلول عام 2024، زيادة إجمالي اإليرادات مقارنة بأرقام عام 2019. بحلول عام 2023، زيادة التوظيف 

المباشر في السياحة لتتجاوز أرقام عام 2019. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة السياحة واآلثار )2022(.

233  االستعراض الطوعي الوطني لألردن، نسخة 2022/4/16 )غير منشورة(

234  تأثير جائحة كوفيد-19 عىل الشركات في األردن: عام واحد عىل الوباء، منظمة العمل الدولية )2021(.

مــن عــام 2020، ارتفــع معــدل البطالــة إلــى 2٤.7٪، ومعدل 
الفقــر بنســبة ٤0٪. 

قبــل الوبــاء، كانــت معــدلات بطالــة النســاء 23٪، مقابــل 
13٪ بيــن الرجــال، بحســب البنــك الدولــي. بســبب الوباء، 
ارتفعــت بطالــة الإنــاث إلــى 32.8٪، بينمــا ارتفعــت بطالــة 
الذكــور إلــى 22.6٪.229  كمــا أدى الوبــاء الــى ضغوطــات 
علــى موازنــة الدولــة كذلــك، حيــث فــي عــام 2020، نمــا 
العجــز العــام إلــى 8٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 

مقارنــة بـــ 2.1٪ فــي العــام الســابق. 

فــي عــام 2020، اتســع العجــز المالــي )باســتثناء المنــح( 
ــع  ــا ارتف ــي، بينم ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــى 10.1٪ م إل
ديــن الحكومــة المركزيــة إلــى 109.9٪ مــن الناتــج المحلي 

الإجمالــي.230

تأثــرت الســياحة الأردنيــة أيضــًا بشــكل كبيــر بإجــراءات 
إغــلاق الكوفيــد 19. فقــد بلغــت عائــدات الســياحة فــي 
الأردن فــي عــام 2019ل 6.9 مليــار دولار، كمــا وظــف 
قطــاع الســياحة والضيافــة 53,500 شــخص )وهــو رقــم 
قياســي للقطــاع( 231، والان ُتبــذل جهــود وطنيــة لدعــم 
ــاء. وذلــك مــن خــلال  إنعــاش القطــاع فــي أعقــاب الوب
اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة للســياحة 2025-2021، 
لزيــادة عــدد الســياح 232، وزيــادة الإيــرادات الإجماليــة 
للقطــاع والتوظيــف المباشــر فــي الســنوات القادمــة.233 

ــًا  وفــي عــام 2021، أجــرت منظمــة العمــل الدوليــة تقييم
ــركة  ــن 2000 ش ــر م ــى أكث ــد-19 عل ــة كوفي ــر جائح لتأثي
الأعبــاء  مــن  زاد  قــد  الوبــاء  أن  أظهــر  ممــا  أردنيــة، 
الاقتصاديــة علــى الشــركات الخاصــة التي تدفــع الإيجار، 
وأن واحــدة مــن كل خمــس شــركات قــد تعرضــت لزيــادة 

ــن.23٤ ــدد الموظفي ــض ع ــون وتخفي ــي الدي ف
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التحتيــة  البنيــة  إلــى  الوصــول  الوبــاء  أعــاق  كمــا 
ــم  ــث ت ــلاد. حي ــي الب ــات ف ــة والخدم ــة الصحي للرعاي
حجــب العديــد مــن برامــج الرعايــة الصحيــة الوطنيــة 
والرعايــة  الأســرة،  تنظيــم  خدمــات  مثــل  مؤقتــًا، 
فــي فتــرة الحمــل، والكشــف المبكــر عــن الأمــراض 
بأمــراض  المصابيــن  المرضــى  وتعــرض  الوراثيــة. 
ــاف معظــم  ــم إيق ــا ت ــم. كم ــر فــي علاجه ــة لتأخي مزمن
الرعايــة  لخدمــات  الداعمــة  الدوليــة  المشــاريع 
الصحيــة وإعــادة توجيههــا إلــى الاســتجابة الطارئــة 
للأفــراد، فقــد خلــق  بالنســبة  أمــا  الوبــاء.  لمواجهــة 
ــى الســلع الأساســية  ــي الوصــول إل ــات ف ــاء تحدي الوب
ــدرة  ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة التحتي ــات والبني والخدم

المفتوحــة.235 العامــة  الأماكــن  إلــى  الوصــول  علــى 

عّمــان  أمانــة  اســتجابة   2-1-3
الكبرى

أثــرت جائحــة كوفيــد-19 علــى إيــرادات أمانــة عّمــان 
ــع  ــن دف ــكان ع ــف الس ــث توق ــر، حي ــكل كبي ــرى بش الكب
 31.3٤1.029 قــدره  انخفــاض  إلــى  أدى  ممــا  الضرائــب، 
ــو  ــة بيــن مــارس وماي ــرادات البلدي ــي فــي إي ــار أردن دين

 .2020

عّمــان  أمانــة  فــي  والماليــة  الميزانيــة  لدائــرة  وفقــًا 
ــون  ــدره ٤5 ملي ــزًا ق ــام 2021 عج ــهد ع ــد ش ــرى، فق الكب
ــق  ــم تعلي ــة(. وت ــرادات البلدي ــي )15٪ مــن إي ــار أردن دين
عــدد مــن مشــاريع الأمانــة، بمــا فــي ذلــك مشــروع النقــل 
ــبب  ــر بس ــذي تأخ ــريع، وال ــردد الس ــلات ذات الت بالحاف
لمزيــد   8 الملحــق  )انظــر  النقديــة  بالتدفقــات  تأثــره 
مــن المعلومــات حــول مشــاريع أمانــة عّمــان الكبــرى 

ومبادراتهــا المؤجلــة بســبب جائحــة كوفيــد-19(.

والمرونــة  المؤسســي  الأداء  بخصــوص  تقريــر  ســلط 
ــان236 الضــوء علــى أكثــر مــن 31 إجــراء اتخذتــه  فــي عّم
طــوارئ  خطــة  وجــود  لضمــان  الكبــرى  عّمــان  أمانــة 

235  االستعراض الطوعي الوطني لألردن، نسخة 2022/04/16 )غير منشورة(.

236  إطالق تقرير األداء المؤسسي ومرونة عمان في مواجهة فيروس كورونا، أمانة عمان الكبرى )2020(.

237  المرجع نفسه

قبــل أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا فــي الأردن، 
ــدر  ــة ق ــروس فــي المدين ــان الحــد مــن انتشــار الفي لضم
ــتويات  ــة مس ــراءات مراقب ــذه الإج ــت ه ــكان. تضمن الإم
ــا الحكومــة،  ــد 19 التــي وضعته ــر الكوفي ــال لتدابي الامتث
ــرى  ــان الكب ــة عّم ــل أمان ــن قب ــف م ــص 200 موظ وتخصي
ــرق  ــل الط ــة )مث ــة العام ــة التحتي ــم البني ــر وتعقي لتطهي
ورعايــة  القــوارض،  مكافحــة  وكذلــك  والأرصفــة(، 
الحيــوان. اســتثمرت أمانــة عّمــان الكبــرى أيضــًا فــي 
جمــع بيانــات جديــدة عــن تأثيــرات الكوفيــد 19. كمــا قــام 
التقريــر بتقييــم مســتويات المرونــة فــي عّمــان مــن آذار 
إلــى آيــار 2020، عندمــا تــم تطبيــق قانــون الدفــاع الأردنــي 

ــول.  ــر التج وحظ

النقــل  رئيســية:  محــاور  ثلاثــة  علــى  التقريــر  ركــز 
الخدمــات  وتوافــر  الهــواء،  وجــودة  والتنقــل، 
التقريــر  ســلط  كمــا  الأحيــاء.237  داخــل  الأساســية 
الضــوء علــى البرامــج التــي تركــز عليهــا البلديــة أثنــاء 
الإلكترونيــة،  الخدمــات  تحســين  وخاصــة  الوبــاء، 
جديــدة  اســتراتيجيات  ووضــع  التوعيــة،  وحمــلات 
البلديــات  ودعــم  الطبيــة،  النفايــات  مــن  للتخلــص 
ــاء  ــات أثن ــم الخدم ــي تقدي ــة ف ــر خــارج العاصم الأصغ

الوبــاء.

كوفيــد-19  جائحــة   3  -1-3
والآثار البيئية

فيمــا يتعلــق بالتأثيــر البيئــي لوبــاء الكوفيــد 19 فــي 
ــة جــودة  ــاس لمقارن ــم اســتخدام محطــات قي ــان، ت عّم
الهــواء ووجــود جزيئــات وغــازات مختلفــة بيــن عامــي 
 )PM10( 2019 و2020. وكشــفت البيانــات أن جســيمات
الكربــون  أكســيد  وأول  النيتروجيــن  أكســيد  وثانــي 
ملحــوظ  بشــكل  مســتوياتها  انخفضــت  والأوزون 
خــلال فتــرة الإغــلاق واســتمرت فــي البقــاء دون الحــد 
الأدنــى بعــد تلــك الفتــرة. يوضــح الشــكل ٤0 انخفــاض 

)PM10( فــي عّمــان بيــن 1 آذار و10 نيســان 2020.
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الشكل 39. توزيع جسيمات PM10 في عمان من 1 مارس اىل 10 ابريل 2020، المصدر تقرير استجابة عمان الحضرية لـجائحة 



3
تأثير الكوفيد-19 وأبرز الرسائل

 فصل

 96 | الاستعراض الطوعي المحلي

3-1-٤ الاستجابة للطوارئ

بحلــول شــهر آب 2020، بــدأت الحكومــة الأردنيــة فــي 
الحــد مــن قيــود الكوفيــد 19.

البرلمانيــة فــي تشــرين  الانتخابــات  بعــد  ذلــك،  ومــع 
ــى مــا يقــرب مــن 8000  ــي 2020، ارتفعــت الحــالات إل الثان
حالــة يومّيــًا، ممــا أدى إلــى إغــلاق ثــاٍن. كانــت هنــاك 
موجــة ثانيــة مــن الحــالات فــي آذار 2021، مــع أكثــر مــن 

9500 حالــة يومّيــًا. 238

أدخلــت الحكومــة عــدة تدابيــر للتخفيف من الأثر الســلبي 
علــى الأفــراد والشــركات، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن 
ــز التــي تســتهدف القطــاع الخــاص.239  إجــراءات التحفي
بعــد الإغــلاق الصــارم الأول، عــززت الحكومــة اســتجابة 
الرعايــة الصحيــة مــن خــلال زيــادة ســعة المستشــفيات، 
وعــدد أســرة العنايــة المركــزة، وعــدد أجهــزة التنفــس.2٤0

وتتبــع  رصــد  اســتراتيجية  الحكومــة  طــورت  كمــا 
لمتابعــة حركــة الفيــروس وانتقالــه، وأنشــأت المركــز 
الوطنــي للأوبئــة والأمــراض المعديــة للمســاعدة فــي 
منــع انتشــار الأوبئــة. كمــا طــورت الحكومــة برنامجــًا 
الأكثــر  للفئــات  الأولويــة  يعطــي  للتطعيــم،2٤1  وطنيــًا 
مثــل  تحتيــة  بنيــة  إنشــاء  البرنامــج  وتضمــن  تأثــرًا، 
مواقــع تطعيــم متحركــة للســيارات. كمــا تــم تطويــر 
حملــة توعيــة لضمــان إطــلاع النــاس علــى البرنامــج. 
وللضمــان عــدم تــرك أحــد يتخلــف عــن الركــب، تــم توفيــر 
التطعيــم للجميــع فــي الأردن )بمــا فــي ذلــك المواطنيــن 

واللاجئيــن(. 

238  استجابة عمان الحضرية لـجائحة الكوفيد 19 واألداء المؤسسي، أمانة عمان الكبرى ومركز النمو الدولي )2020(.

239  تأثير جائحة كوفيد-19 عىل الشركات في األردن: عام واحد عىل الوباء، منظمة العمل الدولية )2021(.

.)2020( .l240  أزمة الكوفيد 19في األردن: االستجابة والسيناريوهات واالستراتيجيات والتوصيات، القطب، النسور

241  تم تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم لمكافحة جائحة كوفيد-19 من قبل وزارة الصحة والمركز الوطني لألمن وإدارة

 األزمات. يحق ألي فرد عىل أرض أردنية تلقي التطعيم مجانا. تلقي التطعيم ليس إلزاميا. المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون الالجئين، لقاح الكوفيد 19. انظر:

 https: // help.unhcr.org/jordan/en/frequently-asked-questions- unhcr / covid -19vaccine /.
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244  المرجع نفسه.

ــي  ــدول الت ــل ال ــن أوائ ــو، كان الأردن م ــذا النح ــى ه وعل
ــروس  ــم ضــد في ــا للتطعي ــن فــي حملته أدرجــت اللاجئي

ــا. 2٤2 كورون
3-1-5 ماحظات ختامية

أتاحــت اســتجابة الأردن المناســبة للوبــاء العــودة إلــى 
النمــو الاقتصــادي بنســبة 2.7٪ فــي الربــع الثالــث مــن عــام 

 2٤3.2021

وعليــه، يرغــب الأردن فــي التأكــد مــن أن خطــط التعافــي 
ــاء المرونــة اللازمــة ســتكون عامــل  بعــد الكوفيــد 19 وبن

داعــم للاســتجابة للصدمــات المســتقبلية وتحملهــا. 

تشــمل خطــط التعافــي، برنامــج الأولويــات الاقتصاديــة 
القطــاع  نمــو  ســيدعم  والــذي   ،2023-2021 للحكومــة 
والرفاهيــة.  التوظيــف  مســتويات  وزيــادة  الخــاص، 
يحــدد البرنامــج ثلاثــة أهــداف رئيســية تــم اختيارهــا عبر 
ــاص  ــاع الخ ــن القط ــي: تمكي ــداف ه ــز، والأه ــلاث ركائ ث
مــن خلــق فــرص عمــل للأردنييــن، وتحفيــز الاســتثمارات 
المحليــة والأجنبيــة، وزيــادة الصــادرات الوطنيــة مــن 
بيئــة  تحســين  الركائــز:  وكانــت  والخدمــات،  الســلع 
ــرص  ــادة ف ــة وزي ــز المنافس ــتثمار، وتعزي ــال والاس الأعم
العمــل، ودعــم قطاعــات الســياحة والزراعــة والصناعــة. 
مــن المتوقــع أن يوفــر برنامــج التوظيــف الوطنــي لعــام 

ــل. ــة عم ــف فرص ــن 60 أل ــرب م ــا يق 2022 م

ــه  ــين صناعات ــعى الأردن لتحس ــك، يس ــى ذل ــة إل بالإضاف
الدوائيــة، مــع التركيــز علــى تصنيــع المعــدات الطبيــة 
وتقديــم الدعــم المباشــر للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
لضمــان تعافيها.2٤٤علــى المســتوى المحلــي، تعمــل أمانــة 
عّمــان الكبــرى علــى تنفيــذ اســتراتيجية منعــة عّمــان 
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الســلبية  الآثــار  للتخفيــف مــن  للمنــاخ  وخطــة عّمــان 
لجائحــة الكوفيــد 19.

3-2 أبرز الرسائل
يســلط الاســتعراض الطوعــي المحلــي الضــوء علــى عّمــان 
كمركــز وطنــي وإقليمــي للتعــاون الدولــي. ويســلط الضــوء 
ــة  ــاعدات الدولي ــن المس ــتفيد م ــر مس ــة كأكب ــى المدين عل
ــلال  ــن خ ــال م ــكل فع ــا بش ــم توجيهه ــي يت ــة الت والتنموي
ــان  ــة عّم ــول إدارة أمان ــور ح ــي يتمح ــة تكيف ــام حوكم نظ
ــدى  ــى م ــه عل ــتعراض ان ــلال الاس ــن خ ــد تبي ــرى. وق الكب
ــار  ــان ســاحة اختب ــة، أصبحــت عّم ــة الماضي ــود القليل العق
لحلــول الاســتدامة المبتكرة. وإن الإزالــة الفعالة لأي حواجز 
معيقــة لتوســيع نطــاق الممارســات الجيــدة وتقييمهــا فــي 
مجــالات التخطيــط الحضــري والبنــاء والنقــل والطاقــة 
والميــاه والنفايــات والعمــل المناخــي، ســتؤثر بشــكل كبيــر 

علــى تنميــة المدينــة فــي الســنوات القادمــة.

لا يناقــش هــذا التقريــر  إجــراءات المدينــة والتقــدم 
المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  نحــو  المحــرز 
المحــددة بنــاًء علــى البيانــات المتاحــة فقــط، ولكنــه 
يحلــل أيضــًا الآثــار المترتبــة علــى السياســة والممارســات، 
مــن أجــل تحســين أداء عّمــان فيمــا يتعلــق بالهــدف 3 و7 
ــر  ــتدامة )انظ ــة المس ــداف التنمي ــن أه و9 و11 و13 و17 م

الفصــل 2(. 

ــية  ــائل الرئيس ــض الرس ــم إدراج بع ــياق، ت ــذا الس ــي ه ف
ــنوات  ــي الس ــان ف ــي عّم ــتدام ف ــر المس ــه التحض لتوجي
القادمــة والتأكيــد علــى تطلعــات والتزامــات أمانــة عّمــان 
الكبــرى لتســريع التقــدم نحــو أهــداف التنمية المســتدامة:

التنميــة  	 خطــة  وأهــداف  بقيــم  عّمــان  التــزام 
المســتدامة لعــام 2030 والخطــة الحضريــة الجديــدة  

الموئــل الثالــث، قــد تــم إثباتــه مــن خــلال: )1( صياغــة  	
أكثــر  متزايــد  بشــكل  أصبحــت  التــي  سياســاتها، 
انســجاما مــع أهــداف التنميــة المســتدامة؛ )2( تحديد 
السياســات والاســتراتيجيات والخطــط الحضريــة 

الشــاملة وأبرزهــا خطــة منعــة عمــان وخطــط عمــان 
المناخــي لمدينــة  التغيــر  مدينــة خضــراء وخطــة 
عمــان ؛ )3( التزامهــا بــأن تصبــح محايــدة كربونيــا 
بحلــول عــام 2050؛ )٤( التوجــه نحــو تخضيــر الاقتصاد 

ــام. ــاع الع ــث القط ــي وتحدي المحل

ومــع ذلــك، فانــه مــن الضــروري زيــادة تعميــم أهــداف 
التنميــة المســتدامة فــي السياســات والاســتراتيجيات 
والبرامــج والخطــط والميزانيــات والشــراكات البلديــة 
مــن أجــل تحســين اتســاق السياســات من أجــل التنمية 

المســتدامة، وعــدم تــرك أحــد يتخلــف عــن الركــب. 

ــان  تعمــل الخطــة الاســتراتيجية الجديــدة لأمانــة عّم
التنميــة  أهــداف  تنســيق  علــى   2026-2022 الكبــرى 
المحليــة عبــر مختلــف القطاعــات لتحســين البنيــة 
التحتيــة والخدمــات الحضريــة. إن مراجعــة المخطط 
الرئيســي الحالــي الخــاص بمدينــة عّمــان، ليصبــح 
أكثــر شــمولاً وتركيــزًا علــى النــاس، لديــه القــدرة علــى 

ــة.  ــًا هامــا آخــر فــي هــذه الرحل تحقيــق حدث

ــى  ــول إل ــي الوص ــاواة ف ــان المس ــة لضم ــاك حاج هن
للجميــع  الحضريــة  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة 
ومواءمــة أهــداف التنميــة المحليــة عبــر القطاعــات، 
ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــلال خدمــات حضريــة 
القطاعــات  مــن  عــدد  مــع  متقاطعــة  تحويليــة 
والشــراكات  التحتيــة  البنيــة  المختلفــة ومشــاريع 

التنميــة المســتدامة. القائمــة علــى أهــداف 

تفخــر عّمــان بتنوعهــا الثقافــي والاجتماعــي، وأمانــة 
ــي  ــاواة ف ــان المس ــى ضم ــة عل ــرى مصمم ــان الكب عّم
الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة والخدمــات الحضريــة، 
بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والطاقــة والنقــل 
للجميــع  الخضــراء  التحتيــة  والبنيــة  والإســكان 
)خاصــة المســاحات المفتوحــة والخضــراء والعامــة(، 
وعمومــًا،  خــاص.  بشــكل  الضعيفــة  وللمجتمعــات 
يتــم تشــجيع أمانــة عّمــان علــى تطويــر واختبــار 
أســاليب مبتكــرة للمشــاركة العامــة تشــمل النســاء 
والشــباب والأطفــال، وتوســيع نطــاق الممارســات 
الجيــدة الحاليــة فــي مجــال التخطيــط الحضــري 
ــر إطــار  ــة، مــع تطوي ــف قطاعــات الأمان ــر مختل وعب
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ــة،  ــة الفعال ــن مــن المشــاركة المجتمعي تشــريعي يمّك
السياســات  جــودة  تحســين  فــي  ذلــك  وسيســهم 
ــي لا  ــرار الت ــع الق ــات صن ــة وعملي ــى الأدل ــة عل القائم
تتــرك أحــدًا ولا مكانــًا يتخلــف عــن الركــب، وســيعزز 

ــفافيته. ــام وش ــاع الع ــاءلة القط ــن مس ــك م ذل

يمكــن تحقيــق الهــدف المتعلــق بــأن تصبــح عّمــان 
ــادة  ــلال زي ــن خ ــتدامة م ــة ومس ــة ذكي ــة رقمي مدين
ــق  ــل منس ــذ عم ــية لتنفي ــدرات المؤسس ــين الق تحس
بشــأن أهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك على 
ســبيل المثــال لا الحصــر: )1( تعزيــز الالتــزام بأهــداف 
وقيــم خطــة عــام 2030 مــن أجــل التنميــة المســتدامة 
بيــن قــادة الأمانــة ؛ و )2( الالتــزام بتحســين مواءمــة 
عمليــات الأمانــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة، بمــا 
فــي ذلــك مــا يتعلــق بالميزانيــة وتخصيــص المــوارد، 
والتــي ترتبــط بأهــداف التنميــة المســتدامة مــن خلال 

ميزانيــة أهــداف التنميــة المســتدامة. 

يمكــن أن يــؤدي التحــول الــذي تقــوده تكنولوجيــا 
والخدمــات  للعمليــات  والاتصــالات  المعلومــات 
البلديــة، فــي بلــد يشــهد نمــّوًا ســريعًا فــي قطــاع 
التأثيــر  إلــى  والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا 
ــان  ــام، مــع ضم ــث القطــاع الع ــى تحدي ــي عل الإيجاب
التحتيــة  البنيــة  إلــى  الوصــول  فــي  المســاواة 

للجميــع. البلديــة  والخدمــات 

إن السياســة القائمــة علــى الأدلــة وعمليــة صنــع القرار  	
ضروريــة للتحــول الناجــح إلــى مدينــة أكثــر اســتدامة 
عبــر جميــع القطاعــات، بمــا في ذلــك الرعايــة الصحية 
والطاقــة والتنميــة الصناعيــة، والتخطيــط الحضــري، 

ــل، وغيرها.  والنق

كمــا ان عمليــة جمــع البيانــات الحضريــة العاليــة 
ــا  ــا، مــع تصنيفه ــاءة ومعالجته ــا بكف الجــودة وإدارته
حســب الجنــس والعمــر وحالــة الإعاقــة والدخــل 
علــى  الضــوء  تســلط  والتــي  أخــرى،  وعوامــل 
التحديــات التــي تواجــه النســاء والشــباب والأطفــال 
وغيرهــم مــن المســتضعفين، كلهــا ضروريــة لضمــان 
والتنفيــذ  المناســب  والرصــد  الدقيــق  التحديــد 

الســليم لأهــداف وغايــات التنميــة.

وتطــور  للمدينــة  الديناميكــي  النمــو  ظــل  فــي 
الصناعــة، فــإن تحســين تمثيــل مبــادرات المدينــة 
ــة المســتدامة  ــا مــع أهــداف التنمي وتوضيــح علاقته
الوطنيــة  والأهــداف  المحليــة  التنميــة  وأهــداف 
وتحســين الترابــط وتنســيق عمليــات الأمانــة فــي 
ــاءة  ــر كف ــق لرصــد أكث الوقــت نفســه، ســيمهد الطري
وفاعليــة. حيــث سيســمح ذلــك للأمانــة بتحديــد 
أوجــه التــآزر الإيجابيــة ومســرعات التنميــة، والتــي 
تعتبــر ضروريــة مــن أجــل تحديــد فعاليــات مبتكــرة 
وتحويليــة مــع الشــركاء والمجتمعــات، ممــا يســاهم 
فــي النهايــة فــي تعزيــز قيــاس التقــدم المحــرز نحــو 

أهــداف التنميــة المســتدامة.

جمــع  مجــال  فــي  القــوي  البيئــي  النظــام  يلعــب 
البيانــات، المتمركــز حــول المرصــد الحضــري فــي 
عّمــان كمركــز بيانــات متخصــص للمدينــة، دورًا مهّمــًا 
فــي جمــع البيانــات والأدلــة حــول تحديــات التنميــة 
فــي عّمــان. ومــع تحســين القــدرات الداخليــة والدعم 
والشــراكات مــع مجموعــة مــن مــزودي البيانــات - 
بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، دائــرة 
الإحصــاءات العامــة والأوســاط الأكاديميــة ومقدمــي 
البيانــات  جمــع  معاييــر  وتوجيهــات   - الخدمــات 
الحضــري  المرصــد  ســيصبح  الدوليــة،  الحضريــة 
ــتدام  ــول المس ــتراتيجّيًا للتح ــركًا اس ــان مح ــي عّم ف
ــة  ــى الأدل ــة عل ــة القائم ــلال السياس ــن خ ــة، م للمدين

والتعــاون الدولــي ومبــادرات التعــاون.

الاســتثمارات  	 جــذب  فــي  عّمــان  نجحــت  بينمــا 
الأجنبيــة المباشــرة والمســاعدات التنمويــة وأقامــت 
ــة ومتعــددة الأطــراف مــع المنظمــات  علاقــات ثنائي
والمــدن مــن جميــع أنحــاء العالــم، فــإن المدينــة 
وهــي  الاســتدامة.  حوكمــة  لتحســين  مســتعدة 
مصممــة علــى العمــل بشــكل وثيــق مــع الحكومــة 
الوطنيــة والمجتمــع الدولــي لتنفيــذ اســتراتيجية 
علاقــات دوليــة قائمــة علــى الأدلــة، وكذلــك لتحســين 
ــاء القــدرات ومشــاريع البنيــة  تخصيــص المــوارد لبن

التحتيــة والخدمــات الحضريــة.
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ومــن خــلال تحويــل انتباههــا إلــى الداخــل، نحــو 
تطويــر والحفــاظ علــى العلاقــات والشــراكات مــع 
والشــركات  الأخــرى  العــام  القطــاع  مؤسســات 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والأوســاط الأكاديميــة 
ــن  ــة م ــتفيد المدين ــر الأردن، ستس ــان وعب ــي عّم ف
الماليــة  ومواردهــا  وتقنياتهــا  وخبراتهــا  معارفهــا 
المبتكــرة،  الحلــول  واختبــار  تطويــر  لمواصلــة 
المســتدامة. التنميــة  أهــداف  نحــو  التقــدم  لتســريع 

ــدة  ــات جدي ــج ومنهجي ــار مناه ــر واختب ــد تطوي يع
وإشــراك  المصلحــة،  أصحــاب  مــع  للتشــاور 
لا  الــذي  التشــاركي  والتخطيــط  المواطنيــن، 
ــرًا  ــب، أم ــن الرك ــف ع ــًا يتخل ــدًا ولا مكان ــرك أح يت
ضروريــًا فــي هــذه العمليــة. ويجــب أن تعتمــد هــذه 
ــن  ــم م ــتماع والتعل ــى الاس ــدة عل ــاليب الجدي الأس
شــركاء الأعمــال والمجتمعــات، بمــا فــي ذلــك الفئات 
الضعيفــة واللاجئيــن، وإدماجهــم فــي عمليــة صنــع 
ــذي يضــع الأفــراد أولاًً فــي  القــرار. يمكــن للنهــج ال
صياغــة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
أن يعــزز حوكمــة الاســتدامة فــي عّمــان وخارجهــا، 
ويســتفيد مــن إمكانــات المجتمعــات المحليــة ومــن 
التقنيــات ليكــون بمثابــة مصــدرًا للإلهــام ولدفــع 

عجلــة التنميــة والتقــدم.

بيئــة  تشــكيل  علــى  القــدرة  عّمــان  تمتلــك 
الاســتثمار مــن خــلال تمثيــل وتقييــم ومعالجــة 
ــات الإداريــة والتنظيميــة وغيرهــا، بالتعــاون  العقب
ومؤسســات  الوطنيــة  الحكومــة  مــع  الوثيــق 
ــة  ــات المحلي ــركات والمجتمع ــام والش ــاع الع القط
والشــركاء الأكاديمييــن، لتصبــح أكثــر اســتدامة 
التشــريعات  تمكيــن  إن  كربونيــًا.  ومحايــدة 
العــام  القطاعيــن  بيــن  بالشــراكة  الخاصــة 
ــرة  ــة المبتك ــتريات العام ــد المش ــاص، وقواع والخ
أن  يمكــن  جيــدة،  بلديــة  وميزانيــة  والخضــراء، 
تســاهم بشــكل كبيــر فــي النجــاح وفــي توســيع 
نطــاق الممارســات الجيــدة عبــر مختلــف قطاعــات 
ــي  ــة، والت ــة التحويلي ــاريع الحضري ــة والمش التنمي

رؤيــة  لشــركة  الفعــال  للعمــل  الأســاس  ســتضع 
لاســتثمار. الأمانــة  شــركة  عّمــان، 

يمكــن أن تكــون الإرشــادات التاليــة مفيــدة فــي دعــم 
تحــول مدينــة عّمــان إلــى أن تكــون أكثــر اســتدامة، وذلك 

ــق بتعميــم أهــداف التنميــة المســتدامة: فيمــا يتعل

ربط المدن والمجتمعات بأهداف التنمية المستدامة 	

تنفيــذ الهــدف 11 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة  	
مــن خــلال ربــط سياســات الاســتدامة وممارســات 
التخطيــط الحضــري بواســطة تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات

التنميــة  	 أجــل  مــن  التحتيــة  البنيــة  أصــول  إدارة 
المســتدامة

ملف التنميط الحضري لمدينة عّمان 	

دليل المدن الدائرية )اقتصاد دائري( 	

الأدلــة  علــى  القائمــة  السياســات  تعزيــز  وبخصــوص 
عّمــان: فــي  القــرار  وعمليــات صنــع 

مبــادئ توجيهيــة بشــأن السياســات القائمــة علــى  	
الأدلــة واتخــاذ القــرارات مــن أجــل الإســكان والتنمية 

ــة المســتدامة الحضري

للمدينــة  	 المتكاملــة  لــلإدارة  الرقميــة  الحلــول 
الاســتخدام وحــالات 

لأهــداف  	 البيانــات  تصنيــف  حــول  عملــي  دليــل 
المســتدامة  التنميــة 

لدعــم إطــلاق الجيــل الجديــد مــن الشــراكات مــن أجــل 
ــان: ــة المســتدامة فــي عّم التنمي

ــم  	 ــتدامة - الأم ــة المس ــداف التنمي ــراكة أه ــل ش دلي
المتحــدة ومبــادرة الشــراكة )2022(

المبــادئ التوجيهيــة الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام  	
ــداف  ــان أولاً لأه ــل الانس ــن اج ــاص )PPPs( م والخ

ــتدامة )2018( ــة المس ــدة للتنمي ــم المتح الأم

المــدن الذكيــة  	 تعزيــز الابتــكار والمشــاركة فــي 
المســتدامة.
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الملحق )1(: الجداول الاحصائية  
ــة  ــداف التنمي ــق  أه ــو تحقي ــة نح ــدم المدين ــة تق ــتخدمة لمناقش ــة المس ــات الإحصائي ــق البيان ــذا الملح ــرض ه يع
المســتدامة بالإشــارة إلــى: أهــداف التنميــة المســتدامة، وغايــات التنميــة المســتدامة، ومؤشــرات أهــداف التنميــة 
المســتدامة )العناصــر الثلاثــة تشــمل إطــار الرصــد الرســمي لأهــداف التنميــة المســتدامة للأمــم المتحدة(، و "المؤشــر 
المحلــي". المؤشــر المحلــي هــو المؤشــر المســتخدم للإبــلاغ عــن أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى المحلــي 
ويتــم شــرحه بالتفصيــل مــن حيــث: موفــر البيانــات، والوحــدة، والقيمــة، والســنة. يشــير العمــود الأخيــر إلــى المــكان 
ــة  ــتوى الدول ــى مس ــع عل ــر الوض ــي( أو يظه ــد )محل ــه التحدي ــى وج ــه عل ــات من ــى البيان ــول عل ــم الحص ــذي ت ال
ــب  ــه يج ــي أن ــا يعن ــان، مم ــول عم ــات ح ــى البيان ــدود إل ــول المح ــو الوص ــز ه ــذا التميي ــي ه ــبب ف ــي(. الس )وطن
ــا نوقــش فــي قســم المنهجيــة  ــات )كم اســتخدام المتوســطات الوطنيــة فــي بعــض الحــالات لســد فجــوات البيان
ــات مــن خــلال  ــز مصــدر البيان ــي، يتــم تميي ــك، فــي هــذا الملحــق الإحصائ ــى ذل فــي الفصــل الأول(. بالإضافــة إل
الروابــط المتصلــة بموقــع موفــر البيانــات. مصــدر البيانــات هــو موقــع متــاح للجمهــور )علــى ســبيل المثــال، تقريــر 
أو قاعــدة بيانــات(، حيــث يمكــن العثــور علــى قيــم المؤشــر. إن عــدم وجــود اي رابــط يعنــي، أن موفــر البيانــات 
لــم يذكــر المصــدر وقــدم البيانــات عبــر مراســلات البريــد الإلكترونــي. كمــا انــه عنــد الحصــول علــى البيانــات مــن 
المرصــد الحضــري لمدينــة عمــان أو مــن أمانــة عمــان الكبــرى، فقــد تــم تقديــم شــرح مفصــل حــول منهجيــة حســاب 
ــم يتــم نشــر هــذه البيانــات رســميًا، ولكــن تــم تضمينهــا علــى بوابــة المجلــس الدولــي  بيانــات المؤشــر المحــدد. ل
ــات الإطــار العالمــي  ــا تشــمل مصــادر البيان ــل المجلــس. كم ــا مــن قب ــا وتقييمه ــم تدقيقه ــات المــدن بعــد أن ت لبيان
للرصــد الحضــري وقاعــدة بيانــات المؤشــرات الحضريــة العالميــة مــن موئــل الأمــم المتحــدة، ومؤشــر مرصــد عمــان 

الحضــري المعتمــد مــن قبــل المجلــس الدولــي لبيانــات المــدن.
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     الجدول 8. الملحق اإلحصائي لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة

االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

3 ـ الصحة الجيدة 
والرفاه

3-1: خفض النسبة 
العالمية للوفيات 

النفاسية إلى أقل من 
70 حالة لكل 000 100 
من المواليد الأحياء

3-1-2: نسبة الولادات 
التي تمت تحت 

إشراف أخصائيين 
صحيين مهرة

نسبة الولادات 
في جميع المرافق 

الصحية

المرصد الحضري 
العالمي  )الاطار 

العالمي للرصد 
الحضري(

النسبة المئوية 
لجميع الولادات

وطني%97.32017

المعدل الوطني غايات أخرى
لوفيات الأمهات

برنامج الأمم 
المتحدة المشترك 

المعني بفيروس 
نقص المناعة 

البشرية / الإيدز

حالات لكل 100,000 
ولادة حية

وطني322019

الولادات التي 
تمت تحت إشراف 

اخصائيين  صحيين 
مهرة

المرصد  الحضري 
العالمي )الاطار 
العالمي للرصد 

الحضري(

النسبة المئوية 
لجميع الولادات

محلي%97.32017

3-2: بحلول عام 
2030، إنهاء وفيات 
المواليد والأطفال 
دون سن الخامسة 
التي يمكن تفاديها،

3-2-1: معدل وفيات 
الأطفال دون سن 

الخامسة

معدل وفيات 
الأطفال دون سن 
الخامسة لكل 1000 

مولود حي

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي162020القيمة الاسمية
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وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

3 ـ الصحة الجيدة 
والرفاه

3-1: خفض النسبة 
العالمية للوفيات 

النفاسية إلى أقل من 
70 حالة لكل 000 100 
من المواليد الأحياء

3-1-2: نسبة الولادات 
التي تمت تحت 

إشراف أخصائيين 
صحيين مهرة

نسبة الولادات 
في جميع المرافق 

الصحية

المرصد الحضري 
العالمي  )الاطار 

العالمي للرصد 
الحضري(

النسبة المئوية 
لجميع الولادات

وطني%97.32017

المعدل الوطني غايات أخرى
لوفيات الأمهات

برنامج الأمم 
المتحدة المشترك 

المعني بفيروس 
نقص المناعة 

البشرية / الإيدز

حالات لكل 100,000 
ولادة حية

وطني322019

الولادات التي 
تمت تحت إشراف 

اخصائيين  صحيين 
مهرة

المرصد  الحضري 
العالمي )الاطار 
العالمي للرصد 

الحضري(

النسبة المئوية 
لجميع الولادات

محلي%97.32017

3-2: بحلول عام 
2030، إنهاء وفيات 
المواليد والأطفال 
دون سن الخامسة 
التي يمكن تفاديها،

3-2-1: معدل وفيات 
الأطفال دون سن 

الخامسة

معدل وفيات 
الأطفال دون سن 
الخامسة لكل 1000 

مولود حي

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي162020القيمة الاسمية
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

بسعي جميع البلدان 
إلى بلوغ هدف 
خفض وفيات 

المواليد على الأقل 
إلى 12 حالة وفاة 

في كل 000 1 مولود 
حي، وخفض وفيات 

الأطفال دون سن 
الخامسة إلى 25 

حالة وفاة على الأقل 
في كل 000 1 مولود 

حي

:2-2-3

معدل وفيات 
المواليد

نسبة الأطفال الذين 
حصلوا على التطعيم

المرصد الحضري 
العالمي ) الاطار 

العالمي للرصد 
الحضري(

النسبة المئوية 
للسكان

محلي%84.42017

3-3: بحلول عام 
2030، القضاء على 

أوبئة نقص المناعة 
المكتسبة والسل 

والملاريا والأمراض 
المدارية المهملة، 

ومكافحة الالتهاب 
الكبدي الوبائي، 

والأمراض المنقولة 
بالمياه،  

مدة الحياة المتوقعة غايات أخرى
عند الولادة

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

السنوات )القيمة 
الاسمية(

محلي73.52019

حالات السل الرئوي 
في عمان

وزارة

الصحة )غير 
منشورة(

حالات لكل 100,000 
من السكان

220

257

2016

2019

محلي

عدد الحالات )القيمة حالات جدري الماء
الاسمية(

6,211

3,515

2018

2019

محلي
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

بسعي جميع البلدان 
إلى بلوغ هدف 
خفض وفيات 

المواليد على الأقل 
إلى 12 حالة وفاة 

في كل 000 1 مولود 
حي، وخفض وفيات 

الأطفال دون سن 
الخامسة إلى 25 

حالة وفاة على الأقل 
في كل 000 1 مولود 

حي

:2-2-3

معدل وفيات 
المواليد

نسبة الأطفال الذين 
حصلوا على التطعيم

المرصد الحضري 
العالمي ) الاطار 

العالمي للرصد 
الحضري(

النسبة المئوية 
للسكان

محلي%84.42017

3-3: بحلول عام 
2030، القضاء على 

أوبئة نقص المناعة 
المكتسبة والسل 

والملاريا والأمراض 
المدارية المهملة، 

ومكافحة الالتهاب 
الكبدي الوبائي، 

والأمراض المنقولة 
بالمياه،  

مدة الحياة المتوقعة غايات أخرى
عند الولادة

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

السنوات )القيمة 
الاسمية(

محلي73.52019

حالات السل الرئوي 
في عمان

وزارة

الصحة )غير 
منشورة(

حالات لكل 100,000 
من السكان

220

257

2016

2019

محلي

عدد الحالات )القيمة حالات جدري الماء
الاسمية(

6,211

3,515

2018

2019

محلي
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

والأمراض المعدية 
الأخرى

عدد المصابين 
بفيروس نقص 

المناعة البشرية على 
المستوى الوطني

برنامج الأمم 
المتحدة المشترك 
المعني بفيروس 

نقص المناعة 
البشرية / الإيدز 

)غير منشور(

عدد الحالات )القيمة 
الاسمية(

وطني3902020

الوفيات بسبب 
فيروس نقص 

المناعة 

وطني2020أقل من 100عدد الوفيات

3-٤ بحلول عام 
2030، خفض 

الوفيات المبكرة 
الناجمة عن الأمراض 

غير المعدية بمقدار 
الثلث بتوفير الوقاية 

والعلاج وتعزيز 
الصحة والسلامة 

العقلية 

3-٤-2: معدل 
الوفيات بسبب 

الانتحار

معدل الوفيات 
بسبب الانتحار في 

عمان

المرصد الحضري 
العالمي )الاطار 
العالمي للرصد 

الحضري(

الحالات لكل 100,000 
حالة وفاة

محلي1,62019

الوفيات من غايات أخرى
الأمراض غير 

المعدية

برنامج الأمم 
المتحدة المشترك 

المعني بفيروس 
نقص المناعة 

البشرية / الإيدز

النسبة المئوية 
لمجموع الوفيات

وطني٪782019
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

والأمراض المعدية 
الأخرى

عدد المصابين 
بفيروس نقص 

المناعة البشرية على 
المستوى الوطني

برنامج الأمم 
المتحدة المشترك 
المعني بفيروس 

نقص المناعة 
البشرية / الإيدز 

)غير منشور(

عدد الحالات )القيمة 
الاسمية(

وطني3902020

الوفيات بسبب 
فيروس نقص 

المناعة 

وطني2020أقل من 100عدد الوفيات

3-٤ بحلول عام 
2030، خفض 

الوفيات المبكرة 
الناجمة عن الأمراض 

غير المعدية بمقدار 
الثلث بتوفير الوقاية 

والعلاج وتعزيز 
الصحة والسلامة 

العقلية 

3-٤-2: معدل 
الوفيات بسبب 

الانتحار

معدل الوفيات 
بسبب الانتحار في 

عمان

المرصد الحضري 
العالمي )الاطار 
العالمي للرصد 

الحضري(

الحالات لكل 100,000 
حالة وفاة

محلي1,62019

الوفيات من غايات أخرى
الأمراض غير 

المعدية

برنامج الأمم 
المتحدة المشترك 

المعني بفيروس 
نقص المناعة 

البشرية / الإيدز

النسبة المئوية 
لمجموع الوفيات

وطني٪782019
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

3-6 بحلول عام 
2020، خفض عدد 

الوفيات والإصابات 
الناجمة عن حوادث 
المرور على الصعيد 
العالمي إلى النصف

3-6-1: معدل 
الوفيات الناجمة 

عن الإصابات جراء 
حوادث المرور على 

الطرق

الوفيات بسبب 
المواصلات

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

حالات لكل 100,000 
من السكان

محلي752019.٤

الوفيات بسبب 
المواصلات

المرصد الحضري 
العالمي  ) الاطار 

العالمي للرصد 
الحضري(

حالات لكل 100,000 
من السكان

محلي2٤.٤2016

وفيات الحوادث 
المرورية على 

الصعيد الوطني

٤61القيمة الاسميةمديرية الامن العام

6٤3

2020

2019

وطني

3-9: بحلول عام 
2030، الحد بشكل 

كبير من عدد 
الوفيات والأمراض 

الناجمة عن التعرض 
المواد الكيميائية 

الخطرة وتلوث 
والهواء والماء 

والتربة

3-9-2: معدل 
الوفيات المنسوب 

إلى المياه غير 
المأمونة وخدمات 

الصرف الصحي غير 
المأمونة والافتقار 

الى المرافق الصحية 
)التعرض لخدمات 

ل غير مأمونة 
في توفير المياه 

وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة 

الصحية للجميع 
)WASH(

خدمات الصرف 
الصحي المدارة 

بأمان ومرافق 
غسل اليدين بالماء 

والصابون

قاعدة بيانات 
المؤشرات الحضرية 

العالمية

النسبة المئوية 
للسكان

محلي٪99.92018
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

3-6 بحلول عام 
2020، خفض عدد 

الوفيات والإصابات 
الناجمة عن حوادث 
المرور على الصعيد 
العالمي إلى النصف

3-6-1: معدل 
الوفيات الناجمة 

عن الإصابات جراء 
حوادث المرور على 

الطرق

الوفيات بسبب 
المواصلات

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

حالات لكل 100,000 
من السكان

محلي752019.٤

الوفيات بسبب 
المواصلات

المرصد الحضري 
العالمي  ) الاطار 

العالمي للرصد 
الحضري(

حالات لكل 100,000 
من السكان

محلي2٤.٤2016

وفيات الحوادث 
المرورية على 

الصعيد الوطني

٤61القيمة الاسميةمديرية الامن العام

6٤3

2020

2019

وطني

3-9: بحلول عام 
2030، الحد بشكل 

كبير من عدد 
الوفيات والأمراض 

الناجمة عن التعرض 
المواد الكيميائية 

الخطرة وتلوث 
والهواء والماء 

والتربة

3-9-2: معدل 
الوفيات المنسوب 

إلى المياه غير 
المأمونة وخدمات 

الصرف الصحي غير 
المأمونة والافتقار 

الى المرافق الصحية 
)التعرض لخدمات 

ل غير مأمونة 
في توفير المياه 

وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة 

الصحية للجميع 
)WASH(

خدمات الصرف 
الصحي المدارة 

بأمان ومرافق 
غسل اليدين بالماء 

والصابون

قاعدة بيانات 
المؤشرات الحضرية 

العالمية

النسبة المئوية 
للسكان

محلي٪99.92018
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

خدمات مياه الشرب 
المدارة بأمان

النسبة المئوية 
للسكان

محلي٪1002018

3-ج: تحقيق زيادة 
كبيرة في تمويل 

قطاع الصحة، 
وتوظيف القوى 
العاملة في هذا 

القطاع وتطويرها 
وتدريبها واستبقائها 
في البلدان النامية، 

لا سيما في أقل 
البلدان نمّوًا والدول 

الجزرية الصغيرة 
النامية

3-ج -1: معدل 
كثافة الاخصائيين 

الصحيين وتوزيعهم

المرصد الحضري عدد الأطباء
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

العدد لكل 100,000 من 
السكان

189,26٤

8

محلي2018

عدد العاملين في 
التمريض والقابلات

العدد لكل 100,000 من 
السكان

محلي9252019,٤

عدد ممارسي 
الصحة النفسية

العدد لكل 100,000 من 
السكان

محلي29872020,٤

7- طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

7-1: بحلول عام 
،2030

 ضمان حصول 
الجميع بتكلفة 
ميسورة على 

خدمات الطاقة 
الحديثة الموثوقة 

7-1-1: نسبة السكان 
المستفيدين من 
خدمات الكهرباء

متوسط طول 
الانقطاعات 

الكهربائية 
)بالساعات(

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي1,212021

محلي1,232021متوسط
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

خدمات مياه الشرب 
المدارة بأمان

النسبة المئوية 
للسكان

محلي٪1002018

3-ج: تحقيق زيادة 
كبيرة في تمويل 

قطاع الصحة، 
وتوظيف القوى 
العاملة في هذا 

القطاع وتطويرها 
وتدريبها واستبقائها 
في البلدان النامية، 

لا سيما في أقل 
البلدان نمّوًا والدول 

الجزرية الصغيرة 
النامية

3-ج -1: معدل 
كثافة الاخصائيين 

الصحيين وتوزيعهم

المرصد الحضري عدد الأطباء
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

العدد لكل 100,000 من 
السكان

189,26٤

8

محلي2018

عدد العاملين في 
التمريض والقابلات

العدد لكل 100,000 من 
السكان

محلي9252019,٤

عدد ممارسي 
الصحة النفسية

العدد لكل 100,000 من 
السكان

محلي29872020,٤

7- طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

7-1: بحلول عام 
،2030

 ضمان حصول 
الجميع بتكلفة 
ميسورة على 

خدمات الطاقة 
الحديثة الموثوقة 

7-1-1: نسبة السكان 
المستفيدين من 
خدمات الكهرباء

متوسط طول 
الانقطاعات 

الكهربائية 
)بالساعات(

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي1,212021

محلي1,232021متوسط
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

عدد الانقطاعات 
الكهربائية لكل عميل 

في السنة

استهلاك الطاقة 
للمباني العامة سنوّيًا 

)كيلوواط ساعة / 
م 2(

محلي275,822016

النسبة المئوية 
لسكان المدينة 

الذين لديهم خدمة 
كهربائية معتمدة

محلي99,82020

إجمالي استخدام 
الطاقة الكهربائية 

للفرد )كيلوواط 
ساعة / سنة(

محلي1,8662020

إجمالي استخدام 
الطاقة الكهربائية 

السكنية للفرد 
)كيلوواط ساعة / 

سنة(

محلي787,85922019

النسبة المئوية 
المستوردة من 
إجمالي مزيج 

الطاقة الأولية في 
البلاد

دعم الأردن 
للتنمية المستدامة؛ 

الاستعراض الطوعي 
الوطني الأول 

للأردن

وطني952015٪نسبة مئوية

تكلفة الطاقة 
المستهلكة

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

وطني٤,500201٤مليون دينار

وطني2,5002015
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

عدد الانقطاعات 
الكهربائية لكل عميل 

في السنة

استهلاك الطاقة 
للمباني العامة سنوّيًا 

)كيلوواط ساعة / 
م 2(

محلي275,822016

النسبة المئوية 
لسكان المدينة 

الذين لديهم خدمة 
كهربائية معتمدة

محلي99,82020

إجمالي استخدام 
الطاقة الكهربائية 

للفرد )كيلوواط 
ساعة / سنة(

محلي1,8662020

إجمالي استخدام 
الطاقة الكهربائية 

السكنية للفرد 
)كيلوواط ساعة / 

سنة(

محلي787,85922019

النسبة المئوية 
المستوردة من 
إجمالي مزيج 

الطاقة الأولية في 
البلاد

دعم الأردن 
للتنمية المستدامة؛ 

الاستعراض الطوعي 
الوطني الأول 

للأردن

وطني952015٪نسبة مئوية

تكلفة الطاقة 
المستهلكة

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

وطني٤,500201٤مليون دينار

وطني2,5002015
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

وطني1,9002016

وطني٤002017,2

وطني3,0002018

7-2: بحلول عام 
2030، تحقيق زيادة 

كبيرة في حصة 
الطاقة المتجددة في 

مزيج الطاقة 

7-2-1: حصة الطاقة 
المتجددة في 

إجمالي استهلاك 
الطاقة النهائي

النسبة المئوية 
لإجمالي الطاقة 

المشتقة من المصادر 
المتجددة، كنسبة 

من إجمالي استهلاك 
الطاقة في المدينة

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

نسبة مئوية

/0

/0

محلي2,85162020

7-3: مضاعفة 
المعدل العالمي 

للتحسن في كفاءة 
استخدام الطاقة 
بحلول عام 2030

استهلاك الفرد من مؤشرات أخرى
الطاقة

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

الطاقة بالكيلوواط 
ساعة

محلي2,310201٤

محلي1,7012018

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي1,6592019
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

وطني1,9002016

وطني٤002017,2

وطني3,0002018

7-2: بحلول عام 
2030، تحقيق زيادة 

كبيرة في حصة 
الطاقة المتجددة في 

مزيج الطاقة 

7-2-1: حصة الطاقة 
المتجددة في 

إجمالي استهلاك 
الطاقة النهائي

النسبة المئوية 
لإجمالي الطاقة 

المشتقة من المصادر 
المتجددة، كنسبة 

من إجمالي استهلاك 
الطاقة في المدينة

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

نسبة مئوية

/0

/0

محلي2,85162020

7-3: مضاعفة 
المعدل العالمي 

للتحسن في كفاءة 
استخدام الطاقة 
بحلول عام 2030

استهلاك الفرد من مؤشرات أخرى
الطاقة

وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية

الطاقة بالكيلوواط 
ساعة

محلي2,310201٤

محلي1,7012018

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي1,6592019
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات 

أهداف التنمية 

المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

-9 الصناعة والابتكار 
والبنية التحتية

2-9: تعزيز التصنيع 
الشامل والمستدام، 

وبحلول عام 2030، 
تحقيق زيادة كبيرة 
في حصة الصناعة 

في العمالة وفي 
الناتج المحلي 
الإجمالي ، بما 

يتماشى مع الظروف 
الوطنية، ومضاعفة 

حصتها في

التصنيع، القيمة مؤشرات أخرى
المضافة

مؤشرات التنمية 
العالمية

النسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

الإجمالي

وطني٪17,272020

عدد المنشآت ذات 
الوضع القانوني 
حسب المحافظة

عمان 7٤,877القيمة الاسميةتعداد المنشآت
الزرقاء 2٤,٤16

اربد

محلي2018

26,1٤5أقل البلدان نموا

البلقاء

11,291

إجمالي حصة 
العمالة الصناعية في

الأردن

دائرة الإحصاءات 
العامة 

وطني102020٪نسبة مئوية
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات 

أهداف التنمية 

المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

-9 الصناعة والابتكار 
والبنية التحتية

2-9: تعزيز التصنيع 
الشامل والمستدام، 

وبحلول عام 2030، 
تحقيق زيادة كبيرة 
في حصة الصناعة 

في العمالة وفي 
الناتج المحلي 
الإجمالي ، بما 

يتماشى مع الظروف 
الوطنية، ومضاعفة 

حصتها في

التصنيع، القيمة مؤشرات أخرى
المضافة

مؤشرات التنمية 
العالمية

النسبة المئوية 
من الناتج المحلي 

الإجمالي

وطني٪17,272020

عدد المنشآت ذات 
الوضع القانوني 
حسب المحافظة

عمان 7٤,877القيمة الاسميةتعداد المنشآت
الزرقاء 2٤,٤16

اربد

محلي2018

26,1٤5أقل البلدان نموا

البلقاء

11,291

إجمالي حصة 
العمالة الصناعية في

الأردن

دائرة الإحصاءات 
العامة 

وطني102020٪نسبة مئوية
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الاستعراض 
الطوعي المحلي 

للأردن

أهداف التنمية 
المستدامة

غايات التنمية 
المستدامة

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

معدل البطالة في 
الأردن

طريق الأردن إلى 
التنمية المستدامة؛ 

أول مراجعة وطنية 
طوعية

البنك الدولي

وطني12015 5,28٪نسبة مئوية

معدل البطالة في 
الأردن

وطني2٤,82021٪نسبة مئوية

معدل البطالة في 
الأردن بين الرجال

وطني22,62021٪نسبة مئوية

معدل البطالة في 
الأردن بين النساء

وطني30,32021٪نسبة مئوية

موئل الامم المتحدةمعدل البطالة في

)2021(

محلي132015نسبة مئوية

عمان

معدل البطالة في 
عمان

محلي19,82019نسبة مئويةموئل الامم المتحدة

معدل البطالة في 
عمان بين النساء

محلي272019نسبة مئوية
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الاستعراض 
الطوعي المحلي 

للأردن

أهداف التنمية 
المستدامة

غايات التنمية 
المستدامة

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

معدل البطالة في 
الأردن

طريق الأردن إلى 
التنمية المستدامة؛ 

أول مراجعة وطنية 
طوعية

البنك الدولي

وطني12015 5,28٪نسبة مئوية

معدل البطالة في 
الأردن

وطني2٤,82021٪نسبة مئوية

معدل البطالة في 
الأردن بين الرجال

وطني22,62021٪نسبة مئوية

معدل البطالة في 
الأردن بين النساء

وطني30,32021٪نسبة مئوية

موئل الامم المتحدةمعدل البطالة في

)2021(

محلي132015نسبة مئوية

عمان

معدل البطالة في 
عمان

محلي19,82019نسبة مئويةموئل الامم المتحدة

معدل البطالة في 
عمان بين النساء

محلي272019نسبة مئوية
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الاستعراض 
الطوعي المحلي 

للأردن

أهداف التنمية 
المستدامة

غايات التنمية 
المستدامة

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

9-3: زيادة فرص 
حصول  المشاريع  
الصناعية صغيرة  

الحجم وغيرها من 
المشاريع، ولا سيما 
في البلدان النامية، 

على الخدمات 
المالية، بما في ذلك 

الائتمان الميسور 
التكلفة، وإدماجها 
في سلاسل القيمة 

والأسواق

حصة المشروعات مؤشرات أخرى
الصغيرة والمتوسطة 

في إجمالي القطاع 
الصناعي

غرفة الصناعة 
الأردنية

وطني99,٤2021٪نسبة مئوية

عدد براءات 
الاختراع الجديدة 
المسجلة في عمان

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

لكل 100,000 ساكن 
في السنة

محلي0,60012021

9-ج: تحقيق 
زيادة كبيرة في 
فرص الحصول 
على  تكنولوجيا 

المعلومات 
والاتصالات والسعي 

لتوفير فرص 
الوصول الشامل 

والميسور إلى شبكة 
الإنترنت في أقل 

البلدان نمّوًا بحلول 
عام 2020

9-ج -1: نسبة السكان 
المشمولين بشبكة 

الهاتف المحمول 
حسب التكنولوجيا

شبكة الهاتف 
الخليوي

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي100,0992016لكل 100 ألف نسمة

عدد وصلات 
الإنترنت

محلي9825,٤0722020لكل 100 ألف نسمة
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الاستعراض 
الطوعي المحلي 

للأردن

أهداف التنمية 
المستدامة

غايات التنمية 
المستدامة

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

9-3: زيادة فرص 
حصول  المشاريع  
الصناعية صغيرة  

الحجم وغيرها من 
المشاريع، ولا سيما 
في البلدان النامية، 

على الخدمات 
المالية، بما في ذلك 

الائتمان الميسور 
التكلفة، وإدماجها 
في سلاسل القيمة 

والأسواق

حصة المشروعات مؤشرات أخرى
الصغيرة والمتوسطة 

في إجمالي القطاع 
الصناعي

غرفة الصناعة 
الأردنية

وطني99,٤2021٪نسبة مئوية

عدد براءات 
الاختراع الجديدة 
المسجلة في عمان

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

لكل 100,000 ساكن 
في السنة

محلي0,60012021

9-ج: تحقيق 
زيادة كبيرة في 
فرص الحصول 
على  تكنولوجيا 

المعلومات 
والاتصالات والسعي 

لتوفير فرص 
الوصول الشامل 

والميسور إلى شبكة 
الإنترنت في أقل 

البلدان نمّوًا بحلول 
عام 2020

9-ج -1: نسبة السكان 
المشمولين بشبكة 

الهاتف المحمول 
حسب التكنولوجيا

شبكة الهاتف 
الخليوي

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي100,0992016لكل 100 ألف نسمة

عدد وصلات 
الإنترنت

محلي9825,٤0722020لكل 100 ألف نسمة
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الاستعراض 
الطوعي المحلي 

للأردن

أهداف التنمية 
المستدامة

غايات التنمية 
المستدامة

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

عدد وصلات الهاتف 
الأرضي

5031,9لكل 100 ألف نسمة

808

محلي2020

11

المدن والمجتمعات 
المستدامة

11-1 بحلول عام 
2030، كفالة حصول 
الجميع على مساكن 

وخدمات أساسية 
ملائمة وآمنة 

وميسورة التكلفة 
ورفع مستوى 

الأحياء الفقيرة

11-1-1: نسبة سكان 
الحضريين الذين 

يعيشون في 
أحياء فقيرة أو 

مستوطنات غير 
رسمية أو مساكن 

غير لائقة

عدد الوحدات 
السكنية المملوكة

دائرة الإحصاءات 
العامة 

مسح نفقات ودخل 
الاسرة

محلي60,٤2017٪النسبة المئوية

عدد الوحدات 
السكنية المستأجرة

محلي30,82017٪النسبة المئوية

المرصد الحضري عدد المشردين
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

لكل 100,000 من 
السكان

محلي16,91352020

قاعدة بيانات حصة من
مؤشرات المرصد 
الحضري العالمي

محلي17,٤2020٪النسبة المئوية

السكان الذين 
يعيشون في مساكن 

غير رسمية
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الاستعراض 
الطوعي المحلي 

للأردن

أهداف التنمية 
المستدامة

غايات التنمية 
المستدامة

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

عدد وصلات الهاتف 
الأرضي

5031,9لكل 100 ألف نسمة

808

محلي2020

11

المدن والمجتمعات 
المستدامة

11-1 بحلول عام 
2030، كفالة حصول 
الجميع على مساكن 

وخدمات أساسية 
ملائمة وآمنة 

وميسورة التكلفة 
ورفع مستوى 

الأحياء الفقيرة

11-1-1: نسبة سكان 
الحضريين الذين 

يعيشون في 
أحياء فقيرة أو 

مستوطنات غير 
رسمية أو مساكن 

غير لائقة

عدد الوحدات 
السكنية المملوكة

دائرة الإحصاءات 
العامة 

مسح نفقات ودخل 
الاسرة

محلي60,٤2017٪النسبة المئوية

عدد الوحدات 
السكنية المستأجرة

محلي30,82017٪النسبة المئوية

المرصد الحضري عدد المشردين
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

لكل 100,000 من 
السكان

محلي16,91352020

قاعدة بيانات حصة من
مؤشرات المرصد 
الحضري العالمي

محلي17,٤2020٪النسبة المئوية

السكان الذين 
يعيشون في مساكن 

غير رسمية
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الاستعراض 
الطوعي المحلي 

للأردن

أهداف التنمية 
المستدامة

غايات التنمية 
المستدامة

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

11-2: توفير إمكانية 
وصول الجميع الى 

نظم  نقل مأمونة 
وميسورة التكلفة 
ويسهل الوصول 
إليها ومستدامة، 

وتحسين السلامة 
على الطرق، لا 
سيما بتوسيع 

نطاق النقل العام، 
مع إيلاء اهتمام 

خاص لاحتياجات 
الأشخاص الذين 

يعيشون في 
ظروف هشة ، 

والنساء والأطفال 
والأشخاص ذوي 

الإعاقة وكبار السن، 
بحلول عام 2030

11-2-1: نسبة السكان 
الذين تتوفر لهم 

وسائل النقل العام، 
حسب الجنس 

والعمر والأشخاص 
ذوي الإعاقة

النسبة المئوية 
للمسافرين الذين 

يستخدمون وسائل 
سفر غير السيارات 

الشخصية

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي٤92019٪النسبة المئوية

المواصلات العامة 
كوسيلة من وسائل 

المواصلات في 
عمان

محلي132021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدة

سيارات الأجرة 
كوسيلة مواصلات 

في عمان

محلي82021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدة

الحافلات كوسيلة 
مواصلات في عمان

محلي52021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدة

محلي852021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدةالوصول للجمهور
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الاستعراض 
الطوعي المحلي 

للأردن

أهداف التنمية 
المستدامة

غايات التنمية 
المستدامة

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

11-2: توفير إمكانية 
وصول الجميع الى 

نظم  نقل مأمونة 
وميسورة التكلفة 
ويسهل الوصول 
إليها ومستدامة، 

وتحسين السلامة 
على الطرق، لا 
سيما بتوسيع 

نطاق النقل العام، 
مع إيلاء اهتمام 

خاص لاحتياجات 
الأشخاص الذين 

يعيشون في 
ظروف هشة ، 

والنساء والأطفال 
والأشخاص ذوي 

الإعاقة وكبار السن، 
بحلول عام 2030

11-2-1: نسبة السكان 
الذين تتوفر لهم 

وسائل النقل العام، 
حسب الجنس 

والعمر والأشخاص 
ذوي الإعاقة

النسبة المئوية 
للمسافرين الذين 

يستخدمون وسائل 
سفر غير السيارات 

الشخصية

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي٤92019٪النسبة المئوية

المواصلات العامة 
كوسيلة من وسائل 

المواصلات في 
عمان

محلي132021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدة

سيارات الأجرة 
كوسيلة مواصلات 

في عمان

محلي82021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدة

الحافلات كوسيلة 
مواصلات في عمان

محلي52021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدة

محلي852021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدةالوصول للجمهور
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات أهداف 

التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

التنقل في عمان 
خلال 15 دقيقة

من تعداد سكان 
المدينة(

النسبة المئوية )من موئل الامم المتحدةتكلفة التنقل
دخل الأسرة(

محلي٪30-252021

11-6. بحلول عام 
2030، الحد من 

الأثر البيئي السلبي 
الفردي للمدن، بما 
في ذلك من خلال 

إيلاء اهتمام خاص 
لنوعية الهواء وإدارة 

النفايات البلدية 
وغيرها.

11-6-1: نسبة 
النفايات الصلبة 
للمدن التي يتم 
جمعها بانتظام 

ويجري تفريغها 
على نحو كاف من 

مجموعا لنفايات 
الصلبة للمدن 

النسبة المئوية 
لسكان المدينة الذين 

لديهم جمع منتظم 
للنفايات الصلبة 

)سكني(

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي972020٪النسبة المئوية

إجمالي النفايات 
الصلبة الناتجة

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي379,62021كجم / سنة للفرد

:2-6-11

المتوسط السنوي 
لمستويات 

الجسيمات )على 
سبيل المثال 

الجسيمات من الفئة 
2.5 والجسيمات من 
الفئة  10 ( في المدن 

ح حسب  )المرجَّ
السكان(

الجسيمات الدقيقة 
)PM2.5(

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي192020 بيكوجرم / م 3بيكوجرام/م3

تركيز الجسيمات 
)PM10( في عمان

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن( 

٤6.3 بيكوجرام / بيكوجرام/م3
م 3

محلي2020
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االستعراض 
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11-6. بحلول عام 
2030، الحد من 

الأثر البيئي السلبي 
الفردي للمدن، بما 
في ذلك من خلال 

إيلاء اهتمام خاص 
لنوعية الهواء وإدارة 

النفايات البلدية 
وغيرها.

11-6-1: نسبة 
النفايات الصلبة 
للمدن التي يتم 
جمعها بانتظام 

ويجري تفريغها 
على نحو كاف من 

مجموعا لنفايات 
الصلبة للمدن 

النسبة المئوية 
لسكان المدينة الذين 

لديهم جمع منتظم 
للنفايات الصلبة 

)سكني(

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي972020٪النسبة المئوية

إجمالي النفايات 
الصلبة الناتجة

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي379,62021كجم / سنة للفرد

:2-6-11

المتوسط السنوي 
لمستويات 

الجسيمات )على 
سبيل المثال 

الجسيمات من الفئة 
2.5 والجسيمات من 
الفئة  10 ( في المدن 

ح حسب  )المرجَّ
السكان(

الجسيمات الدقيقة 
)PM2.5(

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي192020 بيكوجرم / م 3بيكوجرام/م3

تركيز الجسيمات 
)PM10( في عمان

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن( 

٤6.3 بيكوجرام / بيكوجرام/م3
م 3

محلي2020
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الاستعراض 
الطوعي المحلي 

للأردن

أهداف التنمية 
المستدامة

غايات التنمية 
المستدامة

مؤشرات أهداف 
التنمية المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

تركيز الجسيمات 
 - )PM10(

المواصفة القياسية 
الأردنية

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

وطني702020 بيكوجرام / م 3بيكوجرام/م3

تركيز ثاني أكسيد مؤشرات أخرى
 - NO2 النيتروجين
المواصفة القياسية 

الأردنية

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

وطني502020 جزء في المليارجزء في المليار

تركيز ثاني أكسيد 
 NO2 النيتروجين

في عمان

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

23,5جزء في المليار

جزء في المليار

محلي2020

 )O3( تركيز الأوزون
- المواصفة القياسية 

الأردنية

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

وطني502020 جزء في المليارجزء في المليار

تركيز الأوزون في 
عمان

المرصد 
الحضري لمدينة 
عمان)المجلس 
الدولي لبيانات 

المدن( 

25,1جزء في المليار

جزء في المليار

محلي2020

تركيز ثاني أكسيد 
 - SO2 الكبريت

المواصفة القياسية 
الأردنية

المرصد 
الحضري لمدينة 
عمان)المجلس 
الدولي لبيانات 

المدن( 

وطني٤02020 جزء في المليارجزء في المليار

تركيز ثاني أكسيد 
الكبريت SO2 في 

عمان

المرصد 
الحضري لمدينة 
عمان)المجلس 
الدولي لبيانات 

المدن( 

محلي8.72020 جزء في المليارجزء في المليار
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مؤشرات أهداف 
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تركيز الجسيمات 
 - )PM10(

المواصفة القياسية 
الأردنية

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

وطني702020 بيكوجرام / م 3بيكوجرام/م3

تركيز ثاني أكسيد مؤشرات أخرى
 - NO2 النيتروجين
المواصفة القياسية 

الأردنية

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

وطني502020 جزء في المليارجزء في المليار

تركيز ثاني أكسيد 
 NO2 النيتروجين

في عمان

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

23,5جزء في المليار

جزء في المليار

محلي2020

 )O3( تركيز الأوزون
- المواصفة القياسية 

الأردنية

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

وطني502020 جزء في المليارجزء في المليار

تركيز الأوزون في 
عمان

المرصد 
الحضري لمدينة 
عمان)المجلس 
الدولي لبيانات 

المدن( 

25,1جزء في المليار

جزء في المليار

محلي2020

تركيز ثاني أكسيد 
 - SO2 الكبريت

المواصفة القياسية 
الأردنية

المرصد 
الحضري لمدينة 
عمان)المجلس 
الدولي لبيانات 

المدن( 

وطني٤02020 جزء في المليارجزء في المليار

تركيز ثاني أكسيد 
الكبريت SO2 في 

عمان

المرصد 
الحضري لمدينة 
عمان)المجلس 
الدولي لبيانات 

المدن( 

محلي8.72020 جزء في المليارجزء في المليار
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االستعراض 

الطوعي المحلي 

لألردن

أهداف التنمية 

المستدامة

غايات التنمية 

المستدامة

مؤشرات 

أهداف التنمية 

المستدامة

وطنية أو محليةالسنة المتاحةالقيمةالوحدةمزود البياناتمؤشر محلي

11-7 بحلول عام 
2030، توفير سبل 

استفادة الجميع من 
مساحات خضراء 

وأماكن عامة وامنة 
وشاملة للجميع

:1-7-11

متوسط حصة 
المنطقة السكنية 

بالمدن اليتي تمثل 
فضاء 

العدد السنوي 
للأشجار المزروعة

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

لكل 100,000 من 
السكان

محلي755,22192020

ويمكن الوصول إليها 
،ولا سيما للنساء 
والأطفال وكبار 

السن والأشخاص 
ذوي الإعاقة

مفتوحا  للاستخدام 
العام للجميع، حسب 

الجنس والعمر 
والأشخاص ذوي 

الإعاقة

مساحة خضراء 
)هكتار(

المرصد الحضري 
لمدينة عمان 

)المجلس الدولي 
لبيانات المدن(

محلي31,79992020لكل 100,000 

محلي2,52021 م2موئل الامم المتحدةمساحة المنتزه للفرد

محلي1892021القيمة الاسميةموئل الامم المتحدةعدد الحدائق

مساحة الحدائق 
العامة

محلي3,8112021م2موئل الامم المتحدة

الوصول إلى 
الحدائق في غضون 

15 دقيقة

محلي72,52021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدة

الوصول إلى 
الحدائق في غضون 

30 دقيقة

محلي92,82021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدة
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)هكتار(
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محلي3,8112021م2موئل الامم المتحدة

الوصول إلى 
الحدائق في غضون 
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الحدائق في غضون 

30 دقيقة

محلي92,82021٪النسبة المئويةموئل الامم المتحدة
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الملحق 2- معلومات عامة عن عمان
الجدول 9. معلومات عامة عن عمان

مدينة عمان

22 منطقةعدد المناطق في أمانة عمان الكبرى
7579،2 كم 2 )2021(الحدود الإدارية لأمانة عمان الكبرى

4007562 شخص )2021(السكان
2,085,704 شخصعدد الذكور

53,4% )2021(نسبة الذكور
1,822,419 شخصعدد الإناث

46,6% )2021(نسبة الإناث
528.8 شخص / كم2 )2021(الكثافة السكانية

979,560 عائلةعدد العائلات
36% نسبة سكان المدينة من المملكة الأردنية

31,27% )2021(عمر السكان )14-0(

44,83% )2021(عمر السكان )64-25(
74 )2019(متوسط العمر المتوقع

4,20%معدل الأمية
36,25% )2015(نسبة اللاجئين بين سكان المدينة

19.2 د. م )2017(متوسط درجة الحرارة السنوية
مناخ البحر الأبيض المتوسط )جاف(المناخ
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الملحق 3. الروابط بين الأهداف الوطنية 
والأهداف الاستراتيجية لألمانة

الجدول 10. الروابط بين األهداف الوطنية واألهداف االستراتيجية ألمانة عمان الكبرى

األهداف الوطنية من البرنامج التنفيذي التأشيري 2024-2021

خلق بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات المحلية 	

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان التوزيع العادل 	
المجاالت االستراتيجية

التخطيط العمراني والاستثمار 	

البيئة والصحة 	
األهداف االستراتيجية

تنظيم مدينة تحقق تنمية حضرية مستدامة مع الحفاظ على خصائص المدينة 	

استدامة الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة 	
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الملحق ٤. مراحل إعداد الاســتعراض 
الطوعي المحلي

الجدول 11. مراحل إعداد تقرير االستعراض الطوعي المحلي

المرحلة الثانية تطوير أوراق المرحلة االوىل جمع البيانات

عمل خاصة بكل هدف من 

أهداف التنمية المستدامة

المرحلة الثالثة مراجعة 

أورقة عمل أهداف التنمية 

المستدامة

الخطوة 

االوىل

تحديد مصادر البيانات الخاصة 
بكل هدف من قبل فريق 

مشروع الاستعراض الطوعي 
المحلي بدعم من المرصد 

الحضري لمدينة عمان.

اختيار أهداف التنمية 
المستدامة؛ تحليل البيانات 

الأولية التي تم جمعها؛ البحث 
المكتبي اللاحق.

 بيانات فردية إضافية 
وطلبات لمدخلات من أصحاب 

المصلحة.

ادماج مداخلات وملاحظات 
أصحاب المصلحة وإعداد 

مسودة التقرير.

 التحقق من ان ادماج النوع 
الاجتماعي في مسودة التقرير 

من قبل هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة لضمان شمولية النوع 

الاجتماعي بشكل مناسب في 
كل تفاصيل المسودة.

الخطوة 

الثانية

 تحديد أصحاب المصلحة 
ومزودي البيانات في القطاعين 

العام والخاص والمجتمع 
المدني والأوساط الأكاديمية 

والمنظمات الدولية وذلك فيما 
يتعلق بكل هدف تم اختياره 

من أهداف التنمية المستدامة.

تطوير أوراق عمل لتقديم 
تحليل للأداء في عمان فيما 
يخص كل هدف من أهداف 

التنمية المستدامة، وذلك بناًء 
على البيانات التي تم جمعها 

ونتائج البحوث.

مراجعة مسودة التقرير بما 
يكفل الاتساق والتماسك.

 جولات إضافية من المقابلات 
مع أصحاب المصلحة في اعداد 

الاستعراض الطوعي المحلي.
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الخطوة 

الثالثة

توزيع استبيان بين أصحاب 
المصلحة المختارين لتحديد 

مستوى الوعي وتفعيل 
المشاركة في خطة عام 2030 

في عمان.

مراجعة أوراق العمل من 
خلال المشاورات مع أصحاب 
المصلحة من خلال اجتماعات 

عبر الإنترنت وخارج 
الاجتماعات

ُعقد الاجتماع الأول بهدف 
تعريف أصحاب المصلحة 

بمنهجية ورقة عمل أهداف 
التنمية المستدامة ومناقشة 

التطورات في أهداف 
ومؤشرات أهداف التنمية 

المستدامة وتحديات معينة 
واستجابات السياسات لها ، 

وعقد الاجتماع الثاني بشكل 
شخصي مباشر، وخصص 

لمناقشة أوراق العمل التي تم 
توزيعها على أصحاب المصلحة.

التحقق من تماشي 
الاستعراض الطوعي المحلي 

مع الاستعراض الطوعي 
الوطني من قبل فريق مشروع 

الاستعراض الطوعي المحلي 
لتحديد أوجه التكامل وتعزيز 

اتساق كلا التقريرين في 
مجالات مثل البيانات والنتائج 

وأطر السياسات.

تحرير وتصميم شكل التقرير 
النهائي
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الملحق 5. مشاركة أصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة الذين شاركوا في مشاورات الاستعراض الطوعي المحلي وحضروا ورشة عمل واحدة على الأقل 

بين يناير وأبريل 2022.
الجدول 12. مشاركة أصحاب المصلحة: ورش عمل مشاورات  أصحاب المصلحة

االسمالقطاع العام: المستوى الوطني

لينا عطياتوزارة الإدارة المحلية1
إيمان عماويوزارة الإدارة المحلية2
ردينة شواربوزارة الإدارة المحلية3
رشا دبوريوزارة التخطيط والتعاون الدولي4
لمياء الزعبيوزارة التخطيط والتعاون الدولي5
سارة الحليقوزارة البيئة6
محمد عياصرةدائرة الإحصاءات العامة7
أحلام الروساندائرة الإحصاءات العامة8
سلمى النمساللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة9
ديانا حداديناللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة10
لبنى الظاهروزارة الصحة11
هدى عبابنةوزارة الصحة12
رويدا فرجاتوزارة الصحة13
صالح يوسفوزارة التنمية الاجتماعية14
خالد المومنيوزارة الاستثمار15
نادية القضاةوزارة السياحة والآثار16
عاهد النيصوزارة السياحة والآثار17
محمد صوافيندائرة الأراضي والمساحة18
ماجدة هباهبةدائرة الأراضي والمساحة19
عايدة المصريوزارة الزراعة20
وزارة الطاقة - الصندوق الأردني للطاقة المتجددة 21

وترشيد استهلاك الطاقة
لينا مبيضين

وزارة الطاقة - الصندوق الأردني للطاقة المتجددة 22
وترشيد استهلاك الطاقة

كرم العجارمة

وزارة الطاقة - مستشار الصندوق الأردني للطاقة 23
المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة

احمد بسام

محمد الخورشانهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني24
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غدير معايطةهيئة تنظيم النقل البري25
فاطمة شنيكاتوزارة الصناعة والتجارة26
فايزة ابو داريوزارة التربية والتعليم27

االسممنظمات األمم المتحدة

كريستينا مينيكي تشاليمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن1
رنا صالحبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي2
دانا لويصيبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي3
كانا كودوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي4
نضال العورانبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي5
ثامر الشوشانمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية6
سلافة مداناتمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية7
مايا زيدانمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية8
برنارد إيفينيمفوضية شؤون اللاجئين9
سهير ذياباتمفوضية شؤون اللاجئين10
لينا يونسمفوضية شؤون اللاجئين11
سارة جرانلوندمفوضية شؤون اللاجئين12
كاتارينا بوتوهيئة الأمم المتحدة للمرأة13
بشرى ابو شحوتهيئة الأمم المتحدة للمرأة14
نوفيرا أنصاريمنظمة الصحة العالمية15
برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص 16

المناعة البشرية / الإيدز
إيلي بلان

االسمالمنظمات الدولية

روان عطورالوكالة الألمانية للتنمية1
2)FES( دينا كسبيمؤسسة فريدريش ايبرت

 االسماألوساط األكاديمية والمراكز البحثية

1)WANA( شيرين شاهينمعهد غرب آسيا وشمال افريقيا
2)WANA( ريم حدادينمعهد غرب آسيا وشمال افريقيا
أشرف عبد العزيز بني محمدالجامعة الأردنية3
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د. ديالا طراونةالجامعة الأردنية4
لينا الحيارىمركز الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الأردنية5
نسرين بركاتمنتدى الاستراتيجيات الأردني6

االسمالمجتمع المدني والقطاع الخاص

سمر دودينرواد1
فوزي مسعدنقابة المهندسين الأردنية2
سماح فسيفسنقابة المهندسين الأردنية3
غيداء سلامةالمجلس الأردني للأبنية الخضراء٤
حازم زريقاتمًعا نصل5
هشام دويكغرفة تجارة عمان6
نشوى صبحمستشار / خبير خاص7
باسمة صبحمستشار / خبير خاص8
اياد الحليسمستشار / خبير خاص9

االسمالقطاع العام: المستوى المحلي

أكرم خريساتأمانة عمان الكبرى1
نصر قنديلأمانة عمان الكبرى2
إلهام النوويأمانة عمان الكبرى3

نسرين داودأمانة عمان الكبرى4
حليمة عموشأمانة عمان الكبرى5
رندة الوزانأمانة عمان الكبرى6
باسم الحوامدةأمانة عمان الكبرى7
نجود عبد الجوادأمانة عمان الكبرى8
رند النسورأمانة عمان الكبرى9
ريهام البطاينةأمانة عمان الكبرى10
إيمان حدادينأمانة عمان الكبرى11
نور الخطيبأمانة عمان الكبرى12
روان مطيرينأمانة عمان الكبرى13
رانيا عويضةأمانة عمان الكبرى14
أماني حمودأمانة عمان الكبرى15
نعمة جزازيأمانة عمان الكبرى16
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مرام حجازينأمانة عمان الكبرى17
مها الوريكاتأمانة عمان الكبرى18

عبير الدباسأمانة عمان الكبرى19
راما العزةأمانة عمان الكبرى20
ابراهيم الحديدأمانة عمان الكبرى21

االسمأعضاء فريق المشروع

ديما أبو ذيابموئل الامم المتحدة1
علياء أسعدموئل الامم المتحدة2
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا 3

)الاسكوا(
سكينة نصراوي

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا 4
)الاسكوا(

جينا هلال

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا 5
)الاسكوا(

عدنان حسون

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا 6
)الاسكوا(

آنا كوليدوفا

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا 7
)الاسكوا(

نسرين الاعرج

آية حمادموئل الامم المتحدة9
نجوى لاشينموئل الأمم المتحدة10
لويس هيريرا فافيلاموئل الامم المتحدة12
جينا ماري إنريكيزموئل الامم المتحدة13
منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في 14

الشرق الأوسط وغرب آسيا
سليم كوركماز
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الملحق 6. أصحاب المصلحة الذين تمت 
مقابلتهم

الجدول 13 أصحاب المصلحة الذين تمت مقابلتهم

المنظمةاالسم

الاسكوانسرين الأعرج
موئل الامم المتحدةديما أبو ذياب - آية حماد

مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدةكريستينا مينيكي - حسام كيالي - أنستازيا غالينا
أكرم خريسات - نجود عبد الجواد - نسرين داود - نصر 

قنديل - أماني حمود - نور الخطيب - ريهام بطاينة 
- باسم حوامدة - إلهام النووي - نعمة جزازي - إيمان 

حدادين

لجنة الاستعراض الطوعي المحلي في أمانة عمان 
الكبرى

 أحمد ملكاوي 
- راما العزة

 مدير المدينة / أمانة عمان الكبرى
نائب مدير المدينة / أمانة عمان الكبرى

أمانة عمان الكبرى / قسم التخطيط الاستراتيجي.آن خريسات
أمانة عمان الكبرىرولا الخشمان

شركة رؤية عمانعلاء بينو
أمانة عمان الكبرى / الادارة الماليةمحمد العموش

 لمياء الزعبي
رشا دبوري

وزارة التخطيط والتعاون الدولي
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الملحق 7. تمثيل إنجازات الأهداف 
الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى

الجدول 14. تمثيل إنجازات الخطة االستراتيجية 2018-2022. المصدر: أمانة عمان الكبرى

الهدف االستراتيجي
النسبة المئوية المحققة

2018201920202021
التحول اإللكتروني لعمليات أمانة عمان 

الكبرى

%70,3%91,1%59,3%84,66

تطوير البنية التحتية ألنظمة تقنية 

المعلومات

%67,1%81,3%100%71.59

تحسين االتصال والشراكة مع أصحاب 

المصلحة والمحافظة عليهما وتطويرهما

%100%100%100%100

توفير بيئة مؤسسية داعمة للتطوير 

والتحسين لرفع جودة الخدمات

%84,4%84,4%72%81.5

االرتقاء بمستوى اإلدارة المالية إىل 

أفضل الممارسات في القطاع العام

%85,6%88%83.7%92,06

رفع كفاءة األصول الثابتة وسلسلة 

التوريد

%52---

شبكة طرق ومواصالت فعالة وآمنة وفق 

أفضل الممارسات

%77,8%76%90%64.2

تأهيل وتطوير أصول وممتلكات أمانة 

عمان الكبرى

%96,7%91%84,3%68,84

73,78%79,8%87,3%89,5%رفع مستوى السالمة المرورية

78,84%74.3%69%69%تطوير ورفع كفاءة خدمات النقل العام

34,76%71,8%88%96,9%ضمان بيئة صحية وآمنة ومستدامة

تطبيق المتطلبات الالزمة لتصبح مدينة 

عمان صحية

%93,9%100%100%47,51

إنشاء وصيانة الحدائق والمتنزهات 

والمساحات

%90,8%82,6%76,7%77,67

75,13%-100%75,5%زيادة نسبة المساحات الخضراء
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تخطيط وتنظيم مدينة تحقق التنمية 

المستدامة مع الحفاظ عىل الهوية 

الفريدة للمدينة

%90,2%94%97.9%100

--98%98,9%توجيه وجذب االستثمار إىل مدينة عمان

تمكين أفراد المجتمع وتعزيز الشعور 

بالمسؤولية االجتماعية والمواطنة 

الصالحة من خالل توفير برامج الجودة 

الشاملة

%100%94%69%79,8

الحفاظ عىل التراث الحضاري وأصالة 

المدينة لتكون عمان جاذبة للسياحة 

العمرانية

%100%100%100%100
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الملحق 8. مشاريع أمانة عمان الكبرى 
المؤجلة بسبب وباء الكوفيد 19

الجدول 15. مشاريع ومبادرات أمانة عمان الكبرى المؤجلة بسبب انتشار جائحة كورونا.

المصدر: أمانة عمان الكبرى

تأهيل مبنى الطوارئ في تلاع العلي / الطابق الثاني / والتحكم في المرور

استكمال دراسة مرورية شاملة لشارع المدينة المنورة )تقاطع جسر الجامعة / دوار الواحة / امتداد دوار صهيب 
وانتهاًء بشارع زهران

إعداد التصاميم ووثائق العطاء لجسور وتقاطعات المشاة في المدينة الرياضية، عدد 3

استكمال صيانة الأنفاق والجسور في مواقع مختلفة

استكمال الممر التاريخي / حدائق الحسين

استكمال تصميم وإنشاء المرافق العامة وغرف الأمن والحماية في 4 حدائق )الهدى، دير غبار، المأمونية، 
الجويدة(

استكمال إعداد التصاميم ووثائق العطاء، وتنفيذ إعادة تأهيل غابة الملكة نور

استكمال إعداد وثائق التصميم والعطاءات، وتنفيذ إعادة تأهيل الحدائق في مواقع مختلفة

تنفيذ البنية التحتية لحافلات النقل السريع

تنظيــم أنشــطة ترفيهيــة وتعليميــة لــذوي الإعاقــات المختلفــة مــن أمانــة عمــان الكبــرى والمجتمــع المحلــي

أتمتة عمليات تقدير الممتلكات

مبادرة لتنفيذ 5 مهرجانات واحتفالات في مراكز زها الثقافية بمناسبة احتفالات الأردن المئوية

مبادرة إطلاق أول صحيفة إلكترونية صنعها الأطفال وطبع 100 نسخة لتوزيعها

مبادرة لتبني 5 أطفال مصابين بطيف التوحد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعليمهم حرفة صناعة الفخار على 
مدار العام والنظر في نتائج ومخرجات خط إنتاجهم

حدائق الملك عبد الله الثاني / المقابلين - إنجاز المجموعة 4 و5
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الملحق 9. المشاريع المتعلقة بأهداف التنمية 
المستدامة التي تنفذها الوكالات الدولية 

والحكومة الوطنية وأمانة عمان الكبرى

245  خطة عمان للعمل المناخي )رؤية عمان 2050(، أمانة عمان الكبرى 2019.

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/gam-solid-waste-crisis-response-programme.   246

html

الجدول 16. مشاريع متعلقة بأهداف التنمية المستدامة التي نفذتها الوكاالت الدولية والحكومة الوطنية والمحلية

 )أمانة عمان الكبرى(

الملخصالمشروعوكاالت التمويل

 خطة عمان البنك الدولي
للتغير المناخي 

2050

تم إطلاق الخطة في عام 2019، ويجري العمل حاليًا لإعداد استراتيجية 
لتمويل المشاريع والمبادرات المتضمنة فيها لتوجيه أمانة عمان الكبرى 

في استكشاف الخيارات المبتكرة لتمويل مشاريع التنمية منخفضة 
الكربون245

البنك الأوروبي 
لإعادة الاعمار 

والتنمية

برنامج الاستجابة 
للازمة السورية 

في مجال 
النفايات الصلبة 

في عمان

يهدف المشروع إلى تقديم دعم فوري لنظام النفايات البلدية الصلبة 
في امانة عمان الكبرى الذي يعاني من ضغوط بسبب الأزمة السورية 
ولتمويل حلول أكثر استدامة وطويلة الأجل. الشريحة الأولى، التي 

تتكون من 40 مليون دينار أردني، لإعادة تمويل ديون أمانة عمان 
الكبرى الحالية، والتي يتم تمويلها بشكل مشترك من خلال منحة 
استثمارية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لاستثمارات النفايات 

الصلبة التي تشتد الحاجة إليها. الشريحة الثانية، التي تتألف من قرض 
يصل إلى 50 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 

ويشارك في تمويله مانحين دوليين أخرين بنسبة منح تصل إلى 50 في 
المائة. ويشمل ذلك بناء خلية خامسة في مكب الغباوي وبرك التجميع 

المرتبطة به. شراء 75 ضاغطا ومعدات أخرى، وتغطية آبار الخلية 
الاربعة، وحفر وتركيب نظام جمع الغاز في مكب النفايات، وربطه 

بالنظام الحالي، وتحديث وإعادة تأهيل محطة الشعائر لنقل النفايات، 
وشراء 25 مركبة كناسة لاستخدامها في عمليات النفايات الصلبة في 
عمان. بالإضافة إلى ذلك، كان قد قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 

والتنمية قرضا مضمونا سياديا بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لتمويل 
بناء نظام لاستعادة غاز المكب في موقع مكب الغباوي246.
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البنك الأوروبي 
لإعادة الاعمار 

والتنمية

مشروع استخراج 
الغاز الجيوي في 

مكب الغباوي

مشروع لاستخراج غاز الميثان من خلية مكب الغباوي، لغرض توليد 
الطاقة الكهربائية، بطاقة إنتاجية تبلغ 4.8 ميغاواط ساعة من الخلية 

رقم 1 و2 و3. ويهدف المشروع كذلك إلى تصميم وبناء نظام غاز حيوي 
للخلية رقم 4، وربطه بنظام التشغيل الحالي. أما الخلية الرابعة فهي 

مغطاة ومتصلة بالنظام، وتم توجيه شركة الكهرباء لرفع قدرة المشروع 
إلى 7.8 ميجاوات ساعة. كمية الغاز المستخرج هي 2100-22 – م 2 / 

ساعة. وتتراوح القيمة المالية الشهرية المقدرة للمشروع بين 400,000 
و500,000 دينار أردني، وتغطي 40-45% من قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة 

بالشركة. بالإضافة إلى ذلك ، سيوفر هذا المشروع فرص عمل في 
مجال الطاقة المتجددة.

المؤسسة الأردنية 
لتطوير المشاريع، 
صادرات الأردن، 

الجسر نحو 
الملايين، سيد 

ستارز، مختبرات 
التغيير ، وجمعية 

سيدات الأعمال 
والمهن - عمان

LevelUP ما يلي: وحدات تدريبية إلكترونية تنفذها LevelUP يقدم برنامج
كليات إدارة أعمال أوروبية رائدة بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية 

ومراكز التدريب المهني في الأردن؛ برامج التوسع مع الحلول المصممة 
خصيًصا، ووحدات التدريب الإلكتروني، والإرشاد بالتعاون مع 

 Seed" الشركات واصحاب المشاريع المالية ومراكز الابتكار؛ برنامج
to Grow" الذي يشمل فعاليات التواصل ومعسكرات التدريب وحفل 

توزيع جوائز؛ برنامج "Go global" بما في ذلك اتفاقية شراكة مع 
لاعبين كبار في مجال التجارة الإلكترونية والفعاليات الترويجية مع 

التجار والمشترين المحتملين في البلدان المستهدفة.247

البنك الأوروبي 
لإعادة الاعمار 

والتنمية 

اسطول الباصات 
الكهربائية في 

عمان

ويهدف المشروع إلى تحسين وسائل النقل العام في مدينة عمان، 
حيث يعمل كخطوة رئيسية في الانتقال إلى بنية تحتية للنقل منخفض 

الكربون. ويعد المشروع استثمارا تابعا لخطة عمل المدينة الخضراء 
في عمان، وهو جزء من مشروع توسعة أسطول أكبر يتضمن شراء ما 
مجموعه 151 حافلة، بما في ذلك 136 حافلة ديزل Euro V بالإضافة 

إلى الحافلات الكهربائية وعددها 24815 

.LevelUP 247  دليل

html.52505/https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd   248
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مؤسسة روكفلر، 
أمانة عمان الكبرى

استراتيجية منعة 
عمان

تم اطلاقها في عام 2017 لمعالجة المشاكل الحضرية الرئيسية التي 
تفاقمت بسبب تدفق اللاجئين وتأثير تغير المناخ. تم اقتراح خطة 

ا،  عمل تستند إلى خمس ركائز، لتصبح متكاملة وذكية، واستباقية بيئيًّ
ومبتكرة، ومزدهرة، وعادلة، ومتحدة، وفخورة. تسهل الاستراتيجية 

ربط جهود الاستجابة للاجئين بإجراءات المدينة طويلة الأجل، للتركيز 
على فرص العمل وتعزيز الوصول إلى المراكز الاجتماعية البلدية 

للاجئين.249

حصل المشروع على مليون دولار بالإضافة إلى الدعم الفني والتدريب "عمان تستمع"بلومبرج الخيرية
على مدى ثلاث سنوات )2022-2025(. يهدف المشروع إلى تطوير منصة 

تشاركية عبر الإنترنت مع خرائط تفاعلية لإمكانية الوصول تستجيب 
لاحتياجات السكان أثناء الأزمات وتقوية المرونة الحضرية.250

البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار 

والتنمية

خطة عمل عمان 
مدينة خضراء

تمكنت المدينة من تحديد التحديات البيئية الرئيسية وتحديد أولوياتها 
ومعالجتها، بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة والمياه، ومياه الصرف 

الصحي، والنقل الحضري وترشيد استهلاك الطاقة.251

الوكالة الأمريكية 
للتجارة والتنمية

خارطة طريق 
مدينة عمان 

الذكية

ويهدف المشروع إلى تقديم المساعدة التقنية لتطوير خارطة طريق 
شاملة للمدن الذكية مدتها عشر سنوات لتعزيز عمليات المدينة 

والخدمات العامة ونوعية حياة المواطنين من خلال تسخير الابتكارات 
في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستدعم المنحة أيضا 

تنفيذ مشروع منصة مراقبة حركة المرور للحد من حركة المرور في 
عمان. تم منح 900 ألف دولار لهذا المشروع.252

249  استراتيجية منعة عمان 2017.

فوز مشروع "عمان تستمع" بتحدي رؤساء البلديات العالمي، جوردان تايمز )2022(. تم الوصول إليه في 21 مايو   250

.2022
AECOM Limited )2021( خطة عمل عمان مدينة خضراء. تم الوصول إليه في 27 مايو 2022.  251

252  بيان صحفي من الوكالة األمريكية للتجارة والتنمية )2018(، شراكة بين الوكالة األمريكية للتجارة والتنمية وأمانة 

عمان الكبرى لتطوير "المدن الذكية" في األردن وربط الشركات األمريكية بفرص جديدة. تم الوصول إليه في 27 مايو 2022
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موئل الأمم 
المتحدة، 

والمركز الدولي 
لتطوير سياسات 
الهجرة، ومنظمة 

المدن المتحدة 
والحكومات 

المحلية

التعاون بين المدن 
في مجال الهجرة 

)MC2CM(

ركز المشروع على تحسين إدارة المدن لتحديات الهجرة، من خلال 
التعلم من الأقران وتبادل المعرفة والخبرات بين المدن العشر المشاركة، 

وجميعها من منطقة البحر الأبيض المتوسط. نفذت أمانة عمان 
الكبرى بعض هذه التوصيات من خلال مشاريع شراكة تمولها منظمات 

دولية.253

البنك الأوروبي 
للاستثمار

الخدمات 
الاستشارية لمركز 

المحطة للنقل 
متعدد الوسائط

اتفاقية تعاون في مجال المساعدة الفنية لتقديم الخدمات الاستشارية 
لمركز المحطة للنقل بالحافلات متعددة الوسائط في عمان. ويتم تمويل 

الخدمات الاستشارية من خلال منحة في إطار مبادرة البنك الاوروبي 
للاستثمار للمرونة الاقتصادية، التي تدعم إعداد المشاريع التي تعمل 

على تحسين قدرة جيران الاتحاد الأوروبي على الصمود.254

المساعدة الكندية 
الدولية في الأردن

الروابط 
الاقتصادية للمرأة 

وتنمية العمالة 
)السلط، اربد، 
وشرق عمان(

المشروع مخصص لتعزيز الروابط الاقتصادية للمرأة وتنمية العمالة. 
غطى هذا المشروع بلدات السلط وإربد وحي شرق عمان، واستمر من 
7 مارس 2017 حتى 30 ديسمبر 2021. كانت ميزانيته النهائية 6,600,425 

دولار كندي.255

مرفق البيئة 
العالمي وبرنامج 

الأمم المتحدة 
الإنمائي

مشروع التنمية 
المستدامة وكفاءة 

الموارد

يهدف المشروع إلى وضع نهج منتظم لأمانة عمان الكبرى لتنفيذ أدوات 
ومنهجيات معيارية لقياس والإبلاغ عن المرونة المناخية والكفاءة في 

استخدام الموارد والتنمية الحضرية في المدينة.256

253  المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة )2022(  - تم الوصول إليه في 27 مايو 2022.

https://www.eib.org/en/press/  254

eib-supports-the-advisory-services-for-the-al-mahattah-multimodal-transport-hub-in-jordan-155-2020/all
255  ملف مشروع حكومة كندا )2020( - الروابط االقتصادية للمرأة وتنمية العمالة - Canada.ca.تم الوصول إليه: 20 

فبراير 2022

256  التقارير المباشرة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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الحكومة اليابانية 
وموئل الأمم 

المتحدة

المرونة في 
التعامل مع 
الفيضانات

منحت اليابان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل الأمم 
المتحدة( مبلغ 978,709 دولارًا لتعزيز قدرة عمان ومرونتها في مواجهة 

الفيضانات المفاجئة. وفقًا لخريطة مخاطر السيول في الأردن في 
يونيو 2019، تعد أحياء عمان من بين الأكثر عرضة للفيضانات والأوبئة 

بسبب ارتفاع عدد السكان وتركز اللاجئين السوريين، مما يؤدي إلى 
الضغط على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للمياه والصرف 

الصحي.257

الوزارة الاتحادية 
الألمانية للتعاون 

الاقتصادي 
والتنمية

تحسين الظروف 
المعيشية للمناطق 

المحرومة في 
عمان

دخلت وزارة البيئة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي 
والتنمية وأمانة عمان الكبرى في شراكة لإضافة بنية تحتية خضراء 

تساهم في تحسين نوعية حياة السكان، من خلال تسهيل الوصول إلى 
وسائل النقل العام المحلية، وإتاحة الفرصة للمشي أكثر، والحفاظ على 

التنوع البيولوجي.258

الوكالة الفرنسية 
للتنمية

دراسة عن 
اللامساواة 
الحضرية 
واللاجئين

تحلل الدراسة اتجاهات عدم المساواة بين عامي 2010 و2016 في 
المدينتين الأردنيتين الرئيسيتين اللتين تستضيفان اللاجئين السوريين: 

194,000 سوري في عمان و140,000 في إربد، بحسب بيانات 2018 من 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يتضمن هذا 

المشروع البحثي دراسة تأثير تدفق السوريين على اتجاهات عدم 
المساواة الاقتصادية )على سبيل المثال، الدخل والنمو والفقر( وعلى 
سوق الإسكان )على سبيل المثال، سوق العقارات، حصة الإسكان من 

نفقات الأسرة(.259

الوكالة الفرنسية 
للتنمية

دعم توظيف 2000 
أردني ولاجئ 

سوري

المشروع عبارة عن مبادرة لمساعدة 2000 أردني ولاجئ سوري في العثور 
على عمل. الميزانية الحالية لهذا المشروع هي 3 مليون يورو.260 يتم 

تنفيذ المشروع في الزرقاء وإربد، وعمان، وعجلون، وجرش.

257  موئل األمم المتحدة )2020( اليابان يدعم منع األزمات في المدن وتعزيز العمل بشأن تغير المناخ في األردن | 

الموئل. تم الوصول إليه في 27 مايو 2022

الجمعية األلمانية للتعاون الدولي )2020( تحسين البنية التحتية الخضراء في عمان. تم الوصول إليه في 27 مايو   258

2022
259  الوكالة الفرنسية للتنمية )2020( التفاوتات الحضرية داخل المدن األردنية التي تستضيف الالجئين - عمان، إربد. 

تم الوصول إليه في 20 فبراير 2020

)الوكالة الفرنسية للتنمية )2018( "تنمية": الوصول إىل التدريب المهني والتوظيف والتنمية. تم الوصول إليه في   260

20 فبراير 2022.
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الوكالة الفرنسية 
للتنمية

الرعاية الصحية 
والحصول على 

التعليم

يهدف المشروع إلى المساعدة في تحسين الرعاية الصحية والوصول 
إلى التعليم. بدأ هذا المشروع في عام 2017، وعلى الرغم من أنه كان من 
ا.261 المتوقع أن ينتهي بعد إطار زمني مدته 18 شهرًا، فإنه لا يزال مستمرًّ

المجلس الاتحادي 
السويسري

حلول الصرف 
الصحي لمساعدة 

المجتمعات 
المحرومة في 

الأردن

يهدف المشروع إلى المساعدة في تحسين الصرف الصحي أو تركيب 
حلول الصرف الصحي في المجتمعات المحرومة في مدينة الأزرق 

وعمان الشرقية. ومن المقرر أن تبدأ من 1 يوليو 2017 حتى 31 يوليو 
2022. تبلغ ميزانيته الحالية 4,980,000 فرنك سويسري.262

المساعدة الكندية 
الدولية في الأردن

بيئة تعليمية 
محسنة للأطفال 

)في إربد والزرقاء 
وعمان(

يهدف المشروع إلى توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لعدد 42,352 أردنيًا 
ولاجئًا سورًيا من الفتيات والفتيان الملتحقين بالمدارس العامة، و265 

موظًفا تعليمًيا في محافظات عمان وإربد والزرقاء.263 كانت موازنة 
المشروع

6,026,166,33 دولار كندي )16/12/2015 - 31/03/2020(

المساعدة الكندية 
الدولية في الأردن

تعزيز حماية الطفل 
والتعليم والمرونة 
الاقتصادية )إربد 

والمفرق وعمان 
والزرقاء(

يهدف المشروع إلى تحسين مرونة ورفاهية اللاجئين السوريين 
والمجتمعات المضيفة في أربع محافظات: إربد، والمفرق، وعمان، 

والزرقاء. كانت الخطة تهدف إلى تحسين نتائج تعليم الفتيات 
والفتيان، وتعزيز حماية الطفل وتعزيز المرونة الاقتصادية لعائلات 

اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وشمل ذلك: )1( زيادة معرفة المعلمين 
بالمنهجيات الملائمة للأطفال وحقوق الطفل؛ )2( زيادة الوصول 

إلى الفرص الآمنة داخل المجتمعات من أجل التنمية المراعية للنوع 
الاجتماعي والدعم النفسي والاجتماعي للفتيات والفتيان؛ و )3( زيادة 
مدخرات الأسرة )في الطاقة والمياه( من خلال اعتماد الطاقة والموارد 
المتجددة. كانت موازنة المشروع  11,761,451 دولار كندي )31/03/2016 

264)31-03-2019 -

261   )الوكالة الفرنسية للتنمية )2017 - الوصول إىل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية النفسية واالجتماعية في األردن 

ولبنان )المرحلة 2(. تم الوصول إليه في 20 فبراير.

262  سويســرا فــي األردن )2021( حلــول الصرف الصحــي للمجتمعات المحرومة في األردن. تم الوصول إليه في 20 

فبراير 2022.

263  ملف مشروع حكومة كندا )2020( - تحسين بيئة التعلم لألطفال. تم الوصول إليه في 27 مايو 2022.

264  ملف تعريف المشروع - تعزيز حماية الطفل والتعليم والمرونة االقتصادية في األردن - Canada.ca. تم الوصول 

إليه في 20 فبراير 2020.
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حكومات كندا 
وفرنسا واليابان 

والكويت وهولندا 
والمملكة المتحدة 

والولايات المتحدة 
والبنك الإسلامي 
للتنمية والوكالة 

الأمريكية للتنمية 
الدولية

مطار الملكة علياء 
الدولي في عمان 

)QAIA(

خضع مطار الملكة علياء الدولي لعملية إعادة تصميم كاملة، حيث تم 
الاتفاق على الاستثمار في هذا المشروع في عام 2007. بلغ إجمالي 

التمويل 670 مليون دولار، منها 120 مليون دولار من مؤسسة التمويل 
الدولية نفسها، و160 مليون دولار من البنوك التجارية من خلال جمع 

الأموال من قبل مؤسسة التمويل الدولية. منذ ذلك الحين، كان المطار 
يخطو خطوات كبيرة نحو أن يصبح أكثر صداقة للبيئة.265 

كما تم الاعتراف بـمطار الملكة علياء كمطار أخضر في منطقة آسيا 
266.)ACI( والمحيط الهادئ من قبل مجلس المطارات الدولي

265  مطار الملكة علياء الدولي - البيئة والصحة والسالمة

Times Aerospace   266 )2022( " مطار الملكة علياء الدولي يحصل عىل جائزة ACI للمطارات الخضراء في آسيا 

والمحيط الهادئ".
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