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The need 

for VLR? 

توفيرالبيانات خالل من والبراهين االدلة على بناء للمدينة لتخطيطل عمان مدينة حاجة ادراك 
 .والمعلومات

التنمية اهداف بتنفيذ عمان ومدينة االردن والتزام المستدامة التنمية اهداف اهمية ادراك 
 االجتماعية ) الجوانب جميع في عمان مدينة أداء وتحسين بتطوير التامة لقناعتنا المستدامة
 هذه كون للمواطنين الحياة جودة وتحسين (.... واالدارية واالقتصادية والبيئية والثقافية
 الدول الداء نتيجة جاءت أنها كما العالم في للمدن حقيقة تجارب خالل من صيغت االهداف

 .االلفية اهداف تحقيق في
التنمية واهداف الملكية والمبادرات الوطنية االهداف تحقيق بين للموائمة عمان مدينة حاجة 

 .العالم حول للمدن االفضل االداء من المستمدة المستدامة
من الدائمين والتحسين والتطوير التحسين اجل من تعمل ديناميكية مدينة هي عمان مدينة 

 .العالم حول للمدن االفضل االداء من االستفادة خالل
مستوى على الموثوقة والمعلومات والبراهين باالدلة الوطني الطوعي التقرير تعزيز حاجة 

 التقرير دعم اجل من المحلي الطوعي االستعراض اعداد فكرة جاءت االردن في المدن
 للوصول SDGs تحقيق في المدينة اداء قياس اجل ومن والبراهين باالدلة الوطني الطوعي

 .2030 العام في متميز الداء



What were 

the first steps 

for engaging  

in a VLR? 

في االفضل االداة عن البحث باجراء قامت حيث المستدامة التنمية اهداف من انجازه تم ما قياس الكبرى عمان امانة قررت 
 فكان 2026-2022 االستالاتيجية خطتها في SDGs بتضمين قامت عمان امانة كوتSDGs باتجاه المحرز التقدم قياس
VLR والبراهين االدلة على مبينية كونها فعالة اداة النها بذلك للقيام اداة افضل هو. 

لل عمان امانة في العليا االدارة من ادراكاVLR ، في معا للعمل الكبرى عمان امانة قطاعات جميع من فريق تشكيل تم 
 .التقرير اعداد

دولية هيئات ، المدني المجتمع منظمات ، خاص قطاع ، حكومي قطاع) عمان مدينة في المصلحة اصحاب جميع دعوة تمت 
 . التقرير اعداد في الفاعلة للمشاركة (عمان مدينة مواطني ، اكاديميين ،

اعداد لفريق اللقاءات من العديد عقد تم VLR باهمية الوعي تعزيز اجل من المصلحة اصحاب جميع بمشاركة SDGs و  
VLR. 

فريق رئيس انضمام VLR فريق في كعضو VNR التنسيق استمرار اجل من. 

اخرى لمدن الطوعية التقارير افضل تقارير على االطالع. 

اوضح صورة تكوين اجل من "الطوعية المحلية التقارير إلعداد الخاصة اإلرشادات" على االطالع. 
االسكوا ، الهابيتات : وهي الخبرة وصاحبة الفاعلة المتحدة االمم هيئات مع الشراكة ، UCLG. 

اعداد في العمل خطة وضع VLR مسبقا محددة بازمان مرتبطة. 

ب والمرتبطة عمان مدينة في المنفذة والمبادرات بالمشاريع قائمة اعداد SDGs. 

مشروع مؤشرات قيم من الحضري المرصد مخرجات من االستفادة WCCD ب وثيق بشكل المرتبطة SDGs والموثوقة 
 . ISO37120 العالمي للمقياس تحقيقها خالل من صحتها من والمتحقق

اختيار SDGs تقرير في دراستها سيتم التي VLR المدينة تواجهها التي والتحديات والحاجات النسبية االوزان على بناء. 

التشاركي النهج وتفعيل االنجازات على والوقوف القضايا لمناقشة االنترنت وعبر الوجاهية الدائمة االجتماعات. 
والمعلومات البيانات من التحققق اجل من للشركاء ميدانية زيارات. 



How is a VLR 

now being used 

to influence 

evidence-based 

decisions 

making? 

مبادرات تضم والتي 2026-2022 لالعوام االستراتيجة خطتها الكبرى عمان امانة اطالق 
 باهداف ومشروع مبادرة كل ترتبط بحيث الزمنية المدة هذه في تنفيذها سيتم ومشاريع

 .المستدامة التنمية
خاصة الدقيقة والبيانات والمعلومات والبراهين االدلة خالل من للمدينة التخطيط نهج اعتماد 

 .ودقتها صحتها في عالمية مقاييس تحقق التي تلك
معهم الشراكات وبناء عمان مدينة في العاملين المصلحة اصحاب مع الدائم التشاور اعتماد 

 . عمان مدينة في المجاالت جميع في المشاريع تنفيذ عند
في المشاريع تنفيذ وعند للمدينة التخطيط عند "الركب خلف احد ترك عدم " مبدأ اعتماد 

 .عمان مدينة
صحيحة اسسس على المبني العلمي المنهج تتبع التي العلمية الدراسات اعتماد الى التحول 

 التحسين استمرار اجل من النتائج ومناقشة والمعلومات البيانات توفير على والمرتكز
 .والتطوير

الحضري المرصد دائرة في المدينة في معلومات ومنصة بيانات قاعدة انشاء على العمل 
 المشاريع تنفيذ في البيانات من لالستفادة وتفعيلها الموثوقة والمعلومات البيانات فيها تتجمع

   .والمبادرات



What were the 

successes of 

the project? 

جميع بمشاركة المحلي الطوعي تقريرها تعد عربية مدينة اول تكون ان في عمان مدينة نجحت 
 .المدينة في المصلحة اصحاب

واهمية المحلية الطوعي التقارير باهمية للمدينة التخطيط في العاملين لدى الوعي زيادة SDGs . 
الجميع اشراك مبدأ اعتماد في الثقة زيادة . 
والتخطيط والبيانات المعلومات تبادل تحسين اجل من المدينة في الشركاء مع االتفاقيات من العديد عقد 

 .المشترك
االستعراض وفره الذي الموثوقة والبيانات المعلومات من قوته يستمد وطني طوعي تقرير اعداد 

 . عمان لمدينة المحلي الطوعي
مثل اخرى وعالمية عربية مدن الى المحلي الطوعي االستعراض اعداد في عمان مدينة خبرة نقل : 

 .اغادير مدينة
الكبرى اربد بلدية : مثل المحلي الطوعي تقريرها اعداد االردن في اخرى بلديات تشجع. 
والصحية االقتصادية الجوانب جميع في موثوقة ببيانات الحضري المرصد بيانات قاعدة رفد 

 ....واالجتماعية
من وستحققه عمان مدينة حققته مما التاكد SDGs انجاز بمستوى 2030 العام الى الوصول اجل من 

 .الجانب هذا في فعالة قياس اداة VLR كون SDGs تحقيق في عالي



What were 

the main 

challenges 

you faced? 

المدينة مستوى على والمعلومات الدقيقة البيانات نقص : البيانات بدقة المتعلقة لتحدياتا. 

التنمية وأهداف الوطنية الجهود لمواءمة تحديات هناك :بالسياسات المتعلقة التحديات 

 .المسؤولة والقيادة السياسات في المتكررة التغييرات وكذلك ، المستدامة

وضعف ، العامة الميزانية في والمخصصات التمويل محدودية :بالتمويل المتعلقة التحديات 

 .المالي الدعم بتقديم الدوليين والشركاء المانحين اهتمام

تحديث وضرورة ، المختلفة القطاعات مهام في التداخل :الفنية بالمسائل المتعلقة التحديات 

 .والتعليمات القوانين

شاملة بيانات قاعدة توفر وعدم ، والكفاءات القدرات في نقص :والبشرية المؤسسية القدرات 

 .وموثقة

التقاضي مدة وطول ، واألنظمة القوانين إنفاذ ضعف أو غياب :التنظيمي القانوني اإلطار. 

الحياة مناحي بعض وتوقف اإلغالق نتيجة القطاعات جميع على التأثير :19 كوفيد جائحة. 

التحتية البنية على أثرت المهاجرين من موجات إلى اإلقليمية األزمات أدت :الالجئون  

 .للمدينة



What would you 

do differently if 

you were starting 

the process 

again? 

اعداد لمتابعة المدينة مستوى على الكترونية منصة انشاء VLR 

 فيما الواقع ارض على المطبقة االنجازات متابعة استمرارية وكذلك

 .SDGs تحقيق يخص

في الممارسات أفضل حققت التي العالم مدن إلحدى ميدانية زيارة 

 . VLR إعداد في عمان مدينة فريق خبرات لزيادة SDGs قياس

بأهمية الوعي لزيادة فرق تشكيل VLR قبل المدينة مستوى على 

 من االستفادة خالل التقريرمن العداد االولى بالخطوات الشروع

 . VNR  اعداد في المشاركين



لكم شكرا    


