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ماعيةاالجتاألحوالفيالسريعةالمتغيراتعلىللوقوفالقرارومتخذيلصانعيفعالةأداة"

المحليستوىالموعلىوالمناطقالمدنفيوديناميكيدوريبشكلوالبيئيةوالعمرانيةواالقتصادية

لبرامجواوالخططالسياساتإعدادمنالتمكينثمومنالراهن،الحضريالوضعوتشخيصلرصد

علىوالوقوفهاإليجابياتتعزيزاالمستمرالتخطيطعمليةإطارفيواالسترجاع،والتقييموالمتابعة

"ومتواصلةحيويةبمنهجيةالمستجداتولمقابلةلها،الحلولووضعالمشاكل

المرصد الحضري  

ذاتطرافاألكلمعالتاموالتنسيقوالمشاركةبالتعاونيقومالذيالمستدامالمؤسسيالجهاز

الياتووضعوتحليلهاالمؤشراتالحتسابالمطلوبةالمعلوماتبجمعالحضريةبالتنميةالصلة

.فيذهاتنومتابعةالسياساتإعدادفيمنهالالستفادةالقرارواصحابللمخططيناليصالها



اعمال المراصد الحضرية  

اعمال المراصد الحضرية

إنتاج واستخدام 

وتحليل المؤشرات 

الحضرية 

تحديد اولويات العمل

اعتماداً على 

المؤشرات الحضرية

بناء القدرات على 

توليد المعلومات 

وإدارتها

تحويل الظواهر 

لى والقضايا الحضرية إ

هاخصائص يمكن قياس

المساعدة على فهم 

ة التفاعالت االجتماعي

واالقتصادية 

نةفي المديوالعمرانية

استخدام المؤشرات 

للتخطيط الحضرية 

للمدينة

التعاون وتبادل 

معالبيانات والخبرات

المراصد الحضرية 

األخرى

ت تأسيس قاعدة بيانا

خاصة بإنتاج 

المؤشرات

تحسين القدرة على 

ةإدارة التنمية العمراني



مبدأ عمل المراصد الحضرية

.وحفظهاالبياناتجمع

القطاعاتكافةتغطيمحدثةمعلوماتعلىالحصول
للمعلوماتنظامتأسيسخاللمنوذلكالمدنداخل

كللوالمحددةالشاملةالمعلوماتبدورهيوفرالحضرية
تشكلالموحدةفالمعلوماتالمختلفةالمدينةظواهر
يذيةالتنفوالخططالرؤىووضعالقراراتلصنعأساسا

.المشتركة

.األخرىالمدنوتجاربخبراتمناالستفادة

والعالميةالدوليةالخبرةجهاتمناالستفادة

الحضريةالمراصدفيالعمللهاسبقوالتي

بعضخبراتمنمختارةنماذجعلىواإلطالع

مةالمستخدالتقنياتمنواالستفادة,المجالهذافيالمدن
وبمااتنااحتياجمعيتالءمبماالناجحةواألفكارالتجاربونقل

.اديةاالقتصوالطبيعيةاالجتماعيةبيئاتنامعيتناسب

مشاركةالدائرةتوسيعإلىالمرصديسعىحيث،القرارصنعفيالشراكة
جميعنأاعتبارعلىوذلك,العملفيمنهجيتهأركانكأحدالقرارصنعفي

طويرتعنالتضامنيةالمسؤوليةفيشركاءهمالمدينةفيالعاملةاألجهزة
كامليةتالشركاءهؤالءمعوالميدانيةالتخطيطيةاألعمالكافةوجعلالمدينة
.المستوياتجميعوفي



اهمية المراصد الحضرية في المدن

الناسمعيشةوىمستوتحسينالسليمةالحضريةواالدارةالعمرانيةللتنميةوالحضرياالستراتيجيالتخطيطفيفعالةأداة*

.المجاالتكلفي

حيث،ينةللمدكفاءةوأكثرفاعلةحضريةسياسةرسمبهدفالحضريةوالـمؤشراتوالـمعلوماتالبياناتمناالستفادة*

.الحضريةالتنميةمسيرةيخدمعلـمعلىالعملليُبنىالـمعلوماتتوفيرالحضريالـمرصدإنشاءيستهدف

الىوتحويلهاعالمجتمفيالملموسةالظواهرفهموتبسيطالدقيقةبالمعلوماتالقرارصناعةوتغذيةالمختلفةالظواهررصد*

.وتقييمهاومتابعتهاقياسهايمكنخصائص

فيالمختلفةراتواالداالسلطاتتمكينالوقتوبنفسالحضرية،واالدارةالعمرانيةالتنميةعلىالمحليةاالدارةقدرةتحسين*

.التنميةومشاريعوبرامجعملخططاستنباطمنالمنطقة

.المدينةخصوصيةتعكستنمويةمؤشراتانتاجمنتمكنبياناتقاعدةتوفير*

والخاصالحكوميالقطاعمنالشركاءبينمستمروتنسيقواتصاالتجهودمنمزيجخاللمنالمستدامةالتنمية*

.التنميةشركاءوجميعوالمدنيالمحليالمجتمعومؤسسات

حقائقلىإللمجتمعوالبيئيةواالقتصاديةاالجتماعيةالظواهروتحويلوتحليلهاوالمعلوماتالبياناتوتدقيقرصد*

الجغرافيةاتيةالمعلومالنظمأحدثتطبيقمعوالعالميةواإلقليميةالمحليةبنظيرتهامقارنتهايمكنكميةقياسيةوإحصاءات

الحضريمرصداليتمكنوبحيثالمختلفةالحضريةالتنمويةللمجاالتالمؤشراتإنتاجفيالمتخصصةاألخرىوالبرامج

واالجتماعيادياالقتصالتنموياألداءلمتغيراتقياسا  تقدمالتي(والنوعيةالكمية)الحضريةالمؤشراتمجموعةتوفيرمن

.المستدامةالحضريةالتنميةسياساتأهدافتحقيقفييساهمبماللمنطقةوالعمراني

.والمستثمروالمواطنالقرارصانعبوصلة*

والتوزيعوالنوعالكمحيثمنالخدماتيرصد*

.الحياةلنوعيةمرآة*

.ايجابياتهالتعظيموفرصةالمدنلمشاكلأكبرادراكنحوالخياراالمثليعد*



المؤشرات الحضرية كادوات لتطوير سياسة التنمية الحضرية

واعدادطويرتخاللمنوذلكللمدينةوالرئيسيةاالستراتيجيةاألهدافتحديدفيالحضريةالمؤشراتمناالستفادةيمكن

تراتيجياتاستطبيقفيمهاراتهموتطويرالسياساتاعدادعمليةفهمفيللمدراءقيمةاداةالمؤشراتتمثلالسياسةدائرة

.اتوالمجتمعالمحليالحكممؤسساتفرصوتوسعةمشاكللمعالجةوالمقدراتواستخدامهاالتخطيطادواتوبلورةعامة

العملخللتتعمليةفهي.اسبابلعدةبالمجتمعوالفئاتالقطاعاتوعبرالمستوياتكلتغطيالقراراتاتخاذعمليةان

نوعيةعلىكبيرلحديعتمدالقراراتاتخاذعمليةتاثيركيفيةان.البعيدالمدىفيالمنظماتوحالةموقففيوتؤثراليومي

تنميةالسياسةصنعمراحلمنمرحلةبكلمفيدادوراتلعبالمؤشرات.المجموعةوالبياناتالمعلوماتوتناسبوكمية

.الحضرية

صنع واعداد األهداف االستراتيجية والرئيسية يمر باربعة مراحل



اهداف مرصد عمان الحضري

اتخاذعملياتفيالحضريةالمؤشراتاستخدامبتفعيلوالمرتبطةالخاصةالمعلوماتقواعدوتنميةتأسيس❑

.وتقييمهاومتابعتهاالقرارات

دوريكلبشوالمعنيينالقرارصناعوتتزويدوالبيئية،الحضريةوالظواهروالتوجهاتاألوضاعرصد❑

.القضاياهذهوتطورواقععنومنتظم

.اإللكترونيةكةبالشبوربطهابينهافيماالعملوتنسيققدراتهاوبناءالفرعيةالمراصدإلنشاءالدعمتقديم❑

قواعدوإيجادمدني،مجتمعومؤسساتخاصوقطاعحكوميةإداراتمنالشركاءمعالعملتنظيم❑

.بالمرصدمعلوماتهاوترتبطالعمل،إجراءاتمعتلقائيبشكلتحدثمعلومات

.البلديةالخدماتوتطويروالعمرانيةالحضريةالتنميةسياساتإلعدادمرجع❑

مخططينوالالشركاء-بتزويدالمخولةالجهةوتكون،الكبرىعمانامانةفيوالمعلوماتللبياناتمنصة❑

.والحضريةالمحليةوالمؤشراتبالبيانات–للمدينةالتخطيطفيوالمهتمين



اعمال ومهام مرصد عمان الحضري 

:طريقعنعمانلمدينةالحضريالواقعرصد

.الحضريالمرصدلدىالمعتمدةالحضريةمؤشراتالقيمحساب❑

عملخاللمنوذلكالمستدامةالتنميةمجاالتفياألداءمستوىوقياسالتنميةبمجاالتالخاصةالتحليليةوالتقاريرالدراساتإعداد❑

.(...التحتية،نىاإلنشاءات،الباالجتماعية،،البيئية)الجوانبجميعفيالمشاريعلتنفيذالخططووضعالراهنللوضعمتكاملتحليل

البينيةقارناتوالماإلحصائيةالتحليالتوحليةالمالمؤشراتوالحضريةعمانمؤشراتقيممتضمنةاإلحصائيةالتقاريرونشرإعداد❑

.والمعيارية

علىنيمبعلميمنهجإلىالوصولبهدفالالزمةالتحليليةاإلحصائيةبالتقاريربالتخطيطوالمهتمينالقرارصناعتزويد❑

.الكبرىعمانأمانةفيالمشروعاتتنفيذفيالمستدامالتخطيط

حضريالالرصدبمهاموالتعريفالخامالبياناتعلىللحصولالشركاءعلىالباحثينطواقمخاللمنميدانيةجوالتعمل❑

.الحضريةعمانمؤشراتوحسابعمانلمدينةالحضريالواقعتطويرفيودوره

للوقوفواالقتصادييناالجتماعيينبالباحثينالمتمثلالمرصددائرةطواقمخاللمنالميدانيةالمسوحاتاجراء❑

.والمخططينالقرارلصناعالحضريةالمؤشراتوتقديمالحضريةالجوانبجميعفيالمشكالتعلى

حفظفياألمانمنعال  بمستوىوالمتميزةORACLEمثلمتقدمةبرمجياتخاللمنالالزمةالبياناتقواعدتصميم❑

.وللمستخدمينالعمللفريقالالزمةالصالحياتواعطاءالمعلومات

.المؤسسيةالذاكرةنظامعلىاالشراف❑

.عمانمدينةعنوحديثةدقيقةبياناتعلىالحصولفيوالدوليةالمحليةالجهاتجميعمعالتعاون❑

المكانخصوصيةتعكسمحليةمؤشراتانتاج❑



االعمال التي يقوم بها مرصد عمان الحضري حاليا 

المستوطنات البشرية 

(تفصيلي)مؤشرا 89

مؤشرات المدن العالمية

مؤشراً 75

الشباب/ الطفولة 

مؤشراً 29

(ISO37120)المجلس العالمي لبيانات المدن  

مؤشراً 100

رامج ينتج مرصد عمان الحضري مجموعة من المؤشرات الحضرية الخاصة بمدينة عمان باالعتماد على الب

:الدولية التالية



االعمال التي يقوم بها مرصد عمان الحضري حاليا 

رامج ينتج مرصد عمان الحضري مجموعة من المؤشرات الحضرية الخاصة بمدينة عمان باالعتماد على الب

:الدولية التالية

مؤشر ازدهار المدن

(City Prosperity Index   CPI)

11المؤشر رقم /مؤشرات التنمية المستدامة 

مود جعل المدن والتجمعات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الص) 
(ومستدامة 

مؤشرات مدينة عمان المحلية

مؤشراً 38



االعمال التي يقوم بها مرصد عمان الحضري حاليا 

تطبيققاطالتمحيث،عمانامانةفيالمعرفةبادارةالمؤسسيالتميزدائرةمعوبالتعاونعمانمرصديقوم

والمعارفالصريحةالمعارفمعتتعاملكبيرةبياناتقاعدةيضملالمانةالداخليةالشبكةعلىالكتروني

الصريحةالمعارفعلىمبنيةمؤسسيةقراراتانتاجفياالمانةتوجهلدعمالتطبيقهذاويهدف،الضمنية

معارفالىالموظفينلدىالضمنيةالمعارفتحويليدعمكماحقيقةوتقاريرودراساتوتعليماتقوانينمن

.واستدامتهالعملتطويرفيالموظفينخبراتمناالستفادةبقصدصريحة

تعملالتيو،المدنلتقييسوالمقاييسللمواصفاتالدائمةاللجنةفيرئيسعضوهوالحضريعمانمرصد

مؤشراتعلىمبنيةعالميةبمؤشراتوالخاصة0ISO3712المواصفةالعدادالوطنيالمستوىوعلى

.الوطنيالمستوىعلىللمواصفةاألولاالصدارونشراعتمادسيتموقريبا،SDGsالمستدامةالتنمية



2021مجموعة اعمال المرصد الحضري  للعام 

.عمانامينمعاليمنبتوجيهوذلك2020العامفيالمؤسسيةالذاكرةتطبيقاطالقتم

2021العامفيوسيتمهذا.التطبيقعلىوثائقهابرفعاالداريةالوحداتبدأتوقد

قبلمنوالبياناتالمعلوماتمناالستفادةليتم،(المؤسسيةالذاكرة)تطبيقتطوير

منصةهوالحضريالمرصديكونانفكرةودعماالمانةفياالداريةالوحداتجميع

مدينةلالمعلوماتمنصةليكونتطويرهاعلىوالعملعمانالمانةوالمعلوماتالبيانات

.عمان

االمانةبمشاريعالمتعلقةالوثائقرفعفيعمانامانةفياالداريةالوحداتمتابعةيتم(المؤسسيةالذاكرة)مبادرةخاللومن

،ؤسسيةالمالذاكرةبياناتقاعدةفياالداريةالوحداتتنتجهاوالتيوخارجيةداخليةجهاتمعوالبياناتوالتقاريروالدراسات

.وتوثيقهاوالخبراتالمعرفةوتبادلاالمانةقطاعاتكافةعلىالفائدةلتعميم



2021مجموعة اعمال المرصد الحضري  للعام 

:عمانمدينةمستوىعلىوالمعلوماتللبياناتمنصةيكونأن،الحضريالمرصدمهاممن

Ammanللمدينةالحضريةالمؤشراتبانتاجالمرصديقوم• Urban Indicators،المؤشراتهذه

.المدينةبتطويروالمهتمينللمخططينتزويدهايتم

Ammanعمانسجلبياناتالمرصدينتج• Record،البياناتتشملخامومعلوماتبياناتوهي

.المدينةمستوىعلى...والصحيةواالقتصاديةاالجتماعية

دائرةعمبالتنسيقتتموسكانهابالمدينةتتعلقدوليةاومحليةوهيئاتلمنظماتالدراساتجميع•

لحياةتلفةالمخالجوانبتطويرفينتائجهامنواالستفادةوالعتمادهامهمتهالتسهيلالحضريالمرصد

.المدينة

عامشكلباالحصائيةالدراساتاعدادفيفنياالكبرىعمانامانةفياالداريةالوحداتيساعدالمرصد•

قبولةمنتائجهالتكونالدراساتالعدادالعلميالمنهجوفقالدوائرباعمالالمتخصصةوالدراسات

.علمياومحكمة



2021مجموعة اعمال المرصد الحضري  للعام 

علىادباالعتمالحضريةعمانمدينةمؤشراتانتاجفيالحضريالمرصداستمرار

العالميالتقييسنظاموفق(WCCD)المدنلبياناتالعالميالمجلسمؤشرات

ISO البرنامجفيالمشاركةالمدنمعالمعياريةالمقارناتوعمل73120

فيوالخدميةواالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالتفيالدولتجاربمنواالستفادة

.الكبرىعمانامانةخططتطوير

ISOمواصفة• 73120:

المؤشراتمنلمجموعةمنهجياتاعتمادالىالمواصفةهذهوتؤسس،2014العامفيالمواصفةاعتمادتم

اعتمادنملتتمكنالمواصفةشروطتحققانالمدنعلىيجب.الحياةونوعيةالمدينةخدماتأداءوقياسلتوجيه

ISOوفقعالميامؤشراتها ISOالمواصفةمعباالقتراناستخدامهاويمكنكما،37120 المرتبطة،37101

علىلمواصفةاهذهتطبيقيمكن،المختلفةاإلداراتعملنظمفيالتدقيقوفيالمجتمعاتفيالمستدامةبالتنمية

.محليةحكومةأوبلديةأومدينةأيعمل

المدينةوموقعحجمعنالنظربغضللمقارنةقابلةبطريقةوالحكوماتالمدنأداءقياسعلىالمواصفةهذهتعمل

.البلديةاو



2021مجموعة اعمال المرصد الحضري  للعام 

:عمانامانةفي

ISOالعالميالتقييسنظامعلىباالعتمادعمانمدينةمؤشراتانتاجيتم•

امالعمنذومعياريتهاودقتهاالبياناتجودةفيفقطوالخاص37120

2014.

مدينةلمؤشراتالحضريالمرصدانتاجخاللمنعمانمدينةحصلت•

.يتينمتتامرتينالبالتينيةالدرجةالعالميةالتقييسشهادةعلىعمان

)الميينالعالتقييسنظاميوفقالمؤشراتبانتاجالحضريالمرصديطمح•

ISO37121المرنةبالمدنوالخاص،ISO بالمدنوالخاص37122

.(الذكية



2021مجموعة اعمال المرصد الحضري  للعام 

عمانأمانةمنفريقعملكوروناجائحةفترةوخالل

ومنعةالمؤسسياالداءتقريرونشراعدادعلىالكبرى

وتم,المستجدكورونافيروسمواجهةفيعمانمدينة

بادرتحيث،المحليةعمانمدينةمؤشراتمبادرةاستحداث

منمجموعةبتحديدالكبرىعمانامانةفيوالدوائرالقطاعات

حسابتموقدالجائحةاثناءعمانالمانةالنشطةالعملحالةتعكسالتيالمحليةالمؤشرات

.االمانةفيالقطاعاتجميععلىتتوزعمؤشرات(38)

لتيواالمحليةعمانمدينةمؤشراتحسابفيباالستمرارالحضريالمرصدسيقوم2021الحاليالعامفي

فيالقةالعذاتالقطاعاتمخاطبةوسيجريالحضريالمرصدبياناتقاعدةعلىبياناتهاوادخالاتمتهاتم

البينيةالمقارناتوعمل2021للعامالمؤشراتقيمالنتاجبالبياناتالحضريالمرصدلتزويداالمانة

.مانعلمدينةالمحليةبالمؤشراتالمتعلقةاالهدافتحقيقنحوالمتقدممدىيوضحبتقريروالخروج
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برنامجعدد البرامج التدريبية التي تم عقدها منذ بداية العام 2020

تدبير صحيعدد التدابير الصحية االضافية الخاصة بوباء كورونا التي تم اتخاذها عن الفترة ما بين) 2020/3/17 الى 2020/5/10(

سيارةعدد السيارات المجهزة الجراء عمليات رش للشوارع

سيارةعدد السيارات المجهزة الجراء عمليات رش للشوارع

سيارةعدد السيارات اليومي التي تم تعقيمها على مداخل سوق عمان المركزي خالل مدة معينة

قبرعدد القبور الجديدة التي تم تجهيزها تحسبا النتشار وباء كورونا

متدربعدد المتدربين من خالل البرامج التدريبية

%عدد الموظفين العاملين  من العدد الكلي اثناء الجائحة  عن الفترة ما بين) 2020/3/17 الى 2020/5/10(

%قياس نسبة رضا المجتمع المعدل العام

دينار اردنيكلفة التدريب على البرامج التدريبية اثناء الفترة

طنكمية اتالفات اللحوم الغير صالحة لالستهالك البشري عن الفترة ما بين) 2020/3/17 الى 2020/5/10(

طنكمية االنتاج من اللحوم عن الفترة ما بين) 2020/3/17 الى 2020/5/10(

متر مكعبكمية المخلفات السائلة  التي تم التخلص منهابالطرق الصحيةعن الفترة ما بين) 2020/3/17 الى 2020/5/10(

طنكمية المخلفات الصلبة  التي تم التخلص منهابالطرق الصحيةعن الفترة ما بين) 2020/3/17 الى 2020/5/10(

طنكمية المنتجات الصادرة من السوق عن الفترة ما بين) 2020/3/17 الى 2020/5/10(

طنكمية المنتجات الواردة الى السوق عن الفترة ما بين) 2020/3/17 الى 2020/5/10(

طنكمية النفايات الخطرة التي تم نقلها من خالل الشركة المتخصصة والتعامل معها بطرق صحية وطمرها في مكب النفايات الخطرة شهريا

%معدل الزيادة في تجهيز القبور في فترة جائحة كورونا

%مقارنة االنتاج

%مقارنة رخص األبنية االلكترونية والصادرة اثناء فترة جائحة كورونا  عن بعد ) عدم حضور المراجعين باي حال من االحوال(

%مقارنة كمية المنتجات الواردة الى السوق

%نسبة االستجابة للشكاوى

%نسبة التزام المقاولين العاملين باالعمال االنشائية للباص السريع ببنود دليل االجراءات االحترازية المعمول به في امانة عمان في فترة جائحة كورونا

%نسبة الحدائق التي تم صيانتها خالل فترة الجائحة

%نسبة الخدمات التي تم تطويرها اثناء جائحة كورونا

%نسبة الرضى عن خدمات السوق المركزي

%نسبة الرضى عن خدمات المسلخ

%نسبة الزيادة في النفايات المنزلية اثناء فترة جائحة كورونا

%نسبة العاملين في القطاع الصحي التي حصلوا على فحص  وباء كورونا( عن الفترة ما بين) 2020/3/17 الى 2020/5/10(

%نسبة العاملين من القطاع الصحي في امانة عمان ) اطباء ، ممرضين ، ... ( الذين يساندون طواقم وزارة الصحة اثناء تفشيي المرض

%نسبة العمليات التي تم تفعيلها اثناء جائحة كورونا ) لكل قطاع (

%نسبة اماكن االستجمام )الحدائق و المنتزهات...(  العاملة اثناء فترة االصابة بجائحة كورونا

%نسبة رخص األبنية االلكترونية والصادرة اثناء فترة جائحة كورونا  عن بعد ) عدم حضور المراجعين باي حال من االحوال(

%نسبة رضى المواطنين عن خدمات التعقيم

%نسبة رضى المواطنين عن خدمات النظافة

%نسبة عمال الوطن العاملين في المناطق اثناء فترة الجائحة

%نسبه اغالق طلبات الخدمه الوارده للدائره

%نسبه االحياء التي تم رشها من بقيه االحياء
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مشروع الخطة الحضرية الجديدة

انتاجفيالحضريالمرصدفريقكفاءةرفعفيالحضريالمرصدفيالعملاهدافمعالمشروعاهدافتتقاطع*

لمدينةيالطوعالتقريراعدادفيوالخبرةالمساعدةتقديمالىباالضافة،عمانمدينةمستوىعلىSDGsمؤشرات

علىمبنيةحضريةسياساتوضععلىعمانامانةقطاعاتمعبالتعاونالحضريالمرصديعمل.VLRعمان

.الجديدةالحضريةالخطةمشروعمخرجات

:الجديدةالحضريةالخطةتنفيذمنعمانامانةتوقعهاانيمكنالتياالمورمن•

.عمانلمدينة2030الحضريةاالجندةلتطبيقطريقخارطة-1

.الحضريبالتخطيطيتعلقفيمافنيدعمتشكل-2

مؤشراتعلىوالمبنيالمستدامبالتحضريتعلقفيماوخاصةالعمللفريقالفنيةالقدراتبناء-3

.SDGsومؤشراتالعالميةالقياسيةالمواصفاتعلىتعتمد

.القرارصانعيلدىفعالةسياساتواعتماداعدادفيالقدرةوتعزيزالحضريةالمعرفةزيادة-4

.المدينةمواطنيلدىالحياةونوعيةالخدماتتحسينمناالستفادة-5
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Voluntary)عمانلمدينةالطوعيالمحليالتقريراطالقعلىالعمل Local Reviews VLR).

مدينةستوىمعلىالمستدامةالتنميةاهدافلتنفيذالمحليةالطوعيةالمراجعةاجراءالكبرىعمانامانةتنبت

خطةفيذوتنباعدادسيقومالذيالكبرىعمانامانةفيالمعنيةالجهاتمنفريقتشكيلتمحيثوعمان

ويطمحالطوعيالمحليالتقريرالعدادالخاصةاالرشاداتباعدادالحضريالمرصدوقام،المراجعة

المحليةيةالطوعالمراجعةتقريراعدادلتنفيذالالزمالفنيالدعمعلىالحصولعلىالحضريعمانمرصد

عمانأمانةبأنعلما.المحليالطوعيتقريرهاتطلقعربيةمدينةأوللتكونالمستدامةالتنميةالهداف

وتمنيالوطالمستوىعلىالشركاءمعالوطنيةالطوعيةالمراجعةتقريراعدادفيفاعلوبشكلشاركت

.2017عامفيتقديمه

جميعو(UN-Habitatالبشريةالمستوطنات)المتحدةاالمممنظمةمعبالتعاونالمبادرةهذهوجاءت

خاصالالقطاعالىباالضافةحكوميةودوائرومديرياتوزراتمنعمانمدينةفيالعاملةالمحليةالجهات

.المجالهذافيالعالميةللمدنالممارساتأفضلوحسبالمراجعةهذهتنفيذبغرض

VLRتاثيرمدىقياسهيالالحقةالخطوةوستكون

التنسيــــقوالياتوالخططاالسترتيجياتتحسينفي

الوطنــــــــــــيالمستوىعلىالمختلفةالجهاتبين

التنميــــــــــــــــةاهدافلتنفيذالمدنمستوىوعلى

.المستدامة
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ة المحلية بعين االعتبار مستويات التنميذ تكون عمليات المتابعة والمراجعة طوعية وبإشراف من االدارة المحلية، مع األخ*

.وقدرات المدينة والسياسات و األولويات

راعي طبيعة تلك مراعاة التقدم المنجز  في تنفيذ األهداف العالمية، متضمنا وسائل تنفيذها ايضا في جميع البلدان بطريقة ت* 

(.االقتصادية واالجتماعية والبيئية)البلدان وطبيعة المدن ومراعية األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة

خاذ المحافظة على التوجه طويل األمد ، من خالل اإلنجازات والتحديات والثغرات و عوامل النجاح الحرجة ودعم المدن في ات

.  خيارات سياسية مستنيرة

قبل جميع تكون هذه التقارير مفتوحة وشاملة وتشاركية وشفافة لجميع الشركاء ، حيث سيتم دعم إعداد هذه التقارير من* 

.  صانعي القرار

شكل تتمحور هذه التقارير حول المواطنين ، مراعية االعتبارات الجندرية ، ومحترمة حقوق اإلنسان مع االرتكاز عليها ب*

(.  ال يتخلف احدا عن الركب)خاص في المدن الفقيرة والضعيفة حتى 

رات واالحتياجات تبنى هذه التقارير على العمليات والخطط الحالية وتعديالتها، متجنبة االزدواجية و مستجيبة للظروف والقد*

.واألولويات للمدينة

الية الجودة والتي تكون تلك التقارير متينة ومبنية على البراهين وعلى الواقع ، معتمدة على التقييمات والبيانات الدقيقة ع*

.تمتلكها المدن ، وتكون تلك البيانات متاحة دائما و يسهل الوصول إليها

.دعم بناء القدرات المعزز للمدن ، بما في ذلك تعزيز أنظمة البيانات المحلية وبرامج التقييم* 

.تستفيد هذه التقارير خالل عملية إعدادها من دعم منظومة األمم المتحدة وغيرها من األطراف الفاعلة المحلية والمدنية* 


