
     

 

 

 األردن  في الجديدةليمي لتنفيذ الخطة الحضرية ااجتماع إطالق مشروع التعاون االق
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 (GMT +2) عمان/بيروت بتوقيت 13:00الى الساعة  10:00من الساعة 

 مذكرة توضيحية 

 مة مقد

 التنمية في التفكير إلعادة متضافرة جهود بذل 2030 لعام المستدامة التنمية وخطة الجديدة الحضرية الخطة تنفيذ يتطلب

 أهم من الموضوع حول عمل وخطط استراتيجيات تطوير على والمحلية الوطنية الحكومات قدرة وتعتبر والتخطيط. الحضرية

 التعاون" حول العالمي المشروع بتنفيذ سكوا()اإل آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة تقوم وعليه  الخطط. هذه تنفيذ ركائز

 العربية. المنطقة في )الموئل( البشرية للمستوطنات المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون "الجديدة الحضرية الخطة لتنفيذ اإلقاليمي

عمل جنبا الى جنب وتشارك الدول من خالل مدن رئيسية فيها ستدول على الصعيد العالمي. يتم تنفيذ هذا المشروع في تسع 

لمراجعة االتساق االفقي والعمودي ما بين السياسات الحضرية الوطنية والمحلية المعمول بها في كل من هذه الدول واقليميا ما 

بين الدول في نفس المنطقة وذلك لتحسين التوافق واالنسجام ما بين هذه السياسات لما لذلك من تأثير على سالمة وأمن المجتمعات 

ويقوم بتنفيذ المشروع كل من األردن )عمان( واإلكوادور )كيتو( والفلبين وكازاخستان )الماتي( وكمبوديا )باتامبانج( امة المدن. واستد

هذه الدول العتبارها قضايا التنمية الحضرية   وكوبا )هافانا( وكوستاريكا )سان خوسيه( وليسوتو)ماسيرو( والمغرب )الرباط(. وتم اختيار 

المشروع على تعزيز قدرات واضعي السياسات واصحاب العالقة على المستوى   ركزيوس لتحقيق التنمية المستدامة.  من األوليات

. كذلك يطمح الى تعزيز القدرات  الوطني والمحلي على وضع خطط حضرية وطنية ومحلية وسياسات حضرية قائمة على األدلة

التعاون   زبالتحضر وتعزيوأهداف التنمية المستدامة المتعلقة    الحضرية الجديدة  الخطةرصد ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ  على  

 االقليمي بين المدن وتبادل الخبرات والمعرفة حول الموضوع. 

على رسميا اطالق المشروع  هوسيتم من خاللالمملكة األردنية الهاشمية  فعاليات المشروع في ىولأويشكل هذا االجتماع 

األطراف وأصحاب   فةاالجتماع شامال لكا وسيكون عمان.  العاصمة من خالل  وعلى المستوى المحلي المستوى الوطني

المصلحة المعنيين بوضع ومتابعة السياسات الحضرية في األردن وفي مدينة عمان وبالتالي توجيه وتنفيذ المشروع بما فيه من 

 دعم لألولويات التنموية الحضرية. 

 : األهداف

الهدف الرئيسي من االجتماع هو إطالق المشروع وتعريف الحضور والمعنيين بأهدافه والفعاليات المرتبطة به والمخرجات 

الى رفع كفاءة المعنيين بقطاع السياسات الحضرية من خالل تعريفهم بالمفاهيم   االجتماعالمتوقعة والمدة الزمنية لتنفيذه. ويهدف  

المتعلق  11وعلى األخص الهدف رقم  2030يدة وارتباطها مع خطة التنمية المستدامة لعام المتعلقة بالخطة الحضرية الجد

من اهداف التنمية المستدامة   11تنفيذ الهدف  على    19-جائحة كوفيدأثر  مناقشة    وستتم كذلكواآلمنة.    والمرنةبالمدن المستدامة  

لسياسات وا  وبخاصة في مدينة عمان   في االردنية الحضرية  للتحديات التنمووعمل استطالع مبدئي  والخطة الحضرية الجديدة   

 .على مخرجات المشروع واالتفاق المتعلقة الوطنية والمحلية  الحضرية

 

 



     

 

 

 

 المشاركون

 مختلف الجهات الحكومية المتعلقة بالتنمية األردنية دارة المحليةووزارة اإلأمانة عمان الكبرى يقترح مشاركة ممثلين عن 

  من وزارة التخطيط والتعاون الدولي  2030 لعاملتنمية المستدامة خطة اوكذلك المعنيين بمتابعة تنفيذ الحضرية المستدامة، 

 باإلضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني واألكاديميين وغيرهم من ذوي العالقة. األردنية 

 والتوقيت  المكان والتاريخ

شخاص وذلك بسبب وباء كورونا، وسيتم ترتيب لعدد محدود من األ  وجاهيانة عمان الكبرى بحضور  أمتم عقد االجتماع في  يس

جلستان يومياً عقد  ت  بحيث    2021  شباط/فبراير  16و  15وذلك لمدة يومين في    حضور باقي المدعوين عبر تقنية االتصال المرئي

   ثالث ساعات. لمدة 


