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تسمية ضابط االرتباط من المؤسسة العامة لإلسكان 
 تسمية ضابط االرتباط من الجهة المعنية والتطوير الحضري

 الجهات المعنية
إطار رصد الخطة 
الحضرية الجديدة 

 والمؤشرات ذات الصمة
 لرقما

 االسم الهاتف البريد اإللكتروني االسم الهاتف البريد اإللكتروني
 التنمية  التي تؤدي الى التحول من اجلالجزء األول: االلتزامات 

 الحضرية المستدامة 
 أ/التنمية الحضرية المستدامة من اجل اإلدماج االجتماعي

 والقضاء عمى الفقر 
 وزارة التخطيط-      

 والتعاون الدولي
 التنمية االجتماعية  -
 وزارة العمل -
 وزارة التربية والتعميم-
 وزارة التعميم العالي-
 وزارة اإلدارة المحمية-

وزارة االشغال العامة 
 واالسكان.

دائرة اإلحصاءات  -
 العامة.

المجمس األعمى -
 لمسكان

سمطة اقميم البترا -
 التنموي السياحي.

سمطة منطقة العقبة -
 االقتصادية الخاصة

 امانة عمان الكبرى. -
الحكومي  العام المنسق

 لحقوق االنسان.
المجنة الوطنية -

 .لشؤون المرأة

اإلدماااااااااج االجتماااااااااعي  
 والقضاء عمى الفقر.

 القضااااء عمااااى ال قاااار - 1
 .بجميع أشكالو

عااادم مااان تقميااال ال  -2
المساااااااااواة طااااااااي المناااااااااطق 

ماااااااااان خاااااااااا ل الحضاااااااااارية 
تقاسااااااااام ال اااااااااار  تعزياااااااااز 

والمنااااااااااااااطع عماااااااااااااى قااااااااااااادم 
 .المساواة

دماج ناااااااااااااااال حقيااااااااااااااقت -3
لم ئااااااااااااااااااات االجتماااااااااااااااااااعي 

الضعي ة )النسااء والشابا  
  وكبار السن وذوو االعاقاة

 (والمياجرين
ضاامان الوصااول إلااى  -4

بمااااا طاااااي  العاماااااةاألماااااكن 
ذلااااش الشااااوارع /األرصاااا ة/ 

/ركاااااااو  المشااااااااة  ممااااااارات
 . الدراجات

 أوال
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المجمس الوطني -
 لشؤون االسرة.

المجمس االعمى  -
لحقوق االشخا  ذوي 

 االعاقة.
 امانة عمان الكبرى-
شركة المجموعة -

االردنية لممناطق الحرة 
 التنمويةوالمناطق 

المؤسسة العامة -
ل سكان والتطوير 

 الحضري
 وزارة المالية -      

وزارة التنمية -
 االجتماعية.

وزارة االشغال العامة -
 واالسكان.

 وزارة االدارة المحمية-
البنش المركزي  -

 االردني
 دائرة األراضي -

 . والمساحة
الخارجية  وزارة-

دائرة وشؤون المغتربين/
 الشؤون ال مسطينية.

المؤسسة العامة -
لإلسكان والتطوير 

 الحضري.
مديرية مؤسسة -

االسكان واالشغال 
 العسكرية

 الحصول عمى سكن الئق
 وكاف
ضمان الحصول  -1

سكن الئق وبأسعار  عمى
 .) ميسور التكم ة( معقولة

ضمان الوصول إلى  -2
 ية مستدامة تمويمبدائل 

 إلسكان.ل
 منةآارساء حيازة  -3
برامج لمنيوض  وضع -4

 باألحياء ال قيرة
 .والعشوائيات

االسكان طي  دمج -5
 خطط التنمية الحضرية.

 ثانيا
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صندوق االئتمان -
 العسكري

جمعية المستثمرين  -
 طي قطاع االسكان 

 وزارة االدارة المحمية-      
والري وزارة المياه -

باالضاطة الى )شركات 
 تزويد  المياه(.

 وزارة البيئة -
 امانة عمان الكبرى -
 
 وزارة النقل-
 
 شركة الكيرباء.-
 مديرية االمن العام-
 الكبرى أمانة عمان-
والثروة  وزارة الطاقة-

 المعدنية.
 
  
وزارة االقتصاد  -

 الرقمي والريادة
 

الخااادمات  عماااى الحصاااول
 األساسية

 تااااوطير الوصااااول الااااى  -1
ميااااااااااه الشااااااااار  المأموناااااااااة 
 والصااااااااااااااااااار  الصاااااااااااااااااااحي
والااااااتخم  ماااااان الن ايااااااات 

 .الصمبة
وصااول إلااى لضاامان ا -2

نظاااااااااام نقااااااااال عاااااااااام آمااااااااان 
 وطعال.

 أ. النقل الحضري.
 .تعزياااااااااااااااااااز السااااااااااااااااااا مة 

 المرورية
وطيرالوصااااااااااول الااااااااااى ت -3

 الطاقة المتجددة الحديثة.
الوصااااااااااااااااااااول إلااااااااااااااااااااى  -4

تكنولوجياااااااااااااا المعموماااااااااااااات 
 واالتصاالت

 ثالثا

 ب الحضري والمستدام والشامل وتوفير الفرص لمجميع تحقيق الرخاء
 وزارة العمل-      

 وزارة االستثمار-
 وزارة اإلدارة المحمية -
وزارة االقتصاد -

 الرقمي والريادة.
المؤسسة العامة -

لإلسكان والتطوير 

االقتصاد الحضري 
 الشامل لمجميع

تحقيق العمالة  -1
المنتجة  لمجميع.بما طي 
 ذلش توظي  الشبا .

دعم المشاريع الصغيرة -2
 والمتوسطة.

 أوال
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 الحضري.
وزارة التخطيط  -

 والتعاون الدولي
المؤسسة االردنية -

لتطوير المشاريع 
 االقتصادية.

صندوق التنمية -
 والتشغيل

شركة المجموعة  -
االردنية لممناطق الحرة 

 .والمناطق التنموية

تعزيز بيئة تمكينية -3
ؤولة لألعمال ومس

 واالبتكار

  
وزارة اإلدارة المحمية -      

 والبمديات.
وزارة التخطيط -

 والتعاون الدولي.
 وزارة الثقاطة.-
وزارة السياحة -

 واالثار.
وزارة االقتصاد -

 الرقمي والريادة.

االزدهار  الحضري 
 المستدام والشامل لمجميع

تنويع االقتصاد  -1
الحضري وتعزيز 
الصناعات الثقاطية 

 واالبداعية.
تطاااااااااااااوير المياااااااااااااارات  -2

التقنية وريادة األعمال مان 
اجل االزدىار طي اقتصااد 

 حضري حديث. 
تطااوير االتصااال  بااين -3

الحضااااار والريااااا  لتعظااااايم 
 اإلنتاجية.

 ثانيا

 ج التنمية الحضرية المرنة والمستدامة بيئيا  
 اإلدارة المحمية. -      

 وزارة البيئة.-
 وزارة النقل-
 وزارة الصحة -
وزارة االشغال العامة -

القدرة عمى الصمود 
والمرونة وتكيف المدن 
 والمستوطنات البشرية:

الحد من النمو  -1
الحضري العشوائي 

 أوال
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 واالسكان
المؤسسة العامة -

لإلسكان والتطوير 
 الحضري.

المركز الوطني  -
 لألمن وادارة االزمات

 أمانة عمان.-
 امانة عمان الكبرى-
المجالس البمدية  -

 والمحمية.
 
 
 
 وزارة البيئة -
منطقة العقبة  سمطة -

 االقتصادية الخاصة
 وزارة المياه والري  -
 سمطة وادي االردن.-
 
 
وزارة االقتصاد -

 الرقمي والريادة
 وزارة االدارة المحمية-
 امانة عمان الكبرى -
المؤسسة العامة -

ل سكان والتطوير 
 الحضري

 

وتدىور التنوع الحيوي 
 الناتج عن ذلش.

اجراءات التكي  -2
وتخ ي  اثار التغير 

 المناخي.
تطوير انظمة لمحد  -3

من اثار الكوارث الطبيعية 
 واالصطناعية.

بناء المرونة  -4
الحضرية من خ ل تن يذ  

بنية تحتية ذات ك اءة 
مكاني مرت عة وتخطيط 

 دالجي
واالستخدام  االدارة -

المستدام لمموارد 
 .الطبيعية

تعزيز االدارة  .1
المستدامة لموارد 
المياه والمناطق 

 الحضرية الساحمية.
تعزيز الح اظ عمى  .2

الموارد وتقميل الن ايات 
واعادة استخداميا 

 واعادة تدويرىا
تبني توجيات مبنية  .3

المدن  عمى م يوم
الذكية والتي تعزز 

والطاقة  الرقمنة
 النظي ة والتقنيات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا
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الجزء  التنفيذ الفعال
 الثاني

 وزارة الداخمية -      
مجالس المحاطظات  -
وزارة اإلدارة المحمية  -
 وزارة المالية  -
وزارة التخطيط  -

 والتعاون الدولي.
 
 
 
 
 
 وزارة النقل-
 وزارة التخطيط-

 .والتعاون الدولي
المؤسسة العامة -

والتطوير  لإلسكان
 الحضري

 
 
 
 
 
 وزارة االدارة المحمية-
 امانة عمان الكبرى-
المؤسسة العامة -

والتطوير  لإلسكان
 الحضري

نقابة الميندسين -
 االردنيين

بنااااااااء هيكااااااال حوكماااااااة: 
  إنشاء إطار داعم

تعزياااااااااااااز ال مركزياااااااااااااة -1
لتمكااااااااااااااااين  الحكوماااااااااااااااااات 
المحمياااااة مااااان االضاااااط ع 

 الموكمة ليا.بالمسؤوليات 
ربااااااااااااااااط السياسااااااااااااااااات  -2

الحضااارية بالياااات التمويااال 
 والميزانيات

طاااار قانونيااااة أتطااااوير  -3
وسياسااااااااااااااااااااات لتمكااااااااااااااااااااين 
الحكومااااااااااات ماااااااااان تن يااااااااااذ 

 السياسات الحضرية
المشاااااااااااااااركة تعزيااااااااااااااز  -4

طاااااي كاطاااااة  الكامماااااة لممااااارأة
مجااااااااااالت صااااااااانع القااااااااارار 

 ومستوياتو.
تعزيااز قاادرة الحكومااات -5

المحميااااااة والوطنياااااااة عماااااااى 
حكم المحمي متعادد تن يذ ال

 المستويات.
تخطيط وادارة التنمية 

 .المكانية والحضرية
تن يذ سياسات تنمية  -1

 )اقميمية ومحمية(
 متكاممة ومتوازنة.

ضمان تكامل تكامل  -2
قضايا االسكان طي 

خطط التنمية 

 أ
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 الحضرية
ن  و  ك  م  تضمين الثقاطة ك   -3

ذو أولوية طي 
 التخطيط العمراني.

تن يذ امتدادات 4 -4
تكثي ،تجديد عمرانية 

عمراني واعادة تطوير 
 لممناطق الحضرية

تحسين القدرات  -5
لعمميات التصميم 
والتخطيط العمراني 
وتدري  المخططين 
طي جميع المستويات 

 الحكومية.
دعم دور المدن  -6

 الصغيرة والمتوسطة
 وزارة المالية -      

وزارة التخطيط -
 والتعاون الدولي

 البيئة . وزارة-
 وزارة االدارة المحمية-

 والبمديات
وزارة االقتصاد -

 الرقمي والريادة
بنش تنمية المدن -

 والقرى

 وسائل التنفيذ
 حشد الموارد المالية  أوال:
طر التمويل أتطوير  -1

لتن يذ الخطة الحضرية 
الجديدة عمى جميع 

 المستويات الحكومية. 
تحريش الموارد  -2

الداخمية لمتمويل 
والتوسع طي العوائد 
ومصادر الدخل 
 لمحكومات المحمية

 مؤسساتالحشد  -3
 )بنوش تنمية، المالية

صناديق تمويل تنمية 
محمية( لمتمويل 

 جا
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 الحضري 
 ثانيا: تنمية القدرات .

توسعة طر  التعاون  -1
بين المدن وتعزيز 

التبادل بينيا لموصول 
لى حمول عمرانية ا

 . ادة مشتركةواست
تن يذ برامج تنمية  -2

القدرات كمدخل طعال 
ومتعدد الجوان   

 لصياغة وتن يذ وادارة
سياسات التنمية  وتقييم

 الحضرية.
تكنولوجيا  ثالثا:

 .المعمومات واالبتكار
تطوير بيانات  -1

ومنصات رقمية سيمة 
االستخدام وتشاركية 
لمبيانات من خ ل 
أدوات الحكومة 

والحوكمة االلكترونية 
 الرقمية.

تن يذ أدوات رقمية  -2
نظم لشاممة 

المعمومات المكانية 
الجغراطية بيد  
تطوير التخطيط 

العمراني وزيادة ك اءة 
ادارة االراضي وسيولة 
الوصول الى الخدمات 

 .الحضرية
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دعم وتقوية جميع  -3
المستويات الحكومية 
ومؤسسات المجتمع 

طي عممية  المدني
جمع وتصني  
  وتحميل البيانات.

بناء القدرات عمى  -4
جميع المستويات 
الحكومية لتحقيق 

المتابعة ال ع الة عمى 
تن يذ سياسات التنمية 

 الحضرية.
 المتابعة والمراجعة       

االلية المقترحة لمتابعة 
التنفيذ الفعال لمخطة 

 الحضرية الجديدة

الجزء 
 الثالث

  المالحق       


