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   تساهم التي الحضرية المؤشرات وتحليل جمع على يعمل متخصص مركز هو 
 تقييمها ومتابعة المستويات جميع على الحضرية التنمية ياساتس إعداد في

 استشاري جهاز وهو ،االيجابية النواحي وتطوير السلبية النواحي علي للتغلب
 .(والمحلي واإلقليمي الوطني) المستوى على  الحضرية التنمية سياسات لمعدي

 

 Urban Observatoryالمرصد الحضري 



 املهام الرئيسية للمرصد الحضري 

إنتاج واستخدام 
وتحليل املؤشرات 

تحديد اولويات  الحضرية 
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ً
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 األخرى 

تأسيس قاعدة 
بيانات خاصة بإنتاج 

 املؤشرات
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 العمرانية

 :المهام الرئيسية للمرصد الحضري



 :المرصد الحضري لمدينة عمان

 

  تفعيله  تم وقد 2003 العام في الكبرى عمان امانة في الحضري المرصد سسأت  

 . 2008 العام في نشط بشكل

  الحضرية عمان مدينة مؤشرات من مجموعة عمان لمدينة الحضري المرصد ينتج   

 يقارب ما المؤشرات تلك عدد يبلغ حيث دولية مشاريع على باالعتماد

 . (مؤشرا   300)     

 



 المستوطنات البشرية 

(تفصيلي)مؤشرا  89  

 مؤشرات المدن العالمية

 مؤشرا   75

 الشباب/ الطفولة 

 مؤشرا   29

 المجلس العالمي لبيانات المدن 

مؤسرا   100  

 :المشاريع التي يعمل المرصد الحضري على انتاج مؤشراتها

 :ينتج مرصد عمان الحضري مجموعة من المؤشرات الحضرية الخاصة بمدينة عمان باالعتماد على البرامج الدولية التالية



 :المشاريع التي يعمل المرصد الحضري على انتاج مؤشراتها

 :بانتاج 2019كما بدأ المرصد الحضري منذ مطلع العام 

 

 (.City Prosperity Index   CPI)مؤشر ازدهار المدن   -1

 

 11المؤشر رقم /مؤشرات التنمية المستدامة  -2

 الصمود على وقادرة وآمنة للجميع شاملة البشرية والتجمعات المدن جعل )

 ( ومستدامة



 البيانات الرقمية الخام

 المؤشرات الحضرية

 بيانات وتقارير احصائية 

 :التي ينتجها المرصد الحضريالبيانات 



 نشر البيانات

الشبكة الداخلية لالمانة ، 
المواقع االلكترونية العالمية ، 
الدارسين والباحثين والمهتمين 
.بتطوير المدينة ، هيئات دولية  

 مرصد عمان

تقارير احصائية 
تحليلية ، مؤشرات 
حضرية ، بيانات 

.ومعلومات  

 امانة عمان 

االدارة العليا ، 
المخططين 

االستراتيجيين ، 
.صانعي القرار  

شركاء المرصد 
 الحضري

 ضباط االرتباط

التاكد من 
 صحة البيانات

 بيانات خام

 :الية انتاج المؤشرات/ البيانات في مرصد عمان الحضري 



 :سير االجراءات التي يتم اتخاذها في المرصد الحضري  النتاج المؤشرات 
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مؤشرات الرصد 

الحضري وقاعدة 

 بيانات المدن

Urban 

Observatory 

Indicators & 

Data Base 

 المجتمـــــع المـــدنى

NGOs. 

 إدارات حكوميــــــــة

 القطاع 

 الخاص

Private 
sector 

 

 :شركاء المرصد الحضري 



 :عمان الحضري في التنمية شركاء مرصد 

 مديرية النقل والمرور/ الكبرى  أمانة عمان  دائرة االحصاءات العامة

 وزارة العمل البنك المركزي

 وزارة التنمية االجتماعية المديرية العامة للدفاع المدني

 االردنيةشركة الكهرباء  المجلس االعلى للسكان

 االدراة الملكية لحماية البيئة المجلس االعلى لشؤون االشخاص المعوقين

 منظمة الصحة العالمية العام االمن

 البلديةالشؤون وزارة  المركز الجغرافي الملكي

 وزارة االشغال العامة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

 وزارة التعليم العالي الدائرة المالية/امانة عمان الكبرى

 وزارة البيئة االبنيةدائرة / الكبرى  أمانة عمان 

 وزارة الصحة دائرة البيئة والنظافة العامة/ أمانة عمان الكبرى 

 وزارة التربية والتعليم دائرة التخطيط الشمولي/ عمان  الكبرى أمانة 



    المواضيع العامة التي يمثلها مشروع الموئل العالمي: 
 
 

    العالمية ومشروع مؤشرات المجلس العالمي لبيانات المواضيع العامة التي يمثلها مشروع المدينة
 :المدن 

 

 

 

 

 

 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية البنية التحتية االسكان ادارة البيئة
 النقل المحليات الخلفية العامة

 االمن االستجمام
 الحكم التعليم

 االستجابة للحرائق والطوارئ التخطيط الحضري
 الصحة الخدمة المدنية

 الكهرباء الصرف الصحي
 النقل النفايات الصلبة

 المياه المالية
 العدالة االجتماعية االقتصاد

 التكنولوجيا واإلبداع المأوى البيئة الثقافة
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 :التي يتم انتاج مؤشراتها على مستوى مدينة عمانالموضوعات 



    الشباب / الطفولة المواضيع العامة التي يمثلها مشروع: 
 
 

 

 العدالة االجتماعية السالمة واالستعداد للطوارىء التعليم االتصال

 نوعية الحياة بداية صحية المياه والصرف الصحي
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 :المواضيع التي يتم انتاج مؤشراتها على مستوى مدينة عمان



 :االلكتروني النتاج المؤشرات الحضرية  Apexتطبيق 

وارشاد بتوجيه الحضري المرصد فريق قام 

 قاعدة بانشاء الحضري المرصد مدير من

 بجهود  Apex الكتروني وتطبيق بيانات

 الحضرية عمان مدينة مؤشرات النتاج ذاتية

. 

 

رسمي الكتروني موقع انشاء على جار العمل 

 عمان امانة بين بالتعاون الحضري للمرصد

  البشرية المستوطنات وهيئة الكبرى

(Habitat). 



 : االلكتروني  Apexتطبيق 

تقنية النظام يستخدم (Tree) والمشاريع البيانات لعرض. 

تقنية النظام يستخدم (Dashboard) نسب على للحصول 

 الحضرية المؤشرات انتاج انجاز



 : االلكتروني  Apexتطبيق 

من الشركاء مخاطبة عام كل بداية في يتم 

 الداخلية والمذكرات الرسمية الكتب   خالل

 .الخام البيانات على للحصول

على الكترونيا البيانات مراجع توثيق يتم كما 

 .النظام



 : االلكتروني  Apexتطبيق 

ليتم النظام على الخام البيانات ادخال يتم 

 معادالت وفق الحضري المؤشر انتاج

 .مسبقا النظام على معرفة ومنهجية

المؤشر لقيمة البياني الرسم مشاهدة يمكن 

 المقارنات اجل من مباشر بشكل سنوات لعدة

 .البيانات صحة من للتحقق البينية



 : االلكتروني  Apexتطبيق 

للوصول بحث محرك على النظام يشتمل 

 .سريع بشكل البيانات الى

بعدة البيانات واخراج التقارير اصدار يمكن 

 .(Pdf ، وورد ، اكسل) انواع



 : االلكتروني  Apexتطبيق 

التفاعلي التقارير منتج على النظام يحتوي . 

اللقاءات صور لحفظ ارشيف ايضا ويحتوي 

 .الحضري المرصد وفعاليات والندوات



الربط مع نظام المعلومات الجغرافية GIs 

طبقة االحياء ، طبقة المدارس ، طبقة )من هذه الطبقات تم انشاء . تمثل مؤشرات مدينة عمان الحضرية  GISتم انشاء العديد من طبقات    
 .كما تم عمل طبقة لألطباء والممرضين...( المستشفيات  طبقة المراكز الصحية ، 

 :GISالربط مع 



 :GISالربط مع 

  مؤشرات مدينة عمان الحضريةلتمثيل المدارس طبقة. 



 :التعليم/ الحصول على الخدمات األساسية يمكنهم   الذيننسبة السكان 
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  مع مدن عالمية Benchmarking  مقارنات معيارية
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 : صفحة مدينة عمان/ WCCD الموقع االلكتروني للمجلس العالمي لبيانات المدن

https://cities.dataforcities.org/profile 



 : تواجه انتاج المؤشرات الحضريةالتحديات التي / الصعوبات / الحاجات 

 ان يكون المرصد الحضري هو الجهة الوحيدة والمرجع المسؤول عن
 .البيانات على مستوى مدينة عمان

 ان يكون المرصد الحضري اداة فاعلة للقيام بالدراسات المتخصصة
 .على مستوى المدينة

بناء قدرات فريق المرصد الحضري. 
عدم توفر البيانات الخام لدى شركاء المرصد الحضري. 
تباين قيم البيانات الخام لدى الشركاء . 
 (.قلة في عدد العاملين في هذا الموضوع:مثل ) صعوبات لوجستيه 
عدم توفر مقارنات معيارية مع دول اقليمية . 

 



 شكرا لكم


