


تعد البنية التحتية والخدمات
ية العمود الفقري  الحضر
  
ر
للمدينة وتلعب دوًرا مهًما ف
ضمان نوعية حياة جيدة



المرافق التعليمية 
والصحية

شبكات المياه
شبكات الضف 

الصح  
مصارف المياه

ادارة النفايات 
الصلبة

الطاقة
االتصاالت 
والتواصل

النقل

البنية التحتية المرنة
والخدمات األساسية



ر الخدمات  تحسي 
والمرافق

التعليمية والصحية

تزيد البنية التحتية
ن المتكيفة مع الكوارث م

موثوقية الخدمات خاصة 
  نظام إدار 

ر
ة إذا تم دمجها ف
المالذات)مخاطر الكوارث 

(اآلمنة والمالج   

 أق
ً
ل السكان األكثر صحة

ات الكوارث عرضة لتأثث 

 وجود السكان األكثر اطال 
ً
عا

 يزيد من القد
ً
رة وتعليما

عىل مواجهة الكوارث



ياه توسيع نطاق الوصول إىل م
ب اآلمنة والضف الص ح  الشر

ي تنقله
ن ظروف النظافة وتقليل مخاطر األمراض الت  ا المياه تحسي 

واألوبئة األخرى

ظروف أفضل لألنشطة االقتصادية والزراعية األخرى

ي 
ن التغذية واألمن الغذائ  تحسي 



إنشاء شبكة مصارف 
 كافية وصيانتها دور 
ً
يا

ليه يقلل وجود نظام الرصف الصحي المدروس والمحافظة ع
من مخاطر الفيضانات من خالل ترصيف مياه األمطار

اطر يحسن ظروف النظافة والرصف الصحي ، ويقلل من مخ
األمراض



إنشاء نظام شامل إلدارة 
النفايات الصلبة

األحياء النظيفة أقل عرضة للفيضانات واألوبئة والمخاطر األخرى

ة يمكن ألنظمة إدارة النفايات الشاملة أن تحسن الظروف االقتصادي
اتيجيات سبل العيش األخرىواالجتماعية من خالل خلق فرص العمل واست 



ام التشجيع عىل استخد
الطاقة النظيفة

تزيد الطاقة من إمكانية الوصول إىل•
زية المعلومات واالتصاالت، وترفع الجاه

وقدرات التأقلم

عقولة الطاقة النظيفة وذات التكلفة الم•
ورية للتخفيف من آثار تغت  الم ناخضن

الطاقة تخلق الظروف المناسبة •
اتيجيات االقتصاد ن االست  ية لتحسي 

والمعيشية

ماكن تقلل اإلضاءة األفضل للشوارع واأل •
العامة من مخاطر الجريمة والعنف



نالنقل والتنقل المستداما

ي الوصول إىل مجموعة متنوعة
ن
ن النقل ف من يساهم تحسي 

ي يمكن أن تقلل من الضعف االجت
ماعي الخدمات والموارد الت 

واالقتصادي

ن شبكة الطرق الجيدة تزيد امكانية اجالء السكان المعرض ي 
ي حال وقوع كارثة

ن
للخطر ف

وري لتخفيف آثار تغت  المناخ التنقل المستدام ضن



نظم تواصل عن بعد 
شاملة للجميع

ن الوصول إىل المعلومات واالتصاالت إىل زيادة االس  تعداد يؤدي تحسي 
وقدرات التأقلم وتقديم خيارات فعالة لإلنذار المبكر

ن الوصول إىل الخدمات  الرعاية مثل)الهاتف المحمول فرصة هامة لتحسي 
(الصحية

انيات جديدة تخلق االتصاالت السلكية والالسلكية فرًصا اقتصادية وإمك
لألنشطة االقتصادية



ر  تحسي 

الوصولية

الجودة

الموثوقية

  
ر
خلق للخدمات األساسية والبنية التحتية تساهم ف

أكثر مرونةمدينة


