


تعد جودة الحكومة المحلية
ي تتفاعل ب

ها والطريقة الت 
ن عنص   وتشمل كل المعنيي 
ً
ا
 لبناء مدينة مرنة

ً
أساسيا



هيكل اإلدارة التشاركية

تمويل البلدية األطر القانونية

ية اإلدارة الحصن

يةالقدرة التنظيم



ية المستدامة؟ ما هي اإلدارة الحصن

ي تنسق بها السلطات العامة وموظفو الخدمة المدني
ة الطريقة الت 

ي مع المجتمع 
ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص والمجتمع المدن 

.المحلي والمستويات الوطنية واإلقليمية من أجل إدارة أراضيها

الحكومة المحلية

ي 
ن
المجتمع المدن القطاع الخاص



رفع القدرات التنظيمية

علزيادة المعرفة والمهارات والقدرات للموظفي   الحكوميي   تعزز تقديم الخدمات بجودة أ•

ي مجال الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغي  ا•
 
لمناخ فهًما تضمن التدريبات وبناء القدرات ف

اتيجيات بناء القدرة عل مواجهة المخاطر أفضل للموضوع وتعزيز تعميم اسي 

مشاركة يجب أن تضمن آليات الحوكمة المساواة بي   الجنسي   والوصول الشامل إىل الفوائد وال•
ي عمليات صنع القرار

 
الشاملة ف



ضمان هيكل إداري مناسب

ي اإلدارة اتحديد واضح لألدوار والمسؤوليات إن الهيكل التنظيمي مع •
 
ية هو حجر الزاوية ف لحض 

المستدامة والمرنة

ة المختلفةبي   القطاعات من خالل آليات تربط اإلدارات البلديالتخطيط المتكامل يجب تعزيز •

ي عمل جميع اإلدارات وتقدم الحد من•
 
ي تدمج المرونة ف

المخاطر المدينة األكير مرونة هي تلك الت 
وإدارتها كجزء ال يتجزأ من جميع هياكلها الحاكمة



وحدة إدارة مخاطر الكوارث

:يمكن أن تكون وحدة إدارة مخاطر الكوارث الشاملة أو المجلس عىل مستوى البلدية مسؤولة عن 

ذات الصلة لفهم وتوقع الكوارث الطبيعية وتغي  المناخالوصول إىل جميع المعلومات •

بي   مختلف المستويات والجهات الفاعلةتنسيق أنشطة الوقاية والتأهب واالستجابة•

يةاالتصال مع جميع اإلدارات البلدية• للحفاظ عل الخدمات لتحسي   المرونة الحض 

اف عل • ي بإدارة المخاطر والتخطة إدارة المخاطر وتنفيذ التدريبات المتعلقة تطوير واإلشر
غي  المناخ 

ي الحد من الكوارث"وزير الشؤون البلدية يرىع ورشة عمل 
ن
"السلطات المحلية ودورها ف



ضمان اإلدارة الشاملة والقائمة عىل المشاركة

ي ( الخ, المجتمعات والمؤسسات العامة والخاصة والمدنية)إدراج جميع المعنيي   •
 
من البداية ف
مخاطرعمليات التخطيط واتخاذ القرار لضمان إجراءات شاملة وفعالة لبناء القدرة عل مواجهة ال

ي تلبية االحتياجات المحدالقرار التشاركي يمكن أن تسهم المشاورات العامة وصنع •
 
دة للفئات ف

الضعيفة مثل النساء والشباب

ي خلق مساحة للحالمشاورات المفتوحة يساهم تنظيم •
 
ياة حول المسائل المالية للمدينة ف

ةالديمقراطية للنقاش السياسي واتخاذ القرار بشأن تخصيص الموارد للتنمية البلدي



تعزيز التمويل البلدي المستدام

عل المدى هي مطلب مهم لتخطيط المرونة والتكيف مع تغي  المناخالموارد المالية المستدامة والمستقلة •
الطويل ، لتجنب تخصيص الموارد لمزيد من التدخالت اإلنمائية الفورية

ي يمكن من خالل التحويالت المالية الشفافةتحصيل اإليرادات المحلية يساهم تحسي   فعالية وكفاءة •
والت 

ي توفي  موارد مالية أكير استدامة
 
التنبؤ بها ف

ية زيادة اإليرادات المحلية من خالل االستفادة من • األدوات ام واستخدقواعد التخطيط يمكن للسلطات الحض 
ي بدورها يمكن أن تجتذب االستثمار الخار المالية 

ي ، والت 
ي مثل السندات المتاحة محلًيا مثل تقاسم قيمة األراض  خ 

والقروض التجارية

ي نظام مراقبة إدارة المالية العامة إىل زيادة الثقة والالشفافية والمساءلةيمكن أن يؤدي تعزيز •
 
يبيةف .قدرة الض 



ي وتنفيذه
ن
ن اإلطار القانون تحسي 

يعاتيمكن• ية،والخططللتشر المدينةكانلستوفر أنمناسب،بشكلالقانونفرضعند الحض 
أنتضمنأنها ما ك.للمستقبلالفرديةوالخططالملكياتوأمنالممتلكاتبمستقبلالتنبؤ إمكانية
ي والخدماتالعامةاألماكنوأنشفافةالتنميةتكون

 
.محميةالمدينةف

ورياناألخرىالحكوميةالمستوياتمعوالتعاونالتنسيق• يةللتنميةض  المدىعلرنةالمالحض 
ي الهيكلأنحيث،الطويل

ي والدعمالمناسبالقانون 
 
مستوياتيعجمعلالقانونيةاألدواتمنالكاف

.أساسي أمر الحكومة

؛بها التنبؤ ويمكنعادلةوتنظيميةقانونيةأطر وإنفاذ وتطوير المسؤولياتوتفويضتعيي   •



هيكل اإلدارة التشاركية

تمويل البلدية األطر القانونية

ية اإلدارة الحصن

يةالقدرة التنظيم


