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 في أي مرحلة تتواجد مدینتك؟ 
 

 الصمود  یرجى اإلجا�ة على أسئلة االستبیان لمعرفة المرحلة الحالیة لمدینتك على خارطة الطر�ق الخاصة �القدرة على  

 "ال" عند اإلجا�ة..  یرجى اختیار "نعم" أو  المطروحة  األسئلة  جمیع  على  اإلجا�ة  طر�ق  عن  االستقصائیة  الدراسة   استكمال  ُیرجى
assessment-roadmap/stage-https://mcr2030.undrr.org/resilience 

 

 اإلجا�ة السؤال الرقم
 ال نعم أصدرت حكومتك المحلیة بیاًنا واضًحا �شأن رؤ�تها وأهدافها الرامیة لز�ادة قدرتها على الصمود واستدامتها   1

ناقشت حكومتك المحلیة ونظمت دورات توجیهیة للموظفین ومجلس المدینة �شأن مبادرة تعز�ز القدرة على   2
 الصمود

 ال نعم

عامة ونظمت مناسبات للتوعیة �شأن بناء القدرة على الصمود أثناء عقدت حكومتك المحلیة مشاورات   3
 األشهر االثني عشر الماضیة 

 ال نعم

ستراتیجیة اتعتزم حكومتك المحلیة عقد أو عقدت �الفعل حلقات عمل أو اجتماعات للبدء في عملیة تطو�ر   4
 الحد من المخاطر/ القدرة على الصمود

 ال نعم

 ال نعم أجرت حكومتك المحلیة تقییًما لقدرتها المؤسسیة واإلدار�ة على الصمود 5
الهیئات التا�عة لحكومتك المحلیة وأصحاب المصلحة اآلخر�ن حددت بوضوح اختصاصات وصالحیات   6

 فیما یتعلق �القدرة على الصمود 
 ال نعم

لوضع   7 بها  التأثر  وقابلیة  والمخاطر  لها  والتعرض  المتعددة  لألخطار  تقییمات  المحلیة  حكومتك  أجرت 
 ستراتیجیة الحد من المخاطر/ القدرة على الصمود ا

 ال نعم

أنشأت حكومتك المحلیة منصات ألصحاب المصلحة المتعددین تهدف إلى ز�ادة الوعي وتعز�ز التعاون   8
 القدرة على الصمود والدعم �شأن 

 ال نعم

ستراتیجیة القدرة على الصمود وتنفیذها إلى جانب وضع توجد آلیة قانونیة وسیاسة مالئمة ُتدعم التخطیط ال 9
 آلیات واضحة للمساءلة �شأن القرارات الصادرة عن حكومتك المحلیة 

 ال نعم

الصمود، وموظف مكلف للحد من المخاطر، أو تمتلك حكومتك المحلیة رئیًسا مسؤوًال عن القدرة على   10
 لجنة مواز�ة متعددة القطاعات مسؤولة عن بناء القدرة على الصمود بوصفها مر�ز تنسیق 

 ال نعم

م  11 �جري تبادل البیانات ذات الصلة بین اإلدارات الحكومیة المحلیة وأصحاب المصلحة اآلخر�ن وُتستخدَّ
 القدرة على الصمود وعملیة صنع القرارات في حكومتك المحلیةلإلبالغ �شأن التخطیط إلستراتیجیة 

 ال نعم

ستراتیجیات  ستراتیجیة للحد من المخاطر/ القدرة على الصمود أو ما �عادلها من االاتمتلك حكومتك المحلیة   12
لقدرة التي ُتحدد األولو�ات واألهداف/المؤشرات واإلجراءات وتسند المسؤولیات للحد من المخاطر وتعز�ز ا

 على الصمود لدى الحكومات المحلیة (إضافة إلى االستجا�ة في حاالت الطوارئ والتأهب لها) 
 ال نعم

وافقت حكومتك المحلیة و/أو مجلس المدینة على خطة تنفیذ إستراتیجیة الحد من المخاطر/ القدرة على  13
 الصمود لمدینتك

 ال نعم

https://mcr2030.undrr.org/
https://mcr2030.undrr.org/resilience-roadmap/stage-assessment
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 اإلجا�ة السؤال الرقم
الحد من  اُتدرج   14 لمدینتك ستراتیجیة  القدرة على الصمود في اإلستراتیجیات والخطط اإلنمائیة  المخاطر/ 

 وغیرها من الحكومات المحلیة �صفتها قضیة متداخلة شاملة
 ال نعم

�مدینتك في اتأخذ   15 الخاصة  القدرة على الصمود  المخاطر/  �الحد من  المتعلقة  العمل  ستراتیجیة وخطط 
 الحسبان مخاطر تغیر المناخ 

 ال نعم

 
 

 تواصل معنا 
 

2030على الصمود    قادرة جعل المدن    برنامجاألمانة العامة على الصعید العالمي لالستفسارات بوجه عام �شأن    
mcr2030-global@un.org 

 
 

للحملة �صفتهم مدن    �االنضمامللمهتمین    2030على الصمود    قادرة جعل المدن      برنامجاألمانات العامة على الصعید اإلقلیمي ل
 أعضاء أو شر�اء، ولتلقي استفسارات إقلیمیة محددة: 

   africa@un.org-mcr2030 أفر�قیا •
    amc@un.org-mcr2030 والبحر الكار�بي  ناألمر�كیتی منطقة   •
    arabstates@un.org-mcr2030 الدول العر�یة •
    ap@un.org-mcr2030 منطقة آسیا والمحیط الهادئ •
    europe@un.org-mcr2030 أورو�ا وآسیا الوسطىمنطقة   •
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