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تنفيذ ي ملخص 
 
 

 يذیفنت صخلم
 ،مھناریجب نونتعیو ،نوركتبیو ،دجب نولمعیو ،مھمالحأ قیقحت نتسویھ ناكس لواحی
 تایدحتلا دیازتت نكل .دئادشلا نمً ایدحت نوھجاوی امدنع مھتعیبط يف دومصلا نورھُظیو
 ،عراستملا يناكسلا ومنلا عم –ً ادیقعتوً ارتاوتوً امجح نتسویھ ناكس اھھجاوی يتلا
 ریغ جئاتنلاو ،ةقاطلا عاطق ىلع يداصتقالا دامتعالاو ،ریغتملاو دكؤملا ریغ خانملاو
 ھیف نطقی يذلا يحلا ىلعً ادامتعا تامدخلا ىلإ لوصولاو ةورثلاو ةحصلا يف ةلداعلا
 خراص ریكذت ةباثمب 2017 ماع يف ةقطنملا ىلع يفراھ راصعإل رمدملا رثألا ناك .ءرملا
 – "نیتنیدم ةیاكح" لثم نتسویھ لبقتسم نوكی نلو .يریوطتلا رییغتلل ةوعدو انفعضب
 نامض ىلع لمعنس ،كلذ نمً الدب .لئاسولا نوكلمی ال نمل ةنیدمو لئاسولا مھیدل نمل ةنیدم
 .تایدحتلا ةھجاوم يف نتسویھ ناكس عیمج رھدزی نأ

 
 ؛نتسویھ نم نطاوم لكل يعامجلا لمعللً اراطإ ةنرملا نتسویھ رفوت

 نییمیلقإلاو نییلحملا ءاكرشلاو ؛ةنیدملا تارادإو ؛هایملا تاعمجتسمو ةعونتملا انئایحأو

 يعامج لكشب لمعتس يتلا ةدیدجلا دوھجلاب ةیلاحلا دوھجلا ةیجیتارتسالا طبرتو .نییملاعلاو

ً اضیأو – دیدشلا رحلا تاجوم ىلإ ریصاعألا نم – ةیلبقتسملا ثراوكلا نم نتسویھ ةیامحل

 ریوطت مت دقل .تاناضیفلاو ءاوھلا ةیعون ءوسو ةمیدقلا ةیتحتلا ةینبلا لثم ةنمزملا طوغضلا

 باحصأ نم تائملا عم ةكارشلاب )Resilient Houston( "ةنرملا نتسویھ" موھفم

 تاءارجإ رفوتو .يضاملا ماعلا لالخ تایاغلاو فادھألا اوددح نیذلا نیفلتخملا ةحلصملا

 زواجتی ،نتسویھ ةنیدمب ةصاخ ةطخ "ةنرملا نتسویھ" لثمت امنیبو .اھقیقحتلً اراطإو ةلصفم

 ھبعلی رود نتسویھ يف نطاوم لكل ذإ ،اھدحو ةنیدملا ةموكح ھققحت نأ نكمی ام ریثكب اھقاطن

 ىلع ةیلبقتسملاو ةیلاحلا تاكارشلا نم ةدافتسالا لالخ نم الإ حجنن نلو .ةنورملا ءانب يف

 ھب ىذتحیً الاثم ةنیدملا حبصتس .میلقإلاو ،ةنیدملاو ،ةفضلاو ،يحلاو ،يدرفلا ىوتسملا

 ةدمع ةیالو ةرتف لالخ تایاغلاو فادھألا وحن ققحتملا مدقتلا نع اھئاكرشو اھسفن بساحتسو

 .اھدعبو ةیناثلا "رنروت رتسفلیس" ةنیدملا

 

 ةسسؤم لبق نم ةدئار ةردابم يھو – ةنرم ةنیدم 100 يفً اوضع نتسویھ تحبصأ دقو

 هذھ تحبصأو .يفراھ راصعإل ةیونسلا ىركذلا يف تقلطنا ،2018 سطسغأ يف رلفكور

 ،2019 ریاربف يفو .رالود نویلم 1.8 اھرادقم لش اھتمدق ةیاعر لالخ نم ةنكمم ةیوضعلا

 يف ةنورملا ةیجیتارتسا ذیفنتو ریوطت ةدایقل ،وھأ اسیرام ،ةنورملا يلوؤسم ریبك نییعت مت

 تدعاس ،2019 ویلوی يف يمسر لكشب "ةنرم ةنیدم 100" جمانرب ىھتنا امدنعو .نتسویھ

 ةردابم ءاشنإ ةدایق يف - ةنرم ةنیدم 100 ةكبش ىلإ تمضنا يتلا ةریخألا ةنیدملا - نتسویھ

 رابكو دَُمعلاو ندملا نیب يملاعلا نواعتلا ةلصاومل ةدیدجلا "ةنرملا ةیملاعلا ندملا ةكبش"

 .ةنورملا نع نیلوؤسملا

 
 
 
 
 

 ةنرم نتسویھ  ةنرم نتسویھ 
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 ثراوك تس ءاّرج رئاسخو رامدلا نم نتسویھ ناكس ىناع دقل
 اھزربأو ،ةیضاملا سمخلا تاونسلا يف ةیلاردیفلا ةموكحلا اھتنلعأ
 رالود لك :يھ ءاربخللً اقفو ةبرجتلا نم ةربعلاو .يفراھ راصعإ
 دعب تارالود 5 نم رثكأ رفوی ةثراك عوقو لبق هرامثتسا متی دحاو
 لیومتلا مظعم نإف ،نكل .ریثكب كلذ نم رثكأً انایحأو – اھعوقو
 .ةثراك عوقو دعب تاونس ىتح وأ رھشأل حاتم ریغ يلاردیفلا
 بجی .ةنورملا يف رامثتسالا نتسویھ يف نطاوم لكل كرُتی ،يلاتلاب

 تایدحت ةھجاومل ھلعف نكمی امو ةیدایرلا انتیعضو مدختسن نأ انیلع
 طوغضلاو ةداحلا تامدصلا راثآ نم فیفختلاو ریضحتلل مویلا
 انتنیدمو ةیئاملا انضاوحأو انئایحأو انرسأ ىلع رثؤت يتلا ةنمزملا
 .انمیلقإو
 
 ةنیدم" وأ )Space City( "تاحاسملا ةنیدم" مساب نتسویھ بقُلتو
 اذإ )Clutch City( سورتلا ةنیدم" وأ ،)Bayou City( "فافضلا
 يف ةقاطلا ةمصاع يھ نتسویھ نأ امك .ةضایرلا سرامت تنك
 ةمصاعو ،ةدحتملا تایالولا يفً اعونت رثكألا ةنیدملاو ،ملاعلا
 يھطلا ةمصاعو ةیفاقثلا ةمصاعلاو ،)Sunbelt( يسمشلا مازحلا
 لك وعدن نحن  .بونجلا ةعورل ةدیدجلا ةمصاعلا ىتحو ،بونجلل
 نتسویھ" مادختساب ً،اعم  .انتنورم ءانب يف رود بعلل نتسویھ
 نأ نامض اننكمی ،انلمع راطإك )Resilient Houston( "ةنرملا
 .ةنورملا ةمصاعً اضیأ يھ نتسویھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ةءارقلا ةیفیك
 ةنرم نتسویھ

 مظنتو نتسویھ لبقتسمل ةسیئر ىؤر سمخ "ةنرملا نتسویھ" ةردابم ددحت
 نواعتلا ةنورملل ةلماشلا ةعیبطلا بلطتت .تایوتسم ةسمخ ىلع اھقیقحتل تاءارجإ
 .سایقم لك ةنورم يف مھاست يتلا تانوكملا عیمج "ءاشنإ"و
 
 نتسویھ ىرت ةیعوضوم ىؤر سمخ يھ "ةنرملا نتسویھ" نإ

 :اھنأ ىلع
 ھیف ةایحلل يحص ناكم+

 ةفلكتلا ةروسیمو ةیلومشو ةصنم ةنیدم +

 خانملا عم ّفیكتلا يف ةدئار +

 عسوتت ال ً،ایلخاد ومنت ةنیدم +

  لبقتسملا وحن هؤانب متی يریوطت داصتقا +

 
ً افدھ 18و لوصف 5 ىلع تاعوضوملا هذھ "ةنرملا نتسویھ" دنتسم سكعیو
 ةیثراكلا ثادحألا نم دیدعلا ةجلاعم ىلإ ءارجإ لك فدھیو .ءارجإ 62 و ،ةیاغو
 .ثراوكلا لالخ ةداع مقافتت يتلا ةنمزملا ةنماكلا طوغضلا وأ / و ةعقوتملا ریغ
 تاوطخلاو ذیفنتلا تاعوضومو ينمزلا راطإلاو ءاكرشلا ءارجإ لك ددحیو
 .حاجنب ربكألا فدھلا قیقحتل ةمزاللا

 

 يف  ةنرملا نتسویھ تاءارجإ میظنت متیو  
 نمً افلتخمً اقاطن لثمی اھنم لك ،ةیلاتلا لوصفلا
 :ریثأتلا

 

 راھدزاو ةیزھاج ةلاح يف نتسویھ ناكس
 لالخ نم ةنورم رثكأ نتسویھ لعج يف دارفألا مھاسیس
 نمو دیازتم لكشب دكؤم ریغ لبقتسم عم فیكتلاو دادعتسالا

 .ةورثلا ءانبو لمعلا صرف ىلإ لوصولا نیسحت لالخ
 فئاظول دادعتساللً امھمً ارود نتسویھ يف بابشلا بعلیو
 .نآلا مھتاعمتجمل نیفیضمو ةداق مھنوك ءانثأ لبقتسملا
 عیمجلً انمآوً ایبیحرتً اناكمً اضیأ ةنرملا نتسویھ ربتعتو
 ةیفلخلا وأ لخدلا وأ رمعلا نع رظنلا ضغب ،نتسویھ ناكس
 .ةیلقعلا وأ ةیندبلا تاردقلا وأ سنجلا وأ ةیسنجلا وأ

 
  ةفِصنُمو ةنمآ ءایحأ
 ،ةفلتخم ةنورم تایولوأ 88ـلا نتسویھ ءایحأ نم يح لكلو
 ةیلباقو ،درشتلاو ،ءاوھلا ةدوجو ،تاناضیفلا رارغ ىلع
 .اھریغ ىرخأ رومأو ،لقنتلا
 .ةفلتخملا تایولوألا كلت ةبطاخمل دحاو لح مادختسا نكمیو
 ریوطتو يعمتجملا كسامتلا زیزعت كلذ نمً الدب انیلعو
 فوسو .يحلا قاطن ىلع ناكملا ىلإ ةدنتسملا لولحلا ذیفنتو
 دكأتن نأ دیرن ً.ایخیرات دراوملا ةفیعض ءایحألا يف رمثتسن
 نأو خانملل ةدعتسمو ةنمآو ةیحص ءایحألا عیمج نأ نم
 .نتسویھ ناكس نم دیزمل لقنتلاو نكسلا تارایخ اھیدل
 ةیمنتلا صرف ةدایزل ةیلحملا ةفاقثلاو نونفلاً اضیأ معدنسو
 .رطاخملاب يعولا ةدایز عم ةیداصتقالا

 
 اھنیب امیف ةطبارتمو ةیحص فافض
 22 اھددع غلابلا نتسویھ يف هایملا تاعمجتسم ربتعت
 نتسویھ ةیوھ يف ةیساسأً ارومأ اھل ةلباقملا فافضلاو
 ةیھیفرت قفارمك ریبك حرف ردصم اھنإ .فافض ةنیدمك
 امدنع ریبك فوخ ردصمً اضیأو ،ءارضخ تاحاسمو
 لكشب نتسویھ ناكس قرُغتو اھفافض ناضیفلا هایم زواجتت
 لوھسلا وأ ناضیفلا ىرجم يف نوشیعی نمم نمزم
 فافضلا رود قانتعاو هایملا عم نامأب شیعلا نإ .ةیضیفلا
 ةیئیبلاو ةیداملا ةنورملا نیسحتل يرورض نتسویھل ةحابك
 .ةیداصتقالاو
 
 اھعم فیكتلاو اھیلإ لوصولا لھسی ةنیدم

 دقعلا ةیادب يف ةدحتملا تایالولا يف ةنیدم ربكأ عبار اھتفصب
 امنیب ،خانملاب قلعتی امیف اھتدایر نم نتسویھ دیزتس ،دیدجلا
 ةفورعملا تایدحتلل ةزھاج نوكتل ةیتحتلا انتینب ثیدحتب موقت
 نم دیزملا نیمضت ىلإ ةودقلاب دوقنس .ةفورعملا ریغو
 تاسایس عیمج يف ةنورملاو جامدنالاو فاصنإلا
 .ةنیدملا تاسراممو
 

 ةلماكتمو ةركتبم ةقطنم 

 ةمزلم تسیل لبقتسملاو رضاحلا يف ةنورملا تایدحت نإ
 نكامألاو صاخشألا ىلع رثؤتو ةیناكملا ةنیدملا دودحب
 لالخ نمف .نتسویھ ةنیدم دودح زواجتت يتلا ةمظنألاو
 ىلإ ةنورملا طیطخت دئاوف عیسوت اننكمی ،يمیلقإ جھن عابتا
 نودیزی نییفاضإ ءاكرش نیمضت عم تاعمتجملا نم دیزملا
ً ایموی ةنیدملا لخدی .فادھألا هذھ قیقحت ىلع انتردق نم
 ةمظنأو ؛انداصتقا دمتعیسو .صخش 650,000 نم رثكأ
 يفاعتلاو ةباجتسالا ىلع انتردق ؛انتئیبو ؛انیدل لقنلا
 ىلع انتردق ىلع ةثراك وأ بطخ ةلاح يف راھدزالاو
 ةصرفب ىربكلا نتسویھ عتمتت .يمیلقإلا نواعتلاو قیسنتلا
 تایدحت ةجلاعمو راسملا حیحصتل لیج لك يف ةدحاو ةرم
 ةصرف لك عم يتأتو .لایجأل ومنت تناك يتلا ةنورملا

 .مظعأ ةیلوؤسم ةمیظع
 
 زیزعتل ةكرتشم عیضاوم ةتس "ةنرملا نتسویھ" تددح

 :ذیفنتلا
 

 نوكنل اھذختن يتلا تاوطخلا نم دیدعلا نمضتس  :طابترالا 
 لوصولا نم صاخشألا نم ربكأ ددع نكمتی نأ ةنورم رثكأ
 لالخ نمو بسانملا تقولا يفو ةقیقد تامولعم ىلإ
 .ةیفافشلاو ةقثلا ءانبب موقنس نواعتلاو ةكراشملا

 ةیلام رداصمو لیومت تاودأ ریوطت ىلإ جاتحنس  :لیومتلا 
 دئاوفلا قیقحتل انیدل ةیلاحلا لیومتلا تایلمع ززعت ةدیدج
 .ةنورملا ءانبل ةكرتشملاو ةیلوألا

 وھ امك ،ةنورملا سایق بعصلا نم نوكی دق  :سییاقملا 
 يفو ،نكل ؛ىرخألا ةیقابتسالا وأ ةیئاقولا دوھجلا عم لاحلا
 يفاضإلا مییقتلاو ثاحبألا رھظت نأ نكمی ،تالاحلا نم ریثك
 .ھسایق نكمیً اریثأت

 ةیعاطقلا دودحلا ربع لمعلاو نواعتلا زیزعت نإ  :ةكارشلا 
 .ةنورملا ءانب میمص يف وھ ةیئاضقلا وأ

 وأ ةیلحملا تاسایسلا ىلع تاثیدحتلا دعاستس  :ةسایسلا 
 ةنورم ءانب لیھست يف ةیلاردیفلا وأ ةیالولا ىوتسم ىلع
 .ةیفاضإ صرف قلخو ةیفاضإ

 يف راكتبالاو يجولونكتلا مدقتلا ریخست متیس  :ةیكذلا ندملا 
 ةھجاومل ةیولوألا اھئاطعإو ةیكذلا ندملا تاردابم مدقت بلق
 .انیدلً احاحلإ رثكألا ةنمزملاو ةداحلا ةنورملا تایدحت

 تاثیدحتلا ىلع لوصحلل تنرتنإلا ىلع انعقوم ةرایزب مق

  : Resilient Houston  ـب ةقلعتملا صرفلاو ثادحألاو
houstontx.gov/mayor/chief-resilience-

officer.html  
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 ثراوك تس ءاّرج رئاسخو رامدلا نم نتسویھ ناكس ىناع دقل
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 رالود لك :يھ ءاربخللً اقفو ةبرجتلا نم ةربعلاو .يفراھ راصعإ
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 لیومتلا مظعم نإف ،نكل .ریثكب كلذ نم رثكأً انایحأو – اھعوقو
 .ةثراك عوقو دعب تاونس ىتح وأ رھشأل حاتم ریغ يلاردیفلا
 بجی .ةنورملا يف رامثتسالا نتسویھ يف نطاوم لكل كرُتی ،يلاتلاب

 تایدحت ةھجاومل ھلعف نكمی امو ةیدایرلا انتیعضو مدختسن نأ انیلع
 طوغضلاو ةداحلا تامدصلا راثآ نم فیفختلاو ریضحتلل مویلا
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 يھطلا ةمصاعو ةیفاقثلا ةمصاعلاو ،)Sunbelt( يسمشلا مازحلا
 لك وعدن نحن  .بونجلا ةعورل ةدیدجلا ةمصاعلا ىتحو ،بونجلل
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 .ةنورملا ةمصاعً اضیأ يھ نتسویھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ةءارقلا ةیفیك
 ةنرم نتسویھ

 مظنتو نتسویھ لبقتسمل ةسیئر ىؤر سمخ "ةنرملا نتسویھ" ةردابم ددحت
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 نتسویھ ىرت ةیعوضوم ىؤر سمخ يھ "ةنرملا نتسویھ" نإ

 :اھنأ ىلع
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 خانملا عم ّفیكتلا يف ةدئار +

 عسوتت ال ً،ایلخاد ومنت ةنیدم +

  لبقتسملا وحن هؤانب متی يریوطت داصتقا +

 
ً افدھ 18و لوصف 5 ىلع تاعوضوملا هذھ "ةنرملا نتسویھ" دنتسم سكعیو
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 يف  ةنرملا نتسویھ تاءارجإ میظنت متیو  
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  ةفِصنُمو ةنمآ ءایحأ
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 اھنیب امیف ةطبارتمو ةیحص فافض
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 دقعلا ةیادب يف ةدحتملا تایالولا يف ةنیدم ربكأ عبار اھتفصب
 امنیب ،خانملاب قلعتی امیف اھتدایر نم نتسویھ دیزتس ،دیدجلا
 ةفورعملا تایدحتلل ةزھاج نوكتل ةیتحتلا انتینب ثیدحتب موقت
 نم دیزملا نیمضت ىلإ ةودقلاب دوقنس .ةفورعملا ریغو
 تاسایس عیمج يف ةنورملاو جامدنالاو فاصنإلا
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 ةلماكتمو ةركتبم ةقطنم 
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 .مظعأ ةیلوؤسم ةمیظع
 
 زیزعتل ةكرتشم عیضاوم ةتس "ةنرملا نتسویھ" تددح

 :ذیفنتلا
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 ةھجاومل ةیولوألا اھئاطعإو ةیكذلا ندملا تاردابم مدقت بلق
 .انیدلً احاحلإ رثكألا ةنمزملاو ةداحلا ةنورملا تایدحت

 تاثیدحتلا ىلع لوصحلل تنرتنإلا ىلع انعقوم ةرایزب مق

  : Resilient Houston  ـب ةقلعتملا صرفلاو ثادحألاو
houstontx.gov/mayor/chief-resilience-

officer.html  

 
 ةنرم نتسویھ  ةنرم نتسویھ 

ملخص تنفيذ ي



مرنة8 هيوستن 

 نتسویھ
 ةنورملا فادھأ

 
 قفاوتتو .ةمداقلا لایجألا لالخو مویلا نتسویھ ناكس ةایح لكشتس يتلا ةحلملا صرفلاو تایدحتلا ىلع "ةنرملا نتسویھ" ةردابم زكرت

 ریثأت سایقل ىوتسملا ةعیفر فادھألا هذھ مادختسا متیسو .ةیجیتارتسالا هذھ يف ةحضوملا 18ـلا تایاغلا عم هاندأ 18ـلا فادھألا
 .ةددعتم سییاقم ربعً ابلاغ ،ةددعتم تاءارجإ ذیفنت لالخ نم فدھ لك قیقحت متیس ."ةنرملا نتسویھ"

 

 

 نتسویھ ناكس نم 500,000 نع لقی ال ام دیوزت
 .2025 ماع لولحب ةیزھاجلا لوح بیردتب

 

 –لداعتلا ةجردل – نوبركلا تاثاعبنا نم لیلقتلا
 .سیراب ةیقافتالً اقفو 2050 ماع لولحب

 يف نتسویھ بابشل ةیفیص ةفیظو فلأ 20 ضرع
2020. 

 ةیئیبلا ةیتحتلا ةینبللً ادیدجً اعورشم 100 لامكإ
 .2025 ماع لولحب فصاوعلا هایمل

 يف ةریطخ تاباصإ وأ ىلتق يأ عوقو مدع نامض
 .2030 ماع لولحب نتسویھ عراوش

 رمعلا طسوتم يف ةیفارغجلا تاتوافتلا ةلازإ
 .2050 ماع لولحب عقوتملا

 

 مسق لك ةرادإ يف ةنورملا لوح نیلوؤسم نییعت .2030 ماع لولحب يح ططخم 50 ریوطت
 .2020 ماع يف نتسویھ ةنیدم يف

 نییلحملا نینانفلا يف رالود نییالم 5 رامثتسا
 ءاحنأ عیمج يف ةنورملاب ةیعوت عیراشم ءاشنإل
 .2025 ماع لولحب ةنیدملا

 

 يف 2.0 ةقاطلل ةكرش 50 ناضتحا وأ بذج
 .2025 ماع لولحب ىربكلا نتسویھ

 ماع لولحب ةدیدج ةلیصأ ةرجش نویلم 4.6 عرز
2030. 

 ىلع ةردقلاب نتسویھ ناكس نم %100 دیوزت
 يف رتاوتلا ةیلاع ماع لقن تارایخ ىلإ لوصولا

 .2050 ماع لولحب لیم فصن نوضغ

 لك ربع لقألا ىلع دیدج لزنم 375,000 ءانب
 بیحرتلل 2050 ماع لولحب لخد ىوتسم
 .نتسویھ ةنیدم يف ددجلا نیمیقملاب

 ریغ ةیمیلقإلا يضارألا نم %24 ىلع ظافحلا
 .2040 ماع لولحب ةیعیبط تاحاسمك ةروطملا

 

 براسم نم نكسلل ةحلاصلا لكایھلا عیمج ةلازإ
 .2030 ماع لولحب تاناضیفلا

 راوزلاو نتسویھ ناكس نم %100 نأ نم دكأتلا
 قیقدلا ئراوطلا راذنإ ىلإ لوصولا ةیناكمإ مھیدل
 .2030 ماع لولحب يقیقحلا تقولا يف

 تاراسم نم لیم 500 نع لقی ال ام ءاشنإ
 ماع لولحب تاجاردلا تارممو يرجلا/يشملا

2025. 

 شاعنإلا عیراشم يف رالود رایلم 50 رامثتسا
 نم دیزت يتلا ةسیئرلا ثیدحتلاو فیفختلاو
 .2040 ماع لولحب ةنورملا
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2025. 

 شاعنإلا عیراشم يف رالود رایلم 50 رامثتسا
 نم دیزت يتلا ةسیئرلا ثیدحتلاو فیفختلاو
 .2040 ماع لولحب ةنورملا
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 نتسویھ
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 تاراسم نم لیم 500 نع لقی ال ام ءاشنإ
 ماع لولحب تاجاردلا تارممو يرجلا/يشملا

2025. 

 شاعنإلا عیراشم يف رالود رایلم 50 رامثتسا
 نم دیزت يتلا ةسیئرلا ثیدحتلاو فیفختلاو
 .2040 ماع لولحب ةنورملا
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109 مرنة هيوستن  مرنة هيوستن 

هدف اإلجراء الوصف التفاعل  الشؤون
المالي ة المقاييس الشراكات  السياسا

ت المدن الذكي ة

M

1
تأكد من حصول سكان هيوستن على المعلومات ال

والمهارات والقدرة على االستعداد ألي حالة
طوارئ.

M

2 لتكيف في مواجهة تغير تعبئة سكان هيوستن ل
المناخ.

M

3 دعم الشركات الصغيرة لتحمل أي فترات انقطاع
بشكل أفضل.

M

4 قيادة المجتمعية واالستضافة والمشاركة. تشجيع ال

M

5 تعظيم الوصول إلى الفرص االقتصادية واالزدهار
لجميع سكان هيوستن.

M

6
توفير الفرص لمزيد من سكان هيوستن لبدء
يها األعمال التجارية الصغيرة والمحافظة عل

وتنميتها.

M

7 تجهيز القوى العاملة في هيوستن وجميع الشباب
في هيوستن لوظائف المستقبل.

M

8 ا آمنة 100 % لجميع سكان هيوستن. جعل شوارعن

M

9 إيواء وإسكان أي ساكن محتاج من سكان هيوستن.

M

10 اقية للصحة العقلية لسكان هيوستن. ب رعاية است

M

11 إنشاء مدينة يمكن أن يزدهر فيها سكان هيوستن
من مختلف األعمار واحتياجات الوصول.

M

12 دعم اإلنصاف في األحياء من خالل التخطيط
والبرامج المجتمعية.

M

13 تسريع االستثمارات في اإلسكان الشامل وتطوير
األحياء.

M

14 بناء التماسك ية ل ثقافة المحل االستثمار في الفنون وال
المجتمعي واالحتفال بهوية الجوار.

M

15 ثقافة إلشراك سكان االستفادة من الفنون وال
هيوستن بشكل خالق في الوعي بالمخاطر.

M

16 جعل أحياء هيوستن أكثر خضرة وبرودة لمكافحة
الحرارة الشديدة.

M

17 لتكون بمثابة محاور مرونة " LILY PADS " تطوير
للحي.

M

18 تأكد من أن لدى جميع األحياء إمكانية الوصول ال
ية الجودة. إلى الحدائق والطبيعة عال

M

19 زيادة الوصول المنصف إلى طعام عالي الجودة
لتعزيز مكانة هيوستن كعاصمة للطهي.

هدف اإلجراء الوصف التفاعل  الشؤون
المالي ة

المقاييس الشراكات  السياسا
ت

المدن الذكي ة

M

20 بيئي في مجتمعاتنا والتخفيف من م ال منع آثار الظل
آثارها والتعافي منها.

M 21 إنشاء دراسة إسكان شاملة على مستوى المدينة مع
توصيات خاصة بكل حي.

M 22 تعزيز الحاجة إلى منازل آمنة ومأمونة وبأسعار
نقل لجميع سكان هيوستن. معقولة ووصول وسائل ال

M

23 االستثمار في التطوير المتجه نحو زيادة النقل
الجماعي ومسارات السير/الدراجات الهوائية.

M

24 حماية األحياء وتقويتها من خالل تطوير الوسائل
الكفيلة بذلك.

M

25 لماء. إفساح المجال ل

M

26 تنظيف المجاري والممرات المائية في هيوستن.

M

27 تطوير البحث والتكنولوجيا لتحسين إدارة المياه.

M

28 النظر إلى السهول الفيضية والطبيعية على أنها
جزء ال يتجزأ من الطبيعة الحضرية في هيوستن.

M

29
نا للحصول على زيادة الوصول إلى الضفاف لدي

الفوائد الترفيهية والصحية، وباقي الفوائد المجتمعية
األخرى.

M

30 تنمية االقتصادية على طول تشجيع النمو الشامل وال
ممرات الضفاف.

M

31 اعتماد وتنفيذ أهداف وإجراءات خطة العمل المتعلقة
بالمناخ.

M

32 تأثيرات المناخ لجعل سياسات وبرامج إجراء تقييم ل
المدينة مستنيرة.

M

33 ا المائية بشكل شامل لتكون جاهزة إدارة مواردن
لمناخ. ل

M

34 اه العواصف في بيئة هيوستن بنية التحتية لمي دمج ال
المدنية.

M

35 بناء طرق مرنة. تنفيذ تطوير الشوارع ل

M

36 بناء. تطوير وتحديث قوانين ومعايير ال

M

37 تطوير وتحديث اإلدارة المتكاملة لتعافي الموارد في
هيوستن.

M

38 بنية انة ال تطوير وتحسين الشراكات التي تخلق صي
التحتية وتحفزها.

مصفوفة التنفيذ



مرنة12 هيوستن  مرنة هيوستن 

هدف اإلجراء الوصف التفاعل  الشؤون
المالي ة المقاييس الشراكات  السياسا

ت المدن الذكي ة

M

39 تعزيز اإلنصاف من خالل السياسات والبرامج على
مستوى المدينة.

M

40 الوصول إلى جميع سكان هيوستن من خالل
نِصفة. ُم المشاركة المجتمعية ال

M

41 جعل المرونة جزءاً دائماً من أنظمة هيوستن
وخدماتها.

M

42
 إعطاء األولوية للمرونة في ميزانيات المدينة

والمشتريات
وتحسينات رأس المال.

M

43 االستفادة من استثمارات المدن الذكية لمواجهة أهم
ا. ن دي تحديات المرونة ل

M

44 بيانات المفتوحة. المتابعة في سياسات ال

M

45 قيادة االبتكار االستفادة من دور هيوستن كعاصمة الطاقة ل
في التحول العالمي للطاقة.

M

46 ناشئة والربط فيما بينها قائمة وال احتضان الصناعات ال
ودعمها.

M

47 عقد شراكة مع المؤسسات الراسخة لزيادة االبتكار المرن
الذي يقوي المنطقة ويحميها.

M

48 يميين لالستثمار في شبكة تنقل العمل مع الشركاء اإلقل
متكاملة.

M

49 تحسين اتصاالت الميل األول واألخير.

M

50 تنقل التي تمكين سكان هيوستن من اتخاذ خيارات ال
تحسن الرفاهية وتقلل من تكلفة المعيشة.

M

51 لتخفيف الحفاظ على األراضي اإلقليمية غير المطورة ل
بيئية، والترفيه. من الفيضانات، والصحة ال

M

52
 تطوير إستراتيجيات طويلة المدى مع شركاء

بناء المقاطعة ل
مرونة المناطق خارج نطاق هيوستن.

M

53 تعزيز التأهب اإلقليمي.
M

54 زيادة حماية األصول الرقمية الهامة من الهجمات
السيبرانية.

M

55  تحسين االستجابة للطوارئ وتنسيق التعافي بعد.
الكوارث

M

56 يمية الهامة. بنية التحتية اإلقل تطوير كتالوج ال
M

57  تحصين شريان الحياة وسالسل التوريد في.
هيوستن

M

58 االستفادة من جهود التعافي من الكوارث لتسريع تنفيذ
تدابير المرونة.

هدف اإلجراء الوصف التفاعل  الشؤون
المالي ة المقاييس الشراكات  السياسا

ت المدن الذكي ة

M

59 ية المخططة ل يمية التحوي االستفادة من المشاريع اإلقل
والمقترحة لتعظيم فوائد المرونة.

M

60 قانونية والتشريعية التي تعوق بناء معالجة الحواجز ال
يين والفدراليين. يين والدول المرونة مع الشركاء المحل

M

61 تحديث خطة هيوستن لدمج أهداف المرونة.
M

62 بناء المرونة. ا ل يا وعالمي يادة وشريك محل ق

مصفوفة التنفيذ


