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ي الجلسة االفتتاحية 
حة ف  ية كلمة اإلسكوا المقتر وع بناء المرونة االقتصادية الحض   لمشر

ي المنطقة العربية
 ودور المدن الذكية المستدامة والحلول الرقمية الذكية ف 

 21/04/2022بتاري    خ  

 

   صباح الخي، 

نامج األمم المتحدة  ، مدير المكتب اإلقليمي لير يةسعادة الدكتور عرفان علي  ،UN- HABITATللمستوطنات البشر

اء التنمية المستدامة و  الحكومات الوطنية والمحلية من الحضور الكريمالسيدات والسادة  اء  وممثلو خير ي والخير
المجتمع المدن 

ي   أصحاب المصلحة المعنيي    وكافة القطاع الخاصممثلو الفنيي   األكاديميي   و   أنحاء المنطقةمختلف  منبالتخطيط الحض 
 .العربية

 .الندوةأحييكم جميعا وأشكركم عل اهتمامكم وحضوركم لهذه 

ي أن أكون بينكم اليوم ممثل
ي  ةيسعدن  الستكشاف دور  ،(ESCWA) آسياللجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرنر

ي المنطقة 
ية ف  ي تحقيق المرونة الحض 

مخرجات  استعراض، وكذلك العربيةالمدن الذكية المستدامة والحلول الرقمية الذكية ف 
وعال ية أثناء وبعد  العالمي  مشر ي المنطقة ب قامت االسكوا" والذي .19-كوفيدجائحة  "بناء المرونة االقتصادية الحض 

تنفيذه ف 
يةمع برنامج األ العربية بالتعاون   .)الموئل( مم المتحدة للمستوطنات البشر

ي هذه الندوة ضمن الجهود الرامية اىل رفع كفاءة إدارات المدن لتمكينها من 
ي تقديم الخدمات وتأن 

 لساكنيها القيام بدورها ف 
ي تحقيق التنمية المستدامة. 

ي ذات الوقت ف 
 والمساهمة ف 

  ي
ا ف  ً ي المدن ها من نصف سكان أكير ث يعيش اليوم يح العالم،إن المنطقة العربية لهي من أكير المناطق تحض 

 ،ف 
وري جدا تكريس جل . 2050% بحلول  70ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة اىل حواىلي  لذا فانه من الض 

ي المدن العربية رونةتطبيق مبادئ االستدامة والمفهم و االهتمام ل
، حت  تصبح هذه المدن قابلة للحياة وتحمي ف 

ية والمرونة االقتصادية هي مفاهيم حديثة . وبالرغم من ان مفهوم المرونقادمةال لألجيالمواردها  ، نسبيا ة الحض 
ي صميم ترك ا اال انه

ي ف 
ية الجديدة 2030 خطة التنمية المستدامة لعام ي   تأن   .وكذلك الخطة الحض 

ي معظم انحاء العالم،  19وقد جاءت جائحة الكوفيد 
وقد ظهر وبشكل واظهرت مدى هشاشة األنظمة المعمول فيها حاليا ف 

ية المبنية وتوفي   هشاشة، وكذلكواضح ان الفئات الهشة والمهمشة أصبحت اكير  برز بشكل واضح اهمية البيئة الحض 
ي المدينة.  ،األماكن العامةتوفر السكن الالئق والمناسب و 

 عل نوعية حياة االنسان ف 

 ي العدد الكبي  من الوفيات والضغط عل  صحية، تسببتلم تكن مجرد أزمة  19جائحة الكوفيد  حيث ان
ف 

ي البلدان، اال انها أيضا 
ي ف  ي  أزمة اجتماعية واقتصادية كشفت عنالقطاع الطتر

ة ف  مواطن ضعف خطي 
ي المنطقة 

ي ذلك ف 
ي جميع أنحاء العالم، بما ف 

إن تأثي  الجائحة  العربية. المؤسسات والمجتمعات واالقتصادات ف 
ي المنطقة 

ةمارست عمليات اإلغالق الواسعة النطاق ضغوطا  قد متعدد األبعاد. و و لهعل التنمية ف  عل  كبي 
ي عام فاالقتصادات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية. 

ي  4.3، انكمش االقتصاد العالمي بنسبة 2020ف 
ف 

ي المنطقة العربية المائة، واالقتصاد 
ي المائة.  4.8بنسبة  ف 

ي ، ف  اتخذت خالل الجائحة عل وقد أثرت التدابي  الت 
ي ناتجها المحلي اإلجماىلي 

اإليرادات  و ، الوضع االقتصادي والماىلي للبلدان العربية وأدت إىل انخفاض هائل ف 
يبية الضوء بوضوح عل الحاجة إىل الجائحة سلطت  ن اىل حدود غي  مسبوقة. وقد مستويات الدي وارتفاع الض 

ية، ألن المدن هي مراكز رئيسية للنشاط االقتصاديالمرونة االقتصادية، وال سيما المرونة    .االقتصادية الحض 



2 

 

ي التعليمضمان المتعلقة باألخرى باإلضافة اىل التحديات هذا 
اغالق المدارس والتحول اىل التعليم  مثل حق األطفال ف 

نت  ي وعدم توفر االني 
ون  ة من و االلكي  تمكن يلم  يهدد مستقبل جيال كامال  األطفال، االمر الذيأجهزة الكمبيوتر لدى فئة كبي 

 من الحصول عل التعليم بشكل الئق . خالل الجائحة 

وع  لذا فقد قامت االسكوا بالتعاون مع ال ية بناء موئل بتنفيذ مشر ،  19الكوفيد جائحة بعد خالل و المرونة االقتصادية الحض 
ي بشكل افضل 

ي ذات الوقت ، من اجل مساعدة المدن عل التعاف 
ية لضمان ان تتمكن من وف  بناء المرونة االقتصادية الحض 

ي المستقبل . 
ي حال حدوثها ف 

 مواجهة االزمات و الكوارث ف 

  ي  يتم تنفيذحيث
وع ف  ي المنطقة العربية، لكل منها تجربتها الخاصة،  عالمية،مدينة  16هذا المشر

ثالث منها ف 
ية والحوكمة االقتصا ي تعتمد عل نظام الحوكمة الحض  ليات الحوار بي   هذه األنظمة ومدى آدية ومستويات و الت 

وع  لية لقياس أداء المدينة خالل الجائحة ومدى قدرة آتطبيق تطوير و فعاليتها، حيث تم من خالل هذا المشر
لمساعدة المدن عل فهم نقاط القوة  وذلكأنظمتها عل العمل بفعالية تحت الظروف الطارئة وغي  االعتيادية، 

ي ت
 .رتيباتها المؤسسية والتشغيليةوالضعف ف 

  اء وأصحاب المصلحة ي فوبعد التقييم والتشاور مع الخير
كز تتر الخاصة بكل مدينة قد تم اعداد خطط التعاف 

ي تم وضعها لمستقبل المدينة كة الت  ي عل عدد من المحاور الرئيسةعل الرؤيا المشي 
 ، وقد ركزت خطط التعاف 

ورية لبناء المرونة االقتصادية، ومن أهمها:   والض 

o  تنوي    ع االقتصاد المحلي من خالل إعادة تقييم نقاط القوة والنجاحات الفريدة للمدن واستكشاف
ي قد تكون غي  مستخدمة.   القطاعات الت 

o  .اتيجيات لإلصالحات التعليمية والتدريبية لتحسي   مهارات وإنتاجية القوى العاملة  تصميم اسي 

o  ي عمليات الحوكمة االقتصادية
ي والقطاع الخاص والمشاركة العامة ف 

تعزيز دور منظمات المجتمع المدن 
 وتطوير السياسات االقتصادية واالجتماعية. 

o  اكات مع القطاع الخاص تشجيع الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات تمويل البنية التحتية من خالل الشر
  زيادة إيراداتها الذاتيةيات وتعزيز قدرتها عل وتطوير المحفظة االستثمارية للبلد

o  . ي مفاهيم االقتصاد األخض  ي عل تحسي   مرونة المدينة واستدامتها وتبت  اتيجر كي   بشكل اسي   الي 

ي المنطقة العربية من اجل االستفادة نتائج اهم إىل مشاركة تهدف وندوتنا اليوم 
وع ف  ات عل  وتعميمهذا المشر هذه الخير

ية  اإلدارات المحليةتعزيز قدرات المدن األخرى، و  الحلول وكيفية توظيف والوطنية عل مفهوم المرونة االقتصادية الحض 
ية.  الرقمية الذكية  لتعزيز المرونة الحض 

ي النهاية 
 .االستفادة مما سيتم عرضه اليومأشكركم عل مشاركتكم وأتمت  لكم ف 


