
 

 
 
 
 

 السابعةالجلسة المتخصصة 
 

ية ي مواجهة جائحة كورونا   بناء المرونة الحضر
ر
ي  والتغي  ف

 من خالل حلول مبتكرة المناخر

وت   13: 15 الساعة إىل 11: 45 الساعةمن ، 2022آذار/مارس  17 الخميس  بتوقيت بي 
 

 والهدف من الجلسة معلومات أساسية

ي جميع أنحاء العالم بؤرة انتشار جائحة    تعد 
فيها ما يقدر   يتمركز ، حيث  كورونا المدن ف 

الحاالت    90بنحو   من  خسائر    المؤكدة،٪  مع  مباشر  بشكل  المدن  تتعامل  وبالتالي 
الخطير   االجتماعي واالقتصادي  والتأثير  تواجه  للجائحةاألرواح  ي 

الت  المدن  رت  . تض 

 طواجهت ضغو حيث    خاص،فجوات وتحديات بشكل  
 
ايدة بفعل تناقص اإليرادات    ا مي  

المحلية،  الحوكمة  وهياكل  أنظمة  ضعف  المالية،  الرقمي    ضعف والموارد  الوصول 
نقص   أو  التجهير   سوء  األمامية،    العاملةالصحية    الكوادر واالتصال،  الخطوط  ي 

ف 
 البنية التحتية والسكن غير الالئق.  وضعف

 
الرغم من   السلبيةعىل  ا    اآلثار  توفر فرص  المدن  المدمرة، فإن  الضعف  نقاط  وظهور 

 واستجابات مبتكرة مستمرة لمواجهة الضغوط وتعزيز القدرة عىل التكيف والمرونة. 
ية   ي البلدان العربية عىل بناء المرونة الحض 

تعمل الحكومات والمجتمعات المحلية ف 
ي كأحد أعمدة  

تسلط هذه الجلسة    ومواجهة التهديدات المناخية.   الجائحةمن    التعاف 
حيث   المرونة  لبناء  المدينة  مستوى  عىل  المبتكرة  الحلول  عىل    أرب  عقدم  تالضوء 

العربية   المدن  ي 
ف  ناجحة  متنوعة    ضمناستجابات  وأنماط  وسياقات   منتحديات 
الدخل   ورصاع    -مستويات  ومتوسطة  عىل    -عالية  قادرة  مدن  وبناء  ي 

التعاف  لدعم 
عىل   كير  

الي  خالل  من  البنية   أرب  عالصمود  المياه،  إدارة  المناخ،  تحديات  مجاالت: 
 الصحية.  واإلدارة التحتية 

 
حلول مبتكرة من مدن مختلفة يمكن أن تكون    اظهار الهدف الرئيسي للجلسة هو    إن

قابلة للتطوير والتكرار وتعتمدها الحكومات والمجتمعات إلعادة البناء بشكل أفضل  
ي من آثار الوباء وتغير ا 

 لمناخ. والتعاف 

 األسئلة المطروحة  

ية المتكاملة؟ .1  ما هي ركائز ابتكارات المرونة الحض 

ي أت  بها .2
 من جائحة ما هي فرص االبتكار الت 

ً
 كورونا وأزمات المناخ؟  كال

ي واجهتها أثناء التنفيذ؟ كيف يمكن سد هذه الثغرات؟ .3
 ما الثغرات الناشئة الت 

إل   .4 تقديمها  يمكن  ي 
الت  التوصيات  هي  والحكومات  ما  المدن  مجالس 

 والمجتمعات؟ 

 ميّسر النقاش   

وحدة التخطيط    رئيس ،  ايىلي منصور  السيد  •
ي،   والتصميم  المتحدة    الحض  األمم  برنامج 

ية   . اللبنانية   الجمهورية ،  للمستوطنات البشر

 مالحظات افتتاحية   

المؤقت للمركز    المدير،  مديب رياض  السيد   •
والتنمية  العالمي   واالبتكار  للتكنولوجيا 

المتحدة   األمم  نامج  لير التابع  المستدامة 
ي ) 
برنامج األمم المتحدة  ،  ( GC-TISDاإلنمات 
ي 
 . سنغافورة  جمهورية  ، اإلنمات 

ي حلقات النقاش    
ر
 المشاركون ف

ي   رازا   الدكتور  •
التنفيذي    ، صديق  الرئيس 

والمدير   العربية  الصحية  الرعاية  لمجموعة 
الخيمة   التنفيذي  ا لمستشق  رأس    المارات ، 
 . المتحدة   العربية 

أحمد  سيد ال  • الدين عجب سلفاب  ،  صالح 
قاش كسال، وحدة   نهر  تدريب  مدير وحدة 

 . السودان   جمهورية ،  تدريب نهر قاش كسال 

  وزارة ،  المناخ تغير    ، مدير شقارينبالل    السيد  •
   الهاشمية   األردنية   المملكة ،  البيئة 

ي  ، بركات   ة مرو   نسة اال  •
استشاري متخصص ف 

والتطوير   ، التخطيط  ي
مكتب    العمرات 

 العربية   مض   جمهورية   القاهرة،   - اليونسكو  

ي ستنظم هذه الجلسة بشكل 
اضر َبث عير منصة  و افير

ُ
ست

بإمكان    .الرابط هذا عبر  تسجيلال الرجاء لالنضمام زووم. 
ي المنتدى بشكل حضوري متابعة مجريات هذا  

ر
ر ف المشاركي 

ي قاعة االجتماعات رقم 
ر
 الثالث(.  )الطابق 300Aاالجتماع ف

 
   

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_OLCNmhYVRVemfSnZBq7A4g

