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  19-مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث: سلسلة حلقات دراسية شبكية عن جائحة كوفيد  –املكتب اإلقليمي للدول العربية 

 

 

 

: التأهب للكوارث واالستجابة 19-العربية وجائحة كوفيد املدن " حول موضوعحلقة دراسية شبكية 

   لحاالت الطوارئ"

توقيت القاهرة( ب)     00:11الساعة   – 2020تموز/يوليو  27 
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 : التأهب للكوارث واالستجابة لحاالت الطوارئ"19-العربية وجائحة كوفيد  املدن" 

  اهرة ا بتوقيت القصباح   11:00د الساعة نع  يوليو /ز تمو  27 في ثنين نهار اإل –حلقة دراسية شبكية 

 : الهدف 

الد  الشبكية في مناقشة  الدراسية  الرئيس ي من هذه الحلقة  س املستفادة من عملية االستجابة لجائحة  و ر يكمن الهدف 

  تدابير بين املدن من خالل التبادل بين الحكومات املحلية بشأن  الخبرات  تبادل  من قبل املدن العربية وفي تيسير    19-كوفيد

وسوف تناقش هذه الحلقة الدراسية    تكون حساسة لألخطار البيولوجية. لحاالت الطوارئ التي  الفعالة  التأهب واالستجابة  

الجائحة،   لهذه  االجتماعية واالقتصادية  اآلثار  اإلنالشبكية  والسريعةوتدابير  السياق  املحددة حسب  تتخذها    قاذ  التي 

لل القابلة  السكانية  الفئات  لحماية  و املدن  التدابير  ستدامة  ال تضرر  هذه  استعمال  وكيفية  األساسية،  الخدمات  تقديم 

 للمساعدة في إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز قدرة املدن على الصمود على املدى البعيد.   

 : عامة نبذة

الفي الخطوط األمامية    لطاملا  كانت الحكومات املحلية الطوارئ  الستجابة  عملية  أخطار طبيعية  التي تتراوح بين  لحاالت 

وتتفاوت مستويات التأهب  والتي تضفي عبًئا إضافًيا على األنظمة.  الحالية    19-وأحدثها جائحة كوفيدوأخطار بشرية املنشأ  

تويات  ومس العوامل املحددة حسب السياق مثل الكثافة السكانية، واملوقع الجغرافي،  بين مكان وآخر تبًعا لسلسلة من  

  يرجح أن تكون الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسكان.  باإلضافة إلى  التعّرض لألخطار الطبيعية السريعة الظهور  

إلى  تلك  و   العشوائية  واملستوطنات   الحضرية  اطقاملن  في  العالية  السكانية  الكثافة  ذات  املدن   تفتقر  التحتية  التي  البنى 

ا والدامجة واألكثر  ارنة باملدن الحسنة التجهيز  أكثر قابلية للتضرر من الكوارث مق   ، الكافية واملخطط لها
ً
واألقل اكتظاظ

 استدامة.    

  على   لتهديداته  والتصدي  الفيروس  الحتواء  حينه  في  إجراءات  العربية  املنطقة  في  واملحلية  الوطنية  الحكومات   اتخذتوقد  

  لتغير   باريس   واتفاقية   ،2030  لعام  املستدامة   التنمية   خطةكل من    تعترفو .  واالجتماعية  االقتصاديةو   الصحية   أنظمتها 

  الحكومات   تتخذها  التي  اإلجراءات  بأهمية  الجديدة  الحضرية  واألجندة  ،الكوارث  مخاطر  من  للحد   ندايس  وإطار  ،املناخ

  خطط  تنفيذ  خالل  من  إال   ذلك  تحقيق  يمكن  وال.  ومستدامة  وصامدة  وآمنة  دامجة  بشرية  مستوطنات  إلنشاء  املحلية

تحقيق   متكاملة   الكوارث   مخاطر  وإدارة   ، معها  والتكيف   املناخ   تغير   آثار  من   والتخفيف  املوارد،   وكفاءة  ،الدمج  بهدف 

  .ندايس  إطار  مع يتماش ى  بما  الشاملة

  من   األمراض   انتقال   من   الحد   على  بعملها 19-جائحة كوفيدلـ  االستجابة  من  املبكرة   املرحلة  خالل  املدن   دور   امتاز   ،عاملًيا

  االجتماعية   الخصائص   في  الواسع   التنوع  إلى  ولكن نظًرا .  الصلة  ذات  األخرى   االحتواء  وتدابير   الجسدي   التباعد   تنفيذ   خالل

.  والنجاح  القدرة  درجات  في  اختلف  قد   هذه  االستجابة  تدابير  تنفيذ   فإن   للمدن،   والجغرافية  والديمغرافية  واالقتصادية 

  عدد يتزايد ، إذالجسديتدابير التباعد   تنفيذ على عبًئا العربية  املدن بعض في السكانية الكثافة  شكلت املثال،  سبيل على

. 2050  سنة  بحلول   يتضاعف  أن  ويتوقع  ،1970  عام  منذ  حجمه  أضعاف  أربعة  من  أكثر  إلى  ويصل  باستمرار  العرب  السكان

كوفيد ير  تأث  إن للتضرر   السكان  على19-جائحة  أن    متناسب  غير   القابلين  سيما    ، والفقراء  ،والالجئين  املهاجرينال 

  ، الخاصة  االحتياجات  ذوى   شخاص األو ،  األطفالو   ،نساءوال   ،العشوائية  املستوطناتو   ،السن  كبارو   ، مأوى   بال  شخاصواأل
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من    ،بالتالي  األزمة،  هذه  خالل  متنوعة  ملخاطر  التعرض  من  عال    مستوى جميًعا  يواجهون    اجتماعًيا  املهمشة  الفئاتو 

  .والتعافي  االستجابة مرحلتي  خالل لدعمها  الوقائية  التدابير  وتكييف القابلة للتضرر  الفئات  تلك تحديد األهمية بمكان

بشأن  القضايا  ومن أهداف التحالف القائم على    لصمود  احملة جعل املدن قادرة على  بناًء على الدروس املستفادة من  

املمارسات الفضلى لتقديم  حلقة دراسية شبكية عن  ، يقوم هذا التحالف بتحضير  في املنطقة العربية   i(U-IBC)التحّضر  

    . 19-ملواجهة جائحة كوفيدالتي تعتبر في الخطوط األمامية دعمه إلى املدن  

 أهداف الحلقة الدراسية الشبكية:  

   ؛ 19-لجائحة كوفيد  الفورية  ستجابةاال   في  العربية  املنطقة   في  املحلية  والحكومات  املدن  دور   عن  عامة   ملحة  تقديم •

  السكانية  الفئات  على  التركيز  معتفش ي الجائحة    أعقاب  في  املنطقة   مدن   تواجهها  التي  املختلفة   التحديات  مناقشة •

 ؛القابلة للتضرر 

 ؛ القابلة للتضرر   الفئات  مختلف حتياجاتا املكّيفة وفق    االستجابة لجهود البارزة  النقاط مشاركة  •

 ؛ الجائحة تسببها التي واالقتصادية  واالجتماعية الصحية  للمخاطر  املبتكرة والحلول الفضلى  املمارسات  تبادل •

   أكثر   مجتمعات  إلى   املنطقة   انتقال  تدعم  أن 19-لجائحة كوفيد  الفورية  لالستجابة   يمكن   كيف   دراسة •
ً
  شموال

 .على الصمود قدرة وأكثر

 

 اإلنكليزية /العربية/ الفرنسية    اللغات:

 https://undrr.zoom.us/s/93779147451?pwd=aTQzWldjcUVLUnlnSEVCeTJiRWs3UT09    التسجيل:

 

 

 

 

 

 

 

 
iتأسيس االقتصادية    هيئات  9بعضوية    2020  سنةفي    U-IBC  تحالف  تم  املتحدة  األمم  لجنة  املتحدة،  األمم  موئل  للبيئة،  املتحدة  األمم  )برنامج  املتحدة  لألمم  تابعة 

مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع، برنامج  ،، منظمة الصحة العاملية، املنظمة الدولية للهجرةمن مخاطر الكوارث مكتب األمم املتحدة للحدواالجتماعية لغرب آسيا، 

ف بهد   ينوفعال  فني متسقينتعزيز التعاون اإلقليمي وتوفير توجيه معياري ودعم  اآليلة إلى  مم املتحدة  اإلصالح العاملية لأل ألغذية العاملي، اليونسكو( استجابة ملبادرات  ا

   ر املستدام في البلدان العربية.تعزيز التحضّ 

https://undrr.zoom.us/s/93779147451?pwd=aTQzWldjcUVLUnlnSEVCeTJiRWs3UT09

