
 

 

 

 بيان صحفي

 

 (COVID-19)ة فيروس كورونا قيمة الخدمات العامة لالستجابة ألزم عرضونستي القادة المحليون واإلقليميون

 

#BeyondTheOutbreak ()ما بعد تفشي الوباء  

 ،2020مارس  26 - كينيا ،إسبانيا ونيروبي، برشلونة

 

المجتمع المدني واألمم المتحدة لتبادل  ممثلي ممثالً للحكومات والشركاء المحليين واإلقليميين عبر اإلنترنت مع 20اجتمع أكثر من  

 COVID19ء الخبرات بشأن االستجابة لوبا

 (UN-Habitat) موئل األمم المتحدةالمدير التنفيذي ل، باإلضافة إلى  UCLG يرأس منظمةتضمن المشاركون عمدة الحسيمة الذي 

و  وممثلين من قوانغتشو وبوينس آيرس ومونتفيديو وشيان وديربان ومبيدوسا وطهران ،ونواب العمد من برشلونة وروما ومدريد

 .، والمقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في السكن الالئقبوغوتا

وموئل األمم  Metropolis و UCLG المباشر التي تم تنظيمها بشكل مشترك من قبلسلسلة التعلم لكان االجتماع االفتراضي إطالق 

هذا  مواجهة لتسهيل تبادل األفكار والخبرات بين الحكومات المحلية واإلقليمية حول دورها الحاسم في (UN-Habitat)المتحدة 

 .الوضع غير المسبوق

مشارك، األدوار المتعددة التي ال غنى عنها التي تقوم بها  100أكثر من  عرضت جلسة التعلم المباشر عبر اإلنترنت، والتي اجتذبت

الحكومات المحلية واإلقليمية والموظفون العموميون ومسؤولو الصحة في ضمان تقديم الخدمات بشكل عادل وضمان احترام حقوق 

 .إلى الحقائق واالحتياجات والحلول المحلية الجميع خالل األزمة. وأكد المتحدثون أن االستجابة العالمية للوباء يجب أن تستند

إميليا سايز، التي أدارت االجتماع، أنه مع أمر ماليين األشخاص بالبقاء في منازلهم في جميع أنحاء  UCLG صرحت األمينة العامة لـ

لمجتمع بحاجة إلى النظر الخدمات الصحية. وشددت على أن ا وخاصةن تقديم الخدمات العامة اضملالحكومات المحلية  تعملالعالم، 

ً  القطاع العامإلى المستقبل ومناقشة كيفية "حماية موظفي   ."لضمان التماسك في المستقبل واألكثر ضعفا

 

محمد بودرة، والمديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة، ميمونة محمد السيد وعمدة الحسيمة )المغرب(،  UCLG افتتح االجتماع رئيس

 .بعمل الحكومات المحلية واإلقليمية وشددا على أهمية تقديم الخدمات المحلية خالل تفشي المرض العالمي شريف. وأشاد كالهما

المدير التنفيذي لموئل  صرحتالحكومات المحلية للمدن والمناطق هي األقرب إلى المجتمعات. صمودهم هو قوتنا ومصدر إلهامنا. "

 ."عالقة الخاصة وأعتقد أننا نستطيع معًا اكتشاف الحلول التي نحتاجهااألمم المتحدة: "نحن بحاجة للبناء على هذه ال

 

نراه  وهذا ما، ةكموالحم ستغير السلطات المحلية واإلقليمية نظ" :(UCLG) وأضاف رئيس منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية

 ."حولها ميهفي خط المواجهة، يتصدون لألزمة ويتواصلون مع مواطن أنهميوًما بعد يوم، حيث 

دعا المشاركون جميع واتفق القادة المحليون واإلقليميون على وضع احتياجات المواطنين ومرونة المجتمعات في صميم أعمالهم. 

 .واستخدام الدروس المستفادة لخلق عالم أكثر مرونة ،، ومعالجة تأثيرهCOVID-19 مستويات المجتمع للعمل معًا لمنع انتشار

 

أظهر الوباء أنه يمكن معالجة أزمة اإلسكان ، "قرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن الالئقة، م  وقالت ليالني فرح

 ."العالمية

قادرون على توفير  كما أصبحنامأوى،  بالفجأة أصبحت الحكومات قادرة على إيجاد أماكن ومساحات لألشخاص الذين يعيشون " 

 " .القسري خالءاإلمليات لعنقول ال  كما استطعنا أنتقليل مدفوعات الرهن العقاري. وتخفيضات  تقديمالمياه والصرف الصحي، و

على اإلنترنت للمدن لتبادل نصة قدم أوكتافي دي ال فارغا، األمين العام لمتروبوليس، منصة المدن من أجل الصحة العالمية، كم

 .على االنفتاح والشكل التعاوني للمبادرة المعارف والخبرات لألزمات المستقبلية. وتم تسليط الضوء

 

 



 

 

 

 

 

ستستمر اجتماعات التعلم المباشر مبدئيًا بجلسات أسبوعية يوم األربعاء خالل األزمة. في الشهر األول، سيتم تغطية القضايا الرئيسية 

الحالية، حيث تبحث المدن حول العالم مثل اإلسكان في األزمات، والتنقل، والوصول إلى التكنولوجيا في تقديم الخدمات خالل األزمة 

 .بالفعل في كيفية التغلب على التحديات بجيل جديد من الحلول

 

  (UCLG)منظمة المدن المتحدة واإلدارات المحلية حول

 UCLG  مثل . يةالعالمي الساحةهي المنظمة العالمية للحكومات المحلية واإلقليمية وجمعياتها التي تمثل وتدافع عن مصالحها على

مناطق: أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأوراسيا الفي المائة من سكان العالم، ويتواجدون في جميع  70 المنظمة  أعضاء

في سبعة أقسام قارية وقسم حضاري والمنتدى اإلقليمي. تغطي  ممثلة -والشرق األوسط وغرب آسيا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشمالية 

 140جمعية حكومية محلية وإقليمية موجودة في  175مدينة ومنطقة ومدينة حضرية وأكثر من  240.000ثر من هذه الشبكة أك

الديمقراطية المحلية، وتغير المناخ وحماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،  :من بين المجاالت الرئيسية UCLG دولة. تشمل

د من لمزيل  uclg_orgواتبع www.uclg.org لوماسية المدينة لبناء السالم. قم بزيارةوالتمويل المحلي، والتنمية الحضرية، ودب

 .المعلومات

 

 

  (UN-Habitat)  ة للمستوطنات البشريةاألمم المتحد برنامجحول 

دولة  90موئل األمم المتحدة هو وكالة تابعة لألمم المتحدة تركز على مدننا وبلداتنا ومجتمعاتنا. يعمل موئل األمم المتحدة في أكثر من 

المدن والمستوطنات البشرية من أجل مستقبل حضري أفضل. من خالل العمل مع الحكومات والشركاء المحليين، تجمع  سكانلدعم 

 2030العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول مستهدفة في الوقت المناسب. تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام  مشاريعه بين الخبرة

لجعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. قم بزيارة  - SDG 11 وهو الهدف الحادي عشر، هدفًا مخصًصا بشأن المدن،

www.unhabitat.org متابعة  وunhabitat  لمعلومات.لمزيد من ا 

 يمكنكم التوصل مع:لمزيد من التفاصيل 

 اليخاندرا ساالس

 العالمية، برشلونة UCLGأمانة 

a.salas@uclg.org  

 

 سوزانا برايس

 رئيس االتصاالت، موئل األمم المتحدة

e@un.orgsusannah.pric  254 722 719867 :Tel  

 

mailto:a.salas@uclg.org
mailto:susannah.price@un.org

