بيان صحفي
تقرير موئل األمم المتحدة الجديد يدعو إلى أن تقود مدن ما بعد كوفيد  19-الطريق نحو مستقبل أكثر إنصافا
واخضرارا وصحة للجميع
نيروبي 30 ،مارس  - 2021التقرير الجديد لموئل األمم المتحدة  -المدن واألوبئة :نحو مستقبل أكثر عد ً
ال واخضرار ًا وصحة -
يوضح كيف يمكن للمدن أن تقلل من تأثير األوبئة في المستقبل وأن تصبح أكثر إنصافًا وصحة وصديقة للبيئة.
كانت المناطق الحضرية في طليعة أزمة كوفيد ،19حيث تم تسجيل  95في المائة من جميع الحاالت في المدن في األشهر
األولى .واجهت المناطق الحضرية أزمة صحية عامة سريعة التغير ،إلى جانب تحديات النقل العام اآلمن ،وزيادة االحتياجات من
المياه والصرف الصحي ،واستخدام األماكن العامة والعواقب االقتصادية لعمليات اإلغالق.
على الرغم من هذه الضغوط ،استجابت العديد من الحكومات المحلية وقادة المجتمع بسرعة وفعالية لمنع انتشار الوباء والتخفيف
من آثاره ،واتخاذ الخطوات األولى نحو التعافي السريع.
استنادًا إلى توثيق أكثر من  1700مدينة وتحليل السياسات ،يقدم تقرير موئل األمم المتحدة أدلة تجريبية على حالة المدن
وتوصيات التخاذ إجراءات من أجل التعافي المستدام.
يجب على القادة والمخططين الحضريين إعادة التفكير في كيفية تحرك الناس بين المدن وداخلها ،باستخدام الدروس المستفادة من
كوفيد ،19وفقًا لتقرير موئ ل األمم المتحدة .كانت أنماط عدم المساواة ،التي تتميز بعدم الوصول إلى الخدمات األساسية والفقر
والظروف المعيشية المزدحمة ،من العوامل الرئيسية المزعزعة لالستقرار في زيادة حجم وتأثير كوفيد.19
تتضمن توصيات تقرير موئل األمم المتحدة زيادة التركيز على المستوى المحلي لتخطيط األحياء والمجتمعات متعددة الوظائف
والشاملة .يستكشف التقرير كيف يمكن للمدن المخططة جيدًا التي تجمع بين المساحات السكنية والتجارية واألماكن العامة جنبًا
إلى جنب مع اإلسكان الميسور التكلفة أن تحسن الصحة العامة واالقتصاد المحلي والبيئة.
يدعو التقرير المدن إلى أن تكون في طليعة التحركات نحو عقد اجتماعي بين الحكومات والجمهور والمجتمع المدني والقطاع
الخاص.
" المدن هي محركات للديناميكية واالبتكار ،ويمكن أن تساعدنا في التغلب على عجز التنمية .كما يمكنها قيادة اإلصالحات نحو
عقد اجتماعي جديد لمعالجة الفقر وتعزيز الحماية االجتماعية واستعادة ثقة الجمهور والوصول إلى األشخاص المهمشين أو الذين
يواجهون التمييز" صرح األمين العام لألمم المتحدة ،أنطونيو غوتيريس ،في مقدمته للتقرير.
يوضح التقرير كيف يمكن أن يتكون وضع طبيعي جديد في المدن "حيث يتم إعطاء األولوية للصحة والسكن واألمن للفئات األكثر
ضعفا ً ليس فقط بسبب الضرورة االجتماعية ،ولكن أيضًا من االلتزام العميق بحقوق اإلنسان للجميع".
وهذا يتطلب من الحكومات التركيز على سياسات حماية حقوق األرض ،وتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنقل
العام والكهرباء ومرافق الصحة والتعليم وضمان التوصيل الرقمي الشامل.
قالت ميمونة محمد شريف ،المديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة" ،نحن بحاجة إلى معالجة الفقر النظامي وعدم المساواة في المدن
بشكل مباشر ،مع التركيز بشكل أكبر على اإلسكان والخدمات األساسية والتنقل المستدام واالتصال" .وهذا يعني أيضًا حماية
الوظائف وتقديم الدعم المالي للمدن للسماح لها بخلق مرونة مالية" .
يوصي التقرير بتعزيز الوصول إلى التمويل البلدي لتمكين قادة المدن من بناء اقتصاد حضري جديد يقلل من مخاطر الكوارث
وكذلك معالجة تغير المناخ من خالل تطوير حلول قائمة على الطبيعة واالستثمار في البنية التحتية المستدامة لتمكين النقل
منخفض الكربون.
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يوضح تقرير المدن واألوبئة أن الطريقة التي تتعافى بها المدن والبلدات من الوباء سيكون لها تأثير كبير على الجهود العالمية
لتحقيق مستقبل مستدام للجميع ويقدم توصيات مهمة بشأن التحرك نحو مستقبل أكثر عدالً واخضرارا ً وصحة.
التقرير والموارد األخرى ذات الصلة متوفرة هنا.
انتهى
موئل األمم المتحدة (برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية)
يعمل موئل األمم المتحدة في أكثر من  90دولة لدعم سكان المدن والمستوطنات البشرية من أجل مستقبل حضري أفضل .يتعلق
جزء كبير من عمل موئل األمم المتحدة باالستجابة لألزمات الطبيعية والتي من صنع اإلنسان وإعادة البناء بطريقة أكثر
اخضرارا وأمانًا وأكثر مرونة وشمولية .من خالل العمل مع الحكومات والشركاء المحليين ،تجمع مشاريع الموئل عالية التأثير
ً
بين الخبرة العالمية والمعرفة المحلية لتقديم حلول مناسبة وفي الوقت المناسب .تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام  2030هدف
التنمية المستدامة ( )SDGالمخصص للمدن ،الهدف  ، 11لجعل المدن شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:
بوال بينانين  -ريبيرو  -هارجريف  ،مسؤولة المستوطنات البشرية ،موئل األمم المتحدة
paula.pennanen-rebeiro@un.org
سوزانا برايس ،رئيسة االتصاالت ،موئل األمم المتحدة
susannah.price@un.org +254722 719867
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