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المقترحة في اجتماع اطالق مشروع التعاون االقاليمي لتنفيذ الخطة الحضرية  االسكوا  كلمة

 15/2/2021الجديدة في عمان/ االردن بتاريخ 

 صباح الخير، 

 ،  المحترم االدارة المحلية السيد توفيق كريشان وزير   معالي

 ،  المحترم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة  معالي

-UN  )الموئل( للمستوطنات البشرية مم المتحدةاأل برنامجلالمكتب اإلقليمي  رمدي علي  الدكتورعرفانسعادة 

Habitat  ، 

الحضرية والمحلية المستدامة والتنمية  للتنمية  والمخططين  الخبراء  الحضور من  والسادة  ممثلو  و،  السيدات 

   الدولي المدني والمجتمع 

 . حضوركم لهذا االجتماعاهتمامكم وشكركم على أو  أحييكم جميعا من بيروت 

لنعلن  ،  سكوا()اإل  جنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسياللن أكون بينكم اليوم، ممثلة  أ  يسرني  

ردنية الهاشمية  في المملكة األ  " لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة  التعاون االقاليمي"عمال مشروع أعن انطالق  

 .  UN-HABITAT     مستوطنات البشريةلمم المتحدة لألبرنامج ا بالتعاون مع وذلك 

حلول للتحديات الحضرية التي تواجهها وتحسين المرونة الحضرية    إليجاد تمكين الدول  إلى    المشروع  يهدف

على  العربية  بين الدول  التعاون وتبادل الخبرات  وذلك من خالل توطيد    التحديات   هذه  مواجهةوقدرتها على  

من المنطقة    مدينتي الرباط وعمانتسع مدن عالمية من بينها  فالمشروع يطبق في    ، المستوى اإلقليمي والعالمي

     .ألخرى االعربية مما سيسمح بالتعرف على التجارب 

مع  مدى اتساق الخطط الحضرية الوطنية  وستعمل اإلسكوا مع الشركاء والمعنيين في تلك الدول على مراجعة  

المحلية المستدامة   تطبيق خطة ورصد  متابعة    وكيفية   ، تلك    . الجديدة  والخطة الحضرية   2030  لعام   التنمية 

نتبع الحضرية في  كفي  نهج تشاركي وشامل    وسوف  التنمية  المدن  افة جوانب  التشاور مع  تلك  من خالل 

المستوى  أ المصلحة على  والمحلي صحاب  وا  الوطني  الخاص  البحثية واأللوالقطاع    ي كاديمية وممثلجهات 

 من هذه المدن.  كل في بشكل يتبناه المسؤولين خارطة طريق لتنفيذ المشروع بوضع  لننتهي المجتمع المدني 

الهدف    خصصت   والتي،    2030لعام    خطة التنمية المستدامةتنفيذ  المدن في    إبراز دوريركز المشروع على   

دراك  وقد جاء ذلك نتيجة إل  "، آمنة وشاملة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود "لجعل هذه المدن    11رقم  

نجح المدن في القيام بدورها في  تذا لم  إالنجاح في تحقيق التنمية المستدامة    تمكن مني لن    ه أنالمجتمع الدولي  

من    والتي   ، في العالم  جمالي السكان إمن    % 55  حوالىالمدن    هذه   حيث يعيش في   ،دارة التنمية الحضريةإ

 .  2050بحلول عام  70% تصل إلى ن أالمتوقع 
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  ،من أهداف التنمية المستدامة 11الهدف رقم  تحقيق يسعى الى تسريع وتيرة التقدم في  ان هذا المشروع  فلذا  

عام  الفي  الموئل الثالث الذي تم عقده في كيتو    مع الخطة الحضرية الجديدة التي تم اطالقها في مؤتمر   وربطها 

ولتمكين    االجتماعية،تضع القواعد والضوابط للتنمية في المحيط الحضري، لضمان العدالة    والتي،  2016

   .تحسين أدائها وتنمية مجتمعاتها رصد وو  متابعةالمدن والحكومات المحلية من 

ن العديد  أ وباستعراض تقدم الدول المحرز للوصول الى هذه األهداف نجد أن هناك تفاوتا في هذا التقدم، حيث  

لدول ما زالت تعاني من الصراعات والحروب والهجرات البشرية بحثا عن األمن والغذاء والمأوى،  من ا

فقر وسوء تغذية    منذلك    ، وما ينتج عن منهاباالضافة الى نقص فرص العمل وتدني مستوى التعليم في بعض  

 .  لألمراض وانتشار 

في الوضع  وتدهور    وخسائر بشرية جسيمة  ،التنمية  عجلةاألثر الواضح في ابطاء    19  لجائحة كوفيد قد كان  و

أن اقتصادات   ت توقعات األمم المتحدة حيث أشار  . ضافة الى ان انكماش في اقتصادات الدول ، باإلالصحي

% في بعض بلدان المنطقة،  13تصل هذه النسبة الى    % وقد 5.7بنسبة    المنطقة العربية من المتوقع أن تنكمش

  خالل مليون وظيفة    17الى خسارة حوالي    باإلضافة مليون شخص،    14الفقراء سيزداد عددهم ب  ن  أكما  

   .2020النصف الثاني من عام 

  إلى في اإلسكوا    توقعاتنا .  فتشير  شدة أكثر    المشكلة وإذا أضفنا إلى ذلك التوجه الواضح نحو التحضر تكون  

  1970أكثـر من أربع مرات بيـن عامـي  زاد بنسبة تصل الى  عـدد سـكان المـدن فـي المنطقـة العربيـة  أن  

مدينة عمان التي تستضيف  و.   2050و      2010عامي  يزيد أكثـر مـن مرتيـن بين  ن  أمن المتوقع  و  ،2010و

السكانية   الزيادة  اليوم هي مثال على  المدينة    المتسارعة هذا االجتماع  المدن حيث تضاعف عدد سكان  في 

وهذه الزيادة تسبب ضغطا على    نسمة. الماليين ونصف    4خالل العشرين سنة الماضية ليصل الى حوالي  

 المرافق والخدمات والسكن الميسور  

معظم هذه  نعلم أن  الجئ و مليون    3.4حوالي    2018في عام    المنطقـة العربيةفـي    الالجئينبلـغ عـدد  كما  

لبنان  األ ا   5.4إلـى    واألردن، باالضافـة عداد تتركز في    أما عدد  ونـروا.  المليـون فلسـطيني مسـجلين فـي 

النازحين في   14.9داخليا فقد وصل الى ما يقارب  النازحيـن   ماكن خارج  أ  مليون شخص. ويعيش معظم 

مر الذي يتسبب بالمزيد من الضغط  ، األ، بحثا عن سبل العيش وفرص العمل والتعليمالمخيمات وضمن المدن

لضمان      برامج متخصصة لمراعاة االحتياجات المتخصصة لكل فئةمن المدن تنفيذ  على الخدمات ويتطلب  

 من االجتماعي. تحقيق االندماج واأل

عاقة، على الرغم من  الشخاص ذوي االنحاء المنطقة العربية غير مجهزة لتنقل ا تزال المدن في جميع أ  كما ال 

اال انها تبقى    ، االجتماعيقصاء  البعض المبادرات الحديثة البارزة لتحسين إمكانية الوصول وتجنب الوصم وا 

الهشة    وخاصة الفئات تغير المناخ والتهديدات التي تواجه جميع سكان االرض  هذ باإلضافة الى     غير كافية. 

 حلول للتخفيف والتكيف وزيادة المرونة الحضرية.    إليجاد المدن  يزيد من العبء على والمهمشة، والذي  
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االستعراض  هذا  من خالل  لديكم  القلق  زيادة  في  ارغب  ال  فانا  الواقع  الجهود   ، وفي  لتوحيد  دعوة    ولكنها 

وعلى    ، جل ضمان أمن وسالمة المجتمعات أوتسريعها والعمل بشكل تشاركي واغتنام الفرص المتوفرة من  

   .خص أمن وسالمة الفئات المهمشة التي تشكل نسبا عالية من مجتمعاتنا األ

وتحقيق التنمية    في مساعي التنمية على دعم دول وشعوب المنطقة العربية  االسكوا    في ومن هذا المنطلق عملنا  

والسكان    ،بالمناخ واستدامة الموارد   برامج مترابطة خاصة وضع  من خالل    للجميع، وذلكالمستدامة والشاملة  

على خطة  وتنسيق العمل  ، واالحصاءات وتكنولوجيا المعلومات ،  واالزدهار االقتصادي، والعدالة االجتماعية

ن يكون نموذجا للتعاون  أ ملين آ في عمان  هذا المشروعسوياً  نطلق واليوم  . هداف التنمية المستدامةأو  2030

جهود التعافي والتنمية لصالح البشرية    من   للتسريع   يضاأن تتمكن مدن أخرى من تطبيقه  أ و  االقليمي والدولي 

 كافة. 

 فيق في مساعينا المشتركة. تمنى لكم ولنا جميعا التوأشكركم على مشاركتكم وأ

 

   

 


