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 المجلس التنفيذي
 لبرنامج األمم المتحدة
  للمستوطنات البشرية

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة 
 للمستوطنات البشرية

 2020لعام  الثانيةالدورة 
 2020 أكتوبر/تشرين األول 29-27، طريق اإلنترنتعن 
 *من جدول األعمال المؤقت 9البند 

األنشطة المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة، بما في ذلك  
اإلبالغ عن األنشطة البرنامجية لموئل األمم المتحدة في عام 

وتنفيذ البرامج الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة   2020
 التعاون التقني 

 الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي

 تقرير المديرة التنفيذية 
التي يواجهها العالم  لتناول واحدة من أكثر المسائل  2001أنشئ المنتدى الحضري العالمي في العام  
واالقتصادات والبيئة ووضع السياسات  التوسع الحضري السريع وأثره على المجتمعات المحلية والمدن إلحاحًا: 

العامة. وهذا المنتدى الذي يعقده برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، هو منبر رفيع المستوى ومفتوح وشامل 
شواغل   أثناء تطور المنتدى تناول أيضاً للجميع يهدف إلى معالجة تحديات الحضرنة المستدامة في مدن العالم. و 

 .، وأصبح منتدى عالميًا بحقان المتقدمة باإلضافة إلى شواغل البلدان النامية واألقل نمواً البلد
وبتعزيزه لمشاركة قوية من أصحاب المصلحة، يتمتع المنتدى بصالحية الدعوة إلى االجتماعات من أجل   

قليمية، والبرلمانيين، والمجتمع المدني، وكبار حشد طائفة واسعة من المشاركين من الحكومات المحلية والوطنية واإل
السن، والنساء، والشباب، واألطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والمجموعات الشعبية، والشعوب األصلية، 
والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص، والمؤسسات والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدولية واإلقليمية، واألوساط 

 مهنيين، وغيرهم من أصحاب المصلحة. األكاديمية، وال
فبراير شباط/ 13إلى  8ظبي الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي في الفترة من  واستضافت أبو 

تحت شعار ”مدن الفرص: الربط بين الثقافة واالبتكار“، بعد أربع سنوات من اعتماد الخطة الحضرية الجديدة    2020
كوثيقة ختامية لمؤتمر األمم المتحدة المعني باإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(، الذي عقد في  

. وتبرز الخطة الحضرية الجديدة كيف تقع الثقافة  2016أكتوبر /تشرين األول 20إلى  17كيتو في الفترة من 
ل اإلبداع وحيويتها واستدامتها. ولطالما شك    واإلبداع واالبتكار في صميم الحوار العالمي حول صالحية المدن للعيش

لحضري العالمي،  والتنوع الثقافي محركين رئيسيين للنجاح الحضري، واحتال للمرة األولى موقع الصدارة في المنتدى ا 
مما أسهم في عقد العمل واإلنجاز من أجل التنمية المستدامة )اإلعالن السياسي لمؤتمر قمة أهداف التنمية 

 . 2030تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام لالمستدامة( 
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لت جهود خاصة لتعزيز ذ  ظبي أول مدينة عربية تستضيف المنتدى الحضري العالمي، وب   وكانت أبو 
. وي لهم صوت نظر المنتدى في شواغل المنطقةلجهات المعنية بالمناطق الحضرية من المنطقة ولضمان ظهور ا

العمران العربي العالم بأمثلة للمستوطنات البشرية الشاملة للجميع واآلمنة والقادرة على الصمود والمستدامة، التي  
 تتضمن مكونًا ثقافيًا قويًا.

مشارك  13 000لحضري العالمي نجاحًا باهرًا، حيث حضرها أكثر من العاشرة للمنتدى اوحققت الدورة  
عملية عالية الجودة لتبادل المعارف عن طريق التجمعات   500أكثر من    ن فذت،  الستة  الدورةأيام  . وفي  بلداً   169من  

والحوارات واجتماعات المائدة المستديرة والجلسات االستثنائية والمحادثات الحضرية وغيرها من المناسبات 
 واالجتماعات التي نظمتها مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. 

اتخاذ إجراءات، تم تنفيذها طوال األسبوع، وتجسدت في الوثيقة الختامية  بدعوة إلى  ت الدورة العاشرةوبدأ 
اإلجراءات الطوعية وااللتزامات المتنوعة التي قطعها   التي ضمتظبي“،  ، وهي ”اإلجراءات المعلنة في أبوللدورة

الم أن المدن تمثل الحل لبعض  للع الدورة العاشرةت تعدد مختلف من الشركاء ومجموعات أصحاب المصلحة. وأثب
التحديات المشتركة األكثر إلحاحًا التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي أيضًا توفر بعضًا من أعظم 
الفرص. ومن أولويات المنتدى تهيئة بيئة مفتوحة يتمكن فيها األفراد من إطالع العالم على أفضل المبادرات المتعددة 

حلواًل ظبي، وضع المشاركون  ات الدولية المشتركة بين الوكاالت. وفي اإلجراءات المعلنة في أبواألطراف والمبادر 
، وبوجه خاص من أجل تنفيذ العناصر (1)أساسية وممارسات م ثلى لعقد العمل واإلنجاز من أجل التنمية المستدامة

 الحضرية الجديدة. الحضرية من أهداف التنمية المستدامة والخطة 
وفي العامين القادمين، سيواصل المنتدى الحضري العالمي الدعوة إلى اتخاذ اإلجراءات وحشد الجهود،  

ضمان تنفيذ اإلجراءات  . وسيكون الهدف هو ظبي اإلجراءات المعلنة في أبوفيما يتعلق بوسيتتبع التقدم المحرز 
للمجتمعات التي هي في   أكبر عدد ممكن من النتائج اإليجابية وتحقيق رة العاشرةالدو التي التزم بها المشاركون في 

في كاتوفيتسه، بولندا، في عام  عقد تس التي، في الفترة التي تسبق الدورة الحادية عشرة للمنتدى اأشد الحاجة إليه
2022 . 

 :ويمكن االطالع على التقرير الكامل للدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي على الرابط 
https://unhabitat.org/2020-second-session-of-the-executive-board . 

_____________ 

 
(1 ) https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/. 


