
1

االحتفال العالمي باليوم العالمي للمدن 
2021 و2022

خلفية عامة
يدعو موئل األمم المتحدة المدن للتعبير عن اهتمامها باستضافة االحتفال السنوي باليوم العالمي 

للمدن لعام 2021 و2022.

 ،A/RES/68/239 د اليوم العالمي للمدن في 27 ديسمبر 2013 بموجب قرار الجمعية العامة رقم ُحدِّ
ا للمدن، ويدعو  الذي قررت فيه الجمعية العامة “اتخاذ يوم 31 أكتوبر بدءاً من عام 2014 يوًما عالميًّ

الدول ومنظومة األمم المتحدة، وال سيما موئل األمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة 
والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين للتفاعل مع هذا اليوم والتوعية به والتأكيد على 

ى من المساهمات الطوعية”. غطَّ أن تكاليف جميع األنشطة التي قد تنشأ عن االحتفال باليوم تُ

اليوم العالمي للمدن، هو مناسبة سنوية لتعزيز وإلهام العمل حول مفهوم التوسع الحضري المستدام 
من خالل تعزيز التعاون الدولي، واالحتفال بالنجاحات، وتعظيم الفرص، والتصدي للتحديات التي 

أوجدتها الوتيرة العالمية السريعة للتوسع الحضري، خاصة في مجال االبتكار والتكنولوجيا واالستثمار 
من بين أمور أخرى، ومواجهة تحديات اإلسكان وتغير المناخ والوصول العادل إلى الخدمات األساسية 

واألمن والوظائف الالئقة.

يركز اليوم العالمي للمدن على مفهوم “مدينة أفضل، حياة أفضل”. وكل عام، يتم اختيار موضوع 
ختار مدينة مضيفة لالحتفال العالمي. مختلف ضمن ذلك المفهوم للتركيز عليه وتُ

كان أول احتفال عالمي باليوم العالمي للمدن في شنغهاي في الصين في 31 أكتوبر 2014، وكان 
موضوعه: قيادة التحوالت الحضرية. في عام 2015، كان موضوع االحتفال “مصممة للعيش مًعا” في 

ميالنو، إيطاليا؛ وفي عام 2016 كان العنوان “المدن الشاملة والتنمية المشتركة” وذلك في كيتو، في 
اإلكوادور؛ وفي 2017 حمل االحتفال شعار “الحوكمة المبتكرة والمدن المفتوحة” في غوانغتشو، في 

الصين؛ في عام 2018 في ليفربول، المملكة المتحدة، كان عنوان االحتفال “مًعا لبناء مدن مستدامة 
ومرنة”، وفي عام 2019 في إيكاترينبرج في االتحاد الروسي، ركز اليوم العالمي للمدن على تغيير العالم: 

“ابتكارات وحياة أفضل لألجيال القادمة”.

حظي يوم المدن العالمي للمدن بدعم قوي من جمهورية الصين الشعبية من خالل وزارة اإلسكان 
والتنمية الحضرية الريفية وبلدية شنغهاي.
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التعبير عن االهتماماالحتفال العالمي باليوم العالمي للمدن 2021 و2022

يدعو موئل األمم المتحدة المدن للتعبير عن اهتمامها باستضافة االحتفال باليوم العالمي للمدن في 31 
أكتوبر 2021 و /أو االحتفال باليوم العالمي للمدن في 31 أكتوبر 2022.

األهداف
يهدف اليوم العالمي للمدن إلى زيادة الوعي الدولي بتوجهات التحضر والتحديات القائمة والرؤى 

المستقبلية بغية الحصول على تنمية حضرية مستدامة، كما يعمل على تعزيز التعاون الدولي 
والمساهمة في الجهود العالمية لبناء مدن شاملة عادلة ومزدهرة ومستدامة توفر لمجتمعاتها بيئات 

معيشية أفضل ونوعية حياة أفضل.

 
المشاركة

يأخذ موئل األمم المتحدة زمام المبادرة في دعوة وتعبئة منظمة األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة لالحتفال باليوم العالمي للمدن.

كما تعمل المدينة المضيفة والبلد المضيف لالحتفال العالمي مع الشركاء وموئل األمم المتحدة 
لتنظيم برنامج الحدث الرئيسي. 

يجوز للمضيف دعوة أصحاب المصلحة اآلخرين في البلد والمنطقة مثل الوزراء ورؤساء البلديات 
ع عامة الناس في المدينة والبلد والعالم على المشاركة،  شجَّ للمشاركة ودعم االحتفال العالمي. وسيُ

بما فيها المشاركة عبر المنصات العالمية ووسائل التواصل االجتماعي والبث المباشر.

يقدم المضيف مساهمة مالية إلى موئل األمم المتحدة من أجل حشد المجتمع الدولي وأصحاب 
المصلحة اآلخرين لضمان انتشار الحدث على مستوى عالمي.

د تفاصيل التزامات وأدوار ومسؤوليات موئل األمم المتحدة والجهة المضيفة في اتفاق  حدَّ وستُ
المساهمة الذي ستوقعه جميع األطراف المعنية.

المساهمة المالية
طلب من المضيف تقديم مساهمة نقدية قدرها  لالحتفال باليوم العالمي للمدن في عام 2021 أو 2022، يُ

350.000 دوالر أمريكي )ثالثمائة وخمسون ألف دوالر أمريكي( إلى موئل األمم المتحدة.

ستخدم المساهمة في التخطيط، وحشد أصحاب المصلحة، ووضع أنشطة التوعية، والموقع  تُ
اإللكتروني، ووسائل التواصل االجتماعي، والتصميم، والتواصل، والتحرير، وتطوير البرامج، ودعم 

العمليات، وإعداد التقارير والتقييم. 

وهذا كله يصب في خانة دعم التواصل والدعوة إلى يوم المدن العالمي في إطار عمل “أكتوبر 
.”Urban October/الحضري
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التعبير عن االهتماماالحتفال العالمي باليوم العالمي للمدن 2021 و2022

طلب من المدينة المضيفة تقديم مساهمة عينية للمكان بالمرافق ومساحة  باإلضافة إلى ذلك، يُ
العرض والخدمات الالزمة، واألمن داخل المدينة حول المكان وداخله، وخدمات الترجمة الفورية من 

اإلنجليزية إلى اللغة المحلية أو لغات أخرى بواسطة مترجمين محترفين، وتأمين االحتياجات التشغيلية 
واللوجستية وتكاليف السفر والتكاليف المحلية الستضافة المبعوثين الرئيسيين القادمين من البلدان 

ا )لمزيد من المعلومات، انظر الملحق 1(. األقل نموًّ

عملية االختيار والمعايير
تختار لجنة داخلية تابعة لموئل األمم المتحدة الجهة المضيفة وذلك بما يتوافق مع النقاط اآلتية:

عرض ألفضل الممارسات داخل البلد والمدينة المضيفة فيما يخص القضايا المتعلقة بموضوع   

اليوم العالمي للمدن.

تحقق التوازن الجغرافي على أساس مواقع االحتفاالت العالمية السابقة باليوم العالمي للمدن.  

إظهار القدرة على االلتزام المالي للوفاء بالشروط الموضحة أعاله والموضحة بمزيد من التفصيل   

في الدليل المرفق الستضافة اليوم العالمي للمدن.

خبرة في استضافة األحداث العالمية، بما في ذلك األحداث ذات الصلة بالمدن.  

سهولة الوصول إلى المدينة للمبعوثين الدوليين.  

الموضوع العام
الموضوع العام لليوم العالمي للمدن هو “مدينة أفضل، حياة أفضل”.

سيتطرق موضوع اليوم العالمي للمدن 2021 إلى تغير المناخ والعمل المناخي الذي هو محور أحد 
ف الفقراء من  عنى بالمستوطنات المرنة والنظر في تكيُّ البرامج الرئيسية لموئل األمم المتحدة التي تُ

السكان مع التغيرات المناخية في المستوطنات غير الرسمية. سيكون عام 2021 أيًضا العام األول 
لتنفيذ اتفاق باريس. كما سيعني الموضوع بالتعافي من فيروس كورونا المستجد وأهمية المدن األكثر 

ا التي تكون أكثر مرونة في مواجهة األوبئة المحتملة في المستقبل. اخضرارً

ربط موضوع اليوم العالمي للمدن لعام 2022 بموضوع أحد البرامج الرئيسية لموئل األمم المتحدة  سيُ
بشأن األحياء والمجتمعات الشاملة والحيوية. وسيركز على تحويل المناطق الحضرية المحرومة 

ا إلى أحياء متصلة ديناميكية ومتنوعة وحيوية تحقق أكبر قدر من المساواة  ا وبيئيًّ ا واقتصاديًّ اجتماعيًّ
للجميع. سيركز الموضوع على التجديد الحضري كأداة للحد من عدم المساواة والفقر.
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التعبير عن االهتماماالحتفال العالمي باليوم العالمي للمدن 2021 و2022

األنشطة
وضع األنشطة المتعلقة باالحتفال العالمي بما يتماشى مع الموارد البشرية والمالية المتاحة التي  ستُ

ر البرامج باالشتراك مع المضيف.  طوَّ تقدمها المساهمات التطوعية من قبل الدولة المضيفة. ستُ
وسيوفر موئل األمم المتحدة أدوات وباقات دعوة تحمل الشعار الترويجي على اإلنترنت لدعم دعوة 

الشركاء وتعظيم التواصل. 

سينشر موئل األمم المتحدة تفاصيل أنشطة اليوم العالمي للمدن المخطط لها التي تجري في جميع 
ع المضيف  شجَّ أنحاء العالم على موقعه على اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة به، وسيُ

والشركاء على نشر أنشطتهم على نطاق واسع.

اإلطار الزمني
الموعد النهائي الستالم خطاب االهتمام باستضافة اليوم العالمي للمدن 2021 و2022 هو 31 يناير 2021. 

يوضح الجدول أدناه األحداث والتواريخ المهمة:

التاريخالحدث
 11سبتمبر2020 فتح باب التعبير عن االهتمام باستضافة الحدث

31 يناير 2021الموعد النهائي لتلقي خطاب إبداء االهتمام باستضافة الحدث
غ نتائج عملية االختيار إلى المدن المعنية  بلَّ  20فبراير2021 تُ

أبريل2021 االنتهاء من االتفاق القانوني وتوقيعه 
مايو2021 إعالن الجهات المضيفة لالحتفال باليوم العالمي للمدن 2021 و2022 

إبداء االهتمام باستضافة االحتفال السنوي باليوم العالمي للمدن في 2020 أو 2021

ا في  طلب من المدينة أو الدولة التي ترغب في استضافة االحتفال باليوم العالمي للمدن رسميًّ يُ
ا ويوضح قدرتها في  عام 2021 أو 2022 إرسال خطاب رسمي على ورق رسمي يحمل توقيًعا معتمدً
المجاالت المحددة في معايير االختيار وتأكيد التزامها بتقديم مساهمة مالية قدرها 350.000 دوالر 
أمريكي )ثالثمائة وخمسون ألف دوالر أمريكي( لموئل األمم المتحدة، موجهة إلى المديرة التنفيذية 

لموئل األمم المتحدة، السيدة/ ميمونة محمد شريف.

 unhabitat-wcd@un.org :رَسل الخطاب الرسمي قبل الموعد النهائي إلى البريد اإللكتروني التالي يُ

نَظر في أي خطاب ال يستوفي المعايير أو ليس على ورق رسمي موقع حسب األصول، أو  مالحظة: لن يُ
مها بعد الموعد النهائي ستلَ الخطابات التي تُ



5

التعبير عن االهتماماالحتفال العالمي باليوم العالمي للمدن 2021 و2022

الملحق رقم )1(

استضافة االحتفال السنوي باليوم العالمي للمدن

مسؤوليات موئل األمم المتحدة:
ا يعمل كأداة وصل بينه وبين نقطة االتصال والفريق  يعين موئل األمم المتحدة شخًصا محددً

التنظيمي في البلد المضيف.

يوفر موئل األمم المتحدة الدعم الالزم لضمان تحقيق استضافة ناجحة للحدث من خالل االضطالع 
بالمسؤوليات التالية:

تقديم المشورة والدعم للعمليات واللوجستيات.. 	

توجيه المضيف في التحضير لالحتفال باليوم العالمي للمدن.  

المساعدة في دعوات الضيوف الدوليين.  

دعم الترتيبات اللوجستية وترتيبات السفر المتعلقة بالضيوف الدوليين المدعوين من خارج البلد   

المضيف.

التعامل مع التسجيل عبر اإلنترنت للمشاركين الدوليين.  

التواصل مع المدينة لالتفاق على المكان وإنشائه وفًقا للمتطلبات.  

شحن المعلومات والمواد الترويجية إلى مكان الحفل.  

إنشاء قاعدة بيانات وتوزيع جميع الدعوات العالمية.  

الدعوات. 	

دعوة ممثلين رفيعي المستوى لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة؛ والمجتمع   

المدني؛ وممثلي الدول األعضاء ورؤساء البلديات وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين.

دعوة ممثلين عن السلك الدبلوماسي في الدولة المضيفة.  

توزيع جميع الدعوات العالمية التي يمكن توقيعها بشكل مشترك.  

يقوم موئل األمم المتحدة بدعوة مسؤولي األمم المتحدة ورؤساء البلديات خارج البلد المضيف 
ا والخبراء وممثلي البعثات األجنبية والشركاء اآلخرين، بالتعاون الوثيق  والمنظمات المعترف بها دوليًّ

والتشاور مع ممثلي المدينة.
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بينما يدعو ممثلو المدينة بالتعاون الوثيق مع موئل األمم المتحدة، أعلى ممثل ممكن من الحكومة 
المضيفة وممثلين من الوزارات المسؤولة عن مختلف جوانب عملية الحضرنة، مثل وزارات الحكومات 
المحلية واإلسكان والبنية التحتية والتنمية الحضرية والتخطيط اإلقليمي والبيئة، وخبراء محليين من بين 

آخرين.

ع الدعوة توقيًعا مشترًكا من قبل موئل األمم المتحدة وممثلي المدينة باستخدام  وقَّ وحيثما أمكن، تُ
التوقيعات اإللكترونية لهذا الغرض فقط. سيتشاور الطرفان ويتفقان على ما إذا كان التوقيع 

اإللكتروني لعمدة المدينة المضيفة سيقدم إلى موئل األمم المتحدة، أم أن توقيع المدير التنفيذي 
قدم إلى المدينة لغرض توقيع خطاب الدعوة المشتركة. لموئل األمم المتحدة سيُ

الدعاية. 	

إعداد مجموعات من المعلومات وأدوات الشعارات المستخدمة عبر اإلنترنت، ومذكرة حول مفهوم   

اليوم العالمي للمدن، والبيانات ذات الصلة وتصميم الملصقات والالفتات، وخطابات الدعوة، 
وبرنامج اليوم.

توفير المعلومات للحكومات وأصحاب المصلحة بشأن موضوع ومكان الحدث عبر المدير التنفيذي   

للموئل.

اإلعالن عن االحتفال باليوم العالمي للمدن في جميع أنحاء العالم عبر جميع الوسائل المتاحة، بما   

في ذلك النشرات اإلخبارية ووسائط التواصل االجتماعي واإلعالن عبر اإلنترنت.

إعداد ونشر البيانات الصحفية ولفت انتباه وسائل اإلعالم الدولية إلى الحدث.  

إعداد صفحة مخصصة لليوم العالمي للمدن على موقع موئل األمم المتحدة باللغة اإلنجليزية.  

البرنامج. 	

تقديم التوجيه بشأن البرنامج الرئيسي لالحتفال السنوي باليوم العالمي للمدن.  

تقديم التوجيه بشأن برنامج األنشطة الجانبية / ورش العمل / الجلسات المنفصلة في مكان   

االحتفال، أو في الفترة التي تسبق يوم المدن العالمي وبعده مباشرة إن أمكن.

مسؤوليات المدينة:
ا كنقطة وصل بينها وبين الموئل، كما ستعين فريق التنظيم.. 1 تعين المدينة شخًصا محددً

تزود المدينة موئل األمم المتحدة بقائمة المشاركين الدوليين التي ترغب في دعوتهم إلى الحدث . 2
لنشرها فيما بعد بواسطة موئل األمم المتحدة.

يجوز للمدينة دعوة جميع الشخصيات المعروفة، أي رؤساء البلديات أو الخبراء من المدينة . 3
المضيفة لحضور الحدث، وذلك بمشاركة أسمائهم وطرق التواصل معهم مع موئل األمم 

المتحدة.
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تزود المدينة موئل األمم المتحدة بدعم مالي ال يقل عن 350.000 دوالر أمريكي )ثالثمائة وخمسين ألف 
دوالر أمريكي( بعد 30 يوًما من إتمام االتفاقية القانونية للدعم الذي يقدمه موئل األمم المتحدة للحدث 

المستضاف في عام 2021. لالستضافة في عام 2022 ، سيتم تقديم الدعم المالي في موعد أقصاه 31 
مارس 2022

توفر المدينة جميع الخدمات اللوجستية وخدمات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة وتغطي جميع . 	
التكاليف المحلية المتعلقة بإعداد وتنظيم االحتفال باليوم العالمي للمدن.

توفر المدينة المواد الالزمة والدعم اللوجستي بما في ذلك طباعة المنتجات الدعائية وطباعة . 5
الشارات وتوفير المصورين ومصوري الفيديو للحدث.

توفر المدينة – دون أي تكلفة على موئل األمم المتحدة – المباني الالزمة للحدث واألنشطة ذات . 	
الصلة، التي ستقام في المدينة المضيفة، بما في ذلك قاعات المؤتمرات وورش العمل، ومناطق 

العمل، وأماكن المكاتب والمعدات، وغرفة اإلعالم وقاعة المؤتمرات الصحفية؛

تضمن المدينة وجود اتصال السلكي مجاني ثابت بشبكة االنترنت في جميع أنحاء المكان، بما . 	
في ذلك جميع المباني المخصصة للحدث، وذلك لجميع المشاركين، وتوفير اتصال LAN عالي 

السرعة باإلنترنت لتمكين االرتباط أيًضا بمواقع أخرى بالعالم عبر اإلنترنت ألجل البث المباشر. كما 
يتعين عليها اتخاذ الترتيبات لتوفير خدمات الترجمة الفورية المجانية )بما في ذلك المعدات الالزمة 

لها( لجميع اجتماعات الحدث باللغة اإلنجليزية واللغة المحلية على األقل، إذا كانت مختلفة عن 
اإلنجليزية وإضافة المزيد من اللغات الرسمية األخرى لألمم المتحدة أو لغة )لغات( أخرى قد تنطبق 
نصح أيًضا بتوفير لغة اإلشارة  حسب الحاجة، في حالة وجود حضور عالي المستوى من بلد معين. يُ

لجعل الحدث شامالً لجميع الفئات.

ستعمل المدينة باالشتراك مع موئل األمم المتحدة في جميع الجوانب المتعلقة بإقامة الحدث . 	
ا لالحتفال باليوم العالمي للمدن على النحو  وستوفر لموئل األمم المتحدة، دون أي تكلفة، مكانً

اآلتي:

قاعة رئيسية لالحتفال مع مقاعد كافية للضيوف المدعوين ومسرح مرتفع للمتحدثين.  

من 2 إلى 	 غرف على األقل للمناقشات الفنية والفعاليات الجانبية في المكان، إذا كانت تلك   

الفعالية مدرجة في برنامج اليوم.

قاعة المؤتمرات الصحفية.  

تغطية الحدث بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو وكذلك االجتماعات الثنائية األخرى للمدير التنفيذي.  

مساحة مخصصة للعرض.  

مكتب الستقبال االستفسارات والتسجيالت.  
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مكتب للمدير التنفيذي لموئل األمم المتحدة لالجتماعات الثنائية، يتوفر فيه أثاث مخصص )مكتب،   

كرسي دوار، طقم أريكة / كراسي، طاولة قهوة( لالجتماعات يستوعب 	 أشخاص بما في ذلك 
مكان للقهوة / الشاي / الوجبات الخفيفة طوال فترة تقديمها.

سيارة مناسبة مخصصة مع سائق للمدير التنفيذي طوال مدة الفعالية.  

مكتب لموظفي موئل األمم المتحدة )	 أفراد( مع طاولة اجتماعات كبيرة.  

مكتب لممثلي المدينة والموظفين اآلخرين.  

مأدبة غداء للضيوف المدعوين والضيوف الدوليين، مع توفير المرطبات )مثل الماء( أثناء   

االجتماعات، وتوفير القهوة / الشاي أثناء فترات الراحة.

نظام إعالن عام ومعدات للعروض التقديمية وعروض الفيديو واالتصال باإلنترنت في كل غرفة.  

مرافق الترجمة من اإلنجليزية إلى اللغة المحلية إذا كانت مختلفة عن اإلنجليزية والعكس؛ ولغات   

إضافية بحسب االقتضاء.

وضع شعار اليوم العالمي للمدن في جميع أنحاء المكان ووضعه كخلفية في القاعة الرئيسية   

والغرف األخرى.

توفير األمن للمندوبين.  

خمسة أعمدة تحمل أعالم األمم المتحدة باإلضافة إلى علم المدينة المحلي، ويمكن إضافة علم   

الدولة في حالة حضور وزير من الدولة المضيفة.

توفر المدينة مرافق طبية مناسبة مع موظفين يتحدثون اللغة اإلنجليزية / اللغة المحلية . 9
لإلسعافات األولية في حاالت الطوارئ داخل منطقة الحدث. في حاالت الطوارئ الخطيرة، على 
المدينة ضمان حدوث عملية نقل فوري إلى المستشفى المخصص. يتحمل المشاركون جميع 

ا إلى الحدث لن يكون  النفقات الطبية المتكبدة بعد ذلك. موئل األمم المتحدة بصفته مدعوًّ
مسؤوالً بأي شكل من األشكال عن أي نفقات طبية ألي مشارك.

تضمن المدينة توفير وسائل نقل عامة أو خاصة مناسبة على أساس تجاري معقول لجميع . 10
المشاركين في الحدث ومسؤولي موئل األمم المتحدة من وإلى المطار قبل الحدث وأثناءه وبعده، 

وكذلك من وإلى الفنادق ومباني الحدث طوال مدة االحتفالية.

تضمن المدينة توفير إقامة فندقية مناسبة على أساس تجاري معقول لجميع المشاركين في . 11
الحدث.

تلتزم المدينة بتنفيذ األنشطة وتقديم الخدمات المنصوص عليها في االتفاقية من خالل هيكلها . 12
التنظيمي وباستخدام األشخاص المختصين المعينين ووفًقا الحتياجاتها الخاصة على النحو الذي 

تحدده المدينة.
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تقوم المدينة بإشراك وتوفير موظفين محليين ومتطوعين، على نفقتها، يعملون بالتعاون مع . 13
موظفي موئل األمم المتحدة وتحت التنسيق العام للمدير التنفيذي لموئل األمم المتحدة أو 

نون. عيَّ األشخاص الذين يُ

يجب أن تضمن المدينة تواجد الموظفين المحليين في العمل طوال فترة الحدث، وعند الضرورة، . 	1
قبل الحدث.

يجوز للمدينة بناءً على طلب المديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة أو أي شخص تعينه، ترتيب . 15
أعداد إضافية من الموظفين المحليين حسب ما يطلبه موئل األمم المتحدة.

يجوز للمدينة وضع الفتات وشعارات الحفل في الشوارع في مواقع استراتيجية.. 	1


