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عام واحد حتى افتتاح المنتدى الحضري العالمي
الحادي عشر في كاتوفيتشي
بدأ العد التنازلي الفتتاح المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر( ، )WUF11االجتماع
العالمي األول حول القضايا الحضرية .سيتم افتتاح  WUF11في مدينة كاتوفيتشي ،بولندا
في  26يونيو  .2022وسيستمر المنتدى حتى  30يونيو تحت شعار ”تحويل مدننا من أجل
مستقبل حضري أفضل”.
عىل مدار االثني عشر شهرًا القادمة ،سنفتح باب التسجيل للعدد الهائل من الفعاليات
واالجتماعات التي ستُعقد خالل المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر ،بما في ذلك
الحوارات والجلسات الخاصة والجلسات الجانبية والمعارض وغير ذلك .وسيتبع ذلك
تسجيل آالف المشاركين بما في ذلك صناع السياسات ورؤساء البلديات واألكاديميين
ورجال األعمال وقادة المجتمع والمخططين الحضريين وغيرهم الكثير .لمزيد من المعلومات
انظر البيان الصحفي.

حدث اإلطالق في كاتوفيتشي ،بولندا
استضافت كاتوفيتشي حدث إطالق خاص في  12مايو  2021لالحتفال بتاريخ وموضوع
المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر .يتم تنظيم  WUF11بشكل مشترك من قبل وزارة
صناديق التنمية والسياسة اإلقليمية في بولندا ومكتب بلدية كاتوفيتشي .خالل حفل إطالق
المنتدى ،تم توقيع اتفاقية حول التحضير للمنتدى الحضري العالمي الحادي عشر في يونيو
 .2022شاركت المديرة التنفيذية لموئل األمم المتحدة ،ميمونة محمد شريف ،وزيرة صناديق
التنمية والسياسة اإلقليمية ،ماغورزاتا ياروسيسكا  -جيدناك ،وعمدة كاتوفيتشي مارسين
كروبا ،في إعداد فيديو مشترك لالحتفال بهذه المناسبة .كما أرسلت المديرة التنفيذية أطيب
تمنياتها في خطاب بالفيديو.

ماذا تعرف عن
كاتوفيتشي؟
كاتوفيتشي هي مدينة في سيليزيا العليا
في جنوب بولندا  ،عىل نهري كودنيكا وراوا.
شهدت كاتوفيتشي في السنوات األخيرة
تحوال ً هائالً .حتى وقت قريب ،تم تصوير
المدينة من قبل العديد من الناس كرمز
لسيليسيا :مكان الصناعة الثقيلة والفحم
والصلب .الطريق الذي قطعته كاتوفيتشي،
لتصبح العاصمة الحديثة لمنطقة حضرية
يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة ،هو ً
أيضا
مثال عىل التحول الذي حدث في جميع
أنحاء بولندا .استضافت كاتوفيتشي مؤتمر
األمم المتحدة لتغير المناخ ( )COP24في
عام  2018وستستضيف منتدى حوكمة
اإلنترنت ( )IGFفي ديسمبر .2021
تفتخر المدينة بمركز مؤتمرات عىل أحدث
طراز ومرافق فندقية متطورة وشبكة
مواصالت .يُنظر إىل كاتوفيتشي عىل أنها
مثال رائد للتجديد الحضري.

”كاتوفيتشي تتطلع إىل استضافة المجتمع الدولي .لقد
كان لدينا العديد من التجمعات العالمية .تؤكد استضافة
المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر عىل أهمية
كاتوفيتشي كموقع للتحول االجتماعي واالقتصادي المرئي
وكمضيف ُمرحب لجميع الفعاليات .نتطلع إىل الترحيب
جميعا في كاتوفيتشي في”.WUF11
بكم
ً
مارسين كروبا ،عمدة كاتوفيتشي.

سيتم إطالق تقرير مدن
العالم الرائد لموئل األمم
المتحدة في WUF11
خالل  ، WUF11سيطلق موئل األمم المتحدة
تقرير مدن العالم  ، 2022وهو تقرير رئيسي
وجانب ال يتجزأ من مكانة موئل األمم المتحدة
كمركز للتميز واالبتكار لرصد ومتابعة وإعداد
التقارير حول التحضر المستدام .يعكس
موضوع تقرير مدن العالم  -تصور مستقبل
المدن  -موضوع WUF11

عُقد اجتماع مشترك لفريق الخبراء حول موضوع تقرير مدن العالم  2022و  WUF11في الفترة
من  8إىل  10يونيو  2021مع خبراء حضريين من جميع أنحاء العالم لمراجعة النطاق الرئيسي
واألسئلة اإلرشادية الرئيسية وتقديم المشورة بشأنها .ناقش االجتماع كيفية تناول مستقبل
المدن بشكل مشترك خالل  WUF11وفي تقرير مدن العالم  2022مع التركيز عىل موضوعات
المستقبل الحضري العادل والمستقبل الحضري األكثر اخضرا ًرا والصحة الحضرية واالبتكار
والتكنولوجيا وتخطيط مستقبل المدن وبناء المرونة الحضرية .في العام الماضي ،أطلق موئل
األمم المتحدة تقرير مدن العالم  2020عن قيمة التحضر المستدام المتاح هنا.

تقديم worldurbanforum.org
تماما.
المنتدى الحضري العالمي له موقع جديد
ً
تواصل واستعد لـ WUF11

موقعا إلكترون ًيا جديدًا عىل www.worldurbanforum.
يسعدنا أن نعلن أننا أطلقنا
ً
 orgستكون هذه منصة لعرض جميع التفاصيل حول االستعدادات لمنتدى،WUF11
والمتحدثين الملهمين ،وموضوعات الحوارات والموائد المستديرة ،وكيفية تسجيل
الفعاليات ،والمشاركة ،ومعلومات عن دورات  WUFالسابقة وغير ذلك الكثير.
تصفح الموقع اآلن وأخبرنا برأيك.

تحقق من موقع  WUFالجديد!
www.worldurbanforum.org

انضم إلينا عىل منصات التواصل االجتماعي
لمزيد من المعلومات حول،#WUF11
تواصل معنا من خالل  unhabitat-wuf@un.orgأو
قم بزيارة  www.unhabitat.orgأو www.worldurbanforum.org
أو /katowice.eu.wuf11

وسائل التواصل االجتماعي للموئل
تويتر وفيسبوكUNHABITAT :
إنستجرامunhabitat :
Katowice
تويتر@BiuroPrasoweKce @KrupaMarcinpl :
فيسبوك@Katowice.eu @krupamarcinpl :
إنستجرام@miasto_katowice :

حقوق النشر ©  ، 2021موئل األمم المتحدة ،جميع الحقوق محفوظة.
هل تريد تغيير طريقة تلقي هذه الرسائل ؟
يمكنك تحديث تفضيالتك أو إلغاء االشتراك من هذه القائمة.

