
قم بزيارة موقع WUF الجديد!

www.worldurbanforum.org

انضم إلينا عىل منصات التواصل االجتماعي
#WUF11 لمزيد من المعلومات حول 

  تواصل معنا من خالل  unhabitat-wuf@un.org  أو 
  www.worldurbanforum.org أو  www.unhabitat.org قم بزيارة 

wuf11.katowice.eu أو

WUF وسائل التواصل االجتماعي

WUF_UNHabitat :تويتر 

worldurbanforum فيسبوك

وسائل التواصل االجتماعي للموئل

@UNHABITAT :تويتر وفيسبوك 

@unhabitat :إنستجرام

Katowice
@BiuroPrasoweKce @KrupaMarcinpl :تويتر 

@Katowice.eu @krupamarcinpl :فيسبوك 

@miasto_katowice :إنستجرام
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 هل تريد تغيير طريقة تلقي هذه الرسائل ؟

يمكنك تحديث تفضيالتك أو إلغاء االشتراك من هذه القائمة.
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لجعل  االبتكار  احتضان  إىل  سيحتاج  الثقافة،  يراعي  الذي  الجيد،  الحضري  التخطيط 

المستقبل في متناول الجميع

ظبي،  أبو   ،WUF10 البشرية  للمستوطنات  المتحدة  األمم  لبرنامج  التنفيذية  المديرة  شريف،  محمد  ميمونة 

اإلمارات العربية المتحدة في عام 2020.

WUF11 سيكون متاحاً للجميع!
تعمل حكومة بولندا ومدينة كاتوفيتشي وموئل األمم المتحدة جاهدين لجعل المنتدى الحضري 

العالمي الحادي عشر )WUF11( ، الذي سيعقد في الفترة من 26 إىل 30 يونيو 2022، األكثر 

إتاحًة وشموالًً عىل اإلطالق. سيمكن هذا جميع المشاركين من الحضور والمشاركة في الفعاليات 

واالجتماعات.

سيجمع  WUF11 مجموعة واسعة من التجارب العالمية حول كيفية إنشاء مدن شاملة ويمكن 

الوصول إليها مع إتاحة الفرص للجميع.

المنتدى الحضري العالمي هو المنصة العالمية لتعزيز الشراكات من أجل تنفيذ الخطة الحضرية 

أجل  من  مدننا  »تحويل  تحت شعار  القادمة.  للسنوات  الحضري  المشهد  يهيئ  وهو  الجديدة 

الحادي  العالمي  الحضري  المنتدى  في  المشاركون  سيناقش  أفضل«،  حضري  مستقبل 

لجميع  والمادي  الرقمي  اإلدماج  وضمان  المدن،  إىل  الوصول  إمكانية  تحسين  كيفية  عشر 

ذوي  األشخاص  من  أخرى  ومجموعات  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  ذلك  في  بما  المجتمع،  فئات 

مائدة  تخصيص  سيتم  المستدامة.  الحضرية  التنمية  لمستقبل  كشرط  الخاصة،  االحتياجات 

لرفع  المجموعات  لهذا  حقيقية  فرص  وتوفير  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  ألولويات  مستديرة 

في  المصلحة  وأصحاب  القرار  صانعي  لدعم  الجماعية  وخبراتهم  معارفهم  ومشاركة  أصواتهم 

المناطق الحضرية بخطوات رئيسية نحو اإلدماج والشمولية وإمكانية الوصول. 

كيف يمكن للتجديد الحضري تحويل المناطق المحرومة 

اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً داخل المدينة إىل أحياء متصلة 

وديناميكية ومتنوعة وحيوية؟

 WUF11@ إشراك الشباب

التجديد  جهود  استدامة  لضمان  للشباب  المباشرة  والمشاركة  المجتمع  إشراك  يتطلب  هذا 

سيعرض  وحلولها.  الحضرية  التنمية  قضايا  تحديد  في  المساعدة  للشباب  يمكن  الحضري. 

مجلس  بمشاركة  المرئي  واالقتصادي  االجتماعي  للتحول  مهم  كموقع  كاتوفيتشي   WUF11
الشباب المخصص الذي تم إنشاؤه في ديسمبر 2020.

بالتحضير  المتعلقة  المبادرات  وتنفيذ  تطوير  في  للغاية  نشًطا  البولندي  الشباب  مجلس  كان 

ومناقشات  مسابقات  الشباب  مجلس  سينظم  عشر.  الحادي  العالمي  الحضري  للمنتدى 

المدن  التي توفرها  الحضرية والفرص  بالسياسة  المحيطة  الرئيسية  التحديات  ومقابالت حول 

المستدامة للشباب في الفترة التي تسبق المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر.

من  فقط  ليس  الشباب  إشراك  إىل  تهدف  منصة   WUF11 شباب  مجلس  يعد 

الحادي  العالمي  الحضري  للمنتدى  االستعدادات  في  أيًضا  ولكن  التواجد،  حيث 

عشر. سيجمع المجلس الطالب المتحمسين للقضايا الحضرية ومستقبل مدننا. 

وتسهيل  للشباب  الموجهة  المبادرات  تنسيق  في  حيوًيا  دوًرا  المجلس  يلعب 

عشر  الحادي  العالمي  الحضري  المنتدى  وأثناء  قبل  للشباب  الهادفة  المشاركة 

كجزء من عملية تخطيط البرنامج.

دعوة للعمل الشبابي

مع التركيز بشكل خاص عىل اهتمام الشباب بموضوع الحلول المستدامة والتي يمكن الوصول 

في  المشاركة  عىل  الشباب  وتشجع  كاتوفيتشي  ترحب  الحضرية،  المساحات  إنشاء  في  إليها 

وإمكانية  الحضرية،  للمساحات  مبتكرة  حلول  لتقديم  عشر  الحادي  العالمي  الحضري  المنتدى 

الوصول، والتحول األخضر، والمرونة، من بين موضوعات أخرى. 

تم إنشاء مركز المؤتمرات الدولي )ICC( في قلب المنطقة الثقافية في مساحة جديدة ومتجددة 

بالقرب من Spodek الشهير والمباني الفريدة األخرى مثل مقر األوركسترا السيمفونية اإلذاعية 

الوظائف  متعدد  مجمع  خدمات  مرفق  عن  عبارة  المبنى  سيليزيا.  ومتحف  البولندية  الوطنية 

مصمم الستضافة ما يصل إىل 15000 ضيف ومجهز بمعدات الوسائط المتعددة الحديثة، مما 

يتيح التواصل مع الزوار وتنظيم الفعاليات بشكل فعال.

تعتبر ساحة Spodek )التي تعني »الصحن« باللغة البولندية(، التي تم بناؤها في عام 1962، واحدة 

من أكثر األعمال روعة في العمارة البولندية الحديثة. إنها رمز مدينة كاتوفيتشي ومنطقة سيليزيا 

العليا الصناعية. كانت الفكرة الرئيسية هي توجيه الهندسة المعمارية الحديثة لكاتوفيتشي مع 

Spodek لتخلق منطقة ترفيهية جذابة. سيقام WUF11 في ICC، وهو واحد من الرموز الرئيسية 
في بولندا التي تمثل العمارة المعاصرة التي تقع في منطقة التاريخية.

مركز المؤتمرات الدولي للمناقشات 

العالمية حول مستقبل المدن

تم تصميم مركز المؤتمرات الدولي بطريقة مبتكرة بحيث ال توفر المنشأة حلوالً وظيفية الستخدام 

للمدينة.  االجتماعي  الفضاء  لتواجدها داخل  أيًضا ظروًفا  تخلق  بل  الخضراء فحسب،  الطبيعة 

تربط هذه العمارة الحديثة هذه المساحة أمام Bobucice - أقدم منطقة تاريخية في المدينة.

تم بدء العد التنازلي في 

مدينة كاتوفيتشي النطالق 

االجتماع العالمي األول حول 

.WUF11@ المدن

يسر WUF11 الترحيب 

بجميع المشاركين في هذا 

المكان األيقوني التاريخي 

والمعاصر في كاتوفيتشي، 

المكان المثالي لمناقشة 

مستقبل المدن.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak ، وزير الدولة، وزارة صناديق التنمية والسياسة اإلقليمية 
- المفوض الحكومي لتنظيم المنتدى الحضري العالمي في كاتوفيتشي في عام 2022 )يمين(

مارسين كروبا، عمدة كاتوفيتشي )يسار(

الوقت ينفد لتقديم الترشيحات لجائزة الئحة الشرف Scroll of Honor المرموقة لموئل األمم 

التحضر  مجال  في  بارزة  مساهمات  تقدم  التي  والحلول  بالمبادرات  الجائزة  تحتفي  المتحدة. 

)طرف ثالث فقط(  الترشيحات  المستدام. يمكنكم اإلطالع عىل إرشادات مفصلة حول تقديم 

واستمارة الترشيح عبر اإلنترنت هنا. يتم تقديم ما يصل إىل خمس جوائز في االحتفال العالمي 

باليوم العالمي للموئل. الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو 8 أغسطس.

يبدأ شهر أكتوبر الحضري باليوم العالمي للموئل يوم االثنين 4 أكتوبر وينتهي في اليوم العالمي 

الترويج  ويمكن  األدوات  للفعاليات في مجموعة  اقتراحات  توجد  أكتوبر.   31 األحد  يوم  للمدن 

الفعاليات من خالل نشرها هنا. موضوع اليوم العالمي للموئل هو تسريع العمل الحضري من 

أجل عالم خاٍل من الكربون وموضوع اليوم العالمي للمدن - تكييف المدن لمواجهة تغير المناخ.

يمكنكم التواصل مع unhabitat-whd@un.org أو unhabitat-wcd@un.org للحصول عىل مزيد 

./https://urbanoctober.unhabitat.org من المعلومات أو قم بزيارة

الدولي،  المؤتمرات  مركز  عبر  األخضر  الوادي  يمر 
المبنيين  بين  تآزًرا  ويولد   Spodek بـ  ويربطه 

والفعاليات التي تحدث فيهما.

 مركز المؤتمرات الدولي
Spodek
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