
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 بيان صحف 

 

ية    يوم المدن   المناخية تكيف المدن من أجل المرونة دب   يسلطان الضوء عىل  ٢٠٢٠وإكسبو برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
ف 

 العالم  

 

ية للمستوطنات األمم المتحدة برنامج حتفل يس  -   ٢٠٢١أكتوبر    ٢٩دب   / األقرص،   دب   باليوم العالم  للمدن من خالل   ٢٠٢٠وإكسبو  البشر

األفكار والحلول المبتكرة   لفعاليات". ستبحث ا المرونة المناخيةتسلط الضوء عىل موضوع هذا العام "تكيف المدن من أجل   فعاليات  ثالث

عقد  و   لمدن لتصبح أكثر قدرة عىل التكيف مع تغثر المناخ. لوأفضل الممارسات  
ُ
   كجزء من برنامج اإلنسان وكوكب األرضالفعاليات  ت

، ف 

  
 إكسبو. منطقة الفرص ف 

 

ات المناخية    ٣.٣حيث يتعرض أكثر من    ،تغثر المناخ أكث  تهديد للتنمية المستدامةيعتث    ية لخطر التأثثر مليار من سكان المناطق الحرص 

ونقص المياه.  الشديدة بحلول منتصف القرن. إن العالم العرب   رسي    ع التحرص  معرض بشكل خاص لخطر ارتفاع درجات الحرارة والجفاف 

  المدن. 
  ف 
ية مرونة هائلة وطّورت ثروة من الحلول المبتكرة للتعاف    الوقت نفسه، أظهرت المجتمعات الحرص 

 ف 

 

   
ية  األمم المتحدة  برنامج ، سيطلق  ة األوىلالمتخصص  الفعاليةف  اء الملخص التنفيذي    للمستوطنات البشر والمجلس العالم  لألبنية الخرص 

االرائد "  تقرير لل المستدام والتجديد  ق األوسط وشمال إفريقيامبادئ توجيهية إلعادة اإلعمار    منطقة الشر
ي ف  ركز عىل ذي يوال ،  "لحرص 

رة من األزمات والرصاع   المدن العربية المترص 
 . اتتعزيز المرونة المناخية ف 

 

  المستدام للبنية التحتية الحيوية
وسبل عيش   ،والخدمات ،توفر المبادئ التوجيهية فرصة لتعبئة العمل الجماع  لدعم إعادة البناء والتعاف 

   
للدول العربية ف  اعات والكوارث. وسيقدمها المدير اإلقليم   رة من الث   يةاألمم المتحدة    برنامج المجتمعات المترص  ،  للمستوطنات البشر

ية بال ، ورئيس فرع الممارسات الحرص  نامج عرفان عىل  ا نارانج سوري، وكريستينا جامبوا المديرة التنفيذية  ث  لعالم  لألبنية  لمجلس ال، شيث 

اء   . الخرص 

 

  جلسة أخرى، ستتم مناقشة التحديات وأفضل الممارسات من العالم العرب   من قبل رؤساء بلديات المدن من تونس ولبنان والعراق
  ، وف 

   
ية  األمم المتحدة  برنامج باإلضافة إىل رئيس برامج العراق واليمن ف  يك  للمستوطنات البشر ، وائل األشهب. ومن بير  المتحدثير  اآلخرين رسر

كة  وع  (Development Inc)من رسر   مشر
نامج التابع  "من األنقاض إىل الجبال" ف  ية األمم المتحدة لث  والذي يهدف إىل   للمستوطنات البشر

وت. يتم بث ا مرفأ إعادة استخدام وإعادة تدوير األنقاض والزجاج الناتج عن انفجارات  ة لفعالياتبثر  . هنا عىل الهواء مبارسر

 

. ومن الممكنة سيناقشون أزمة المناخ والحلول باب والشاباتشمن الناشًطا  ٣٠حلقة شبابية تضم ما يصل إىل  ه  ف ةاألخثر الفعالية عن أما 

  تستضيف المنتدى الحرص  
  وزارة األموال والسياسة اإلقليمية لبولندا، الت 

ي  بير  المتحدثير  ماغورزاتا ياروسيسكا جيديناك، وزيرة الدولة ف 

https://unhabitat.org/executive-summary-%E2%80%93-guidelines-for-sustainable-reconstruction-and-urban-regeneration-in-the-mena
https://unhabitat.org/executive-summary-%E2%80%93-guidelines-for-sustainable-reconstruction-and-urban-regeneration-in-the-mena
https://unhabitat.org/executive-summary-%E2%80%93-guidelines-for-sustainable-reconstruction-and-urban-regeneration-in-the-mena
https://virtualexpodubai.com/listen-watch/events/world-cities-day


 

   
ية  األمم المتحدة  برنامج لعام المقبل والذي يعقده  ( اWUF 11)  الحادي عشر   العالم     .    للمستوطنات البشر  

  كاتوفيتشر
ممثل  كما سيتحدث  ف 

ي العالم  وممثل ية األمم المتحدة برنامج   ةمجلس الشباب البولندي للمنتدى الحرص  ا نارانج سوري.  للمستوطنات البشر  شيث 

 

    دب     ٢٠٢٠فعاليات إكسبو  تعد  
  تقام ف 

  المدن والبلدات حول العالم بمناسبة اليوم العالم     31جزًءا من االحتفاالت العالمية الت 
أكتوبر ف 

ك   المستدام. وسيشث  التحرص   الوع  حول  لزيادة  المتحدة  برنامج للمدن  ية  األمم  البشر      للمستوطنات 
ف  العربية  وحكومة جمهورية مرص 

  العالمية الرئيسية لهذا العام و استضافة االحتفاالت 
  الت 

 األقرص. مدينة  ستقام ف 

 

  النهاية
  

ية     برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشر
من   أكثر    

ف  ية  البشر للمستوطنات  المتحدة  األمم  برنامج  عىل    90يعمل  كثر   والث  ية  البشر والمستوطنات  المدن    
ف  الناس  لدعم  دولة 

ية.  التنمية نامج  عملي الحرص  المحليير   الث  كاء  والشر الحكومات  مشاريعه مع  الكبثر  وتجمع  التأثثر  ات ذات  الخث  والمعرفة  بير   العالمية 
  الوقت المناسب.  حلول هادفة لتقديم المحلية

   ف 
www.unhabitat.org  

 

اء المجلس العالم  لألبنية    الخرص 

  االتفاق العالم  لألمم المتحدة، تعمل    70شبكة عمل عالمية تتألف من حواىل   
اء حول العالم. بصفتها أعضاء ف  مع  مجلًسا لألبنية الخرص 

كات والمنظمات والحكومات لدفع طموحات اتفاقية باريس وأهداف األمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة. من خالل نهج تغيثر  الشر

 ومرنة.  ،وعادلة ،وصحية ،الكربوننظمة، تقود الشبكة الصناعة نحو بيئة مبنية خالية من األ 

https://www.worldgbc.org/ 

 

:   ٢٠٢٠لبث المبارسر من إكسبو   دب  

 day-cities-watch/events/world-https://virtualexpodubai.com/listen ا 

 

 العالمية باألقرص:  االحتفالية

 https://urbanoctober.unhabitat.org/wcd 

  
  : برجاء االتصال  المعلومات،  لمزيد من 

  yasmine@mostaga.un.org المكتب اإلقليم  للهابيتات ،مسؤولة إدارة المعرفة ،ياسمير  مصطف  
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