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تشكيل مستقبل مدننا

لقد تحملت الحياة البشرية والنظم االقتصادية في جميع أنحاء العالم العبء األكبر لجائحة 

كورونا )كوفيد19-(، حيث تحملت المناطق الحضرية القدر األكبر من هذا العبء. سواء 

في نيروبي أو نيويورك أو روما أو ريو دي جانيرو، فقد أظهر الوباء قابلية تضرر السكان في 

المدن المكتظة، وباألخص في المناطق الحضرية التي غالًبا ما تكون غير مخططة والتي تجبر 

الكثيرين عىل العيش في أماكن غير رسمية.

نحن بحاجة إىل جهود متضافرة ومدروسة لفهم التحديات الفريدة التي تواجه المناطق 

الحضرية، فيما يتعلق بالبنية التحتية والنقل، والتلوث وتغير المناخ، والوصول إىل الخدمات، 

والحق في العيش بكرامة وأمن لكل إنسان.

في يونيو 2022، سيجتمع عدد كبير من الناس في كاتوفيتشي، بولندا، لتصور ما هو ممكن 

في مستقب مناطقنا الحضرية الناشئة والنابضة بالحياة. يوفر المنتدى الحضري العالمي 

الحادي عشر )WUF11( منصة للمبتكرين الحضريين ذوي الرؤية المستقبلية لتشكيل مستقبل 

المدن، وزيادة الوعي وتعزيز التحضر المستدام. يسعى المنتدى، تحويل مدننا من أجل 

مستقبل حضري أفضل، إىل تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل من خالل تعزيز 

العالقات وخلق الروابط لدعم التنفيذ السريع لاللتزامات الحضرية العالمية، القائمة عىل 

تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة 

وآمنة ومرنة ومستدامة.

يرتبط المنتدى ارتباًطا وثيًقا بإنجاز األجندة الحضرية الجديدة، وستركز جلسات الحوار الرئيسية 

للمنتدى الحضري العالمي الحادي عشر باإلضافة إىل مناقشات السياسات األخرى واألنشطة 

التفاعلية عىل ستة محاور:
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مستقبل حضري 

عادل
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مستقبل حضري أكثر 
اخضراراً

3

االبتكار 

والتكنولوجيا
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بناء المرونة 

الحضرية
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التخطيط الحضري 

والحوكمة
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االقتصاد والتمويل 

الحضري المستقبلي

WUF11 إشراك االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في

في ديسمبر 2018، قامت األمم المتحدة بإطالق أول تقرير رئيسي لألمم المتحدة عن 

اإلعاقة وأهداف التنمية المستدامة، تقرير اإلعاقة والتنمية حول »تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة بمشاركة االشخاص ذوي اإلعاقة وألجلهم ومعهم«.  يسعدنا أن نرى التقدم وااللتزام 

االستثنائيين اللذين تم إحرازهما في بولندا، مضيفنا لـ WUF11 في يونيو 2022. 

تماشيا مع التزاماتها بعدم ترك أي شخص خلف الركب، حققت بولندا عدًدا من اإلنجازات 

الملموسة إلدراج األشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية والعاطفية والنفسية واالجتماعية في 

بنيتها التحتية وتخطيط السياسات بما في ذلك:

إعتماد برنامج إمكانية الوصول من قبل وزارة صناديق التنمية والسياسات  	

اإلقليمية البولندية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في جميع انحاء بولندا.

إعتماد قانون جديد بشأن األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة من قبل البرلمان. 	

إنشاء مجلس تيسير إمكانية الوصول مع تمثيل أكثر من 50 شخص من أصحاب  	

المصلحة والمجموعات الرئيسية األخرى من مختلف أنحاء بولندا.

تماشياً مع شراكتنا مع الحكومة البولندية الستضافة المنتدى الحضري العالمي الحادي 

عشر ، قدم موئل األمم المتحدة التزاماته الخاصة لضمان مراعاة األشخاص ذوي اإلعاقة 

في التخطيط للحدث والمشاركة في ضمان نجاحه. ممثلون من المجتمع المدني واألوساط 

األكاديمية من ذوي الخبرة في التعامل مع قضايا القدرة هم جزء من التخطيط للحدث 

وتوجيهه، لضمان أن يكون المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر بمثابة مساحة من 

االندماج االجتماعي والتعليم وإمكانية الوصول.

نتطلع إىل تقديم مجموعة كبيرة من الخبرات الفنية والشراكة في قضايا االحتياجات الخاصة 

وإمكانية الوصول إىل WUF11 ، لدعم تطوير بولندا وتحسين المعايير الوطنية الخاصة 

بإمكانية الوصول. يمثل المنتدى WUF11 فرصة ال مثيل لها لتبادل المعرفة حول أفضل 

الممارسات وإتاحة مساحة للحوار لجميع الذين يرغبون في التحدث نيابة عنهم.

اليوم العالمي للموئل 2021

من ضمن فعاليات األحتفال السنوي باليوم العالمي للموئل 2021 هذا العام في 4 أكتوبر، 

قدمت Małgorzata Jarosińska-Jedynak ، وزير الدولة، وزارة صناديق التنمية والسياسة 

اإلقليمية ومضيف الدورة الحادية عشرللمنتدى الحضري العالمي، رسالة قوية حول السلطة 

والمسؤولية التي يتمتع بها كل منا لتشكيل مستقبل مدننا وبلداتنا.

في حديثها لتجمع آمن لـ COVID-19 من ياوندي، الكاميرون، حيث شارك أكثر من 1200 

شخص في كل من Town Hall، أو من خالل البث المباشر أو تطبيق Zoom في التفكير في 

حالة البلدات والمدن، أكدت الوزيرة عىل أهمية اإلدماج والكرامة كحقوق األساسية للجميع 

لضمان المأوى المناسب.

WUFموقع العالمة التجارية للـ

هل أنت مستعد إلطالق قدراتك اإلبداعية للترويج للمنتدى الحضري العالمي في يونيو 

المقبل؟ انضم إلينا بموقع عالمتنا التجارية الجديد لكي تستخدم شعار WUF العالمي 

الخاص بنا وجعله خاًصا بك.

أظهر فخرك وقوتك في مساحتك الحضرية باستخدام حزمة الرسومات الخاصة 

بنا لتصوير نفسك ومدينتك ومجتمعك. ثم تابعنا عىل وسائل التواصل االجتماعي 

باستخدام هاشتاج WUF11# وشارك مع مجتمعنا من المستكشفين الحضريين الذين 

يجدون طرًقا جديدة ومختلفة لجعل مدنهم مستدامة.

WUF !تحقق من مركز العالمة التجارية للـ
www.worldurbanforum.org

منتدى مجمع المفكرين الحضريين: المستقبل 

الحضري- المدينة التي نحتاجها اآلن!

وصوال لمنتدى WUF11، ستنظم الحملة الحضرية 

العالمية سلسلة من منتديات مجمع المفكرين 

الحضريين للتبادل حول المستقبل الحضري تحت 

شعار” المدينة التي نحتاجها اآلن”!. تم إطالق 

الدعوة لتقديم مقترحات في 1 سبتمبر 2021 

إلشراك المنظمات الشريكة المحتملة إلدارة 

منتدى مجمع المفكرين الحضريين الخاص بهم. 

يهدف كل حدث من أحداث منتدى مجمع 

المفكرين الحضريين إىل المساهمة في موضوع 

WUF11 وهو تحويل مدننا من اجل مستقبل 

حضري أفضل، مع التركيز عىل مبادئ المدينة التي 

نحتاجها اآلن! من المتوقع الحصول عىل توصيات 

وحلول ملموسة من جلسات المنتدى. 

استمارة الطلب والقواعد االرشادية متوفرة عىل 

منصة UTC 7.0. الموعد النهائي لتقديم الطلبات 

هو 20 نوفمبر2021. 

 منتدى مجمع المفكرين الحضريين: 

المستقبل الحضري- المدينة التي نحتاجها اآلن!

https://www.worldurbancampaign.org/utc7

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.

WUF11# انضم لنا عىل منصات التواصل االجتماعي الخاصة بنا

 اتبعونا عىل وسائل WUF11 لمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة في

!!WUF11# التواصل االجتماعي للمنتدى
WUF_UNHabitat@ :تويتر

worldurbanforum@ :فيسبوك

لمزيد من المعلومات عن الدورة الحادية عشر للمنتدى الحضري العالمي يمكنكم 

 التواصل معنا عىل unhabitat-wuf@un.org  أو 

  www.worldurbanforum.org أو  www.unhabitat.org قم بزيارة 

 wuf11.katowice.euأو

https://www.instagram.com/wuf_unhabitat
https://twitter.com/WUF_UNHabitat
https://web.facebook.com/worldurbanforum
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