
مرحباً بكم يف الدورة العارشة للمنتدى الحرضي العاملي

تنعقد الدورة العارشة للمنتدى الحرضي العاملي يف الفرتة من 8 إىل 31 فرباير 2020 يف إمارة أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة، تحت شعار 
مدن الفرص: ربط الثقافة باالبتكار.

 
يترشف برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية بالتعاون مع حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة و إمارة أبوظبي بدعوتكم إىل حضور املنتدى 

واملشاركة يف فعالياته. 

املؤمتر العاملي الرائد حول املدن
يشكل املنتدى الحرضي العاملي، منذ إعالن األمم املتحدة عن إحداثه عام 2001، واحداً من املنصات الرائدة التي تتناول بالنقاش قضايا التنمية 
الحرضية عىل املستوى الدويل، والذي سيجمع يف دورته العارشة مطلع العام القادم كبار القادة، والوزراء، والسكان، وممثيل األمم املتحدة، 

واملجموعات املعنيه باملرأة، ورؤساء البلديات، والشباب، واألكادمييني، والدبلوماسيني، وقادة املجتمع، ورواد األعامل، والربملانيني، وممثيل 
الحكومات املحلية، والناشطني يف مجال التحرض، وغريهم. والدعوة موجهة إىل كل من ميتلك رؤية ملستقبل أفضل وأكرث ذكاًء للمدن.

كيف يتحقق ذلك

تنقسم فعاليات املنتدى إىل جلسات حوار، وجلسات خاصة، وحلقات نقاشية، واجتامعات الشباب  ورجال األعامل وقضايا النوع االجتامعي، 
وأنشطة وفعاليات التواصل وبناء شبكات العالقات، واجتامعات تشاورية وتحضريية، باإلضافة إىل األنشطة التدريبية والفعاليات الجانبية 

واملعارض، والفعاليات الثقافية والكثري من األنشطة األخرى.

انضمو إلينا يف الدورة العارشة للمنتدى الحرضي العاملي 

 www.unhabitat.org/wuf التسجيل للمشاركة يف الدورة العارشة للمنتدى الحرضي العاملي عرب اإلنرتنت مفتوح اآلن عن طريق
وسيغلق يف 21 يناير 2020 

ميكنكم اإلطالع عىل املزيد من املعلومات التفصيلية عىل املوقع اإللكرتوين الخاص بالدورة العارشة للمنتدى الحرضي العاملي باإلضافة 
إىل املذكرة حول فكرة وتصور املنتدي ومعايري تقديم الطلبات الخاصة باألنشطة والفعاليات، واإلرشادات املتعلقة باملعرض، ومكان تنظيم 

الدورة العارشة للمنتدى الحرضي العاملي، واألخبار الهامة األخرى. 

unhabitat-wuf@un.org :للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بنا عرب الربيد اإللكرتوين

نتطلع لرؤيتكم والرتحيب بكم يف أبوظبي!

تقديم الطلبات الستضافة فاعلية
ميكن للجهات واألطراف املعنية االستفادة من فرصة استضافة أي من األنشطة والفعاليات الرسمية إىل جانب املشاركة 
ومناقشة أفضل التجارب واملامرسات واألفكار الجديدة واالبتكارات أو توفري التدريب املناسب للمشاركني يف املنتدى. 

أنشطة وفعاليات التواصل وبناء شبكات العالقات

تركز  أن  وينبغي  مــدة ساعتني،  العالقات  وبناء شبكات  التواصل  فاعلية  تستغرق 
عىل تعزيز الــرشاكــات، والــدعــوة إىل تحالفات جديدة أو إطــالق مــبــادرات مشرتكة 
التنمية املــســتــدامــة. إنها  الــجــديــدة وتحقيق أهـــداف  الــحــرضيــة  بــشــأن تنفيذ الخطة 
الحرضية املستدامة  بالتنمية  للنهوض  وااللتزامات املطلوبة  األفكار  لتبادل  فرصة 

يف البلدات واملدن يف جميع أنحاء العامل.

األنشطة والفعاليات الجانبية

العارشة  لــلــدورة  العام  باملوضوع  مرتبطًا  الجانبية  الجلسة  يكون موضوع  أن  يجب 
للمنتدى الــحــرضي الــعــاملــي، وأن يستغرق مــدة ســاعــة واحــــدة. وميــكــن أن تشتمل 
عىل إقامة معارض لطرح التقارير الجديدة، وإقامة حفالت االستقبال، والعروض 
التقدميية لعرض املشاريع، واألبحاث، واملعلومات والبيانات، واملعرفة واملبادرات 

املتعلقة بتنفيذ الخطة الحرضية الجديدة.

أنشطة التدريب

ستوفر وكاالت األمم املتحدة والجامعات الرشيكة والحكومات املحلية ومؤسسات تنمية القدرات 
الواحد  النشاط  يستغرق  بحيث  املواضيع  مــن  مجموعة  التدريب يف  األخـــرى  املعنية  والجهات 
ثالث ساعات، عىل أن تركز أنشطة التدريب عىل تطوير مهارات ومعارف املتدربني من خالل رشح 
وتوضيح نهج “كيفية” مواجهة تحديات التنمية عرب أدوات ومنهجيات مبتكرة لدعم أهداف التنمية 

املستدامة وتحقيقها.

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
P.O. Box 30030 Nairobi 00100 Kenya 

unhabitat-wuf@un.org

+ اقرأ املزيد

+ اقرأ املزيد

+ اقرأ املزيد

الدورة العارشة للمنتدى الحرضي العاملي 

املؤمتر العاملي الرائد حول املدن

النرشة اإلخبارية األوىل

سبتمرب 2019

املعارضالتدريبالحوارات  التواصل

املعرض

سيكون املعرض الدويل للمنتدى الحرضي العاملي )Urban Expo( مفتوحاً طوال فرتة املنتدى، وسيسلط الضوء عىل أعامل بعض 
املؤسسات الرائدة عىل مستوى العامل، وأعامل وكاالت األمم املتحدة واملنظامت الدولية واإلقليمية األخرى مع الرتكيز عىل االبتكارات يف 
مجال التنمية الحرضية يف ما يتعلق باملوضوع الرئييس للمنتدى. كام سيحتوي املعرض عىل ملحات مشوقة عن مستقبل عاملنا الحرضي.

يرجى تقديم الطلبات قبل املوعد النهايئ املحدد لذلك بتاريخ 15 نوفمرب 2019 عرب املوقع اإللكرتوين

www.unhabitat.org :املوعد النهايئ لتقديم طلبات استضافة األنشطة والفعاليات الجانبية، وأنشطة التواصل والتدريب هو 14 أكتوبر 2019 عن طريق


