
مم 
أ
مم المتحدة للمستوطنات البشرية  – المكـتب اإلقليمي للدول العربية، والبنك اإلسالمي للتنمية، وبمشاركة لجنة ال

أ
في إطار تعاون برنامج ال

سيا وحكومات الدول العربية     إلعداد دراسة تشاركية  عن المناطق غير الرسمية في المنطقة العربية التي تم 
آ
المتحدة القتصادية والجتماعية لغربي ا

بو ظبي - فبراير ٢٠٢٠. حيث 
أ
مناقشتها بورشة العمل اإلقليمية بالقاهرة في نوفمبر ٢٠١٩ وإصدارها في الجلسة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي في ا

سيس برنامج إقليمي يدعم 
أ
 لواقع المناطق غير الرسمية بالبلدان العربية المختلفة، كما تقدم توصيات عامة تمهيدية لدعم تا

ً
 تحليليا

ً
تعكس الدراسة رصدا

التنمية التشاركية على مستوى المدن بالتركيز على الجوانب الجتماعية والقتصادية والبيئية. وفي هذا اإلطار، يسعدنا إطالق هذه الدعوة لمشاركة المدن 
دناه. 

أ
 للمعايير المذكورة ا

ً
ولى من البرنامج اإلقليمي “نحو مدن عربية بدون مناطق غير رسمية”. وسيتم اختيار المدن المشاركة وفقا

أ
العربية بالمرحلة ال

ولى من البرنامج:
أ
معايير اختيار المدن المشاركة بالمرحلة ال

و مشروعات تطوير ذات صلة )يرجى ذكر الستراتيجية/ الخطة/ المشروع 	 
أ
وخطط تنموية ا

أ
ن تكون المدينة بصدد وضع استراتيجيات ا

أ
ا

وتوضيح التمويل المتاح(
راضي مع وجود نسبة ملحوظة للمناطق المتدهورة	 

أ
سعار ال

أ
وجود تباين في التكوين الجتماعي والنسيج الحضري للمدينة وا

وبئة	 
أ
و ال

أ
و المخاطر البيئية ا

أ
ارتفاع التعرض لتهديدات تغير المناخ ا

ولوية للمقترحات المقدمة بالمشاركة بين الجهات الحكومية، 	 
أ
وجود إطار مؤسسي فّعال قادر على دعم عملية التطوير التشاركي )ستكون ال

و القطاع الخاص(
أ
المجتمع المدني، و/ا

تعدد وإتاحة مصادر التمويل للتنمية المتكاملة والمستدامة وتوفر إمكانية دمج الموارد للتنمية	 
وجود قاعدة بيانات جغرافية وخرائط رقمية محدثة	 

مزايا الشتراك بالبرنامج:

ليات المختلفة لتنفيذ التطوير الحضري المتكامل على مستوى المدينة
آ
الستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة وال  .١

ولية التي سيتم دراستها
أ
سيكون هناك إمكانية لتمويل مشاريع التنمية في المدن المختارة وفقا لدراسات الجدوى ال  .٢

بريل ٢٠٢٠ الى يوم
أ
جيل موعد تقديم الملفات من يوم ٢٣ ا

أ
نود ان نحيط سيادتكم علما بتا

ن يلعب 
أ
 ٣١ مايو ٢٠٢٠ وذلك لمراعاة الظروف الحالية، وجهود الجهات المحلية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حيث يمكن للبرنامج ا

دوًرا حيوًيا في مثل هذه الحالت الطارئة كمنصة لتعبئة ومزج الموارد المختلفة للحد من المخاطر وتحسين مقاومة الصدمات للمجتمعات 

كـثر تعرضا للتهديدات الجتماعية والقتصادية وبهذا الصدد:
أ
ال

** هذه الدعوة مفتوحة للحكومات الوطنية والمحلية **

يرجى تقديم ملخص تعريفي على خطاب رسمي معتمد من الجهة المقدمة فيما ل يزيد عن ٥ صفحات  

لترشيح مدينتك لتنضم لشبكة المعارف والبرنامج القليمي.

قصاه
أ
رسال الملخص وبيانات التصال في موعد ا  يرجى اإ

٣١ مايو ٢٠٢٠ على البريد اللكـتروني:

unhabitat-roasinfo@un.org 
و استفسارات 

أ
سئلة ا

أ
ي ا

أ
عاله في حين وجود ا

أ
يرجى التواصل على البريد الكـتروني ا  

جيل الموعد النهائي للتقديم**
أ
** تا

قليمي دعوة للمشاركة بالبرنامج الإ
 “نحو مدن عربية بدون مناطق غير رسمية”

https://unhabitat.org/informal-settlement-in-the-arab-region-%E2%80%9Ctowards-arab-cities-without-informal-settlements%E2%80%9D-analysis

