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 حول هذا الدليل

 
ة                   ي الدولي ائزة دب وز بج يوفر هذا الدليل معلومات تفصيلية عن آيفية ترشيح أفضل الممارسات للف
ه             ى وج دليل عل ستخدم ال يجد م شة، و س روف المعي سين ظ ال تح ي مج ات ف ضل الممارس ألف

 : الخصوص معلومات حول ما يلي
 

 مقدمة  •
 جائزة دبي الدولية  •
 معايير أفضل الممارسات  •
 عملية الترشيح •
 عملية االختيار  •
  2006الجدول الزمني لجائزة دبي الدولية لسنة  •
 ) 1الملحق (ل الممارسات نسق التقرير المستخدم لتوثيق أفض •
 ) 2الملحق (المؤسسات الشريكة في أفضل الممارسات  •

 
 

   2005يونيو : الطبعة السادسة
 

دليل حسب الضرورة        ذا ال ع ه ة       . يرجى نسخ وتوزي ة واإلنجليزي سخ باللغات العربي ًا ن وفر حالي تت
 . والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية

 
ف   ديم ومل ل التق ف دلي ل مل ن تنزي الي   يمك ع الت ن الموق ًا م ات إلكتروني ضل الممارس يح أف :   ترش

 2006bp/org.bestpractices:http   
 

 :من الموقع التاليآما يمكنكم الحصول على معلومات إضافية 
ae.gov.dm.award-dubai://http 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمة
رَّف                   شة وهي ُتَع ل     أفضل الممارسات هي إسهامات مميزة في مجال تحسين ظروف المعي  من قب

 منظمة األمم المتحدة والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرات ناجحة؛
 

 . لها أثر واضح وملموس على تحسين نوعية حياة الناس 
 . هي نتيجة للشراآة الفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني 
 . تتمتع باالستدامة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيئية 
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قوم منظمة األمم المتحدة والمجتمع الدولي بالترويج ألفضل الممارسات واستخدامها آوسيلة ت
 : لتحقيق ما يلي

 تحسين السياسة العامة باالستناد إلى الممارسات القابلة للتحقيق  
ة                     الحلول الممكن ادة وعي الجمهور ب زيادة وعي صانعي القرار على آل المستويات وزي

 . االقتصادية والبيئية الشائعةللمشاآل االجتماعية و
م              ة شبكات اتصال وتعل رات من خالل إقام االستفادة من ونقل المعارف والتجارب والخب

 .النظراء من بعضهم البعض
 

ام             رة في ع م     1996صدرت الدعوى إلطالق أفضل الممارسات ألول م ؤتمر األم اد م  خالل انعق
شرية       ل (المتحدة الثاني للمستوطنات الب ه لتحسين ظروف         آو) 2الموئ ا يمكن تطبيق د م يلة لتحدي س

وفمبر                    .  المعيشة على أساس مستديم    ي عن أفضل الممارسات في دبي في ن و قد ُعِقَد مؤتمر دول
روف           1995 سين ظ ات لتح ضل الممارس ة ألف ي الدولي ائزة دب س ج ي، و أس الن دب ى إع ، تبن

 .1995المعيشة في عام 
 

ائزة  ا الج ة خطته د خمس دورات متتالي وام وبع ي أع ، و 2002، و 2000، و 1998، و 1996ف
ا في قاعدة         150 ممارسة من    2150، استقطبت هذه الجائزة أآثر من       2004  بلدًا وأدرجت جميعه

ين          . بيانات أفضل الممارسات   راء الفني شارية     (وتقوم لجنة مستقلة من الخب ة االست ة الفني في  ) اللجن
ة    آل دورة بتحديد الممارسات الجيدة، و من ثم تق        وم هيئ ا، و تق وم بالتصفية لتحدد األفضل من بينه

ي     ة ف ات المدرج ين الممارس ن ب ائزة م ائزين بالج ار الف د، باختي ا بع دوليين، فيم ين ال ن المحكم م
 .القائمة المصغرة

 
 جائزة، عشر منها 12، ستشمل جائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات 2006وفي دورتها لعام 

 .  يما ستقدم جائزتان ألفضل إنجاز في مجال نقل أفضل الممارساتستقدم ألفضل الممارسات، ف
 

 من أفضل الممارسات التي 12وستقدم بلدية دبي جوائز الدورة السادسة لمجموعة جديدة تضم 
 . 2006ستحظى بشرف الفوز ضمن فعاليات الدورة التي ستقام في شهر نوفمبر من عام 

 
 

 . الممارسات التي ستتقدمون بهانتطلع قدمًا الستالم نماذج ترشيح أفضل
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 جائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات في مجال تحسين ظروف المعيشة

 
 :  الغرض-1

ذه اإلنجازات في مجال تحسين ظروف                       وعي به ادة ال زة والمستدامة وزي تكريم اإلنجازات الممي
شرية     المعيشة بموجب المعايير األساسية التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الث          اني للمستوطنات الب

 . وإعالن دبي) 2الموئل(
 
 :  الجائزة-2

دوالر أمريكي ) أربعمائة وثمانين ألف( دوالر 480.000تبلغ القيمة اإلجمالية للجائزة الجائزة  
 : مقسمة على النحو التالي

ف (360.000 )أ( تون أل ة وس ضل  ) ثالثمائ ن أف شرة م ي ع ى اثنت وزع عل ي ت دوالر أمريك
ا ى الممارس تقدمان ألفضل اإلنجازات عل ائزتين س شمل ج ي ست ائزة، والت ائزة بالج ت الف

 . صعيد نقل أفضل الممارسات
دوالر أمريكي للنفقات اإلدارية التي تشمل نفقات السفر ) مائة وعشرون ألف (120.000 ) ب(

 . واإلقامة لوفد يتكون من شخصين آحد أقصى عن آل ممارسة فائزة بالجائزة
افة ل  )ج( صًا          إض صممتين خصي ة م هادة تذآاري سمًا وش ائزة مج ة ف ل ممارس ستلم آ ذلك ت

 . للجائزة
 
 :  تواتر الجائزة-3

 تمنح الجائزة آل سنتين 
 
 :  أحقية التأهل-4

 : الجائزة متاحة أمام الجهات التالية
 . المنظمات أو الهيئات الحكومية شاملًة هيئات المساعدات الثنائية ) أ(
 .ة أو الجهات المسئولة عن االتصاللجان الموئل الوطني) ب(
 ). وآاالت منظومة األمم المتحدة، البنك الدولي، الخ(الهيئات المتعددة األطراف ) ج(
 . المدن والسلطات المحلية أو روابطها) د(
 . المنظمات غير الحكومية) هـ(
 . المنظمات المنبثقة عن المجتمع) و(
 . القطاع الخاص) ز(
 . المؤسسات األآاديميةمؤسسات البحوث و ) ح(
 . وسائل اإلعالم) ط(
 . المؤسسات العامة أو الخاصة) ي(
ي       ) ك( دد يف شروع مح ادرة أو م ديم مب ريطة تق ة ش ي الدولي ائزة دب دم لج راد التق ق لألف يح

 . بمعايير أفضل الممارسات
 
 ): الممارسات( معايير واعتبارات أفضل -5

 :  توافرها في أفضل الممارسات لقبول ترشيحها للجائزةنورد فيما يلي المعايير الرئيسية الواجب
 
 :  األثر5-1

شر          اة الب روف حي سين ظ ال تح ي مج وس ف ابي ملم ر إيج ة أث ة المقدم ون للممارس ب أن يك يج
 وخاصًة بالنسبة للفئات الفقيرة والمحرومة 
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 : أ ـ التطوير المستدام للمأوى والمجتمع

 لى الصحة، والصرف الصحي و لوازم اإلصحاح؛ـ توفير اإلمدادات من الماء اآلمن ع1
 ـ توفير المساآن والخدمات والمرافق المجتمعية بأسعار معقولة؛2
 ـ الحصول على األراضي والحيازة اآلمنة، والتمويل؛3
 ـ التخطيط المستند إلى متطلبات المجتمع، والمشارآة في اتخاذ القرار وتخصيص الموارد؛4
 ناطق الداخلية للمدن واألحياء والتجمعات السكنية؛ـ إحياء وإعادة تأهيل الم5
 . ـ استخدام مواد وتقنيات بناء آمنة وصحية6
 

 : ب ـ التنمية الحضرية واإلقليمية المستدامة
 ـ استحداث الوظائف والقضاء على الفقر؛1
 . ـ الحد من التلوث وتحسين الصحة البيئية2
 . عامةـ االستخدام األسهل للمواصالت واالتصاالت ال3
 . ـ تحسين عمليات جمع النفايات، وإعادة تدويرها واستخدامها4
 . ـ زيادة الرقعة الخضراء في المدينة واالستخدام الفعال للمساحات العامة5
 . االستخدام األقل للموارد الناضبة/ـ تحسين دورات اإلنتاج واالستهالك، بما يشمل استبدال6
 . والمحافظة عليهاـ حماية الموارد الطبيعية والبيئة 7
 . ـ اتباع أساليب أآثر فعاليًة في استهالك وإنتاج الطاقة8
 . ـ المحافظة على المواقع ذات األهمية التاريخية والحضارية9

 . ـ صياغة وتنفيذ استراتيجيات تنمية حضرية متكاملة وشاملة10
 

 عات السكانيةج ـ توخي االستدامة و الكفاءة و المساءلة و الشفافية في إدارة التجم
 ـ نظم إدارة و تسيير ومعلومات أآثر فعالية وآفاءة؛1
ي    2 وارد وف رار وتخصيص الم اذ الق ات اتخ ي عملي سين ف ين الجن ساواة ب ة و الم ق العدال ـ تحقي

 صياغة وتطبيق البرامج؛
 ـ الحد من الجريمة ومنعها؛3
 ادة البناء؛ـ تحسين مستوى االستعداد لمواجهة الكوارث والتخفيف من أثرها وإع4
 ـ الدمج االجتماعي والحد من النبذ االجتماعي؛5
 ـ القيادة ودورها في الحث على العمل والتغيير، بما في ذلك التغيير في السياسة العامة؛6
 ـ الترويج للمساءلة و الشفافية؛7
 . ـ الترويج للعدالة والمساواة االجتماعية8
 . ـ تحسين التنسيق بين المؤسسات9
 

 :اآة الشر5-2
يجب أن تعتمد أفضل الممارسات على الشراآة بين اثنين على األقل أو أآثر إذا أمكن من الجهات           

 . أعاله4المذآورة في البند 
 
 :  االستدامة5-3

ادين                      ل من المي ى األق آذلك يجب أن ُتحدث أفضل الممارسات تغييرات طويلة األجل في واحد عل
 : المذآورة أدناه

 
ضايا           التشريعات أو األطر     -1 رارًا رسميًا بالق وفر إق اييس التي ت التنظيمية أو اللوائح أو المق

 والمشاآل التي تم التصدي لها؛
ة و  -2 سياسات االجتماعي وطني    /ال ستوى ال ى الم ة عل تراتيجيات القطاعي به (أو االس ش

 . التي يمكن تطبيقها في مكان آخر) الوطني
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دد     -3 ي تح رار الت اذ الق ات اتخ ساتية وعملي ر المؤس سؤوليات الواضحة  األط األدوار والم
ة    ات المرآزي ل الحكوم شارآة، مث ات الم دى الجه ة ل ات المختلف ستويات و المجموع للم

 . والمحلية والمنظمات المنبثقة عن المجتمع
اءًة          -4 ر آف تخدام أآث ؤدي الس ي ت ساءلة، الت عة للم شفافة والخاض ة وال م اإلدارة الفعال نظ

 . لمالية والطبيعيةوفاعلية للموارد البشرية والفنية وا
 
 
 

 

 : المعايير واالعتبارات اإلضافية
د واألفضل              ين الجي ز ب ة للتميي ايير التالي سوف تستخدم اللجنة الفنية االستشارية وهيئة التحكيم المع

 . من بين الممارسات، و خاصًة الفائزة منها
 

 

 :  القيادة وتمكين المجتمع5-4
 ر، بما في ذلك تغيير السياسة العامة؛ القيادة في الحث على العمل والتغيي-1
  تمكين الشعب واألحياء والمجتمعات المحلية ودمج إسهاماتهم في العملية الشاملة؛-2
  القبول والتجاوب مع التنوع االجتماعي والثقافي؛-3
 .  إمكانية النقل والتكيف والتطبيق-4
 .  مالءمة الظروف المحلية ومستويات التطور-5
 

 : بين الجنسين واإلدماج االجتماعي المساواة 5-5
ساواة                        ة والم دعم العدال ه، والتي ت افي و تتجاوب مع اعي والثق وع االجتم ل التن المبادرات التي تقب

سدية       ة الج ر والحال سين والعم ساواة الجن ردي وم دخل الف ل ال ضايا مث ي ق ة ف ة /االجتماعي العقلي
 . واإلقرار بالقدرات المختلفة وتقديرها

 
 : ر ضمن السياق المحلي وقابلية النقل االبتكا5-6
 آيفية تعلم اآلخرين أو استفادتهم من المبادرة؛) أ(
 .الوسائل المستخدمة في مشاطرة المعرفة والخبرة والدروس المستفادة، ونقلها) ب(
 

  النقل 7ـ5
 : ـ األثر الملموس الناتج عن نقل واحد أو أآثر من العناصر التالية1

 رات، العمليات، المعارف أو الخبرات و التكنولوجيات؛     األفكار، المها
 ـ تغيير السياسات أو الممارسات المؤدية إلى الحكم الرشيد؛2
 .ـ استدامة عملية النقل آجزء من عملية التعلم والتغيير المستمرة3
 

 جائزة، 12، ستشمل جائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات 2006وفي دورتها لعام : ملحوظة
نها ستقدم ألفضل الممارسات، فيما ستقدم جائزتان ألفضل إنجاز في مجال نقل أفضل عشر م

 .  الممارسات
 
 
 
 
 : عملية الترشيح-6
ا      6-1 نح عنه سنتين التي تم رة ال ر المعني بفت سق التقري ًا لن دم أفضل الممارسات وفق  يجب أن تق

 ). 1يرجى النظر إلى الملحق (الجائزة 
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د اإللكتروني    :  ثالثة أشكال  يتوفر نسق التقرير في    6-2 مباشرة من شبكة اإلنترنت من خالل البري
ى  ديم    (http://www.bestpractices.org/bp2006)عل اذج التق ل نم ذلك ُتقب اآس وآ   أو الف
 . الورقية

ة    6-3 ة اإلنجليزي يح باللغ اذج الترش دَّم نم ة     . ُتَق ة باللغ يح المقدم اذج الترش ون نم ى أن تك ويرج
 .مصحوبة بترجمة إلى اللغة اإلنجليزيةرنسية أو اإلسبانية أو البرتغالية العربية أو الف

 
 : يشجع المتقدمون على إرفاق المواد الثبوتية التالية6-4

ة أو المطبوعات               - أ مقاالت منشورة في الصحف أو المجالت المهنية أو الرسائل الخبري
 األخرى؛

  دقائق؛10أشرطة الفيديو القياسية التي تقل مدتها عن  - ب
 صور فوتوغرافية أو مواد بيانية أخرى؛ - ت
 .آراسات أو مواد ترويجية أخرى - ث

 
 

شرية                   6-5 ستوطنات الب دة للم م المتح امج األم ى برن ا إل ل ( ترسل نماذج الترشيح إم ى   ) الموئ أو إل
ات    ضل الممارس ريكة ألف سة ش ي أو أي مؤس ة دب ق(بلدي ر الملح د  ) 2انظ ق البري ن طري ع

امج    . اإلنترنت أو الفاآس أو البريداإللكتروني أو عن طريق شبكة   ة دبي أو برن يمكن أن تقوم بلدي
شريكة     سات ال دى المؤس ى إح يح إل وذج ترش ال أي نم شرية بإرس ستوطنات الب دة للم م المتح األم

شريكة،            . بغرض االطالع أو اإلقرار    ى المؤسسات ال اذج الترشيح مباشرة إل و في حالة إرسال نم
م الم  امج األم الغ برن ى إب لين   ُيرج ى المرس ذلك، وعل ي ب ة دب شرية أو بلدي ستوطنات الب دة للم تح

ات     شورة بخصوص أي متطلب ى الم ل الحصول عل ن أج شريكة م سة ال ع المؤس ر م ة األم متابع
امج                 ى برن إلقرار نماذج الترشيح الخاصة بأفضل الممارسات والتأآد من إرسال نماذج الترشيح إل

شرية  ستوطنات الب دة للم م المتح د . األم دة   وق م المتح امج األم صل برن ي ت ات الت ستفيد الممارس ت
اريخ  شرية بت ستوطنات الب اير 31للم ا  2006 ين ائمين عليه دة للق م المتح امج األم ال برن ن إرس  م

 .رأي البرنامج في الممارسة، إذا ُطِلَب ذلك
 
 
 
 
ًا بواس                6-6 ًا مرجعي ا رقم ستلمة وإعطاؤه امج    سيتم اإلقرار باستالم آل نماذج الترشيح الم طة برن

خ     (األمم المتحدة للمستوطنات البشرية من أجل التوثيق          دم، الموضوع، ال ز، اسم المتق ومن  ) الرم
ة عن أفضل الممارسات             دة بياني اظ بقاع دة للمستوطنات          . أجل االحتف م المتح امج األم وسيقوم برن

 . البشرية بإبالغ آل المتقدمين بوضع الممارسة المرشحة
 

ش     6-7 م عن طريق                    يمكن للمؤسسات ال ة له ساعدة فعال ديم م ا تق دمين وعليه ريكة االتصال بالمتق
ال  ة أعم م بأي ائزة وإبالغه د ونظم الج ايير وقواع ا بمع د من التزامه ائق بهدف التأآ ة الوث مراجع
ا تفي                      ا، باعتباره ة عليه م الموافق اذج التي ت أخرى مطلوبة وعلى المؤسسات الشريكة إرسال النم

 . برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةبمعايير الجائزة، إلى 
 
 :  عملية االختيار-7

صاه            ة          2006 مارس    31ينبغي وصول نماذج الترشيح في موعد أق اذج لعملي ، و تخضع آل النم
 : االختيار التالية
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ة          7-1 ة فني ى لجن ايير األساسية ألفضل الممارسات إل اذج الترشيح التي تفي بالمع  ُترسل آل نم
 . ولية مستقلة لمراجعتهااستشارية د

 

ا                       7-2 ر شامل يتضمن م داد تقري اذج الترشيح وإع ة آل نم  تقوم اللجنة الفنية االستشارية بمراجع
 : يلي
 . وصف عملية االختيار - أ
 .  من أفضل الممارسات100قائمة بحوالي  - ب
ى      - ت ا يصل إل ضم م ة مصغرة ت يم أفضل الممارسات     48قائم ة تحك ى هيئ ديمًا ترسل إل  تق

ك توصيات محددة بخصوص الممارسات             لالختيار ا في ذل  النهائي للفائزين بالجائزة، بم
 .   التي ترى اللجنة منحها جائزتي النقل

 
ار         7-3 ل اختي ن أج ات م ضل الممارس صغرة ألف ة الم ة القائم ة بمراجع يم دولي ة تحك وم هيئ  تق

ل     المبادرات التي تستحق الفوز بجائزة دبي الدولية ويمكن لهيئة التحكيم ال           ائزة ألق توصية بمنح الج
 .من اثنتي عشرة ممارسة أو حجبها وذلك حسب نوعية الممارسات المرشحة

 
ائي                      ار النه د إجراء االختي اذج المرشحة للممارسات بع دمين بوضع النم يجري إشعار جميع المتق

 . من قبل هيئة التحكيم
 
 
 

 الجدول الزمني لجائزة دبي الدولية 
 2006لعام 

 )ةالدورة السادس(
 

ى      : 2006 يناير 31 صول عل ب الح ي تتطل ات الت ضل الممارس ديم أف ائي لتق د النه الموع
داد         سق إع ايير أو ن تيفاء المع دى اس اه م ل تج ول رد الفع ات ح معلوم

 .التقرير
 

، وإدراج هذه 2006الموعد النهائي الستالم نماذج الترشيح لجائزة عام  : 2006 مارس 31
 . ضل الممارساتالنماذج ضمن قاعدة بيانات أف

 

ا يصل       : 2006يونيو  ار م شارية ـ اختي تقييم نماذج الترشيح بواسطة اللجنة الفنية االست
ا             100إلى   ستحق اعتباره ة التي ت  ممارسة من أفضل الممارسات المقدم

ـ            ة مصغرة ب ادرة آحد أقصى       48من أفضل الممارسات وإعداد قائم  مب
محددة بخصوص الممارسات      ة مع توصيات    لرفعها لهيئة التحكيم الدولي   

 . التي ترى اللجنة منحها جائزة النقل
 

 . اختيار الفائزين بواسطة هيئة تحكيم دولية   : 2006يوليو 
 

ضل    : 2006نوفمبر  ل أف شأن نق دولي ب ؤتمر ال ات والم ضل الممارس ائزة أف ل ج حف
 .الممارسات بهدف تحقيق أهداف التنمية لأللفية الجديدة
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 رير أفضل الممارساتنسق تق: 1الملحق 

 
 :يرجى توفير المعلومات التالية عند ترشيح أفضل ممارسة

 
 عنوان الممارسة)    أ   -1

 القرية / البلدة/ المدينة)  ب 
 البلد)   ج 
 المنطقة)    د 
 هل سبق لهذه المبادرة أن طرحت من قبل؟ نعم أم ال ) هـ 
 ن العنوان؟       إذا آان الجواب نعم، متى آان ذلك وماذا آا 

 
  عنوان الممارسة-2

امًال     ( ة وش م المنظم دة  اس د والبل ندوق البري شارع وص ة  /  ال دي والدول ز البري ة والرم  المدين
ي  د اإللكترون وان البري اآس وعن اتف والف م اله ة.       ورق د: مالحظ ن تزوي د م ى التأآ  ُيرج
  يرجى  ل بالهاتف والفاآس      رموز االتصال الخاصة بالدولة والمدينة بغرض االتصا

 ).      مراعاة إدراج العنوان وفقًا للتسلسل المبين أعاله
 
  الشخص الذي يجب االتصال به-3
 
 :يرجى االختيار من بين ما يلي:  نوع الجهة المعنية-4

 حكومة مرآزية 
 سلطة محلية

 منظمة شبه حكومية
 قطاع خاص

 منظمة غير حكومية
 منظمة منبثقة عن المجتمع

 آالة دوليةو
 مؤسسة

 رابطة مهنية
 معهد بحوث/مؤسسة أآاديمية
 وسائل اإلعالم
 شخص ُمحِسن
 استشاريون/خبراء فنيون

 شبكة من عدة أطراف
 ، الرجاء تحديد الجهةجهات أخرى

 
 )فقط إذا اختلفت عن المذآور أعاله( المنظمة القائمة بالترشيح -5

 اسم المنظمة) أ 
  عنوان المنظمة) ب 
امًال (  ةش د، المدين ندوق البري شارع، ص م ال م/ اس ة، رق دي، الدول ز البري دة، الرم  البل

ي    د اإللكترون وان البري اآس وعن اتف والف ة.         اله وز   : مالحظ د رم ن تزوي د م ى التأآ  ُيرج



 10

اآس  اتف والف ة لله ة والمدين ة بالدول صال الخاص وان               االت اة إدراج العن ى مراع   ـ ُيرج
 ) تسلسل المبين أعاله         وفقًا لل

 الشخص الذي يجب االتصال به )  ج 
 نوع الجهة المعنية )  هـ 

 حكومة مرآزية 
 سلطة محلية

 منظمة شبه حكومية
 قطاع خاص

 منظمة غير حكومية
 منظمة منبثقة عن المجتمع

 وآالة دولية
 مؤسسة

 رابطة مهنية
 معهد بحوث/مؤسسة أآاديمية
 وسائل اإلعالم
 شخص ُمحِسن

 استشاريون/فنيونخبراء 
 شبكة من عدة أطراف

 ، الرجاء تحديد الجهةجهات أخرى
 
 : ـ الشرآاء6

 :  الشريك األول-    
 اسم المنظمة)           أ
  عنوان المنظمة) ب 
ة(  د، المدين ندوق البري شارع، ص م ال امًال اس م/ ش ة، رق دي، الدول ز البري دة، الرم  البل

وان البر   اآس وعن اتف والف ي         اله د اإللكترون ة. ي وز   : مالحظ د رم ن تزوي د م ى التأآ  ُيرج
اآس  اتف والف ة لله ة والمدين ة بالدول صال الخاص وان              االت اة إدراج العن ى مراع   ـ ُيرج

 )         وفقًا للتسلسل المبين أعاله
 الشخص الذي يجب االتصال به ) ج 
 نوع الجهة المعنية ) هـ 

 حكومة مرآزية  •
 سلطة محلية •
  شبه حكوميةمنظمة •
 قطاع خاص •
 منظمة غير حكومية •
 منظمة منبثقة عن المجتمع •
 وآالة دولية •
 مؤسسة •
 رابطة مهنية •
 معهد بحوث/مؤسسة أآاديمية •
 وسائل اإلعالم •
 شخص ُمحِسن •
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 استشاريون/خبراء فنيون •
 شبكة من عدة أطراف •
 ، الرجاء تحديد الجهةجهات أخرى •

 
 : نوع الدعم)    و

   دعم مالي 
   دعم فني 

 دعم سياسي   
   دعم إداري 

   أشكال أخرى من الدعم
 
 :  الشريك الثاني-  

 اسم المنظمة)           أ
  عنوان المنظمة) ب 
ة(  د، المدين ندوق البري شارع، ص م ال امًال اس م/ ش ة، رق دي، الدول ز البري دة، الرم  البل

ي            د اإللكترون وان البري اآس وعن اتف والف ة. اله ى ال: مالحظ وز ُيرج د رم ن تزوي د م  تأآ
اآس  اتف والف ة لله ة والمدين ة بالدول صال الخاص وان               االت اة إدراج العن ى مراع   ـ ُيرج

 )           وفقًا للتسلسل المبين أعاله
 الشخص الذي يجب االتصال به ) ج 
 نوع الجهة المعنية ) هـ 

 حكومة مرآزية  •
 سلطة محلية •
 منظمة شبه حكومية •
 قطاع خاص •
 غير حكوميةمنظمة  •
 منظمة منبثقة عن المجتمع •
 وآالة دولية •
 مؤسسة •
 رابطة مهنية •
 معهد بحوث/مؤسسة أآاديمية •
 وسائل اإلعالم •
 شخص ُمحِسن •
 استشاريون/خبراء فنيون •
 شبكة من عدة أطراف •
 ، الرجاء تحديد الجهةجهات أخرى •

 
 
 
 

 : نوع الدعم)    و
   دعم مالي 
   دعم فني 



 12

   دعم سياسي 
   دعم إداري 

   أشكال أخرى من الدعم
 
  : الشريك الثالث-  

 اسم المنظمة)           أ
  عنوان المنظمة) ب 
ة(  د، المدين ندوق البري شارع، ص م ال امًال اس م / ش ة، رق دي، الدول ز البري دة، الرم  البل

ي   د اإللكترون وان البري اآس وعن اتف والف ة.          اله وز   : مالحظ د رم ن تزوي د م ى التأآ  ُيرج
اآس     اتف والف ة لله ة والمدين ة بالدول صال الخاص وان           االت اة إدراج العن ى مراع   ـ ُيرج

 )           وفقًا للتسلسل المبين أعاله
 الشخص الذي يجب االتصال به ) ج 
 نوع الجهة المعنية) هـ 

 حكومة مرآزية  •
 سلطة محلية •
 منظمة شبه حكومية •
 قطاع خاص •
 منظمة غير حكومية •
 عن المجتمعمنظمة منبثقة  •
 وآالة دولية •
 مؤسسة •
 رابطة مهنية •
 معهد بحوث/مؤسسة أآاديمية •
 وسائل اإلعالم •
 شخص ُمحِسن •
 استشاريون/خبراء فنيون •
 شبكة من عدة أطراف •
 ، الرجاء تحديد الجهةجهات أخرى •

 
 : نوع الدعم)   و

  دعم مالي 
  دعم فني  

  دعم سياسي 
  دعم إداري 

  أشكال أخرى من الدعم
 ) نفس البيانات المبينة أعاله(ابع الشريك الر -
 ) نفس البيانات المبينة أعاله(الشريك الخامس  -
 ) نفس البيانات المبينة أعاله(الشريك السادس  -
 ) نفس البيانات المبينة أعاله(الشريك السابع  -

 

  الوضع المالي-7
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ض      سنوية ألف ة ال الي بالميزاني ى إدراج ملخص م اه يرج ين أدن دول المب تخدام الج ة باس ل ممارس
سنوات  صرمة،لل ى الخمس المن ثالث إل ل ال هامات آ ة إلس ة العام سب المئوي ًا المصادر والن  مبين
 .آما ُيرجى تحديد اسم آل شريك. ) شرآاء آحد أقصى10بمجموع يصل إلى  (شريك

 
 المجموع  السنة الخامسة  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  الشريك 

       ) من الميزانية(% الشريك األول 
       ) من الميزانية(% الشريك الثاني 
       ) من الميزانية(% الشريك الثالث 
       ) من الميزانية(% الشريك الرابع 

       ) من الميزانية(% الشريك الخامس 
       ) من الميزانية(% الشريك السادس 
       ) من الميزانية(% الشريك السابع 
       ) من الميزانية(% الشريك الثامن 
       ) من الميزانية(% الشريك التاسع 
       ) من الميزانية(% الشريك العاشر 

       )دوالر أمريكي(الميزانية اإلجمالية 
 
 
 
 
 
  فئة أفضل الممارسات-8

د عن                 ا ال يزي ار م م باختي ز األساسي         ة جوانب  ثالث من القائمة المبينة أدناه ق  تصف محور الترآي
ى أفضل وج ي تصف الممارسة عل ة الت ات الفرعي ر الفئ م اخت ك، ث أن . هلعمل م ب ذ العل ُيرجى أخ

ان                    ات وأن بإمك دة البيان الهدف من اختيار الفئات والفئات الفرعية هو تسهيل عملية البحث في قاع
 . ي يراه مناسبًاالمشترك اختيار ما يرغبه من الفئات الفرعية بالقدر الذ

 
 : تخفيض حدة الفقر

 توليد الدخل 
 استحداث الوظائف

 التدريب المهني 
 تسهيل الحصول على التمويل 

 المساواة في فرص العمل و التمويل والتدريب 
 

 : التنمية االقتصادية
 التنمية االقتصادية للمجتمعات المحلية والمدن الكبرى

 التنمية الصناعية 
 ) في القطاعين الرسمي وغير الرسمي(تطوير المشاريع  
 تطوير االستثمار 

 تكوين رأس المال وتأسيس المشاريع 
 التدريب 

 الفرص التعاونية 
 تزويد المشاريع بتسهيالت تمويلية 

 . المساواة في فرص الحصول على الموارد االقتصادية
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 :الخدمات االجتماعية
 التعليم
 الترفيه

 الصحة والرفاهية
 مة السالمة العا

 الحد من الجريمة والوقاية منها 
 إصالح نظام العدالة

 ) وخاصة من قبل النساء(المساواة في فرص الحصول على الخدمات االجتماعية 
 الفئات المستضعفة، بما فيها النساء  

 
 :اإلدارة البيئية
 الحد من التلوث

 زيادة المساحات الخضراء في الحضر
 يئةاألساليب التكنولوجية الصديقة للب

 العالج البيئيةتدابير 
 الصحة البيئية

 . تجاه الحفاظ على البيئية" الخضراء"تكامل التقييم والرصد و الرقابة، و المساءلة 
 االستدامة اإليكولوجية

 حوافز اإلدارة الصالحة 
 إدارة الموارد 

 السياحة البيئية 
 مؤشرات االستدامة

 

 :البنى األساسية، االتصاالت، المواصالت
 .  والحفاظ عليها وإنتاجهادام الطاقةاستخ

 المواصالت والتنقل 
 االتصاالت ووسائل اإلعالم 

 توفير المياه اآلمنة 
 إدارة النفايات و معالجتها

 الصرف الصحي و اإلصحاح
 تكنولوجيا البنى التحتية 
 اإلصحاح اإليكولوجي

 ) خاصة من قبل النساء(المساواة في فرص استخدام البنى التحتية 
 

 :إلسكانا
 توفير إسكان بنفقات متهاودة

 مكافحة التشرد 
 الحصول على التمويل ألغراض اإلسكان 

 ترقية و تحسين األحياء العشوائية والتجمعات السكانية 
  صناعة اإلنشاءات

 مواد البناء وتكنولوجيا اإلنشاء 
 المساواة في فرص الحصول على السكن والتملك 

 تأجير المساآن 
 سية و المقاييساللوائح األسا
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 :إدارة استخدام األراضي

 تخطيط استخدام األراضي
 نظم المعلومات الجغرافية

 حوافز التطوير
 المحافظة على المساحات المفتوحة

 مشاريع تطوير األراضي
 الضواحي/تجديد المناطق الحضرية

 إدارة العقارات 
 ) وخاصة من قبل النساء(تساوي الحقوق في الملكية والميراث 

 
 :ارة المناطق الحضريةإد

 إدارة و تسيير المناطق الحضرية 
 الشراآة مع المجتمع المدني 

 النظام التشريعي
 السياسات العامة 

 الشراآة في وضع الميزانيات واتخاذ القرارات 
 تطوير الموارد البشرية والقيادة 

 الالمرآزية 
 تعبئة الموارد 

 اإلصالح المؤسسي
 نظم اإلدارة والمعلومات 

 شفافية والمساءلة ال
 الرصد و التقييم والتدقيق 

 التجمعات الحضرية/جهاز حكومي يغطي المدن الكبرى
 تبوء المرأة مناصب قيادية 

 . الشراآة بين القطاعين العام والخاص
 

 :االلتزام المدني والحيوية الثقافية
 مشارآة المجتمع المحلي

 النبض االجتماعي والثقافي الحي
 التعبير والحيوية

 التوعية المدنية والتعليم 
 تطوير الفنون والثقافة 
 احترام التنوع الثقافي 

 
 . بين الجنسين واإلدماج االجتماعيالمساواة 

  آٍل من الجنسينأدوار ومسؤوليات
 من الجنسيناالحتياجات المحددة لكٍل 

 تمكين المرأة 
 حرية الحصول على الموارد الالزمة

 ضبط الموارد 
 التشريعات
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  الحواجز المعوقة للمساواةإزالة
 المسألة العرقية

 التكامل االجتماعي 
 سالمة النساء 

 منع اإلساءة للمهاجرين 
 

 :الكوارث والطوارئ
 التقليل من التعرض للكوارث

 الوعي المجتمع المدني واستعداده للمواجهة
 وضع خطط لمجابهة الطوارئ ونظم اإلنذار المبكر 

 القدرة على االستجابة 
 ن المخاطر وتخفيف آثارهاالحد م

 وسائل اإلنقاذ
 إعادة التأهيل والبناء بعد الكوارث 

 تقييم المخاطر وتحديد المناطق المعرضة لألخطار
 . تحديد المخاطر والحاجات الخاصة بكٍل من الجنسين

 
 :أنماط اإلنتاج واالستهالك

 إعادة استخدام وتدوير النفايات
 فعالية الطاقة

 . ةإنتاج الطاقة النظيف
 استخدام المياه و استهالآها

 المحافظة على الموارد 
 توعية المستهلك 
 مسؤولية المنتج 
 االستهالك /دورات اإلنتاج

 
 :التخطيط الحضري واإلقليمي

 "21أجندة "التطبيق المحلي لبرنامج 
 برمجة االستثمار الرأسمالي

 وضع الميزانية
 التخطيط المستند إلى احتياجات المجتمع

 الحضريالتجديد 
 إدارة النزاعات والتوسط

 العملية االستشارية
 الثقافيالمحافظة على التراث 

 التخطيط اإلقليمي
 تخطيط الموارد اإلقليمية

 المناطق الحضرية/التخطيط على مستوى المدن الكبرى
 التخطيط للمحافظة على التراث الحضاري

 القواعد المنظمة للتخطيط 
 التخطيط االستراتيجي 

 لحضرية ـ الريفية الروابط ا
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 :التكنولوجيا واألدوات والوسائل

  وأجهزتهبرمجيات الكمبيوتر
 أدوات ونظم اإلدارة

 نقل التكنولوجيا
 البحث والتطوير

  التخطيطتقنياتأدوات و
 إقامة شبكات العالقات بين مختلف األطراف

 تكنولوجيا ونظم المعلومات واالتصاالت
 أنواع التكنولوجيا المالئمة

  ب وبناء القدراتالتدري
 

 :األطفال والشباب
  سنوات9األطفال حتى سن 

 سن البلوغ سنوات إلى 10من األطفال 
 الصحة والتغذية

 )شامًال دور الرعاية خالل النهار والرعاية بعد ساعات المدرسة( التعليم والتدريب المهني
 البرامج البيئية التي ترآز على الشباب

 القيادةتخطيط مشارآة األطفال وتطوير 
 البرامج الترفيهية والثقافية

 المناصرة/التشريعات
 برامج دعم المجتمع

 )  تشغيل األطفال، الحروب،ملةإساءة المعا(الحاالت ذات الصعوبة الخاصة 
 مجموعات الشباب المعرضة للمخاطر 

 
 :الهندسة المعمارية والتصميم الحضري

 ذات التكلفة المعقولة والصديقة للبيئةالتصاميم 
 "الخضراء"عمال التشييد أ

 التصاميم ذات االستخدام المستدام من قبل المجتمع المحلي
 تجميل المدن بالمناظر الطبيعية الُمصممة

 الحفاظ على النكهة التاريخية للمدن 
 مواد البناء الصديقة للبيئة 

 
 :الُمسنون

 يمكن التنقل فيها بسهولة/ تصاميم مساآن آمنة
 المشارآة
 الصحة

 واألمن المالي التوظيف 
 النشاطات التي تشارك فيها عدة أجيال 

 المواصالت
 المنازل الجماعية

 
 :استخدام المعلومات في صنع القرار
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 المؤشرات واإلحصاءات 
 ) نظم المعلومات الجغرافية(رسم الخرائط 

 ) نظم المعلومات اإلدارية(اإلدارة 
 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ئل اإلعالم ونشر الوعي استخدام وسا
 تحسين النفاذ إلى المعلومات والمشارآة 

 البحث 
 صياغة السياسات 

 البيانات والتحليالت المفصلة لكل جنس على حدة 
 

 :المياه واإلصحاح
 إمدادات المياه وإدارة الطلب عليها

 الخدمات للفقراء في المناطق الحضريةتوفير 
 اإلصحاح ذو التكلفة المتدنية

 ح الصديق للبيئةاإلصحا
 توفير خدمات أساسية من خالل المؤسسات الصغيرة الحجم
 . الشراآة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع

 
 : اإلسكان وحقوق اإلنسان

 . إنفاذ حق الحصول على مسكن مالئم
 منع اإلخالء القسري 

 الحيازة اآلمنة 
 االستئجار اآلمن 

 .  لإلسكان المالئمتوفير البنية التحتية العامة
 إتاحة فرص الحصول على المساآن

 صالحية المسكن للمعيشة فيه ومالءمته من الناحية الحضارية
 تأمين اإلسكان بأسعار معقولة

 ) للنساء(الحقوق المتساوية في الملكية والميراث 
 

 ) اإليدز(مرض فيروس نقص المناعة المكتسب 
 ) اإليدز(س نقص المناعة المكتسب استراتيجيات البلديات لمكافحة مرض فيرو

 . الشراآة بين القطاعين العام والخاص وآافة أطياف المجتمع
ون    ذين يعول ال ال ة األطف ي ورعاي تح دور التبن دز، وف ام اإلي شئة أليت ة والتن دمات الرعاي ديم خ تق

 أسرهم
 . المناصرة والمبادرات اإلعالمية؛ واستخدام وسائل اإلعالم

 السياسياإلصالح القانوني و
 ) وخاصة اإلناث(على الذآور واإلناث ) اإليدز(أثر مرض فيروس نقص المناعة المكتسب 

 
 :التعاون الفني والدولي

 التعاون والمساعدة بين أطراف متعددة
 عالقات التعاون والمساعدة الثنائية

 التعاون بين المدن 
 إقامة شبكات االتصال بين األطراف المتعددة
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 التعلم بين األقران تبادل المعلومات و
 التدريب، والتعليم المستمر 

 تطوير القيادة 
 

 :المجتمعات المرنة
 الكوارث الطبيعية

 الصدمات االقتصادية
 األزمات الصحية

 الصراعات واإلرهاب
 الشراآات االستراتيجية

 
  مستوى النشاط-9

 :ورة معتادةاختر واحدًا من األنشطة التي تصف على أفضل وجه مستوى النشاط الجاري بص
 

 وطني    )دولي(إقليمي      عالمي
 بلدة/ مدينة مدينة آبرى/على مستوى العاصمة  والية/ على مستوى مقاطعة

 دولي     قرية     األحياء
 

  النظام اإليكولوجي-10
 :اختر النظام اإليكولوجي الذي تطبقون فيه مبادرتكم بصورة دورية

 قاري     ساحلي   شبه جاف/ جاف
 جبلي     جزيرة    رتفعسهل م

 شبه مداري/ مداري    حوض نهر
 

  ملخص-11
ى        د من               300باستخدام ما ال يزيد عل ا، ُيرجى التأآ ادرة و إنجازاته ة لخص الغرض من المب  آلم

 .صياغة الملخص على شكل سرد وليس على شكل نقاط
 

  التواريخ الرئيسية-12
ا    أدرج ما ال يزيد عن خمسة من التواريخ الهامة ل          د عن خمس أو ست           لمبادرة، واستخدم م  ال يزي

 .  لوصف أهمية آٍل من هذه التواريخآلمات
 
 
 

  السرد-13
 : آلمة أو أقل ُيرجى وصف عملك على ضوء العناوين واالقتراحات التالية2000باستخدام 

 
 ): آلمة50حوالي (الوضع قبل بدء المبادرة 

سية    صف باختصار الوضع السائد قبل المبادرة، بما ف        ي ذلك القضايا واالتجاهات واألوضاع الرئي
ة   ك الرجال،                    .في المنطق ا في ذل ادرة، بم ذه المب أثرًا به ر ت ة األآث ات االجتماعي د الفئ  الرجاء تحدي

 ) األقليات العرقية على سبيل المثال(والنساء، والشباب  
 

 ): آلمة100 حوالي(تحديد األولويات 
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ادرة، آيف ت     ا    ضع قائمة بأولويات المب دها ومن شارك فيه ة    .م تحدي د األدوار القيادي  الرجاء تحدي
 . وأدوار آل من الذآور واإلناث حيثما يكون مناسبًا

 

 ): آلمة100حوالي ( األهداف واالستراتيجيات صياغة
ادرة، و سية للمب تراتيجيات الرئي داف واالس صًا لأله ي أدرج ملخ راف الت دادها واألط ة إع آيفي

ساواة          . أشرفت على هذا اإلعداد    الرجاء توضيح األهداف واالستراتيجيات المنصبة على قضية الم
ى               ة عل ا لتحقيق التنمي م اعتماده بين الذآور واإلناث، مع وصف السياسات واالستراتيجيات التي ت

 . مستوى المدينة، حيثما يكون مناسبًا
 

 ): آلمة200حوالي (تعبئة الموارد 
م الحصول عليه            وصف آيف تم تعبئة الموارد المالية وال       ن ت شرية ومن أي ك       فنية والب ا في ذل ا، بم
ددة األطراف، مع توضيح المشارآين األساسيين       /أي شكل من أشكال المساعدة الثنائية و     أو المتع

وارد       ) بما فيهم النساء  ( سئولية إدارة الم والمنظمات والمؤسسات المسؤولة والتي يقع على عاتقها م
 .و المساءلة تجاهها

 

 ): آلمة400حوالي (تنفيذ المبادرة وصف عملية 
ِصف العقبات التي تمت مواجهتها عند تنفيذ المبادرة، وآيف تم التغلب عليها والمشاآل التي بقيت                 

اس      ارك الن ف ش ف آي ذلك ِص ل، آ دون ح ساءً  (ب اًال ون ات   )رج سكنية والمنظم ات ال  والتجمع
ادرة،  ي المب ات والمنظموالمؤسسات ف اس والتجمع رار وآيف شارك الن ة صنع الق ي عملي ات ف

ة و    وق المدني ية، والحق ات األساس ق بالحاج ا يتعل دخالتهم فيم ة م دد طبيع سياسات/وح ا . أو ال آم
يم األداء         /ُيرجى تقديم ملخص حول األدوات، و األساليب و        أو األسس المعيارية المستخدمة في تقي

 .واألشخاص، و من هم الذين يقومون بهذا التقييم المعياري
  
 

 ): آلمة250حوالي (تائج التي تم تحقيقها الن
ًا ومن                     ًا ونوع ر آم ِصف المدى الذي وصل إليه تنفيذ األهداف المذآورة أعاله، آيف تم قياس األث

 :على سبيل المثال. صف نتائج المبادرة. استفاد منها
  بمن فيهم النساء واألطفال؛التحسن الفعلي الذي تحقق فيما يتعلق بظروف معيشة الناس •
 مختلف المشارآين والمنظمات والمؤسسات؛لتنسيق والتكامل أفضل بين ا •
االت     • ي المج ة ف ة أو اإلقليمي ة أو الوطني تراتيجيات المحلي سياسات واالس ي ال رات ف التغي

 االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛
 تحسين القدرات المؤسسية على المستويات الوطنية أو شبه الوطنية أو المحلية؛ •
ك صياغة اإلطار          المؤثرة على صناعة القرارات المحلية أو الوطنية        التغيرات   • ا في ذل بم

 المؤسسي للشراآة؛
 فرص والمعوقات الماثلة وتناولها بالبحث؛إدراك ال •
ي             • ى المستوى المحل ة عل ة والمالي شرية والفني وارد الب ع الم / التغيرات في استخدام وتوزي

 الوطني؛
 .توزيع األدوار بين الرجال والنساء وفي التغيرات في مواقف وسلوك الناس •

 

 ): آلمة300حوالي (االستدامة 
ة          صادية والبيئي ة واالقت تدامة االجتماعي ر االس ين عناص ل ب ق التكام ة تحقي ى وصف آيفي يرج

 :والمؤسسية والثقافية فيما يتعلق باألمور التالية على وجه الخصوص
ًا • ي ذ: مالي ا ف وارد، بم تفادة من الم تخدام واالس ة االس ة وتوضيح آيفي ك استرجاع التكلف ل

 تسديد القروض، إن وجدت، ومددها وشروطها؛
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صادياً   • اعي              : اجتماعيًا واقت اج االجتم سين، واإلدم ين الجن ساواة ب ة، والم ة االجتماعي العدال
 والحراك االقتصادي واالجتماعي؛

 احترام ومراعاة المواقف وأنماط السلوك والتراث؛: ثقافيًا •
ًا • ل اال: بيئي ضة  تقلي وارد الناب ى الم اد عل خ (عتم ة، إل اء، واألرض، والطاق واء، والم ) اله

 وتغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك والتكنولوجيا؛
شكل رسمي                   : مؤسسيًا • اييس التي تنصب ب وائح و المق ة، الل شريعات، واألطر التنظيمي الت

سياســات اال ـة، وال ة معينـ ا ممارس ي تناولته شكالت الت ضايا والم ى الق ـجتماعيعل ة ــ
ات في             ا تطبيق ي والتي يمكن أن تكون له ى المستوى المحل واالستراتيجيات القطاعية عل
رار التي توآل أدوارًا ومسؤوليات               ات صنع الق  أماآن أخرى، واألطر المؤسسية وعملي
ة و   ة والمحلي ة المرآزي ات الحكومي ة، آالمنظم ات الفاعل ة المجموع ى آاف حة إل واض

ساءلة والتي       المنظمات المنبثقة عن    المجتمع، ونظم اإلدارة الفعالة والشفافة والخاضعة للم
 . تتيح االستغالل األمثل للموارد البشرية، والتقنية والمالية والطبيعية

 

 ): آلمة300حوالي(الدروس المستفادة 
ادرتكم و    ي مب ا ف تم دمجه م أو ي ف ت ستفادة وآي ة دروس م ة أو أربع م ثالث ادرات /ِصف أه أو مب

ادرتكم، ووصف                 . أخرى آما ُيرجى وصف أية دروس مستفادة من مبادرات أخرى دمجت في مب
سياسات واالستراتيجيات وخطط                          د ال د تحدي ار عن ين االعتب دروس بع ك ال اذ تل تم اتخ آيف تم أو ي

ستقبلية     ة والم شكل مختلف أو                     (.العمل الحالي ا ب ام به ى القي تلجأ إل ي س ا هي اإلجراءات الت ثًال م م
 ) م بها عند نقل أو صقل خبراتك في هذا المجال؟تتفادى القيا

 

 )  آلمة400حوالي (نقل الممارسة 
 ينطبق هذا القسم على آل أولئك المتقدمين بنماذج عن ممارساتهم للمشارآة: قابلية النقل) أ

 الرجاء إيضاح الكيفية التي استفادت بها ممارستكم من خبرات. في جائزة دبي الدولية
وإذا .  األخرى، ووصف الكيفية التي يمكن من خاللها نقل مبادرتكموتجارب الممارسات

 الرجاء ذآر التاريخ الذي بدأت فيه مثل هذه ،آانت عملية النقل بغرض التكرار قد بدأت
 .والجهة القائمة بها الجهود

ينطبق هذا القسم على أولئك الذين تقدموا بنماذج عن : أفضل الممارسات التي تم نقلها) ب
 . تهم بهدف الترشيح لواحدة من الجائزتين المخصصتين للنقلممارسا

 
ُتَعرَّف عملية نقل أفضل الممارسات على أنها عملية ينخرط فيها طرفان أو أآثر ضمن تبادل 
وفقًا لهيكل ُمَعد يهدف إلى استفادة الطرفين من خبراتهما بهدف تطوير أو تحسين 

والتكنولوجيا بما يرمي إلى تطوير الظروف الممارسات، والمهارات، والمعارف، والخبرات 
آما يشمل نطاق . ويمكن أن تتم عملية النقل ضمن حدود بلد واحد أو بين عدة بلدان. المعيشية

هذه العمليات النقل المنظم بين المؤسسات آالتعاون بين المدن، أو عمليات النقل التي قد تتم 
 الخاصة من فئات جائزة دبي الدولية، على وعند تقديم الترشيح ضمن هذه الفئة. بشكل تلقائي

 : المتقدمين إدراج المعلومات التالية ضمن نموذج الترشيح
 

 . صف آيف بدأت عملية النقل والجهة التي باشرت هذه العملية) أ 
تبادل العاملين، الجوالت الدراسية، (صف الغرض من عملية النقل والنواحي التي تضمنتها ) ب

، بما في ذلك مشارآة أي أطراف أخرى في عملية النقل )لمخصصة وغيرهاالمساعدة التقنية ا
مثل مؤسسات التدريب أو بناء القدرات، أو أية جهات راعية حكومية أو ثنائية أو متعددة 

 . األطراف
صف التبعات من حيث الموارد و التمويل التي استلزمتها عملية النقل، بما في ذلك وقت عمل ) ج

 . ، وتحويل األموال، والبرمجيات أو التكنولوجيات المستخدمة وغيرهاالموظفين، والسفر
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 أو التكنولوجيات المستخدمة بصف أي تعديالت وجب إدخالها على األدوات أو األسالي) د
 .  االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافيالسياقاستجابًة ألية اختالفات في 

مثل التغيرات في السياسات وأدوات (لنقل صف النتائج أواآلثار المترتبة على عملية ا) هـ
 ). وأساليب اإلدارة والتغيرات الدائمة التي طرأت على الظروف المعيشية

صف الدروس المستفادة من عملية النقل والخطوات التي تفضل إجراءها بطريقة مختلفة في ) و
 . حال القيام بأي عملية نقل مماثلة في المستقبل

 
 )  آلمة200حوالي (ذات العالقة السياسات أو التشريعات 

دي أو اإلقليمي                        ى المستوى البل شريع عل ة أو ت هل حظيت هذه الممارسة بدعم من أي سياسة عام
شريع                      سياسة أو الت ذه ال . أو الوطني؟ في حال آان الجواب بنعم، الرجاء تقديم لمحة موجزة عن ه

دة آنتيج          وانين جدي ر أي سياسة أو إصدار ق م تغيي ان      وبالمثل، هل ت ذه الممارسة؟ في حال آ ة له
 . الجواب نعم، الرجاء تقديم لمحة موجزة

 
  المراجع-14

ة أو مطبوعات                   االت ظهرت في مطبوعات مهني اه ُيرجى ذآر أي مق ين أدن سق المب باستخدام الن
د عن          . ترآز على الممارسة  ) شاملًة الصحف (أخرى   ا ال يزي االت أو  10ُيرجى وضع قائمة بم  مق

 . باألحدثمطبوعات بدءًا
 

 :عنوان المقال
اع    )الصفحاتالرقم والتاريخ وأرقام    /شامًال المؤلف واسم المطبوعة والمجلد    (المصدر   ، الرجاء اتب

 . الترتيب المبين أدناه
 

 : ـ المواد الداعمة15
ا  ادرتكم، ومنه ى مب ضوء عل اء ال د من إلق ة للمزي واد الداعم بعض الم دنا ب ي تزوي ون ف د ترغب : ق

ور فوتوغرافي ط، أو   ص راءة فق ذاآرة الق ة ب راص مدمج ديو، أو أق رطة في ة، أو أش ة احترافي
أو مطبوعات تصف الوضع      ) DVD(اسطوانات مدمجة للفيديو أو أقراص مدمجة رقمية للفيديو         

ادرتكم       ة          . قبل وأثناء وبعد تطبيق مب  نقطة في   300يجب أن تكون درجة وضوح الصور الرقمي
ضل  ة أو أف ـال . البوص اء إرســ ي      الرج دي اإللكترون وان البري ى العن صل عل شكل منف واد ب  الم

سريع          ) org.unhabitat@bestpractices: (اليــالت د ال ة البري ى    /أو عن طريق خدم د عل البري
 : العنوان التالي

 
Best Practices and Local Leadership Programme, UN-HABITAT, 
United Nations Avenue, Gigiri,  P.O. Box 30030, Nairobi, Kenya 

 
الرجاء العلم بأنه لن ُتعاد إليكم المواد الداعمة ما لم تكن خدمة البريد السريع مدفوعة مسبقًا إلعادة 

 .المواد إلى مصدرها
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 إدارة الجائزة): 2(الملحق رقم 

 
 .نامج األمم المتحدة للمستوطنات البشريةتدير الجائزة بلدية دبي بالتعاون مع بر

 
 بلدية دبي

 ،)9714 (2246666: دولة اإلمارات العربية المتحدة، فاآس
 info@dm.gov.ae:  البريد اإللكتروني

 
 برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 )25420(623080: نايروبي، آينيا، فاآس
 bestpractices@unhabitat.org: البريد اإللكتروني

 
 الشرآاء في عملية أفضل الممارسات

 
1. Agencia para la Cooperación Internacional de Medellín, Colombai. Calle 41 # 55-

80, Tel: 574-385 6070, Fax: 574-381 3148 E-mail: medellin@buenaspracticas.org 
Web: http://www.acimedellin.org 
 

2. Anti-crisis Management Foundation, Russia, 20 Promyshlennaya street, 
Khabarovsk, Russia. Tel: 8 4212 29 05 45, 8 4212 39 96 91, Fax: 8 4212 29 05 62 
Mobile: +7 914 544 56 32. Email: Fau_dv@bk.ru 
 

3. Brazilian Institute for Municipal Administration (IBAM, 1-Humaita, 22271 070, 
Rio de Janeiro, Brazil. Tel: +55 21 25369703, Fax: (55 21) 2537 1262, 25381613  

      Email: ibam@ibam.org.br Web: http://www.ibam.org.br 
 
4. Canada LVC international Investments Inc. Beijing Office, 5th Floor, No. 40 Xiao 

Ba Li Zhuang Dong San Huan Nan Lu, Chao Yang District, Beijing, China 
100021 Tel: 86 10 67348588 Fax: 86 10 87376060 Mobile: 86 10 13801113332 

 
5. Centre for Environment and Development in the Arab Region and Europe 

(CEDARE), El Hegaz St., Heliopolis, P.O. Box 1057, Heliopolis Bahary, Egypt. 
Fax: (20-2) 451 3918, Email: cedare@ritsec1.com.eg, Web: 
http://www.cedare.org.eg  

 
6. CENVI Centro de Vivienda y Estudios Urbanos, Violeta 27, Copilco el Bajo, 

Coyoacan, México D.F. 04340 México. Fax: (52 5) 550-0821, Email: 
cenviac@laneta.apc.org,  

      Web: http://www.cedare.org.eg  
 
7. City of Vienna, Best Practices Hub - Vienna, Viktorgasse 22, 1040 Vienna, 

Austria. Fax: (43-1) 50553114 Email: office@bestpractices.at Web: 
http://www.bestpractices.at 

 
8. ComHABITAT, Queens House, 16 Queens Road, Coventry, CV1 3DF, UK, Kim 

Mullard, (Programme Co-ordinator) Tel: +44 (0) 24 7663 2802, Fax: +44 (0) 24 
7663 2911 E-mail: kim@comhabitat.org, Web: http://www.comhabitat.org/ 
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9. DelNet Programme, International Training Centre of the ILO, Caramazana, 

Coordinator of the Information Services, Viale Maestri del Lavoro, 10, I-10127, 
Turin, Italy, Tel: (39 011) 693 63 65, Fax: (39 011) 693 64 77, Email: 
infodelnet@itcilo.it  
Web: http://www.itcilo.it/delnet  

 
10. Development Planning Unit (DPU), University College London 9 Endsleigh 

Gardens, London WC1H OED UK, Tel: (44 207) 388 7581; Fax: (44 207) 387-
4541; Email: dpu@ucl.ac.uk, Web: http://www.ucl.ac.uk/dpu  

 
11. Ecolo Bremen, University of Applied Science in Bremen, Leher Heerstrasse 102, 

D-28359 Bremen, Germany. Phone: +49 (0)421 230011-0; Fax: +49 (0)421 
230011-18, Email: manfred.born@ecolo-bremen.de Web: http://www.ecolo-
bremen.de / http://www.bremen-initiative.de 

 
12. El Agora, Caseros 344, pido 3 oficina 27, CP 5000 Cordoba, Argentina. Tel: (54 

351) 5132881; Fax: (54 351) 4210060. Email: elagora@arnet.com.ar, 
claudialaub@agora.com.ar 

 
13. Environmental Development Action in the Third World (ENDA Tiers Monde), 4 

& 5 rue Kléber, BP 3370, Dakar, Senegal, Tel: (221-8) 216027 / 224229;  Fax: 
(221-8) 222695. Email: rup@enda.sn, Web: http://www.enda.sn  

 
14. Far East Academy of Economics and Management, 19, OKEANSKY Prospekt 

690950, Vladivostok, Russia Federation. Tel: 7 4232 22-16-34, Fax: 7 4232 22-
55-60 Email: conference@mail.primorye.ru Web: http://www.fesaem.ru 

 
15. Fundacion Habitat Colombia, Carrera 13 # 52-83, Piso1, Bogotá; Colombia, 

Suramérica. Tel: (571) 3437889 / 3436480 ext.1191,1192, Fax: (571)3450221, 
Email: informacion@fundacionhabitatcolombia.org  Web: 
www.fundacionhabitatcolombia.org 

 
16. Government of Spain, Ministerio de Vivienda del Gobieirno de España, Dirección 

General de Urbanismo y Política de Suelo, Madrid, Spain. Tel: (3491) 597 7586, 
Fax: (34 1) 597-5884,  Email: jlnicolas@mviv.es 

 
17. Green Cross International, Beijing Office, A 1-2-602, Riverside, Hongyan Road, 

Eastern Third Ring Road, Chaoyang District, Beijing, China, 100021 Tel: 86 10 
87367210, Fax: 86 10 87367268 Email: mingjunjiang326@hotmail.com 

 
18. Harvard Graduate School of Design, Centre for Urban Development Studies, 48 

Quincy Street S202, Cambridge MA 02138, USA. Fax: (1 617) 4959347  
Email: mseragel@gsd.harvard.edu,  cuds@gsd.harvard.edu 
Web:http://www.gsd.harvard.edu/cuds 

 
19. Huairou Commission, 249 Manhattan Ave., Brooklyn, NY 11211, USA, Fax: (1-

718) 388 -0285; Email: huairou@earthlink.net Web: 
http://www.huairoucommission.org 
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20. Human Settlements Management Institute (HSMI), HMSI HUDCO House, New 
Delhi, India, Tel: (91) 11 436 7834; Fax: (91) 11 436 5292 

 
21. Ibero-american and Caribbean Forum on Best Practices, Av. Presidente Vargas 

3131 /1304, 20210-030  Rio de Janeiro, RJ Brazil, Tel:  (5521) 2515-1700, Fax: 
(5521) 2515-1701’ Email: mejorespracticas@habitat-lac.org 

 
22. Intermediate Technology Development Group (ITDG), The Schumacher Centre 

for Technology & Development, Bourton Hall, Bourton-on-Dunsmore, RUGBY, 
CV23 9QZ, UK. Tel: +44 (0)1788 661100; Fax: + 44 (0)1788 661101, 1926 
634401 Email: theos@itdg.org.uk / itdg@itdg.org.uk Web: http://www.itdg.org  

 
23. International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), 100 Queen St. 

W., City Hall, 16th Fl. West Tower, Toronto, Ontario, M5H 2N2, Canada. Fax. 
(415) 392-1478, Email: secretary.general@iclei.org, Web: http://www.iclei.org  

 
24. International Art and Architecture Research Association (IAARA), Tehran, Iran. 

Tel: 98 21 201 145,1 Fax: 98 21 201 5479, Email: moharami@iaara.org.ir, Web: 
http://www.iaara.org.ir/ 

 
25. International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), Lund 

University, P.O.Box 196, Tegnersplatsen 4, SE-221 00, LUND, Sweden.  Tel: 
+46 (0) 46 222 0222, Fax: +46 (0) 46 222 0230, E-mail: carl.foung@iiiee.lu.se 
Web: http://www.iiiee.lu.se 

 
26. Joslyn Castle Institute for Sustainable Communities (JCI), 3902 

Davenport St., Omaha  
Nebraska 68131, USA. Tel: + 1 402 472 0087, Fax: +1 402 475 6675 Email: 
csteward@sustainabledesign.org, Csteward1@unl.edu, 
csteward@unlnotes.unl.edu , Web: http://www.sustainabledesign.org/  

 
27 rague Institute for Global Urban Development, Kozi 7110 00 

Praha 1 Czech Republic. Tel: +420 22 2316590/ +1 202 554 5891, Fax: +420 22 
2311226/ +1 202 554 4481, Email: MarcWeiss@pragueinstitute.org, Web: 
http:/www.pragueinstitute.org/ 

 
28 ogether Foundation, 5960 SW 57th Ave, Miami, Florida 33143, 

USA. Tel: 1 (305) 860-0116, Fax: 1 (305) 860-9401.. Email: 
gvilchez@efcholdings.com/ Web: http://www.together.org  

 
29. University of Naples "Federico II", Department of Conservation, of 

Environmental and Architectural Assets, via Roma, 402 - 80132 Naples, Italy. 
Tel: 0039 081 2538761; Fax: 0039 081 2538649. Email: girard@unina.it / 
cerreta@unina.it Web: http://www.unina.it  

 
 
 

للحصول على القائمة المستحدثة للشرآاء، ُيرجى االتصال ببرنامج أفضل الممارسات و القيادة 
 :المحلية على البريد اإللكتروني

bestpractices@unhabitat.org 
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 المطبوعات األخرى المتوفرة

 
 org.bestpractices.www:  يتوفر المزيد من األدلة و الوثائق المفصلة على موقع اإلنترنت

 
 .برنامج عمل الموئل وإعالن اسطنبول 
 . الذي يحدد معايير أفضل الممارسات2/7القرار  
 .دليل إعداد شريط فيديو عن أفضل الممارسات  
 .دليل نقل أفضل الممارسات 
 .صالحيات اللجنة التوجيهية ألفضل الممارسات 
 .آز اإلقليمية ومراآز مصادر المواضيع الرئيسيةتفاصيل االتصال بالمرا 
 إعالن دبي 
 لوائح وإجراءات جائزة دبي الدولية 
، و 2000، و 1998، و 1996تقارير اللجنة الفنية االستشارية و هيئة التحكيم للسنوات  

 .2004، و 2002
 )يزيةالنسخة اإلنجل (1998آتيب الفائزين بجائزة دبي الدولية في دورتها الثانية لسنة  
النسختان اإلنجليزية و  (2000آتيب الفائزين بجائزة دبي الدولية في دورتها الثالثة لسنة  

 )العربية
النسختان اإلنجليزية  (2002آتيب الفائزين بجائزة دبي الدولية في دورتها الرابعة لسنة  

 )والعربية
 .دليل عملي للتعاون فيما بين دول الجنوب: دليل نقل الممارسات الفعالة 

 

CityNet, UNDP, UN-HABITAT, Mitrnara Printing, Bangkok, 
1998 (see <http://www.blpnet.org/learning/learning04.htm>). 
  

: يمكن الحصول عليه عبر اإلنترنت على العنوان التالي
htm.04learning/arningle/org.blpnet.www://http 

 

التعاون بين المدن ـ قضايا من صميم التجارب ـ برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  
، WACLACالبشرية، و الرابطة الدولية للتنسيق بين المدن و السلطات المحلية 

2002. 
 
 
 

 

 :ويتوفر لدى بلدية دبي ما يلي
 .إعالن دبي •
 .لوائح وإجراءات جائزة دبي الدولية •
 2000، 1998، 1996 الفنية االستشارية وهيئة المحكمين لألعوام ةقارير اللجنت •

 ،2002 ، 2004. 
 .فيلم عن مسيرة جائزة دبي الدولية باللغتين العربية واإلنجليزية •
آتاب تذآاري عن مسيرة جائزة دبي الدولية ألفضل الممارسات خالل العشر  •

لفائزة بالجائزة باللغتين والممارسات ا ) 2004 – 1995( سنوات الماضية 
 .العربية واإلنجليزية
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والدورة ) 2002(فيلم عن الممارسات الفائزة بالجائزة للدورة الرابعة  •
 .باللغتين العربية واإلنجليزية ) 2004(الخامسة

 
 : برنامج أفضل الممارسات والقيادة المحلية

ت العاملة في مجاالت التدريب يضم برنامج أفضل الممارسات والقيادة المحلية شبكة من المنظما
وتنمية المهارات القيادية والتي تكرس نشاطها لتطوير الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك من 
خالل تحديد وتحليل الدروس المستقاة من أفضل الممارسات ومن ثم تعميم هذه الدروس وتطبيقها 

آما تعمل لجنة . ء القدراتعلى السياسات السارية وعلى البرامج واألنشطة التي تستهدف بنا
تنسيق أفضل الممارسات والسياسات في برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تحقيق 
التكامل بين أفضل الممارسات والدروس المستفادة منها ودمجها ضمن األعمال النموذجية 

 . والنشاطات العملية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
 

 : ادة المشترآة من الدروس المستقاة من أفضل الممارساتاالستف
من خالل شبكة شرآاء البرنامج على امتداد العالم، يعمل برنامج أفضل الممارسات والقيادة 
المحلية على تحليل أفضل الممارسات في ضوء رؤية تستهدف استخالص الدروس التي يمكن 

وانطالقًا من هذه المادة، يقوم . شطتهم الخاصةلآلخرين االستفادة منها ودمجها في أعمالهم وأن
 دراسات الحاالتبرنامج أفضل الممارسات والقيادة المحلية بالتعاون مع شرآائه من أجل نشر 

وتطوير األدوات التي من  نقل المعارف والتجارب والخبرات العملية،المختلفة، آما يساهم في 
األدوات لعملية تطوير مستمر وهي متاحة على تخضع هذه . شانها تسهيل التعلم وبناء القدرات
 :شبكة اإلنترنت على العنوان التالي

  

 org.sustainabledevelopment.www://http 
 

ت آما يستفاد من عملية تحديد الممارسات الجيدة وأفضل الممارسات آأداة للتعرف على االتجاها
والظروف الحضرية الناشئة وتحديد الجهات الناشطة في مجال تطبيق االلتزامات المنصوص 

و جدول أعمال برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية " 21أجندة "عليها بموجب برنامج 
حالة مدن "فضمن تقريره عن . وطبيعة اإلجراءات التي اتخذتها تلك الجهات في هذا السياق

ي يصدر مرة واحدة آل سنتين يجري برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  الذ"العالم
رصدًا تحليليًا لالتجاهات والظروف الراهنة ومن ثم يتم توزيع النتائج التي توصل لها التقرير 

 . على صناع القرار األساسيين والقادة المدنيين على جميع المستويات
 

 : الحةالسياسات و التشريعات الحضرية الص
ام    ) 1999(قررت مفوضية المستوطنات البشرية في دورتها السابعة عشرة عام           والثامنة عشرة ع

صالحة؛              ) 2001( شريعات ال سياسات والت ى ال التوثيق الموسع ألفضل الممارسات ليشمل أمثلة عل
رار ضمن نص                ذا الق ى ه شرية         (وقد تمت المصادقة عل شأن المدن والمستوطنات الب اإلعالن ب

دة    األخ ا الخاصة                   )رى في األلفية الجدي م المتحدة في دورته ة لألم ة العام ه الجمعي ذي اعتمدت ، وال
من اإلعالن   ) 63(، حيث تنص الفقرة     2001التي عقدت في شهر يونيو من عام        ) 5+ اسطنبول  (

اده أن      ا مف ي م ا يل ى سياسات         : "المذآور على م ة أفضل الممارسات إل الهدف األسمى هو ترجم
صدد،  ضمان             والسماح بت  ذا ال دولي، به ى المجتمع ال ين عل صياغة   طبيق هذه الممارسات، ويتع ال

 ". الفعالة ألفضل الممارسات والسياسات التي تم التحقق من نجاحها والعمل على نشرها
 

امج    ن خالل برن ار صالحياته، وم ي إط شرية، ف ستوطنات الب دة للم م المتح امج األم ام برن د ق وق
اة من                   أفضل الممارسات والقي   ة منتق ادي لتوثيق مجموعة نموذجي ورة مشروع ري ة، ببل ادة المحلي
وانين سياسات والق ا،  . ال و، وآولومبي ا فاس ل، وبورآين ي البرازي ات ف دة دراس ت ع ا أجري آم
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راء في             اع لمجموعة الخب والمكسيك، وبيرو، والفلبين، والسنغال، وتنزانيا وأوغندا، آما ُعِقَد اجتم
 . ، لمراجعة التجربة ومنهجية العمل2004نيروبي في شهر يوليو 

 

 
ا من خالل                   والجدير بالذآر أن هذه المبادرة حديثة، ويمكنكم الحصول على معلومات إضافية عنه

ت    ى اإلنترن ا عل ارة موقعن اتكم  ). org.bestpractices.www(زي ا بتعليق سرنا أن تزودون وسي
على صعيد آخر،    . تفادة منها في مسعانا لتطوير أدوات تقييم ومراجعة السياسات والتشريعات         لالس

ال في الحضرنة  ا إسهام فع ان له زة آ شريعات متمي أي سياسات أو ت م ب ى عل تم عل وفي حال آن
ر               تها وتقري تمكن من دراس المستدامة، الرجاء إطالعنا على مثل هذه السياسات والتشريعات لكي ن

 . آانت صالحة للتوثيق والنشر أم الما إذا 
 

 : المدن الشاملة
دة للمستوطنات            م المتح امج األم سيق مع برن ة بالتن يعمل برنامج أفضل الممارسات والقيادة المحلي
شرآاء                     ة، و ال ازة اآلمن شأن اإلدارة الحضرية الرشيدة و الحي ة ب ه الدولي البشرية من خالل حمالت

شرية         الخارجيين و البرامج الفرعية ا     م المتحدة للمستوطنات الب والهدف من    . ألخرى لبرنامج األم
ال                           ي لجدول أعم دعم التطبيق المحل شاملة والتي ت شكيل شبكة للمدن ال هذا العمل المشترك هو ت
ة ومنظمات                     سلطات المحلي درات ال دعيم ق شرية من خالل ت برنامج األمم المتحدة للمستوطنات الب

الظرو   اء ب دني لالرتق ع الم ة  المجتم ضرية وخاص ز الح ي المراآ سكان ف ة ال شية لكاف ف المعي
ة  رة والمحروم ات الفقي اق       . الطبق مولية نط أن ش ان ب ية اإليم ى أرض شبكة عل يس ال م تأس د ت وق

أوى والخدمات                  ى األراضي والم اس عل القضايا التي تتناولها الدوائر الحاآمة وتسهيل حصول الن
 .  تصبح أآثر عدالة و فعالية واستدامةاألساسية تشكل المفاتيح األساسية للمدن لكي

 

 
 : منظومة الجوائز األخرى

ة الجوائز األخرى                  ع منظوم يعمل برنامج أفضل الممارسات والقيادات المحلية في ارتباط وثيق م
امج ستوآهولم للتحدي،  ائي، وبرن دة اإلنم م المتح امج األم ة لبرن تواء التابع ادرة خط االس ل مب مث

ا  ريمين وغيره ائزة ب ن      . وج الل أي م ن خ ة م ي العالمي ائزة دب يح لج وذج الترش ديم نم ن تق يمك
 . الجوائز السابقة الذآر و غيرها حيثما يكون ذلك مناسبًا
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 العناوين
 
UN-HABITAT Headquarters  
and Africa Office 

Dubai Municipality 

Best Practice and Local Leadership 
Programme, UN-HABITAT  
P.O. Box 30030   
Nairobi, Kenya 
Tel: (254 20) 624328/623029/624343 
Fax: (254 20) 623080/ 624266/ 624267  
Email: bestpractices@unhabitat.org 
Web: http://www.unhabitat.org 
 http://www.bestpractices.org 
 

P. O. Box: 67 
Dubai 
UAE 
Tel: (971 4) 2215555/2064450 
Fax: (971 4) 2246666/2221319 
Email: dubaiaward@dm.gov.ae 
Web: http://dubai-award.dm.gov.ae 
 

 
North America Latin America and the Caribbean 
UN-HABITAT 
Room DC2-0943,  
Two U.N. Plaza,  
New York, NY 10017 
USA 
Tel:  (1 212) 963-4200 
Fax: (1 212) 963-8721 
Email: licchi@un.org 

UN-HABITAT LAC 
Av. Presidente Vargas, 3131/1304 
20210-030 Rio de Janeiro 
Brazil 
Tel: (55 21) 2515-1700 
Fax: (55 21) 2515-1701 
Email: portal@habitat-lac.org  
 

 
Europe 
UN-HABITAT Office at Geneva 
International Environment House  
11-13 chemin des Anémones  
CH 1219 Chatelaine/ Genève  
Tel: +(41 22) 917 86 46/48  
Fax: +(41 22) 917 80 46  
Email: habitatgva@unog.ch  

 
Asia and Pacific 
Habitat Fukuoka Office 
8th Floor, ACROS Fukuoka Building 
1-1-1 Tenjin, Chuo-ku 
Fukuoka 810, Japan 
Tel: (81-92) 724-7121 
Fax: (81 92) 724-7124 
Email: habitat.fukuoka@unhabitat.org  
 

 
 

 تتوفر قاعدة بيانات أفضل الممارسات و نسق إعداد التقارير على شبكة اإلنترنت
 

http://www.bestpractices.org 
http://dubai-award.dm.gov.ae 

 
 
 


