
.مرفق استثمار المدن

.المدنالالجئین والنازحین قسراً یلتمسون اللجوء في غالبیة 

دمات األساسیة المدن أن تتسبب في إجھاد البنیة التحتیة والخباتجاه للناس یمكن للتحركات السریعة 
.اإلسكانوسوق 

.المطول في ازدیاد مطردالنزوح 

لتدخالت التي ایمكن ومن خالل تحلیل المدن تقییم االثار الناجمة للنزوح في القطاعات المتعددة وتحدید 
.أولویاتھاتعالج الضغوط وتحدید 

.الحضریةتدفق رأس المال إلى مشاریع التنمیة استثمار المدن یتیح مرفق 
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:ل�وف�دالقطاعات ذات األول��ة 
السكن بأسعار معقولة•
الم�اە وال�ف الص�ي •
إدارة النفا�ات•
االرتقاء بالمستوطنات غ�ي •

الرسم�ة

ي أ�ت��ر * 
2020كما �ف

المدناستثمار مرفق -مشار�ــــع

السكن بأسعار 
معقولة

الطاقة

المیاه 
والصرف 

الصحي

إدارة النفایات

االرتقاء 
باألحیاء 

الفقیرة الطرق 
والجسور

النقل والحركة

التغیر 
الحضري 

والفضاء العام
أفریقیا

التوزیع اإلقلیمي الدالليقطاعات المشروع الداللیة

شرق 
آسیا

أمیركا الالتینیة

آسیا والمحیط الھادئ



المرحلة ي �جلبها 
ي هذە المدن استثمار-مرفقالق�مة المضافة اليت

وع �ف .المرحلةإ� أي م�ش

تخط�ط 
وع الم�ش

ي مرحلة دراسة ال-أهداف التنم�ة المستدامةالمشار�ــــع بنشاط مع تتما�ش •
ي التقي�م الفردي واالستشارة �ف

جدوى القبل�ة تل�ت
.الجدوىومرحلة دراسة 

ل إمكان�ة التم��ل بعد الحصول ع� المساعدة التقن�ة المخصصة واالستشارة حو -المشار�ــــع أ��� قابل�ة للتم��ل وإلزالة المخاطر •
ي مراحل دراسة الجدوى القبل�ة ودراسة الجدوى

ي �ف
.الم��ف

وع تقص�ي • ف –دورة ح�اة الم�ش .أشهر من التصور وحىت دراسة الجدوى9و 3بني

ي •
ألخرى، فإن ع� عكس مرافق إعداد المشار�ــــع القائمة ا–المدن مؤهلة للحصول ع� الدعم جميع مشار�ــــع التنم�ة المستدامة �ف

ي قد تقع خارج نطاق المرافق القائمةاستثمار المدن ل�س -مرفق ، و�مول المشار�ــــع الىت
�
 متخصصا

�
� ذلك، يرحب عالوة ع. صندوقا

ا�ات –مرفق  ف اآلخ��ن والمرافق األخرىاستثمار المدن بال�ث .مع المستخدمني

و  عتم��ل الم�ش

ي استثمار المدن –عرضت ع� بوابة -الو�ي العام ع� نطاق أوسع•
�ة اإلقل�م�ة والعالم�ة، وتو�ف مت مطابقتها مع المنتد�ات الح�ف

ي المراحل المبكرة
ف والمستثم��ن �ف .المستثم��ن المتنوعني

 الحت�اجات المستثمتقار�ر محاذاة أهداف التنم�ة المستدامة) 2دراسات الجدوى و )1وهو مجهز بما ��ي •
�
.��نمصممة خص�صا

ف رأس مال القطاع الخاص • .من خالل التواصل مع المستثم��ن، ونهج التم��ل المختلطتأمني

 الذين ر�ما لم �ك-سد الفجوة •
�
ف بالفرص �سمح للمدن الثان��ة بتجميع المشار�ــــع والوصول إ� المستثم��ن األ��ب حجما ونوا مهتمني

.االستثمار�ة

ناستثمار المد-لمرفقالق�مة المضافة 
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