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من نحن؟

م�جلةحكوميةغ�� دوليةكمنظمة1990عامتأسست،"رائد"والتنميةللبيئةالعر�يةالشبكة–
وكذلك�ي،العر الوطن��املستدامةوالتنميةالبيئةمجاالت��و�عملالعر�يةمصر بجمهور�ة

.واألفر�قياملتوسطيالنطاق�نع��

ائدانضمتوقد– ��مةاملستداوالتنميةالبيئة�شئون معنيةحكوميةغ�� منظمة275منأك�� لر
ائر-تو�س-األردن(العر�يةاألقطار معظم –العراق–السعوديةالعر�يةاململكة–سور�ا–ا�جز

.)اليمن–مور�تانيا–املغرب-مصر-ليبيا–لبنان–الكو�ت–قطر–فلسط�ن

جميععمأساسياشر��اليصبحالعر�ياملد�يا�جتمعمنظماتقدراتبناءع��"رائد"�عمل–
.والدوليةواإلقليميةالوطنيةاملستو�ات؛�افةع��املص�حةأ�حاب
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مجموعة شباب رائد
2020



العر�يالشبابمن100حوا��تضمشبابيةمجموعة
إ��س��و�آسياوغربأفر�قياشمالبدول املتم��
:خاللمنللشباب،الر�اديالدور �عز�ز

وأهدافقضاياتجاهالشبابقدراتبناء•
املستدامةالتنمية

ةا�ختلفاأل�شطة��الشبابإشراكز�ادة•
تدامةاملسالتنميةأهدافتحقيق��للمساهمة

والوط�يواإلقلي�يالدو��املستوى ع��

اتوشرا�وخ��اتتبادلعالقةخلقع��العمل•
ول وحلأف�ار الستنباطا�جالهذا��نوعية

عزز ناجحة
ُ
مختلف��الشبابةمشاركمن�

.التنميةمجاالت
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معسكر توعوي لشباب ا�جامعات حول 

"�عز�ز مشاركة الشباب �� الدعوة إ�� أخالقيات العمل املنا��"

اس��دف طالب 
جامعات 5

مصر�ة 

وأحد نتائجھ 
5000زراعة 

�جرة مثمرة 

بمفاهيم ومدارك شباب ا�جامعاتاإلرتقاء
لرفع وع��م و�ناء قدرا��م واطالعهم حول 

ة املستجدات التنمو�ة الوطنية واإلقليمي
والعاملية لبعض القضايا الهامة املعنية

اخية بالتنمية املستدامة عامة والتغ��ات املن
ت خاصة، باإلضافة إ�� عرض ميثاق أخالقيا

دام العمل املنا�� ومحاولة تبسيطھ باستخ
دا وسائل وأدوات متعددة جاذبة للشباب تمهي
لنشره ب�ن عدد أك�� من الشباب ومن ثم 

.دئھتنفيذ مبا����جيعهم ع�� املشاركة  7
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ود املياه من أجل االستدامة البيئية والصم

�� وجھ �غ�� املناخ 



Role of education 
for achieving 
resilience in 
vulnerable 
communities

Dr. Emad Adly
General Coordinator - RAED

اطر �عز�ز املشاركة ا�جتمعية واملشاركة �� إجراءات ا�حد من مخ

)اليمن–مصر -املغرب-لبنان–األردن (الكوارث �� خمس دول عر�ية
الهدف الرئي��ي 

تصميم���ياملدوا�جتمعللمخاطر عرضةاألك�� واأل�خاصا�حكوماتب�نالتشار�يوالن�جاإلدماج�عز�ز هو 

.ا�ح��املستوى ع��املرونةع��القدرةوز�ادةالكوارثمخاطر منا�حدوممارساتسياساتوتنفيذ

:التفصيليةهدافاأل 

�شار�يجن�ع��مبنيةللتنفيذقابلةاملرونةلتعز�ز محليةخطط��لتضمي��امحليةبياناتإ��الوصول 1)

املرونةإجراءات��للمشاركةا�حليةالفاعلةا�جهاتقدراتز�ادة2)

ذوى اصاأل�خ–الشباب–املرأة(املعنيةالفئات�لاحتياجاتاالعتبار ��األخذمعا�جتمعيةاملشاركةز�ادة3)

)املد�يا�جتمعمنظمات–اإلعاقة

مشارك��موز�ادةالكوارثمخاطر منا�حدمجال��الشبابقدراتبناء4)
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2022-2020مشروع آراء من خط املواجهة 

بالتعاون مع الشبكة العاملية ل�حد من ا�خاطر

ا�جتمعاتمنمجتمع15عدد��املشروعتنفيذيتم•

للمخاطرعرضةاألك�� 

ا�حليةالبياناتجمعع��للشبابتدر�ب•

عز�ز لتمحليةخططلوضعالعملورشة��املشاركة•

ا�جتمعاتمرونة

ادةز�ملناقشةمركزة/يؤر�ةمجموعات��املشاركة•

العملوخططالسياساتوضع��مشارك��م

ل،عمفرصوخلقوالشباباملرأةلتمك�نمبادرات•

شبابالبمشاركةوالنظافةللت�ج�� حمالتتنفيذ•



جھود أعضاء 

بالدول " رائد"
العربیة 

»درائ«الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة 



جمعية البيئة الكو�تية  -الكو�ت 
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»األزماتإدارةعلم«بإدراجا�جمعيةطالبت•
املؤسسات��الدراساتو�رامجخططضمن

ورشةخاللوذلكالكو�تيةوالبحثيةالتعليمية
األحمر الهاللجمعيةنظم��اال�ياملش��كةالعمل

تنسيقلاملتحدةاألمممكتبمعبالتعاون الكو��ي
اإل�سانيةالشؤون«حول اإل�سانيةالشؤون
والتغي�� الطوارئ �حاالتوالتأهبالدولية
»املنا��



مؤسسة إبداع للبيئة والتنمية املستدامة -اليمن
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"  60"ة مشاركب" �عز�ز الشراكة ا�جتمعية ل�حد من مخاطر ال�وارث" ورشة عمل تحت شعارنظمت 

نظمات واملرأة وموالشباب مشارك ومشاركة من السلطة ا�حلية وال�خصيات االجتماعية

.�نمحافظ أبصلة وافتتحها سعادةا�جتمع املد�ي وذوي االحتياجات ا�خاصة وا�جهات ذات ال



شكرا لحسن استماعكم
Email: info@raednetwork.org   
Website: http://www.raednetwork.org/
Facebook: RAED-Arab Network for 
Environment & Development
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