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حكوميةغريدوليةكمنظمة1990عام"رائد"والتنميةللبيئةالعربيةالشبكةانشأت•
العريبالوطنيفدامةاملستوالتنميةالبيئةجماالتيفوتعملالعربيةمصرجبمهوريةمسجلة
.واألفريقياملتوسطيالنطاقنيعلىوكذلك

يةوالتنمالبيئةبشؤونمعنيةحكوميةغريمنظمة300حوايلعضويتهايف"رائد"تضم•
:وهيالعربيةاألقطارمعظميفاملستدامة

–قطر–فلسطني–العراق–السعودية–سوراي–اجلزائر-تونس-البحرين–األردن)
.(اليمن–موريتانيا–املغرب-مصر-ليبيا–لبنان–الكويت

"رائـد"نبذة سريعة عن 



وذجا  منتشكلرائدة،قويةعربيةمدنيةمنظمة
تذى التشبيكياتوآلالروابطتقويةبغرضبهُيح

التنميةقوحتقيالبيئةمحايةاجلمنوالشراكات
.العريبالوطنمستوىعلىاملستدامة

جماالتيفةالعربياملديناجملتمعمنظماتعملتطوير
لتعزيزهاومتكينقدراهتا،وبناءاملستدامة،التنمية
بينها،ونالتعاوتعزيزحكوماهتا،مستوىعلىدورها
يفلةالصذاتالفاعلةاجلهاتمعالشراكاتواقامة
وصونمايةحلاجملتمعاتختدماليتاملشاريعتنفيذ

التنميةوحتقيقوالبيئية،الطبيعيةاملواردعلىواحلفاظ
ملستوايتاعلىواملستقبلاحلاضرألجيالاملستدامة

.والدوليةواإلقليميةالوطنية

الرسالةالرؤية



ناأهداف

املحليةلطاتوالساملدنياملجتمعمنظماتعبر العربيالوطنشعوببينوالتعاون التفاهموتقويةتشجيع➢

.املستوياتجميععلىوالدوليةاالقليميةواملنظمات

التنميةالمجفىالعربيالوطنفياملدنياملجتمعمنظماتبيناملشتركوالتعاون الشراكةدعائمإرساء➢

.والدوليةالحكوميةاملنظماتوكذلكاملستدامة

عاليات،الفمنمجموعةعبر العربية،املنطقةفياملستدامةالتنميةوتحدياتبقضاياالعامالوعيرفع➢

إقامةاملبادرات،كإطالق لعرضةوالدوليمنهااملحليةاملؤتمراتتنظيموكذلكالتفاعليةالعملورشو

.املستدامةالتنميةملفاتمختلفومناقشة

تنفيذلكوكذالعام،البيئيالوعيبناءخاللمناملستدامةالتنميةأهدافوتفعيلتحقيقفياملساهمة➢

.العربيةالدول مستوى علىإقليميةمستدامةتنمويةبيئيةملشروعاتنماذج



شكاء ُلنجاء شُ 



ملدناوإستدامةمرونةتعزيزيف..."رائد"جهود



تقدمي 
03.
2050عام%70اىلالعامليفالسريعوالتحضرالعمراينالنموارتفاعمتوقع❑
قويةحتتيةببنيةميزتتاليتاملدينةأبهناتعريفهاومتاملرنةاملدنمصطلحظهر2003عاميف❑

البيئيامالنظوإضطراابتاخلارجيةالتغرياتااثرمنوالتخفيفالتعاملعلىقادرة
اإلجتماعيةالنظممرونةليشملاملرنةاملدنمفهوماتسع2004عاميف❑

وااليكولوجية



تقدمي 
03.

أبهناتعريفهاعلىاإلتفاقمتوعليه،اإلستدامةمفهومتطورمعاملدنمرونةمفهومتطور❑
الضغوطاتنواعاعنالنظربغضوالتكيفالبقاءعلىواملؤسساتواجملتمعاتاألفرادقدرة

–ولوجيةاإليك)االبعادمجيعتشملفهىوبذلكتواجههاقداليتواألزماتوالكوارث
(اإلقتصادية–اإلجتماعية



رنة  املباديء االساسية للمدن امل
03.

الصحة وجودة احلياة •
اإلقتصاد واإلجتماع •
البنية التحتية •
احلوكمة والقيادة اإلسرتاتيجة •



"رائد"من جهود 
احةاملتوالفرصاإلحتياجاتلتحديددراسة•.03

ستدامةإبالسياساتتنفيذىفالتكاملإلحداث
تزيدالىتالضعفمواطنمنللحدوذلكاملدن ،

اللخمنوذلك.الطبيعيةاملخاطرأتثريمن
رمصمنكليفساخنتنيمنطقتنياختيار

.والسودان



"رائد"من جهود 
03.

ومدىاملدنامةإبستداملتعلقةواجلديدةالقائمةللسياساتدراسةاعداداملشروععنونتج•
وإجراءاتةواالستجاباالستعداددرجاتحيثمنالكوارث،عنالناتجابلنزوحارتباطها
.للنازحنيمستدميةحلولتوفريوضمانالوقاية

ومنظماتاحملليةالسلطاتبنيالتنسيقخاللمنللسياساتبدائلتنفيذإمكانيةحتليل•
.املديناجملتمع

.السياساتوضعيفاملصلحةأصحابخمتلفمشاركةتعظيم•



اجهةاملو خطمنوآراء..واالقتصاديوالبيئياإلجتماعيالبعد

منآراء"مشروع"رائد"نفذتاملرنةللمدناألساسيةللمباديءمراعاة
املدينمعاجملتملنظماتالعامليةالشبكةمعابلتعاون"املواجهةخط

مرونةزتعزيهبدف.العربيةمصرمجهوريةداخلالكوارث،منللحد
علىملوالعالكوارثمواجهةعلىقدرهتالزايدةاحملليةاجملتمعات
تنفيذإىلضافةابإلاجملتمعية،املشاركةحتفيزخاللمنوذلكإستدامتها

استهدفتاملستهدفةاجملتمعاتداخلحمليةجمتمعيةمبادرة15عدد
."االحتياجاتوذوي–الشباب–املرأة"قطاعات



سة دول عربيةتعزيز املشاركة اجملتمعية يف إجراءات احلد من خماطر الكوارث يف مخ

بفئاهتاللمخاطرعرضةاملاحملليةواجملتمعاتاحلكوماتبنيالتشاركيوالتعاوناإلدماجتعزيزاىلهدف•
قدرةزايدةيفاهمتسوممارساتسياساتوتنفيذوتصميماقرتاحيفإشراكهمعلىوالعملاملختلفة

األمممكتبنموبتمويلاملعنية،احلكوميةاجلهاتمعالكاملابلتنسيقوذلكاملرونة،علىاملدن
.UNDRRالكوارثخماطرمنللحداملتحدة

اململكةالعربية،مصرةمجهوريلبنان،اهلامشية،األردنيةاململكة)عربيةدولمخسةيفاملشروعتنفيذمت•
.وحضرريفبنيمامناطق10عدداملشروعاستهدفو.(اليمينةاجلمهوريةاملغربية،



النتائج احملققة 

املستهدفةللمجتمعاتاحمللياملستوىعلىاجملتمعيةللمرونةتقييم•
املرونةلتعزيزحمليةخططيفتضمينهامتحمليةبياانتإىلالوصول•
املرونةإجراءاتيفللمشاركةاحملليةالفاعلةاجلهاتقدراترفع•
املرونةعلىالقدرةلزايدةاحملليةالبياانتاستخدامعلىالقدرةزايدة•
األشخاص–شبابال–املرأة)املعنيةالفئاتكلاحتياجاتاالعتباريفاألخذمعاجملتمعيةاملشاركةزايدة•

(املديناجملتمعمنظمات–اإلعاقةذوى
مشاركتهموزايدةالشبابقدراتبناء•





بناءإىلإلضافةابللبيئة،صديقةنظيفةتكنولوجياإستخدامابمهيةالرتويجاىلهتدف•
واالقتصاديةالبيئيةفالظرو لتحسنياملناخيةالتغرياتمعالتكيفجمالىفاجملتمعيةالقدرات

رزقهم،مصادرعلىرهوااثاملناخية،التغرياتتبعاتعلىالتكيفحنواجملتمعاتمرونةوتعزيز
.املناسبةابلطرقالتحدايتهذهمعالتعاملوطرقوآليات

ع آاثر التغريات املناخيةمشروعات حتسني الظروف البيئية وتعزيز مرونة اجملتمعات احمللية للتكيف م



"رائد"من جهود ... اتبع 
03.

الدولجبامعةكوارثالخماطرمنللحدالعربيةالتنسيقآليةيفاملديناجملتمعمنظماتمتثل•
العربية

شكلهااليتوارثالكخماطرمنللحدالعريباملدينللمجتمعالرئيسيةاجملموعة"رائد"ترأس•
الكوارثخماطرمنللحداملتحدةلألمماإلقليمياملكتب

للشبكةالتابعةاآسيوغرباملتوسطمشالإلقليماإلقليميةاالستشاريةاللجنة"رائد"ترأس•
الكوارثمنللحداملديناجملتمعملنظماتالعاملية



"رائد"من جهود 
03.

للحداملتحدةألمملاإلقليمياملكتبشكلهااليتاالجتماعيللنوعالرئيسيةاجملموعةعضو•
الكوارثخماطرمن

خماطرمندللحالعربيةللشراكةوالسابعالسادساإلجتماعفعالياتيف"رائد"مشاركة•
"DRR“الكوارث

-ببايلالسابعةهدورتيفالكوارثخماطرمنللحدالعاملياملنتدىفعالياتيف"رائد"مشاركة•
2022مايو28-23منالفرتةيفاندونسيا



قليمإبوالبيئةاملياهبقضااياملهتمةاملديناجملتمعمنظماتتشبيكآلية
(جرينبلو)-املتوسطالبحر

تنفيذهاميتاليتواملبادراتلألنشطة"رائد"تنسق❖
اىلهتدفاليتخاصة"بلوجرين"شبكةخاللمن

والبيئةملياهابقضاايللمعنينيقدراتالوبناءتعزيز
حىتويتهاعضيفانضموقد.املتوسطالبحرإبقليم
الدولمنمدنيةمنظمة500منيقربمااآلن

.املتوسطيفالعربية



" دعم املياه والبيئة"مشروع 
محايةإىليهدفالذياملشروعوينفذيديرالذياالئتالفيفعضويتهاخاللمن

كمااملتوسط،لبحرلاجلنويباحلوضيفالشحيحةاملائيةاملواردإدارةوحتسنيالبيئة
التلوثةومكافحللمياه،الفعالةلإلدارةمتكاملنظامتعزيزعلىاملشروعيعمل
البلدانمساعدةخاللمنوذلكالبحرية،والقمامةالبالستيكيةاملوادعنالناتج

األطرافبنيالبَناءيقوالتنساحلواروتعزيزالتنظيميةأحطرهاوتنفيذلتحسنيالشريكة
مصر،ليبيا،لبنان،،فلسطنياجلزائر،تونس،األردن،يفأنشطتهتنفيذويتم.املعنية

.واملغرب



نمالصمودعلىاملدينةقدرةزايدةاىلهدفي•
لوضعليةاحملاجلهاتمعتشاركيةمنهجيةتبينخالل
بةالصلاملخلفاتإلدارةبديلةوسياساتحلول

ورفعقدراتالبناءإسرتاتيجياتتبيناىلابإلضافة
.املختلفةاجملتمعلفئاتالوعي

"اإلدارة اجملتمعية إلدارة املخلفات الصلبة"مشروعات 



ع آاثر التغريات املناخيةمشروعات حتسني الظروف البيئية وتعزيز مرونة اجملتمعات احمللية للتكيف م



"مصر-اجملتمعات االنتاجية املرنة "

االستفادةوزايدةيئي،البالوضعحتسنييفللمسامهةأخرى،أماكنيفتكرارهاميكنجادةجتربةتقدمي
والريفي،حلضريااملستوينيعلىمستهدفةجمتمعاتثالثيفوذلكاملتاحة،البيئيةاملواردمن

3000حوايلتمعاتاجملتلكداخلاملستهدفنيعددإمجايلويبلغسويف،وبينالقاهرةمبحافظيت
.أسرة



"اجملتمعات االنتاجية املرنة"
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