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 مقدمة 
مع زيادة عدد    ايد نشاطهاويتز ،  وعالميا    عربيا    وتنموي   تتعاظم انجازات رائد متواكبة مع كل مستجد بيئيمسيرتها    طوال

 والبيئة لقضايا التنمية المستدامةلة  اعللمشاركة في مواجهة ف  المجاالترائد العديد من    اقتحمتوطبقا  ألهدافها  ،  أعضاءها
لعديد ا تهدد  أصبحت  فمن مشكلة التغيرات المناخية التي  حيث تنوعت القضايا التي تناولتها الشبكة    العربية،  في المنطقة

الدول  إلى    من  القضية،  حول  الوعي  نشر  من  بدءا   كبيرة  جهودا   مواجهتها  في  رائد  تبذل  والتي    المشروعات العربية، 
إعداد المجتمعات المحلية في هذه الدول لتتمكن من    والتي تهدف إلى عربية  الدول  مختلف ال في    التي يتم تنفيذها  التنموية

  الموارد بحماية    ب آثارها، أيضا  سعي الشبكة الدئوب واهتماهاوتجن   مواجهة آثار هذه المشكلة بغرض الحد من مخاطرها
وغيرها من   األمن المائي العربيقضية  وصوال  إلى    ،التنمية المستدامةمن خالل نشر مفاهيم  الطبيعية وترشيد استخدامها  

باتت رائد نموذجا يحتذي   القضايا البيئية الشائكة والهامة التي رصدت لها رائد كل الجهد والتعاون مع كافة الشركاء حتى
 . في حجم شراكاتها اإلقليمية والدولية

للحد لمنظمات المجتمع المدني  للشبكة العالمية    وطنيةتنظيم القمة البمسيرة نجاحها    " رائدكمل "ت  الثالث    هاعقد  نهايةفي  و 
الكوارث مخاطر  والتيGNDR  من  والتي2020ديسبمر    16  بالقاهرة   ع قدت  ،  من    ،  أكثر  من   50حضرها   مشارك 

والمنظمات الدول  و مختلف  الكوارث،  بذلك  ،  مخطر  من  الحد  مجال  في  جهودها  "رائد"  المجتمع تتوج  فيه  قادت  والذي 
 . المدني العربي

وتوجيه المجتمعات   االتجاه العالمي إلى تحقيق التنمية المستدامة،ال شك أن اإلنطالقة ستكون أقوى بكثير لرائد في ظل  
 ن خالل المواجهة الفاعلة لكل مشكالتها البيئية االجتماعية واالقتصادية.  حماية مواردها، مإلى 

 متنا العربية. الأن ندعو هللا ان يوفقنا لما فيه خير في مسيرة رائد إال   عقدا  جديدا   نبدأوفي هذا السياق ال نملك ونحن 

 

 

 

 

 



 

 بيانات عن "رائد"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 : منظمة الشبكة العربية للبيئةاالسم

 ،  1990تأسست عام    "رائد "والتنمية   

جمعية    350  يزيد علىوتضم في عضويتها ما  
 دولة عربية هم:   16هلية من أ ومنظمة 

الجزائر،  االمارات،  األردن،   تونس،  البحرين، 
فلسطين،    السعودية، العراق،  سوريا،  السودان، 

موريتانيا،   المغرب،  مصر،  لبنان،  الكويت، 
 اليمن. 

 مية.: منظمة دولية غير حكو  الصفة

 عربية :  جنسيتها 

حصلت المنظمة على تصريح ممارسة : :اإلشهار
النشاط من وزارة التضامن االجتماعي بجمهورية 

  68تحت رقم    6/8/2007مصر العربية بتاريخ  
 لمزاولة أنشطتها.    2007لسنة  

السكرتارية   مصر    3:  الدائمةمقر  عمارت  أ 
المعادى   زهراء  جمهورية    -القاهرة    –للتعمير 

 العربية.  مصر
 

 الرؤية:

نموذجا   تشكل  رائدة،  قوية  عربية  مدنية    منظمة 
التشبيك  ي   وآليات  الروابط  تقوية  بغرض  حتذى 

التنمية   وتحقيق  البيئة  حماية  اجل  من  والشراكة 
 المستدامة على مستوى الوطن العربي. 

 

  :الرسالة

العربية   المدني  المجتمع  منظمات  عمل  تطوير 
المست  التنمية  مجاالت  قدراتها،  في  وبناء  دامة، 

وتمكينها، وتعزيز التعاون بينها، واقامة الشراكات  
الصلة ذات  الفاعلة  الجهات  تنفيذ   مع  في 

وصون   لحماية  مجتمعاتها  تخدم  التي  المشاريع 
ألجيال   والبيئية  الطبيعية  الموارد  على  والحفاظ 
الوطنية   المستويات  على  والمستقبل  الحاضر 

 واإلقليمية والدولية. 
 



 

 العمل: مجاالت 
 . والدولي بين أعضائها على المستوى العربي والتنموية  تبادل المعلومات البيئيةفعيل  ت −

في − البيئية  و   إعداد  المساهمة  المشروعات  بتنفيذ  الخاصة  المقترحات  في  صياغة  المستدامة  التنمية  لتحقيق  والتنموية 
 . مختلف المجاالت

 . منظمات المجتمع المدنير الحكومية وأيضا  غيالدولية حكومية و قنوات إتصال بين المنظمات  لتوطيد وتفعي −

العاملة في المجال    األخرى   الدولية والمنظماتعقد شراكة قوية مع الجامعة العربية ومنظمات األمم المتحدة، والهيئات   −
 . البيئي والتنموي 

المعن − والوزارات  األجهزة  وكذلك  الدولية  ومثيالتها  العربية  الحكومية  المنظمات  بين  الحوار  بالبيئةدعم  والتنمية   ية 
 في الوطن العربي وجامعة الدول العربية.  المستدامة

مشروعات   الموارد المالية لتنفيذ األنشطة والمشروعات المختلفة فى العالم العربي سواء أكانت أنشطة العمل على تنمية −
 على حدة.   بنطاق المنطقة العربيةحدة أو مشروعات خاصة  مو 

الت  وتطبيق ورصد  وضع − الشبكة،  برامج  أنشطة  العاملين، واألعضاء في مختلف مجاالت  لرفع كفاءة  دريب والتأهيل 
 وتوفير أحدث المعلومات واإلحصاءات التي لها صلة بأنشطة الشبكة لتكون مرجعا  لكافة أعضائها.   

 

 رائد: أهداف 
والتع  وتقوية  تشجيع  - عبر  التفاهم  العربى  الوطن  شعوب  بين  المدنيمنظمات  اون  المحلية    المجتمع  والسلطات 

 والمنظمات االقليمية والدولية على جميع المستويات. 

فى مجال التنمية المستدامة    يفى الوطن العرب  منظمات المجتمع المدنيالشراكة والتعاون المشترك بين  إرساء دعائم    -
 وكذلك المنظمات الحكومية والدولية. 

الوع  - والمشكال  عام ال  ي رفع  العرببالقضايا  البيئية  عبر  ت  المؤتمرات  ية،  وكذلك  الورش  المبادرات،  الفعاليات،  مختلف 
 . المحلية منها والدولية

وتفعيل   - تحقيق  في  الت  المساهمة  الوعأهداف  نشر  خالل  من  المستدامة  العام البيئ  ينمية  مشروعات  ي  تنفيذ  وكذلك   ،
 إقليمية على مستوى الدول العربية.  تتموية مستدامة بيئية

 
 
 
 
 
 



 

 شراكات "رائد" 
 – اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية   -مجلس وزراء المياه العرب    -جامعة الدول العربية )مجلس وزراء البيئة العرب -

 المجلس االقتصادي واالجتماعي بالجامعة( 
 

 EUاالتحاد األوروبي  -
 UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة  -

 UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى   -

 UNDRRتحدة للحد من مخاطر الكوارث برنامج األمم الم  -

 NRCالمجلس النرويجي لالجئين  -

  OCHA مكتب األمم المتحدة للشئون اإلنسانية -

  GEF/SGPبرنامج المنح الصغيرة/ مرفق البيئة العالمية  -

   بيئة في الدول العربية المختلفةوزارة ال -

 IUCNاإلتحاد الدولي لصون الطبيعة  -

  MIO/ECSDEشبكة معلومات البحر المتوسط  -

  UFMاإلتحاد من أجل المتوسط  -

 UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -

  NKUA جامعة أثينا باليونان -

  AWCالمجلس العربي للمياه   -

 ( German Water Partnershipالشراكة المائية األلمانية ) -

 االتحاد العربي للشباب والبيئة   -

 هليةالشبكة العربية للمنظمات األ -

  ACWUAالجمعية العربية لمرافق المياه   -

 (  Global Water Partnershipالشراكة المائية العالمية ) -

 GNDRRالكوارث  مخاطر  للحد من لمنطمات المجتمع المدني الشبكة العالمية -

  AOYEوالشراكة الدائمة مع المكتب العربي للشباب والبيئة  -

 طنية وإقليمية ودولية وشراكات أخرى متعددة مع منظمات و   -



 

 "رائد" في تنفيذها   تشارك أواًل: مشروعات 
الحكومية   غير  المنظمات  خالل  من  المحلية  للمجتمعات  واإلقتصادية  اإلجتماعية  التنمية                                                                       GRASP – Egyptمشروع 

  (9201إبريل  14:   2017يناير   11)
إسنا(    –األقصر    –بمراكز )أرمنت  نفذت الشبكة المشروع في محافظة االقصر  

الجوع ضد  العمل  منظمة  مع  بالتعاون  العربية  مصر  من    ممولالو   بجمهورية 

األوروبي المشروع حيث  ،  اإلتحاد  اإلجتماعية،    استهدف  الظروف  تحسين 
األكثر فقرا ، وذلك من  واإلقتصادية، واألحوال المعيشية بين المجتمعات االمحلية  

المعنية   الجهات  مع  الشراكات  تكوين  والمجتمعية  خالل  الحكومية  األطراف  من 
 . بغرض العمل على تمكين وبناء قدرات المجتمع المدني المحلي

رائد    الجوع  وقامت  ضد  العمل  منظمة  مع  القاببالتعاون  األهلية  للجمعيات  المؤسسية  للقدرات  مبدئي  تقييم   عديةإعداد 
  لبناء قدراتهم وزيادة كفاءة تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية  كما تم    ،ختيار الجمعيات المستهدفة وذلك إل أولى الخطوات  ك

القاعدية  وآليات    ،الجمعيات  المستفيدين،  التنموية، وكيفية جذب  المشروعات  إدارة  األدوات  وذلك في مجاالت  إستخدام 
 .وذلك كمرحلة أولىوية باإلضافة إلى آليات المتابعة والتقييم ومتابة المقترحات التنم الفنية والتقنية

على و  عالوة  اختيارها،  سيتم  التي  والمشروعات  للمبادرات  الالزم  التمويل  تقديم  على  المشروع  عمل  الثانية  المرحلة  في 
مع العمل على متابعة    ية المدن  تقديم المساعدة الفنية في تصميم وتنفيذ المشروعات الصغيرة التي تقوم بتنفيذها الجمعيات 

 .تنفيذ هذه المشروعات والتحقق من نتائجها

هدف   إلى  حيث  عام  بوجه  المشروعا  ةساهمالمالمشروع  من  عدد  ودعم  تنفيذ  األفكار في  ذات  المتنوعة  الصغيرة  ت 
غذائي، الحفاظ ، وذلك في مجاالت متعددة منها توفير سبل العيش واألمن اليمكن تكرارها في أماكن أخرى التي  الم بتكرة  

تحسين المستوى    إلى  بجملهاوالتي هدفت  على البيئة، ريادة األعمال، تحسين الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية للمرأة،  
 . اإلقتصادي واإلجتماعي لالسر األكثر إحتياجا  

 ومن النتائج الم حققة لهذا المشروع: 

بتنفيذ - السيدات عامة و   القيام  الم مشروعات عديدة ركزت على قطاع  عيلة خاصة وقامت بتدريبهم على  ُ  المرأة 
أعمال الخياطة والتفصيل والتطريز وصناعة السجاد والمشغوالت اليدوية ليس هذا فحسب بل قامت بالعمل على  

سيدة من خالل توفير ماكينات خياطة وخامات حتى    325تمكين عدد كبير من السيدات وصل إلى مايقرب من  
 ة لتنفيذ مشروع صغير يساهم في تحسين المستوى اإلقتصادي. لهم كنقطة بداي بالنسبةتكون 

الريفية باألقصر وخاصة لألسر األكثر  المساعدة   - المالئمة للطبيعة  المتطلبات  الحيوانية كأحد  الثروة  تنمية  في 
ال  إحتياجا  وقدمت لهم عدد من الفرص لتربية الحمام، األرانب، األبقار الصغيرة بجانب األغنام والماعز كمنحة  

وتسليمها ألسر فقيرة أخرى    الرؤوس ترد، ولكنها تعمل بمنهجية يصاحبها إستدامة في تدوير الولدات من هذه  
 اإلقتصادية الملموسة والتي تزداد مع الوقت.   األثارحيث كانت لهذه التجربة بعض 



 

ت  المساهمة - المشروعات    م يقد في  القضايا  ألبعض  من  عدد  مع  تتالمس  أن  إستطاعت  مثل ئة  البيفكارا   الهامة 
حرق   عن  الناجم  البيئي  والتلوث  المناخية  والتغيرات  الري،  مياه  إستهالك  وترشيد  والطاقة،  الكهرباء  قضية 

 المخلفات الزراعية  

بتدريب عدد كبير من الشباب    في تقديم فكرة انتاج العسل في محافظة األقصر، وإستطاعت أن تقوم   المساهمة  -
ال  استخالصعلى   باإلضافعسل  الشباب  نحل  لتنفيذ مشروع    بتوفيرة إلى تمكين  بداية  ليكون  الخاليا  عدد من 

 صغير قائم على إدارته بنفسه ليساهم في توفير فرص عمل للشباب.  

النجارة  فيالعمل   - أعمال  وخاصة  للشباب  المهني  التدريب  قابل    ،قطاع  نموذجا   المشروع في خلق  حيث ساهم 
الجمعيات    اب على أعمال النجارة، مع تقديم صورة تشاركية مع عدد من للتكرار وقاموا بتدريب مجموعة من الشب

جرا برنامج  من  قاموا  س الممولة  حيث  والتطريز  الخياطة  مجال  في  تعمل  والتي  مصر  تقديم  ب  على  بالعمل 
 . خدمات متكاملة

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 "رائد" في تنفيذها  ُتشارك أواًل: مشروعات 
 ( 2023:   2019)مايو                : آلية الدعم – 2020مستدامة للمياه ومبادرة أفق مشروع اإلدارة المتكاملة وال

مايو  و   في  األوروبي  اإلتحاد  تمويل    2019افق  ينفذه  الذي  جديد  ال مشروع  العلى 
آلية الدعم    –  2020شركاء مشروع اإلدارة المستدامة والمتكاملة للمياه ومبادرة آفاق  

ا بالدول  المتوسط  إقليم  لبنان،  في  مصر،  الجزائر،  تونس،  المغرب،  اآلتية:  لعربية 
شارك “رائد” من خالل عضويتها  ت  حيث    ، األردن، فلسطين )ليبيا وسوريا إن أمكن(

ومبادرة   للمياه  والمستدامة  المتكاملة  اإلدارة  مشروع  وينفذ  يدير  الذي  االئتالف  في 
 .  ( SWIM and Horizon 2020)  2020آفاق 

تعزيز نظام متكامل لإلدارة الفعالة للمياه، ومكافحة التلوث الناتج عن المواد البالستيكية والقمامة  يعمل المشروع على  و  
طرها التنظيمية وتعزيز الحوارات والتنسيق البحرية في المتوسط، وذلك من خالل مساعدة البلدان الشريكة لتحسين وتنفيذ أ  

 اء بين األطراف المعنية. البن  

المياه والبيئة من خالل مزيج من األنشطة اإلقليمية والوطنية، وهي في معظمها مساعدات فنية   ويتم تنفيذ مشروع دعم
المتوسط، وندوات عبر   البحر  القدرات، وزيارات دراسية لدول أوروبا وغيرها من دول جنوب  لبناء  عملية، وورش عمل 

 اإلنترنت، وأنشطة بين األقران. 

لحة على المستويين الوطني واإلقليمي في مشروع دعم المياه والبيئة. ومن إشراك طيف واسع من أصحاب المصفيه  يتم  
المحلية،   والهيئات  األخرى،  الوطنية  والوكاالت  والبيئة،  بالمياه  المكلفة  الوزارات  المشاركين:  المصلحة  أصحاب  بين 

 . ع المدني، ووسائل اإلعالموالمؤسسات التعليمية والبحثية، والقطاع الخاص، وأعضاء في البرلمانات، ومنظمات المجتم

 وقد تم تنفيذ عدد كبير من األنشطة منها: 

-20تدريب إقيليمي تحت عنوان "تعزيز إشراك أصحاب المصلحة في برنامج البيئة والمياه في منطقة المتوسط"،   .1
 قربص.  -، نيقوسا2017نوفمبر  22

 . 2017نوفمبر  24-22تدريب حول "التعلم من أجل التنمية المستدامة"،  .2

، فيينا  2018أبريل  19-16التدريب اإلقليمي الثاني حول"اإلدارة الالمركزية للمياه" وزيارة دراسية تتعلق بهذا الشأن،   .3
 النمسا.  –

أبريل    26-24"،  المياه العادمةو شراء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه  حول " تدريب إقليمي   .4
 لبنان.    –، بيروت2018

 اليونان -، أثينا   2018يونيو  27-25" حمأة مياه الصرف الصحي  إدارة حول "   جولة دراسية .5

أثينا ،  ،  يوليو  24-23  "الجوانب الفنية والتنظيمية والثقافية إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجةورشة عمل حول " .6
 . اليونان

إقليمي .7 دراسية  لبنان  ةجولة  في  الراشح  معالجة  مرافق  عملية    حول  الخبراتوإطالق  البحر    تبادل  من  أقرانهم  بين 
 ، بيروت ، لبنان  2018يونيو  29-25المرشحات المتوسط الذين يعملون على 



 

لي المياه رفيعي المستوى، من أجل التعرف على مفهوم تكلفة  ئو دورة تدريبية لموظفي سلطة المياه الفلسطينية ومس .8
 . ، فلسطين ، رام هللا   2018يوليو  11-12 ،( COEDالتدهور البيئي )

 . الجزائر  2018 يوليو  12  ،حماية الموارد المائية من التلوث ورشة عمل حول " .9

)بما في    االدارة المتكاملة للموارد المائية واالدارة المتكاملة للمناطق الساحلية  تطبيق  يتم فيهة إلى موقع  يزيارة دراس .10
 . الجبل األسود -بوجانا   ،2018 يوليو   18-16 ،ذلك المياه الجوفية( 

11. " المثلى للمياه تدريبين حول  ،    2018سبتمبر    6-2يوليو و    26-  23  في االردن"  رصد الجفاف من أجل اإلدارة 
 . ، األردن عمان

 . بروكسل ، بلجيكا  ،2018 يوليو  25-24 "اإلدارة الالمركزية للمياه "حول   العمل التدريب اإلقليمي األول في موقع .12

  (، في PWAسلطة المياه الفلسطينية )  هتلي األول للمياه الذي نظم منتدى فلسطين الدو   في تنظيمالشريك الرئيسي   .13
 ، رام هللا، فلسطين 2018يونيو   28-25 الفترة من

يومين  تدريب   .14 لمدة  للمياه  حولإقليمي  الرشيد  والرصدو   "الحكم  والتصميم  التنظيمية  الجوانب  على  وتنفيذ    التركيز 
 . ، بروكسل ، بلجيكا 2018أكتوبر   3  -2" السياسات 

-2  "،اإلدارة الجيدة للمياه مع التركيز على الجوانب التنظيمية وتصميم ورصد وإنفاذ السياسات"   حول ريب إقليمي  تد .15
 . بروكسل ، بلجيكا، 2018 أكتوبر 3

"اال .16 حول  التشاوري  المستدامة  اللتزام  االجتماع  بالتنمية  بنزرت  لمشترك  عليه  بحيرة  وقع  خمسين  والذي  من  أكثر 
 . ، بنزرت ، تونس   2018أكتوبر  9عقد في " و 2012في  ( دولة50)

، أثينا،  2018أكتوبر    25-24لقمامة البحرية  ل كاملة  الدارة  اإلدورة  تتناول    مبادراتحول "يومين  لمدة  تدريب إقليمي   .17
   .اليونان

حول   ورشة .18 تشاورية  مسودةعمل  بمرسوم  ال  مضمون  المغربيةالخاص  المياه  ل  تحلية  المياه  طبقا   ،  36-15قانون 
حوالي وناقش المصلحة،   25  ه  أصحاب  المغرب  2018أكتوبر    22  من   ، الرباط  صياغة  ،  إلى  التوصل  أعقبها   ،

و"الحمايةحول    مرسومين  مسودتي المياه"  وندرة  "،  و   "الجفاف  المناطق  ا  2018ديسمبر    6-5تحديد  ،  لرباط ، 
 .  المغرب

 . ، فلسطين رام هللا ،  2018نوفمبر  8-7  " تعميم إدارة مخاطر الجفافلالقدرات ورشة عمل حول "بناء  .19

الصرف   .20 استراتيجية  صياغة  "دعم  نشاط  إطار  في  إعداده  تم  الذي  النهائي  التقرير  لمراجعة  استشارية  عمل  ورشة 
 العاصمة.  ، تونس  2018ديسمبر  6، الصحي في الريف في تونس" 

استخد "   حولتدريب مشترك   .21 الحفظ وكفاءة  بالمياه  الصناعاتالتقنيات والممارسات واألدوات الخاصة  المياه في    " ام 
تعاون بين وزارتين، وزارة المياه والري، ومركز اإلنتاج األنظف التابع لوزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية  بال
(FEI) ، 22-23  القاهرة ، مصر  2019يناير ، 

من   .22 الفترة  في  هللا  رام  في  البيئة  جودة  هيئة  مع  متعاقبتين  تدريب  دعم    2019يناير    31  -  28جلستي  هدفت  
 . فلسطين في معالجة التلوث الصناعي في قطاعي معاصر زيت الزيتون والدباغة



 

في    2019فبراير  5  -  4لقاء تدريبي على مدى يومين خصص لمناقشة أداة " تكلفة التدهور البيئي" في الفترة من   .23
 العاصمة اللبنانية بيروت. 

تك  .24  " أداة  لمناقشة  يومين  تدريبي على مدى  لقاء  الفترة من  تنظيم  في  البيئي"  التدهور  في    2019فبراير  5  -  4لفة 
 العاصمة اللبنانية بيروت. 

تحديد أهداف    حول "بالعاصمة اللبنانية بيروت    2019مارس    15-14ورشة عمل تشاورية وتدريب في الفترة من   .25
 ".  السياسة وتصميم تدابير إدارة الطلب على المياه في لبنان

 إسبانيا   مورسيا،سبتمبر  27-23ة دراسية حول "تحليل مخاطر الجفاف ورسم خرائطها" دورة تدريبية ميدانية وجول .26

حول "التشخيص الساحلي للمنطقة وصياغة رؤية وخطة عمل لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية"    اجتماع تشاوري  .27
 . المغرب الرباط، سبتمبر   17-18

   بلو جرين  -لمياه والبيئة بإقليم البحر المتوسطآلية تشبيك منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا ا 

  انشاء آلية لتشبيك منظمات المجتمع المدنى األورومتوسطية العاملة بمجالي   بدعم    UFMقام اإلتحاد من أجل المتوسط 
المياه والبيئة، بهدف تعزيز قدرات تلك المنظمات من خالل اشراكها فى برامج  

والبر  المشروعات  فى   القدرات  الذى  بناء  األمر  اإلقليمى،  المستوى  على  امج 
البحر   المستدامة في منطقة  التنمية  سيساهم فى مضاعفة مساهمتها في مجال 

 المتوسط. 

منظمة مدنية من دول المتوسط،    500تضم هذه الشبكة حتى اآلن ما يقرب من  
التى نغذها    85وقد شارك ممثلو ما يزيد عن   القدرات  بناء  منظمة فى أنشطة 

 على المستوى الوطنى واإلقليمي.  2020آفاق  –دارة المتكاملة والمستدامة للمياه مشروع اإل 

للبيئة والتنمية "رائد" مهمة تسهيل    الشبكة العربية  "، بدأتوفي هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع أعضاء تحالف "بلوجرين
م وإدماج  أنشطة  مشاركة  في  المدني  المجتمع  انظمات  المستدامةمشروع  ومب  إلدارة  آفاق  د اوالمتكاملة  آلية   -2020رة 

نظمه التي  التدريبية  والدورات  بهالدعم،  أصحاب ا  ضمن  والنشيطة  المعنية  المنظمات  ومشاركة  اختيار  ضمان  دف 
 . المصلحة المشاركين والمستفيدين من تلك الدورات 

منظمة من    120سية لما ال يقل عن  مية والمؤستطوير القدرات الفنية والتنظيالمشروع عددا  من النتائج منها    وقد حقق
أكثر و منظمات المجتمع المدني المتوسطية العاملة في مجال البيئة لتوفير السلع والخدمات للمجتمعات بطريقة مستدامة  

بتكرة بسبب قدرة منظمات المجتمع المدني على تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم  المساعدة في بناء مشاريع م  ، وكذلك  كفاءة 
ال اإلمكاناتالمشاريع  ذات  وأيضا   مبتكرة  حوارات ،  في  وستساهم  بقاعلية  المختارة  المدني  المجتمع  منظمات  ستشارك 

 السياسات الوطنية والخطوات اإلقليمية الخاصة بقضايا البيئة والمياه ذات الصلة. 
 
 
 
 
 
 



 

 مشروع “أوديسي” لتطوير ونشر أنظمة الرصد المتكاملة في البحر المتوسط

م  تشارك ي  “رائد”  الذي  االئتالف  في  عضويتها  خالل  وي  ن  مشروع  دير  نفذ 
( في  ODYSSEA)   تفعيل شبكة أنظمة المراقبة والرصد في البحر المتوسط

من   والممول  االوروبيمصر  و االتحاد  تهدف    يمثلالذي  .  مراقبة  شبكة  إلى 
المتوسط  ورصد البحر  بيئة  الحادثة في  إلى    إتاحةبهدف  ،  التغيرات  الوصول 

ا البحري البيانات  القطاع  النهائيين في  المستخدمين  العديد من  لتلبية احتياجات  المتوسطية المصممة خصيصا   ،  لبحرية 
 دولة متوسطية.  14ي مثلون  منظمة 28تنفيذ المشروع حيث ي شارك في 

قد جاءت  و   2020وحتى    2018وقد شاركت رائــــد بم مثليها في اجتماعات الجمعية العمومية للمشروع خالل الفترة من  
 اإلجتماعات كاألتي: 

 2018اكتوبر  25 –  23لشبونة، البرتغال،  -
 . 2019 أكتوبر   31  - 29 ، المغربطنجة -
ونظرا للظروف التي يمر بها العالم من تفشي فيروس كورونا فقد تقرر ان يكون االجتماع لهذا العام افتراضيا بتنقية   -

 . 2020 أكتوبر 29- 26من  االجتماع خالل الفترة الفيديو كونفرانس عن طريق تطبيق زووم وقد عقد 
االمم  فعاليات مؤتمر  اثناء  المشروع وذلك  وانجازات  انشطة  لعرض  بتهنظيم حدث جانبي  رائد  قيام  الى  باالضافة  هذا 

 . 2018المتحدة الرابع عشر للتنوع البيولوجي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خالل شهر نوفمبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ( 2021: أغسطس   2020)فبراير                             VFL 2019- 2020آراء من خط المواجهة شروع م

وهو  المواجهة"  خط  من  "أراء  مشروع  تنفيذ  في  رائد  ت شارك 
مشروعات العالمية  أحد  المدني   الشبكة  المجتمع   لمنطمات 

من اإلتحاد    GNDRالكوارث    مخاطر   للحد  من  والممول 
  األوروبي.

 : مشروع األساسية كاآلتيال أهداف وتتمثل  
قياس التقدم المحلي في إدارة المخاطر  نشاء عملية  إ  -

 . الشاملة تعتمد على المواطنين
ز رصد المجتمع المدني داخل البلد، والحد من  تعزي  -

 فرص الدعم المتوافرة. مخاطر الكوارث، و 
 متخذي القرار. غ مخاطر المحلية إلبالعن الومات المستوى المحلي وتوليد معل على  بيانات قاعدةدعم إنشاء  -

 ما يلي:  لمشروع على الثالثة الرئيسية لـ  راحلالممل  تتش
 واإلستبيانات.  جمع البيانات من خالل الدراسات االستقصائية والمشاورات  -
البيانات  - المحلية  تحليل  المجتمعات  تواجهها  التي  والعوائق  التهديدات  تحليل  على  يساعد  الذي  وتحديد  ، 

 . ا على الصموداإلجراءات الالزمة لبناء قدرته
التي من شأنها تعزيز بناء القدرة على الصمود من خالل التخطيط والتنفيذ  و   ، اإلجراءات المحليةمرحلة اتخاذ    -

   والتأثير على السياسات والممارسات على المستويين المحلي والوطني.
محا  يتم  ثالث  نطاق  في  المشروع  مراحل  محافظة   محافظة)  مختلفةمصرية  فظات  تنفيذ  الفيوم،  محافظة  الشيخ،  كفر 

 مراكز/ قرى بكل محافظة.  5القاهرة الكبر( بواقع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   بها "رائد" شاركت التي حداثبعض األثانيًا: 
 ( 2017يناير   16)      احتفالية تكريم الشركات الفائزة في مسابقة" أعمال رائدة...لتحقيق التنمية المستدامة"     

ب عضو"رائد"  المستدامة  للتنمية  المصري  المنتدى  مسابقةمشارك  في  الفائزة  الشركات  تكريم  احتفالية  في  أعمال  "  صر 
المستدامة التنمية  للعامرائدة...لتحقيق  م  "  من  بدعوة  وذلك  التوالي،  على  اإلالثالث  المستدامة  ركز  والتنمية  البيئي  لتزام 

حيث جاءت اإلحتفالية تحت رعاية رئيس الوزراء المصري، وتم خاللها تكريم نماذج من    باتحاد الصناعات المصرية، 
 راز مزايا وفوائد دمج أنشطة التنمية المستدامة في مجال األعمال.   بقصص نجاح الشركات بهدف إ

 ( 2017ارس  م 15- 14)                                   برشلونة، أسبانيا  –اجتماع اإلتحاد من أجل المتوسط 
التقدم   إلستعراض  وذلك  المتوسط  أجل  من  اإلتحاد  اجتماعات  في  المدني  المجتمع  لمنظمات  كممثل  "رائد"  شاركت 

ر المناخ والذي اعتمده اإلتحاد في مايو  أجل المتوسط بشأن البيئة وتغي  نحرز في تنفيذ اإلعالن الوزاري لإلتحاد مالم  
دولة عضوا    28أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية تجمع حوالي  ر حاد من ومن الجدير بالذكر أن اإلت  بأثينا.  2014

و   األروروبي  اإلتحاد  والحوار    15في  التعاون  لتعزيز  فريدا   محفال   ويعتبر  المتوسط.  البحر  وشرق  جنوب  من  دولة 
 اإلقليمين في المنطقة األورومتوسطية. 

 

 ( 2017ابريل  19)        األمن المائي في المنطقة العربيةاجتماع تنسيقي لتفعيل الخطة التنفيذية إلستراتيجية  
شاركت الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" في اإلجتماع التنسيقي للمنظمات التي تنفذ مشروعات ضمن الخطة التنفيذية 

 العربية. إلستراتيجية األمن المائي في المنطقة العربية، والذي ع قد بمقر األمانة العامة لجامعة الدول 
ضعت الخطة التنفيذية لإلستراتيجية العربية لألمن المائي في المنطقة العربية من أجل تحقيق العدالة اإلج  تماعية،  وقد و 

وا اإلقتصادية،  متينة والكفاءة  تمكينية  بيئة  توفير  على  بالعمل  وذلك  شامل،  عربي  تكامل  إطار  في  اللبيئية  إلستدامة 
ة فعالة تساهد في تطبيق مبادئ اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، على المستوى الوطني ووسائل إدارية مؤسسية وتشريعي

 لكل دولة عربية، وعلى كل مستوى كامل للمنطقة العربية. 
 ( 2017مايو  3 –أبريل   30)                    قطر  -المنتدى العربي الثالث للحد من مخاطر الكوارث، الدوحة

ربية المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث بالتعاون مع المكتب اإلقليمي  نظمت جامعة الدول الع
من مخاطر  الحد  جهود  لمناقشة  الكوارث وحكومة دولة قطر وذلك  من مخاطر  للحد  العربية  الدول  في  المتحدة  لألمم 

العربية إلستعرا للدول  المؤتمر فرصة  كان  كما  العربية  المنطقة  في  سنداي الكوارث  إطار  تنفيذ  في  اإلقليمي  التقدم  ض 
للفترة   الكوارث  مخاطر  من  الكوارث 2030-2015للحد  مخاطر  من  للحد  العربية  اإلستراتيجة  تحديث  من  واإلنتهاد   ،

 ، واإلتفاق عل برنامج العمل بها.2030
الذي نظمته رائد والذي وقد شاركت رائد في هذا المؤتمر الهام بعرض قدمه د. عماد عدلي حول اإلجتماع التحضيري  

ضم عددا  من التوصيات أهمها على المستويين  والذي  مثل منظمات المجتمع المدني العربي  خالله بيانا  ي    رائد   أصدرت
بالكوارث وحاالت الطوارئ واألزمات، مع إعداد   التنسيق بين األجهزة العربية المعنية  اإلقليمي والعربي تعزيز دور آلية 



 

ت وبرامج وإجراءات إدارة المخاطر للكوارث والحد منها على مختلف المستويات من قبل الجامعات  وتنفيذ خطط وسياسا
 الحكومية والخاصة ومراكز البحث العملية، وتعزيز اآللية العربية لألزمات والكوارث. 

 

 ( 2017مايو  )           مصر –الترويج إلستخدام الدراجات للحد من اإلنبعاثات" الفيوم مشروع "مؤتمر تعريفي ل
إلست الترويج  بمشروع  الخاص  التعريفي  المؤتمر  بالفيوم  البيئة  على  المحافظة  جمعية  من  نظمت  للحد  الدراجات  خدام 

الجمعية    ت اإلنبعاثا تنفذه  والذي  مبالضارة  بالتنسيق  العالمية  البيئة  لمرفق  الصغية  المنح  برنامج  من  مشروع  تمويل  ع 
أهم أهداف المؤتمر التعريف بأهمية الترويج زراة بتمويل من المرفق. وكان من  الو ذي تنفذه  استدامة النقل في مصر وال 

لظروف البيئية في محافظة الفيوم عن طريق  ا   من أجل تحسين  ديال  عن وسائل النقل األخرى وذلكإلستخدام الدراجات ب 
في   الدراجات  استخدام  وأهمية  المواصالت  وسائل  عن  بالشباب  الخاصة  المفاهيم  من  التنتغيير  للحد  الداخلية  قالت 

مفاهيم الخاصة اللطاقة المستنفذة واستخدامها كبديال  موفرا  للطاقة ومساعدة البيئة الداخلية في الفيوم على تغيير  استخدام ا 
 دراجات. ل ل  لفتياتا بركوب 

 ( 2017مايو  26-22)                             المكسيك  –المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث ، كانكون 
 وقد صدر عن المنتدى العالمي عدة توصيات أهمها: 

الكوارث    - مخاطر  من  للحد  سينداي  إطار  يتماشى  20230-2018تنفيذ  بما   ،
مع أهداف التنية المستدامة، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، واإلتفاقيات األخرى  

  ذات الصلة.
ة القائمة لإلستثمار في جمع البيانات  إجراء تقيم لمخاطر الكوارث للبنية التحتي  -

لشلعوب   الثقافي  التراث  مراعاة  مع  وخسائرها،  الكوارث  مخاطر  عن  والمعلومات 
الك والمخاطر  النطاق،  والواسعة  المكثفة  للمخاطر  والتصدي  وراء   األصلية  امنة 

 . 2019المخاطر، وضمان تكييفها مع السياقات المحلية بحلول 
كوارث شرطا  أساسيا  إلستثمارات البنية التحتية واإلسكان، مع وضع آفاق زمنية تتناسب مع  جعل تقييمات مخاطر ال  - 

اإلستراتيجيات  وضع  في  وعواقبه  والسكن  التحتية  البنية  في  الخسارة  مخاطر  في  والنظر  التحتية  البنية  حياة  دورات 
 والميزانيات اإلقتصادية. 

بما    - المخاطر،  نقل  آليات  وتوسع  تطوير  السكان  مواصلة  لحماية  اإلجتماعي  األمان  شبكات  مخططات  ذلك  في 
قدرة  وتعزيز  المنخفض،  الدخل  ذات  والمجموعات  للفقراء  سيما  وال  التحتية،  والنية  العيش  بل  وس  الطبعية  واألصول 

 المجتمعات المحلية على الصمود. 
حدثًا   "رائد"  نظمت  ال   تحت  جانبياً كما  على  العربية  المجتمعات  قدرة   " من  عنوان  الحد  بشأن  سنداي  إطار  في  صمود 

مخاطر الكوارث" بهدف إبراز الجهود المبذولة على المستوى اإلقليمي حول بناء قدرات المجتمعات العربية للصمود أمام  
مخاطر  من  الحد  بشأن  والجديدة  القائمة  الوطنية  السياسات  بشأن  الخبرات  تبادل  إلى  باإلضافة  هذا  الكوارث،  مخاطر 

 لمنطقة العربية، مع األخذ في اإلعتبار قضايا ومشكالت النزوح المتزايدة. الكوارث في ا



 

 
 ( 2017) يونيو                                                           األسبوع الوطني الثالث للتنمية المستدامة

مع  نظمه بالتعاون  المستدامة  للتنمية  المصري  الوطني  العربي  المنتدى  الدول  "جامعة  شعار  تحت  ومناطق ة  مدن 
مستدامة"، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ، حيث طالب خبراء البيئة والتنية بضرورة اتخاذ 

خضراء   مدينة  مصر  في  الجدية  اإلدارية  العاصمة  لتكون  السبل  كافة 
على   كليا   اإلعتماد  من  ابتداءا   المستدامة  التنمية  معايير  كافة  تطبيق 

إلدارة  ال متكاملة  منظومة  تنفيذ  إلى  باإلضضافة  المتجددة  طاقات 
حتى   الجديدة  المدن  لكافة  التخطيط  عن  بها  يحتذى  بحيث  المخلفات 

المستدام، المدن  لنموذج  المص  نصل  المنتدى  اختار  للتنمية   وقد  ري 
ب الشيخ زايد  مدينة  مدينة    6المستدامة  أول  بإتعبارها  لتكريمها  أكتوبر 

على   وقاطريمصرية  المستادة  التنمية  تحقيق  المنتدى  ق  درع  بتسليم  المصري  المنتدى  رئيس  عدلي  الدين  عماد  د.  م 
 للمهندس طلعت جمال رئيس المدينة. 

 ( 2017يوليو   11- 10)                                              المؤتمر اإلقليمي الثاني لحماية حقوق اإلنسان
الش  بين  الفعالة  الشراكة  إطار  "ر في  والتنمية  للبيئة  العربية  شاركبكة  العربية،  الدول  وجامعة  من  ائد"  وبدعوة  الشبكة  ت 

من منظور حقوق اإلنسان في    2030تحت عنوان " تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام    والذي ع ثدالجامعة في المؤتمر  
ألهداف التنمية المستدامة بين مختلف    العالم العربي". وتمثلت أهداف المؤتمر في تعزيز الوعي بجوانب حقوق اإلنسان

سايايت   إدماج  بشأن  والمعلومات  الممارسات  أفضل  لتبادل  واإلطار  الفرصة  وتوفير  وٌاليمية،  الوطنية  الفاعلة  الجهات 
حقوق اإلنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من قبل الدول األعضاء في جامعة الدول العربية، مع تعزيز أشكال 

بين دول عربية وبين الجهات المعنية الحكومية منها وغير الحكومية وبما فيها منظمات المجتمع ن الشراكات   مختلفة م
المدني والمؤسسات التجارية وقطاع األعمال، إلى جابن تحديد ومناقشة معوقات وفرص الدعم وتوسيع نطاق العمل على  

 المستوى المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ( 2017أغسطس  10-7)                 مصر         -عسكر توعوي حول مفاهيم التنمية المستدامة، الفيوممُ 
تنظيم   تم  للفيوم  المصري  المنتدى  من  وبتنظيم  الفيوم  محافظ  رعاية  تحت 

رها على التنمية المستدامة،  المعسكر األول لمشروع التغيرات المناخية وتأثي 
حلوان    –عين شمس    -ية مختلفة )القاهرة عات مصر امضم ممثلي ج  والذي 

المنتدى بمشاركة الشاب    –بني سويف    –الفيوم    – المنيا(. وقد قام خبراء 
لتنمك حدا  على  جامعة  بكل  خاصة  عمل  مجموعات  تنفيذ  من   في  ينهم 

التنمية   مفاهيم  بتطبيق  معنية  تكون  الجامعات  داخل  مبادرات  تصميم 
الوق ذات  في  وتكون  وقد  المستدامة  المناخية،  التغيرات  من  بالحد  مرتبطة  ت 

أهدافها   وتعددت  تنوعت  والتي  مبادراتهم  تصميم  في  الجامعات  تميزت 
ر الهامة مثل العمل على  من المحاو   حول الجديدوصورها، والتي كانت تدور  

  سطح والنقل المستدام.ترشيد استخدام الكهرباء، العمل على إعادة استخدام المخلفات بشكل أمثل، ونشر فكرة زراعة األ
 ( 2017نوفمبر  9  – 6)                                                          الُمعسكر الثالث للتنمية الُمستدامة

زخم كبير شهده المعسكر الثالث الذي نظمه المنتدى المصري للتنمية  
جمهورية مصر    -  محافظة اإلسماعلية  –أبوسلطان  مركز  المستدامة ب

طالب وطالبة من سبع    80في الم سكر أكثر من  ربية، حيث شارك  ع
المنوفية،   جامعة  الزقازيق،  جامعة  بنها،  )جامعة  مصرية  جامعات 

جام  دمنهور،  جامعة  طنطا،  جامعة   جامعة  السويس،  قناة  عة 
حو  المفاهيمي  الجزء  من  بداية  الهامة  المحاور  من  العديد  الم عسكر  أجندة  تضمنت  حيث  التنمية  اإلسكندرية(،  ل 

لرؤية   الرئيسية  المالمح  وكذلك  المستدامة،  التنمية  أهداف  عرض  إلى  باإلضافة  لها،  التاريخي  والتطور  المستدامة 
، وأيضا  محور الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء. هذا باإلضافة إلى عرض حجم التغيرات المناخية ومدى  2030مصر

 تأثيرها على التنمية المستدامة في مصر. 
اإلتصال   مثل  البشرية  المهارات  بعض  من  الشباب  تمكين  على  العمل  المعسكر  خالل  تم  التطبيقي،  الجانب  وعلى 

 والتواصل وآليات تكوين فريق عمل جماعي ناجح، باإلضافة إلى تعريفهم بكيفية صياغة المبادرات التنموية. 
تم إقتراحها لتنفيذها داخل الجامعات، حيث قام    ية للمعكسر قدمت الجامعات السبع المبادرات التياموفي الجلسة الخت

خبراء المنتدى بمشاركة الشباب في تقديم الدعم الفني الالزم لهذه المبادرات بشكل يضمن تحقيق أفضل النتائج المرجوة 
 منها.

 
 
 
 



 

 ( 2017نوفمبر  17 –  6)                                                              ألمانيا  -مؤتمر بون للمناخ
القمة   رئاسة  تسليم  بحفل  بون  في  المناخ  قمة  فعاليات  بدأت  حيث 
الحالي   الرئيس  للقمة إلى جزيرة فيجي  السابق  الرئيس  المغرب  من 

لى فرانك بانيماراما، كما شاركت م تسليم شعلة المناخ إلى إحيث ت 
عدلي   الدين  عماد  د.  رأس  حيث  القمة  فعاليات  في  رئيس  الشبكة 

بإالشبك الخاصة  العمل  ورشة  مع ة  والتكيف  التخفيف  جراءات 
والمخاط األفريقية  القارة  في  المناخ  األر  تنظيمها  في  شارك  مم  تي 

اما وأكد د. عماد  المناخي.  للتغير  إفريقيا  أبحاث    مالمتحدة ومركز 
أهمية دور المجتمع المدني في التعاون مع الحكومات   الورشة على

مخا مواجهة  افي  التغيرات  الشبكطر  دور  عن  وتحث  ة  لمناخية 
في   المرونة  بناء  مبادرات  تنفيذ  في  والتنمية"رائد"  للبيئة  العربية 

هددة بمخاطر التغيرات المناخية وتناول تجربة الشبكة المجتمعات الم  
 الغربي لجمهورية مصر العربية.   اليى الخريجين في منطقة الساحل الشمفي قر 

 ( 2018مارس  -2017 )نوفمبر  والتحضيرات التي سبقت انعقادهبالبرازيل من للمياه  المشاركة في المنتدى العالمى الثا

ال  والصرف  المياه  خدمات  حول  دارت  عمل  ورشة  بينها  من  اإلقليمية  الجلسات  من  عدد  في  "رائد"  فى   يصحشاركت 
حلول   وجود  تستلزم  والتى  االستدامة  تحديات  حول  واخرى  الهشة،  البيئات 

 الحل؟قة الترابطية بين المياه والطاقة واألمن الغذائى هى هل العال متكاملة:

العربية   المنطقة  فى  الرطبة  "األراضى  حول  موسعة  جلسة  "رائد"  نظمت  كما 
عماد   د.  خاللها  قدم  المعيشة"،  وسبل  والطبيعة  والتكيف  بالتخفيف  وعالقتها 

من أهم   الدين عدلي المنسق العام عرضا  حول األراضي الرطبة والتي تعد واحدة
األصول البيئية في العالم ، وهي موجودة في جميع القارات واألقاليم المناخية،  
اقتصادية   فوائد  وتوفر  كثيرة  حية  لكائنات  موطن ا  الرطبة  األراضي  وتعتبر 
واجتماعية وثقافية كبيرة، ومع ذلك فإن العديد من مواردها يعد في خطر نتيجة  

المناخ ، و  السلبية لتغير  عدم اإلدارة السليمة للموارد المائية ، والصيد  للتأثيرات 
 الجائر ، واتباع أنماط زراعية غير مالئمة، واالفراط في استخدم النفط ، والتعدي على الغابات ، إلخ.  

  شاركت الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" ، بصفتها عضوا فى اللجنة التحضيرية للمنتدى العالمى للمياه، فىهذا وقد  
والذىاإل الثانى  التحضيرى  المسار    جتماع  وعرض  المنتدى،  تنظيم  وآليات  تصور  والفرصناقش  المتاحة    اإلقليمي 

الجلسات   محتوى  مناقشة  إلى  باإلضافة  اإلقليمى،  للمسار  التحضيرى  العمل  وبرنامج  المواطنين،  منتدى  فى  للمشاركة 
 اإلقليمية والمشتركة مع األقاليم األخرى. 

 



 

 

ا العربي  العربى": اللقاء  الوطن  فى  المستدامة  التنمية  وتحديات  "فرص  عنوان  تحت  ديسمبر    19-18)     لتشاوري 
2017 ) 

نظمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" لقائها العربي التشاوري تحت عنوان  
المست التنمية  وتحديات  رعاية   الوطن فىدامة  "فرص  تحت  معالي   العربى" 

البيئة األردني وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة    الدكتور ياسين الخياط وزير
اإلنمائي وجمعية األرض واالنسان لدعم التنمية باالردن، وشارك فيه ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات  

العربي،   المدني  المجتمع  ومنظمات  المختلفة.الحكومية  االعالم  وسائل  التج  وممثلي  عرض  إلى  اللقاء  ارب  وسعى 
تطبيقات التنمية المستدامة حكوميا  ومدنيا ، وعرض ألهم آليات تحقيق التنمية المستدامة،    ي ردنية والعربية الناجحة فاأل

لتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على الشراكة كأحد أهم    يمجتمع  يألطر المدنية القادرة على خلق وعمع مناقشة ا
والخاص، الى جانب عرض الرؤى المستقبلية    ي والمدن  يبين القطاع الحكوم  مستدامة وخاصةالمداخل لتحقيق التنمية ال

 لنشر الوعى بمفاهيم التنمية المستدامة.

األخضر  لإلقتصاد  المتوسط  أجل  من  األول                                                    المؤتمر 
 ( 2018)يناير  

 البحريةالنفايات    نظمت "رائد" خالل المؤتمر ورشة عمل حول " معالجة

البحر المتوسط بإستخدام منهج قائم على النظام البيئي مع التركيز    بمنطقة
على الحكومة في الماطق البحرية المحمية وما حولها"، حيث شارك فيها عددا  من منظمات المجتمع المدني المتوسطي  

البحرية النفايات  بمجال  والمهتمين  األد والخبراء  الورشة  ناقشت  وقد  المخلفات  .  وتأثيرات  بضغوط  الخاصة  العلمية  لة 
البحرية على التنوع البيولوجي والبرتوكوالت المتكاملة للحد من الضغوط الناتجة عن التلوث )مع التركيز على المخلفات 

 البحرية( في حوض البحر المتوسط. 

 ( 2018)يناير                                             آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث  ات إجتماع

بين  الوثيق  التعاون  من خالل  ن ظمت  والتي  الكوارث  مخاطر  من  للحد  العربية  التنسيق  آلية  إجتماع  في  "رائد"  شاركت 
التونسية ومكتب األم  الكوارثالحكومة  للحد من مخاطر  المتحدة  للحد من مخاطر    ،م  اآللية  لهذه  وهو اإلجتماع األول 

 . 2018ار سنداي لعام إط  وتنفيذالكوارث 

بالقاهرة  للمياه  الثالث  المتوسطى                                                         المنتدى 
 ( 2018يناير  22-24)

البحر   لدول  للمياه  الثالث  المنتدى  في  "رائد"  نظمه    والذيالمتوسط  شاركت 
القوم الما  يالمركز  الموارد  لوزارة  التابع  المياه،  مع لبحوث  بالتعاون  والرى  ئية 

شارك فيه ممثلو كافة المؤسسات والهيئات المعنية   والذي، االتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة معهد البحر المتوسط للمياه و 
المتوسط البحر  شعوب  تواجه  التى  والتحديات  المشكالت  وبحث  لمناقشة  المياه  المتوسط    .بشئون  البحر  منتدى  ويعتبر 

تعزيز التعاون اإلقليمى فى مجال اإلدارة  بهدف  قد  والذي ع    قيات الخاصه بالمياه فى منطقة المتوسط.للمياه من أهم الملت



 

وضع آلية لتفعيل التوجه االستراتيجى ألجندة المياه ، و المتكاملة والمستدامة للمياه فى منطقه اإلتحاد من أجل المتوسط
 الخاصة باالتحاد من أجل المتوسط. 

العشري لألاإلجتماع  ا ن  البيئة  حماية  اتفاقية  في  المتعاقدة  لبحرية  طراف 
 ( 2018)يناير    المتوسطية وبروتوكوالتها   

( كمراقبين في هذا  AOYEشارك كال  من "رائد" والمكتب العربي للشباب والبيئة )
ممثلون   حضر  وقد  برشلونة    األطراف مناإلجتماع،  اتفاقية  في  من  المتعاقدة 

اد األروبي. كما شارك ممثلون عن هيئات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة والمنظمات  دولة باإلضافة إلى اإلتح19
 الحكومية الدولية وبعض المنظمات غير الحكومية كمراقبين لإلجتماعات. 

كبيرة من مشروعات القرارات منها تنفيذ ورصد استراتيجية البحر المتوسط    ةوقد ناقش ممثلو األطراف المتعاقدة مجموع
)للتن المستدامة  المتوسط،  2025-2016مية  البحر  من  الم ستدام  واإلنتاج  اإلستهالك  بشأن  اإلقليمية  العمل  وخطة   )

واإلستراتيجية الم حدثة لتعبئة الموارد، وتنفيذ بروتوكول اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وخطة العمل الم حدثة لحفظ  
مواقع ذات األهمية اإليكولوجية الخاصة في البحر الممتوسط، باإلضافة إلى  أنواع الطيور البحرية والساحلية، وتحديد ال

التلوث   لحوادث  التصدي  في  المتبادلة  والمساعدة  للتعاون  المتوسطي  الدليل 
 البحري وغيرها. 

والطاقة   المياه  بين  الترابط  حول  اإلقليمية  للمبادرة  األول  اإلقليمي  المنتدى 
 ( 2018ير)فبرا         والغذاء "ميناريت" 

ب  عقد  التعاون بهدف  تونس  والذي  واألردن    تعزيز  لبنان  بين  إلدارة   من وتونساإلقليمي  متكامل  منهج  تطبيق  خالل 
المصادر البيئية )المياه والطاقة والغذاء( ودمجه مع تقنيات الطاقة المتجددة على مستويات البلديات بهدف تخفيف آثار 

 فقر، وبتمويل من الوكالة السويدية لإلنماء والتعاون الدولي.  التغيرات المناخية والحد من مشكلة ال 

يقتصر كان  الذي  دورها  من  البلديات  نقل  فهو  الشامل  الهدف  حاضنة   أما  بلديات  لتصبح  فقط  الخدمات  تقديم  على 
والتنمية   العامة  وا   واإلستثمارللخدمة  الخاص  القطاع  بين  الشراكة  على  ترتكز  صلبة  اقتصادية  قاعدة  لمجتمعات  وبناء 

 المحلية والجهات الحكومية. 

 ( 2018مارس   28-27األردن                                )-، عماناجتماع تحضيري عربي حول قضايا الطاقة 

شاركت "رائد" في هذا اإلجتماع والذي هدف إلى تقييم التقدم المحرز على المستويين الوطني واإلقليمي في تحقيق خطة 
.  2018وعرض نتائجه في المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى   2030ة  التنمية المستدام

الم   التقدم  العالمي:  الرصد  إلطار  اإلقليمي  "التقرير  اإلجتماع  هذا  خالل  االسكوا  أطلقت  الطاقة وقد  مجال  في  حرز 
ة في السنوات األخيرة والعقود الماضية في ادارة العربي  المستدامة في المنطقة العربية"، والذي استعرض التقدم في المنطقة

الطاقة المستدامة من حيث الوصول إلى الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، إضافة الى الترابط بين المياه والطاقة  
تقييم  مع  الوطنية،  السياسات  تصميم  في  القطاعات  المتعددة  اإلهتمامات  بين  الوصل  وكيفية  بين   والغذاء،  الفجوات 

الموارد   وحشد  تحفيز  كيفية  مناقشة  وكذلك  المستدامة،  الطاقة  لمستقبل  الم حددة  واألهداف  قائمة  كانت  التي  السياسات 
السياسات  لصانعي  الرئيسية  األولويات  تحديد  و  التكنولوجيا،  على  والحصول  الدولي  التمويل  اجتذاب  الوطنية  المالية 

 . 2030خطة  لزيادة مواءمة الخطط الوطنية مع



 

 

 لشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث  ا  اجتماعات 

الشراكة   اجتماعات  في  "رائد"  والتنمية  للبيئة  العربية  الشبكة  شاركت 
 العربية للحد من مخاطر الكوارث: 

 .  2018االجتماع األول بالقاهرة في أبريل  -

 .  2018االجتماع الثاني في بيروت ديسمبر  -

 .  2019يف أبريل االجتماع الثالث في جن  -

 .  2019ديسمبر   في القاهرة االجتماع الرابع  -

 ( 2018)مايو                                                          اجتماع المنتدى العربي للتنمية المستدامة

الدولي المنظمات  من  العديد  ممثلي  جانب  إلى  إضافة  العربية  الدول  كافة  ممثلوا  المنتدى  في  اشراك  واإلقليمية  حيث  ية 
واألجيال  الطبيعية  "الموارد  عنوان  تحت  المنتدى  جلسات  ع قدت  وقد  "رائد".  مقدمتها  وفي  المدني  المجتمع  ومنظمات 
المقبلة والصالح العام"، وشدد المنتدى على مبدأ الحق فيي التنمية للجميع دون تمييز وعلى أهمية إدماج مفهوم المساواة 

التنمية وتمكين الشباب وعلى دور المجتمع المدني وعلى أهمية إرساء أسس الديمقراطية بين الجنسين في جميع أهداف  
 والمشاركة السيايسة الحقيقة وعدم إهمال أحد وخصوصا  سكان األرياف. 

م ركزا    2030وقد ناقش المنتدى سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة  
 . لى األهداف المتعلقة بالمياه والطاقة والمدن واإلستهالك واإلنتاج المستدامين والتنوع البيولوجي ع
 

الكوارث                                                         مخاطر  من  للحد  الرابعة  العالمية  القمة 
 (  2018)يوليو 

وعضو    رائد"حيث شارك الدكتور عماد الدين عدلي المنسق العام ل"
إ  من  مجلس  للحد  المدني  المجتمع  لمنظمات  العالمية  الشبكة  دارة 

المساعد   العام  المنسق  عالونة  زياد  والمهندس  الكوارث،  مخاطر 
"رائد" ورئيس جمعية األرض واإلنسان لدعم التنمية باألردن وعضو  

المستدامة والتنمية  البيئة  حماية  جمعية  رئيس  بورواي  نجوى  ودكتورة  الشبكة،   الشبكة،  وعضو  بتونس  رائد  ومنسق 
 والمهندس سليم خليفة رئيس جمعية شعاع البيئة ومنسق رائد في لبنان وعضو الشبكة. 

ام به عبر الشبكة، وفوائد العضوية بها، وآخر التعديالت التي تم إجرائها  يوهدفت القمة إلى تحسين فهم العمل الذي تم الق
عاون بين األعضاء وبعضهم البعض وبين الجهات المانحة والحكومات والقطاع في أمانتها العامة، ومناقشة تسهيل الت

الخاص، وكذلك تعزيز مساءلة هيئات اإلدارة والهيئات اإلستشارية بمجلس إدارة الشبكة، مع تمكين األعضاء مع تبادل 
ص التعلم بطرق مختلفة المعرفة والخبرة مع بعضهم البعض.  وقد ناقشت القمة عددا  من الموضوعات الهامة منها فر 

وكيفية التكيف على طرق العمل الجديدة من خالل التطلع إلى كيفية تعزيز عمل الشبكة العالمية للحد من الكوارث، كما 
 والتوصل إلى حلول.   ناقشت القمة التحديات التي تواجه األعضاء وكيفة مواجهتها



 

 

 ( 2018تركيا                     )يوليو   -" ،أسطنبولورشة عمل "دور المجتمع المدني في الحد من أخطار الكوارث

شاركت "رائد" في الورشة والتي نظمتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لمجلس الوزراء التركي تحت عنوان "دعم  
نمخا م  بالحد  المتعلقة  بالقضايا  الفنية  معرفتهم  تعزيز  في  المنظمين  والمواطنين  المدني  المجتمع  الكوارث  منظمات  طر 

واإلستجابة السريعة في مواجهتها في تركيا". وأهتمت الورشة بمناقشة األدوار الضرورية التي تستطيع أن تلعبها منظمات 
المجتمع المدني في إدارة الكوارث والحد من اخطارها واإلستجابة لها، كما تناولت الورشة اآلليات المختلة التي يمكن أن 

 ركاء في مجاالت الحد من مخاطر الكوارث. تتعاون من خاللها مع الش

 ( 2018يوليو  17-11)                                 األسبوع الوطني الرابع للتنمية المستدامة                   

فعاليات األسبوع خالل شهر يوليو    بمشاركة خبراء    بدأتو   2018استمرت  الفعالية 
لبيئة والتنمية"رائد"  في الملتقي الثاني لمنظمات  المنتدى وبالتعاون مع الشبكة العربية ل

اللقاء   المنتدى  نفذ  بالقاهرة. كما  العربية  الدول  المدني والذي نظمته جامعة  المجتمع 
وتحت  االع البيئية  وزارة  مع  والتسيق  بالتعاون  المستدامة  للتنمية  الوطني  لألسبوع  م 

مصر "رؤية  الل2030عنوان  وطرح  واآلليات"،  االقضايا  ...السياسات  من  عددا   قاء 
ميزان   في  ليضعها  األولوية  وذات  أثناء    .تنموي الهامة  المطروحة  القضايا  وكانت 

المياه   بين  الترابط  قضية  اللقاء  استعرض  حيث  قصوى  أولوية  وذات  متنوعة  اللقاء 
على   قدرتها  ومدى  البشرية  والتنمية  الصغيرة  المشروعات  ودور  والطاقة،  والغذاء 

لتنمية، أيضا  مناقشة تحديات إدارة المخلفات الصلبة في مصر، كما تحقيق استدامة ا 
طرح اللقاء أيضا  النقاش حول اإلصالح اإلداري واستشراف تحديات المستقبل، وانتهى اللقاء بمناقشة محور التعليم من 

   أجل التنمية الستدامة.

 ( 2018  )أغسطس                                                              منتدى فلسطين الدولي األول للمياه 

المنتدى  مشاركة  "رائد"  شاركت   أعمال  في  فاعلة 
والذي  ،  ل للمياه بمدينة رام هللا فلسطينالدولي األو 

الحديثة  عقد   والممارسات  "التقنيات  شعار  تحت 
وبرعاية   المائية"  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  لتطبيق 

ر شخصيات  فخامة الرئيس محمود عباس وبحضو 
ومس  الضوء  ئرسمية  لتسليط  الدولية  الهيئات  ولي 

 على قطاع يحظى باهتمام دول العالم أجمع، وهو قطاع المياه والتحديات والتطورات التي تواكبه. 

جمعية   ورئيس  تونس  دولة  منسق  نوري  يوسف  د.  ضم  بوفد  "رائد"  شاركت  وم.   وقد  بالقيروان  والبيئة  الطبيعة  حماية 
 منسق األردن ورئيس جمعية أصدقاء التراث األردنية. طارق بن ياسين 

وقد قدم د. نوري مداخلة بعنوان "اشكالية المياه في تونس" شرح فيها الوضع المائي في تونس وطرق الحل التي تنتهجها 
 الحكومة في هذا المجال. 



 

لمائي الحاصل في مياة الشرب كما قدم م. طارق مداخلة بعنوان "التكيف مع الموارد الشحيحة في سد جزء من العجز ا
الحصاد المائي" استعرض فيها أسباب العجز المائي في االردن، والتدخالت الحكومية لسد الفجوة المائية لديها، كذا   -

جانب تأثير اللجوء السوري على انخفاض حصة الفرد اليومية من المياه،    ، إلىتعريف الحصاد المائي وأهدافه وأساليبه 
اريع الحصاد المائي التي تم تنفيذها من قبل وزارة الزراعة، كما شرح دور منظمات المجتمع المدني مع عرض ألهم مش

في تحقيق شراكة حقيقية مع الحكومة والمبادرات التي اتخذتها في حفر خزانات ارضية في المناطق التي نسبة هطول  
 االمطار فيها جيدة. 

 ( 2018سبتمبر  )                 على األخالقيات في المنطقة العربية   االجتماع اإلقليمي حول العمل المناخي المرتكز

المرتكز على األخالقيات في   المناخي  العمل  اإلقليمي حول  "االجتماع  بالقاهرة  اإلقليمي  مكتبها  بمقر  اليونسكو  نظمت 
ميين من الوزارات المعنية خبيرا من الدول العربية، بما في ذلك ممثلين حكو   40  مايقارب  بهشارك  حيث  المنطقة العربية"  

 بالعمل المناخي )البيئة والمياه والزراعة والطاقة(، ومنظمات المجتمع المدني، والعديد من المنظمات اإلقليمية والدولية. 

قد شاركت "رائد" في الجلسة التي ناقشت إذكاء الوعي العام وتيسير المشاركة في اتخاذ القرارات المتعّلقة بتغّير المناخ و 
المدني في تعز  المجتمع  لـ"رائد" عرضا  عن دور  العام  المنسق  نائب  قدم د. محمد محمود  يزا  لإلنصاف والعدالة، حيث 

العربية،  المنطقة  في  والشباب  المرأة  مشاركة  وتحفيز  العلمية  المعلومات  وتبسيط  المناخ  تغّير  حول  العام  الوعي  تعزيز 
وم المنطقة  في  المناخي  العمل  في  مشاركتهم  وغير  ومدى  الرسمية  التعليمية  البرامج  نجاح  عوامل  جانب  الى  تطلباته، 

الرسمية من أجل التنمية المستدامة، مع بحث احتياجات منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم واألوساط العلمية في 
حول   العلمية  المعلومات  وتبسيط  العام  الوعي  تعزيز  في  دورها  تأدية  من  لتتمّكن  العربية  وتحفيز  المنطقة  المناخ  تغّير 

 المشاركة المجتمعية في العمل المناخي. 

 ( 2018سبتمبر  18)                            اجتماعات اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع بجامعة الدول العربية

االجتماع في  "رائد"  شاركت  اللجنة  في  عضوا  خالله  ،  بصفتها  ك  سبعتشكيل  وتم  تعمل  أن  على  عمل،  ل مجموعات 
واالدارة   الزراعية  االنتاجية  تحسين  وهي  عليها  االتفاق  تم  التي  السياسات  من  لواحدة  عمل  خطة  اعداد  على  مجموعة 
المستدامة لالراضي وصيانة التنوع البيولوجي، والتعامل مع قضايا الجوع وتنمية المجتمعات الريفية والمهمشة، شبكات 

ير المناخ والحد من المخاطر وتحييد آثار تدهور االراضي، إلى جانب  الحماية واالمان االجتماعي، مع التكيف مع تغ
 القضاء على الجوع بدول الصراع، واالنتاج واالستهالك المستدام، وكذلك التغذية السليمة. 

 بمقر  2019ابريل    4-3من  االجتماع الموسع لعرض اعمال المجموعات السبعة المنبثقة عن اللجنة في الفترة  ثم عقد  
 . ة بالقاهرةالجامع

 

 

 

 

 

 



 

 

المناخ"       تغير  لمواجهة  كفاعلين  والشباب  المرأة  "تمكين  حول  عمل                    ورشة 
 ( 2018)أوائل سبتمبر 

بالقاهرة   النيل  نهر  لحماية  الدولي  المنتدى  مع  بالتعاون  الوطني  المنتدى  نظمه 
النسائية التجمعات  قدرات  تعزيز  بهدف  المجتم  وذلك  في  المحلية  والشبابية  عات 

الفئات   هذه  إدماج  وكيفية  تداعياتها،  ومواجهة  المناخية  التغيرات  آثار  من  للحد 
  ضمن شبكة المنظمات المدنية بدول حوض النيل.

شارك في هذه الورشة سفير دولة اوغندا بالقاهرة وممثل لسفارة كينيا وكذلك مجموعة من السيدات القائدات في منظمات   
بالتغير المناخي إلطالعهن على أفضل السبل المجتمع المدني المص ري، وكذلك عددا  من الشباب والشابات المهتمين 

 لتمكين النساء والشباب وتدريبهن على مواجهة التغيرات المناخية، وعددا  من خبراء البيئة واإلعالميين. 

 ( 2018أكتوبر  13-9)                          بتونس         المنتدى العربي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث 

مة التونسية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية  مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالشراكة مع الحكو  هنظم
، وقد قدمت "رائد" للجميع«تنمية مستدامة مطلعة بمخاطر الكوارث وشاملة    »نحوومفوضية االتحاد االفريقي تحت شعار  

 المجتمع المدني العربي للعمل التطوعي.  خالله بيان

تحت عنوان "بناء االول    بالتعاون مع المجلس النرويجي لالجئين حدثين جانبيين    وقد عقدت "رائد" على هامش المنتدى 
المناخ تغيرات  مواجهة  في  بهدف    -المرونة  الجفاف"  بسبب  النزوح 

الجفاف عن  الناتج  النزوح  مشاكل  من    وحضره   ،مناقشة  عددا 
النرويجي  الم المجلس  وممثلي  "رائد"  وأعضاء  بالمنتدى  شاركين 

 لالجئين، واالستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث. 

النرويجي لالجئين وشاركت  والثاني   المجلس  الذي أعده  الدليل  حول 
المنسق   االفعال" حيث تحدث  إلى  األقوال  "التحول من  بعنوان  منه  العربية  النسخة  إعداد  في  العام عن محتويات  "رائد 

الدليل  إعداد  حول  عرضا   لالجئين  النرويجي  المجلس  ممثل  لوزا  سيلفي  السيدة  قدمت  ثم  اصداره،  من  والغرض  الدليل 
 وكيف سيكون مفيدا في تحويل القواعد والمناهج إلى أفعال، وسيتم إصداره بعدة لغات. 

األخالقيا على  المرتكز  المناخي  العمل  حول  اإلقليمي  في  اإلجتماع  ت 
 ( 2018نوفمبر )   المنطقة العربية             

الم شاركت  كر نظمه  وقد  بالقاهرة،  لليونسكو  اإلقليمي  الجلسةرائد"ز  في   "  
القرارات   اتخاذ  في  المشاركة  وتيسير  العام  الوعي  إذكاء  ناقشت  التي 
لقة بتغير المناخ تعزيزا  لإلنصااف والعدالة، حيث قدم د. محمد محود   المتع 

لنائب   العام  تعزيز    "رائد" ـالمنسق  في  المدني  المجتمع  دور  حول  عرضا  
علمية وتحفيز الشباب  لمات ا  الوعي العام حول تغير المناخ وتبسيط المعلو

البرامج   نجاح  عومل  جانب  إلى  ومتطلباته،  المنطقة  في  المناخي  العمل  في  مشاركتهم  ومدى  العربية،  المنطقة  في 



 

السيم وغير  الرسمية  ووسائل التعليمية  المدني  المجتمع  منظمات  احتياجات  بحث  مع  المستدامة،  التننمية  أجل  من  ة 
ة يوعي العام وتبسيط المعلومات العلماإلعالم واألوساط العلمية في المنطقة العربية لتتمكن  من تأدية دورها في تعزيز ال

 ول تغير المناخ وتحفيز المشاركة المجتمعية في العمل المناخي. ح

 ( 2018نوفمبر   13-29)                                 COP14الشيخ  بشرم    مم المتحدة للتنوع البيولوجيمؤتمر األ

ع   الشيخ  والذي  شرم  بمدينة  فعالياته  قدت 
العربيةبجمهوري مصر  وقد  ة  الشبكة ،  نظمت 

العربية للبيئة والتنمية "رائد" والمنظمات األعضاء  
مؤتمر   هامش  على  جانبية  أحداث  عدة  بها 

البيولوجي األ للتنوع  عشر  الرابع  وكانطراف   ،  
 : هذه األحداث زه من أبر 

لدعم   • البحرية  والخدمات  البيانات  "توفير 
والبحر   أفريقيا  شمال  في  القرار  صنع 

األمم  ونظمته    المتوسط" مع  بالتعاون 
للمعلومات   أوديسي  ومنصة  للبيئة  المتحدة 

 . البحرية

البيئية  " • النظم  وحماية  الصلبة  النفايات 
مع    "يةالبر  للتنمية  بالتعاون  المغربي  النادي 

 . المستدامة ومجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء بالمغرب

   .جمعية تنمية المجتمع المحلي ببئر العبد شمال سيناءو أمواج البيئة  بالتعاون بين  "السالحف البحرية" •

نهر  لمنتدى  الو للتنمية المستدامة  المنتدى المصري    بالتعاون مع  "العمل المناخي المراعي العتبارات النوع االجتماعي" •
 النيل 

  المكتب العربي للشباب والبيئة و وزارة البيئة بالتعاون مع    "تأثير الكيماويات والمخلفات الخطرة على التنوع البيولوجي" •
   .المصرية 

 وبر. اكت  6"تكنولوجيا المعلومات والتنوع البيولوجي" بالتعاون مع المنتدى المصري وجامعة  •

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 2018ديسمبر  18-17)                         االجتماع الثاني للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث          

ركز اإلجتماع عل تعزيز مشاركة مجموعة أصحاب المصلحة، والتشاور بشأن وضع    اإلجتماع حيث  رائد فيشاركت  
افجتماع تم تشكيل عددا  من مجموعة أصحاب المصلحة الذين كانوا طوعا     تقرير التقييم اإلقليمي. وكنتيجة هامة لهاذا

تقديم بيان عمل في المنتدى العربي اإلريقي حول الحد من مخاطر الكوارث، ومتابعة نتئج اإلجتماع األول    راغبين في
 للشراكة العربية وأيضا  المنتدى العربي اإلفريقي للحد من مخاطر الكوارث. 

رائد قدمت  ارتكزت    وقد  وقد  الطوعي،،  البيان  تنفيذ  في  قدما   للمضي  العمل  محاور خطة  مقترح ألهم  أثناء اإلجتماع 
حد من مخاطر الكوارث، كما بية  المهتمة والنشيطة بمجال ال المحاورعلى ضرورة عمل حصر بمنظمات المجتمع العر 

 ن ة من حيث الجهود المبذولة للحد مالوطنيعن الوضع الراهن على المستويات  تم اقتراح عمل استبيان لجمع معلومات  
الكوارث  التحديات مخاطر  والمهددة،  الساخنة  المناطق  الفاعلين،  الشركاء  ا  ،  وا ملوالفرص  اخلتاحة،  ستقبلية  ملطوات 

طار العام لسينداى مع التركيز على  إلن مخاطر الكوارث ومن ثم تنفيذ استراتيجيات الوطنية للحد مإلطلوبة لتنفيذ امال
ا الدو  منظمات  تلعبه  الذى  امل ر  أكد  ملجتمع  وقد  فاعل.  أساسى  كشريك  على  ملا دنى  إدارة  قترح  مع  التنسيق  أهمية 

نظمات  ملى تقوم بها لتنفيذ العقد العربى  ادة التجلطوات ا خلا  اللوذلك خ دنى بجامعة الدول العربية ملجتمع ا م لمنظمات ا
جتمع مع  ملقدرات كافة فئات ا ية أنشطة رفع الوعى وبناء  وأخيرا التشديد على أهم(،  2026-2016)دنى  ملا جتمع  ملا

 .ينشاركمللقى مقترح خطة العمل ترحيبا من ا م، وغيرهم. وقد ا ال عإلارأة، ملحلية، الشباب، ا مللى السلطات االتركيز ع 

 

                                                       COP25مؤتمر األطراف ألتفاقية األمم المتحدة اتغير المناخ  

وتغير   البشر  "نزوح  بعنوان  جانبي  بحدث  المؤتمر  في  "رائد"  بالتعاون  شاركت  النرويجي  المناخ"  المجلس  من  كل  مع 
إلقاء الضوء على NRCلالجئين   البلجيكية، بهدف  لييج  للمناخ، وجامعة  ، وآلية مراقبة إطار هيوجو، وخطة أكسفورد 

 تداعيات الناجمة على المجتمات البشرية. في الحد من اثار الدور منظمات المجتمع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ( 2019) يناير                               القاهرة                              -منتدى المجتمع المدني العربي 

في   "رائد"  المدني  شاركت  المجتمع  منتدى  اإلوذلك  فعاليات  اإلقتصادية  التنموية  العربية  القمة  هامش  جتماعية  على 
التنموي والذي    الرابعة العمل  مسيرة  وتعزيز  العربية  المجتمعات  تجاه  والشباب  المدني  المجتمع  دور  أهمية  على  أكد 

التطوير   المدني في عملية  المجتمع  الملحوظ في دور منظمات ومؤسسات  التنامي  العربية في ظل  والحضاري لألمة 
 ويات عدة. والتحديث والتنمية في مختلف المجتمعات وفي مست

بين   فيما  التنسيق  بتولي مهمة  )رائد(  والتنمية  للبيئة  العربية  الشبكة  بمبادرة  المدني  المجتمع  منتدى منظمات  وقد رحب 
منظمات المجتمع المدني العربية المنخرطة في تنفيذ العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، على أن تكون بمثابة حلقة 

العر  الجامعة  مع  إقليمية  لمنظمات وصل  العربي  العقد  تفعيل  لضمان  المدني  المجتمع  منظمات  إدارة  في  ممثلة  بية 
 . المجتمع المدني على المستويين اإلقليمي والوطني وكذا تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 

 ( 2019يناير )                                                            سبوع العربي الثاني للتنمية المستدامة ألا

نظمت   ا بالشراكة    "رائد"حيث  التنمية  إدارة  مع  باملوالتعاون  الدولي  والتعاون  على ماجل ستدامة  جانبي  حدث  العربية  عة 
، ة"الدول العربي  يستدامة فمنتديات الوطنية للتنمية المال  ينالتشبيك ب  أطر  "ت عنوان  حسبوع العربي تليات األاعهامش ف
وخبراء التنمية  ستدامة عضو رائد  ملصري للتنمية ام لنتدى امل خبراء ومؤسسي اكبيرة من    دث مجموعةح لهذا ا   يفوشارك  

 .م العإلوارأة والشباب م لمن قطاعات ا لين لعلمية بجانب ممثراكز البحثية وا م لؤسسات واملوممثلي األكاديمين مصر وا في

 ( 2019يناير   24-22)                                                   بالكويت مؤتمر االعالم العربي البيئي االول

نظمته   والذي  المؤتمر  فعاليات  في  "رائد"  البيئةشاركت  لحماية  الكويتية  والتنمية    الجمعية  للبيئة  العربية  الشبكة  وعضو 
العرب  بالكويت   للمنتجين  العام  باالتحاد  المستدامة  والتنمية  للبيئة  العامة  األمانة  مع  وزير  تحت  بالتعاون    النفط رعاية 
   الكويتي.

الوطني  المنسق  المهندس مالك غندور  قدم  للبيئة والتنمية "رائد" قوية وفعالة، حيث  العربية  الشبكة  وقد جاءت مشاركة 
لـ"رائد" بدولة لبنان عرضا حول تأثير الحرب على البيئة اللبنانية، كما قدمت كل من المهندسة سعدية فليح منسق "رائد"  

البيئة في بالدهم، ثمبالعراق، والدكتور ياس العسكرية على  النزاعات  تأثير  "رائد" باليمن عروضا حول    ر باعزب منسق 
مس سيف  تريز  ماري  المهندسة  آسيا ئعرضت  لغرب  إلقليم  التشاوري  االجتماع  بيان  بـ"رائد"  االجتماعي  النوع  ول 

 ابعة لألمم المتحدة للبيئة. للمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة في إطار التحضير الجتماعات الجمعية الر 

 التعليم البيئي   إجتماع تشاوري للتحضير للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى 
 ( 2019فبراير   28 – 27)

ي رفيع إجتماع تشاوري إقليمي حول البيئة والموارد الطبيعية تحضيرا  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياس
 وتم عقد هذا اإلجتماع في القاهرة.  المستوى،

البيئي   التعليم  قضية  التنمية ا وحول  أهداف  من  الرابع  الهدف  لرائد  العام  المنسق  عدلي  الدين  عماد  الدكتور  ستعرض 
تدامة المستدامة وغاياته والخاص بالتعليم، حيث أكد على ضرورة أن تكون منهجية تحقيق التعليم من أجل التنمية المس 

تعليم   بما في ذلك  الحياة،  التعلم مدى  أن تتخذ منهجية  المتعارف عليها، ولكنها البد  التعليم  ليست مقصورة على نظم 



 

الكبار والمجتمعات والتعليم التقني والمهني والتعليم العالي وتعليم المعلمين حيث تعتبر هذه المكونات هي مكونات حيوية  
إعادة   في  لتساهم  القدرات  التنمية  لبناء  اجل  من  التعليم  تحقيق  مسؤلية  أن  وأضاف  اإلستدامة.  تجاه  التعليم  توجيه 

المستدامة مسؤلية مشتركة وليست فردية، وليست مسؤولة عنها الوزارات المعنية بالتربية والتعليم أو التعليم العالي فقط بل 
المعنية من وزارارت وهيئات ومؤسسات   علمية ومراكز بحثية ومنظمات مجتمع  مسؤلية جماعية تشمل جميع األطراف 

 مدني وخبراء وقطاع خاص وإعالم. 

التاسع  والتنوع    االجتماع  التصحر  بمكافحة  الخاصة  الدولية  البيئية  االتفاقيات  بمتابعة  المعني  العربي  الفريق  عشر 
 البيولوجي  

عربية السعودية، جمهورية مصر العربية،  بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة ممثلي المملكة ال  والذي عقد 
الشعبية، الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  المغربية،  جمهورية  المملكة  العراق،  دولة   اليمن،  جمهورية  الكويت،  دولة 
 فلسطين، وكذلك ممثلي المنظمات العربية واإلقليمية والدولية. 

والدولية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في االجتماع على   وقد تم تقديم الشكر للدول العربية والمنظمات اإلقليمية
للعامين   البرامج واألنشطة  أعمال  المقدم إلنجاح  بين  2019-2018الدعم  تعاون  بروتوكول  لتوقيع  الدعوة  تمت  كما   ..

للبيئة والتنمية   العربية  الزراعية والشبكة  للتنمية  العربية  المجاالت ذات االه  رائد() المنظمة  المشترك، مع دعوة في  تمام 
الدول العربية التى لم تصدق أو إنضمت الى النظام األساسي لإلتحاد العربي للمحميات الطبيعية على ضرورة التصديق 

تطوير منظور اقليمي عربي    القانونية بهدف وموافاة األمانة العامة بوثيقة التصديق حتى يتسنى لها عرضها على االدارة  
من أجل تحقيق التنيمة   طبيعية يرتكز على التراث التقليدي وسماته البيئية واالجتماعية واالقتصاديةمتكامل للمحميات ال

 . المستدامة

 ( 2019أبريل    11- 9)                                           ، بيروت، لبنانالمنتدى العربي للتنمية المستدامة

المسئولين وممثلي المنظمات اإلقليمية والدولية شخصية على المستوى ا   250والذي شارك فيه أكثر من   لوزاري وكبار 
الدول   جامعة  بين  بالتعاون  المدني،  المجتمع  واللجنةومنظمات  )إسكوا(   العربية  آسيا  لغرب  واإلجتماعية  اإلقتصادية 

 واألمم المتحدة للبيئة.  

ستدامة لطرحها على المنتدى السياسي رفيع وقد جاء هذا اإلجتماع لصياغة رؤية عربية موحدة تجاه قضايا التنمية الم
تشاوري حول قضية التغيرات المناخية  الجتماع  مقرر عقده يوليو القادم بنيويورك، وكذلك شاركت "رائد" في االالمستوى ال

 . لمنتدى الذي عقد تحضيرا  ل

 ( 2019أبريل  )                                   القاهرة  -معسكر شبابي للتعريف باإلعالن األخالقي لتغير المناخ

م بالتعاون  رائد  نظمته  وقد شاركت وفود شبابية من  حيث  المستدامة،  يللتنمية  المصر  المنتى  اليونسكو وبمشاركة    5ع 
جامعات مصرية )القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، دمنهور، قناة السويس(.وقد تطرق الحوار إلى اهمية توعية بناء وعي  

التغيرات حول  تأثير   الشباب  المعسكر  تناول  كما  خاصة،  مصر  في  والتنمية  عامة  الكوكب  على  وتأثيرها  المناخية 
ظل  في  كأولية  والغذاء  والمياه  الطاقة  بين  الترابط  إلى  اإلشارة  تم  وأيضا   مصر،  في  التنمية  على  المناخية  التغيرات 

 محدودية الموارد المتاحة. 



 

الشباب في تشكيل  المعسكر شارك  أنشطة  اليونسكو   وفي خضم  تتبسيط مبادئ إعالن  لمناقشة كيفية  مجموعات عمل 
قام   كما  اإلجتماعي.  التواصل  وصفحات  الجامعات  بين  وترويجه  االعالن  هذا  نشر  بغرض  وذلك  المناخ  ألخالقيات 

بساعة الشباب المشاركون في المعسكر بالتواصل والتحدث مع الوافدين والساكنين المحيطين بالمنطقة للتوعية واألحتفال  
 األرض. 

مبادرة زراعة   بإطالق  المعسكر  المليون شجرة    6000كذلك خرج  المستهدفة ضمن حملة  الجامعات  داخل  مثمرة  شجرة 
 مثمرة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزراة البيئة ونقابة الزراعين وتحت رعاية رئيس الجمهوية.

أيضا   رائد  نظمت  ل   كما  كامال   يوما   استغرقت  علمية  المعادي  زيارة  بمنطقة  دجلة  وادي  تعرف    –محمية  حيث  القاهرة، 
 الطالب إلى التكوينات الجيولوجية بالمحية، وأهم الحيوانات النادرة فيها. 

 القاهرة(  – 2019)مايو  دامةة الـمستيمنم الـتـهـي فامر الشريف والمنتدى لنشر زهأل ول تعاون بين اك ة توقيع بروتـو دراس
زهر أل حمد الطيب شيخ اأكبر الدكتور  ألمام اإلفضيلة انتدى بعقد لقاء مطول ومثمر مع  مل مناء ا أشرف اعضاء مجلس  
 . شيخة م الشريف فى مكتبه بال

ت اثنيموقد  عدد  بإختيار  ايضا  التوصية  ان  ت  المرحلةألا عاهد  ملمن  القاهرة   (عداديةإلا  زهرية(  محافظات  نطاق  داخل 
ضمن لدمجها  التنمية  الكبرى  أجل  من  التعليم  ا م لا  مشروع  يقوم  والذي  والثقافة ملستدامة،  التربية  وزارة  مع  بتنفيذه  نتدى 

ستفيدة  ملمعات ااجل جنوب الوادي ضمن ا  يزهر مدرجة وخاصة فألجامعة ا  تفاق كذلك على ان تكون إلا  تم و  .القبرصية
ا ا ملاشجار  ألمن مشروع  يقوم  والذي  املثمرة،  مع عدد من  بتنفيذه  ا اجل نتدى  بألاكومية  حلمعات  مع وزارة  التعاون  خرى 

 .كن توفير حوالي ألف شجرة مثمرةمي. و ينالبيئة ونقابة الزراعي 

ختو  التإل اا  اللم  ايضا  مساهمة  جتماع  على  ااإل أكيد  التابعة  العإلدوات  بالتنمية    الوعيبناء    فيالشريف    لألزهرمية 
 .مي العظيم السإل م الدين امع تعالي  السلوكيات البيئية السليمة تطابقا   جتمع على إتباع ملستدامة، وحث املا

 ( 2019) مايو                                    اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع بجامعة الدول العربيةاجتماع 
وقد أشاد د. رضوان   ،ضع خارطة طريق مستقبلية لمواجهة مشكلة الجوع في العالم العربيحيث هدف اإلجتماع إلى و 

الز  وزير  مرجان  أحمد  ور محمد  السودان  بدولة  والغابات  اراعة  على  للقضاء  الفرعية  اللجنة  عمل  جل ئيس  بنتائج  وع 
اناقشة التي قامت بها كل مجمو ملوحلقات ا جتماعات  إل جموعات من املا التنمية    فيستدامة  ملعة، كما ثمن دور إدارة 

 .هود وتنسيقهاجلتوحيد ا 

ا   فيو  قدمت  ملسياق  انش   "رائد"ناقشات  منها  اقتراحات  تأسعدة  وكذلك  العربي،  الطعام  بنك  من اء  عمل  مجموعة  يس 
ا القطاع  لضم  لخشركات  نستلة  شركة  مع  بالشراكة  ا اص  القطاع  شركات  وحث  اخرى،  تضملخشركات  على    ن ياص 

 .ناتهم الع إ برامجهم و   فياللجنة مبادئ 

 ( 2019)مايو                                      تفاقيات البيئية الدوليةإل الفريق العربى المعنى بمتابعة ا اجتماع 
جتماع على الدعم  إلا  يفشاركة  ملدني املجتمع املومنظمات ا قليمية والدولية  إلنظمات املالشكر للدول العربية وا  ميتقد   مت
نظمة  ملا  ينوتوكول تعاون بت الدعوة لتوقيع بر مت  .. كما2019-2018  يننشطة للعامألأعمال البرامج وااح  جنإلقدم  ملا

الشبكة ت دعوة  متكما    .شتركمل هتمام ا اإلت ذات  الجاملا  " فيرائد"  والتنميةلتنمية الزراعية والشبكة العربية للبيئة  العربية ل 
مختلف   فيعضائها  أ   المن خا  -البيئية ذات الصلة  تفاقيات  إل ي لملحتفال باليوم العاإلالى ا  "رائد" العربية للبيئة والتنمية  

 .جتمعات العربيةملا  فيشر الوعي مزيد من نلتحقيق   -الدول العربية 



 

 جنيف، سويسرا(  -2019)مايو                                           المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث

الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" بيان العمل التطوعي للمجتمع المدني، فيما يتعلق بتنفيذ أهداف خالله  قدمت  حيث  
ي" للحد من مخاطر الكوارث، والذي تضمن عدة أولويات استراتيجية، ركزت االستراتيجية األولى منها على إطار "سيندا

برامج تنفيذية، تشمل التوعية والترويج لمجمل مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى التنسيق وتحقيق شراكات   3
تمث ضمان  مع  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  المستويات  في على  العربية  بالدول  المدني  المجتمع  منظمات  ومشاركة  يل 

جميع الفعاليات اإلقليمية والدولية، فضال  عن إدماج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في مجاالت التنمية المستدامة، 
القدر  بناء  على  الثانية  االستراتيجية  األولوية  ركزت  وبينما  واإلسكان،  والصحة  التعليم  قطاعات  في  الالزمة  خاصة   ات 

لتحديد ورصد وتقييم مخاطر الكوارث، فقد تضمنت األولوية الثالثة بناء القدرة على المجابهة من خالل المعرفة والدعوة  
 والبحث والتدريب 

 ( 2018مايو  3-2)                                                          بالكويتالمؤتمر العربي الثالث للمياه 

للمياه   في  "رائد" شاركت   الثالث  العربي  عقد    المؤتمر  على  والذي 
  حيث ع قد المؤتمر   هامش الدورة العاشرة لمجلس وزراء المياه العرب

تحت   وذلك  المائية(  الموارد  إدارة  فى  العربى  )التكامل  شعار  تحت 
الحمد   المبارك  جابر  الشيخ  الكويتى  الوزراء  مجلس  رئيس  رعاية 

القض أبرز  لمناقشة  وذلك  الوطن  الصباح،  فى  بالمياه  المتعلقة  ايا 
   العربي.

الدين   عماد  د.  قدم  حيث  المؤتمر  فعاليات  في  "رائد"  شاركت  وقد 
الدولية   المنظمات  دور  حول  عمل  ورقة  العام  المنسق  عدلي 
واإلقليمية المعنية بشئون المياه ومساهمتها فى تحقيق األمن المائى  

باب الهامة التى أسهمت فى تفاقم مشكلة نقص الموارد المائية ومنها تزايد للدول العربية، وناقش فيها أهم العوامل واألس
 الطلب، ومحدودية موارد المياه، وكذلك االستخدام غير السليم للمياه. 

كما عرض التحديات التى تواجه الموارد المائية فى الوطن العربى، وكذا المالمح الرئيسية لتحقيق اإلستدامة فى الموارد 
في هذا المجال، وتحدث أيضا  عن ر المجتمع المدني في تحقيقها مستشهدا ببعض مشروعات وأنشطة "رائد"  المائية ودو 

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، كأحد مالمح االستدامة، إلى جانب الوفاء باإللتزامات الدولية واإلقليمية والوطنية، عالوة  
لحكم على بناء القدرات، وكذلك تعديل األطر التشريعية والقانونية لكل دولة فيما يخص الموارد المائية، وتطبيق مبادئ ا

 . ئيةالما  اإلدارة  في لعلمىا  لبحثاالرشيد والالمركزية فى إدارة المياه، وكذلك تشجيع  

 وقد قام معالي وزير الكهرباء والمياه الكويتي بتكريم الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" متمثلة في منسقها العام.  هذا

 

 

 

 



 

 ( 2019يونيو 26-24)                             مال أفريقيا قليمي لحماية التنوع البيولوجي بمنطقة شاإلمنتدى  ال

التونسية، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الدولي لحماية الطبيعة الذي سينظمه اإلتحاد بقد  ع  والذي   مدينة المنستير 
مال أفريقيا  من دول ش  االتحاد  أعضاء  ، ضم االجتماع2020الدولي لصون الطبيعة في مدينة مرسيليا بفرنسا في يونيو  

، آخذا   2024إلى    2022ممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك بغرض بحث برنامج عمل اإلتحاد للفترة من  و حكوميين  
في االعتبار الفرص والتحديات اإلقليمية، وهدف اإلجتماع إلى إتاحة الفرصة لمساعدة دول شمال أفريقيا لوضع خطط 

 وبرامج وطنية لحماية التنوع البيولوجي. 

توحيد جهود األعضاء  بهدف  جتماع تم اعالن تشكيل لجنة لشمال أفريقيا باالتحاد الدولي لصون الطبيعةاال وعلى هامش 
بدول  المحمية  والمناطق  البيولوجي  التنوع  قضايا  مختلف  حول  والتشاور  والتنسيق  للتعاون  أرضية  وإيجاد  اإلتحاد،  في 

وقد انضمت الشبكة العربية للبيئة والتنمية )رائد(، والمكتب العربي ،  مصر( شمال أفريقيا )المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا،  
 . للشباب والبيئة كأعضاء مؤسسين في هذه اللجنة 

 ( 2019مايو  17-13)                                                                      ، سويسرامنتدى جينيف

مناقشة   إلى  المنتدى  هدف  فيمــال قيـــق  حت حيث  أهـــداف  تقـــدم  بتنفيـــذ  يتعلـــق  ســـينداي" ـا  مخاطـــر للحـــ"  إطـــار  مـــن  د 
  ، ســـتدامة ملاخاطـــر، وتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة  ملــاه فهـــم أفضـــل لطبيعـــة اـجثـــل خطـــوة حيويـــة تميمـــر الـــذي  ألالكـــوارث، ا

عمــار، والــذي  إلعــادة اإلؤمتــر الدولــي الرابــع  ملعقــد ا ــي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث،  ملدى العانتــم لوتضمنــت فعاليــات ا
بكــر مــن ملنــذار اإل ؤمتــر الثانــي لملالطبيعيــة، وامـــن عواقـــب الكـــوارث  يفالتعـــا فيهـــود مختلـــف دول العالـــم اســتعرض ج

اطـر الكـوارث، والـذي أظهـر ــد مـن مخحلــي لتقييــم جهــود ا مل ق التقريــر العاالنتــدى إطــم لكمــا شــهد اعــددة،  تملخاطــر ا ملا
تحـدة ملمم األكتـب اممــي لالعإل ســؤول امبحســب وصــف ال  ، "ــكحم ض أصبــح علــى الألر ا بقـاء البشـر علـى كوكـب  "أن  

 .ـنيينيـس ماكلللحـد مـن مخاطـر الكـوارث، د

للحــد مـــن مخاطـــر    "ايســـيند "ـار  يتعلـــق بتنفيـــذ أهـــداف إط  ي، فيمـــادنــم لع االتطوعـي للمجتمــــل  بيـان العم  "رائـــد"ــت  وقدمـ
تض والـــذي  عـــدة  مالكــوارث،  اـــن  ركـزت  اسـتراتيجية،  اإلأولويـات  علـى  ألسـتراتيجية  منهـا  تنفيذيــبرامـ  3ولـى  تشــمل ـج  ة، 

سـتويات ملعلـى اقيــق شــراكات  ح تارث، إضافــة إلــى التنســيق و ــد مــن مخاطــر الكــو حل جمــل مفاهيــم املالتوعيــة والترويــج  
وا ضمـان  إلالوطنيـة  مـع  والدوليـة،  اثيـل  متقليميـة  منظمـــات  املومشـــاركة  العربيـملجتمـــع  بالـــدول   جميـــع   يفــة  دنـــي 
ا والدوليـةإلالفعاليـات  ا  فضال    ،قليميـة  مفاهيـم  إدمـاج  الكـوارث  ـد  حل عـن  مخاطـر  االمجـا  يفمـن  التنميـة  سـتدامة، ملت 
زمـــة  الـــدرات الة علـــى بنـــاء القســـتراتيجية الثانيـــإلاولويـــة  ألســـكان، وبينمـــا ركـــزت اإلعـــات التعليـــم والصحـــة واخاصـة قطا

مخ وتقييـم  ورصـد  التحديـــد  تضمنـت  فقـد  الكـوارث،  الثالثـة  لو و ألاطـر  ايـة  علـى  القـدرة  البنـاء  خـال  مـن  عرفـة ملمجابهـة 
والتدريـــب والبحـث  التوصيـــاتكما    .والدعـوة  مـــن  مجموعـــة  التطوعـــي  العمـــل  بيـــان  العالم  تضمـــن  المستويات  ية،  على 

 الحكومية والقطاع الخاص.   ئاتاإلقليمية العربية، الوطنية، الوزارات والمحافظات والهي 

 

 

 

 



 

 ( 2019يونيو   23-17) "المعادلة بين مدن المستقبل والحفاظ على الموارداألسبوع الخامس للتنمية المستدامة حول " 

المستدامة  أطلقه للتنمية  المصرى  رعاية    المنتدى  ااإلتحت  جامعة  كبر  ألمام  رحاب  فعاليات ،  زهرألاوفي  بدأت  حيث 
فيها عن ر  ستدامة، عب  ملصري للتنمية املنتدى ا ملالدين عدلي، رئيس مجلس أمناء ا  دعما  د.اللقاء بكلمة ترحيب من  

ا لرعاية شيخ  تقديره  األ مدى  لفعاليات  ا ألزهر  الوطني  اللقاء  اخلسبوع  ا  يفمس، واستضافة  زهر، إحدى ألرحاب جامعة 
 .ميالسإلمصر والعالم ا يمعات فاجلأعرق ا

ا  يفو  الدكتور  أداراها  نقاشية،  عيد،ملجلسة  ا  حمدي  رئيس  اللقاء  ملنائب  خرج  الهامة،  مبنتدى،  التوصيات  من  جموعة 
زهر ألامن جامعة    ين زهر، تضم ممثلألكبر شيخ األمام اإلنة علمية برعاية اج تفاق على تشكيل لإلكان من أهمها ا  والتي 

و  الزكاة  بينهم ملا وبيت  فيما  تعاون  لبروتوكول  مقترح  إعداد  بغرض  وانتدى،  البرامج  من  حزمة  منه  ينبثق  يتم  أل،  نشطة 
قيقها،  حت ستدامة وآليات  ملا عالمي للتوعية بالتنمية  إلالتوصية بأهمية الدور ا  تمكما    ديد،جل امعي الجاالعام    الل تنفيذها خ

الزراعية، حتى  مل سطح، وتدوير األ منها زراعة اضراء، و خ لا مارسات  ملاذج استرشادية لبعض ا منق  الوإط كن ميخلفات 
الوطني ا ألتكرارها. كما امتدت فعاليات ا  نتدى  ملحافظات، حيث وجه ام لى عدد من استدامة إللممس للتنمية ااخلسبوع 

نمية  أنشطة أسبوع الت  فيدني للمشاركة  م جتمع الملمعات ومؤسسات ا لجاورؤساء ا   ينمحافظلاصري دعوات لعدد من  ملا
ت  ال لتنفيذ حمالتنسيق مع جامعات القاهرة وبنها ودمنهور وقناة السويس وبني سويف،    تم، حيث  رشهال  الل مستدامة خلا

 .شجرة مثمرة بكل جامعة 100عدل مب، وذلك ين مع نقابة الزراعيمليون شجرة مثمرة، بالتعاون لللتشجير، ضمن حملة ا 
 

 ( 2019)يوليو                              تونس  –ا بمنطقة شمال أفريقي  قليمي لحماية التنوع البيولوجياإلمنتدى  ال

الطبيعة   لصون  الدولي  اإلتحاد  ناقش  IUCNنظمه  القضايا  اع  جتمإلا   وقد  من  مشروع    يفالهامة  مجموعة  مقدمتها 
ا  ملالبيولوجي    للتنوعي  ملطار العاإلوا IUCN إلى برنامج  ، إضافة2024إلى   2021رحلة من  ملا   اللي خلالبرنامج العام

كما2020بعد   ا  ،  اجتماع  إلناقش  ا IUCN فيوكمة  حل قضية  التطوير  والهيكلي،  إل وامكانيات  اداري  قليمية إلوالفرص 
هذا وقد شهد   .شمال أفريقيا  فيطبقة  ملاد ا حتإلاديات حماية الطبيعة وبرامج  حت الجتماع كذلك مناقشة  إل وتناول ا . تاحةملا
كتب  ملمختلف دول شمال أفريقيا، وكذلك امن    "رائد"عضاء الشبكة العربية للبيئة والتنمية  جتماع مشاركة متميزة من أ إلا

 .العربي للشباب والبيئة

بانة لشمال  جلن تشكيل  الاع   م ت جتماع  اإلمش  وعلى ها توحيد  حتإل أفريقيا  إلى  تهدف  الطبيعة،  الدولي لصون  جهود اد 
حمية  ملمناطق اليق والتشاور حول مختلف قضايا التنوع البيولوجي وا اد، وإيجاد أرضية للتعاون والتنسحتإلا  يفعضاء  ألا

أفريقيا   شمال  املا) بدول  مصرجل غرب،  ليبيا،  تونس،  والتنمية    ،)زائر،  للبيئة  العربية  الشبكة  انضمت  وقد  ، " رائد"هذا 
 . هذه اللجنة يف ينربي للشباب والبيئة كأعضاء مؤسس كتب العملوا

 

 

 

 

 



 

 ( 2019)يوليو                               اليونان   – كريتجزيرة  ،ستدامةإللتعليم من أجل اقليمية ل إلورشة العمل ا

ا اإل هدف  التقدم  استعراض  إلى  خطة    فيحرز  ملجتماع  وتطبيق  اتعميم  اإلعمل  أجل  م لستراتيجية  من  للتعليم  توسطية 
ا  ا  (MSESD)ستدامة  ملالتنمية  وأصحاب  البلدان  قبل  وتقد ملمن  م  يصلحة، 

إلى  المدخ وام لات  الدولية  فإلنظمات  البيئية    ي قليمية  القضايا  من  العديد 
 .حةلملا والتنموية 

فى لبنان    ينالوطني منسقيها    اللمن خمشاركة فعالة وهامة    "رائد"   قد شاركتو 
والتى نفذوها من  اربهم الهامة  جتغرب، والذين استعرضوا  ملن وايردن وفلسط ألوا
  قدما    ي وذلك للمض  ين عني ملصلحة ام لامنظماتهم بالشراكة مع أصحاب    اللخ

 . ستدامةإلتوسطية للتعليم من أجل املستراتيجية ا إل قيق أهداف وبرامج احتفى 
 ورشة عمل إقليمية للحد من مخاطر الكوارث

 ( 2020مارس  ،2019يوليو   31-29) لشمال أفريقيا وغرب آسيا للحد من مخاطر الكوارث  رشة عمل تشاورية إقليميةو 

" العمع  بالتعاون    "ئد را نظمتها  لمنظالالشبكة  الكوارثممية  مخاطر  من  للحـد  المدني  المجتمع  ذلك و   (GNDR)  ات 
ا  ينممثلشاركة  مب منظمات  من  ملاجتمع  ملعن  عربية    11دني    ،تونس   ،البحرين ،  ردنألا  وهم:  "رائد"  فيأعضاء  دولة 

 .  اليمن و  ،غربملا  ،لبنان  ، الكويت،  العراق، فلسطين   ،السودان 

لهذه الورشة حول إستط  كزتمرحيث   العام  العربي فع رؤية األالالهدف  العاملية  ي قليم  الشبكة  للحد من    تطوير إستراتيجية عمل 

ضافة إلى تعزيز  إلحلية، باملوارد املمجال تعبئة ا  ي فتعزيز القدرات  كما سعت الورشة إلى  GNDR). )  مخاطر الكوارث
 .ناخيةملالتغيرات اوجود إشكاليات    في، بناء القدرة على التكيف   فيجتمع ملت ا دور منظما

الممثلين  كما بها  قام  التي  اإلنجازات  أهم  الورشة  مكما    ،ناقشت  اتم  أهم  ا ألا ولويات  ألناقشة  تتضمنها  ملقليمية  أن  قترح 
تامية لورشة العمل  خ لة السجلا   في و   . 2019  من شهر ابريل تنفيذها بداية  تم البدء في    تيوال  ، (GNDR) إستراتيجية الـ 

  "رائد" للشبكة، والتي قد تشكلت من ممثلي أعضاء    (RAGs) قليميةإلستشارية اإلاجموعات  ملتفاق على تشكيل اإلا  مت
 . مصرو اليمن،  ، غربملا ، لبنان ، الكويت  ين،فلسط  ،العراق  ، السودان، تونس، البحرين ، ردنألا  :وهم 

 ( 2019أغسطس  22-21)          دامات الزئبقطراف بشأن اتفاقية ميناماتا لوقف استخألللمؤتمر الثالث ل  التحضير

هذا   في  رائد  مثل  زياد إلاوقد  المهندس  االالع  جتماع  جمعية  رئيس  واألونة  واإلرض  التنمية  لدعم  العام  نسان  لمنسق 
ا ا  .ردنألالمساعد لرائد في  الدول اإلجاستهدف  لمروج بخال  فيتفاقية  إلعضاء باألتماع مساعدة  ن  يشاريع قوان مقترحات 

وتفعيل    رهاواقرا  الزئبق  استخدام  من  عرضا    . تفاقيةإل اللحد  زياد  م.  قدم  عنوان  حت   وقد  للتخلص  "ت  ميناماتا  اتفاقية 
،  2009شكلة وبداياتها، ثم بداية العمل على اعداد االتفاقيه منذ عام  ملاستعرض فيه جذور هذه ا  " الزئبق  منالتدريجي  

 طبيعة وطرق انتقالها لإلنسان واستخدامتها المتعدة في الصناعة.  كما تطرق العرض إلى صور تواجد مادة الزئبق في ال

ال  جتماع إلا المدني "حول    تشاوري اإلقليمي  المجتمع  ا  دور  مفاهيم  ادماج  المجافي  كافة  في  المستدامة   22)  تاللتنمية 
 ( 2019أكتوبر 

بالقاهرة   العربية  الدول  جامعة  بمقر  "رائد"  انظمته  موضوعإل وناقش  عدة  الجتماع  بالتقدم  تتعلق  نطقة  مال  فيحرز  مات 
ت في  العربية   الحمجال  التنمية  خمقيق  من  ال  ال ستدامة  وتبادل  الرسمية  وامالتقارير  بلعارف  اليخبرات  من    ينشاركمن 



 

البلدان ياسم  .مختلف  الدكتورة  أكدت  ايوقد  البيئة  وزيرة  فؤاد  على    فيصرية  م لن  اكلمتها  به  ملالدور  تقوم  الذي  حوري 
مجال البيئة    فيوما تبذله من جهود    "رائد"مقدمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية    يفدني العربي و ملجتمع ا ملمنظمات ا

قدمته  إل ا  أسفر وقد    والتنمية،  مشترك  بيان  إلى  ال  "رائد"جتماع  اليشاركم باسم  ممثلي  من  المن  مجلس مجتمع  إلى  دني 
 .جتماعاتهإل 31الـ  الدورة   اللعن شئون البيئة خ ينسئولم الوزراء العرب ال

 ( 2019أكتوبر  24-20)                                                        أسبوع القاهرة الثاني للمياه       

ت رعاية فخامة  ح ن وذلك تيقليميين والدوليإلبالتعاون مـع الشركاء الوطنييـن وا  المصرية  ائية والري موارد المه وزارة التنظم
 يف   " رائـــدحيث شاركت ""،  ياه مسـتجابة لندرة الإلا" عار  ش  ـت  حرئيس جمهورية مصر العربية ت   ي ح السيساـد الفتالرئيس عبـ

مـــن شـــأنها   ال  وتدخالتحلــو   بتكارإلة أولوياتهــا وتســعى جاهــدة  مقدمــ  يفميــاه  السـبوع، حيـث تأتـي قضايـا  ألفعاليـات هـذا ا
ائـي وقـد شـارك الدكتـور عمـاد  ملمـن الغذائـي واأللتحقيـق معادلـة االوصـــول إلـــى صيغـــة مناســـبة    يفكومـــات  حلمســـاعدة ا 

تعزيـز بنـاء   يفدنـي  م لجتمـع ام لدور ا"ـت عنـوان  حلســـة الثالثـــة تجل ا  فيتقـــدمي عـــرض    يف نســـق العـــام لرائـــد  ملعدلـــي ا
التكيفيـة   ااألو القـدرات  ا"ؤسســـيةملطـــر  ضمـــن  وذلـــك  منتـــدى  ج ل،  عقدهـــا  التـــي  الســـة  املحوكمـــة  وقطـــاع  عمـــال أليـــاه 

األا نظمـــة  والـــذي  و ألاـــاد  حتإل وروبـــي،  أجــل  حتإل وروبــي  مــن  ــاد 
تهــدف    ، UFMتوســطملا كانــت  اوالتــي  قــادة  قــدرات  بنــاء  بل  ســتقملإلــى 

 اه. يملالصلـــة بات ذات االجــملا  فيقيــا قــارة إفري  في

أفضل  مستقبل  أجل  من  التعلم  حول  حوارية                                                     جلسة 
 ( 2019)ديسمبر 

للتنمية   الثالث  العربي  األسبوع  هامش  على  المصري  المنتدى  نظمه 
في مقدمتها تواصل وتعاون المنتدى مع   ى موعة من النتائج الهامة والتي اتة بمجالمستدامة، حيث خرجت الجلسة النقاشي

مجهود  لحصر  والتعليم  التربية  بوازرة  العاملين  االمعنيين  قدرة  وبناء  المستدامة  التنمية  فكرة  تعميم  سبل  في  الوزارة  ت 
يخص محور "التعلم من أجل التنمية  والمعليمين، والعمل على نشرها والتريج لها من خالل أنشطة المنتدى خاصة فيما  

يتولى  أن  وأهدافها على  المستدامة  بالتنمية  الوعي  تعمل على نشر  تأسيس منصة إعالمية  العمل على  مع  المستدامة" 
 المنتدى بمشاركة األطراف المعنية بتقديم سبل الدعم الفني لتلك البرامج.  

 ( 2019 ديسمبر)          الرابع عشر(COMPSUD) ستدامةاجتماع برلمانيو البحر المتوسط من أجل التنمية الم

عضاء مكتب معلومات البحر المتوسط للبيئة والثقافة  أ و   " رائد" وفد من الشبكة العربية للبيئة والتنمية  في اإلجتماع  شارك  
المستدامة القضايا   -مشــاركون الوأعلن  (،  MIO-ECSDE)  والتنمية  حول  مستفيضة  وحوارات  نقاشــات  عدة    عقب 

ا الرئ امليسية  بالتنمية  ا م لرتبطة  ا مبتعلقة  ملستدامة  البحر  االإط"   عن   -توسطملنطقة  للتنمية  جديد  عقد   في ستدامة  ملق 
ــاد  حت إلاســتدامة، وممثلو  ملتوســط من أجل التنمية ام لغربي ودائرة برمالنيو البحر املاان  ملبدعوة من البر   "توسطملالبحر ا 

ا  البحر  األرنامج اوب(UFM) طتوســملمــن أجل  للبيئملمم  البحر ا ة/تحدة  العربية، توســط، وجامعـملخطــة عمــل  الــدول  ـة 
ا ا  ني توســطيلما   ينعالمي إلودائــرة  والتنميــة  ا ، (COMJESD)ســتدامةملللبيئــة  وخلــص  .  دنيم لاجتمع  ملوممثلــو 

 ة والوطنية. قليمــيإلا اتيســتو م لالرئيســية علــى ات الا جملعدد مــن ا  فيم إحــراز تقــدم كبير تشــاركون إلــى أنــه مال

 

 



 

 

 ( 2020)يناير                                                        ع المدني العربي..في مواجهة كورونا مرائد والمجت

التناغم عربيا   الجهود التى تحاول منظمات المجتمع المدنى    اللمن خ  قد تجلى هذا 
الم مقدمتها  والتنمية  ألانظمات  وفى  للبيئة  العربية  الشبكة  فى  والتى    " رائد" عضاء 

الجائحة فالخ  تمحور نشاطها هذه  حم  يل  العربية  التنظيم  لشعوبنا  مكثفة  توعية  ت 
  ي العون للفئات المجتمعية الت  مع هذه الجائحة، وكذلك تقديم يد  كيفية التعامل  حول

جراء   من  العد إتضررت  وفقد  الحظر  الجراءات  من  اليوميةيد  هذا    . وظائف  وفي 
بالعديد من الجهود لحشد   "رائد"السياق قامت منظمات المجتمع المدني األعضاء في  

 ة. معاتها في الدول العربية المختلفهذه الطاقات وتقديم العون لمجت

 ( 2020ير ينا 10)                                      اليمن - مبادرة شبابية لتنظيف شواطئ كورنيش ساحل أبين

المستدامة   والتنمية  للبيئة  إبداع  لنظافة شواطئ كورنيش ساحل    وتيسيرنظمت مؤسستي  مبادرة شبابية تطوعية  التنموية 
هذه المبادرة الشبابية للحفاظ    (، تأتي اشواطئنا دليل ثقافتن  )نظافةوحملت المبادرة شعار   ،بين بخور مكسر بمدينة عدن أ

لشوا الجمالي  المنظر  من على  خالية  عدن  شواطئ  تكون  ان  بأهمية  المجتمعي  الوعي  ولرفع  الجميلة  عدن  مدينة  طئ 
   .المخلفات 

 (2020يرافبر )                                                رشة عمل بأبين عن أثر النزاعات المسلحة على المرأة          و 

زنجبار   مدين  الأمحافظة  بشهدت  أثر  عن  عمل  ورشة  نزاعات  بين 
المسلحة على المرأة نظمها فرع اتحاد نساء اليمن بأبين بالشراكة مع  
يوم   منظمة  مع  وبالتعاون  المستدامة  والتنمية  للبيئة  إبداع  مؤسسة 

 .رضاأل

التعرف    توهدف أهمية  إلى  الورشة 
اإل حقوق  وخاصة  على  نسان 

في  النساء  وحماية  النساء،  حقوق 
على   والتعرف  المسلحة  النزاعات 

ضد   ٢٠١١بين بوجه الخصوص خالل الحربين التي شهدها المحافظة في عامي  أ الذي لعبته المرأة في محافظة    الدور 
اإل  الحوثية،    ٢٠١٥وعام    ةرهابيالعناصر  المليشيات  شتى و ضد  في  قدراتها  وبناء  المجتمع  في  المرأة  مكانة  لتعزيز 

 .المجاالت لتنال حقها ومكانتها في المجتمع

                                                          جتماعي والتغير المناخيلنوع اإلورشة عمل بعنوان ا
 (2020فبراير  3)

إطار نشر   في أ في  النسائي  الكادر  قدرات  وبناء  المستدامة  التنمية  هداف ومفاهيم 
المر منظمات   دور  وألهمية  المدني  المناخيأ المجتمع  التغير  مع  التكيف  في    ، ة 
 . لى جانب أخيها الرجلإوإبراز دورها الحيوي في المجتمع وتمكينها 



 

النوع  رض ورشة عمل عن  تدامة وبالتعاون مع منظمة يوم األمؤسستي رؤيا المستقبل وإبداع للبيئة والتنمية المس  نظمت
 .  مشاركة من القطاع النسائي  15وبمشاركة  المناخي، جتماعي والتغير اإل

                                                            ثره على البيئة ورشة عمل عن التغير المناخي وأ
 (2020فبراير  5)

الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية    إطار الحد من مخاطر الكوارث نظمت في  
المستدا والتنمية  للبيئة  إبداع  ومؤسسة  منظمة  المستدامة  مع  وبالتعاون  مة 

البيئة   ورشة عمل بعنوان أثر   ، يوم االرض يشارك    ،التغير المناخي على 
   .كاديميين واإلعالميين والمهتمين بشؤون البيئةمن منظمات المجتمع المدني واأل مشاركا   15فيها 

 ( 2020مارس )                            المناخ         مبادرة جديدة لتعزيز مشاركة المجتمع المدنى العربي في قمة

ن العرب  يللمفاوضخير  ألجتماع اإل ا  يبادرة فم" برائد"بيئة والتنمية  تقدمت الشبكة العربية لل 
 ت جامعة الدول العربية، حيث سعلمانة العامة  ألمقر ابقد  ع  ناخ الذي  ملاتفاقية تغير ا  يف

إقليمملاهذه   إيجاد توجه  إلى  التشاركية  يبادرة  قائم على  الملا يز  مي  موحد  عربية عن نطقة 
 .امعة العربيةجل بل بالترحاب من قبل ممثلى اوقو  غيرها من مناطق العالم، 

الرئيسي لهذه ا  إلى التأكد من وجود موقف  مل وسعى الهدف  ابادرة  للمجتمع  العربى بالشراكة مع حكوماته،  دنى  ملموحد 
يق استراتيجيات وبرامج قح تفى  كومات  حل وقف من شأنه أن يدعم املوهذا ا   ، ين عنيملصلحة ا ملأصحاب ا ضافة إلى  إلبا

هداف  أ عشر من  قيق غايات الهدف الثالث  ح تناخ و ملديات قضايا تغير ا ح تفى ظل    يستدامة فى الوطن العربملا   التنمية
 . ستدامةلمالتنمية ا 

رتبطة بتغير ملاقليمية والوطنية  إلالوقوف على التحديات اإلى    هـداف الفرعية تركزبادرة مجموعة من األمال  ت كما تضمن
 . خاصة بالتكيف لجراءات ا إلناخ خاصة ا مد من تغير الحات التشاركية التى تهدف إلى الناخ، والتأكد من اتخاذ القرار مال

نة تنسيقية عربية جضـرورة تشكيل ل   فيثلت  ماحها تجقترحة لتفعيلها وضمان نمنشطة البادرة مجموعة من األموتضمنت ال
ا ممثلى  الألمن  العربية  ل ا)عنية  مطـراف  العربية  مال  –جامعة  ا  ي(العرب  ي دنمالجتمع  مال  –جموعة  لتنظيم  إلتتولى  عداد 

 .أكبر عدد ممكن من الـدول العربية ي لقاءات تشاورية وطنية ف
 ( 2020 مارس 8)                                   توقيع مذكرة تفاهم ما بين جامعة اليرموك وجمعية أصدقاء التراث األردنية

ممول من برنامج المنح الو   (بالتجمعات السكانية والتنوع الحيوي بداخلها  حماية الغابات المحيطة)مشروع    تنفيذطار  إفي  
تم  الصغيرة   فقد  تفاهم ،  الجامعة األ  بين جامعة  توقيع مذكرة  ممثلة برئيس  الدكتور زيدان كفافي وجمعية اليرموك  ستاذ 

ئب رئيس الجامعة للشؤون  أصدقاء التراث األردنية ممثلة برئيس الجمعية السيد طارق بني ياسين بحضور كل من : نا
خص أنيس  الدكتور  والفنادقاإلدارية  السياحة  كلية  عميد  المالية،  اونه  الدائرة  مدير  الشناق  محمد  دائرة   ،الدكتور  مدير 

فر الدكتور  رئيس قسم السياحة والس   ، الدكتور حكم شطناوي   دارة الفندقيةإلارئيس قسم    ،ت العامه مخلص العبينيالعالقا
وتؤسس هذه المذكرة عالقة تشاركية ما بين الجامعة وجمعية أصدقاء التراث االردنية في دمج نشاطاتها في    ،سعد السعد 

وستقوم الجمعية بموجب هذه المذكرة   ،على طلبة الجامعة والمجتمع المحلي   يجابيا  إة التعليمية التي تنعكس بالتالي  العملي
رشاد على اإل  وعمليا    ساعة تدريبية نظريا    15معة الدارسين في قسم السياحة والفنادق بمعدل  من طالب الجا  تدريب عددا  ب

الحيوي   والتنوع  السكانية  بالتجمعات  المحيطة  الغابات  حماية  مشروع  ضمن  الحدارة  درب  مسار  في  البيئي  السياحي 



 

بعد    سيتم منحهم   ، جفين وبرقش  -كفرالماء    -  بي سعيد الجديدة أعية بتنفيذه في مناطق بلدية دير  بداخلها الذي تقوم الجم
 نخراط في ميدان العمل . ذلك شهادة معتمدة تؤهلهم اإل

 وتنص المذكرة أيضا على تحقيق مجموعة من األهداف األخرى أهمها: 

تقديم الدعم المعنوي واالستشارات الفنية للجمعية من قبل الجامعة بما يهدف خدمة المجتمعات المحلية بشكل   ▪
 عام. 

مج الجمعية في النشاطات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض التي  د ▪
 . تقوم بتنظيمها الجامعة بما ينعكس ذلك ايجابيا على المجتمعات المحلية 

التعاون مع طلبة الجامعة من قبل الجمعية في تقديم المعلومات المفيدة   ▪
 . التي تخدم أبحاثهم في مختلف المجاالت العلمية

اف التنمية المستدامة ودمجها في العملية التعليمية  العمل على تحقيق أهد ▪
 . والنشاطات المشتركة بين الطرفين

زه خالية  نجل المحافظة على أماكن التأمن  حملة توعية ونظافة في موقع غابة جفين المطله على غور األردن تحت شعار )معاً 
 (2020مارس   10)                                                                                   البيئية(من الملوثات 

جمع األردنية  نظمت  التراث  أصدقاء  خالد ال   2020ية  بني  خلف  د.  للواء  اإلداري  الحاكم  برعاية  حيث  حملة  شارك ، 
البيئة   الممثلين لوزاراتهم/  الدوائر  األشغال -مياة  ال  -التنمية اإلجتماعية    -التربية والتعليم    -الزراعة    -بالحملة مدراء 

 -الشرطة المجتمعية   -مجلس محلي جفين -األندية الرياضية   -الجمعيات البيئية والخيرية   -السياحة واآلثار  -العامة 
مجموعة من طلبة مدرسة جفين الثانوية للبنين إلى جانب مختلف وسائل اإلعالم   -المخاتير والوجهاء والمجتمع المحلي  

 . ويرالرسمية والخاصة وفريق التص 

الحادية عشرة   الساعة  العاشرة صباحا استمرت حتى  الساعة  النظافة  انطلقت حملة  المشاركين   ، حيث  بعد ذلك إجتمع 
بالحملة تحت ظالل أشجار البلوط ودارت بينهم حلقة نقاشية حول أهمية هذا البرنامج الذي قدمه إليهم السيد طارق بني 

الجمعية المنظمة والممول من مرف ق البيئة العالمي حيث أجمع الحضور على أهمية مثل هذه النشاطات  ياسين رئيس 
البيئية الهامة التي يجب أن تتكرر بين الحين واآلخر خاصة في مثل هذه المنطقة التي تشهد حركة سياحية نشطة أيام 

يات والتحطيب الجائر  العطالت الرسمية ونهاية األسبوع ومعالجة كافة القضايا البيئية المرتبطة بها من طرق وإدارة نفا
للغابات وتوعية علما جمعية أصدقاء التراث األردنية قامت بتركيب عددا من المقاعد موزعة تحت أشجار البلوط خدمة 

 . للمتنزهين 

ن العمل بمركز تماسك الثقافي اإلجتماعي التنموي بالمنطقة الوسطى محافظة  يتدش
 ( 2020سبتمبر  )   اليمن    -أبين

ام مديرية مودية  مدير ع  بحضور محمد الحمزة و  زعبد العزيأبين  دشن وكيل محافظة
 .مودية، مركز تماسك الثقافي اإلجتماعي التنموي في مديرية العزي  ر عبد الناص

داعية  بلرقي المجتمعات وصقل المواهب اإل التدشين أشار الوكيل الحمزة على أهمية المراكز الثقافية والتنويرية   وخالل
 .المشرق   ات الشباب صناع الغدن إمكانيستفادة مواإل

 .جتماعية والتنمويةة واإل" لكل الفعاليات واألنشطة الثقافيوسندا  " ة المحلية بالمحافظة ستكون عونا  أن قيادة السلط مؤكدا  



 

 ( 2020)سبتمبر                                                                    "رائد" وانفجار بيروت             

عن   صدر  الذي  التقرير  مئات  وصف    "رائد"  شبكةتناول  ضيحته  راح  والذي  البحري  بيروت  بمرفأ  وقع  الذي  اإلتفجار 
اإلقليمي  الوطني،  المحلي،  المستوى  على  واإلنسانية  البيئة  اإلنفجار  تبعات  التقرير  تناول  كما  والمصابين،  الجرحى 

 طوارئ في لبنان لمتابعة تداعيات اإلنفجار.  والدولي. كما تطرق التقرير إلى ضرورة إنشاء خلية 

 ( 2020)سبتمبر                                                                             "رائد" و "صافر"           

افر مم المتحدة للبيئة في غرب آسيا بيانا حول خزان صألا صدرت المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة لدى برنامجأ
كم قبالة سواحل اليمن،   7في اليمن، وهي ناقلة عمالقة ذات هيكل واحد تبلغ من العمر أربعين عام ا وترسو على بعد  

ولم يتم فحصها أو صيانتها، حيث  ،2015مليون برميل من النفط منذ عام  14.1يقل عن   الويعتقد أنها تحتوي على ما 
. وناقش البيان األثار البيئة التي قد أكبر الكوارث البيئية في المنطقة والعالميؤدي التآكل مع عدم الصيانة إلى واحدة من  

العرب   البيئة  وزاء  ومجلس  اليمن  دولة  البيان  طالب  كما  المحيطة  البيئة  إلى  السفينة  حمولة  تسرب  عن  ومجلس تنتج 
والألا الدولي  إعالممن  تأييد  إلى  الدولي  لألمم   ن ميألان  جتمع  الدا مال  العام  ال تحدة  أمام  عقبات  أي  إزالة  إلى  هود  جعي 
 . خاطر التي تشكلها ناقلة النفط الصافر دون تأخيرمزمة للتخفيف من الالال

" مع عددا  من المنظمات العربية واإلقليمية والدولية في اإلجتماع  رائدكما شاركت"
عقد   والذي  العرب  البيئة  لوزراء  تقنية  اإلستثنائي  كونفرانس"عبر  حيث    ، " الفيديو 

تهددج محتملة  بيئية  كارثة  من  تحذيراتهم  العرب  البيئة  وزراء  الدول    دد  جميع 
ا البحر  على  في  أل المطلة  البيولوجي  والتنوع  البحرية  الحياة  تهدد  كما  حمر، 

 ". صافر" المنطقة، وتمتد تأثيراتها إلى العالم كله، عبر تهديد حركة المالحة الدولية، نتيجة عدم صيانة ناقلة النفط 
 

 ( 2020)نوفمبر                                                                           ون أكبر من نفسك؟ كيف تك

للتنمية   النسائية  البحرين  بجمعية  البيئية  المواطنة  برنامج  عقد 
وذلك   نفسك”  من  أكبر  تكون  “كيف  بعنوان  محاضرة  اإلنسانية 

بتاريخ   زوم  برنامج  بهد2020نوفمبر    2عبر  آفاق ،  فتح  ف 
المرء   التفكير لوضع الطبيعة والعناية بها ضمن منظور واهتمام 
الذي يسعى أن يحقق وجوده الفريد في هذا الكون، والذي عّبرت  

 عنه المحاِضرة باإلنسان الذي يعيش أكبر من نفسه.  

ت العوامل التي تجعل المرء قدمت المحاضرة أ. منى العلوي رئيسة الجمعية ورئيسة برنامج المواطنة البيئية، وقد شّخص
ال يعير الشأن البيئي االهتمام الصحيح والتي ضمنها “وهم الثقة” في المعلومات أو البرمجيات المسبقة التي تحول دون 
النظر لألمور بحجمها الصحيح وكلفتها الحقيقية، معززة ذلك بالعديد من األمثلة العملية الحياتية مثل هدر الطعام أو 

ث البيئة وغيرها، كما أشارت إلى األثر السلبي النقطاع العالقة بين اإلنسان والطبيعة والخسائر االقتصادية المياه وتلوي
ذلك جراء  العالم  تكبدها   .التي 

وفي ختام المحاضرة أكدت على جملة من الحلول العملية التي من شأنها توجيه االهتمام لبناء عالقة سليمة مع الطبيعة  
 ة العقل الواعي بالمفاهيم والسلوكيات السليمة وبالمبادرة بتفعيلها دون تردد.  عن طريق إعادة برمج



 

واختتمت العلوي محاضرتها بعرضها لمجموعة من الهبات والثروات التي تمنحنا إياها الطبيعة بشكل مجاني وتستحق مّنا  
 فهل دفعنا فاتورة الطبيعة ؟التقدير والتفكير بأكبر من أنفسنا كي نرّد لها العطاء ونؤدي جزء ا من شكرها، 

 ( 2020 )ديسمبر                                       شبكة العمل المناخي بالعالم العربي  في  كامالً  الحياة البرية عضواً 

شبكة العمل المناخي بالعالم العربي تفيد بقبول ة  البرية عماد االطرش من سكرتاري  اليوم المدير التنفيذي لجمعية الحياة
على  عيالجم الشبكة  هذه  في  تبدأأة  ممارسة    ن  ا  عملهافي  مستوى  لجانها  على  وفي  للشبكة  العامة  على ،  يضا  أ لهيئة 

مارس نشاطها من ضمن الشبكة العالمية للعمل دولة عربية وت    16في    عضوا    107وتضم هذه الشبكة    المستوى العربي
 . المناخ

 

 ( 2020 ديسمبر)                                                                شبكة وطنية أردنية للتنوع البيولوجي 

ردنية للبحث العلمي والريادة  ألردنية عضو رائد في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية ا ألشاركت جمعية أصدقاء التراث ا
سات الوطنية في تطوير مساهمة المؤس"وذلك تحت شعار    ٢٠٢٠ديسمبر    6بداع في فندق هيلتون البحر الميت يوم  إلوا

وا الحيوي  للتنوع  الوطنية  اإلالشبكة  في  الشبكة  " ردنألبداع  هذه  اإ ، وتهدف  في  الحيوي  التنوع  المحافظة على  ردن  أللى 
وا االقتصادي  التطوير  في  والمساهمة  الحيوي  التنوع  واستخدام  بحفظ  المعنية  المؤسسات  بين  المعرفة  جتماعي إل وتبادل 

 . ن المهتمين بحفظ واستخدام التنوع الحيوي بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامةبتوفير فرص التشبيك بي

ال  للتنوع  الوطنية  الشبكة  مشروع  فحويهتم  ال ألا  ييوي  التنوع  نشاطات  حول  معلومات  وتوفير  بتحديث  داخل حردن  يوي 
الوطنية وإشراكها فمحلية والمجتمعات المال ال  ي ؤسسات  يوي مما  حتنوع ال عنية بالمالبرامج التوعوية 

ف ال  ييساهم  والفرص  والتحديات  التهديدات  لممراقبة  الح تاحة  التنوع  استخدام  حماية  واستدامة  يوي 
  .مكوناته

قة للمساهمة بتحقيق  الهات ذات العجال   ين شروع على توفير منصة تفاعلية للتشبيك ب مكما يعمل ال
ستدامة مقيق أهداف التنمية الح حافظة على البيئة وتمزق والردن كعامل أمان لكسب الر ألا  ييوي فحإدارة أفضل للتنوع ال 

 .ناخمثار الكارثية لتغير ال آلنب اجوت

ال فمويهدف  البيولوجي  للتنوع  تفاعلية  تطوير شبكة وطنية  إلى  كذلك  فألا  يشروع  تساهم  ال   يردن  هود جتوحيد وتعزيز 
  .ردنألا يالوطنية من أجل إدارة أفضل للتنوع البيولوجي ف

معية جردنية مذكرة تعاون بينها وبني ال ألامش الورشة وقعت جمعية أصدقاء التراث اوعلى ه
العلمي والريادة واألا للبحث  بينهما فإل ردنية  فيما  التعاون  التي االجمال  يبداع تنص على  ت 

 ينالطرف  ين ولويات الوطنية والتشاور والتنسيق بألالعلمية والعملية وا  ين ؤسستمتخدم أهداف ال
ا والوإعداد  الم لدراسات  وتبادل مشاريع  والبيئة  والتراث  العلمي  البحث  تخدم  التي  شتركة 

  .شتركةمعلومات وتنفيذ النشاطات ال مال

معية ووزير الزراعة  جالدة رئيس ال لخو بداع الدكتور رضا اإلردنية للبحث العلمي والريادة واأل معية اجتفاقية عن ال إلوقع ا
 .معيةجرئيس ال ينستاذ طارق مصطفى بني ياس ألردنية األلتراث االسابق، كما وقع عن جمعية أصدقاء ا

 



 

 

جتماع التشاوري  إلجمعية البحرين النسائية تشارك في ا
 مم المتحدة للبيئة في غرب آسيا ألقليمي لبرنامج اإلا

"رائد"    وعضونسانية  إلللتنمية ا  شاركت جمعية البحرين النسائية
ت الرئيسة وأصحاب  قليمي للمجموعاإلجتماع التشاوري اإلا  يف
المال امصلحة  برنامج  لدى  الألعتمدين  فممم  للبيئة  آسيا،    يتحدة  غرب 

  .2020الثامن من ديسمبر  يوذلك ف

ا دإلافتتح  سامي  السيد  اليجتماع  امماسي  مكتب  إلمثل  ومدير  قليمي 
ا الألبرنامج  اممم  هو  ما  إلى  وتطرق  آسيا  لغرب  من  لتحدة  مأمول 

المال برنامنظمات  لدى  اعتمدة  الألمج  الممم  ودور  للبيئة  كتب  متحدة 
فبمقليمي  إلا البحرين  ال  ي ملكة  تلك  وخمدعم  جتماع  إلا  اللنظمات، 

بصفتهما    –هندس طارق حسان  معرض كل من السيدة فاطمة فروتن وال
ام  ال ال  ينليمي إلق يسرين  وأصحاب  الرئيسة  المللمجموعات  امصلحة  برنامج  لدى  الألعتمدين  فممم  آسيا    يتحدة    –غرب 

ولويات التي يعاني منها هذا ألغرب آسيا وكذلك التحديات وا   يإجرائه للمنظمات البيئية ف  مستبيان الذي تاإلمخرجات  
 .قليم إلا

التي قاموا بها مع رئيس الدورة اإلجموعات الرئيسية واميسرين والم  عرض دور ال  أيضا    م ما تك مم ألمسة للخاجتماعات 
وجرى   .جتماعات القادمةلإل ر أندرسن للتحضير  جللبيئة السيدة إنالمتحدة  مم  أللبرنامج ادير التنفيذي  متحدة للبيئة والمال
  2022وفبراير    2021فبراير    يزمع إقامتها فمتحدة للبيئة والم مم الألامسة للخجتماع بيان مسار اجتماعات الدورة اإلا  يف

ال إشراك  أهمية  مناقشة  ام، وكذلك  عام، وإشراك  بشكل  الرئيسية  الملجموعات  فمجتمع  آسيا بشكل خاص   يدني  غرب 
بينهم وب التعاون  ام ال  ين لتعزيز  لبرنامج اإلكتب  الألقليمي  للبيئة فممم  أسيا  ي تحدة  ت . غرب  عداد  إلتشكيل فريق    مكما 

نطقة غرب آسيا مجتماع الوزاري لإل ا  يصلحة والذي سوف يتم عرضه فم تامي للمجموعات الرئيسة وأصحاب الخ البيان ال
 .2021ناير شهر ي  يف

 قاعة بيئية في األردن  

التراث األردنية عضو "رائد"العمل في تشييد وإنشاء    حراشاأل   وسط   األغراض  متعددة   بيئية  قاعة  أنهت جمعية أصدقاء 
 . البيئية  النشاطات  مختلف وممارسة الحيوي  التنوع مجال في والباحثين الغابات لرواد وتدريب  استقبال  محطة ستكون 

 ( 2020)ديسمبر                                                        حملة في لبنان  "أمان...كمامتك أمانك! لتعيد ب "

للبيئة والتنمية عضو  أ ف  "رائد"طلقت جمعية إنسان  البيئة  ولبنان    يبلبنان وبالتعاون مع جمعية كشافة    يحتاج،طرابلس 
للبيئة والتنمية   العربية  بأمان...كمامتك أمانك!" توعية بعنوان    حملة  "رائد"والشبكة  ب" لتعيد  ت عيد الاناسبة احتفم، وذلك 

لى  إ ضافة  اإليناء طرابلس، بممدينة ال   يمعيات الكشفية فجلها توزيع كمامات على أفواج الخال  م د ورأس السنة، وتيال مال
 . عكار يمعية فجأفواج ال



 

رز، كشاف بيبلوس، فوج ماروني، كشاف األلكذا الكشاف ا مدينة قضاء جبيل و   يمعية بتوزيع الكمامات فجال  تماكما ق
الالدلي  صرحت  وقد  لبنان،  للبيئة  مت  إنسان  جمعية  رئيسة  سيف  تريز  ماري  هندسة 

وال العالموالتنمية  بالشبكة  الوطني  لمستشار  ال مية  المنظمات  من  مجتمع  للحد  دني 
ال هذه  أن  ال حالكوارث  وأهداف  استراتيجية  ضمن  تأتي  فجملة  و  تظافر    يمعية  ظل 

ال فججميع  ا إللبنان    ي هود  بعد  كورونا،  فيروس  للفيروس  إلحتواء  السريع  نتشار 
  .دال ر بها البمرتفعة والظروف الصعبة التي تمصابات الإلوا

                                            نسان والبيئة إل لحماية ا  ألطفال تنظمه جمعية معاً ل مهرجان 
 ( 2021يناير   6)

تنظيم    م، ت" فيدا"نسان والبيئة بدعم من منظمة  إلماية احل  التعليم والذي تنفذه جمعية معا    يحق الطفل ف "مشروع  إطار    يف
  يخط الكوفلنادي ا   -نادي الرسم   -نكليزي إلنادي ا  -ساب الذهنيحنادي ال ) كترونية  إللندية األا  يف  ينشاركم حفل تخرج ال

ا   (والزخرفة وزارة  ور لخابرعاية  الفنلندية  الرجية  ام ابطة  العراقية  يوم  لخصارف  وذلك  قاعة   يوف  ،2021يناير    6اصة، 
  .مورألشاركة واسعة من أولياء امحافظة نينوى، وبم حطة بمال

عزف وغناء النشيد الوطني باللغة    م ئوية لتأسيسه وت مناسبة الذكرى الملى جيشنا الباسل بإ التهنئة    يمفل تقد حال   الل خ  مت
األنكليزية  إلا نادي  وتقدي إل طفال  من   م نكليزي،  ال  معزوفات  للعازفمالتراث  الأستاذ  ألا  ينوصلي  البيانو  ج حمد  بوري على 
  .ستاذ محمد عبد العزيز عازف الكمانأل وا (وسيقى ممدرب نادي ال)

مور  ألت من أولياء االتقدمي كلمات ومداخ  م ساب الذهني وكذلك ت ح طفال نادي السئلة ألاألمور بتوجيه  ألوشارك أولياء ا
وقات  أطفال واستثمار  ألاكتشاف مواهب ا  ي ندية التي تسهم فألزيد من هذ امندية الناجحة وطالبت بالأل بتجربة ا  أشادت

طفال ومهارتهم ألبداع اإ ثناء دروس الرسم التي بينت  أطفال بلوحاتهم التي رسموها  ألكما شارك ا،  مفيد جدا    ئفراغهم بش
 . الرسم  يف

 ( 2021يناير   24)                           ة النفايات البالستيكية بمدينة بنزرت ندوة حول مشروع الحوار المحلي إلدار 

النفايات البالستيكية بمدينة بنزرت" في إطار مشروع   الممول من   " حوار محلي إلدارة 
المستدامة  BeMed de Monacoجمعية   والتنمية  البيئة  حماية  جمعية  نظمت   ،

افتراضية   أول ندوة  والحوار حول وضع خطة  ببنزرت عضو "رائد"  المعلومات  لتبادل 
بمدينة بنزرت بوجود    كتدام للنفايات البالستيكية وذلللتخلص المسعمل محلية وعاجلة  

الداخلية    هاشركائ ووزارة  بنزرت  بلدية  وممثلي  المدني  والمجتمع  الخاص  القطاع  من 
ا والوكالة  البيئة،  وزارة  من  ببنزرت  البحيرة  لنزع  المتكامل  لتصريف  والبرنامج  لوطنية 

 النفايات والخبراء البيئيين، وجمعيات الشباب ببنزرت. 

 

 

 

 



 

 

 ( 2021)فبراير                 عضاء الشبكة العالمية للحد من مخاطر الكوارث ردنية ألأل ول للجنة الوطنية األ جتماع اإلا

ا جمعية  واألنظمت  عضو  إلرض  التنمية  لدعم  ا  " رائد"نسان  األبالمملكة  السنإل ردنية  اللجنة ألول  األوي  جتماع  عضاء 
نحاء المملكة، وذلك بمقر جمعية  أعضاء من  ألردنية بالشبكة العالمية للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة األالوطنية ا

 . ثار والتراث بأم قيس آل صدقاء اجدارا أل

    ووطنياً وإقليمياً  تستعرض استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث دولياً  "رائد "

والشبكة العالمية للحد من مخاطر الكوارث، شهد العام الماضي   " رائد" بين الشبكة العربية للبيئة والتنمية    في إطار الشراكة
ستعرض استراتيجيات الحد من مخاطر  ردن ولبنان وموريتانيا، إل ألاجتماعات تنسيق وطنية في كل من مصر وا  4عقد  

الدولية وا المستويات  اقليمية والمحلية، كان  إلالكوارث على  القاهرة، منتصف ديسمبر  إلآخر هذه   2020جتماعات في 
ا الخبراء إل،وهو  من  لفيف  بحضور  القاهرة،  بيت  بمقر  عقده  جرى  حيث  البيئة،  وزارة  برعاية  حظي  الذي  جتماع 

 .ميين وممثلي منظمات المجتمع المدنيالعإلوالمختصين في قطاعات العمل المعنية، وعدد من ا

 ها المجتمع المدني اللبناني .. حملة يطلق" واستحلي نقي  "

ا سياق  الإلفى  التداعيات  مواجهة  فى  مرف  إلدمرة  مستمرار  بيروت،نفجار  ال  أ  المتتواصل  تنظمها  التي  ؤسسات  مبادرات 
دني اللبناني مجتمع الممن منظمات ال  ا  ، حيث قام عدد"نقي واستحلي"ت عنوان  ححملة ت   طلقت مؤخرا  أ  هلية، حيث  ألا

سوا " بالتعاون مع منظمات   "رائد"أعضاء الشبكة العربية للبيئة والتنمية    "نافذة إلى البيئة"، و" واطنةملسفراء ا "وهي جمعية  
معرض   يالعينية وذلك فعات  ، بجمع التبر " الكيان  –ولية  ألالصحية ا  يةعاالر مركز  "، و"منتدى الساحل"، و"فور بيروت 

 .بيروت -نطقة التباريز مب  "سنيك أند بيك"

طبية،    بس، وأدوات مكتبية، فحوصا  ال ، تضمنت م،  من الهباتالمتبرعون أنواعا   حيث قدم  واسعا     اوبا  جتملة  حقت ال الو 
عون من الجمعيات المنظمة للمعرض، بتوزيعها على الزوار تطو منزلية ، وغيرها، وقام المستلزمات ال موكل ما يتصل بال

 . ضرار كبيرة نتيجة انفجار مرفأ بيروتأل منازلهم خسروا منازلهم أو تعرضت  السيما منمن المحتاجين، ال سيما  

ال هذه  ال  انا  ميإبادرة  موتأتي  كافة  الجمن  الممعيات  الواقع  بأن  الصعب  مشاركة،  عيشي 
سد ولو جزء من الفراغ    يدني القيام بدورها فمجتمع المؤسسات وهيئات المحتم على الي  

  .الرسميةالتي خلفته مؤسسات 

 

 ( 2021فبراير  17)              ندوة ضمن برنامج المواطنة البيئية                     ..  "ةمدن ومجتمعات مستدام"

النسائية   البحرين  لجمعية  التابع  البيئية  المواطنة  برنامج  أكبري    –استضاف  المعمارية خلود  المهندسة  اإلنسانية  للتنمية 
اف التنمية المستدامة “مدن ومجتمعات مستدامة”  للحديث عن العمارة وكيف يمكن تفعيل الهدف الحادي عشر من أهد

 .بالتركيز على جانب المباني المستدامة وخصائصها

استهلت  وقد  االنستغرام،  برنامج  لقاء حي على  في  البيئية  المواطنة  برنامج  آل سعيد رئيسة  نور  األستاذة  اللقاء  أدارت 
تراعي استخدام الموارد الطبيعية وتحافظ على برودتها، المهندسة خلود حديثها بطرح أهم خصائص العمارة السابقة التي  

ومن هذا المنطلق أكدت على كون أن المباني الخضراء الصديقة للبيئة تبدأ من عملية التصميم وانتهاءا  بالبناء، فبدء  من 



 

وتقنيات تقليل استهالك    إتجاه بناء البيت ومرورا  باستخدام كل من: المواد التي تقلل من االنبعاثات السلبية على الطبيعة،
الماء، وإعادة استخدام المياه المستعملة ألغراض الري، واستخدام العوازل الحرارية، وأجهزة التكييف الموفرة للطاقة، كما  
شجعت على توفير أجهزة التحسس في إستخدام الماء أو الكهرباء للحفاظ على االستهالك، مؤكدة على أهمية التفكير في 

 .اآلمنة لألجيال القادمة مما يحتم علينا عدم اإلسراف في الموارد والطاقةتأمين الحياة  

بأننا  ذلك  معنى  نبني  عندما  بـأننا  بينت  حيث  الخضراء،  المساحات  هي  المهندسة  محاضرة  في  المهمة  الوقفات  ومن 
ا من الطبيعة، لذا ينبغي أن نراعي توفير المساحات الخضراء والتي ال تقتصر على األرض، إذ باإلمكان   نستقطع أرض 

زراعة األسطح والزراعة العمودية على الجدران وغيرها.. ما يعني أن نعيد للطبيعة جزء مما أخذنا منها. كما عرضت 
تقديم   عند  واجبها  من  بانه  تشعر  وجعلها  ومواردها،  بالبيئة  االهتمام  على  حفزتها  التي  الشخصية  تجربتها  المهندسة 

ها األخذ في االعتبار الحفاظ على البيئة. وقد لقى اللقاء تفاعال  ايجابيا  من جمهور الحاضرين  االستشارات الهندسية لزبائن
 من خالل اسئلتهم ومداخالتهم المباشرة

 ( 2021فبراير  20)                                                                 المؤتمر الدولي للدبلوماسية اإلنسانية

باع  ياسر  د.  عقد  زب  شارك  والذي  اإلنسانية  للدبلوماسية  الدولي  المؤتمر  للمسؤولية في  اإلقليمية  الشبكة  بتنظيم 
مساء" بتوقيت مكة المكرمة عبر منصة الزوم ، تحت شعار   6صباحا" إلى  10م الساعة2021فبراير20  في  اإلجتماعية

 .   "تحالفات من أجل استدامة السالم والتنمية"

 ة البيئة واإلعالم للتحضير للندوة العلمية عن دور اإلعالم في التوعية بحماية البيئة البحرية  لقاء يجمع مكتبي حماي

ناقش لقاء بمكتب اإلعالم محافظة أبين ضم الدكتور ياسر باعزب مدير عام مكتب اإلعالم م/ أبين والمهندس ناصر 
ال للندوة  والتجهيز  التحضير  أبين  م/  البيئة  حماية  عام  مدير  عليها الصاعدي  الحفاظ  موارد  )بحارنا  شعار  تحت  علمية 

   إعالميا" وتأتي هذه الندوة ضمن أنشطة وفعاليات مكتب حماية البيئة باليوم الوطني للبيئة .  20و تستهدف  (واجب 
 

 ( 2021 فبراير 28)    لبنان                                                        –قانون صفر بالستيك بالمدرسة 

"في إطار مشروع المجتمع المدني اللبناني يكافح لبحر متوسط خال من البالستيك الممول من اإلتحاد األوروبي والمنفذ  
إلى إطالق حمالت   يهدف  والذي  بال بالستيك  إسم بحر  للبيئة تحت  اللبناني  والتجمع  اللبنانية  البيئية  الحركة  قبل  من 

تنفذها جمعيات غيرحكومية وشركات ناشئة لمكافحة مصادر النفايات البالستيكية    توعية ومدافعة وتمويل مشاريع مبتكرة
في البر والبحر, كونها من أخطر الملوثات  التي تشكل تهديدا  مباشرا  على توازن كل من األنظمة البيئّية البحرّية من 

ون مع  "الثانوية اإلنجيلية الفرنسية " جهة، وصّحة اإلنسان من جهة أخرى,  " أطلقت جمعية " سفراء المواطنة"  بالتعا
إقتراح قانون " صفر بالستيك بالمدرسة " و الذي تم تبنيه من قبل السادة النواب: مروان حمادة,  سمير الجسر و فادي 

أن    وبإنتظار عالمة,   ايمانا منهم  بدوره الملزم في التخفيف من خطر  المخلفات البالستيكية على البيئة و الصحة.  
القانون  تس يصبح  كي  بها  المعمول  اآللية  من   فاعال، تكمل  عدد  مع  بالشراكة  متعددة  نشاطات  على  الجمعية  تعمل 

 صديقة للبيئة.  إلى اللقاء في القريب العاجل.  وأحياءلمبان المدنية لوضع حجر األساس   والمؤسسات المدارس 
 

 

 

 

 



 

 

                                    ة الوطني"اإلعالم البيئي بين الواقع والمأمول" في ذكرى يوم البيئ
 ( 2021 فبراير 3)

النسائية   البحرين  جمعية  الوطني    –احتفلت  البيئة  بيوم  "رائد"  عضو  اإلنسانية  للتنمية 
البحريني وذلك عبر تقنية الزووم، حيث استضافت الدكتورة وجدان عقاب رئيسة جمعية  

 ن “اإلعالم البيئي بين الواقع والمأمول”.  البيئة الكويتية والتي قدمت محاضرة بعنوا

للجمعية   التابع  البيئية  المواطنة  برنامج  عضو  جعفر  جهاد  المهندسة  المحاضرة  أدارت 
بين  الشراكات  بناء  أهمية  وعلى  فبراير،  من  الرابع  يوافق  الذي  الوطني  البيئة  يوم  إحياء  أهمية  على  بالتأكيد  وبدأتها 

ل وخارج البحرين، والتي تعمل في نفس الجانب البيئي القيمي لتحقيق النتائج المرجوة  منظمات المجتمع المدني من داخ
 .في التغيير اإليجابي المستدام، فجاءت استضافة د. وجدان عقاب لتتكامل المؤسسات في أهدافها المشتركة

 قتصاد إلفي فلسطين... حفاظ على البيئة ودعم ل "السياحة البطيئة"

ال جمعيــة  عضــو  حأطلقــت  البريــة  ال  نبفلســطي  "رائــد"يــاة  مــع  مشــروع  موبالتعــاون  الشــريكة  والوزارات  الســياحة "حافظــة 
ات "  البطيئة أحــدث  تعتبــر  الجوالتــي  ومــن  الســياحة  عالم  تماهــات  أن  ينفذ متوقــع  الهام،  القطاع  لهــذا  النجــاة  طوق  ثل 

فمال جن   يشــروع  شــيمحافظة  ثن  مدار  على  ويستمر  الغربية  الضفة  سنوات،  ال مال  ث 
 .ست دول متوسطية يضمن مشروع يعنى بهذا النوع من السياحة ف

 

 

 

 ( 2021فبراير  10)                              ورشة عمل لمناقشة تقديم نتائج دراسة "تحديد موقع األهداف والمدينة" 

في ورشة العمل التي نظمتها  ن عضو الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"  شاركت جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقيروا
نتائج دراسة   تقديم  ناقشت  بالقيروان، والتي  المحلية  الديمقراطية  الدراسة  ′′تحديد موقع االهداف والمدينة    ′′وكالة  ؛ هذه 

صندوق   من  مالي  وبدعم  القيروان  بلدية  في  المذكورة  الوكالة  نفذتها  التي 
 .وركي للتضامنمال

وقد عرض السيد كريم الورداني الخبير المختص نتائج الدراسة مع التركيز  
التنمية   ألهداف  خرائط  كرسم  الهامة  عناصرها  بعض  العناصر  على 
المستدامة االكثر صلة حسب القطاع والمنطقة، وتحديد الثغرات واألهداف  

ا ملفات  وعرض  االعتبار،  بعين  تأخذ  لم  التي  الصلة  هداف  ألذات 
المختارة )األ لتنفيذ الديمغرافية  بتنفيذها(، مع عرض خريطة طريق  الصلة  ذات  والمجاالت واإلدارات  والمؤشرات  هداف 

إل  2030البرنامج   الالزمة  والمالية  البشرية  والموارد  المعلومات  وتوافر  اعتمادها  ينبغي  التي  المؤشرات  ستمرار ومراعاة 
 .المتابعة والتقييم 

 

 



 

 ة لحماية البيئة تطلق برنامجا للتدريب البيئي المتخصص الجمعية الكويتي

فعاليات البرنامج التدريبي  البيئة عضو "رائد"  ماية  حمعية الكويتية لجأطلقت ال 
ت   الذي  التخصصي  افتراضيا  البيئي  تقنية  نظمه  صباح  مب  " زووم "  عبر  ركز 

تنظيمها    م ت دورات بيئية    9حمد للتدريب البيئي التابع لها. وتضمن البرنامج  ألا
مارس وقدمها خبراء من مصر والكويت    11فبراير وحتى    14الفترة من    اللخ
كومية الكويتية ومنظمات  حهات ال جمن العديد من ال  ينشاركة واسعة للمتدربمب
 حلية والعربيةمدني المجتمع المال

 ( 2021مارس  21)                                                               جولة بمحمية جبل تواتي بالقيروان

منزل  بمدينة  الطبيعية  تواتى  جبل  بمحمية  بيئية  جولة  "رائد"  عضو  بالقيروان  والبيئة  الطبيعة  حماية  جمعية  نظمت 
الجهود  -المهيري  على  والتعرف  للمحمية  البرية  والحياة  النباتية  الثروة  اكتشاف  الزيارة  برنامج  وتناول  القيروان،  والية 

 .لحفاظ عليها وحفظها من منظور تنموي متكامل ومستدام المبذولة ل

العامة والتي تعمل على توعية   24شارك في الجولة   مشاركا من الشباب األعضاء في الجمعية باسم مجموعة القيادة 
بالبلدية  الغابات  مسئولي  جانب  إلى  المستهدفة،  المجموعات 

  .والمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقيروان
 

 

 ( 2021)مارس                                                  تتويج مشروع لجمعية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت 

المستدامة ببنزرت، ضمن برنامج  يام احتضنت غزالة من والية بنزرت حدث تتويج مشروع لجمعية البيئة والتنمية  أقبل  
ال غال لدعم  الطبيعة  لصون  الدولي  بتحاد  مدرسي. إنشاء  جمعيات،  بفضاء  نباتات   حديثة 

اإل بنزرتففي خلية  والية  بغزالة  الفالحي  معلومات حول  ،  رشاد  افتتاح مركز  تم 
كراية وواد زيتون من والية بنزرت، ويندرج ذلك  حماية النباتات الطبية بجهتي تس

جمعية  إفي   عليه  تحصلت  والذي  بالجهتين  الطبية  النباتات  حماية  مشروع  طار 
ببنزرت  ح المستدامة  والتنمية  البيئة  في  APEDDUBماية  المبادرات  إ،  طار 

 , IUCNالممول من قبل    PPI - OSCANالصغرى لمنظمات المجتمع المدني  

MAVA , FFEM 
دوية من قبل  لألستعمال المكثف  نقراض جراء اإلنباتات الطبية وخاصة المهددة باإللى حماية وتثمين ال إويهدف المشروع  

الجائر أيضا   و   الفالحين  تنفيذ .  الرعي  مراحل  انطلقت  مارس    المشروع  وقد  بين    ،   2021  وماي  حتى  2019منذ  ومن 
قاأل التى  الهامة  هي  إفي  الجمعية  بها    تمانشطة  المشروع  لإطار  معلومات  مركز  بخلية نشاء  الطبية  النباتات  حماية 
وبحضور  ، 2021مارس  18فتتاحه يوم  إهوي ببنزرت بم، وقد قام السيد والي بنزرت والمندوب الجرشاد الفالحي بغزالةاإل

 . الجهة قاطنيلمحلية والفالحين و ا  اتكل السلط
 
 
 



 

 
 تونس             –" ملغم األسنان على الصحة والبيئة أتأثيرات مادة الزئبق و " حول  ندوة

بشأن  إوفي   التوعوية  وحملتها  الكيميائية  الملوثات  مكافحة  إلى  الرامية  أنشطتها  طار 
و اآلثا للزئبق  الضارة  والذي  أر  األسنان  تسوس  معالجة  في  المستخدم  األسنان  ملغم 

على   الزئبق،  50يحتوي  من  جمعية بالمائة  الب نظمت  المستدامة  حماية  والتنمية  يئة 
و "حول    ندوة  ببنزرت  الزئبق  مادة  الحوامل  أتأثيرات  والنساء  األطفال  على  وخاصة  والبيئة  الصحة  على  األسنان  ملغم 

الزئبق والمرضعا من  خال  أسنان  وطب  بيئة  في  أطفالنا  وحق  صحة ألى  إ شار  ي  "،  ت  حماية  استهدفت  الندوة  هذه  ن 
المواطنين وخاصة الفئات الهشة منهم ومن بينها األطفال والحوامل والمرضعات من اآلثار الضارة للزئبق التي تنطلق في 

الناس على خطورة الزئبق الجمعية    لعتط كما أاالسنان.    ملغم أالبيئة من خالل استخدام المنتجات الزئبقية بما في ذلك  
  .والمنتجات الزئبقية وضرورة استبدالها بالمنتجات البديلة الموجودة

المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون والمنتجون واألطباء والمرضى من استخدام منتجات الزئبق بما   تم مناقشةكما  
ية البيئية والصحية للزئبق، م  تعميم مفاهيم الس   وأهمية ،٪(  50حوالي  ئبق العالي  بسبب محتوى الز ملغم األسنان ) أفي ذلك 

تو   فضال   ايفعن  الزئبق. ر  الخالية من  تونس مع الحضور    وأكد  لبدائل  في  الملغم  شبكة عمل إلزالة  إنشاء  أهمية  على 
كما شددوا على   ،ملغم األسنان هم أل ق أثناء استعمالأطباء األسنان كشركاء متميزين بسبب تعرضهم الشديد ألبخرة الزئب

التدريس في طب األسنان التعليمي  تشجيع أعضاء هيئة  البرنامج  البدائل   لتحقيق تغيير  في كلية طب األسنان لصالح 
زيادة وعي صانعي القرار السياسي )البرلمانيين وممثلي وزارات ، وأيضا  ضرور  من الزئبق في الرعاية الترميمية   الخالية

يئة( بهدف اعتماد نصوص تشريعية أو تنظيمية أو تعديلها لحظر الزئبق  الصحة والب 
البدائل  ملغم أو  بيانو    .األسنان وتعزيز استخدام  الحاضرين  األطفال والتالميذ    ا  أصدر 

شرعين والمسئولين الحكوميين بحماية صحتهم وأسنانهم وبيئتهم من مادة  فيه المٌ  ا و بطال
وقدموه   النائبةإالزئبق  السيدة  نواب    لى  مجلس  أعضاء  كامل  الى  صوتهم  لتوصل 

 . الشعب 

 ( 2021)أبريل                               "بحارنا مواردنا والحفاظ عليها واجب" مؤسسة إبداع اليمنية تشارك في ندوة 
المستدامة عضو   والتنمية  للبيئة  إبداع  الهي  " رائد" شاركت مؤسسة  التي نظمها مكتب  العلمية  الندوة  في  العامة باليمن  ئة 

البيئة بمحافظة أبين والتي عٌ  البيئة  ال قدت بالتعاون والتنسيق مع مكتب إعلحماية  الندوة في مجال  م المحافظة. جاءت 
شعار   والحفاظ عليها واجب " البحرية تحت  مواردنا  أبين"بحارنا  ومحافظ  والبيئة،  المياه  ف  .، وبرعاية وزير  شارك    ي كما 

شغال العسكرية أل غام ومدير دائرة األلتعلقة بنزع امعمال الألحلي، ومدير دائرة التنسيق با مالعام للمجلس ال   ن ميألالندوة ا
 . نمي من محافظة أبيالإع 22شاركة موعدد من قيادات محافظة عدن، وب

عالم  إلولى بعنوان أهمية األورقتي عمل ا  ين م أبال الندوة قدم د. ياسر باعزب رئيس مؤسسة إبداع ومدير عام إع  اللوخ
 يف  ين التوعية البيئية، وأكد على ضرورة توظيف أشخاص مؤهل  ي مي فالعإلهمية الكبيرة للدور األلبيئي، واستعرضت اا
م العإللى مقومات اإ هذه الورقة    يفتا فالوارد البحرية  مفاظ على الح وكيفية ال  ينميالعإلعالم البيئي وتنمية مهارات اإلا

 .رتقاء بالوعي البيئيجتمع لإلماط السائدة وتغيير سلوكيات المنأل م على تغيير اال عإلالبيئي وزيادة قدرة ا

 تمثل  »والتينموذجا   التي تواجه مواردنا البحرية.. السفينة صافر    بعنوان« التحديات فيما أشارت الورقة الثانية التي كانت  
ي أكثر من مليون ومئتي طن قنبلة موقوتة نظرا النتهاء العمر االفتراضي لها، وترسو صافر يف ميناء راس عيسى وحتو 



 

من النفط وأثرها البيئي والكارثي اخلطير، ويف حالة تسرب النفط أو انفجار السفينة ال قدر اهلل ستعاني اليمن واملنطقة 
لسنوات طويلة، وحددت الورقة اخلسائر التي ميكن أن حتدثها السفينة إن لم  

 . يتم صيانتها وتفكيكها وتفريق حمولتها

                                         مفتوحاً  بيئياً  الطبيعة والبيئة بالقيروان تنظم يوماً جمعية حماية 
 ( 2021)أبريل 

أفق    يف القيروان  بجامعة  النفايات  إدارة  استراتيجية  وضع  مشروع  إطار 
شارك فيه حوالي    مفتوحا    بيئيا    تحدة نظمت جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالقيروان يوما  ميات ال الول من الو مالم    2030

 .نصورة بالقيروانم دار شباب ال  يبالبيئة، وذلك ف ينهتمممن قيادات الشباب ال ين ثالث

 

 ( 2021)أبريل                                  ردن أل زهار ونباتات ا أل  جديداً  ردنية تصدر دلياالً أل جمعية أصدقاء التراث ا
األ التراث  أصدقاء  جمعية  رائد    –ردنية  أصدرت  عنوان    –عضو  تحت  ا  جديد  برقش "دليال   جبل  من  ونباتات  أزهار 

هذا الدليل إنجاز ا هام ا    ار والنباتات البرية ويعتبر صدور ، ويحتوي هذا الدليل على أكثر من مئة نوع من األزه"ومحيطه
 . للجمعية

لواء الكورة لمعرفة،  –ي منطقة جبل برقش ويقدم هذا الدليل معلومات هامه ومفيدة لمن يرغب في تتبع المسارات البيئية ف
ا كما يمكن االستفادة منه للعاملين في مجال الحراج   ألهم األشجار واألزهار في هذه المنطقة وما حولها،   ويعتبر مرجع 

بحيث   االردنية  والبلدات  المدن  مختلف  في  البلديات  وكذلك  والثانوية،  األساسيه  مراحلها  في  المدارس  وطلبة  والزراعة 
 .  ستخدم كدليل لزراعة وتزيين الشوارع والحدائق العامةي

 

 

 

 

 

 ( 2021)أبريل                                          المجتمع المدني اللبناني يكافح لبحر متوسط خال من البالستيك 

    " مبادرة  إطار  بالستيكفي  بال  في توالذي    " بحر  البالستيكية  النفايات  مصادر  مكافحة  إلى  والبحر   هدف  تنفذ    البر 
ا  مشروع  أعضاء "رائد" في لبنان    الحركة البيئية اللبنانية والتجمع اللبناني للبيئةبالتعاون مع    جمعية انسان للبيئة والتنمية

" وذلك بتمويل المجتمع المدني اللبناني يكافح لبحر متوسط خال من البالستيكتحت اسم "
 . االتحاد األوروبي من

لمفهوم  ا إلى  المشروع    يهدف  الترويج  خالل  من  الحياة،  جودة  وتحسين  البيئة  على  لحفاظ 
، وشارك في تنفيذه الجامعة لموارد الطبيعيةلأفضل  واستخدام  “بحر بال بالستيك” في لبنان  

و  للتكنولوجيا،  السياحةاالمريكية  و زارة  الفيدار،  و بلدية  المنصف،  للتأمين و   ، بلدية   ، المشرق 
 . المنطقة والمجتمع المدني  كشافةو  حزب الخضر اللبناني، و 

 

 
 



 

ندوة دولية تحت عنوان "ماهي الروابط بين حماية البيئة والتنمية المستدامة وحقوق اإلنسان؟ نحو اإلعتراف بالحق  
   (2021مايو   25)                                                                  في البيئة والتنمية المستدامة" 

 

العربية للبيئة والتنمية "رائد" بالتعاون مع النادي المغربي للبيئة والتنمية ومكتب معلومات البحر المتوسط  نظمت الشبكة  
تحت عنوان "ما هي الروابط بين حماية البيئة والتنمية المستدامة وحقوق اإلنسان؟ نحو االعتراف بالحق في   دوليا    لقاءا  

 من خالل تطبيق الزووم.   2021مايو  25اء البيئة والتنمية المستدامة" وذلك يوم الثالث

أدار اللقاء د. محمد فتوحي رئيس النادي المغربي للتنمية المستدامة حيث بدأ بالترحيب بالمشاركين والتعريف بالمتحدثين 
ثم تطرق لحق االنسان في بيئة سليمة في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية وأوبئة وغيرها، وكيف نحقق حقوق  

 نسان في البيئة والتنمية. اال

 ( 2021مايو  30)                                                                       حملة تنظيف الشاطئ اللبناني 
المتوسط  إقامت جمعية   البحر  تنظيف  اطار حملة  والتنمية وفي  للبيئة  الخضر    وحزب  Clean up The Medنسان 

و  مع  باالشتراك  وقرطبون،  اللبناني  ومستيتا  وبالط  جبيل  وبلديات  السياحة،  زارة 
الواقعة ضمن نطاقها   تنظيف الشواطئ  المنصف وصيدا وصور تم خاللها  الفيدار، 

مع حملة تنظيف الشاطئ اللبناني في عدة أماكن منها بيروت    هذا النشاطوقد تزامن  
ا  من  الممتد  الشاطئ  طول  على  وطرابلس  وكفرعبيدا  وعمشيت  الى  والعقيبة  لشمال 

 دولة على دول البحر االبيض المتوسط.   21  مماثلة فيالجنوب ونشاطات 

وعلى   البحر  في  الموجودة  النفايات  لمخلفات  المستمر  الوعي  هو  الحملة  هذه  هدف 
 الشاطئ وباألخص المخلفات البالستيكية.  

البالستيكية   النفايات وباألخص  السنة هي حملة توعية لفرز كافة   5Rحملتنا هذه 

Refuse,Reduce,Reuse,Repair ,Recycle    في تدويرها  إعادة  ليتم  وجمعها 
ا لتحويل أغطية العبوات البالستيك واعادة استعمالها. إمصنع  تابع لجمعية "   نسان للبيئة والتنمية" أنشأ خصيص 

                                               النادي المغربي للبيئة والتنمية يحتفل باليوم الدولي للغابات 
 ( 2021)يونيو 

والتنمية  حتفاال  إ للبيئة  المغربي  النادي  نظم  للغابات  العالمي   باليوم 

والتراث الطبيعة  جمعية  مع  بالتعاون  بالمغرب  "رائد"  عن   عضو  لقاء  
واالجتماعية   البيئية  والمشاكل  المغرب،  في  الغابات  وضع  حول  بعد 

المش تناول  حيث  تهددها،  التي  مجمل واالقتصادية  بالتحليل  اركون 
ثم   واالجتماعية  البيئية  والتحديات  بالغابات  تهتم  التي  القضايا 

 .االقتصادية، وآفاق المستقبل في هذا المجال

 

 

 



 

 

إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين للبرنامج اإلعالمي التدريبي الذي تنظمه منظمة البحث عن أرضية مشتركة  
 ( 2021يوينو   13)                                                                 وبالتنسيق مع مكتب إعالم أبين

عزب  أجريت   با  ياسر  المقابلة  دكتور  زنجبار  المحافظة  بعاصمة  رهف  بقاعة 
اإلع  من  للمتقدمين  والتي  الشخصية  أحور  الوضيع  مودية  زنجبار  لمديريات  الميين 

ينظمة مشروع المرأة وبناء السالم بمنظمة البحث عن أرضية مشتركة وبالتنسيق مع  
   مكتب اإلعالم محافظة أبين.

 حملة لتنظيف شاطئ صيدا بدعم من اإلتحاد األوروبي 

وبالتع لبنان  في  "رائد"  عضو  والتنمية  للبيئة  إنسان  جمعية  جمعيات  شاركت  مع  اون 
لشاطئ   نظافة  حملة  تنظيم  في  صيدا،  منطقة  في  وصحية  وكشفية  وبيئية  أهلية 

المسبح الشعبي ومحيطه برعاية بلدية صيدا وبتمويل من اإلتحاد األوروبي وبالشراكة  
والشبكة  بالستيك،  بال  ومتوسط  المتوسط،  ونظفوا  الخضر  وحزب  السياحة  وزارة  مع 

 .الزرقاء

متطوع ومتطوعة، في حضور منسق الحملة غسان دالي    100و  شارك في الحملة نح
الزرقاء في كشافة الجراح سهيل  اللبنانية  الشبكة  المؤسسات األهلية في صيدا ماجد حمتو، ممثل  بلطة، ورئيس تجمع 

 .الددا، وممثلون عن الهيئات والجمعيات المشاركة

 تعزيز السالم في محافظة أبين 

المستدامة عضو "رائد" باليمن في الندوة العلمية  شاركت مؤسسة إبداع للتنمية  
في   السالم  "تعزيز  شعار  تحت  أبين  محافظة  اإلعالم  مكتب  نظمها  التي 
محافظة أبين" في إطار مشروع نشر ثقافة السالم على مستوى المحافظة وذلك  
اإلعالميين   من  عدد  فيها  وشارك  شباب،  مبادورن  مؤسسة  مع  بالتعاون 

المجتمع المدني والسلطات المحلية والمرأة والشباب والشخصيات االجتماعية وهدفت إلى نشر ثقافة والحقوقيين ومنظمات  
في   الحرب  دمرته  ما  إعمار  إلعادة  والتكاتف  واالقتتال،  العنف  ونبذ  السالم 

   .محافظة أبين

 

 

جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة بنزرت في المعرض الذي نظمته  
 لية والبيئة في مدينة العلوم بتونس وزارة الشؤون المح

الجمعية في المعرض    ت ، شارك  2021يونيو    5بمناسبة يوم البيئة العالمي في  
والنتائج    كان  والذي الجمعية  مشاريع  على  والزوار  المنظمين  إلطالع  فرصة 

المشاريع هذه  تنفيذ  حققها   .التي 

ا لوزير الشؤون المحلية والبيئة وكذلك لوزير الدولة للفالحة قدمت رئيسة الجمعية ، الدكتورة نجوى بوراوي ، عرضا موجز 



 

ورئيس بلدية تونس ، حول األعمال التي حققتها الجمعية والجهود التي تبذلها في إطار شبكة رائد، كمنسق وطني للشبكة 
الشبكة  هذه  وأهداف  رؤية  إلى  باإلضافة   بتونس، 

ف  فلم  أحسن  جائزة  الجمعية  تسليم  بالمناسبة  تم  طرف كما  من  البيولوجي  التنوع  حول  يديو 
السيد وزير البيئة والذي أنجزته الجمعية في إطار مشروعها حول "المحافظة على النباتات  

 الطبية بمحافظة بنزرت" والممول من االتحاد العالمي لصون الطبيعة

ذ  وبالمناسبة نفسها ، شاركت الجمعية في ورشة عمل بعنوان "دور المجتمع المدني في تنفي 
بمدينة   2021يونيو    6االستراتيجية البيئية الوطنية واستعادة النظم البيئية" التي نظمت في  

 .حول الموضوعات التي تم تناولها APEDDUB والجمعية " رائد" توصيات ومقترحات شبكة العلوم بتونس. قدمنا  

 ( 2021يوينو   7)                                                        "ماذا نريد من الطبيعة؟  " جلسة حوارية بئيية 

المستدامة في    نظم  الجامعات  بالتعاون مع مبادرة  اإلنسانية و  للتنمية  النسأيية  البحرين  البيئية بجمعية  المواطنة  برنامج 
بدولة   أبوظبي  المتحدة إمارة  العربية  ااإلمارات  الطبيعة،  من  نريد  "ماذا  عنوان  تحت  بيئية  حوارية  جلسة  البيئي ،  لدور 

   الشبابي".

 ( 2021يونيو   7)                                         "  معًا نحتفل رقميًا بيوم البيئة العالمي" جلسة حوارية بعنوان

العالمي   أقامت2021بمناسبة يوم البيئة  " معا  نحتفل رقميا    جمعية معا  لحماية االنسان والبيئة  ،   جلسة حوارية بعنوان 
حيث   العالمي"،  البيئة  الجلسةبيوم  فليح  ة  المهندس  الخبير  أدارت  من   حسون،سعدية  مكثف  حضور  الجلسة  وشهدت 

 مختلف األقطار العربية وأعضاء "رائد". 

 

 

 

 

 

 

  14)  بلة الشخصية إلعالميي خنفر ولودرالبحث عن أرضية مشتركة تستكمل المقا  حضور المدير االقليمي لمنظمة
 ( 2021يونيو 

ى د. ياسر باعزب، المنسق الوطني جر أ حمد  أأرضية مشتركة السيد منظور    حضور المدير االقليمي لمنظمة البحث عنب
بعاصمة المحافظة زنجبار المقابلة الشخصية للمتقدمين من مديريتي خنفر ولودر للبرنامج التدريبي   لـ"رائد" بدولة اليمن،

ث عن أرضية مشتركة وبالتنسيق مع مكتب اإلعالم محافظة أبين والذي الذي ينظمه مشروع المرأة والسالم بمنظمة البح
 يستهدف كافة مديريات محافظة أبين 

لقاء تشاوري مع أصحاب المصلحة لمشروع الخدمات الحضرية الطارئة في  
 ( 2021يونيو  17)                  اليمن

عوض مسبح   االستاذ    المحلية   اإلدارة حيث ع قد اللقاء بمحافظة عدن وبمشاركة  
المتحدة   األمم  مكتب  ومدير  الحامد  مهدي  المحلي  للمجلس  العام  واالمين 



 

 . من المشروع والجهات ذات العالقة الدكتور خلدون سالم صالح وعدد من المستفيدين
 

 ( 2021يونيو   18)                                                         التصحر في فلسطين   بعنوان جلسة حوارية 
الزراعة هاعقدت ووزارة  البيئة  جودة  وسلطة  فلسطين  في  البرية  الحياة  والمنتدى    جمعية 

 ، حيث شارك فيها العلمي لحماية الطبيعة

  كلمات االفتتاح:

 سلطة جودة البيئة  –د. عيسى عدوان/ رئيس المصادر البيئية  

 اعةوزارة الزر  –م. ثائر الرابي / دائرة الغابات والمراعي والحياة البرية 

 االستاذ عماد األطرش / المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية

 : المحاضرين

 د. عثمان شركس/ جامعة بيرزيت 

 المنتدى العلمي لحماية الطبيعة  –د. خالد صوالحة / جامعة القدس 

  م. أحمد الصافي / وزارة الزراعة الفلسطينية

 يدير الجلسة األستاذ ابراهيم فوزي / الحياة البرية

 ( 2021يوينو   20)                                  قاء بين د. ياسر باعزب و وزير المياه والبيئة بدول اليمن الشقيقل
د. ياسر باعزب  لتقأحيث     المياه والب ى  الشرجبي وناقشابمعالي وزير  المهندس توفيق  تهم    يئة  التي  القضايا  عدد من 

وا ميناماتا  إتفاقية  ومنها  اليمن  في  اكتوبرالبيئة  في  عليها  اليمن  وقعت  استعراض  2013لتي  جانب  إلى  اليابان  في  م 
األسنان   في  الزئبق  حشوات  من  التدريجي  للتخلص  األفريقية  خطة    2029-2021المبادرة  عمل  جانب  إلى  ومباركتها 

   .للتوعية من أضرار الزئبق في حشوات األسنان على الفرد والمجتمع

مؤكدا" تذليل كافة الصعاب وتعزيز العمل المشترك    ها د. ياسرلمقترحات  التي طرحكل األفكار وارحب معالي الوزير ب
 . وبذل مزيد من الجهود إلنجاح العمل

 

                                                         (2021يو  )يول                                    نقاشية عن دور المرأة في النزاعات المسلحة وبناء السالم حلقة 

والتي  ،  ي النزاعات المسلحة وبناء السالم" دور المرأة ف"   ية مودية الحلقة النقاشية بعنوانشهدت قاعة ثانوية جواس مدير 
للبيئة   إبداع  بمؤسسة  التنموية  اإلجتماعي  الثقافي  تماسك  مركز  ينظمها 

والكواد المحلية  السلطة  قيادات  من  عدد  وبمشاركة  المستدامة  ر  والتنمية 
بين جنوب اليمن  وتهدف الحلقة النقاشية  أالنسوية بمديرية مودية محافظة  

تواجهها  التي  التحديات  أمام  والوقوف  المجتمع  في  المرأة  دور  لتعزيز 
   ومشاركتها في صناعة القرار و نشر ثقافة السالم في المجتمع

 



 

 اجتماعات المجلس العربي للمياه 

اإلجتماعات   في  كعادتها  "رئد"  للمياه لل السنوية  شاركت  العربي  الوزاري  كافة  وكذلك  ،   مجلس  في    اجتماعاتالمشاركة 
اللجنة العربية المشتركة للبيئة والتنمية، واللجنة االستشارية العلمية للمياه، وكذلك كافة اجتماعات مجلس الوزراء العرب 

جالس الوزارية السابق االشارة اليها ، مثل  لمشاركة في كافة اللجان النوعية للم، إلى جانب االمسئولين عن شئون البيئة
)التصحر البيئية  االتفاقيات  لمتابعة  العربي  البيولوجي  -الفريق  بالتحضير   -التنوع  الخاصة  واللجنة  الكيماويات(، 

 للمنتديات العالمية للمياه.  

 باأليام البيئية العربية حتفال اإل

وكذلك اليوم العربي للبيئة والموافق   مارس  3  الموافق   للمياه  العربى  باليوم  بها   األعضاء  والمنظمات  عام   كل"  رائد"   تحتفل
"  رائد"   منسقي  إلى   سبة ابهذه المن  العربية  الجامعة  اتنتجه  التي  اتوالبوستر   المطويات  إرسال  حيث يتم سنويا    أكتوبر،  14
  وغير   النظامي  التعليم   في  اتومسابق   توعية  ندوات   عقد  فى  بهما  واالستعانة   تعميمهما  بهدف  عربية،   دولة   عشرة   ةسبع  في

 بلده.   فى البيئية الجمعيات  أعضاء بين   بنشرها منسق كل يقوم وبحيث  ، النظامي

 باأليام البيئية العالميةاالحتفال 

  5وكذا اليوم العالمي للبيئة والموافق    ،مارس  22  افق والمو   للمياه  العالمي  باليوم  سنويا  "  رائد " تحتفل  
 إقامة   سنويا    االحتفاليات  هذه   وتتضمن  العربية،  الدول  مختلف  في  أعضائها  كافة  خالل  من  يونيو

يتم    ، مؤتمرات  أو   عمل  ورش  عقد   أو  الفنية،  والمسابقات   المهرجانات التي  القضية  حول  حول 
 اختيارها سنويا. 

 

 منتدى البيئة  نشرة

  من  عربى   بيئى  وعى  تكوين   ى ف  النشرة  هذه  تسهم   حيث  ،"البيئة  منتدى"  إسم   تحت  شهرية  نشرة"  رائد"  تصدر منذ نشأتها  
 على والمائية    البيئية  والمؤتمرات  ي العرب  الوطن  فى   والمائية  البيئية   القضايا   عن   تنشره   ما  خالل

   البيئية  الجمعيات  إلى  النشرة   هذه   إرسال  ويتم  والدولي،   ،يوالمتوسط  يقوموال   ي القطر   المستوى 
 األقطار   جميع  فى  البيئة  مجال  فى  والمتخصصين  واإلعالميين  المدنى  المجتمع  ومنظمات

 . المختلفة العربية  الدولفي  البيئة  بشئون  المهتمين  إلى باإلضافة  العربية



 

 من   استفادتهم   يتيح  بما  أعضائها  بين  المعلومات  تبادل  وهو  األول  " رائد"   هدف  تحقيق  وسائل  إحدى  النشرة  هذه   وتعتبر
  الوطن   فى  بالبيئة  المهتمين  معظم  تهم   معلومات  من  النشرة   تقدمه  لما  ونظرا    .البيئية  المشاكل  لحل  المختلفة  الخبرات
   ن الهيئات والمؤسسات واألفراد في الوطن العربي.م عليها الطلب  زاد  فقد العربى


