
                              

  

 ؟مرنة مدينة 100ال هي ما

 لمالعا حول المدن مساعدةالى  -(Resilient Cities 100)روكفيلر مؤسسةرعاية ب- مرنة مدينة 100تهدف مبادرة 
 فقط ملتتش ال التيو  ،المعاصرة واالقتصادية واالجتماعية المادية التحديات مواجهة أن تصبح أكثر مرونة فيفي 

وذلك من  اتالضغوطالتعامل مع  ايضا   تتضمنو  بل األوبئة وتفشي والفياضانات كالزالزل الطبيعية التحدياتعلى 
 والقياده ،ةالبيئو  التحتية البنية ،والسالمة الصحة ،يهوالمجتمعة ياالقتصاد جوانبال :تشمل ريعة محاور رئيسيهخالل أ

 مستمر شكلب المدينةالمتكامل في  نسيجال ضعافإتعمل على حيث أن هذه الضغوطات في المدينه.  الستراتيجيهوا
 ةلواحدا الن المدينة ةداعم ةجماعي عالمية ةوبشراكبشكل مستمر  ةاالربع ين هذه المحاوركاذا لم تعمل المدن على تم

 .على مواجهة هذه التحديات بشكل منفرد ةادر ق رغي

 على العالمية المبادره هذه في ضاءاالع المدن بدعم Resilient Cities 100) ) مرنة مدينة 100 مبادرة عملست
   :خالل من بادرهالم أهداف تحقيق

 Chief)يسمى  "المرنة المدن منظمةالمدينة في  ممثل" لتعيين واللوجيستي المالي الدعم تقديم -1
Resilience Officer, مدينة فيال مرونةفي تدعيم  وجهودها المدينة مصادر تسخير على سيعمل لذيوا 

 .تتعرض له من تحديات كبيره ومتعددةمواجهة ما 
 العمل أطر ستشكل التيو  ستراتيجيةا ةخط تطوير في CROفي منظمة المدن المرنة مدينة ال ممثل دعم -2

 تحقيقلمن خالل اشراك اصحاب العالقه في المدينه المدينه  مرونةفي تعزيز  بادرهالم أهداف لتحقيق
 رة.بادالم أهداف

 القطاعاتي ف والذين لديهم خبرات عالميه بالمبادره المرتبطين العالميين شركاءال مع التواصل عملية تسهيل -3
 وخبراء ةالهندسو  البيانات تحليل شركاتمثل  الربحي غير والقطاع ،لعاموا ،الخاصمثل القطاع  المختلفه

 يعملون س الذينو  المختلفهالعالميه  والخبرات التخصصات في الخدمات مقدمي من غيرهمو  المناخو  الطاقة
 في التعامل مع مدينة رام هللا ومرونةومناعة  متانة دعم استراتيجيات تنفيذفي  المدينة مساعدة على

 .التحديات الحاليه والمستقبليه



 الشبكه في األعضاءالمدن  تمنح Resilient Cities 100) ) مرنة مدينة 100 بادرةم في المشاركةأن  -4
 في هماتخبر  من واالستفادهللمبادره من جميع انحاء العالم  ضمواان الذين المدن ممثلي مع التواصل ميزة
 إيجاد على العمل و المختلفة التجاربو  الخبرات تبادلو  التحديات مواجهة على المدن قدرة تعزيز التمجا

 .المبادره أهداف تحقيق فيالدن االعضاء  بعض تواجه التي لعقباتا تخطيل جماعي بشكلو  ابداعيه حلول

ت تحدياال مواجهة على قادرة لتصبح شبكهال في المشاركة لمدنل لدعماا تقديمالى  هدفت  ةمبادر ال هذا فإن لذا   
     واجهةمو  التكيف علىفاعلية هذه المدن  لزيادة الناجعه الدوليه ممارساتال من منظومة وبناء يجادا الى باالضافة

 غيرالت للمدن، المستمره جرةاله اهمها من مستمره لضغوط تعرضها وخاصة العالم مدن تواجه التي لصعوباتا
  .وغيرها واالجتماعيه النفسيه والضغوطاتالسكانيه  الخدمات على والضغوطات والتهميش الفقرالحروب و  المناخي،

 األول كانون  في وذلك مدينة 32 وعددها الشبكه الى انضمت التي المدنمن  ةمجموعمع اول  بالعمل المبادرة بدأت
 منو  ،2014 األول كانون  في مدينة 35 من تتالف والتي دنمال من الثانية ةالمجموع انضمام عن أعلنت و ،2013
 مدينه. 100ليصبح مجموعها ما يقارب  2016  عام بداية في االخيره المجموعه انضمام المتوقع

ادارة  تمويوالفنيه وتبادل الخبرات  المالية الناحية منمن المدن الشريكه  ةالعالمي ةمدين 100ال روكفيلر مؤسسة تدعم
 ،ميهمريكيه تعمل بالشراكه مع العديد من الشركات العالالا روكفيلر مؤسسة رعاية تحت خيريه مبادره   ب هذه الشبكه

تدعمها  لتيا للمشاريع التشغيليةواالداره  الحوكمةو  في التنميهمختلفه نماذج تعمل على تقديم  مستقلة منظمةهي و 
 .وتمولها


